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 الشكر والتقدير

:ىقالتعال

َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاُه  {

  }وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبَ اِدَك الصَّاِلِحينَ 

 مصدق اهلل العظي

األستاذالدكتورعبدتقديريإلىأستاذيومعلميالفاضلأتقدمبخالصشكريو

 رسالتي، على باإلشراف لتكرمه الطائي فهمي مّدةميوتقدالقادر واإلرشاد النصح ه

 عن واحدة لحظة يتردد لم إذ إخراجها، في ومساهمته الرسالة، هذه توجيهيإعداد

رشادي،ولوالهماكانتهذهالرسالة .وتنسيقا بهذااإلخراجوهذهالمعلوماتمضمونا وا 

اتقدمبجزيلالشكرإلىكلمنساعدنيفيإنجازهذهالرسالة أخص و،كما

بالذكر السفير ومعالي أدم سالم الدكتور السفير معالي على برباشعلىالاألستاذ

جديدفيموضوعالدراسة.المستمرليوعلىتزويديبكلماهوامدعمه

فيتعليمي،منكانلهفض لأنأتقدمبخالصالتقديروالعرفانلكلسىوالأن

 إلى االبتدائي الطور هذامن نصيومنا ليمن قدموه ما طعلى رشاد وا  فترةح وال

 .دراستي



 ه
 

 داءـــــهإ



 ...وأسكنها فسيح جناته  رحمها اهلل "شريفة"  روح جدتي الغاليةإلى  

 مثاال للعطاء وشمعة أنارت لي درب الحياة...  التي كانت  "سعاد"  والدتي الغاليةإلى  

 حفظه اهلل ورعاه..."عصام"    والدي العزيزإلى  

 أفراد أسرتي كافة أدامهم اهلل سندا لي في هذه الدنيا...إلى  

 جميع األحباب واألصدق اء األعزاء...إلى  

 أهدي هذا العمل المتواضع.
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 مجلس االمن الدولي
دراسة في االختصاص القانوني والسياسي، ومظاهر اختالله، ومعوقات اصالحه في 

 ظل المتغيرات الدولية
ليلفرجعصامفرجبنج: إعداد

إشراف:األستاذالدكتورعبدالقادرمحمدفهميالطائي
 الملخص

هدفتهذهالدراسةالىالتعرفعلىالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمنوتوضيح

كماسلطتالدراسةالضوءعلىأبرزمظاهراختالله،باإلضافةالىعرضأهمبينهما.االختالف

وذلكلكانتمعوقاتالتيوالإلصالحهالمشاريعالتيقدمت لتثبتمنتحولدونتحقيقذلك،

نجازإلصالحمجلساألمنإيةتحولدونجرائإاخرىفرضيةمفادها)ثمةمعوقاتبنيويةوصحة

وظيفتهفيحفظالسلمواالمنالدوليين(.

الدراسة،الباحثاعتمدوقد هذه المنهج،في التاريخي، المنهج منها مناهج عدة على

الوصف الباحث وتوصل القانوني. المنهج النظمي، التحليل منهج التحليلي، لاي نتائجى عدة

ومقترحاتأهمها:أنمجلساألمنعبارةعنجهازتغلبعليهالصفةالسياسيةأكثرمنكونه

تبينانقراراتمجلساألمنإذ ،بهاالميثاقهيعملعلىتطبيقالقواعدالقانونيةالتيخصا جهاز

 العضويةتحمل دائمة ألهدافالدول وفقا السياسية مث ومصالحهاالصفة كما االختالففي. ل

للتغييرللالمواقفوالرؤى السياسية اإلصالحوغياباإلرادة حول األعضاء المعوقاتأه،دول م

 دونتحقيق ضرورةأالتيتحول التوصياتأهمها: من بعدد وخرجتالدراسة هدافاإلصالح.

يالميثاق.ضرورةإصالحهيكلالمجلسوفرضالرقابةعلىأسلوبعمله.تقييدإعادةالنظرف

 حقالنقض)الفيتو(.ضرورةوجودإطارقانونيلفرضالعقوباتوفقاللفصلالسابع.

الكلمات المفتاحية مظاهر والسياسي، االختصاصالقانوني الدولي، األمن مجلس ،االختالل:

 ولية.معوقاتاإلصالح،المتغيراتالد
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the legal and political nature of the 

Security Council and to clarify the differences between them. The study 

also highlighted the most prominent aspects of its imbalance, in addition to 

presenting the most important projects provided to reform the Council and 

the impediments preventing that. Finally the study wanted to verify the 

hypothesis stating that (there are structural and other procedural obstacles 

preventing the reformation of the UN so it could achieve its function in 

maintaining the international peace and security). 

In this study, the researcher undertook several approaches including 

the historical approach, the analytical descriptive approach, the 

methodological analysis approach  and the legal approach. The researcher 

concluded to a number of outcomes and suggestions, some of the most 

important are: the UN is a more political system than a system which works 

on implementing the legal rules set out in the Charter, as it became clear 

that the Security Council decisions carry out a political nature coinciding 

with the objectives and interests of the permanent members. The 

differences in attitudes and visions of the member countries on the 

reformation and the lack of political will to change presents the main 

obstacles to achieve the reformation goals. The study came out with several 

results, most important of which are: the importance of reconsidering the 

Charter, the need to reform the structure of the Council and to monitor the 

style it works in, reselecting the right to veto, the need for a legal 

framework for the implementation of sanctions under Chapter VII. 

Key Words: UN Security Council, Legal and political jurisdiction, 

manifestations of imbalance, reformation impediments, International 

Changes. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها 
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 الفصل األول

 هميتهاأخلفية الدراسة و  

 :المقدمة

ياسيمنالتغيراتالجذريةوالسريعةعلىالصعيدالسشهدالعالممعنهايةالحربالباردةكثيرا 

فيتاريخالواالقتصاديواألمنيوالفكري أوحقبةجديدة عالميجديد عالقاتالتيأذنتبنشوءنظام

اآلمالفيأمكانيةأنتؤدينهايةتعشتنأارتأتفيهامعظمالدولأنخطرالشيوعيةقدزال،ووالدولية،

لىإحياءالدورالذيكانمنالمفترضأنتقومبهاألممالمتحدةفيالنظامالدولي،مماإالحربالباردة

الذيطارمنالعملالجماعيإفيلىإقرارمقاصدومبادئجديدة،ومعالجةمشكالتهاإفرضالسعي

 الموجودةعلىالساحةالدولية.ىالة،تستوعبكلالفاعلينوالقوتجسدهمنظمةأمميةدوليةحديثةوفعّ

نالوقتقدحانإلحداثتغييراتجديةفينظاماألممأالعديدمنالباحثينوالمعنيينىولقدرأ

للدو،المتحدة أوسعوأكثرفاعلية فيبنيكفلمشاركة فعالة سوفتحققمساهمة أنها اءلالتيتعتقد

نهياراشهدهاالنظامالدولي،خاصةبعدنطبيعةالتحوالتالتيأتضحاالنظامالجديد،لكنسرعانما

اعهاالموروثةعنشتراكيوتفككاالتحادالسوفييتي،لمتسمحلألممالمتحدة،فيظلأوضالمعسكراإل

الشكفينتلعباأالحربالباردة أوجد مما علىضماناألمنالجماعيقدرتهالدورالمأمولمنها،

لىأنتفقدالمنظمةالدوليةمصداقيتهالدىالعديدمنإوتحقيقالسلمواألمنالدوليين،األمرالذيأدى

الدول.

الحديثحولدورمجلساألمنفيضوءالواقعالدوليالجديد،وماينبغيأوازاءهذاالواقع،بد

شفتوذلكبعدانكالتصديللمشكالتالعالمية،الموروثةمنهاوالمستحدثة،سبيلعليهالقيامبهفي

نأبعدينبغيعلىمجلساألمنالقيامبه،وخصوصا كانتراجعالدورالذيمدىالحقائقالدوليةعن
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الدوليأ بالقرار المناسبات، فيالكثيرمن األمريكية يتوافقمعمصالحهانفردتالوالياتالمتحدة بما

 وتطلعاتها، وورؤيتها من عليه ترتب خروجا أبالبعضهاوصف،وضاعأما تعتبر مقتضياتنها عن

و الدولية، تقديرأوعلى،نهاأالشرعية علىسيادة،قل لتؤكد علىالقراراتالدولية، التفافها عبرتعن

الق القانونقانون قوة مبدأ على وغلبته الفوضى.(62:2117)الفتالوي،وة حاالت ُمثلت هذا وعلى

منستقرارفيمناطقمختلفةمنالعالم،وبالتوازيمعالتوظيفالسياسيلمجلساألرتباكوعدماإلواإل

مدخال  بعينها بالتعاملمعقضايا التيحكمتالعديدمنقراراته المتمثلةبالمعاييرالمزدوجة وسياساته

االلطرحمسألةإصالحهكضرورمنطقيا  لتصويبمظاهرعدم مل حة الوظيفي،ة تزانوالخللفيأدائه

ممنظماتغيرحكوميةأم،أطرافعدة،سواءكانتدوال أِقبلفتنامتالدعواتالمطالبةباإلصالحمن

إصالحأ أخذتتناديبضرورة نفسها، المنظمة األصواتداخل من العديد وحتى وباحثين، كاديميين

يمكنهمنمواجهةإكانته،ومعالجةمشكالتهفيمجلساألمنوتعزيزم طارمنالعملالجماعي،بما

 .(63:2117)الفتالوي،وتعقيداتالقرنالحاديوالعشرينتحديات

تقدم،فإنالدراسةسوفتناقشطبيعةمجلساألمن الذيأصبحيشهدوواقعهوفيضوءما ،

 مأعدة مبررات المحصلة في شكلت وهيكلية، الدوليزماتسياسية المجتمع تفرضعلى  وضوعية

من والنهوضبدورهإصالحه مكانته تعزيز .أجل الدراسة سوفتتطرق مشاريعإكما لىعرضأهم

هذهومقترحاتهاإلصالح فاعلية ومدى خارجها، من أو المتحدة األمم منظمة داخل قدمتمن التي

مكانيةتطبيقهالتستوعبالقوىالصاعدةالجديد ة،وتحدمنسيطرةالقوىالفاعلةفيالنظامالمقترحاتوا 

يفيظلعدمقدرةمجلساألمنعلىالتعاملوالتوافقمعالمتغيراتوالمتطلباتالتالدولي،خصوصا 

العالميالجديد النظام فضال .يقتضيها للعقباتالتيتحولدونتحويلحلمهذا الدراسة عنمعالجة

 الختإاإلصالح وفي واقعة، حقيقة لى الباحثام يحاول ظليأن في مجلساألمن ستعرضمستقبل

المتغيراتالدولية.
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 مشكلة الدراسة

من فيالعديد التوفيقبينهما والسياسيةوصعوبة بتلكالجوانبالقانونية الدراسة مشكلة تتحدد

 ما علىاألأالحاالت، ونعكسبدوره الوظيفيلمجلساألمن، الراميةإلصالحه.أداء هذهعاقالجهود

الراهنشكاليةكانتحاضرةوماتزالقائمةمنذقياماألاإل مرالذييستدعياأل،ممالمتحدةوحتىوقتنا

 سبابها.أمعالجتهابعدالوقوفعلى

 أسئلة الدراسة

-وفيضوءإشكاليةالدراسةتثارعدةتساؤالت:

ماالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمن؟ .6

ءالوظيفيلمجلساألمن؟ماأوجهالخللفياألدا .2

إلصالحمجلساألمن؟ماالمشاريعالمقدمة .3

 ماالمعوقاتالتيتحولدونإصالحمجلساألمن؟ .9

ف الدراسةاأهد

-تتمثلأهدافالدراسةفي:

دراكطبيعتهوأسلوبعمله. .6  فهمواقعمجلساألمنوا 

جتمعالدوليإصالحه.دراسةأوجهالخللفياألداءالوظيفيلمجلساألمنالتيتفرضعلىالم .2

الفعليةلإلصالح .3 أهم،الذييهدفإلىتعزيزمجلساألمن اإلمكانية منخاللعرضوتقييم

.نظمةاألممالمتحدةأومنخارجهامقترحاتالتيقدمتمنداخلمال

الوقوفعلىأبرزالعقباتالتيحالتدوناإلصالحالحقيقيلمجلساألمن. .9

قبليلمجلساألمنالدوليفيظلالواقعالدوليالراهن.ستشرافالدورالمستامحاولة .1
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 أهمية الدراسة

تية:تنبعأهميةهذهالدراسةمناالعتباراتاآل

أ .6 المجتمعالدوليبكللىوجودمجلسأمندوليفاعلوقويقادرعلىتنظيمإتساعالحاجه

فاعليةفيوضعحلولإلسهامبوفقماجاءبهميثاقاألممالمتحدة،وذلكمنأجلاتعقيداته

التيتواجهالعالمفيالقرنالجديد.تكالللمش

 .وتحليلهارصدأهمالمبرراتالموضوعيةالتيتحتمضرورةاإلسراعنحوإصالحمجلساألمن .2

الدراسةمنمحاولةالكشفعنالعقباتالتيتحولدونإصالحمجلساألمنةكماتنبعأهمي .3

إلصالحيةالراميةلتصويبأدائهالوظيفيفيظلتعقيداتالبيئةومدىجديةوواقعيةالمشاريعا

الدراساتالتيتناولت بين من الىانتكونواحدة تسعىالدراسة وعلىهذا الراهنة، الدولية

لهانصيبفيموضوعإصالحمجلساألمنتصويبا وتقويما للخروجبنتائجأفضل،ربمايكون

موس.لىواقعملإتحويلطموحاإلصالح

 فرضية الدراسة

 تحتاج أيدراسة إثباتفرضيتيوالتيأن ودوريكباحثهو بالمتغيرات، ترتبط والفرضية للفرضية،

 وهى: الجميع ويتوقعها بنيوية معوقات أ"ثمة إخرى دون تحول إجرائية مجلساألمن إلنجازصالح

تؤثرعلىالمتغيرالتابعالمعوقاتفالمتغيرالمستقلهناوهومنالدوليين".وظيفتهفيحفظالسلمواأل

صالح.وهواال

 فرضية تتفرع الفرضية هذه مفادهاأومن "خرى : بقاء حال المعوقاتفي غيرواستمرارهاهذه ومن ،

 منضعيفالفاعليةفيمواجهةالعديدمنالقضاياالتييتصدىلمعالجتها.األصالحها،سيبقىمجلسإ
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 منهجية الدراسة

لربطكلالمستوياتواإللمامبكلالظواهروالتفاعالتغيركاف ادمنهجواحدلكوناعتمنظرا 

أواألحداثالتي وفحصهاسهمتفي الفرضي ة مناقشة وكذلكلإلجابة فعن، المطروحة، إناإلشكالية

-تية:الباحثسيعتمدعلىالمناهجاآل

ألنةبينكلمنالسياسةوالتاريخ.يجسدهذاالمنهجعموما طبيعةالعالقةالقائم -المنهج التاريخي:

التاريخيالباحثينالسياسييناليستغنون،بأيحالمناأل ختبارصحةفرضياتهمةالحوال،عنالمادة

لىالماضيإوبماأنالمنهجالتاريخييمنحناالقدرةعلىتفسيرظاهرةحاضرةتمتدجذورها .منعدمها

واملالتيتقفخلفتلكالتطورات،فإنهقدتماالعتمادعلىهذا،والتطوراتالتيلحقتها،والعوتحليلها

لىإسلوبعملمجلساألمن،باإلضافةأالمنهجمنخاللالكشفعنتأثيرالتغيراتالتاريخيةعلى

داءمجلساألمنفيممارستهلوظائفه،ومدىإثرتفيأ،وكيفوتحوالتهدراسةتطوراتالنظامالدولي

.(81:2112)خشيم،ذهالتأثيراتستجابةالمجلسلها

فيالواقع-المنهج الوصفي التحليلي: توجد كما الظاهرة المنهجالوصفيالتحليليعلىدراسة يعتمد

وصفا  بوصفها كيفيا دقيقا ويهتم عنها كميا ويعبر ويوضحأو الظاهرة يصف الكيفي فالتعبير ،

درجةارتباطهايوضحمقدارالظاهرةأوحجمهاأورقميا خصائصها،أماالتعبيرالكميفيعطيهاوصفا 

.(16:2112)المشوخي،معالظواهراألخرى

وهومنهجسلوكيتجريبييقومعلىأربعركائزمتفاعلةتتجلىبالنظاموالبيئة-منهج التحليل النظمي:

بالمدخالتيستون،حيثيرىفيهدائرةمتكاملةأواألثرالراجعالذييطرحهدافيدوعمليةالتفاعل تبدأ

وتنتهيبالمخرجاتمعقيامعمليةالتغذيةالراجعةبالربطبينهما.وفيمايتعلقبهذهالدراسةفقدتمتطبيق

المنهجعلىمجلساأل منباعتبارهنظاما يتأثرببيئتهالداخليةوالخارجية.وبالتطبيقعلىموضوعهذا

يمكنالقول نظاما المجلسباعتبارأنإصالحمجلساألمن، الخارجية)تغيراتا مفتوحه يتأثربالبيئة ،
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 ..إلخ(، تفاعالتالقوىالخارجية الجديدة، التحدياتالدولية الدولي، ينعكسعلىالعناصربماالنظام

لىعدمقدرةإونظرا ،النظام)البيئةالداخلية()الخللالهيكلي،نصوصالميثاق..إلخ(عليهاالتييشتمل

المنهجزدادتمطالبالتغييرواإلاكيفمعبيئته،فقدالمجلسعلىالت التيتمثلبحسبهذا صالح،

شكل على فكانت المخرجات أما ..إلخ(، العظمى القوى مصالح اإلصالح، )مقترحات المدخالت

لمدخالت،أيلىاإسياساتالتيالتستجيبلهذهالمطالب،ومنثمتعودثانيةالقراراتوالمؤتمرات،وال

.(13:6449)ربيع،مقلد،مقترحاتجديدةتقديم

-المنهج القانوني: االعتماد تم المنهجمنخاللالعودة نصوصالقانونيةوالدستوريةالىالعلىهذا

من.المؤسسةوالمؤطرةلعملمجلساأل

 حدود الدراسة

فيةحاسمة،وهيفتر2168لىغايةالعامإ6446عامزمنيةتمتدمنتغطيهذهالدراسةفترة

منالقرنشكلتبداياتالتسعيناتفقدتاريخالعالقاتالدوليةعموما وتاريخمجلساألمنبشكلخاص،

فييتبوأهالىإصالحمجلساألمن،والمكانةالتييجبأنإالراميةةالجاد نطالقالمحاوالتاالعشرين

يكونفيهامعالميأكثرأمنا النظامالعالميالجديد،حيثأرتفعسقفالتوقعاتواآلمالبمستقبلونظ

المجلسهوالعينالساهرةعلىاألمنالعالميوالمصدرالوحيدللشرعيةالدولية.

 محددات الدراسة

صعوبةالحصولعلىدراساتوبياناتحديثةتتعلقىمالصعوباتالتيواجههاالباحثههأنأ

ب تحديدا إمعوقات األمن مجلس صالح عام لقلة2166بعد وذلك خصوصا ، المكتباتتوفرها في

 العربية.
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 المصطلحات اإلجرائية 

التنفيذية،والذيعهدإليهالميثاقفيالمادة-:مجلس األمن الدولي هوأحدأهمأجهزةاألممالمتحدة

،أوسلميا (،بالمسؤوليةالرئيسيةللحفاظعلىالسلمواألمنالدوليينسواءبحلالنزاعاتالدوليةحال 29)

تبرتخاذالتدابيرالردعيةلحلها،ولمجلساألمنسلطةقانونيةعلىحكوماتالدولاألعضاءلذلكتعبا

.(611:2162)علوان،قراراتهملزمةللدولاألعضاء

-:معوقات إصالح مجلس األمن بالمعوقات الحقيقيتلكيقصد اإلصالح دون تحول التي العقبات

 بدأتلمجلساألمن، اوقد واحدةباالختالففي رؤية وجود أدتالىعدم التجاهاتوالمواقفالتي

لىتزايدالنزعةالفرديةفيالمجتمعالدولي،وتراجعاالعتمادإضافةإمشتركةبشأنمايجبإصالحه،

المتحدة الواليات وهي الراهن، الدولي النظام في قوة أكبر قبل من والسيما المؤسسي، العمل على

شديدالتعقيديحولدونأنيكونمجلساألمنعلىمستوىمقبولمنمثلعائقا األمريكية،األمرالذيي

نجاز.بينماإصالحمجلساألمنيتمحورحولمايجبالحفاظعليه،وماينبغيإلغاؤه،الفاعليةوقوةاإل

أصبحت ولكنها المتحدة، األمم منظمة نشأة منذ فيها سبقالتفكير قد وهيقضايا يجبتعديله، وما

فرضنفسهابعدالتطوراتوالتغيراتالتيظهرتفيالعقديناألخيرين.ت

سهمتفيتغييرأالبنيةالهيكليةللنظامالدوليوثرتعلىأيقصدبهاالعواملالتي-المتغيرات الدولية:

مواقعالدولالفاعلةفيه،خصوصاتلكالتيقادتالىتحولهمننظامدوليقائمعلىالقطبيةالثنائية

إ دولي نظام ألى القطبية، إحادي قضاياإضافة كذلكظهور الدوليين، الفاعلين فيطبيعة تحول لى

 التحوالت هذه كل جديدة، دولية فياوتحديات اإلسراع وحتمتضرورة األمن مجلس على نعكست

إصالحه.
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النظري والدراسات السابقةر اإلطا

 اإلطار النظري -:الا أو 

دائمةالدولالمؤسسةغيررأتروحةمنذنشأةمجلساألمنعندماتعتبرفكرةاإلصالحفكرةمط

العضويةفيهأنوضعمجلساألمنغيرموضوعي،وغيرعادل،حيثناقشتقضيةاإلصالحفي

ارداخلالمجلسوالذيإطارقضيتينأساسيتين،تتعلقاألولىبتشكيلمجلساألمن،والثانيةبصنعالقر

حقاالعتراض.ىعنطريقتمكينالدولالكبرىمنالتقريرباللجوءإلةيتمبطريقةغيرمنصف

الباحث فيه فيأفيالوقتالذييجد ساهم المتحدة األمم فيمنظمة األعضاء عدد نتزايد

لحاليةغيرمالئمةصبحتتشكيلتهاأالذيالمطالبةبضرورةالعملعلىتوسيعأعضاءمجلساألمن،

لخريطةوموازينالقوىالجديدةفيالنظامالدوليالراهن.ومنناحيةأخرىظلتالعضويةالدائمةفي

مننعددا أمجلساألمنمغلقةعلىالدولالكبرىالمنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،علىالرغممن

الحربأصبحتتمارس فيهذه المهزومة المنتصرة،را دوحيانا أالدول بعضالدول من بكثير أكبر

وعبدالعال، )نافعة العالمي االقتصادي النظام في إ.(979:2112خاصة البنيويإضافة الخلل لى

أيضا  هناك أن إذ أعضائه، تشكيلة مستوى على داخلآخلال الموجود التصويت بطريقة يتعلق خر

 يقودنا ما وهذا الفيإالمجلس، مشكلة الحديثعن األعضالى بين المحصورة السياسية وطبيعته ءتو،

.(631:6449)غضبان،الخمسدائميالعضويةفيالمجلس

 ُمعتمدا أكما الدوليين، واألمن السلم تهديد مفهوم تحديد في التوسع الواسعةن السلطة على

واجهةالمجتمعلىهيئة)دكتاتورية(فيمإالمطلقةوالتقديريةلمجلساألمن،قدحولتهكمايصفالبعض

نهيارالقطبيةالثنائيةاالدولي،منخاللالتعسففياستخدامصالحياتهفيمناسباتعدة،خاصةبعد

 الباردة، الحرب خالل عليه سيطرت إذالتي ظاهرة عن المرحلة هذه في سياساته زدواجيةاكشفت
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لىطرحالعديدمنالتساؤالتعنإالمعايير،بطريقةغيرمسبوقة،األمرالذيدفعبالباحثينوالمعنيين

.(971:2112)نافعةوعبدالعال،ساألمنوالموقفالجديمنإصالحهمستقبلمجل

 فقد اإلصالح، معوقات صعيد وفقا أوعلى الخاصة مصالحها دولة لكل أن ألجندتهاتضح

مالحظ يمكن وعليه اإلصالح. قضية من تباينأةوأهدافها ثمة مواقفورؤىا واضحا ن مختلففي

األطرافالفاعلةفيالنظامالدولي،تحديدا دولالمعسكرالغربيالمنتصرةفيالحربالباردة،التيتريد

العالقاتالدولية، فيإدارة إدخالتعديالتعلىمجلساألمنعلىنحويؤكدحضورها،ويطلقيدها

لىإعادةصياغةالمجلسبماإتسعىمفهيمتهاالقليمية،ومنث ويفرضرؤيتهاتجاهالنظامالدوليوأنظ

هدافها.أيتفقمعمصالحهاو

وضروريا ،أويبدو ملحا  كونه رغم معقدا  تهميشهجعلاإلصالحأمرا  نعثراتالمجلسوكثرة

ظهرتعيوبهمنأوذلكلمرورفترةطويلةعلىإبرامالميثاق،ولوجودمواطنكثيرةللضعفوالخللفيه

ية،حيثيستحيلدخولماتماالتفاقعليهمنتعديالتعلىهذاالميثاقحيزخاللالممارساتالعمل

التنفيذ،إالبعدتصديقالدولالخمسالدائمةالعضويةفيمجلساألمن،ويبدومنالصعوبةأنتسمح

للميثاقاليتواف الدولبأيتعديل وهذه والجدالفيقمعتوجهاتها مصالحها. الوضعأيهدد نهذا

يتفكيرا وطرحا جديدا لماينبغيأنيكونعليهالمجلسفيالحاضروالمستقبل.يستدع

 الدراسات السابقة -ثانيا:

التيتناولت الجادة الفكرية المحاوالتوالجهود من توفرتالعديد إصالحمجلسموضوعلقد

 نتقاءأهمها:ااألمنالدولي،والتييصعبحصرها،لكنسوفيتماالكتفاءب
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 اسات باللغة العربية:در 

التغير في النظام الدولي بعد الحرب الباردة ودور (،بعنوان"2114دراسةأحمدابراهيمسيدأحمد)-6

مقدممجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين الماجستيرفيإة". لنيلشهادة القاهرة لىجامعة

العلومالسياسة.

ةوتحولهمننظامنتهاءالحربالبارداالنظامالدوليبعدالتغييراتفيتناولتهذهالدراسةأهم

داءدورهفيحفظاألمنوالسلمأية،وأثرذلكعلىمجلساألمنفيلىنظامأحاديالقطبإثنائيالقطبية

المختلفةمنحيثهيكلةومصادر الدوليبمستوياته التغييرفيالنظام تعرضأثرهذا كما الدوليين،

وأثرهاعلىفعاليةدورالمجلس،كماتجيبعنتساؤالتهامةأبرزهاماإذاكنابحاجةالتهديدالجديدة

 لىنظامشامللألمناإلنساني.إحاجتناىلىإصالحمجلساألمن،ومدإ

لىجامعةتونسالمنارلنيلإة"مقدمصالح مجلس األمنإ(بعنوان"2114دراسةملحمحاجعلي)-2

شهادةالدكتوراه.

تن الهيكليةحيث والعيوب الدولي األمن مجلس إصالح دواعي الدراسة هذه في الباحث اول

المجلسووال التييعانىمنها اإلصالحمنمختلوبيّ.عملهةليآوظيفية عبرنكذلكماهية فجوانبه

لياتاإلصالحوطرقتالفيجوانبالخللوالعيوب،مختتما الدراسةبمجموعةآلةتحليلودراسةممنهج

أهدافالبحثمن تخدم التي والتوصيات النتائج الرامية الدولية الجهود مجلسوتصبفي إلصالح

األمنالدوليبمايكفلضمانالحفاظعلىاألمنالجماعيوالمحافظةعلىاألمنوالسلمالدوليين.

ن قبل مجلس األمن الدولي وحفظ السلم واألمن الدوليي(بعنوان"2114دراسةمحمدخالدالشاكر)-3

مقدمدراسة مقارنة –وبعد انتهاء الحرب الباردة  الدراساتالعليااللىإة". لنيلشهادة اللبنانية جامعة

داريةواالقتصادية.فيالحقوقوالعلومالسياسيةواإلالمعمقةفيالقانونالعام،المعهدالعاليللدكتوراه
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ل الرئيسية المهام شرح من الدراسة هذه الباحثفي تناولينطلق حيث الدولي، مجلساألمن

مجلساألمن الدوليعلىعمل الصراع حيثأثر من الحربالباردة فترة في الباحثمجلساألمن

وتطورالمجلسفيحفظالسلمواألمنالدوليين،كماتناولالباحثواقعمجلساألمنبعدنهايةالحرب

 الباردةمنحيثتغيرالهيكليةفيالنظامالدولي.

)در-9 حسن أبو محمد حمزة "2114اسة بعنوان إشكاليات قرارات مجلس األمن كمصدر للشرعية (

مقدم7110حداث الحادي عشر من أيلول أالدولية بعد  درجةإة" شهادة لنيل دمشق جامعة لى

الماجستير،كليةالعلومالسياسية.

انتقللدراسةالشرعيةالدوليةنالباحثفيهذهالدراسةتاريخنشأةالنظامالسياسيالدولي،ثمبيّ

،وكذلكرصدسلوكالقوىالفاعلةفيالمجلس2116حداثأيلولأيظلالنظامالسياسيالدوليبعدف

لبيانتطورعملمجلساألمنوالتغييرات بعينها منخاللالتعاطيمعأزماتأونزاعاتأوقضايا

الحاصلةفيطريقةإصدارقراراتالمجلسومدىشرعيتها.

مشروعات إصالح مجلس األمن: دراسة سياسية مقارنة في (بعنوان"2118دراسةنهىعليبكر)-1

لىجامعةالقاهرةلنيلشهادةدكتوراه،كليةاالقتصادوالعلومإة"مقدمضوء أزمات ما بعد الحرب الباردة

السياسية،قسمالعلومالسياسية.

و النظري الجانب الدراسة هذه الالتناولت جانب بعدلعملي مجلساألمن تواجه التي ألزمات

وبيان األمن، مجلس دور لمفهوم تأصيلية محاولة في النظري الجانب يتمثل حيث الباردة، الحرب

خصوصا  األزماتالدولية فيتسوية وتؤثرعلىقدرته التيتواجهه والمستقبلية بعدالتحدياتالراهنة

 من.صالحمجلساألإيفيختصبتحليلومقارنةمشاريعماالجانبالعملأانتهاءالحربالباردة،
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The Role and Functioning of the UN Security Council after a Decade of 

Measures against Iraq, European Journal of international law, 1/1/2002, 

Vol13. 

الحرب بعد ما عالم في مؤكده غير بـ"خطوات المعنونة فاسبيدير لباردو الدراسة هذه تهدف

لىتعاملمجلساألمنإبعدعقدمنالتدابيرضدالعراق":دوروأداءمجلساألمنلألممالمتحدةالباردة

فيووظيفته،والتيأثرتفيدورالمجلس6441معالحالةالعراقيةالتيتعتبرالقضيةاألهممنذعام

أهم األكثر المظاهر ومناقشة تحديد الدراسة تحاول كما الدولي، القانوني المجلسالنظام دور في ية

إضافة العراقية، بالحالة تأثرها وبيان المجلس،الىووظائفه يمتلكها التي القوىوالفعالية مدى تحديد

 النزاعاتووعملياتاإلصالحالتييحتاجها، لحل المجلسكأداة ترسيخشرعية قضية لمناقشة ضافة ا 

 الدولية.
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 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تناولتأغلبالدراساتالسابقةطبيعةمجلساألمن،وعالجتالكثيرمنالمسائلوالقضايالقد

 إال به، أالمتعلقة فيمجملها الدوليودوراقتصرتنها بالنظام يتعلقغالبا  جانبمعين تناول على

نغالبيةألىإومابعدها،باإلضافةأالحربالباردةمجلساألمنفيحفظالسلمواألمنالدوليينماقبل

منمندونالتركيزعلىالعقباتالتيتلكالدراساتتشتركفيمعالجتهافيكيفيةإصالحمجلساأل

نهاسوفتتناولأهمالمعوقاتأإذلىتلكالدراسات،إضافةإنيشكلأتحولدونذلك،وهومايمكن

التيالتزالعائقا  امحاوالتالفيوجه تم ك.لىإصالحالمجلسإلرامية الدراسة إن يزتبمعالجتهاما

القانونيةوالسياسيةلمجلساألمن،حيث فيأللطبيعة الجوانبالقانونية الدراساتتناولتإما نمعظم

 الوظيفيللمجلس، بينأاألداء التداخلما دونأنتوضحأوجه السياسية، ركزتعلىطبيعته وإنها

نكانتتبدوونتباالختصاصالقانونيوالصبغةالسياسيةالتيتل نهاقانونية،هذاأهاقراراتالمجلسوا 

لىضرورةإصالحالمجلسمنخاللالوقوفعلىالمقترحاتإللمبرراتالتيتدعوعنمعالجتهافضال 

الغاية. والمشاريعالمطروحةتحقيقا لهذه الىأنهذهالدراسةتأتياألولىبعدوالبدمناإلشارةأيضا

 وسيمجددا بماطرحمنتغيراتمهمة.عودةالنفوذالر
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 الثانيالفصل 

 التعريف بمجلس األمن وطبيعته القانونية والسياسية

نتهاءالحربالعالميةالثانية،حرصتالدولالتيإ،بعد6491معقياماألممالمتحدةعام

أنتزعمتالتحالف األساسيةفيحفظبعد النصرعلىحصراختصاصاتالمنظمة كتبلها

السلمواألمنالدوليينداخلجهازيتكّونمنعددمحدودمنالدولتتمّتعفيهبعضهابالعضوية

وبوضعمتمّيزعندالتصويت،يجعلمنالمستحيلعليهقانون اإصدارأّيقراريتعارض،الدائمة

.(668:2113الحأّيمنها)الشكري،معمص

 فهويعتبراألداةأكما المتحدة، األمم حتلمجلساألمنأهميةبالغةبينمختلفأجهزة

أعمال وقمع الدولي، األمن على والسهر السلم، حفظ عن األول والمسؤول للمنظمة، التنفيذية

نزالالعقوباتبا علىأنه29األولىمنالمادةالفقرةألعضاءالمخالفين.حيثنصتالعدوان،وا 

،يعهدأعضاءتلكالهيئةإلىوفعاال رغبةفيأنيكونالعملالذيتقومبهاألممالمتحدةسريعا )

ويوافقونعلىأنهذاالمجلس،مجلساألمنبالتبعاتالرئيسيةفيأمرحفظالسلمواألمنالدوليين

29)الفقرةاألولىمنالمادةات(عليههذهالتبععنهمفيقيامهبواجباتهالتيتفرضهايعملنائبا 

المتحدة( لمجلسونظرا .فيميثاقاألمم مناختصاصاتمهمة المتحدة ميثاقاألمم يوليه لما

األمنباعتبارهاألداةالتنفيذيةلألممالمتحدة،وجبالتعرضفيالفصلاألوللماهيةهذاالجهاز

لحفظمنحيثبنيتهالهيكليةكمبحثأول ،وطبيعتهالقانونيةوالسياسيةالتييتمتعبهاويوظفها

وثالث.السلمواألمنالدوليينكمبحثثان 
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 التعريف بمجلس األمن وبنيته الهيكلية وأسلوب عمله: ولالمبحث األ 

 بتاريخ المتحدة األمم منظمة 29نشأت أكتوبر أول/ سان6491تشرين مدينة في

ا .طننلمؤتمردومبارتونأوكسالذيعقدفيالعاصمةواشألمريكية،تبعا فرانسيسكو،كاليفورنيا

للفصلالسابعجهزتهاالمسؤولةعنحفظالسلمواألمنالدوليينطبقا أويعدمجلساألمنأحدأهم

.ولمجلساألمنسلطةقانونيةعلىحكوماتالدولاألعضاء،لذلكتعتبرقراراتهملزمةهامنميثاق

لهم الاأل)الفقرة في األولى ميثاق من الرابعة المتحدة(مادة الدولي.مم مجلساألمن أن ،وبما

هيكليةالمقاربةهذهفيهذاالمبحثستتملهبنيةهيكليةتميزهونظامعملخاصبه،لذا،كجهاز

واأل فيه، العضوية علىطبيعة الضوء تسليط منخالل باإلضافة له، التابعة الفرعية لىإجهزة

عملهوقواعدالتصويتفيه.لياتآ

 : عضوية مجلس األمنأوالا 

عامى(منميثاقاألممالمتحدة،كانمجلساألمنوحت23فيالبداية،وبموجبالمادة)

،خمسةأعضاءدائمةالعضوية،وسّتةأعضاءغيردائمةالعضوية.عضوا 66يتألفمن6411

يدالمستّمرفيعددأعضاءاألممالمتحدة،الذيرلهليستمر،فمعالتزاإالأنهذاالوضعلميقدّ

ترتبعلىاستقاللالعديدمنالبلدانالمستعمرةوانضمامهاللمنظمةالعالمية،باتمنالواضحأّن

تساعالعدديمعاإلالمقاعدالمخصصةللدولغيردائمةالعضويةبمجلساألمنلميعدمتوائما 

.(61:6449)الهنداوي،يةلىالمنظمةالدولإنضمتأللدولالتي

6413كانونأول/ديسمبر68استجابةلالعتباراتالّسابقة،أصدرتالجمعيةالعامةفيو

36في(الذييتضمنمسألةالتمثيلالعادلفيمجلساألمن،الذيصارنافذا 6446القراررقم)

يثاقليصبحمجلس(منالم23،فبموجبهذاالقرارتّمتعديلالمادة)6411أب/أغسطسعام
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كانونأول/68المؤرخفي6446)قرارجمعيةالعامةرقممنخمسةعشرعضوا األمنمكّونا 

ويتضحأنلمجلساألمنطريقةتشكيلخاصةيتميزبهاعنبقيةاألجهزة.(6413ديسمبرعام

إلى فيه العضوية تقسم إذ ااألخرى، الى باإلضافة دائمة غير وأخرى دائمة لعضويةعضوية

المؤقتة.

(منالميثاق،تتمتعبالعضوية23ولىفيالمادة)للفقرةاأل:وفقا األعضاء دائمة العضوية -0

الصين، االتحادية، روسيا المتحدة، الواليات هي دول خمسة المجلس داخل الدائمة

 االولىمنالمادة )الفقرة وفرنسا المتحدة(23بريطانيا، ويرجعالسبب.فيميثاقاالمم

داخلمجلساألمن، الّتمثيلالّدائم بحّق الدولباالسمدونغيرها الرئيسيفيذكرهذه

اليابان(أثناءالحرب-إيطاليا-إلىأهميةالدورالذيقامتبهضّددولالمحور)ألمانيا

العالميةالثانية.إضافةلذلك،فإّنمقتضياتالنظامالدوليفيذلكالوقتقدكشفتعن

ورالذييجبأنتلعبههذهالدولفيمجالحفظالسلمواألمنالدوليين،نظرا أهميةالد

لمايتوافرلهامنإمكانياتاقتصاديةوعسكريةكبيرة،األمرالذيأقتضىاالعترافلها

الهدف فيإدراكهذا بفاعلية المساهمة المجلسحتىتسطيع هذا داخل الدائم بالتمثيل

 وتحقيقتلكالغاية.

تنتخبهماء غير دائمة العضوية: األعض -7 أعضاء، عشرة وعددهم دائمين غير األعضاء

واليته انتهت من انتخاب إعادة يجوز وال سنتين ولمدة الثلثين بأغلبية العامة الجمعية

 بصورةمباشرةوعلىالجمعيةالعامةأنتراعيفيهذااالختيار:

لمتحدةالتيوليينوفيتحقيقأهدافاألممامدىمساهمةالدولةفيحفظالسلمواألمنالد:أوالا 

(منميثاقاألممالمتحدة.23ولىفيالمادة)نصتعليهاالفقرةاأل
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المادة:ثانياا  نصتعليها كما العالم مختلفمناطق تمثيل يضمن بما الجغرافي التوزيع عدالة

المذكورة.

كلدولةعضو نأةعلى)(منميثاقاألممالمتحد36تضمنتالمادة)العضوية المؤقتة:  -0

أنتدعىبقرارمنالمجلسإلىفيمجلساألمنيمكنفياألممالمتحدةوليستعضوا 

شتراكفيجلسةأوأكثرمنجلساتهدونالتصويتفيمناقشةأيةمسألةمتىمارأىاإل

(علىأنه)تجوز32(.كماتضمنتالمادة)الدولةتلكمصالحعلىتؤثرّنهاالمجلسأ

فينزاعينظرفيهالمجلس،دونفياألممالمتحدةإذاكانتطرفا وةدولةليستعضوا دع

ذاقررمجلساألمناستخدامالقوة،فإنهقبلأنإيكونلهاالحقفيالتصويت(.أماأن

لتزاماتالمنصوصعليهابااليطلبمنعضوغيرممثلفيهتقديمالقواتالمسلحةوفاء 

الميثاق،ينبغيلهأنيدعوهذاالعضوإلىأنيشتركفيالقرارات(من93فيالمادة)

وفقا  وذلك المسلحة العضو قواتهذا وحداتمن يختصباستخدام فيما يصدرها التي

 .منميثاقاألممالمتحدة(36،32،93،99)نصوصالمواد (منالميثاق99للمادة)

 من: لجان مجلس األثانياا 

ةمااق،علىأنه)لمجلساألمنأنينشئمنالفروعالثانوي(منالميث24تنصالمادة)

لذلكأنشأالمجلسعدةوطبقا .منميثاقاالممالمتحدة(24)المادةيرىلهضرورةألداءوظائفه(

:يلجاندائمةومؤقتهلهذاالغرضوه

ةاإلجراءاتوهيتتكونمنلجنةالخبراء،ولجنةقبولاألعضاءالجدد،ولجناللجان الدائمة:  -0

 الجماعية،ولجنةأركانالحرب،ولجنةنزعالسالح.

وتنشأمنأجلمهمةبعينها،وتسمىاللجانالفرعيةلمجلساألمنفهوينشئاللجان المؤقتة:  -7

مناللجانأوالفروعالثانويةألداءوظائفه،وتعدأهمهذهاللجان:لجنةمكافحةمايراهضروريا 
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ميعأعضاءمجلساألمنالخمسةعشر،وتراقبتنفيذجميعالدوللقراررقمرهابالتيتضمجاإل

(6383 لعام ا2116( واألمن السلم يتعرضلها التي التهديدات يتضمن نتيجةالذي لدوليين

لألعمالاإلرهابية .(2116أيلول/سبتمبرعام27المؤرخفي6383)قرارمجلساألمنرقم

 الرقابة لجنة إلى الهدنةباإلضافة أنشعلى التي فلسطين أفي عام األمن مجلس ،6497ها

،والبعثةالمراقبةفي6417وجماعةالمراقبينالدوليينفيلبنانالتيشكلتفيأزمةلبنانعام

،وبعثةالمراقبةالخاصةبسوريا6419-6413اليمنالتيشكلتأثناءالحرباألهليةاليمنيةعام

 وقوة2162التيشكلتعام ، فيقبرصعام لحفظالسالم المتحدة األمم6419األمم وبعثة ،

،6441،واللجنةالخاصةبالحالةالعراقوالكويتعام6411-6411المتحدةفيالدومنيكانعام

 عام وتشاد ليبيا بين أوزو قطاع بشأن الخاصة 6449واللجنة علما  هذهأن ب، من كبيرا  عددا 

./(http://www.un.org)منأجلهالقضاياالتيشكلتاللجانقدتمحلهابانتهاءا

(178لجنةاألممالمتحدةللتعويضاتالتيتأسستبموجبقرارمجلساألمن) لىإباإلضافةهذا

 وا6446عام الخسائر عن التعويضات ودفع المطالبات العراقلمعالجة لغزو نتيجة ألضرار

لجانالجزاءاتو.(6446نيسان/أبريلعام2المؤرخفي178)قرارمجلساألمنرقمللكويت

منها،يوه ) عديدة بالقرار عمال  المنشأة مجلساألمن 6182لجنة لعام الح2119( رببشأن

العاج ساحل في األولى األهلية رقم مجلساألمن 6182)قرار في الثاني/61المؤرخ تشرين

 عام عمال و.(2119نوفمبر المنشأة األمن مجلس )بالقلجنة 6146رار لعام بشأن2111(

.(2111أذار/مارسعام24المؤرخفي6146)قرارمجلساألمنرقمالسودان
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 سلوب عمل مجلس األمنأ: ثالثاا 

الىلميثاقاألممالمتحدة،تقتضيالضرورةالتعّرفبعدمعالجةتشكيلةمجلساألمنوفقا 

ئحةالداخليةللمجلس،إلىجانبأحكامطريقةعملمجلساألمنمنالداخل،حيثتضمنتالال

عدادجدولأعماله،ونظامالتصويتفيه. الميثاق،قواعداجتماعاته،وا 

،لذلكيعقدفيأيومعالجتهاحتواءاألزماتالدوليةإ:المجلسمكلفباجتماعات المجلس -6

 الميثاق ألزم لذلك الطارئة، الدولية األزمات أو االحتماالت جميع لمواجهة الدولوقت

27ولىمنالمادة)الفقرةاألفيمقرالهيئةاألعضاءفيالمجلسأنيكونلهاتمثيلدائم

كلعضومنيمثلفيهاةكمايعقدالمجلساجتماعاتدوري.(منميثاقاألممالمتحدة

ذلك أراد إذا الغرضبأحدرجالأعضائه، أوبمندوبخاصلهذا )راجعالفقرةحكومته

الم في الثانية ا27ادة السن.لميثاق(من في مرتين يجتمع األممةكما مقر وفيغير ،

رأى إذا مهمتهالمتحدة تسهيل إلى يؤدي قد ذلك أن المادة في الثالثة من27)الفقرة

 .الميثاق(

وتتضمنالمادةاألولىمنالنظامالداخليالمؤقتلمجلساألمنعلىأنهيجبأالتزيد

 جلستين بين يوما أرعنالفترة عشر أنبعة على الرابعة وتنصالمادة األمن. مجلس )يعقد

منالميثاقمرتينفيالسنة27االجتماعاتالدوريةالمنصوصعليهافيالفقرةالثانيةفيالمادة

علىفيالمواعيدالتييحددهامجلساألمن(.باإلضافةإلىذلكيجتمعالمجلسفيأيوقتبناء 

للفقرة(منالميثاق،أوغيرعضوطبقا 31ولىفيالمادة)للفقرةاألطلبأيدولةعضوطبقا 

(66للفقرةالثالثةمنالمادة)(منالميثاق،أوطلبمنالجمعيةالعامةطبقا 31الثانيةفيالمادة)

طبقا  المتحدة لألمم العام األمين أو الميثاق، )من الميثاق44للمادة من المواد( )نصوص

 .ميثاقاألممالمتحدة(من27،31،66،44
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يضعمجلساألمنالئحةاإلجراءاتالتييسيرعليهابمافيذلكطريقةاختياررئيسه.

المجلسبالتناوببين أنتكونرئاسة الالئحة قررتهذه بحسبالترتيبالهجائيوقد أعضائه

منفصلالرابعوفقا 67ليزيألسمائهمويشغلكلرئيسمنصبهلفترةشهرتقويمي.)المادةجناإل

فيه،للنظامالداخليالمؤقت(ويلتزمالرئيسبالتنحيعنالرئاسةعندعرضنزاعتكوندولتهطرفا 

بعدإخطارالمجلسبذلك،حتىيقومالعضوالذييليهفيالترتيببمهامالرئاسةإلىأنينتهي

جلس)المادةذهفياجتماعاتالمالمجلسمنالنظرفيذلكالنزاع.ويشتركاألمينالعامبصفتهه

.منالميثاق(47

طبقا  المجلس اجتماعات )وتكون قرر97للمادة إذا إال علنية، الداخلي النظام من )

 بتعيينإال المجلسعكسذلك. العامة إلىالجمعية أنمناقشاتالمجلسبشأنإصدارتوصية

ومناقشةالتقريرالسنويالذيأعدهاألميناألمينالعام،أوانتخابقضاةمحكمةالعدلالدولية،أ

الم أعمال عن سريةالعام جلسات في تكون أن يجب نظمة، الداخلي97)المادة النظام من

.المؤقت(

يتولىاألمينالعامإعدادجدولاألعمالالمؤقتللمجلس،ويرسلهعداد جدول األعمال: إ -7

الأنهيجوزفياألحوالأيام،إةالثنعقادالجلسةبثابلإلىالممثلينفيمجلساألمنق

شعاراالجتماع،ويتماعتمادهمنجانبإواحدمعن آرسالجدولاألعمالفيإالعاجلة

لفصلفيهابصدورعمالهحتىيتماأوتظلالمسألةالمدرجةعلىجدولرئيسالمجلس،

الشأنمسألةإجرائيةأقرارمنالمجلس ويعتبرالتصويتفيهذا التتطلبوبشطبها.

أصوات على تسعةاألعضاءالحصول أغلبية يكفيها بل مجتمعة، الدائمين الخمسة

 .(/http://www.un.org)فرقةبينالدائمينوغيرالدائمينأصواتدونت
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وعندمايقرجدولاألعمالمنقبلالمجلس،يبدأالنظرفيالمسائلالمدرجةفيه،وكل

جدولأعمالالمجلسللجلسةعلىليا آفيهافيجلسةما،تدرجمنالنظرمسألةالينتهيالمجلس

جدولأعمالالمجلسفإنالمجلساليستطيعبإرادتهالمنفردةعلىالتالية.ومتىأدرجتمسألةما

حذفالشكوى6491أنيسحبهامنالجدولإالإذاوافقالمجلسعلىذلك.فقدطلبتإيرانعام

إلىالمجلس السوفياتيالتيتقدمتبها يستج،بخصوصتصرفاتاالتحاد بالمجلسلذلكفلم

الطلب،واحتفظبالشكوىفيجدولأعماله.وكذلكعندماعجزمجلساألمنعنالوصولإلى

،حيثأشارالمندوبالبريطانيفيمجلساألمن6498قراربشأنالنزاعالمصريالبريطانيعام

الالمجلس،فقرررئيسالمجلسأنالنزاعيبقىمقيدا منجدولأعميعدمشطوبا أنالنزاعالى

.(473:6411)سلطان،لأعمالهإلىأنيتخذقراربحذفهفيجدو

القراراتفيمجلساألمنمنالتصويت في مجلس األمن:  -0 التصويتواتخاذ نظام يعد

كثيرمنالنقاشاتفيمشروعاتالنقاطالتيأثيرحول لذلكوجإها بصالحالمجلس،

حيث،جلمعرفةالمقصودمنمطالبإصالحهالحقا أالنظامالحاليللتصويتمنشرح

( المادة فقرتها28نصت في فجاء  المجلس، التصويتفي طريقة على الميثاق من )

األولى)يكونلكلدولةعضومناعضاءالمجلسصوتواحد(.أماالفقرةالثانيةفنصت

أماعلىأن)تصدرقراراتالمجلسفيالمسا ئلاإلجرائيةبموافقةتسعةمنأعضائه(.

األخرى الموضوعية المسائل قراراتالمجلسفي )تصدر أن فنصتعلى الثالثة الفقرة

المتفقة الدائمين أصواتاألعضاء بينها من أعضائه من تسعة في؛ بموافقة أنه بشرط

،يمتنعمنكان12دةمنالما3ألحكامالفصلالسادس،والفقرةالقراراتالمتخذةتطبيقا 

 .منميثاقاألممالمتحدة(28)المادةفينزاععنالتصويت(طرفا 
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(منالميثاق،يجبأننبحثثالثمسائل28ولتوضيحاألحكامالواردةفيالمادة)

وأثريوه والموقف، النزاع بين والتمييز الموضوعية، والمسائل اإلجرائية المسائل بين التفريق :

القرارالمطروح،أوتغيبهاعنىةدائمةالعضويةفيمجلساألمنعنالتصويتعلمتناعدولا

حضورالجلسة.

 جرائية والمسائل الموضوعيةالتفريق بين المسائل اإل - أ

(منالميثاقبوجوبالتفريقبينالمسائلاإلجرائيةوالمسائل28يقتضينصالمادة)

جرائيةتصدربموافقةتسعةراتفيالمسائلاإلن،فالقراالموضوعيةالتيتعرضعلىمجلساألم

أعضاءعلىاألقلدونتفرقةبينأصواتاألعضاءالدائمينوأصواتغيرالدائمين،أماالقرارات

فيالمسائلالموضوعيةفتصدربموافقةتسعةأعضاءمنمجلساألمنعلىأنيكونمنبينها

للتمييزبينماهوإجرائي،ومالميضعضابطا نالميثاقأاتاألعضاءالدائمينمتفقة.إالأصو

عامةصدورقرارمنمجلساألمنفيمسألة يستحيلكقاعدة أنه معنىذلك، هوموضوعي.

القرار مشروع حول العضوية دائمة الخمس الدول قبل من إجماع يتوفر أن بدون موضوعية

)نافعةفيهدورأيقرارالترغبدونصتحولالمقترح،وبذلكيمكنأليدولةدائمةالعضويةأن

.(2112:621وشوقي،

كانتفضال  إذا ما لتقرير المجلس على المعروضة المسائل ماهية تكييف أن على

أي الموضوعية، المسائل ويدخلفيدائرة المجلسنفسه أمرمنسلطة إجرائية، أو موضوعية

أصواتاألعضا أغلبيةتسعةأصواتمنبينها أرادءاليستوجبلها إذا بمعنىأنه حدأدائمين.

عليهإالأن األعضاءالدائمينأنيمنعصدورأيقرارفيواحدةمنالمسائلالمعروضة،فما

ض)الفيتو(ليحولدونقيتمسكعندالتكييفالمبدئيبأنهامسألةموضوعية،أييستعملحقالن

تكييفهاكونهامنالمسائلالموضوعية،تصنيفهاضمنالمسائلاإلجرائية،فإذاتحققلهماأرادوتم
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فياال قراراستعملحقه للتصويتلمنعصدور طرحالموضوع إعادة عند الثانية عتراضللمرة

.(621:2119امايطلقعليه)الفيتوالمزدوج()فؤاد،بشأنها،وهذ

التفريقبينالمسائلاإلجرائيةوالموضوعيةتترت كانتمشكلة نتائجخطيبولما رةعليها

6494نيسان/ابريلعام69،أصدرتالجمعيةالعامةفيفعليهعملمجلساألمن.أنمنش

توصيةإلىمجلساألمنتتضمنقائمةاشتملتعلىقرابةمائةمسألةتعدفينظرالجمعيةمن

حتىاليردعلىهذه،إالأنهذهالتوصيةلمتجدسبيلهاللتنفيذداخلالمجلس.المسائلاإلجرائية

مامأالحريةفيتكييفالمسائلالتيتعرضعلىمجلساألمنأيقيديمكنأنيحرجهامستقبال 

.(www.securitycouncilreport.org)الهيئةالعامة

 التمييز بين النزاع والموقف - ب

زبينالموقفوالنزاع،وقدأثارتهذهيللتميمعينا معيارا ميثاقاألممالمتحدةاليتضمن

النقصأوجدلمراتعديدةداخلمجلساألمنالذيلميستطعحتىاآلالمسألةال نتالفيهذا

بين،الغموض الفاصل المعيار بخصوصهذا المختلفة النظر وجهات من العديد توجد حيث

 أن بعضالفقهاء فيرى إالمسألتين، من الموقفأعم هوإصطالح نزاع فكل النزاع، صطالح

وبتعبيرأخريوجدنزاعحيث.(2166:81)سيفالدين،ا نزاعبالضرورةموقف،وليسكلموقف

إلىأخرى،والثانيةخرينكرهعليه،أوحيثتوجهدولةطلبا واآلعيحقا يوجدطرفانأحدهمايد 

فالفقهاءالموقفمامجردالخالففاليجعلمنالموقفنزاعا،ولهذايعر إِترفضاالستجابةإليه،

عقدةتتضاربفيهامصالحأكثرمندولة.إذا،إنمسألةالحسمفيالتمييزبأنهمشكلةسياسيةم

بفيهاوضعمعيارعاممنضبط،ويتعينعصالمعقدةالتييالقضاياالقاطعبينالمسألتينهيمن

بها المنوط للجهة المسألة هذه حدترك على نزاع بحسبكل فيها هذههالفصل سبب ولعل ،
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ضابطأومعياريفيدفيهذامسألتينخلوميثاقاألممالمتحدةمنأيالصعوبةفيالحسمبينال

.(133:2111)الغنيمي،الشأن

 امتناع العضو الدائم عن التصويت أو غيابه عن جلسات المجلس -ج

 امتناع عضو دائم عن التصويت -0

فيمايخصاالمتناععنالتصويت،فقدتقررفيمؤتمرسانفرانسيسكوالذيعقدعام

المؤتم6491 في الميثاق مشروع اإللغرضمناقشة أن المتحدة، لألمم التأسيسي عنر متناع

التصويتعلىمشروعقرارفيأيمسألةموضوعيةاليعتبرعدماعتراضصريحعلىصدور

صراحة.حيثالقرار،ألنالدولةالدائمةالعضويةإذاكانتترغبفيعدمصدورهلصوتتضده

اال حاالت أوائل كانت في التصويت عن 24متناع أنيسان/ االتحاد6491بريل قبل من

منقبلالوالياتالمتحدة6498بريلأسبانية،ثمفينيسان/نظرفيالمسألةاإلالالسوفياتي،أثناء

أمتنعالأثناء اليونانية،ثم فيآب/نظرفيالمسألة وفرنسا 6498سغسطأتكلمنبريطانيا

منالحاالتاألخرىالتيلىالعديدإفةباإلضا.(364:6476)الدقاق،ةبصددالمسألةاالندونيسي

الدولدائمةالعضوية.ىحدإمتناععنالتصويتمنقبلتضمنتاإل

 غياب العضو الدائم عن جلسات المجلس -7

متنعاالتحادالسوفياتيعنحضورجلساتمجلساألمنفيالقدُأثيرتهذهالمشكلةعندما

ب ما فترة كان63ين وآب/ يناير الثاني/ أون احتجاجا 6411غسطسعام إحالل، عدم على

وبالرغممنذلكأصدر مندوبالصينالشعبيةمحلمندوبالصينالوطنيةفيمجلساألمن،

،6411المجلسفيهذهالفترةعدةقراراتمهمةتتعلقبعدوانكورياالشماليةعلىالجنوبيةالعام

تجهالرأيداخلالمنظمةإلىتفسيرغيابالعضوأيحةونافذهفقدحيثاعتبرتآنذاكقراراتصح

بأنهامتناععنالتصويت،وبالتالياليؤثرفيصحةالقراراتالصادرةمنالمجلس،ألناشتراك
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لسلمللتزاميرتبهالميثاقعلىعاتقالدولالكبرىتحقيقا االعضوالدائمفيجلساتالمجلسهو

وعليه،فإنغيابالعضو.منالميثاق(27)الفقرةاألولىفيالمادةالدولوالتعاونالمشتركبين

 في حقه عن تنازل بمثابة جلساتالمجلسيعتبر عن غيابالالدائم لذلكوجبعدم حضور،

هدافالمنظمةالتيقامتمنأجلهاألتزاماتهم،والعملعلىتحقيقإاألعضاءوتهربهممنتحمل

.(281:2111)المجذوب،

و أيعضو امتناع إن أتضح فقد سبق، ما على حقبناء استخدام المجلسعن في دائم

فيالتصويتعلىمسألةموضوعيةمعتوافرإمكاناستخدامهيعتبربمثابةاإل عتراض)الفيتو(

جلساتالمجلس.وعليه،موافقهضمنيةعلىالقرار،وكذلكالشأنبالنسبةلغيابالعضوالدائمعن

اإل حق عتفإن العضوية دائمة للدول باإلراضالممنوح الدول إحدىهذه قيام به عتراضيقصد

عن غيابها أو التصويت عن امتناعها يكفي وال إبطاله، يتم حتى القرار مشروع على صراحة

.(322:6476الجلسةالتييتمفيهاالتصويتحتىتحولدونصدوره)الدقاق،

)الفيتو(منالمسائلالتيأثيرحولهاالكثيرمنومنالجديربالذكر،أنمسألةحقالنقض

التي مسؤوليتها عن تعبيرا العضوية دائمة الدول تراها حيث األعضاء، الدول قبل من الجدل

دولغيردائمةالعضويةأنهاضد لضمانحفظالسلمواألمنالدولي،فيحينتعتبرها تتحملها

يعطيالحقللد ألنه والمساواة، العدالة مبدأ الدائمة التصرفإلبطالحري بول مشروعأيقرارة

.(361:2113هدافهاالسياسية)شكري،أيقفضدمصالحهاو

نمجلساألمنيعانيمنخللهيكليفيمايتعلقبتشكيلهوأسلوبالعملأويتضحمماتقدم

األمنفيه،فعلىصعيدالتشكيل،يتبينأنالمقاعدالمخصصةللدولغيردائمةالعضويةبمجلس

للدو الكبير التوازن يعادل الحاليال فيشكله والذيوصل المنظمة في األعضاء 643لىإل

فهيتعتبرمنالنقاط،.أماعلىصعيدنظامالتصويتواتخاذالقراراتفيمجلساألمنا عضو
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سوف و هذا الدولي. مجلساألمن اصالح مشروعات النقاشفي من كثير حولها أثير التي

يخصصال الفصل الثالثباحث الخلل لمناقشة الدراسة والوظيفيالبنيويمن منهالذي يعاني

المجلس.
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 الطبيعة القانونية لمجلس األمن :المبحث الثاني

التعرف التيالىبعد سلطاته التحدثعن وجب وأسلوبعمله، مجلساألمن تشكيلة

المتحدةيتمتعبسلطاتمتعددةفيحفظالسلمواألمنيتمتعبها،فمجلساألمنوفقالميثاقاألمم

نهماالفقرةاالولىمنانأساسيتتاتصاصالمجلسفيهذااإلطار،مادالدوليين،حيثيحكماخ

(فيالميثاقتنصعلى:)رغبةفيأن29(.فالفقرةاألولىمنمادة)34(والمادة)29المادة)

دةسريعاوفعاال ،يعهدأعضاءتلكالهيئةإلىمجلساألمنيكونالعملالذيتقومبهاألممالمّتح

نهذاالمجلسيعملأويوافقونعلىين،يأمرحفظالسلمواألمنالدوليالدوليبالتبعاتالرئيسيةف

(منالميثاقفتنص34لمادة)مااأعنهمفيقيامهبواجباتهالتيتفرضهاعليههذهالتبعات(.نائبا 

منساألمنماإذاكانقدوقعتهديدللسلمأوإخاللبهأوكانماوقععمال نه)يقررمجلأعلى

ألحكامالمادتينأعمالالعدوان،ويقدمفيذلكتوصياتهأويقررمايجباتخاذهمنالتدابيرطبقا 

منميثاقاألمم29،34)الموادنصابه(ىلسلمواألمنالدوليأوإعادتهإل(لحفظا92(،)96)

.حدة(المت

تعلقبالتدابيرالوقائيةلمجلساألمن،ي(29ولىمنالمادة)نماوردفيأحكامالفقرةاألإ

( مضمونالمادة فيذهب34أما التدابيرألىإ( تحكمهقاعدة ناختصاصمجلساألمنبشأنها

بأسلوبين: األساسي االختصاص هذا المجلس يباشر كما العقابية. بإصدار-العالجية إما

صيات،أوبأخذالتدابيرالالزمةلحفظالسلمواألمنالدوليينأوإعادتهإلىنصابه،ذلكإذاالتو

تهديدا  اعتباره يمكن ما عمال وقع أو به، اإلخالل أو بحيثيمكنللسلم، العدوان، أعمال من

 الحاالت تلك مثل في األمن القوةألمجلس استخدام إلى تصل قد صارمة تدابير يتخذ ن

لىالطبيعةالقانونيةلمجلساألمنإوفيهذاالمبحثسوفيتطرقالباحث. (211:2111انع،)الم
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للفصلينالسادسوالسابعمنخاللعرضبنودالموادالمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليينوفقا 

مكانيةالطعنفيقراراتمجلساألمنالدولي.إلىمدىإمنميثاقاألممالمتحدة،باإلضافة

 )الفصل السادس من الميثاق( :  سلطات مجلس األمن في حل المنازعات الدولية سلمياا الا أو 

منمسؤوليتهالرئيسيةفييستمدمجلساألمنسلطاتهفيحلالمنازعاتالدوليةسلميا 

الدوليينالم واألمن السلم على إلىاختصاصات.حافظة الميثاق السادسمن الفصل أشار وقد

النزاعأووضحكيفيةعرضأسويةالمنازعاتالدوليةبالطرقالسلمية،حيثمجلساألمنفيت

كماحّددالميثاقالجهاتالتيلهاأنتطلب.جراءاتالتيتتخذحيالهالموقفعلىالمجلسواإل

شأ من التي النزاعات في مجلساألمن الدوليينتدّخل واألمن السلم تهديد مصدرنها )المانع،

.(211سابق،

 لمنازعات الدولية على المجلس:عرض ا -0

(على:)يجبعلىأطرافأينزاعمنشأناستمراره33تنصالفقرةاألولىمنالمادة)

واألمنالدولي حفظالسلم بطريقالمفاوضةينأنيعرض  بادئذيبدء حله للخطرأنيلتمسوا

أوأنيلجأوا القضائية، والتسوية لىالوكاالتوالتنظيماتإوالتحقيقوالوساطةوالتوفيقوالتحكيم

في33)الفقرةاألولىمنالمادةلسلميةالتييقععليهااختيارها(وغيرهامنالوسائلاأقليميةاإل

جديدةلكنهااعتمدتالوسائلوأشكاال نهذهالمادةلمتستحدثطرقا أورغم.ميثاقاألممالمتحدة(

حي الدولي، العمل صعيد على بها المعترف إعماال والطرق أنه فيث األمن مجلس لسلطات

خصوصتفعيلالتدابيرالوقائيةالمخولةإليهبموجبأحكامالفصلالسادسمنالميثاقلهالحق

لىاحتكاكدوليأوقديثيرنزاعا إفحصأينزاعأوأيموقفقديؤديفي)لمجلساألمنأني

للخطرحفظالسلمواألمنلكييقررماإذاكاناستمرارهذاالنزاعأوالموقفم نشأنهأنيعرض 

الدولي( المتحدة(39)المادة األمم ميثاق واستيفاء.من التحري الفحصسلطة بهذا ويقصد
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كانمن إذا المعلوماتبخصوصالنزاعأوالموقفالمثارودراستهبشكلجادليرىالمجلسما

.(2119:629)فؤاد،نيهددالسلمواألمنالدوليينأشأناستمراره

الرغممنأنمجلساألمنهوصاحبالسلطةالتقديريةفيالنظربالمسائلالتيىوعل

حكامالفصلالسادسمنالميثاق،إالأنالميثاقأجازللجمعيةالعامةأنتلفتنظرأتدخلفي

اليهإشارتأسلمواألمنالدوليينللخطر،كمامجلساألمنإلىاألحوالالتييحتملأنتعرضال

( منالمادة الثالثة وفقا 66الفقرة أعطىالميثاقلكلمناألمينالعام كما فيالميثاق، للمادة(

ف44) األعضاء وغير األعضاء وللدول الميثاق، من األ( الفقرة أحكام بموجب المنظمة ولىي

( المادة من ا31والثانية مجلس تنبيه حق الميثاق، من والمنازع( المواقف تلك إلى اتألمن

خلأروقةاألممويشيرسيراألحداثدا.منميثاقاألممالمتحدة(66،44،31)نصوصالمواد

 عدة إلى األحكامأالمتحدة هذه فيها طبقت .حوال عام اوكرانيا أرسلت رئيس6491فلقد إلى

األتقريراساألمنمجل إلىالمشكلة فيه الدنماركوفرنساتشير كلمن فعلته ما وهو ندونيسية،

لمجلساألمنعلىو فرنسا الىتنبيه باإلضافة بتشيكوسلوفاكيا، الخاصة المشكلة فيشأن كندا

بعدهجماتباريسالتيخطورةتنظيمالدولة)داعش(وأنهوجبمواجهتهوالقضاءعليهخصوصا 

.2161وقعتفيتشرينالثاني/نوفمبرعام

التي للدول ليستأعضاءهىويسرينفسالشأنبالنسبة المتحدة كانتإفياألمم ذا

الف،فيهطرفا   في المنصوصعليها السلمي الحل الخضوعألحكام المادةوتقبل من الثانية قرة

فعلتهالكويتالتيلمتكنعضوا وهو،(31) فياألممالمتحدةبعد،فقدأرسلتإلىمجلسما

 عام يوليو تموز/ في يشيرتنبيه6416األمن مشكلتُا خطورة أدرجإلى وعليه العراق، مع ها

.(2119:621)فؤاد،وعهافيجدولأعمالهالمجلسموض
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 من في تسوية المنازعات الدولية:سلطات مجلس األ -7

إصدارالتوصياتبخصوص(أنلمجلساألمنسلطة31لمادة)أشارتالفقرةاألولىمنا

)الفقرةاألولىمنللخطرعرضالسلمواألمنالدوليينأينزاعأوموقفمنشأناستمرارهأني

وسيلةوالطرقوالخطواتالتيحيثتتعلقهذهالتوصياتبال.فيميثاقاألممالمتحدة(31المادة

 الموقفايجب أو النزاع جوهر تمس ال فهي نزاعهم، لتسوية األطراف قبل من تباعها

مرحلةمادةفيأيةلهذهالكمايمكنللمجلسالتدخلبإصدارتوصياتهوفقا ،(99:6449)هنداوي،

أنيطلبمنهالتدخلفهوإلىهذايعنيأنالمجلسليسبحاجة.منمراحلالنزاعأوالموقف

سابقةيستطيعبمبادرةذاتيةمنهأنيقومبذلك،)علىأنيراعىماأتخذهالمتنازعونمنإجراءات

.األممالمتحدة(فيالميثاق31)الفقرةالثانيةمنالمادةلحلالنزاعالقائمبينهم(

األمن،يستوجبعليهنزاعيعرضعلىمجلسيأنهلمعرفةنوعوطبيعةأعنفضال و

للفقرةاألولى(حتىيتسنىلهإصدارتوصياتهوفقا 33للمادة)بالطرقالسلميةوفقا إجراءتحقيق

الوساطةأوخاصةلغرضالقيامبعملياتا نذكرمنها،قدُينشئالمجلسلجان،(31منالمادة)

أوالمراقبةلحفظالسلمحتىي نتتوصلإلىأعلىساعداألطرافالمتنازعةالتوفيقأوالتحكيم

ففيكثيرمناألحيانيعهدالمجلسإلىاألمين.(94:6449)عبدالرحيم،الحلالسلميالمنشود

لتنفيذ.علىأنالعاملألممالمتحدةأورئيسالمجلسبمهاموضعهذهالتوصياتالمقترحةموضعا

عرضهاعلىيراعيالمجلسعندإصدارتوصياتهأنهفيحالةوجودأيمنازعاتقانونيةوجب

وفقا  فيها للنظر الدولية العدل األمحكمة النظام المحكمةألحكام لهذه منساسي الثالثة )الفقرة

.فيالميثاق(31المادة

المقابل يستطيع،وفي مجلساألمنال المادةلوفقا ،فإن أيتوصيات،هذه يصدر أن

فقطوفقا  إصدارها التوصياتيمكن من النوع فهذا الموقف، أو النزاع للفقرةتتعلقبشروطحل
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فمجلساألمنوفقا .منميثاقاألممالمتحدة(38)الفقرةالثانيةفيالمادة(38الثانيةمنالمادة)

موقفبةلتسويةأينزاعأولميةالتييراهامناسنيقومبتعيينالوسيلةالسأ(يستطيع31للمادة)

اطرافالنزاعأنيسووأتباعها،ثميطلبإلىايدالخطواتواإلجراءاتالتييجبومنثميقومبتحد

.(11:6449)هنداوي،مابينهمباستخدامهذهالوسائل

فاختصاصا إلزامية، اإلطارقوة توبشكلعاماليكونلتوصياتمجلساألمنفيهذا

تتوفيقيةتعتبرمجردسلطا،(37-33لموادالفصلالسادسفيالميثاق)وفقا وسلطاته،المجلس

ىلإبمعنىأنهعندماالتتوصلالدولالمتنازعة.(21:2111)أبوالعال،بيناألطرافالمتنازعة

بينها،يصدرمجلساألمنتوصياتهوفقا  لمتسويةسلميةفيما ذا الفصل،وا  تستجبألحكامهذا

التوصياتوإالدول أووقوععدوان،وجبعلىإدىاستمرارالنزاعألىهذه لىاإلخاللبالسلم

.(631:6448)مرشحة،ألحكامالفصلالسابعمنالميثاقالمجلسأنيتدخلوفقا 

 السلم )الفصل السابع(و : سلطة المجلس في اتخاذ التدابير العقابية لقمع أحوال تهديد األمن ثانياا 

يقررمجلساألمنماإذاكانقدوقعتهديدللسلمأوإخاللبه(على:)34نصالمادة)ت

 ويق دم منأعمالالعدوان، وقععمال  يجبأوكانما أويق ررما منإفيذلكتوصياته تخاذه

ة)المادأوإعادتهإلىنصابه(ينلحفظالسلمواألمنالدولي96،92ألحكامالمادتينالتدابيرطبقا 

المتحدة(34 األمم ميثاق إعماال فضال .من التهديد أحوال لقمع يستخدمها التي الوسائل عن

( 93،99لنصوصالمواد منالميثاقاأل91،91،98، المتحدة.وسلطاتمجلساألمن( مم

باستخدامالتدابيرالمؤقتة،ومنثموفقا  الفصلتأتيمتدرجةمنحيثخطورتها،حيثتبدأ لهذا

ابيرتستخدمفيهاالقواتالمسلحةتدلىتدابيرعقابيةاليستخدمفيهاالقواتالمسلحة،وأخيرا إتقلتن

.(628:2119)فؤاد،





31 
 

 

 تخاذ التدابير المؤقتة اسلطة المجلس في  -0

( على:91تنصالمادة الميثاق في يق دم-( أن قبل لمجلساألمن، الموقف، لتفاقم )منعا 

التدابي أويتخذ توصياته فيالمادة يراه34رالمنصوصعليها بما المتنازعينلألخذ أنيدعو ،

ضروريا أومستحسنا منتدابيرمؤقته،والتخلهذهالتدابيرالمؤقتةبحقوقالمتنازعينومطالبهم

المتنازع أخذ يحسبلعدم أن وعلىمجلساألمن بمركزهم، حسابه(أو المؤقتة التدابير بهذه ين

 المتحدة(من91)المادة .ميثاقاألمم قوة المادةخصوصا ورغم ككنهنايأنهلمصياغةهذه

فيميثاقعصبةاأل تماثلها تعطيمادة المادة لهذه القانونية إالأنالرؤية المتحدة، نطباعا امم

ستخدمتمصطلح)تفاقمالموقف(بالرغمأفالمادةفيبدايتها.(2119:624)فؤاد،بمدىعمومتيها

الحقلتقدينسلطاأ حيثتالمجلسهيمنتعطيه نالمستقرأرأيالموقفوتوقيتتفاقمه،

(.34للمادة)داخلالمجلسهواألخذباألحوالالتييقدرهاالمجلسوفقا 

دعاهماالمجلسفقد،قليمكشميرإةالنزاعالهنديالباكستانيحولومنأمثلةالتدابيرالمؤقت

دابيرالعاجلةلنزعالسالحتخاذالتإ(إلى71وبموجبقراررقم)6411آذار/مارسعام69في

كذلك.(631:6448)مرشحة،بإجراءاستفتاءحولتقريرمصيرهقليمالمتنازععليهوالتعهدفياإل

أبرزهاقراراترقمعندمادعاالمجلسإسرائيلوالدولالعربيةإليقافالقتالفيعديدمنقراراتهمن

(233،231،239)( مجلساألمن 231و233قرارات 239و في حزيران/4و8و1المؤرخة

(.)راجعقرارمجلساألمن984يرانيةبموجبقراررقم)والحربالعراقيةاإل.(6418عاميونيو

(واليخفىأنالتدابيرالتخضعلحصرأو6471يلول/سبتمبرعامأ27المؤرخفي984رقم

األم من العديد يوجد حيث )وقفتعداد، أو النار(، )وقفإطالق أهمها لعل التدابير لتلك ثلة

 العدائية(، أاألعمال المتحاربة القوات )سحب إو معينة( خطوط هدنة(ألى بعقد )التوصية و

.(631:6448)مرشحة،
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 تخاذ تدابير غير القوة المسلحةإسلطة المجلس في   -7

مايجب-(على:96تنصالمادة) خاذهمنالتدابيرالتيالتا)لمجلساألمنأنيقرر 

تطبيق تتطلباستخدامالقواتالمسلحةلتنفيذقراراته،ولهأنيطلبإلىأعضاء"األممالمتحدة"

هذهالتدابير.ويجوزأنيكونمنبينهاوقفالصالتاالقتصاديةوالمواصالتالحديديةوالبحرية

 وسائل من وغيرها والالسلكية والبرقية والبريدية وقطعوالجوية كليا ، أو جزئيا  وقفا  المواصالت

منميثاقاألممالمتحدة(ويالحظأنالفرقبينالتدابيرالتي96العالقاتالدبلوماسية(.)المادة

(تتمثلفيهويةالمخاطب،إذالمخاطبفي96(وتلكالواردةفيالمادة)91وردتفيالمادة)

م(هيجميعالدولأعضاءاألم96طبفيالمادة)(هيالدولالمتنازعة،أماالمخا91المادة)

.(2119:636)فؤاد،المتحدةالتياليشملهاالنزاع

 الباحث وفقا أويرى الواردة العقوبات تحديدا ن المادة، منها،لهذه االقتصادية العقوبات

تعرضهذاالنوعمنالعقوباتقدنأتمسحقوقالمواطنينوبالقانونالدولياإلنساني،خصوصا 

علىإ تقم االنتقاداتلم وهذه المنظمة، داخل األعضاء دول قبلجميع من انتقاداتشديدة لى

أيضا  اعتباراتسياسية على نما وا  فقط المجلسفياعتباراتأخالقية فرضها التي فالعقوبات ،

وفقا  كانت الحاالت من العديد ألهداف قبل الكبرى للدول سياسية قانونيأوغايات تكون ةن

العقوباتبالمواطنينبشكلخالقية،فقدأو التأضرتهذه أثيرالفعالكبيرمندونأنيكونلها

بانقراررقمإالتيلحقتبالمواطنينالليبيينتلكاألضرارذلكومثالعلى.علىالدولةالمعاقبة

إبشأن6442(عام836) أسقاططائرة القرارنتجعنهذاوقدمريكيةفوقلوكربيبإسكتلندا،

 شامل اقتصادي أحصار إدى األالى في الرتفاع ونقصفي األسعار، فيعملة وشح جنبية،

المؤرخ836)قرارمجلساألمنرقمبالنظامضرتبالمواطنالليبيولمتضركثيرا أالبضائعالتي

كذلكالحصاراالقتصاديالذيفرضعلىالعراقمن.(6442كانونالثاني/ينايرعام26في
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نسحابهمنالكويت،وذلكبحجة)امتالكالعراقألسلحةدمارشامل(إ،رغم2113-6446عام

برنام مدير بـ)دنيسهاليداي(، دفع ما والدواء( الغذاء مقابل )النفط )إج القول: العقوباتإلى ن

اديةمنالعقوباتاالقتصسلحةدمارشامل(.كمانذكرأيضا أاالقتصاديةعلىالعراقكانتبمثابة

( رقم مجلساألمن 6481قرار عام في العنف2166( فيه حيثدان الخاصبأحداثليبيا،

واستخدامالقوةضدالمدنيينالليبيينمنقبلالحكومةالليبية،وطالبالحكومةالليبيةبوقفالعنف

القيوفورا  ورفع للمواطنين، المشروعة المطالب بتلبية الكفيلة الخطوات المفرواتخاذ علىد وضة

تخذمجموعةمنالعقوباتمنها،منعجميعالدولاألعضاءمنتوريداألسلحةاوسائلاإلعالم.و

 كماإوالمعداتالحربيةوالذخيرة لها. تقديمأيمساعداتحربيةأوتقنية الليبية،وعدم لىالدولة

والموا المالية واألصول األموال جميع تجميد األعضاء الدول على االقتصاديةفرضالقرار رد

امالليبي،وكذلكحظرهمالموجودةداخلأراضيهالمجموعةمناألشخاصالذينيمثلونرموزالنظ

.(6442شباط/فبرايرعام21المؤرخفي6481)قرارمجلساألمنرقممنالسفر

 سلطة مجلس األمن في استخدام القوة المسلحة -0

نالتدابيرالمنصوصعليهافيالمادة)إذارأىمجلساألمنأ-(على:92تنصالمادة)

أنيتخذ96 جازله به، تِف لم والبحرية،التفيبالغرضأوثبتأنها بطريقالقواتالجوية

أوإلعادتهإلىنصابه.ويجوزأنتتناولينمايلزملحفظالسلمواألمنالدولي،والبريةمناألعمال

األعمالالمظاهراتوالحصروالعملياتاألخ البريةهذه أو البحرية أو رىبطريقالقواتالجوية

لهذهوفقا ،ويعطيالميثاق.منميثاقاألممالمتحدة(92)المادةالتابعةألعضاء"االممالمتحدة"(

ل،المادة السلطة وهذه ملزمة، تنفيذية قوة ذات عقوباتعسكرية إصدار تكنالمجلسسلطة م

أنيباشرمجلس.(213:6478)شهاب،موجودةفيحقبةعصبةاألمم أنهليسبالضرورة كما
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(،92(،حتىيصلإلىتطبيقالمادة)91،96األمنباإلجراءاتالمنصوصعليهافيالمادتين)

إلىاستخدامالقوة.بلبإمكانالمجلستجاوزهاتينالمادتينواللجوءفورا 

طل يتوقفعلى ال العسكرية اإلجراءات المجلسبهذه قيام أن الدولةكما موافقة أو ب

حس على نما وا  عليها، التدخلالمعتدى ذلك لجدوى المجلس تقدير سابق،ب مصدر )شهاب،

لهذهالمادةوذلكلعدمقدرةالدولالكبرىعلىتوافقولمتصدرالكثيرمنالقراراتوفقا .(219

لقواتالمسلحةعندماتماستخداما6416(عام616حولها،نذكرمنهاقرارمجلساألمنرقم)

المؤرخفي616)قرارمجلساألمنرقمجانبواخالءالبلجيكمنهافيالكونغولطردالمرتزقةاأل

26 عام فبراير .(6416شباط/ مجلساألمنعسكريا إباإلضافة الكوريةلىتدخل الحالة في

72منرقم)قرارمجلساأللوقفتقدمقواتكورياالشمالية6411(عام72بموجبقراررقم)

وكذلكعندماتدخلمجلساألمنفيحربالخليج.(6411حزيران/يونيوعام21المؤرخفي

24المؤرخفي187)قرارمجلساألمنرقم6441(عام187بموجبقراررقم)الثانيةعسكريا 

.(6441تشرينالثاني/نوفمبرعام

 الدولي كيفية تنفيذ التدابير عسكرية التي يقرها مجلس االمن -4

أنالميثاققدأجازلمجلساألمنمجموعةوسائليستطيعمنخاللهااستخدامالقوةىاليخف

(،حيثتتضمنهذهالموادالطلب99،91،91،98المسلحةوذلكمنخاللنصوصالمواد)

األ وحداتجويمن وتجهيز المسلحة، قواتهم تقديم فورا ةعضاء استخدامها يمكن ألعمالأهلية

لقمعالدوليةالمشتركة،وتوضعخططعسكريةبمساعدةلجنةأركانالحربالتيتشكلمنرؤساءا

تحت مسؤولة وتكون الدائمين، األعضاء حرب التوجيهأركان عن األمن مجلس إشراف

)نصوصالموادسابقةالذكرفياتمسلحةموضوعةتحتتصرفالمجلسستراتيجيأليةقواإل

رغمأهميتها،لمتأخذمجالهافيالتطبيقإالفي،ويالحظأنهذهالمواد.ميثاقاألممالمتحدة(
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بسبب وذلك إليها، اإلشارة سبق بياحاالتقليلة وغيابالتفاهم الدولختالفوجهاتالنظر ن

داخلمجلساألمن عرضأهم.(361:6476)الدقاق،الدائمة وبعد سبقذكره، ما ومنخالل

للميثاق،تبينأننصوصلمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليينوفقا موادوسلطاتمجلساألمنا

تتطلبتطبيقا  السابع الفصل دولمواد اتفاقجميع والتيتعنىضرورة الجماعي، األمن لفكرة

دائمةالعضويةحولكيفيةالتدخلفياألزماتالدولية.ال

 ة الطعن فيهامكانيإانونية لقرارات مجلس األمن ومدى : القيمة القثالثاا 

 القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن:-0

األولىمنالمادة أشارتالفقرة وقد ملزمة، الميثاقمجلساألمنبأنجعلمنقراراته م يز

نالمجلسهوالجهازالذيتقععلىعاتقهمسؤوليةحفظالسلمواألمنأاألولىمنالميثاقعلى

ةتعطيللمجلسوهذهالمسؤولي.ممالمتحدة(األولىفيميثاقاأللىمنالمادةو)الفقرةاألالدوليين

تمكنه واسعة سلطات نافذامن قرارات بهةتخاذ المذكورةللنهوض والتبعات المسؤوليات ذه

.(219:6479)فؤاد،

)أعنفضال و تنصعلىأن:21نالمادة بقبولقرارات-( المتحدة" "األمم أعضاء )يتعهد

الميثاق(األمنوتنفيذهمجلس وفقهذا ا المتحدة(مشميثاقاأل21)المادة ولبيانعنصر.مم

اإللزامفيقراراتمجلساألمن،البدأننفرقبينقراراتبمعناهاالدقيقمنجهة،والتوصياتمن

وفقا  بالتوصية فالمقصود أخرى، نصيحةجهة هي: الميثاق يوجههاألحكام دعوة أو رغبة أو

.ميتهافيدائرةالعالقاتالدوليةوهىالتتمتعبأيةقوةإلزامية،ممايفقدهاأهلىالدول،إالمجلس

مصدر )فؤاد، الدول. من وجهتإليه لمن ملزمة فهي مجلساألمن عن القراراتالصادرة أما

 الملزمةفيقراراتمجلس211سابق، (ويشترطبعضالفقهاءعدةشروطلكيتتوافرالقوة

(247:6478)شهاب،:وطهياألمنوهذهالشر
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أنتكونقراراتمجلساألمنمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليين. .6

أنتكونقراراتالمجلسمتفقةمعأهدافومبادئالهيئة. .2

ميثاقاألممالمتحدة.ألحكامأنتكونقراراتالمجلسقداتخذتوفقا .3

أنيتعلقاألمربقراراتبالمعنىالضيقللكلمةوليستوصيات. .9

 مدى جواز الطعن بقرارات مجلس األمن:-7

نصا  المتحدة األمم ميثاق يتضمن يثيرلم ما وهو قراراتمجلساألمن، في الطعن يجيز

تساؤال  إحول اإلشارة عدم بسبب المجلس قرارات في الطعن الميثاقإمكانية في ذلك لى

المج،(79:6444)الخشاشنه، بها التييتمتع يوضحمدىالحرية قراراته،وهذا إصدار لسعند

تساؤالت التساؤليثيرعدة حيثالتستطيعأيدولةأنتحاسبهأوأنتطعنفيقراراته،وهذا

شروطالتييجبعلىمجلساألمنأخرىحولاألساسالقانونيلشرعيةقراراتمجلساألمن،وال

ألحكاملعديدمنقراراتوفقا نشائهوحتىوقتناالحاليقامبإصداراإلتزامبها،ألنالمجلسمنذاإل

 إلعادة بعضاألحيان في المسلحة القوة استخدم وقد الميثاق، من السابع واألمنالفصل السلم

.(667:2111)العليماتالدوليينإلىنصابه

جراءاتالقانونيةأماعنطبيعةالجهةالمسؤولةعنمراقبةمجلساألمنفيتقيدهبالقواعدواإل

وفيواقعاألمرالتوجدجهةمكلفةإالالمجلسذاته،وبالتاليفإنهالتوجدجهةالتيذكرت،فإنه

 من يصدر قد مشروع غير قرار أي في بالطعن لها تسمح الميثاق فصول ضمن قبلمحددة

فيأ.(71:6444)الخشاشنه،المجلس للنظر إمكانيتها ومدى الدولية العدل لمحكمة بالنسبة ما

للمحكمةهذالفهالميثاق،ألنالميثاقلميعطِاراتالمجلس،فإنذلكيخاالطعونالمقدمةضدقر

اراتالحق،فضالعلىأنالمحكمةتفصلفيالمسائلالتيتحملالصفةالقانونية،فيحينأنقر

.(629:2111)العليماتالمجلستحملالصفةالسياسية
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نمقدمضدقراراتالمجلسومنناحيةأخرى،اليحقللجمعيةالعامةأنتنظرفيأيطع

نهالأكما.صاصاتحفظالسلمواألمنالدوليينوذلكألنالمجلسأعلىمنهاسلطةفيشأناخت

لىالجمعيةالعامةإتوجدسوابقفيهذاالشأنبالرغممنأنالمجلسمكلفبتقديمتقاريرسنوية

نالمجلسقداتخذهالحفظالسلمللنظرفيها.وتتضمنهذهالتقاريربياناتعنالتدابيرالتييكو

الثالثةفيالمادة).(77:6444)الخشاشنه،واألمنالدولي الفقرة تؤكده ما (منالميثاق29وهذا

اقتضتالحال )يرفعمجلساألمنتقاريرسنوية،وأخرىخاصة،إذا إلىالجمعيةالعامةبنصها

.منالميثاقاالممالمتحدة(29)المادةلتنظرفيها(

نقراراتأمنيغلبعليهالطابعالسياسي،خصوصا نمجلساألأعليهفقدتبينللباحثاء وبن

مارسصالحياتهالمطلقةمجلساألمنتحملالصفةالسياسيةوالتيبدورهاجعلتمجلساألمني

مةتامةباستقاللي خاصة األخرى، الهياكل من رقابة أدنى دون ومن العامة.، الجمعية قبل ن

نممارسةمجلساألمنالختصاصاتهتواجهالعديدمنالعوائقوالقيودذاتالطابعألىإباإلضافة

 ويعتبرحقالنقض)الفيتو( فرضأالسياسي، المجلسفيمسألة علىإرادة السياسية القيود حد

يقضي الذي القرار مشروع تعطل أن العضوية دائمة الدول إحدى فبإمكان العسكرية، التدابير

تخاذالمجلسلمختلفالتدابيرالقسريةإنأحةضدالدولالمعتدية،حيثتبينالقوةالمسلباستخدام

تفاقالدولدائمةالعضويةفيه،ومعارضةإحدىالدولالخمسالكبرى،تؤديإلىإأمرمرهونب

الن هذا اتخاذ مجلساألمنعن االعجز تبرز هنا ومن التدابير، وفقا وعمن عتباراتالسياسية

لالسابعفيعملمجلساألمن.للفص

لىأيحدتجاوزالمجلسفيالتدخلفيالمسائلالداخليةإوعليهتثورعدةتساؤالتأبرزها

لمسائلالتيللدولومعارضةالفقرةالسابعةمنالمادةالثانيةمنالميثاقوالتيالتجيزالتدخلفيا

اال صميم من للدول؟تعد ،ختصاصالداخلي عدم السابع؟وبالتالي الفصل استخدام ،مشروعية
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القانونيةإوأخيرا  االعتبارات على الدولي النظام وتركيبة السياسية االعتبارات أثرت حد أي لى

وتوظيفمجلساألمنالدوليفيالتدخلفيماهومنصميماالختصاصالداخليللدول؟والتي

فيالطبيعةالسياسيةلمجلساألمن.الباحثجيبعليهايسوف
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 منالطبيعة السياسية لمجلس األ: المبحث الثالث

لىإدارقراراتمجلساألمنالمستندةفيإصشهدتفترةمابعدالحربالباردةتوسعا 

 واللجوء العقوباتالدولية والتيتشمل الميثاق، من السابع إالفصل العسكرية لمواجهةلىالقوة

نعكسهذاالتوسعفياستخدامالفصلالسابعبشكلاليين.وقدديداألمنوالسلمالدومصادرته

دور على الخمسالكبرى الدول فيه ته يمن الذي الدولي النظام تأثير مدى خالل من واضح

سواءفي األخيرتغييراتكبيرة هذا والذيشهد مجلساألمنفيحفظالسلمواألمنالدوليين،

نطاقها،أوفيكيفيةتوظيفتسعاألمنالدوليينالتيقدالسلمواكيفيةتعاملهمعمصادرتهديد

.(633:2114)نافعة،الدورلخدمةأهدافالقوىالكبرىهذا

القانونيةلمجلساألمنمنخاللتسليطالضوء الطبيعة الدراسة أنعالجتهذه وبعد

ا المبحثإلىمعالجة ستنصرففيهذا فإنها السادسوالسابع. الفصليين لطبيعةعلىأحكام

غالبا  والذي المجلس، لهذا األهدافالسياسية مع لتتكيف القانونية الجوانب فيه وظفت ما

واالعتباراتالسياسية،منخاللتسليطالضوءعلىأبرزاألزماتالدوليةوكيفيةتعاملمجلس

سوفيقوم ذلك قبل ولكن معها. الدولي األمن بالتطرق إالباحث أدت التي العوامل لىإلى

-:يأتيالتوسعفياستخدامالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،كما

 لى توسع مجلس األمن في استخدام الفصل السابعإوالا: العوامل التي أدت أ

طارحفظهللسلمواألمنإبعدنهايةالحربالباردة،وفيتحديدا ،أصبحعملمجلساألمن

أكثرتوسعا  تهديالدوليين، مفهوم ونظرا فيتحديد واألمنالدوليين. السلم نميثاقاألممألىإد

تعريفا  يضع لم مرونةواضحا المتحدة لمجلساألمن أعطى قد بذلك يكون فإنه المفهوم، لهذا

واضحةفيأنيقررماإذاكانالفعلالذيوقعينطويعلىتهديدالسلمواألمنالدوليين،وذلك
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منميثاق34)المادةيكونللدولحقالطعنفيقراراته(،مندونأن34فيإطارنصالمادة)

.األممالمتحدة(

،عنتوسعمصادرتهديد36/62/6442وقدعبرالمجلسبوضوحفيبيانهالصادرفي

الثانيةللبيان)إنعدمنشوبالحروبوالمنازعاتالعسكرية السلمالدولي،حيثينصفيالفقرة

للسلمواألمنالدوليين،فقدأصبحتالمصادرغيرالعسكريةا بينالدولليسفيحدذاتهضمان

للسلمواألمنالدوليين،ومنالضروريفيالمياديناالقتصاديةواالجتماعيةواإلنسانيةتشكلتهديدا 

العملعليالحلهذهالمسائلمنخاللالأنتتولىالدولاألعضاءفياألممالمتحدةككلاألولوية

.(36/62/6442)راجعبيانمجلساألمنالصادربتاريخالمناسبة(عنطريقاألجهزة

البيانيعنىضمنيا إن أنمجلساألمنقدأعطىلنفسهالصالحياتالمطلقةفيهذا

يللسلمواألمنالدوليين،وهذايعنىتبديلأولوياتالعملالجماعيالدولتحديدكلمايشكلتهديدا 

التهديداتالعسكري منمواجهة تهديداتمننوإة شهدتتجاربمجلسع لىمواجهة وقد أخر.

توّسعا  كبيرا األمن السلم تهديد مفهوم تحديد بحيثباتيشملحول الدوليين، نتهاكاتاواألمن

لتزامئيسالمنتخبديمقراطي ا،وعدماالحقوقاإلنسان،عدمتحقيقالعدالةالجنائية،اإلطاحةبالر

يدا تهد بالقراراتالدولية كما المفهوم فيتوسيع حيثتدّرجمجلساألمن )نقوال،-:يأتيللسلم.

2162)

الوضعنتهاكات حقوق اإلنسانا -0 حول الدولية القرارات من العديد األمن مجلس أصدر :

( القراررقم إلىأنصدر عام833اإلنسانيفيالصومال، )6442 مفهوم تهديد“الذيوّسع

ستندأاللسلمواألمنالدوليين،والذيحالةاإلنسانيةوأعدادالقتلىتعتبرتهديد عتبارهأنالاب”السلم

(مننفسالعام،فقدكانالقراراألولمننوعهفيمجلساألمن،849عليهفيمابعدالقراررقم)

ستخدامالدولةألسبابإنسانية،فقدأقّرالذييفرضتدخال عسكري افيالصومالمتخطي اسيادةا
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)قرارمجلساألمنرقمنإيصالالمساعداتاإلنسانيةلتأميالقوةالعسكريةبموجبالفصلالسابع

كانونالثاني/ديسمبر3المؤرخفي849قراررقمو،كانونالثاني/يناير21المؤرخفي833

.(6442عام

ىوتقديمالمتهمينإلعتبرمجلساألمنأنعدمتحقيقالعدالةاعدم تحقيق العدالة الجنائية: -7

 يشّكل الدوليينستمراراالمحاكمة، واألمن السلم لتهديد يعّرفمجلساألمن.ا  أن الطبيعي ومن

ختلفتآلياتمجلساألمنالسلمواألمنالدوليين،ولكنهناأعمالاإلبادةوالتطهيرالعرقيكتهديدل

حافظةعليه،فأعتمدآليةتدخليةقضائيةستعادةالسلموالمايرالوسيلةالتييمكنمنخاللهافيتقر

كبديلعنالتدخلالعسكريالمكلفإليقافتلكاألعمالواالنتهاكات.

وقدعّرفالمجلسالسلم،ونظرإليهكمفهومإيجابيواسعوليسكماكانُينظرإليهتقليديا 

لمحاكمالدوليةومعتأسيسا.(367:6441)الكيالي،نظارالسلبي(أيمجردغيابالعنف)بالم

الخاصة،بدأمجلساألمنمنخاللتجاربهيعتبرأنالسلمكمفهوميفترضالمصالحةالوطنية،

بشأنأنشاء2118(عام6818لقرارمجلساألمنالدوليرقم)وتقديمالمتهمينللعدالة.وقدمثّ

ذاتطابعدوليللتحقيق اللبنانياغتيالرئيسالوزراافيمحكمةجنائية لراحلرفيقالحريريء

فيتوسيعصالحياتمجلساألمنالدوليبعدكبيرا لىالفصلالسابعمنالميثاق،تطورا إستنادا إ

في وتوسعه الدوليين، واألمن السلم تهديد لمصادر تقديره في التوسع ويعكس الباردة، الحرب

)قرارمجلساألمنرقمالذييتضمنعقوباتمشددةوقسريةاستخدامالفصلالسابعمنالميثاق

ف6818 المؤرخ 31ي عام مايو مرة،ظهرتوهكذا.(2118أيار/ سياسية،وألول تبريرات

عتبرهاالمجلسضروريةإليقافهذاالتهديد،وأضافإلىمهامتحقيقالعدالةالتأسيسالمحاكمف

المص تحقيق وهي باألصل، المحاكم مهام من تكون ال قد أخرى مهام الوطنية،الجنائية، الحة

.(364:6441وحفظاألمنوالسلمالدوليين)الكيالي،
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،حيثأعتبرالمجلس6443:كماحدثفيهايتيعاماإلطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياا -0

قرارالألولمرهفيتاريخيهأناإلطاحةبرئيسمنتخبديمقراطيا هيتهديدللسلم،وذلكمنخالل

منتخبلذيأشارإلىأنتدفقالالجئينوتهجيرهمواإلطاحةبالرئيسالا6443(عام796رقم)

للسلم تهديد هو ديمقراطي ا رقم  مجلساألمن 796)قرار في عام61المؤرخ يونيو حزيران/

لتزامالسلطاتالعسكريةفيهايتياإلىأنعدم6449(عام468رقم)كماأشارالقرار.(6443

468)قرارمجلساألمنرقمتهديد اللسلمواألمنفيالمنطقةنيعتبربتطبيققراراتمجلساألم

.(6449أيار/مايوعام1المؤرخفي

االلتزام بالقرارات الدوليةعدم اال -4 أنعدم مجلساألمن أعتبر بقرار: )لتزام رقم عام836ه )

ي6442 لوكربي، قضية في السلطاتالليبية قبل من المتهمين بتسليم للسلمالمتعلق تهديد ا عّد

للسلمواألمنالدوليين،ا رهاببحدذاتهاتهديدفيتلكالقضية،لمتكنأعمالاإلواألمنالدوليين.

لتزامهابقراراتمجلسارهاب،وعدمتزامالحكومةالليبيةبمحاربةاإللابلتجّلىذلكالتهديدفيعدم

رهاب،عليهانكلدولةلديهامشتبهبهمباإلإلىمعاهدةمونتلاير،التيتنّصعلىإمستندةاألمنال

بعيدفيتوسيعمفهوملىحد إيمكنالقولأنمجلساألمنتوّسعمحاكمتهمأوتسليمهم.وهنا،

واألمن“ السلم تهديد من” أيعمل يضم قد أنه اعتبار معها وحتىبحيثيمكن الدول أعمال

.(6442كانونالثاني/ينايرعام26خفيالمؤر836)قرارمجلساألمنرقمالسياديةمنها

نظامالعالميالمعاصرسماتأوخصائصتميزهعنللأنالتغير في هيكل النظام الدولي:  -5

هيكل على بظالله يلقي التغير جعل مما الماضية الحقبة في سائدا  كان الذي العالمي النظام

القانونيالسائدفيه لالتغيرفيالبنيةالهيكليةللنظام.حيثمثّالتنظيمالدوليالمعاصروالنظام

فيتزايدمباشرا لىنظامأحاديالقطبيةعامال إالحربالباردةمنثنائيالقطبيةالدوليوتحولهبعد

الفصلالسابع.تستندإلىتلكالتيقراراتمجلساألمنتجاهبعضاألزماتالدوليةخصوصا 
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أ العالمي النظام مالمح تغير منولعل وغيرها المتحدة األمم ودور شكل تغير دىإلى

وهوأمربدتسماتهبوضوحمنخاللمسلكالمنظمة،المنظماتالدوليةفيالمنازعاتالدولية

حيثكثرتدخلالمنظمةفيالشؤونالدوليةوأتسعمدلولالتدخل،الدوليةذاتهفيظلهذاالنظام

اللوكذل،وتعددتأسبابهومبرراته إلى.جوءإلىالتدخلالمسلحككثرة وظهرتلهأسبابجديدة

جانباألسبابالقديمةوالتقليدية،فظهرإلىجانبجريمةالحربوالعدوانالمسلحاإلرهابالدولي

نتهاكحقوقاإلنساناحمنقبلالمنظمةالدولية،كذلككمبرروسببحقيقيوراءالتدخلالمسل

وغيرذلكالكثيرممايستلزمضرورةتعديل.دقراطيةداخلالباللكإهدارالديموحرياتهاألساسيةكذ

 أوضح بمعنى أو إوتغيير المجلس وتعزيز والماصالح للظروف التيستجابة الدولية ستجدات

 .(2162)حريصاتي،ظهرتحديثا 

علىالرغممنأنميثاقتوسع صالحيات مجلس األمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول: -6

متحدةلميضعتعريفا محددا وواضحا لألعمالالتيمنشأنهاتهديدالسلمواألمنالدولي،األممال

امالمادةإالأنهذااألمرلميخلمناالجتهاداتالفقهيةوذلكلتحديدمفهومتهديدالسلموفقا ألحك

هديدستقرالرأيعلىأنكلعملصادرعنالدولةينطويعلىالتأ(منالميثاق،حيث34)

تهديد يعتبر فأنه أخرى، دولة العنفضد إحدىصور استخدام أو التدخل أو للسلما بالحرب

في،2116عقبأحداثالحاديعشرمنسبتمبر،توسعمجلساألمن ولقد(.2162)الرحباني،

نأ وقدقررالمجلس.لمتحدةاألمريكيةعمال إرهابيا هذاالمفهومواعتبرماتعرضتلهالوالياتا

عتبرالمجلسأةدوليةيجبالقضاءعليها.كذلكجميعاألعضاءمتفقونعلىأناإلرهابجريم

مناألعمالالتيتشكلتهديدا للسالمواألمنعملأنحيازةبعضالدولألسلحةالدمارالشامل،

النوويةتهاآبإلزامالعراقفتححدودهاومنش2112(عام6996بدليلإصدارهقراررقم)،الدوليين
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فريقالتفتيشالدوليبوالحر أمام الشاملية الدمار عنأسلحة رقم 6996)قرارمجلساألمن

 .(2112تشرينالثاني/نوفمبرعام7المؤرخفي

هديدالسلمواألمنهيزيادةكانتالنتيجةالمنطقيةعلىتوسيعمجلساألمنفيمفهومت

قدر للدوته الداخلية الشؤون في التدخل على إالهدفواحدل، ليسمنورائها هووهينتيجة

إطالقيدمجلساألمنفيالتدخلبتوجيهمنالدولالكبرىفيأيوقتشاءوبأيكيفيةشاء،

والعراقالعديدمنالتساؤالت ولذلكأثارتتدخالتالمجلسفيكلمنالصومالوهايتيوليبيا

األمنفيالتدخلفيشؤونالدولتحتحولمدىحريةالمنظمةالدوليةوعلىاألخصمجلس

 (.2161)هشام،ظالسلمواألمنالدوليينشعارحف

 : نماذج من األزمات الدولية وكيفية تعامل مجلس األمن مع موضوعاتهاثانياا  

 دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع  حرب الخليج الثانية-0

 مجلساألمن مواجهة كيفية العرالالحتاللأن الكويتعام على أذهلت6446قي قد

 الدولية،االمجتمعالدوليلما فيتاريخالمنظمة المواجهةمنجديةغيرمعهودة تسمتبههذه

ولذلككانأسلوبمجلساألمنفيمواجهةالعدوانالعراقيعلىدولةالكويتفاصال مميزا بين

 )هشام، الدولية المنظمة تاريخ من هامتين و2161مرحلتين مرحلتيني(، خالل من ذلك تضح

 :تيكاآل

المرحلةفيفشلمجلساألمنالمرحلة األولى: وعجزهتمثلتهذه ستخدامحقامنخاللكثرة

سلمواألمنالدوليين،وذلكالنقضالفيتوأثناءالتصويتحولالمنازعاتالدوليةوحاالتتهديدال

باردةبينالقطبينالعظيميناالتحادالسوفيتينقسامالدولالكبرىوسيادةمفاهيمالحربالابسبب

ستمرتهذهالمرحلةفترةمنالزمنحتىبدايةالتسعيناتمنالقرناوالوالياتالمتحدةاألمريكية،و

 .(43:6443)العكيم،العدوانالعراقيعلىدولةالكويتحتىوقعوالعشرين
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جلساألمنللعدوانالعراقيعلىالكويت،تمثلتهذهالمرحلةفيكيفيةمواجهةمالمرحلة الثانية:

ويرجعسبب.بعملالمجلسمعاألزماتالدوليةوقدمثلأسلوبالمواجهةتحوال جذريا فيأسلو

التحول الذيجاءعظمىعلىصعيدالعالقاتالدوليةلىاستعادةالتعاونفيمابينالقوىالإهذا

لعظيمين،فلميعدحقالنقضالفيتوحائال يقفأمامنتهاءالحربالباردةبينالقطبيناكردفعلال

األ مجلس واجه فلقد وسلطاته، لوظائفه وممارسته األمن مجلس وأصدرقيام الخليج أزمة من

حيثكانتكلهامستندةإلىأحكام،مسبوقةفيأينزاعآخرالغيرمنالقراراتبمناسبتهاعددا 

إلىالسلطةالتقديريةالواسعةلمجلساألمنوالمستمدةادا الفصلالسابعمنالميثاق،ومنثم،واستن

( للسلمواألمن34منالمادة قاممجلساألمنبتحديداألعمالالتيتشكلتهديدا  (منالميثاق،

الدوليين،ولمتعدتلكالعواملقاصرةعلىالمنازعاتبينالدولوأعمالالقتالواسعةالنطاقداخل

المآسيوجميعتهديدالسلميشملقمعاألقلياتوكذلكاألعمالاإلرهابيةحدودالدول،بلأصبح

.(2161)هشام،ذلكإهدارالديمقراطيةفيالداخلقتتالالداخليوكاإلنسانيةالناتجةعناال

بخصوصالحالةبين6446نيسان/أبريلعام1(في177لىقراررقم)إاإلشارةهناوتجدر

)إنالمجلسمنزعجممايتعرضلهالمدنيونالعراقيونمنقمعفي-فيه:العراقوالكويتوقدجاء

أيضا األكراد التييسكنها فيالعراقوفيالمنطقة أدىإلىنزوحالالجئيين، أماكنمتعددة مما

الحدود أوحتىعبورهم الحدود السالم،نحو يهدد مما نتجعنهبعضالصدماتالحدودية مما

أصبحتأكثردقةووضوحا وتحديدا ومنحيثأسلوبصياغةالقراراتبحيثواألمنالدوليين(،أ

.(6446نيسان/أبريلعام1المؤرخفي177)قرارمجلساألمنرقم

المجلس عمل أسلوب في الجذري التحول هذا ولعل بُيحملالذي مضمونه البعد-عدين:في

تسريعةوحاسمةتتناسبمعسرعةالمواقفتخاذقرارااييتمثلفيقدرةمجلساألمنعلىاإليجاب

نإطالق.أماالبعدالسلبيفيتمثلفيالمصادرالناتجةعوخطورتهاالمهددةللسلمواألمنالدوليين
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يحملهذلكمنإلىالستنادا ايدمجلساألمنفيالعمل قد ستغاللللسلطاتافصلالسابعبما

الفصلفيقضايااليتطلبحلهااللجوءإلىإجراءاتلهذاالخطيرةالتييتمتعبهاالمجلسطبقا 

قديؤديفيالنهايةإلىتحولنظاماألمنالجماعيإلىنظامغيرمضمونومنعدم القسربما

 القيمة.

 دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع  حرب الخليج الثالثة -7

االحتاللأثبت الو2113األمريكيللعراقعام علىمدىقدرة األمريكية الياتالمتحدة

التفاهم غياب حالة في مجلساألمن مع،تجاوز التعامل كيفية حول النظر واختالفوجهات

 العاملةفيالعراقوبصرفاألزماتالدولية.هذا، اللجانالدولية النظرعنالوقائعالتيقدمتها

عام ملموسال6446منذ دليل وجود عدم الحول عراقألسحلةمتالك إال الشامل، نأالدمار

 )أالوالياتالمتحدة عام6996عتبرتقرارمجلساألمنرقم يبيحلهاضمنيا تفويضا 2112(

احتالل الفقرة في جاء ما ألن عواقبخ63العراق، "العراقسيواجه أن القرار نتيجةمن طيرة

طابالذيألقاهالرئيساألمريكيلتزاماته"وهذهالفقرةماهيإالنسخةمنالخانتهاكاتهالمستمرةال

مريكيةتريددارةاألوالذيحددفيهبأناإل،62/4/2112أمامالجمعيةالعامةلألممالمتحدةيوم

إ وتدمير وكشفوازالة اإلأنكار والوقفالفوريلدعم الشامل، الدمار والتوقفعنسلحة رهاب،

المدنيينا ضطهاد رقم  مجلساألمن 6996)قرار المؤرخ عام7في نوفمبر الثاني/ تشرين

2112).

دةحولمدىإباحةقراراتممالمتحعضاءفياألنقسامشديدبينالدولاألاهذاوقدحدث

إلىلمانياأذهبتكلمنروسياوفرنساومناستخدامالقوةضدالدولالمستهدفة،حيثمجلساأل

( ب6996أنقراررقم العراق، ضد القوة اليبيحاستخدام ذهبتكلمنالوالياتالمتحدة( ينما

 تفويضا إوبريطانيا يحمل القرار أن القوةضمنيا لى باستخدام وعليه،.(2161:641)بوغزالة،
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قررتالوالياتالمتحدةمعبعضدولالتحالفالبدءفيعمليةعسكريةضدالعراقمتجاوزةفي

طرحمالحقالنقضالفيتوإذامابعدتلويحالدولالمعارضةباستعذلكمجلساألمنخصوصا 

مشروعقراريبيحاستخدامالقوةضدالعراق.

مريكيةخالصة،ألنالرئيسأ،ماهوفيالحقيقةإالرؤية2113العراقعاماحتاللإن

نبالديستعملإالعامةلألممالمتحدةبالقول،"االمريكيجورجبوشقدختمخطابهأمامالجمعية

التحديالمشمعمجلساالمنلم صدارالقراراتالضروريةواجهة خطرفإ،ترك،وا  أنتواجهوا ما

لميتحملمجلساألوسنضطرلمواجهأالعراقمعنا، ذا سنتحملتهوحدنا.وا  منمسؤولياتهفإننا

الس بتفويض تتمتع المتحدة والواليات القومي"مسؤولياتنا. أمنها لضمان القوة )بوغزالة،تخدام

جراءاتلألمنالجماعيإيتخاذأاعنوعجزهضعفمجلساألمنماعكساوهذ.(2161:641

إلىضرورةتطويرنظامجديدلألمناعتداءدولةعظمى،وهذامايدعولحمايةدولةعضوضد

الحاالت الدولالكبرىباالالجماعييتعاملمع فيها علىالدولاألخرىوتهددالتيتقوم عتداء

السلمواألمنالدوليين.

 دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع األزمة السورية والليبية -0

الشعب معاناة لوقف لها حل إيجاد السورية، األزمة بداية منذ المتحدة، األمم حاولت

نهاءالعنفوالقتال،والقيامبدورسياسيمن السوريمنالصراعالتيتشهدهاألراضيالسورية،وا 

األممي المكلفخاللمبعوثها ستيفانديميستورا منأناألممأخيرا  فبالرغم بالملفالسوري،

قددعمتجهودجامعةالدولالعربيةالراميةإليجادحللألزمةالسور ية،إالأنجامعةالمتحدة

منحالةالمحاولةلحلاألزمةالسوريةفياإلطارالداخليللدولالعربيةإلىنتقلتاالدولالعربية

إ منخاللالطلبمنمجلساألمنالدعوة الليبية، السوريةعلىغراراألزمة لىتدويلاألزمة

أعمالالعنفوالقمعوالقتلالتيجميعبإصدارقراريسمحبالتدخلالعسكريفيسوريا،إلنهاء
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نظامضدالمدنيينالسوريين،لكنمجلساألمنلميستطعإصدارأيقرارُيجيزالتدخلاليقومبها

كريضدسوريا،كماحدثفياألزمةالليبيةويعودالسببفيذلكإلىوقوفكلمنروسياالعس

ذا طرحوالصينبصفالنظامالسوري،وعدمالسماحبإصدارقرارالتدخلالعسكريضدسوريا،وا 

 األمن همجلس ضدالقرارذامشروع الفيتو النقض حق تستخدم هسوف

(http://www.aljazeera.net.)

وتضاربمصالحهاقدأدىإلىعدمإيجادحلوتواطئهااطؤالدولدائمةالعضويةإنتب

ختالفإلىعرقلةالجهودالدوليةالتيحاولتتقريبأدىهذاالتضاربواالفقدلألزمةالسورية،

ووضعمسارللحلالسياسيوجها عن.تالنظر، الدولية المنظمة عجز السورية وتبرزاألزمة

ابيفيدعمدولة،تعتبرمنأحدمؤسسيالمنظمةالدولية،فيالدفاععنسيادتهالقيامبدورإيج

ووحدةأراضيهواستقالليةقراره.فالقوىالدوليةالكبرىالحريصةعلىتطبيقميثاقاألممالمتحدة

والدفاععنسيادةالبلدانالمستقلة)والمقصودهناروسياوالصين(قدإضطرتاإلىاستخدامالفيتو

حباطمشاريعقراراتكانتتهدفإلىتبريرالتدخلاألجنبيغيرالمشروعفيسورياوتسوي إل

فكانإستخدامالفيتوألربعمراتمقدمة.(2161)خوري،غيرالمباشرعليهاالعدوانالمباشرو

كانأولفيتوروسيصينيمزدوجبتاريخ فيالمنطقة. خرائطجديدة تشرين9للتصديلرسم

 السورية2166أكتوبراألول/ مشروعقرارغربيمتعلقباألزمة فيمجلساألمنالدوليضد

2162شباط/فبراير9وكانالفيتوالمزدوجالثانيفي.محطةنوعيةجديدةفيالعالقاتالدولية

السوري العربيةتطالببتغييرالنظام كما.ضدمشروعقرارعربيأوروبييدعمخطةللجامعة

للمرةالثالثةمنذبدءاألزمةالسورية،حق2162تموز/يوليو64ياوالصينبتاريخاستخدمتروس

يهددبفرضعقوباتعلىسورياتحتالنقضفيمجلساألمنالدوليضدمشروعقرارغربي

ضدمشروع2169يار/مايوأ23والفيتوالروسيالصينيالرابعكانفي.حكامالفصلالسابعأ
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إحالة ينصعلى إلقرار سوريا في المرتكبة الجرائم الدوليةملف الجنائية المحكمة )كوش،ى

2169). 

زدواجيةمعاييرواضحة.ففيحينعطلتروسيانمجلساألمنيخضعالأوعليه،يتضح

والصينعملمجلساألمنمنخاللاستخدامحقالنقض)الفيتو(فيمايخصاألزمةالسورية،

بوضوحمافإنالفيتواألمريكيعطلفيك يمكنأنيشكلثيرمناألحيانحاالتتجّلىفيها

78للسلمواألمنالدوليين،حيثاستخدمتالوالياتالمتحدةحقالنقضداخلمجلساألمنتهديدا 

نالطبيعةأثبتتأائيلولدعمالحقوقالعربية.وقدمرةبخصوصقراراتإلدانةإسر96مرة،منها

حةالسياسيةعلىالمصلحةالسياسيةللدولالكبرى،كماأنالمصلمنتعتمدةلمجلساأليالسياس

منأيضا .هيمنتفّعلمجلساأل

نتهاكاتجسيمةاالليبية.فنتيجةلماتمرصدهمنومنتطبيقاتذلكماحصلفيالحالة

للسلمواألمنالدوليين،حسبماسانوللقانونالدولياإلنساني،ولحقوقاإلن اجاءعتبارهاتهديدا 

قرارمجلساأل )فيديباجة لعام6481منرقم )2166 تم عتبارتلكاألفعالالمسوغأوافقد

غيربداية بعضالتدابيرالعقابيةتخاذاو،حكامالفصلالسابعأالحجةالقانونيةلوضعليبياتحت

نظرا ال ولكن القمسلحة. إصدار ذلك تبعها االنتهاكات، وقف عن التدابير تلك رقملعجز رار

حمايةالمدنيينالليبيينوفرضمنطقةحظرطيران)،حيثنصالقرارعلى2166(لعام6483)

استبعاد مع الليبية األراضي الليبية(على لألراضي احتالل قوة مجلساأي رقمأل)قرارات من

.(2166أذار/مارسعام68المؤرخفي6483شباط/فبرايروقراررقم21المؤرخفي6481

اأيرىالباحثو مناستمرار علىالرغم النه نسانوللقانونقاإلحقولنتهاكاتالجسيمة

حكامالفصلأوضعليبياتحتوحتىتاريخكتابةهذهالرسالة،و،الدولياإلنسانيبعدسقوطالنظام
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وهوية،ندالعالثورةالليبإالطريقةالتيتدخلبهاأباننمجلساألمنلميتدخلبنفسأسابع،إالال

زمةالليبية.فيالتعاملمعاألمنزدواجيةالمعاييرلمجلساألامايوضح

عنجهازسياسيبوظائفتنفيذية،وهذاةنمجلساألمنماهوإالعبارأيتضحخيرا أو

يبعدمجلساألمنعنكلممارسةمهنيةفيتدبيرالشأنالدولي،ألنالجمعا خطيرا يعتبرعيب

السلطات هذه تتصرفوفقا بين دول من مكون فمجلساألمن قانوني. نظام أي يستسيغه ال

إذافهوجهازسياسي.قراراتهخارجالمساوماتوالضغوطلمصالحهاوالشيءيضمنأنتصدر

السياسيةعناألعضاءالدائمينواليمكنأنيصدرقرارا اليملكاستقالال  فطبيعته يعارضونه،

فيكونسلط أكثر، السلمواألمنالدوليينتترجم تهدد كانتحالةما إذا فيما التقديريةتتحدد ته

العضوية دولدائمة الدول.اإللذلكفتقريرالوقائعيبنىعلى.تتطلبموافقة لهذه السياسية رادة

سوف ما وهذا القرارفيه، لمجلساألمنوأسلوباتخاذ الهيكلية البنية وعليهوجبإصالحهذه

فيالفصلالقادممنخاللتسليطالضوءعلىمظاهرالخللفيهيكليةومنظومةيناقشهالباحث

تخاذالقرارفيالمجلس.إ
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 الفصل الثالث

 مظاهر الخلل البنيوية والوظيفية لمجلس األمن

 الجذرية التغيرات من الكثير العالم واألمنيةشهد واالقتصادية السياسية األصعدة جميع على

خصوصا  مماابعد العالقاتالدولية، تاريخ في جديدة حقبة والتيأذنتبنشوء الحربالباردة، نتهاء

العالقاتالدولية،حتىتستطيعفرضالسعيإلىمقاصدجديدة،ونظممالئمةإلدار نتواجهجميعأة

الجما العمل إطار في القوىالتحديات كل تستوعب وفعالة، حديثة دولية منظمة تجسده الذي عي،

الموجودةعلىالساحةالدولية.

، الزما وضرورياولكييستطيعمجلساألمنمواجهةتلكالتحدياتأصبحتقضيةإصالحهأمرا 

فعلى البنيويوالوظيفي. المستوى على منها يعاني التي الخلل مظاهر من العديد فيظل خصوصا 

صعيدالوظيفيفيظهرالصعيدالبنيويأصبحتشكيلالمجلساليمثلإرادةالمجتمعالدولي.أماعلىال

ال واتخاذ التصويت بطريقة يتعلق خلل باإلضافة هذا المجلس، داخل المتغيراتإقرار تأثير مدى لى

عنلمصالحبديال الدوليةعلىاألداءالوظيفيلمجلساألمن،حيثحلالمعيارالسياسيالقائمعلىا

القانونيالمبني المعيار مما القانونالدولي، المجلسآنعكسبأعلىقواعد السلبيةعلىمصداقية ثاره

خصوصا وفع اليته سيتع، عليه، الميثاق. واضعي بتصور تكن لم جديدة دولية قضايا بروز رضمع

لىمظاهرالخللعلىا ثأول،ولىالمستوىالبنيويكمبحلىمظاهرالخللعإالباحثفيهذاالفصل

.مستوىالوظيفيكمبحثثان ال
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 مظاهر الخلل على المستوى البنيوي: ولالمبحث األ 

عترىهيكلالمجلسونظامالعضويةوالتمثيلفيه،أمظاهرالخللالذيفيهذاالمبحثيعالج

الميثاقأكثرمنسبعينعاما  مضىعلىصياغة ما األسسبعد تعرضتخاللها التيبنيتعليها،

عضويةالمجلسلتحوالتكبرىعلىصعيدالدولالدائمةوغيردائمةالعضويةمنحيثقوتهاوقدرتها

علىتحقيقهدفاألمنالجماعي،بحيثباتتالحاجهملحةإلىإعادةالنظرفيأسسالعضويةبشكل

منكبيرا عالعضويةفيهحيزا يضمنفاعليةمجلساألمنوكفاءتهوعدالته.ولهذااستحوذتقضيةتوسي

أل المقترحات، من الكثير األعضاء،نالمناقشاتوقدمتفيه الدول نظر القضية،وبحسبوجه هذه

خاصةعندمايرتبطاألمربموازينالقوىوتأثيراتها.،متعلقةبحقوقهمتحديدا 

اليعكسخريطةالقوىاليعبرعنإرادةالمجتمعالدوليككل،وساألمنبتشكيلهالحاليفمجل

 افترضنا ما فيتشكيلمجلسظروفالتيكانتسببا النأالعالميةواإلقليميةفيالنظامالدولي،فإذا

م خمسدول على فيه الدائمة العضوية تقتصر كانت والتي الثانية العالمية الحرب بعد حددةاألمن

دائمة،الغيرالمحدودةللعضويةلمقاعدالدولالمنتصرةفيتلكالحرب،وعلىعددمنايباالسم،وه

إ األعضاءأال عدد زيادة بعد التشكيلخصوصا هذا الستمرار أيمبرر يعطي ال الراهن الوضع ن

المنظمةوتغيرمراكزالقوىفيالنظامالدوليمقارنةبماكانعليهعندنشأةالمجلس.

وىالذيسادفيمرحلةمابعدالحربالعالميةممالمتحدةكنتيجةمعبرةعنميزانالقاألوقدكانتنشأة

الص إلزالة محاولة في اآلالثانية، وتجنب الدولية العالقات في جميعدع في الحرب خلفتها التي ثار

الميثاقووزعتاالختصاصاتبينالسياسيةالمجاالت تمتصياغة وعليه واالجتماعية، واالقتصادية

عطاءالدولالمنتصرةالمقاعدالدائمةأجهزةالمنظمة،فقدتممنحمجلساأل منأوسعاالختصاصاتوا 

ميركية،والمملكةكبرىالثالثالوالياتالمتحدةاألوحقاالعتراض،وذلككنتيجةللمشاوراتبينالدولال

األمن مجلس سلطات تشكيل حول بينها فيما اتفاق إلى توصلت التي السوفيتي واالتحاد المتحدة،
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لىوصالحياته تخاذالقراراتبداخله،حيثأعطتلنفسهاوضعا احديدطريقةالتصويتفيهوكيفيةتوا 

.(93:2118)نعيمة،ومتميزا خاصا 

منقبلبعضالدولاألعضاءوذلكبسببتكريسسياسةالقوة،واسعا وقدتلقىهذاالتشكيلانتقادا 

ندفاعالدولالكبرىنحوالتصادماىإلىدأبفرضسلوكالمنتصروانتهاكمبدأالمساواةبينالدول،ما

وغير الدائمين األعضاء بين التفرقة ن وا  ومصالحها. نفوذها وضمان إثباتهيمنتها فيسياق بينها،

نعكاسلحالةالقوةفيواقعالمجتمعالدوليإبانالحربالعالميةالثانية،وبذلكيكوناالدائمين،ماهيإال

قنَّنالتباينال الدولالميثاققد سياسيالواقعيبينالدولالكبرىوالدولاألخرىبشكليضمنسيطرة

وهوعيبهيكلي،(63:2162عتبارهاألداةالتنفيذيةفياألممالمتحدة)فار،االكبرىعلىمجلساألمنب

جوهريفيتركيبةالمجلس.وعليه،فإنمظاهرالخللفيالبنيةالهيكليةلمجلساألمنتظهرفيالمواقع

 :تيةآلا

ا مقعد61لىإعدمق66أنالعددالحقيقيلعضويةمجلساألمنوبالرغممنتعديلهمرةواحدةمن-0

نأولاألعضاءفيالمنظمة.حيثتبدو،اليعكسواليتماشىمعالعددالهائللجميعد6411عام

 النظرةالحسابيةلعددالعضويةتؤكدعلىضرورةزيادةعددأعضاءالمجلس.

االولتو مقاعدإعلىمدارتأسيسالمجلسختاللحسابيا ضيحهذا أنعدد نجد الراهن، لىوقتنا

عضاءالجمعيةالعامةأ،فيالمقابلكانعدد6491العضويةالدائمةخمسةعندتأسيسالمجلسعام

 حوالي الوقت ذلك أساسعضوا 91في على الدائمين غير من فقط أعضاء بستة إال يمثلوا لم ،

ويةالجمعيةالعامةفيرتفعتعضأعضوبالجمعيةالعامة.وبينما851لكل6نتخاب،وذلكبنسبةاال

أعضاءغيردائمين،حيثأدىةست،أستمرنفسعددالتمثيلوهوعضوا 86لىحواليإ6416عام

الت السببتقررزيادة6651لكل6لىإمثيلذلكإلىتدنينسبة لهذا اءعددأعضعضوبالجمعية.

بعدوصولعددأعضاءاألممالمتحدة،خصوصا 6411لىعشرةأعضاءعامإدائمينالغيرالمجلس
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نسبةالتمثيللمتتحسنبل،ورغمتلكالزيادةفيعددالمقاعدإالأنعضوا 622لىإفيذلكالوقت

.(19:2118)نعيمة،بالجمعيةا عضو62لكل6لىإتدنت

ستثنيناا،فإذاماا عضو643األممالمتحدةعضاءأبل عددأعضاءعددأمافيوقتناالراهنفقد

677نعدداألعضاءفياألممالمتحدةمنغيرالدائمينفيمجلساألمنهمأاألعضاءالدائميننجد

منقدتدنت،فإننسبةتمثيلهمداخلمجلساألدول.وعليه61منبـمازالتتمثلفيمجلساألا عضو

منبشكلهالعامة،وهومايؤكدأنمجلساألبالجمعيةعضوا 6751لكل6وأصبحتبمعدلبشكلكبير

الحالياليمثلإرادةالمجتمعالدوليأوعدالةالتمثيلالمعبرةعنكلاالتجاهاتوالقوىالعالمية.

بني-2 األأن في عضويتها حجم مع بالمقارنة النامية الدول تعكسمصالح ال الحالية المجلس ممة

دائم تمثيلالدولبمقعد فيالمجلسبالمقابلنسبة غيردائم واحد تمثيلالدولبمقعد فنسبة المتحدة،

حسبالمناطقالجغرافية.ولتوضيحذلكنأخذعلىسبيلالمثالنسبةتمثيلأفريقياواضحا تعكسخلال 

التيتبل مقعدا  الالتينية وأمريكا فيحينأننسبةتمثيلأوروبامليوننسم111لكلواحدا وأسيا ة،

لىأندولالشمالوحدهاتملكإميلوننسمة،هذاباإلضافة621لوأمريكاالشماليةهيمقعدواحدلك

تملكدولالجنوبمقعدا  بينما دائمة، مقاعد )الخزرجي،واحدا أربعة األمر،(311:2114فقط. وهذا

منميثاق23()المادة23جغرافيالتينصتعليهاالمادة)بطبيعةالحالاليتوافقمععدالةالتوزيعال

.ممالمتحدة(األ

موض-3 معايير ليست الدائمين، غير األعضاء النتخاب كأساس اعتمدت التي المعايير وعيةإن

لية،فمعيارالمساهمةفيحفظالسلمواألمنالدوليينمعيارعامغيرآمنضبطةيمكنتطبيقهابصورة

عضاءغيريةالعامةحينماتصوتالختياراألالخالفبينالدولاألعضاءفيالجمعمنضبطقديثير

الدائمينيوصفأنهذاالمعياريخضعللسلطةالتقديريةلكلدولة.أمابالنسبةلمعيارالتوزيعالجغرافي

تمثيال  أوغالبيتها فهومعيارليسمنشأنهتمثيلكلمناطقفيالعالم المجلس،فيعادال العادل،
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ال العمليةإمعيارفياالنتخابالينتهيإلىناهيكعنأنإهمالهذا بطالاالنتخابمتىتمتهذه

بصورةسليمةمنالناحيةالقانونية.

لىعضويةدائمةوأخرىغيردائمة،تقسيميتعارضمعمبدأإمننتقسيمالعضويةفيمجلساألأ-9

تيتنصليهفيالفقرةاألولىفيالمادةالثانيةمنالميثاق،الالمساواةبينالدولاالعضاءالمنصوصع

ىمنالمادةالثانيةفي)الفقرةاألولعضائها(أالمساواةفيالسيادةبينجميعأعلى)تقومالهيئةعلىمبد

.ممالمتحدة(ميثاقاأل

خرآة،هناكخللأعضاءاألممالمتحدالبنيويبينعضويةالمجلسوعدد-ضافةإلىالخللالعدديإ-1

غيريةالدورالذييقومبهاألعضاءداخلالمجلس،حيثتثبتممارساتالمجلسضعفوعدمفاعل

دائمينفيالمجلس.واليرجعسببذلكإلىفترةالعضويةالتيحددهاالميثاقبعامينفقط،بليرجعال

،مماجعلدوروقراراتهمجلسوهيمنتهمعلىأعمالالواحتكارهملىسيطرةالخمسةالكبارإسببذلك

.(74:2113)بطاينة:ولمراقبةداخلالمجلسدائمةمجرددالغيرالدول

الدولالدائمةالعضويةفيالمجلسباالسمفيالميثاقوفقا  أنتحديد منالفقرةاألولىللمادةكما

غيرقادرعلىالتكيفجعلمجلساألمن،ممالمتحدة(فيميثاقاأل23لىمنالمادةو)الفقرةاأل(23)

التي التميزية المظاهر من حيثبرزتجملة القوىالدولية. فيموازين التغيراتالجارية التلقائيمع

تمأ بوضع الميثاق إقرار سببها كان والتي والمساواة العدالة بقاعدة الكبرىيخلت الخمس للدول يزي

أما.(681:6441)نافعة،لمتحدةندنشأةاألمماباعتبارهاكانتتمثلالقوىالموجهةللسياسةالدوليةع

فإنتغيرموازينالقوىوتطورالمجتمعالدوليكشفعندولاآل تأثيرهاذاتن، لها تحالفاتدولية

لمؤثرالتيكانتتتمتعبهمنقبلالكبيرفيالنظامالدولي،بالمقابلفقدتبعضالدولالكبرىوزنهاا

.(247:2162)الدقاق،
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برزتالتباينالسياسيوالواقعيبينالدولالكبرىوباقيأ(منالميثاققد23ونالمادة)وبذلكتك

وليمثلالبرازيلوهولنداوكندامرالذيدعاالدولالتيتقعفيمرتبةوسطفيالمجتمعالداألالدول،

مركزخاصيميزهاعنال،لىالمطالبةفيمؤتمرسانفرانسيسكوإ غرىعلىدولالصبأنيكونلها

 تمتلك أنها إأساس من يمكنها ما وعسكرية اقتصادية مكانات واألأن السلم تبعاتصيانة منتحتل

حيثأصبحتهذهالقوىالجديدةتطمحإلىالحصولعلى،تفوقماتقدرعليهالدولالصغرىالدوليين

نظرا  المجلس داخل الدائمة اإلالعضوية على والماليمكلتوفرها المادية المطلوبةانيات ة

.(82:2118:)نعيمة الثانيةكألمانياأفعلىسبيلالمثالنجد نالدولالتيهزمتفيالحربالعالمية

،األمرالذيجعلهاتينالدولتينواقتصاديا واليابان،تحولتخاللالحربالباردةإلىدولقويةعسكريا 

.(979:2112،)نافعةوعبدالعالعلىمقعددائمماحصولهةيبأحق انتطالب

المجتمعأمنخاللماسبق،يتضح نمنالعيوبالتيتشوبتشكيلالمجلسأنهاليمثلإرادة

نهاليتوافقمععدالةالتوزيعأاالتجاهاتوالقوىالعالمية،كماالدوليأوعدالةالتمثيلالمعبرةعنكل

( المادة عليها نصت التي العض23الجغرافي التزال أنه عن ناهيك حكرا (. الدائمة الدولوية على

منالدولالتيهزمتفيتلكالحربأصبحتالمنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،بالرغممنأنعددا 

أكبرمنبعضالدولالمنتصرة،ولقدنتجمنهذاالخللوتلعبدورا ،تملكأمكانياتاقتصاديةوعسكرية

تسيطرعليهادولدائمةالعضويةعلىحسابباقيداخلتركيبةالمجلس،أنهأصبحكحكومةمصغره

محلمنواعادةتنظيمهلميعدأمرا نإعادةهيكليةمجلساألأاألعضاءفيالمجلس.منهنانجددول

نقاشبلضرورةتفرضهاالمعطياتوالنظامالعالميالجديد.
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 مظاهر الخلل على مستوى الوظيفي: المبحث الثاني

للأخرعلىالمستوىالوظيفي،وهووجودعلىالمستوىالبنيوي،هناكخإضافةإلىالخللالم

يقود المشكلةما هذه من األمن مجلس يعاني حيث النقض)الفيتو(. حق مشكلة عن الحديث إلى

تلنفسهاجميعأعطالسياسيةمنذبدايةتأسيسهوالذيتمتشكيلهبناءعلىتحالفالدولالمنتصرةالتي

الميثاقنظاما متيازاتداخلاإل أقام فقد حقالنقض)الفيتو(، ا لألمنالجماعيمبنيالمجلسمنبينها

الثانية. فيالحربالعالمية هإالأنُعلىاتفاقالدولالمنتصرة تأسيسالمنظمة الراهنإمنذ لىوقتها

(314:6441علىمستوىالتصويتواتخاذالقرار:)نافعة،جوهريانتغيرانحدث

دتالمرحلةالباردةإلىشللوعجزعملمجلساألمنعنتأديةدورهالمنوطبهفيحفظالسلمأ -:أوالا 

واألمنالدوليين،وذلكبسببكثرةاستخدامحقالنقض)الفيتو(،حيثفشلتطبيقنظاماألمنالجماعي

بعدوصا رض،وصعوبةاالتفاقعلىتكوينقوةدوليةخصتباراتمنهاصعوبةتطبيقهعلىاأللعدةاع

عنأنقواتانقسامالدولالمنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،ودخولهافيصراعأيديولوجي،فضال 

وبسبب.(361ة،مرجعسابق،)نافعضئيلةالعددوالحجمفيذلكالوقتحفظالسالمكانتمحدودةو

زماتسمعالصراعاتواأليةتعاملالمجلنقسامفيضوءنظامثنائيالقطبية،انعكسعلىكيفذلكاال

الكبي العدد مع بالمقارنة قليلة قراراته كانت حيث النقض)الفيتو(الدولية، حق استخدام في ر حيث،

ستخدامسالحالفيتومنجانباىتفعيلدورالمجلسنتيجةلكثرةأصبحتالدولالكبرىغيرقادرةعل

ض)الفيتو(نقلسلطاتالمجلسإلىالجمعيةقطبيالنظام،حيثترتبعلىاالستعمالالواسعلحقالنق

منأجلالوحدة()388العامة،خاصةالتيتتعلقبحفظالسلمواألمنالدوليين،كماحدثفيقراررقم)

لىأن:)فيحالةيخفقفيهامجلساألمنبسببعدمتوفرإ،الذييشيرUnity For Peace))السالم(

ضوية،فيالتصرفكماهومطلوبللحفاظعلىاألمنوالسلماإلجماعبينأعضائهالخمسةدائميالع



13 
 

 

 

يمكنللجمعيةالعامةأنتبحثالمسألةبسرعة وقدتصدرأيتوصياتتراهاضروريةمن،الدوليين،

الدوليين(أجل األمنوالسلم استعادة رقم العامة نوفمبر3المؤرخ388)قرارالجمعية تشرينالثاني/

إذأنهيعطيللجمعيةننالحظأنهمحدودالفاعلية،أجوهرهذاالقراريمكنوعندالنظرفي.(6411

قراراتملزمة(كماهوالحالفيالسلطةالتييتمتعبهامجلسصدار)التوصيات(،وليس)إالعامةحق

األمن.

( الممتدة فيالفترة قام السوفياتيقد حقالنقض6416-6491وتبينأناالتحاد باستخدام )

))الف منأصلمئةوواحد)48يتو( )616(مرة خاللالفترة أما الفيتو. فيها حالةاستخدام )6412-

6481( استخدم فقد السوفيتي24( االتحاد قبل عشرمراتمن بينها من مرة الواليات( واستخدمته ،

(مرة،13)(فقدبلغتحاالتاستخدامالفيتو6474-6481(مرة.أمافيالفترة)62مريكية)المتحدةاأل

( است91منبينهما حالة األ( منقبلالوالياتالمتحدة أكثرمخدام متعلقبالصراعمريكية، ننصفها

.(611:2113)بطاينة،سرائيليالعربياإل

اال -:ثانياا  في حدثتحول المعاكستماما لقد تجاه حيثتراجعتظاهرةابعد الباردة، الحرب نتهاء

بأنهأداةفييدالقوىالمنتصرةفيياألمنيمارسمهامهبطريقةتوحلساستخدامالفيتو،وأصبحمج

الرأسمالي، التوجه أقربإلى توجه إلى الدول وتحول السوفياتي، االتحاد بسببسقوط الحربالباردة

والجدو العالم. في النامية الدول )وتهميشوزن رقم المراتالتي6ل عدد يوضح حقا( فيها ستخدم

(.2161-6491و(خاللالفترة)النقض)الفيت
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 (0جدول رقم )

 7106الى  0945يوضح استخدام حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن من 

الواليات المتحدة  بريطانيا فرنسا الصين الفترة
 االمريكية

 المجموع االتحاد السوفياتي )روسيا(

0945-55  (0) 7 - - 81 80 
0956-65 - 7 0 - 76 00 
0966-25 7 7 01 07 2 00 
0926-85 - 9 00 04 6 61 
0986-95 - 0 8 74 7 02 
0996-15 7    - - 01 0 00 

7116 -    - - 7 - 7 
7112 0    - - - 0 7 
7118 0 - - - 0 7 
7119 - - - - 0 0 
7101 - - - - - - 
7100 0 - - 0 0 0 
7107 7 - - - 7 4 
7100 - - - - - - 
7104 0 - - - 7 0 
7105 - - - - 7 7 
7106 0 - - - 7 0 
 728 004 80 07 08 00 المجموع

http://research.un.org/en/docs/sc/quick:المصدر

بعدمالىا )الفيتو(منذنشأةمجلساألمنورقامالخاصةباستخدامحقالنقضوبعدالتدقيقفياأل

الا بل،مقاستخدامالفيتو.وفيالاراهن،فقدتبينانخفاضعددمراتنتهاءالحربالباردةوحتىوقتنا

مجلسممايشيرالىأن تخذهامجلساألمناناكزيادةفيعددالقراراتالتينهأيمكنأننالحظ

خاللالفترةهنأإذرقامتوضحذلك،منالشلل.والقراءةفياألةبعدفترةطويلصبحأكثرنشاطا أاألمن

-6491الفترةالزمنية)(قرار،بينما6141(صدرعنمجلساألمنحوالي)2161-6442الزمنية)

،ا (قرار821)عاما 91منفي،وبمعنىأخرفقدأصدرمجلساألا ار(قر821(أسفرتعن)6446
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منكانقدأصدرفيالمتوسطحوالي،ومعنىذلكأنمجلساألا (قرار6141حوالي)عاما 29وفي

تقرارا6151 الواحد العام )في الفترة 6446-6491خالل بينما الفترةرتأ(، خالل المتوسط هذا فع

.(www.un.org)فيالعامالواحدقرارا 11(ليصبححوالي6442-2161)

،وبالرغممنزيادةنشاطعملمجلساألمنفيفترةمابعدالحربالبادرةمقارنةبماكانعليهسابقا 

نأفيليةأخرىتكمنوتراجعظاهرةاإلسراففياستخدامحقالنقض)الفيتو(،إالأنهقدظهرتإشكا

باست تهدد نما وا  الفيتو، تستعمل ال قد العضوية دائمة الدول السرية المفاوضات خالل من وأخدامه

العلنية،وهوماتطلقعليهالكاتبةسيلينناهوري"الفيتوالخفي"وللفيتوالخفيالعديدمنالتأثيراتالسلبية

سبيلالمثالباستخدامالفيتومريكيةعلىتالمتحدةاألثيعدتهديدالوالياعلىأسلوبعملالمجلس،حي

مثاال  بإسرائيل متعلق قرار أي مناقشة الذيغالبا واضحا عند الخفي الفيتو تعقيدمعلى من يزيد ا

.(https://www.globalpolicy.org)األزماتالدولية

قدمتفرنسامشروعقرارفيهذاوقدحدالفيتوالخفيمنإصدارالعديدمنقراراتالمجلس،فمثال 

زماتوالنزاعاتالمسلحة،وكانمشروعاأليتعلقبحمايةاألطفالفيظل2119كانونالثاني/يناير

فينفسالموضوع،لكنهوفي2113علىتقريرلألمينالعاماألسبقكوفيأنانفيعاما القرارمبني

م عارضتكل مسألالمقابل اعتبار وبريطانيا روسيا ن أة يحدثفي ما والشيشانإن الشمالية يرلندا

خصوصا  مسلحة، صدرنزاعات ما إذا القرار في إليهما سيشار المسألتين هاتين أن

.(www.globalpolicy.org)وعليه،فقدمارستبريطانياوروسياالفيتوالخفيبالتهديدباستخدامهفي

ذلك وكانتنتيجة المجلسللتصويت، عرضعلى ما األمحالة تقريره،قيام بتعديالتعلى العام ين

و رقم أصدرمجلساألمنقراره فقد نزاعينمسلحبع6134عليه المسألتين هاتين اعتبار ن)قراريدم

(.2119نيسان/ابريل22الصادرفي6134مجلساألمنرقم
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فيشأنكماترتبتنتائجأخرىخطيرةعلىالفيتوالخفي،منهافشلمجلساألمنفيالتحرك

عام التيحدثفيرواندا الجماعية والواليات6449وقفاإلبادة بسببالفيتوالخفيلكلمنفرنسا

)إبادة(،حيثأعترفتقريرمستقلةمجلساألمنإصدارقراريتضمنكلمالمتحدة،حيثلميستطع

بع بدعناألفيما المتحدة وقدفيحدنالتحركالمتأخرلمجلساألمنكانسببا أمم وثتلكاإلبادة.

غيرفعال،األمرالذيجعلتتهديداتالدولالدائمةالعضويةباستخدامالفيتومنمجلساألمنجهازا 

زمات.طالعمرهذهالصراعاتواألأ

معاييرنتهاءالحربالباردة،بسياسةالادومنجهةأخرىأتسماألداءالوظيفيلمجلساألمنبع

لىتدخلمجلساألمنبفاعليةفيبعضاألزماتوالقضاياالتيأرادتلهإكالمزدوجة،ويرجعسببذل

وفقا  الجنوب في والشيعة الشمال في العراق أكراد كحماية التدخل المتحدة اإلالواليات نسانلحقوق

إزاءالعراق،لعلهكانمن،والتدخلاإلنساني حيثأصدرمجلساألمنحزمةمنالقراراتالمتشددة

الطيرانالعراقيالطيرانفوقالمناطقالتييقطنهااألكرادفيعلى(الذييحظر177القراررقم)أبرزها

والش حتىالتعرضلهاالشمال فيالجنوبأو .(84:2113)الزغبي، يعة وواضحفيفيتدخلسافر

.(6446نيسان/ابريلعام1المؤرخفي177)قرارمجلساألمنرقمالشؤونالداخليةللدولة

نتهاكاتحقوقاإلنسانفيمناطقعديدة،اتجاهالعديدمناوفيالمقابلوقفالمجلسصامتا 

لعلمنأبرزهااالنتهاكاتالتيحدثتفيالبوسنةوالهرسك،حيثحاصرتالقواتالصربيةسربرنيتسا

التيكانتتحتحمايةاألم6441فيالبوسنةوالهرسكفيشهريوليو/تموز تلكالمدينة المتحدة، م

حمايةمنوتحتأنظارالوحداتالعسكريةالهولنديةالتابعةللمنظمة،حيثلميتمكنالجنودالهولنديون

فيألفا 21 المسلمين آالفمن وقتل بوتوكاري. منطقة في قاعدتهم إلى لجؤوا الذين المسلمين من

في ودفنوا بالقربمنقاعدتهمالمدينة والتيوقفمجلس.(/www.noonpost.org)مقابرجماعية
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األمنموقفالمراقبوالعاجزعنالتدخلوذلكبسببموقفالوالياتالمتحدةأنذاكمنتلكالصراعات

ومصالحهامنوراءالتدخل.

فيذالعديدمنبضعفهوذلكفيعدمقدرتهعلىتنمنأيضا ماأتسماألداءالوظيفيلمجلساألك

سرائيلي،منهاقراررقمستيطاناإلتخذهافيماسبقلوقفاإلااتالتيقراربرزهاعددالأقراراته،ولعلمن

شروعوعقبةفيطريقالذييعتبربناءالمستوطناتفياألراضيالفلسطينيةغيرم6484(عام991)

22المؤرخفي991)قرارمجلساألمنرقموالياتالمتحدةحينهاعنالتصويتمتنعتالأالسالم،حيث

خيرالمتعلقببناءالمستوطناتالصادرعنمجلساألمنرقمولعلالقراراأل.(6484رسعام/ماأذار

يناي2339) الثاني/ كانون فيشهر ) خيرتعبيرعنضعفاأل2168رعام الوظيفي، لمجلسداء

نسانيةحيالالشعبعمالهاغيراإلأسرائيللمواجهةإجراءاتحازمةبحقإاألمن،إذلميتخذالمجلس

الديمغرافي التكوين تغيير إلى الرامية التدابير جميع القرار أدان حيث األرضالفلسطيني، ووضع

 المحتلة المستوطنينالفلسطينية ونقل وتوسيعها، المستوطنات أخرى تدابير جانب إلى تشمل التي

الدوليللقانوننتهاكواضحوصريحادمالمنازلوتشريدالمدنيين،فياإلسرائيليينومصادرةاألراضيوه

.(2168كانونالثاني/ينايرعام64المؤرخفي2339)قرارمجلساألمنرقمواإلنساني

ستيطاني،حيثلمتحدةزيادةفيوتيرةالبناءاالاألمماىالرغممنذلك،فقدالحظمسؤولووعل

إن)إعلّ بقوله اإلسرائيليبنياميننتنياهوعلىالقرار القرارقمكتبرئيسالوزراء سرائيلترفضهذا

( له( تمتثل ولن المتحدة، األمم من والمخزي إلسرائيل سبقwww.aljazeera.net). المعادي مما

نساني،غيرقادرعلىتطبيقموضوعاألمناإل،يتضحإنمجلساألمنبتركيبتهوصالحياتهالحالية

الجمعيةماالقتصاديواالجتماعي،ألىدوراألممالمتحدةبشكلعامسواءالمجلسإتحتاجةفهذهمهم

أ فيإطاراللجانالنوعمالعامة، بينها نسانيوفقستراتيجيةشاملةلتطبيقاألمناإلإيةوالتنسيقفيما

عنسيطرةاالعتباراتالسياسيةعليها.معاييرواضحةوغيرمنحازة،وبعيدا 
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 األمن:المتغيرات الدولية ومدى تأثيرها على األداء الوظيفي لمجلس 

 : الهيمنة األمريكية على مجلس األمن الدوليوالا أ

الو يد في أداة مجرد إلى الدولي مجلساألمن تحول هي الهيمنة بتلك المتحدةيقصد اليات

نهاتستخدمنفوذهاوتأثيرهاالسياسيفيإقناعالدولاألعضاءفيالمجلسبالتصويتأاألمريكية،بمعنى

تجاوز قد بلإنها االتالمجلمصلحتها، بشنحروبها الدفاععنلسفيبعضالقضايا بحجة ستباقية

عل الحرب مثل النفس، من كل على شنتها التي اإلرهاب )نافعةأى والعراق فغانستان

لىبعضالحاالتالتيسبقاإلشارةإليهافيإوقدبيَّنتالحالةالعراقيةباإلضافة.(992:2112وشوقي،

سلوبعملمجلساألمن،حيثاستطاعتبعدأالكبيرللوالياتالمتحدةعلىيرالطبيعةالسياسية،التأث

 الواقعغزوها األمر الدولالكبرىداخلالمجلسلتأييدأللعراقوفرضسياسة دعم نتنجحفيحشد

عحربهاعلىالعراق،وهومايعكسضعفإرادةالمجلسفيمواجهةالوالياتالمتحدة.مشروعقراريشر 

 نامي النفوذ الروسي في السياسة العالمية: تثانياا 

 شيئا أبعد والعسكرية واالقتصادية السياسية عافيتها روسيا استعادت السنواتفشيئا ن خالل

أصبحتمناإلكبيرا استطاعتأنتحقققدرا واألخيرة، ستقرارالداخليوالنمواالقتصادي،حتىأنها

منهاالقوميوتهددأالت.كماأصبحتروسياحريصةعلىمجاتنافسالوالياتالمتحدةفيالكثيرمنال

وكانتأولىتلكالم منأجلذلك، القوة اإلباستخدام لمسالغربأمنها ستراتيجيعبرحاوالتعندما

توسعحلفاألطلسيشرقا  ودعمأليضم وجورجيا، معجمهوريتيابخازيااألوكرانيا فيصراعها خيرة

سكريةضدجورجياعامردةالفعلالروسيةعنيفةولمتترددفياستخدامالقوةالعواوسيتياالجنوبية،فكانت

لىتصاعدالتوترإةزمستراتيجي،حيثأدتتلكاألتبرتممارستهاتمسجدارأمنهااإلعأألنها2117

(.2117-4-3)نافعة،موقعأملاألمةاإللكتروني،قاتبينكلمنروسياودولالغربفيالعال
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باإلض والوإافة روسيا المواقفبين تباين األلى من العديد بشأن المتحدة الدولية،اليات زمات

يران،وفيالمقابلإوسيااستخدامالخيارالعسكريضديرانيورفضركمعالجةقضيةالبرنامجالنووياإل

مفاعالتها وبناء النوويمعها تعاونها بتطوير النقامتروسيا بوشهر مثلمحطة )نافعة،وويةالنووية

السابق(. التيبرزتإولعلمصدر روسيا، لتحتكره الغربية، أيديالمنظومة الملفالسوريمن نتقال

ياتتساعالفجوةبينمواقفكلمنروسياوالوالإمكانتهافيسورياعبرتحّديالنظامالدولي،يعكس

قدعكستالضربةالجويةالتيوجهتهامريكيةوغيابالتفاهماتالدوليةفيحلهذهاألزمة،والمتحدةاأل

،مدىالتباين2168بريلعامأنيسان/66العسكريةفيسوريافيلىقاعدةالشعيراتإالوالياتالمتحدة

حيثباتالسلوكالروسيفيمجلساألمنأشبهبماكانبينالموقفاألمريكيوالروسيفيسوريا.

شبهكامللمجلساألمن،ليسفقطفيعليهاالتحادالسوفييتيإبانالحربالبارد ة،ممايعنيتعطيال 

،وتقف نمافيأينزاعدوليأوإقليميقدينشبمستقبال  مريكيةفيهروسياوالوالياتالمتحدةاألسورياوا 

.(http://ida2at.com)السياسيةوالعسكريةاومصالحهمالمواقفهمعلىطرفينقيض،وفقا 

 جندة الدوليةة على األ: ظهور قضايا جديدثالثاا 

جندةالدوليةلمتكنمتوقعةعندماتمتأسيسجموعةمنالقضاياالجديدةعلىاأللقدظهرتم

نفجار،واإلاألممالمتحدة،لعلمنأبرزهذهالقضاياالتغيرالمناخي،والتلوثالبيئي،واستنزافالموارد

نهيارالدولاالمزمنة،وغيرها،إضافةلمخاطرونالسكاني،والالجئين،والجريمةالمنظمة،والفقر،والدي

غ على تداعيات من لها لألفرادوما الشخصي األمن ،ياب لحقوقاوكذلك الحاكمة النظم نتهاكات

منواعالدولسواءكانتالغنيةأأكلبالتييمكنأنتضرالمخاطرنمواطنيها.وتعتبرهذهالمشكالتم

تكالمشيمدىاألخطارالمحدقةباألمنالبشريالمشترك،وه2119وقدأظهرالتسوناميعام.الفقيرة

الحكومات سيطرة المشكالتخرجتعن هذه لمثل السلمية والمواجهة الفعالة المعالجة تتطلب والتي

.(91:2111مقارباتعالميةمشتركة)بيلز،
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ليةالتيترتكزهارالشامل،وتنامتمعهالحروباألهذاوقدتنامىخطراإلرهابوأسلحةالدم

علىأسسع ودينية ولغوية وتترقية عرقية إبادة منها حدثفيحروبضمنفيكثير كما جماعية،

والهر وبورونديوالبوسنة وفيحربرواندا، الالبلقان، القرن التسعينياتمن في .عشرينسك كدأوقد

األسبقاألمين علىكوفيأنانالعام المتحدة أكثرمن)فيالوقتال-نه:ألألمم %من41حاضر،

و ليسبينالدول، تحدث، ا النزاعاتالمسلحة داخلالدولنفسها، أنأصبحتالحروبإنما لىدرجة

الحدوثنسبيا  نادرة )الزعالدولية الصراعاتاأل.(612:2113بي،( تشهدهاوتعتبر التي الحديثة هلية

ناهيكعنذلك،نتائجخرعلىذلك.آدليال المنطقةالعربيةفيكلمنسوريا،والعراق،واليمن،وليبيا

قليمية،ومنهاالوضعالذياليزالالهائلمنالمشكالتواألزماتاإلحرباالستقطابوماخلفتهمنالكم

الشماليةوالجنوبية،ومشكلبينمتوترا  الحدودبينكلمنقبرصالتركيةواليونانية،األمرالذيةكوريا

نتقاللإصالحمجلساألمنوتعزيزه،واالعيلالعملالجماعيالدوليمنخاليستدعيالتحركبسرعةلتف

لىمرحلةالتجسيدعلىأرضالواقع.إبمحاوالتاإلصالحمنمرحلةالتنظير

تبيَّنأنالفت منذ الممتدة الزمنية األإرة التيكشفتاالختالالتعلىمستوىنشاء المتحدة، مم

و الوظيفي المستوى وعلى وكيفالبنيوي الدولي النظام في الحاصل االتغير في الوظيفيأثر ألداء

رعندإصدارالقرارات،وعدمقدرةالمجلسعلىتطبيقالعديديزدواجيةالمعايالىإللمجلس،باإلضافة

لىإكلهاتبي نانهاادتمنقراراته،وظهورقضاياوتحدياتجديدةلمتكنواردةعندتأسيسالمجلس،

تخاذالقراروأسلوبعملالياتآصالحا منالتساؤالتعنمدىجدوىتوسيعالعضوية،وثارةالعديدإ

 اإلصالحات تلك ستؤدي وهل التحديات، تلك كل ظل في األمن إمجلس تحسين وزيادةألى دائه

مصداقيته.هذهالموضوعاتسيتممعالجتهافيالفصلالرابعمنهذهالدراسة،وذلكمنخاللتسليط

عل األمالضوء مجلس إصالح ومقترحات مشاريع أبرز أى المنظمة داخل من كانت سواء منمن

خارجها.
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 الفصل الرابع

 صالح مجلس األمنإمشاريع 



ت تم لقد ومقترحات مشاريع من الكثير أوإقديم حصرها يصعب التي األمن مجلس صالح

التيقدمتلمصادرها،فيجبالتمييزبينالمقترحاتفإذاماُحصرتوُصنفتوفقا .عددهاأوتصنيفها

العامي األمناء قبل قبمن من قدمت التي المقترحات وبين المتحدة، لألمم والباحثين،ن المختصين ل

 اإلإباإلضافة مشاريع اإلصاللى والمنظمات الدول مستوى على صنفتح إذا أما والدولية. قليمية

فيالم المتحدة األمم بتطوير المقترحاتالخاصة بين التمييز يمكن فإنه قترحاتعلىأساسوظيفي،

)نافعة، واالجتماعية االقتصادية المسائل في أو الدوليين، واألمن السلم على المحافظة  مجال

914:6441).

والتطويرونظرا  ومقترحاتاإلصالح لمشاريع األخرى التصنيفات من العديد المجلس،لوجود

نكانتتصبكلهافيقالبواحد،إالأنأهميةالجهةالتياقترحتهاوبادرتإلىطرحهاهي،التي وا 

.وعليهفإنالباحثسيكتفيبتوضيحتصورينلكيفيةإصالحمجلساألمن،األولورواجا األكثراعتمادا 

كمبحثأول المتحدة األمم ومقترحاتاإلصالحمنيتمثلفيمقترحاتاإلصالحمنداخلمنظمة ،

خارجمنظمةاألممالمتحدةكمبحثثاني.
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 مشاريع اإلصالح من داخل منظمة األمم المتحدة: المبحث األول

بعد ما حقبة في خطاها المتحدة، األمم من الصادرة مجلساألمن بدأتمشروعاتإصالح

 عام منذ ال6442الحربالباردة تزايد مع وتتبلور وبدأتتتضح حيثتغيرات، الدولية، الساحة على

جمعيةلل6442زدادتمعهامصادرالتهديدللسلمواألمنالدوليين.ففيالدورةالسابعةواألربعينعامإ

كانوناألول/ديسمبر66المؤرخفي12/98)قرارالجمعيةالعامةرقم12/98العامةصدرقراررقم

هالتقديماقتراحاتهموتعليقاتهمحولإصالحاألممءضاأعيطالبالجمعيةالعامةأنتدعو،(6442عام

متنوعةإلصالحالمتحدة،وبناءعليهقامتاألمانةالعامةبإصدارمجموعتينأساسيتينمناالقتراحات

 حيث األمن، هاتأمجلس المجموعتاتفقت االمنان مجلس بنية نقد على عملهوآن ليات

(https://www.globalpolicy.org).

يجديةمعتقديمالدكتوربطرسغالأكثرأتمشروعاتإصالحمجلساألمنتأخذشكال وبد

الثامنةواألتقرير"خطانذاكاألمينالعاملألممالمتحدة ربعينللجمعيةالعامة،وتمةالسالم"فيالدورة

،وتمتمديد،حيثتقررإنشاءمجموعة"العملغيرمحددةالنهاية"6443عام21/97تخاذالقراررقما

و السادسة حتىالدورة لها العمل قرار عام العامة للجمعية رقم2116الخمسين العامة الجمعية )قرار

.(6443المؤرخفيكانوناالول/ديسمبرعام21/97

ومنها،تقريرالسيدنفسهموضوعلللىماتقدم،هناكالعديدمنالتقاريرالتيتصدتإباإلضافة

رئ رزالي إسماعيل سنة العامة الجمعية المتحدة،6448يس األمم اقتراحاتإلصالح على المحتوى

 عام اإلبراهيمي األخضر الجزائري الدبلوماسي برئاسة المتحدة األمم فريق المختص2111وتقرير

المسمى2119بإصالحقواتحفظالسالم،ثمتقريرالفريقالرفيعالمستوىفيكانونأول/ديسمبرعام

أ أمنا "عالم فيمسؤوليتنا،كثر العالم يواجهها التي والتحديات التهديدات المختصبدراسة المشتركة"
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صدارتوصياتحولكيفيةالتصديلهابفاعليةمن خاللالتحركالجماعي،مجاليالسالمواألمن،وا 

إباإلضافة ينايرعام منالحرية"فيجو2111لىتقريراألمينالعامكوفيأنانفيكانونالثاني/

المتحدةمنأجلعالمأكثرأمنا  يتناولإصالحاألمم ،والتسعالدراسةالحديثعنجميعتلكأفسح"

برزالمقترحاتلتسليطالضوءعليها.أمنةالمقترحات،ولهذااختارالباحثمجموع

 : مقترح الدكتور بطرس بطرس غاليأوالا 

فاحصةألبرزمشروعاتإصالحمجلساألمن الصادرةمنداخلالمنظمةنجدأنالجهودبنظرة

للدكتوربطرسغالياألمينالعاماألسبقلألمم األوليةالتيتمثلتفيتقرير"أجندةمنأجلالسالم"

،حيثركزمقترحاإلصالحعلىكيفيةتفعيل6442حزيران/يونيوعام68المتحدة،الذيقدمهفي

ندالعاألزماتالدولية،وصنعالسلممنخاللالتوفيقبينانلحدمالدبلوماسيةالوقائيةوذلكللتقليلوا

لسلممنخاللقواتحفظالسالم،لىحفظاإاألطرافالمتنازعةعنطريقالوسائلالسلمية،باإلضافة

.(611:2117)بنغربي،نتهاءالصراعاتواألزماتالدوليةابناءالسلمبعدخيرا أو

،فمجلساألمنهوالذيدعاحكامميثاقاألممالمتحدةألميخرجعنأنهوالجليفيهذاالمشروع

 بيانه فيفي 36الصادر عام يناير الثاني/ علىوذلك6442كانون عقد اجتماع أول اختتام بعد

ا إلىأنيُ،لدولوالحكوماتمستوىرؤساء قتحليلعد تعزيز التوصياتحولسبل من درةومجموعة

حكامه.وماطرحهاألمينالعاماألسبقأزماتالدوليةفيإطارالميثاقوهةاألاألممالمتحدةعلىمواج

مج في هوإذن الدوليين واألمن السلم حفظ أساسال إليجاد المتحدةآدعوة األمم مهام لتنشيط لية

ليسمقترحا ،بأساليبأكثرفعالية .(611:2117)بنغربي،الدقيقىلإلصالحالجذريبالمعنولكنه

و فعاليةمجلساألمنفيالخاهبرزتوصياتأقدسلطالباحثالضوءعلىهذا داءمهامه،أصةبزيادة

نذكرمنهامايلي:
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الدول -6 اإلابمطالبة حتىتستطيع بينها بتطلتعاونفيما بيققراراتمجلساألمنفيحاللتزام

 عقوباتاقتصاديةعلىدولةماأومجموعةمنالدول.فرض

تدابيردولا -2 لتحسينالظروفالتيتخاذ سهمتفيأيةمندبلوماسيةوقائيةوحفظوبناءالسلم

 إثارةأينزاعأوصراعدولي.

3-  93)إدخالالمادة التيتعهد التنفيذ، حيز من،دولاألعضاءالبموجبها( يلزم ما أنيضعوا

الت لجنةاألركانالعسكرية يقواتعسكريةتحتتصرفمجلساألمن،وذلكمنخاللدعم

للفقرةالثانيةمنالمادةخرينمنغيراألعضاءالدائمينإذااقتضىاألمر،وفقا آيمكنتعزيزهاب

 منميثاقاألممالمتحدة(98و93(.)المواد98)

تسليحا  -9 أكثر السلم قواتووحداتلحفظ مدربتشكيل وتكون الحالية، السالم ةمنقواتحفظ

(.93العسكريةفيبلدانها،وذلكحتىيتمتطبيقالمادة)فيإطارالقواتكافيا دةإعدادا ومعّ

لىااللتزامبدفعمخصصاتهافينفقاتقواتحفظالسالممنميزانيةوزارةالدفاعإدعوةالدول -1

وليسمنميزانيةوزارةالخارجية.

مليوندوالر.11الدعوةإلىتأسيسصندوقاحتياطيمنالتبرعاتلحفظالسلمبقيمةمبدئية -1

مشروعإصالحهالذيقدمهوبالرغممنالطموحوالرغبةالكبيرةللدكتوربطرسغاليمنخالل

داءالمنظمةبشكلعام،ومجلساألمنبشكلخاص،إالأنالكثيرمنمقترحاتهلمتطبقألتعزيز

حت دعوته كانتأبرزها هذا، الحربإىيومنا أركان لجنة الكبرىتشكيل،لىتفعيل لرفضالدول

خ من اللجنة باإلضافة الدائمين، األعضاء جاهزيتهاإارج وعدم السالم حفظ قوات محدودية لى

ةعدمي وضعفميزانيتهابالمقارنةمعحجمالتحدياتالتيتواجهالنظامالدولي،وهومايعكسحقيق

صالحهوجودإرادةحقيقةمنقبلبعضالدولالكبرىلتعزيزمجلساألمن .(231:2166)ليتيم،وا 
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وأليهمجلساألمنىضرورةإعادةالنظرفيهيكليةلإسببلميشربطرسغاليفيتقريرهولهذاال

خصوصا عمله الدائمين األعضاء للدول بالنسبة المسألة لحساسية ذلكوذلك تعديليأن تطلب

.ممالمتحدة(األمنميثاق617)راجعالمادة(617للمادة)الميثاقطبقا 

 حات كوفي أنان: مقتر ثانياا 

كوفيأنانمجموعةمنالمقترحاتالجادةالتيتتعلقبإصالحمنظمةاألسبققدماألمينالعام

حيثشكلفرقعملاألمم االمتحدة، ستطيعتشخيصنذاكحتىتآختصتبدراسةاألوضاعالدولية

مع،القديمةالعالمأجتلكالتحدياتالتيتهددالمجتمعاتوالدولية،خصوصا تكالأبرزالتحدياتوالمش

كماحرص.(671:2114)نافعة،الكفيلةلمواجهتهاوالقضاءعليهاقترحتالسبلامنهاوالجديدة،حيث

جميعالقوىوالتجمعاتالدولية.لتلكالفرقتكونممثلةفينانعلىمشاركةشخصياتأ

التهديداتوالتحدياتوكانمنبينأبرزهذهالفرق،"الفريقرفيعالمستوى"الذيشكللدراسة"

حيثقامبجمعماتوصلتإليههذهالفرقمن،التيتواجهالعالم،واقتراحالتغييراتالمالئمةلمواجهتها"

لذيسماه"فيجومنالحريةأفسح"ستنتاجاتواقتراحاتوقامبتلخيصهاوعرضهافيتقريرهالمركزاا

 أفسح: الحرية من جو في بـ: المعنون اإلنسان)النصالكامل وحقوق واألمن التنمية تحقيق صوب

.(2111للجميع،تقريراألميلألممالمتحدة،عام

تشخيصوجانبالجانب،لىجانبينهماإألصليلهذهالوثيقةنجدهاتنقسموعندفحصالنصا

ردترقامالمفزعةالتيوشارةإلىاألالتقريرهواالهيأبرزماجاءفكانففيجانبالتشخيص.الحلول

:يأتيالبشرفيالعالمهوماةوالتيأكدتأنأكثرمايهددحياتقريرالسابقلفريقرفيعالمستوى،الفي

بالسالح المشروع غير واالتجار المنظمة، والجريمة الطبيعية، والكوارث المعدية، واألمراض الفقر،

يقللمنالمخاطروالتحدياتالدول لم أنه كما األخرى،والمخدرات. خطراألية رهاب،لعلمنأبرزها
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إالوا الدمارالشامل، الذينقتلوأنالوثيقةقدأوضحتبجالءأنتشارأسلحة بسببمصادرانأعداد

.(679:2114 )نافعة،بكثيرمنمصادرالتهديدالثانيةالتهديداألولىأكبر

كانأبرزماجاءفيأمافيجانبالحلولواقتراحوسائلالعالجوالمواجهةلتلكالتحدياتفقد

(671:)نافعة،المصدرالسابق،يأتيهذهالوثيقةما

باإل -6 الغنية الدول التيتسعىطالبتالوثيقة السابقة بتعهداتها فيإلتزام الفقر لىخفضنسبة

%158،حيثلميتغيرالسقفالمحددمنذالستينات،وهو2161العالمإلىالنصفبحلولعام

عامللدولة،ولكنمندونتحديدهويةالجهةالتيتقومبجمعهذهالمعوناتمنإجماليالدخلال

منالدولالغنية،وذلكألنهعلىعلممسبقبموقفالوالياتالمتحدةالذييرفضأيةمسؤولية

جماعيةفيمجالمكافحةالفقروالتنمية.

ا -2 لدعم دولي صندوق بإنشاء للوثيقة النصاألصلي وتشكرحب لحقوقلديمقراطية مجلس يل

نسانالذيحلفيمابعدمحللجنةحقوقاإلنسانالتابعةللمجلساالقتصاديواالجتماعي.اإل

3-  على الحرب، أركان لجنة بإلغاء بموجبالطالبتالوثيقة به يقوم الذي المهم الدور من رغم

واضحا  بدا فقد العامالميثاق، أناألمين معارضة مسبقبوجود حولمريكأكانعلىعلم ية

غير قيادة إمرة تحت دولية قوات أية وضع بسببرفضها وذلك اللجنة، هذه تشكيل طبيعة

كتفاءلتفافحولهذهالقضيةتماإلواالمريكية،حتىلوكانتهذهلجنةتتبعالمجلسنفسه.أ

 باقتراحإنشاءلجنةبناءالسالم.

األمن مجلس إصالح صعيد على األمينوتوسيعهأما يقدم فلم جديدة، مقترحات أية العام

عضاءأنتختارأحدالنموذجينالمطروحينفيتقريرالفريقكتفىبمطالبةالدولاألأبخصوصذلك،و

شتركلهذهالمسألةالمعقدة،لىتصورمإبالرغممنأنهذاالفريقلميستطعالوصولورفيعالمستوى.

الوأإال النقطة هون التيجرىاالتفاقعليها، عددزحيدة يادة مجلساألمن ،مقعدا 29لىإمقاعد
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مقاعدلكلمنها،بالرغممنالتفاوتفيمجموعالدول1ربعبمعدلتوزيعهابالتساويعلىالقاراتاألو

 97،وألوروبامقعدا 11،وألسياومنطقةالمحيطالهاديمقعدا 19األعضاءفيهذهالقارات)ألفريقيا

طلبمنالدولاألعضاءأنتتفقعلىواحدةمنها:و(واقترحصيغتينعدا مق31ألمريكيتينل،ومقعدا 

(681:2117)بنغربي،

ضافة1النموذج)أ(والذييقتضيبإضافة مقاعددائمةجديدةدونأنيكونلهمحقالنقض)الفيتو(،وا 

29ساألمنمقاعدغيردائمةعلىأنينتخبوالمدةسنتينليصبحالمجموعالكلىلعددأعضاءمجل3

:يأتيمقعدا،كما

 (7الجدول رقم )

 جدول يوضح توزيع مقاعد مجلس األمن )النموذج أ(

المقاعد  عدد الدول المنطقة اإلقليمية

الدائمة 

 )المستمرة(

المقاعد الدائمة 

الجديدة 

 المقترحة

المقاعد الجديدة المقترحة 

لمدة سنتين )غير قابلة 

 للتجديد(

 المجموع

111291أفريقيا

116231اسياومنطقةالمحيطالهادي

983621أوروبا

316691األميركتان

643116329مجاميعالنموذج)أ(

(681:2117المصدر:)بنغربي،

مقاعد7ويقضىالنموذج)ب(بعدمإنشاءأيمقاعددائمةجديدة،ولكنبإنشاءفئةجديدةمن

ضافةمقعدجديدسنوا9قابلةللتجديدمدتها دائمةمدتهالغيرمنالفئةتمنحقالنقض)الفيتو(،وا 

:يأتيسنتان)غيرقابلللتجديد(،معتقسيمهذهالمقاعدعلىالمناطقاإلقليميةالرئيسيةكما
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 (0الجدول رقم )

 جدول يوضح توزيع مقاعد مجلس األمن )النموذج ب(

المقاعد  عدد الدول المنطقة اإلقليمية

مة الدائ

 )المستمرة(

المقاعد المقترحة 

القابلة للتجديد التي 

 سنوات 4مدتها 

المقاعد الجديدة لمدة 

سنتين )غير قابلة 

 للتجديد(

 المجموع

111291أفريقيا

116231اسياومنطقةالمحيطالهادي

983261أوروبا

316231األميركتان

643176629مجاميعالنموذج)ب(

(681:2117المصدر:)بنغربي،

قليلةبالمقارنةمعالعدداإلجماليالكبيرا مقعد29وتبدوفكرةتوسيعمقاعدمجلساألمنإلى

األل لدول إال المتحدة، األمم في تحقيأعضاء على تساعد قد وملموسة إيجابية خطوة تكون قد قنها

 تم حيث أخرى، بذخاألخطواتإصالحية عند االعتبار هعين معايوضع النموذجين الكفاءةيذين ر

وفعاليةالمجلسمنجهة،والتمثيلالمناسبللتجمعاتاإلقليميةوالحضاريةالفاعلةفيالنظامالدوليمن

الدولالدائمة"القديمة"حصرحقالنقضعلىأيضابعيناالعتبارذجهةثانية،باإلضافةإلىأنهأخ

حت عمىفقط الجديدة الدول تعرقل حقال الكبرىصاحبة الدول توافق وحتى ناحية، المجلسمن ل

هذاوقدأكدتقريرالفريقرفيع.(686:2117)بنغربي،الصيغتينمنناحيةأخرىىحدأعلىالنقض

المستوىأنالقراراتالمقترحةبشأنإصالحمجلساألمنلنتكوننهائية،ويجبأنتراجعمرةأخرى

 العام اعتم2121في حالة في يتم لم ذلك أن إال النموذجين. أحد اد هذاإلى يومنا

(journals.sagepub .com). 
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 : مقترح بان كي مون ثالثاا 

جماع،مشروعإصالحقواتحفظالسالمباإل2118أذار/مارس61أقرتالجمعيةالعامةفي

المشروعاإلصالح هذا حيثقسم السابقبانكيمون، العام األمين قبل إدارةالمقترحمن الجديد ي

السلم حفظ إ،عمليات بإلى المكلفة السلم لعمليات إدارة للدعمادارتين: دارة وا  الميدان، ستراتيجية

مكلف السابقتعيينأمينمساعد اقترحاألمينالعام كما واإلدارية، بالمسائلالمالية اللوجيستيمكلفة

فيالعالم،وهذا611،111لىحواليإظالسلمدارتين،مماسيرفععددالعاملينفيحفبإدارةهاتيناإل

مايعتبرأعلىرقمفيتاريخالمنظمةمنذتأسيسها،حيثأكدبانكيمون،منذتوليهاألمانةالعامةفي

هومجالصالحمجلساألمنإهممجاللبدءالعملمنأجلأنأ،)2118ونالثاني/ينايرعامكان

.(296:2166)ليتيم،حفظالسلمونزعالتسلح(

دولاألعضاء،التيرأتالمنقبلالكثيرمنواسعا نتقادا انهذاالمقترحقدالقىأوبالرغممن

جراءاتالماليةفيالجمعيةأنبانكيمونأرادتمريرالمقترحمندونالمرورعبراللجنةالعاديةواإل

مليون231يزانيةهذاالنظامبـحواليالعامة.إالأنهتماعتمادهمنقبلالجمعيةالعامة،حيثقدرتم

السالمفيمناطقملياردوالرلعملياتحفظ2521دوالرفيالعام،كماخصصتالجمعيةالعامةمبل 

.(292مختلةمنالعالم)لتيم،مصدرسابق،

الضخمة الميزانية منهذه فيوعلىالرغم الجديدةإالتيخصصتلقواتحفظالسالم دارتها

منقبلبانكيمون،إالأنالمنظمةاألمميةفيعهداألمينالعامالسابقبانكيمونلمالمقترحة

زماتالسياسيةلعلمنتكنبالمستوىالمطلوب،حيثواجهانتقاداتحادةإلخفاقهفيحلالعديدمناأل

أنهلمةاألزماتالدوليلىالعديدمناألإأبرزهااألزمةالسورية،واليمنية،والليبية،باإلضافة خرى،كما

،واكتفىبالمقترحاتالتيوأسلوبهعملمجلساألمنرحاتجديدةتختصبإصالحهيكليةيقدمأيمقت

قدمتسابقا  بر وقد، الـ الدورة ذلكخالل عام17ر فيسبتمبر/أيلول المتحدة لألمم العامة للجمعية
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األمنيجبإصالحه،لكنكيفيةاإلصالحتقريبا متفقةعلىأنمجلسكافةنالدولإبالقول"2163

(http://www.alkhaleej.ae). وأسلوبهفإنالدولاألعضاءغيرقادرةعلىاالتفاقحولها"

سفرتالحقا أهذاوقدشهدتالدورةالسبعينحملةانتخاباتأمينعامجديدلألممالمتحدة،التي

تول والمفوضايعن السابق، البرتغالي الوزراء آنتونيورئيس الالجئين لشؤون المتحدة لألمم لسامي

الدوليةخلفا  للمنظمة عاما  أمينا  الذيباشرعااللألمينغوتيريس، السابقبانكيمون، عمالهفيأم

لمدةخمسسنواتقابلةللتجديد،وقداستلممهامهفيوقت2168األولمنكانونالثاني/ينايرعام

البالغة المؤسسة فيه تتعلقبسمعتها،علىأملأنيعطيعاما 81منالعمرتواجه مشكالتخطيرة

أماماأل لمؤسسةقدتراجعنفوذها العالم،زخما جديدا  التييشهدها لمتتمكنمنالقياموزماتالمتعددة

زماتوصراعاتأليهشعوبالدولالمتنازعةوالمتصارعةخاصةالتيتعانيمنإبواجباتهاكماتتطلع

 الشعوبأهلية تتمكن حتى أرضالواقع على تطبيقها يمكن مقترحاتجديدة تقديم من والبد داخلية،

بعيدا  التيأصحبتتؤرقوالمجتمعاتمنالعيشبسالم  عنالحروبوالنزاعاتوالصراعاتالدولية

ألمننمجلساأنسانفيتلكالدولفيحيننتهاكالحرياتوحقوقاإلإلىإوالتيأدت،جمعأالعالم

داءواجباته.أداءيعززمصداقيتهعندأجراءاتأوإعنأيةوقفعاجزا 

















72 
 

 

 

 مشاريع اإلصالح من خارج منظمة األمم المتحدة: المبحث الثاني

قضيةإص فيتعد ككل،إالحمجلساألمناألكثرأهمية المتحدة األمم طارإصالحمنظمة

رمنالجدلبسببتعقيدهذهالمسألةوصعوبةإيجادحلولوالتزالتثيرالكثيهذهالقضية،حيثأثارت

في تتمثل جوانب عدة من األمن مجلس إصالح مقترحات الثاني المبحث يتناول سوف لهذا لها،

نظامالعقوبات،منخاللتسليطالضوءعلىأبرزالعضوية،وطريقةالتصويت،وأسلوبالعمل،وأخيرا 

باإلضافةحثالمقترحاتالتيقدمتمنقبلالبا الجانب،هذا لىمواقفبعضإلىاإلشارةإينفيهذا

صالحمجلساألمن.إالدولاألعضاءمنقضية

 مقترحات اإلصالح المقدمة من قبل المختصين والباحثين: :أوالا 

 صالح عضوية مجلس األمن:إمقترحات -0

مجلساألمنلم،نجدأنعضوا 643لىنحوإبالرغممنوصولعددأعضاءاألممالمتحدة

،الذيأصبحعلى6411يحدثلهأيتغييرعلىمستوىالتشكيل،ماعداذلكالتغييرالذيتمفيعام

ختاللالكبيربيننسبةأعضاءحتمشكلةاال،حيثأصبعضوا 61منيتكونمنضوئهمجلساأل

(.641:2111وعال،)أبدمظاهرالخللالكبيرةفيالمجلسالمجلسوأعضاءالجمعيةالعامةتشكلأح

الباح أجتهد والمختصوثوعليه بجامعةون الجغرافيا أستاذ شوارتزبرغ( )جوزيف البروفيسور ومنهم ن

)نافعة، لها236:2114منيسوتا يحق التي الدول لتحديد مشتركة موضوعية معايير وضع في ،)

صادية،مدىالمساهمةفيعددالسكان،القوةاالقت،الحصولعلىمقاعددائمة،ومنبينهذهالمعايير

نطبقتفسوفتفرزمجموعةمنالدولالتيتنتميإدولية،وغيرهامنالمعاييرالتينفقاتالمنظمةال

لىعددمنالمقاعدإلتلكالمعاييرفقدتوصلواباقيالقارات.ووفقا دونقليمأوقارةبعينهاإالىجميعا 

 بحوالي تقدر الجديدة كالتالي:ممقعدا 29المقترحة العضوية من جديدة فئات عدة بين وزعة

(683:2166)ليتيم،
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 عتراض)الفيتو(.مندونسلطةحقاإلالعضوية الدائمة: -6

 عوام.أ1لىإ9كونمدةهذهالعضويةمابيننتأتماقتراحالعضوية شبة دائمة: -2

بينهالعضوية بالتناوب: -3 فيما تتناوب التي الدول من مجموعة من قائمة مقعدتشكل على ا

 جراءانتخابات.إلسكلفترةزمنيةمحددة،مندونمخصصلهافيالمج

التي23تماقتراحهذهالعضويةفيحالةماتمتعديلالفقرةالثانيةفيالمادةالعضوية الممتدة: -9

)الفقرةالثانيةفيالمادةدائمةفيالمجلسلدورةأخرىالغيرمنعإعادةانتخابالدولللمقاعدت

 .منميثاقاألممالمتحدة(23

 الخيارافإنوعليه أبرز المجلس عضوية لتوسيع المطروحة ت فيما تلخيصها )بنيأتييمكن :

(683:2117غربي،

ثنانمنهالقوىأولإضافةخمسةمقاعددائمةيخصص،ويدورح1+1ويعرفبصيغةالخيار األول:

إقليم لقوى األخرى وتخصصالثالثة عالمي، وامريكاذاتوزن واسيا القاراتالثالث)افريقيا تمثل ية

واح دائم بمعدلمقعد تضافالالتينية( بدونحقالنقض، لكلمنها غيردائمة،إد مقاعد خمسة ليها

ويراعىعنداختيارمنيشغلهاتحقيقالتوازنبيناألقاليم.

ليابانمقعديندائمينمن،تتمثلفيمنحكلمنألمانياوا9+6+3+2ويعرفبصيغةالخيار الثاني:

دونحقالنقض،ومنحثالثةمقاعدشبةدائمةتخصصللقاراتالثالث)افريقياواسياوامريكاالالتينية(

قتراعالعاممنجانبالدولاألعضاء،إضافةصصلقوةذاتوزنعالميتختارباإليخا واحدا ومقعد

.فقالنظامالمعمولبهحاليا ربعةمقاعدغيردائمةيتمشغلهابالتناوبوألىإ

مقعدينمندونحق2+1+2ويعرفبصيغةالخيار الثالث: ،تقدمعلىمنحكلمناليابانوألمانيا

شب مقاعد وستة هالنقض، بواقع لكلمنالقاراتالثالثأدائمة الالتينية(،ثنين وأمريكا فريقيا وا  )أسيا
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لعددختيارهاوفقا ابينقائمةمحدودةمنالدوليتمنباإلضافةلمقعدينيتمشغلهاعلىأساسعالميم

منالمعاييرالموضوعية.

،إالأنهلمواصالحعضويتهساألمنوبالرغممنتعددالخياراتالمتعلقةبتوسيععضويةمجل

وحتىلىاتفاقحولصيغةواحدةمشتركةمنقبلجميعالدولاألعضاء.إلىيومناهذاإيتمالتوصل

علىالدولالتقليديةالخمسدائمةألخذبأيمنهذهالخياراتفإنحقالنقضسوفيبقىحكرا الوت م

العضويةفيمجلساألمن.

 صالح نظام التصويت داخل المجلس:إمقترحات -7

رحتالكثيرمناألفكاروالمشاوراتالتيتركزفيمايخصطريقةالتصويتداخلالمجلس،فقدطُ

استخدامحقماشلّكثيرا هأنإذ لةمشكلةكيفيةإجماعالدولدائمةالعضوية،علىضرورةمعاججميعا 

لعديدقراراتالحاسمةفيحلاالتخاذاهمنالنقض)الفيتو(منقبلتلكالدولعملمجلساألمن،ومنع

ومصالحلالعتباراتالسياسيةقضاياوفقا الستخدمحقالنقضفيالكثيرمنامنالنزاعاتالدولية.كما

نونوالباحثوألمنالدوليين،لهذايرصدالمختصقوميةمندونمراعاةمقتضياتالحفاظعلىالسلموا

فيماوعةمناالومنهماألستاذالطاهربناألخضرمجم المجاليمكنحصرها :يأتيقتراحاتفيهذا

(684:2166)ليتيم،

ستحالةتنازلأرضالواقع،وذلكالبتحقيقهعلىإلغاءحقالنقض)الفيتو(،وهذاالمطلبيصع -6

 متياز.فقدانهذااإلعنالدولدائمةالعضوية

لنوعالقضايا،تقييداستخدامحقالنقض)الفيتو(،بمعنىتحديدشروطاستخدامهذاالحقوفقا  -2

  تخاذالقراراتالتيتتعلقبالفصلالسابعفقط.افيكحصراستخدامهمثال 
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بنظا -3 بعضالمختصين فيهيطالب وتراعى اإلقليمية، التوازنات فيه تراعى للتصويت جديد م

وذلكمنخالل الدول، بين القرارحتىيمنعاالمساواة أكثرعلىمشروع عتراضدولتينأو

 صدوره.

عتراضوالمتمثليقبلهالحائزونالحاليونلحقاالأنمحدوديةالقاسمالمشتركبينمايمكنأن

عتراضوامتيازإدارةمجلساألمن،وبينماتمسبجوهرسلطةاإلحاتسطحيةالفيإجراءإصال

بتقييد،بدءا عتراضنهائيا األعضاءفيالتخلصمنسطوةحقاإلتسعىإليهاألغلبيةالواسعةمن

عتراضفييارتجنباإلصالحالجوهريلحقاالنطاقه،هذهالمعضلةدفعتالدولاألعضاءإلىخ

 وجوداتفاقعليه.هذهالمرحلة،وذلكلعدم

 صالح نظام الرقابة والعقوبات في المجلس:إمقترحات -0

تصالبيناليةمشتركةتعملكقناةآنشاءإقتراحاتالتيتشددعلىضرورةلقدتمتقديمبعضاال

كلمنمجلساألمنوالجمعيةالعامةحتىتضمنتدفقالمشاوراتوالمعلوماتفيمابينهمبسرعة،بدال 

عضاءالدائمين،حيثأنهكلماأتسعتقاعدةالتشاوربينجميعدولاألفيحصرهذاالعملمنأنيتم

تعبيرا  أكثر المجلسوأصبح عمل زادتشفافية تم.(688:2166)ليتيم،عنرأياألغلبيةاألعضاء،

للتأكدمنقبلالجمعيةالعامةليةرقابيةعلىقراراتمجلساألمنخصوصا آالتأكيدعلىضرورةوجود

منالمضمونمنجهة،والتأكدمناتفاقهامعرؤيةالجمعيةمنجهةأخرى،خاصةتلكالقراراتالتي

.(334:2113)بطاينة،للفصلالسابعتتعلقبفرضالعقوباتوفقا 

تخذهامجلساألمنفيالعديدمناألزمات،أرساتعنفشلنظامالعقوباتالتيلقدكشفتالمما

أثارمخا ما النظرفياستخدامالعقوباتوفقا وهذا وفالعديدمنالدولاألعضاءالتيتطالببإعادة

خصوصا  السابع، للفصل التي وأخالقيأالعقوباتاالقتصادية وسياسي قانوني جدل صبحتموضع

أنواسع. العالمأصبحيتسمبتشابكالعالقاتاالقتصاديةالدولية،وفرضعقوباتاقتصاديةشاملةإذ 
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دولةمعينةقديلحقأضرارا بمصالحدولةأخرىشريكةلتلكالدولة.ومثالعلىذلك،أنتركياقدعلى

تضررتمناستمرارالحظرالمفروضعلىالعراقوذلكألنحظرتصديرالنفطالعراقييحرمتركيا

اضيها.كماأنمنالرسومالتيتجنيهامنجراءمرورالنفطالعراقيعبرخطاألنابيبالذييمرفيأر

تالدوليةستمرارفرضالعقوبااماقبلغزوالكويت،قدتضررتمنروسياباعتبارهادائنةللعراقمنذ

سترادادأموالهامنالعراق.ولعالجهذاالوضعاستمراريةتعنيحرمانروسيامنعلىالعراقألنهذهاال

ب11يجبأنتلحقالمادة الدولةأولتزاماتلامناسبةترتبتفاقاتامنميثاقاألممالمتحدة مساعدة

.منميثاقاألممالمتحدة(11)راجعالمادةالدولالمتضررة

حقوقاإل وحماية لتعزيز الفرعية كلفتاللجنة الصدد لوفيهذا التابعة مجلساالقتصاديلنسان

 بوسويت)2111واالجتماعيعام اMarc Bossuyt)مارك هذا حول عمل ورقة لموضوع،بإعداد

مجلساألمن، حيثأقترحماركإجراءاختبارلمدىشرعيةوفعاليةأيعقوباتاقتصاديةقديفرضها

ويتضمنمجمو الخروقاتالست( يسمى)اختبار ما اآلوهو مناألسئلة عة  ,Marc Bossuyt)تية:

Working paper, 21June 2000)

هلفرضتالعقوباتألسبابصحيحة؟ -6
طرافالمعنية؟تاألستهدفتالعقوباأهل -2
هدافالمدنية؟ستهدفتالعقوباتالبضائعواألأهل -3
ومحدودةبزمن؟أيدةق هلالعقوباتم -9
هلالعقوباتفعالة؟ -1
ا -1 العقوباتفيمنأىعناالحتجاج بسببانتهاكالمبادئاإلهل مالءاتلذييظهر وا  نسانية

 الضميرالعالمي؟
اإل حقوق لدعم الفرعية اللجنة توصلت إوتعزيزهااننسوقد التوصيات من مجموعة غيرلى

ملزمةحولالعقوباتاالقتصاديةيدعماألمنوالسلمالدوليينمنجهة،ويضمنالحفاظعلىحقوقال
ومنهذهالتوصيات:.(679:2166)ليتيم،نسانمنجهةثانيةاإل
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فرضتيجبختبارالسابق،وفيحالةماعقوباتالتتوفرفيهاشروطااليجبعدمفرضأي -6
تعديلها.

أشهر.1يجبإخضاعأينظامعقوباتلمراجعةدوريةعلىاألقللفترةالتتجاوز -2
تح -3 مندونأنادثانتهاكاتلحقوقاإلنسانبسببعندما منالزمن، ستمرارالعقوباتلفترة

.لىنتائجمناسبة،يجبأنتلغىهذهالعقوباتفورا إتصل
الذينض -9 ضحايا تعويضجميع رورة مناقد النوع هذا مثل تطبيق ظل في نتهكتحقوقهم

العقوبات.
يطبق، -1 أال يجب اإلنسان، وحقوق اإلنساني الدولي للقانون العقوبات نظام مخالفة حالة في

 خاصةفيحالةعلمالجهةالمعاقبةبالنتائج.
 مواقف بعض الدول األعضاء من قضية إصالح مجلس األمن -:ثانياا 

تحالفاتبيندولاللىالكثيرمنالمساوماتوإقعددائمفيمجلساألمنولعلىميحتاجالحص

(G4يعرفبالـ)األعضاء.حيثشكلتكلمن)ألمانياواليابانوالبرازيلوالهند(فيمابينهماتحالفا 

توسيعه.وكذلكفعلتمجموعةمنةالذييهدفللحصولعلىمقاعددائمةفيالمجلسفيحال

األفريقي اإلةالدول االتحاد خالل تطالبمن حقالتي مع دائمين مقعدين على بالحصول فريقي

بالرغممقاعدغيردائمة،ةلىخمسإاباإلنصافوالمساواة،باإلضافةالنقض)الفيتو(وذلكمنب

نتشغلألىاتفاقمشتركحولهويةالدولالتيمنالمتوقعإفريقيةلمتتوصلبعدمنأنالدولاإل

.(2161)إرنستبايكوروما،فريقيةئمينللقارةاألمقعديندا

الدولي الحصولعلىلوبالرغممنالتأييد تجاه واليابانوالبرازيلوالهند( طلبكلمن)ألمانيا

منقبلالوالياتالمتحدةاألمريكية،وذلكألسبابيراهاالكثيرونماليةأكثرعضويةدائمةخصوصا 

حيثتساهم سياسية، وألمانياالياباننكلممنها مرتفعة المتحدةبنسبة األمم مقارنة منميزانية

،وهماتسددانحصيتهماكاملتينفيالموعدالمحدد،إالأنالوالياتالمتحدةبباقيالدولاألعضاء

الهدفإالفيإطارصفقةسياسيةمتكاملةتحققتمثيال  لنتستطيعتحقيقهذا إقليميا تدركأنها
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لىجانبألمانياآ،حيثإنهإلىجانباليابانفيأكثرتوازنا  سيا،توجدكلمنالهندوباكستان،وا 

األ الالتينيةتوجد لىجانبالبرازيلفيأمريكا واسبانيا،وا  توجدكلمنإيطاليا رجنتين،فيأوروبا

فاقعلىتتكمنالمشكلةفيغياباالكمار،فريقياومصإريقياتوجدكلمننيجيرياوجنوبوفيأف

دائمةفيالمجلس،والذييجعلمنههافيمنيشغلمقاعددائمةأوشبالمعاييرالتييجبتوافر

.(667:2111)نافعة،صعبا إمكانيةاالتفاقعلىصيغةشاملةأمرا 

ويرىالباحثأنمسألةتوسيعالعضويةفيالمجلسلنتتحققفيظلتهميشدورباقيدول

نتحقق يصالحياتأيكونأكثرمنمجردتوسيععضويةغيردائمةمندونلنفاألعضاء،وا 

إصالحاتأخرىخصوصا  العضوية رافقتتوسيع ولكنإذا علىمستوىالتصويتونظامتذكر،

الرقابةوالعقوبات،فعندهاسوفيصبحلإلصالحاتمعنىومردودإيجابي،حيثسيكونلهذهالزيادة

منقدرةوفعاليةمجلساألمن.فيالمقابليجباألخذبعيناالعتبارال،ممايعززالعدديةتأثيرفعّ

أنمسألةإصالحمجلساألمنليستبالمسألةالسهلة،بلهيفيواقعاألمرمعقدة،وتحتاجإلى

لىضرورةتوافقاألقاليمعلىإرادةفعليةوحقيقةلإلصالح،تقودهاالدولالخمسالكبرى،باإلضافةإ

جلساألمن،وهومايجعلقضيةاإلصالحأكثرصعوبةوتزيدتعقيدالحلول،فضال منيمثلهافيم

نالدولالكبرىلنتتخلىبسهولةعنمصالحهاومكاسبهاالمترتبةعلىماتتمتعبهمنتفردأعن

صالحمجلساألمن.إ.وهومايمثلأكبرعائقفيوجهوامتيازداخلمجلساألمن
 





 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 عوقات اإلصالح ومستقبل مجلس األمن في ظل المتغيرات الدوليةم



41 
 

 

 

 الفصل الخامس

 س األمن في ظل المتغيرات الدوليةمعوقات اإلصالح ومستقبل مجل

داخل تمثيلدولاألعضاء التيتهدفالىزيادة مقترحاتإصالحمجلساألمن، تعدد رغم

النظرفي عادة مواجهةعلىاُوقادروفعاال ا يأمنقوا مجلسجلأنيكونأسلوبعملهمنأالمجلسوا 

يقدمتمامالكثيرمنالمقترحاتالتأاكالعديدمنالمعوقاتالتيتقفنهنأالتحدياتالمختلفة،إال

وتصويب كانتتلكالمقترحاتجاءآبهدفإصالحأدائه سواء عمله، األمملية تمنداخلمنظمة

منخارجها.والمتحدةأ

يديولوجيةأوالمنطلقاتالفكريةحولتتلكالتيترتبطباالختالفاتاإلكالمعوقاولعلأبرزتل

إصالح التييمكنبها قناعالطريقة وعدم ناحية، بفاعليةةمجلساألمنمن بعضاألطرافالدولية

توسيععض كما أخرى. المجلسمنناحية حولانهناكأوية دولإختالفاتفينفساإلقليم ضافة

نتتوفرأقليمحولالمعاييرالتييجبتفاقدولاإللسوذلكبسببعدمالىعضويةالمجإيدةدائمةجد

باإلضافة علىمجلسإفيتلكالدول، التغييروتراجعاالعتماد لىعقبةتعديلالميثاق،وغيابإرادة

األمنالدولي.

معوقاتالتيتقففيلىمختلفالإلىمبحثين،يتطرقاألولإهذاوقدقسمالباحثهذاالفصل

بمستقبلمجلساألمنفيالمتعلقةلىتلكالبدائلإوجهإصالحالمجلس،أماالمبحثالثانيفينصرف

 ظلالمتغيراتالدولية.
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 معوقات إصالح مجلس األمن: المبحث األول

 : االختالفات الفكرية حول عملية إصالح مجلس األمنأوالا 

تطالبفيهالمنظماتينادتبإصالحمجلساألمن،ففيالوقتالذهناكالعديدمنالتياراتالفكرية

 بمجلسالغير التكنوقراط يطالب واالنفتاح، بالشفافية ويتميز للمحاسبة قابل بمجلسديمقراطي كومية

عمليوفع ال.وفيالوقتالذييطالبفيهأنصارالتيارالفكريالمثاليبمجلسأمنيقومبدورأكبرمما

منالفكرالمحافظيناديبعدمتوسيععضويةالمجلسوتحجيإسيادةالدول،فمظاهرقللمنقديؤثروي

 .http://www.ipsnews.net))سلطاتالمجلسفيالنظامالدولي

وفيالمقابل،هناكتياريمثلهبعضالمفكرينالسياسيين،منغيرالمتحمسينلفكرةتوسيعمجلساألمن

صالحنظا ،حيثيرىهذاالتيارهلغاءاوأهقتعديلمالفيتو،سواءأكانذلكعنطريوزيادةالعضويةوا 

سوفتؤثرعلىعملا مقعد29يلىحوالإا مقعد61فيحالةزيادةعضويةمجلساألمنمنهنأ

الزمنيةال المناقشاتالتفاوضية.باإلضافةالمجلسوتطيلالفترة ثقتهملىعدمإتخاذالقراربسببكثرة

بل،بماضماناتكافيةلظهورقوىدوليةيكونبمقدورهاخدمةمنظومةاألممالمتحدةفيالمستقبوجود

هؤالءعنذلك،ليسهناكمايضمنأنرادتهاعلىالساحةالدولية.فضال إيعززمنقدرتهاعلىفرض

نكانهذاا ،والساحةالدوليةمعمرورالوقتتقلأهميتهموقدرتهمعلىناألعضاءالدائمينالجددل

.(,2119Blackعلىالدولالخمسدائمةالعضويةفيمجلساألمن)األمرينطبقأيضا 

فإنهذهالدولسوفتهتم،ويرىأنصارهذاالتيار،أنهفيحالةإضافةدولجديدةلعضويةالمجلس

لىذلكهوكثرمنخدمةمنظومةاألممالمتحدة،وأفضلمثالعأوحمايتهابخدمةمصالحهاالخاصة

أعضاءدائمينجددةضافةخمسةأوستإفإذاتمت.(281:2118الدولالخمسالدائمةالحالية)بكر،

ومنحواحقالنقض)الفيتو(،فسوفتقومكلدولةمنالدولالمضافةباستخدامذلكالحقكلماتعارض
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يؤديأي مما القومية إقرارمعمصالحها قراراتإلىعدم أية تخاذ المجلسوهينفسوعرقلة أجندة

العضويةفيمجلساألمن.يعضاءالخمسدائمليةالمتبعةمعوجوداألاآل

نلفكرةتوسيععضويةالمجلسأنفيحالةإضافةدولجديدةدائمةالعضويةقدووأخيرايرىالمعارض

عضويةالدائمةلىزيادةهيمنتهاعلىباقيدولإقليمهاوذلكلماسوفتتمتعبهمنمميزاتالإتسعى

يؤدي قد إمما فيحالة أما المجاورة. الدول العالقاتمع جددإلىتوتر دائمين غير أعضاء ضافة

العضوية)الدولالكبرى( فسوفتسعىالدولدائمة والسيطرةإ)الدولصغرى(، لىممارسةضغوطها

 مصالحاإلقليم يكونضد قد ما وهو بالتصويتحسبرغبتها، حتىتقوم قدعليها مما له، التابعين

.(287:2118)بكر،بينهذهالدولالصغيرةوجيرانهايتسبببتوترالعالقات

 : المعوقات الواردة بشأن العضوية في مجلس األمنثانياا 

 منوجود إالأنهأىبينالدولعلعامتفاقاعلىالرغم توسيععضويةمجلساألمن، همية

،نضمامالمرشحةلالحولمنيمثلتلكالمجموعاتاإلقليميةلىحدالتناقضإهناكاختالفاتقدتصل

وفقا خصوصا  العامة المصلحة حساب على الخاصة مصالحها الدول هذه قدمت ما ألجندتهاإذا

وأهدافها.وعليه،يمكنمالحظةالتباينالواضحفيمواقفورؤىمختلفاألطرافوالتجمعاتاإلقليمية

:يأتيفيالمجتمعالدوليكما

تقرالدولالدائمةالعضوية،علىأنهيجبإصالحمنظمةاألممالمتحدةمواقف الدول دائمة العضوية:

أعلىأساس قد تريدأعليهالزمن،غيرمرّننظامها اليهمشهيمنتهاإصالحا ،وبنفسالوقت،نها

مريكيةإجراءأيتعديلستمرارها.وأبرزمثالعلىذلكهومعارضةالوالياتالمتحدةاألاايضمنبقدرم

أنهالمتعدتستطيععلىحقالنقض)الفيتو(.ولكنهاالتمانعمنزيادةعضويةمجلساألمنخصوصا 

وحدهاتحملالنفقاتالماليةالمتزايدةللمنظمةككل،ولذلكنراهاتؤيدوتدعمطلبكلمنألمانياواليابان

.(http://p.dw.com/p/64aq)لهمعلىعضويةدائمةداخلالمجلستجاهحصو
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دوليا  فيإصالحيعززمكانتها وترغبفرنسا لىإ،وتطالببإصالحيؤديويحافظعليهاهذا

وروبيةالطلبالتحوللنظاممتعدداألقطابوذلكللحدمنالهيمنةاألمريكية،حيثتؤيدمعظمالدولاأل

فيطلبحص فرنسا التيتدعمها ألمانيا، دائم.غيرأنمواقفالفرنسيوفيمقدمتها علىمقعد ولها

وفرنسا بريطانيا من كل فيه تدعم الذي الوقت ففي متباينة، األلماني الطلب بشأن االوروبية الدول

تمثيلاالتحاداألوروبييابيطالإحصولهاعلىمقعددائم،تبدوإيطاليامتحفظةإزاءذلك،حيثتطالب

.(http://p.dw.com/p/64aq)كل،وليسبتمثيلعلىمستوىالدولك

نالمبدأالعامالذيأفيهذاالجانب،بالرغممنماعنالموقفالروسيفهواليبدوواضحا أ

وقراراتليستأيهأيقوةوالتفرضفيهأولوياتيؤيدههوأنهمعنظاممتعدداألقطاب،التهيمنف

بطلباليابانللحصولعلىمقعددائممحلتوافقمنقبلالنظامدولي.وفيالمقابللمترحبالصين

لنتائجحصول مدركة الصين حيثتبدو البلدين. العالقاتبين وذلكبسببتوتر فيمجلساألمن،

نهأنيعطيلليابانمكانةمنافسةللصينأاليابانعلىمقعددائمفيمجلساألمن،األمرالذيمنش

.(289:2166)ليتيم،علىمستوىاإلقليمخصوصا 

)البرازيلوالهندG4نذكرمنأهمهاطلبمجموعةالدولاألربعقليمية: قف التحالفات والتجمعات اإلموا

تأييدبعضالدولومعارضةلقىوالمانياواليابان(للحصولعلىعضويةدائمةفيمجلساألمنالذي

ارضةمعظمدولالبرازيلبمعطلبواجه.فعلىسبيلالمثاليُوخارجهبعضاألخر،منداخلاإلقليم

يلي،وذلكألنهاستثناءكلمنكوستاريكاوتشإنتينالناطقةباللغةاإلسبانيةبأمريكاالالتينيةأبرزهااالرج

األ اليابانفهيتحظىبتأييدأعلىتلكالعضوية.حقيةواألهليةللحصولهيأيضا ترىفينفسها ما

تواجهبمعارضةكبيرةمنجانبكلمنكوريا،ابلوفيالمق،ولكن،أغلبدولأوروباالشرقيةوالغربية

قليميفرضنفوذهااإلالشماليةوكورياالجنوبيةوالصين،التيتخشىعودةالسياسةاالستعماريةلليابانو

تحديدا  شرق وجنوب شرق آفي أسيا.  بتأييد تحظى التي الهند المتحدةما الواليات قبل من كبير
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ا نكثيرألىإرضةشديدةفيالمقابلمنجانبباكستان،ويرجعسببذلكبمعاتواجهمريكيةنجدهااأل

نفعالمباشرنجدهاغيرمتحمسةلفكرةتوسيعالمجلسالالتياليعودعليهااإلصالحب،منهذهالدول

رجنتينوباكستانعلىسبيلالمثالالتوافقواألنصافوالمساواة،وهوماجعلإيطاليامنبابعدماإل

 ععلى يعود ال الذي األربع مجموعة دول مباشرةليمقترح بنتائج اإلهم ستراتيجي)التقرير

 .(618:2111العربي،

في،هيمعظمهامنالدولالناميةالتيتسعىإلىمواصلةجهودالتنمية،وترغبمواقف دول الجنوب:

،الوقتنفسه الذاتيخصوصا االفي االستقالل من كبيرة بدرجة الداخليةتعلىمسحتفاظ وىقراراتها

هذاوتسعىهذهالدولإلىإدخالبعضالتعديالتعلىميثاقاألممالمتحدة،بالقدرالذي.والخارجية

بعلىموقفاولكنمايع.(211:2111)الالوندي،لجميعالدولفيالنظامالدوليحقيقا يضمنتمثيال 

أنهاليوجدصبشكلعاموموقفالدولالعربيةبشكلخا،الدولالنامية تفاقبشأنالدولالتيقدا،

عن،فضال 2111تحصلعلىأحدالمقاعدالتسعةالجديدةالتياقترحهاتقريرلجنةاإلصالحفيعام

فيمصر،التيوضعتهدفالحصول،نبصفةرئيسيةحتىاآل،هتماميكاديكونمحصورا أنهذااإل

لسياس الرئيسية األهداف ضمن دائم مقعد اعلى منذ الخارجية تها مركز2119لعام المجيد، )عبد

حدثأيتنسيقأوورغمذلكلمي..(8/2/2111استراتيجية،نشربتاريخماراتللدراساتوالبحوثاإلاإل

نلزيادةفرصةمصرفيهذاالمجال.دعمعربيحتىاآل

اإل الموقف صعيد على فريقي،أما قد كانت اإلفريقية قمةافالدول في عاصمةيهرارتفقت

علىمبدأالتناوبفيشغلالمقعديناللذينسيخصصانإلفريقيافيحالتوسيع6448زيمبابويلعام

،من6448عضويةمجلساألمن.إالأنالتطوراتالهيكليةالتيطرأتعلىالقارةاإلفريقيةمنذعام

 عام االفريقي االتحاد اإلخلفا 2112تأسيس الوحدة لمنظمة فريقية، إأدت االى علىحتدام لمنافسة
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فريقيةعنمبدأالتناوبواإلصرارعلىحقالفيتووالعمللىتراجعبعضالدولاإلا المقعدينالدائمينو

.(286:2118)بكر،شغالنهذينالمقعدينبصورةدائمةعلىترشيحدولتينت

يهواألمرالذكماتبينمنمواقفالدولإنهاليوجداتفاقموحدحولمضموناإلصالح،و

،عنمنالقرنالماضيختالفاتفيرؤيةاإلصالحخاللسنواتالتسعينياتامنخالليبدوواضحا 

علىحولتغييرتركيبةمجلساألمنخصوصا 6413سابقاتها.فعلىسبيلالمثالتمحورالنقاشعام

عدجديدةغيردائمة.بينمانجحتتلكالنقاشاتفيإضافةأربعةمقاوقددائمة،الغيرمستوىالعضوية

أدتهذهالمطالبوتركزاإلصالحالحاليحولتغييرتشكيلةمجلساألمنالمتعلقةبالمقاعدالدائمة،

النقطة،الذينيحصرونالعمليةاإلبينددائمولىصراعمفتوحبينالمطالبينبمقعإ صالحيةفيهذه

نعكسهذاالصراعاصولعلىهذاالمقعد.وقدحوبينأولئكالذينيطالبونبتوفرمؤهالتضروريةلل

معياراإلصالحيتركزبالدرجةنأعلىرؤيةالدولاألعضاءلمفهوماإلصالح،حيثترىالدولالنامية

الطرحيجعلمعيارالتوزيعالجغرافيفينشاءمجلسأمنأكثرتكافؤوأكثرتمثيال إولىفياأل ،وهذا

الدولالمتقدمة،ادلللمقاعدالدائمةفيالمجلسالجديد،وفيالمقابلترىولىلتحقيقتوزيععالمرتبةاأل

.(282:2118)بكر،برمساهمةماليةللمنظمةالدوليةالمعيارهوتقديمأكأن لمانيا،أخاصةاليابانو

 : المعوقات المتعلقة بتعديل ميثاق األمم المتحدة وحق النقض )الفيتو(ثالثاا 

هن تقدم، ما جانب وطبقا إلى المتحدة، األمم ميثاق تعديل تنشد كانت إصالحية مطالب اك

ن)أيتعديليستوجبموافقةثلثيأعضاءأ(التيتنصعلى617افيالمادة)للقواعدالمنصوصعليه

الدولالخمس موافقة العامةمتضمنة الدائمينفيمجلساألمن(الجمعية )الماداألعضاء من617ة

وعة،نذكرمنهالىتعديلالميثاقكثيرةومتنإصالحيةالتيتحتاجفالمطالباإل.ة(ممالمتحدميثاقاأل

صالحإلىإمطالبالتيتسعىال وا  التصويتآليةعمله،خصوصا آصالحتشكيلمجلساألمن، لية

داخلالمجلس،فإذاتناولناحقالفيتوعلىسبيلالمثال،فيبدوالتساؤلالرئيسيهنايدورحولإمكانية
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لىإنضمامحتىمشاركتهمعأيدولةتسعىلالوأأنتتنازلأيدولةدائمةالعضويةعلىهذاالحق

نهاقدتكونمنافسةأومعارضةلهافيمصالحهاالقومية.ويعتبرألىإمجلساألمن.ويرجعسببذلك

جزءا  االمريكية للوالياتالمتحدة بالنسبة التيجحقالنقض)الفيتو( الصفقة علتالرئيساألسبقمن

الت الجهاز يقنع ترومان االهنري على بالموافقة األمريكي شريعي إنضمام المتحدة األمم أنلى بعد

مريكيةولأنتوافقالوالياتالمتحدةاألغيرالمتوقعوالمعقعلىهذاالحقالتمي زي،فمنبالدهحصلت

الحق هذا التخليعنأعلىمشاركة اآلو يتضح.(921:6441)مطروهالل،نه المنطلق، ومنهذا

التيالتتوافقمعمصالحورؤىصالحاتأوتعديالتفيالميثاقخصوصا إمدىصعوبةتحقيقأي

ستمرارأوضاعمجلساألمنعلىاحيثترىهذهالدولأنهفيحالةوتوجهاتالدولدائمةالعضوية،

.(298:2111)الالوندي،الخاصةلتحقيقمصالحهاوأهدافهاهيعليهاليوم،مجردأداةما

 : المعوقات المتعلقة بتفعيل األمن الجماعيرابعاا 

رغمكلماتقدممنالدعواتالمطالبةباإلصالح،أوالتوصياتالصادرةمنأمناءالمنظمةأو

وذلكنظرا  تفعيلاألمنالجماعي، يب ينصعوبة إالأنالواقع غيابلمنالمهتمينبشؤوناإلصالح،

وبالرغممنتحمسبعض،(168:2112)نافعةوعبدالعال،والوعيبأهميةعملياتحفظالسلمادةاإلر

الدولالكبرىوأبرزهاالوالياتالمتحدةللمشاركةفيبعضعملياتحفظالسلم،إالأنهاترفضوضع

لماهوالحالىمسرحاألزمة،كإنهاإماترفضإرسالأيةقواتأتهاتحتقيادةغيرأمريكية،حيثقوا

ماأنتشاركفيقواتحفظالسالمالتي6442ندلعتمطلععامافيأزمةالبوسنةوالهرسكالتي ،وا 

عندما6442،ولكنهاتخضعإلدارتهاالكاملة،كماحدثفيالصومالعامترتبطباألممالمتحدةرمزيا 

تحالفا  المتحدة الواليات الموحدةدوليا قادت العمل قوة إطار كمقدمة(UNITAF)في هناك للتدخل

.(272:2166)ليتيم،المتحدةمنالتدخلفيمابعدلتمكيناألمم
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فيمفاوضاتلوضعقتراحبطرسغاليبالدخولفورا مترحبالدولالكبرىولمتتحمسالهذاول

تحدةوفقا عضاءاألممالمأ(موضعتنفيذيتعهدفيهجميع93الترتيباتالمنصوصعليهافيالمادةرقم)

،(168:2112)نافعةوعبدالعال،تهمالمسلحةتحتتصرفمجلساألمنلتلكالمادةبوضعجميعقوا

ةتخاذأيابعدفيتبدألكبرىبشكلخاص،لموكلماسبقيؤكدأنالمجتمعالدوليبشكلعام،والدولا

ي.وبماأنهاليوجدأيمنالجماعويرنظاماألالفياتجاهتطفعّخطوةملموسةعنطريقأيتحرك

تحركدوليجدىتجاهتشكيلقوةدولية،فإنهيمكنالقولإنالحديثعنتطويردورمجلساألمنفي

.(391:6441هذاالمجاليبقىبالمضمونحقيقي)نافعة،

التيالتمسوعنالالمباالةالمتعمدةالتيتطغىعلىسلوكياتالدولتجاهالقضاياالخارجية

مينالعاماألسبقبطرسغالي:)إنسلبيةالدولاألخرىهيمصدرمنمصادريقولاألمصالحها،

القوةاألمريكية،فالمشكلةاألساسيةأنالدولعادةماتكونمهتمةبالشؤونالداخلية،والتهتمبالشؤون

عملمنظمة.فيذاكانتالشؤونالخارجيةمرتبطةبمصالحهاالخاصة،وهذايؤثرسلبا إالخارجية،إال

اهتمامها وتنامي األعضاء للدول السياسية باإلرادة هي ما بقدر الميثاق، بتعديل العبرة ليست إذن،

قائال  ويضيف الدولية(. )بالشؤون عددا إ: هناك تجدن لم بالمنظمة الخاصة التغيير مشروعات من

تتغلبالسلبية.فالجبروتخرىاألعضاء،حيثاستجابةمنجانبالدولالكبرى،وحتىمنالدولاأل

الدولاألخرىووضع الثانيإلىسلبية ويرجع األمريكية، القوة األولهو مصدران: له األمريكيإذن

.(2111)غالي،االداخليةفيأولويةاهتمامها(مشاكله

دوروال فبالرغممنتزالهناكعدةعواملكانلها رتفاعدعواتافيإعاقةعمليةاإلصالح،

ححتىيستطيعالمجلسأنيواكبالوضعالدوليالراهنبجميعتداعياتهالسياسيةواالقتصاديةاإلصال

منوسواءمنقبلاألمناءالعامينأ،التيقدمتومقترحاتهنجميعمشاريعاإلصالحأإال،منيةواأل

الباحثفيالفصلالرابع،أصبحتتراوالقبلالمختصينو حمكانهاحتىباحثينالتيسبقوأنتناولها
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ختالفاتالفكريةبينالمطالبينباإلصالحوغيابالتوافقبينالدولالتيتنتميزالاالتن،حيثالاآل

إ وغياباإلرادة الميثاق، تعديل وعقبة المعوقاتالتييحقيقاللىنفساالقليم، لإلصالحأهم والفعلية ة

.(241:2166)ليتيم،ونتحقيقأهدافإصالحمجلساألمنتحولد

 أن األعضاء الدول جميع على يجب اإلصالح، يتحقق علىتُقدمولكي العامة المصلحة

الةلىأتفاقموحدوخاصإالمصلحةالخاصةمنخاللالتوصل فيمايتعلقبأبرزنقاطاإلصالح،وا 

ةسوفتفشلجميعمساعياإلصالح،كماهوحاصلاليوم.وعليه،فالمشكلةالرئيسيةالتيتواجهعملي

العللومواطنالضعفالذييعانيهوتطويرهإصالحمجلساألمن التكمنفقطفيتشخيصحقيقة

نماتكمنفيمدىتوافراإلرادة المجلس،والفيتعددواختالفمداخلومقترحاتاإلصالحالمطروحة،وا 

ستقبلالقريب.السياسيةالدوليةالالزمةللقيامبهذااإلصالح،وهومااليبدوأنهسيتحققفيالم
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 لمستقبلية لتصويب عمل مجلس األمنالسيناريوهات ا: المبحث الثاني

سابقا التحدياتأمامجميع كبيرةفإنهيكونمنالصعوبةبناءأمال،والمعوقاتالتيتمذكرها

وذلك،الواقعالدوليالراهنظلفيخصوصا ،نحوإجراءإصالحجوهريداخلمجلساألمنالدولي

نعكاسللواقعالدوليالدوليين.وبماأنمجلساألمنهومنأجلأنيقومبدورهفيحفظالسلمواألمنا

علىشكلالنظامالدوليوطبيعةالقوىالفاعلةفيه.وفيانيتوقفومستقبلهالسائد،فإنوضعالمجلس

مستقبلمجلساألمن.ومنهذااإلطار،هناكعدةخياراتحولشكلالنظامالدوليومدىتأثيرهعلى

-:يأتيهذهالخياراتما

 : خيار نظام القطب الواحدأوالا 

الخيارعلىمبدأأنهاليوجدفي عالمإالقوةواحدةمسيطرةعليه،مندونظهورأياليقومهذا

 السياسي الخبير أمثال الخيار هذا أنصار يرى حيث القريب. المستقبل في لها  Brugeمنافس

W.Hennesonليسلأ األمريكية للوالياتالمتحدة والتكنولوجية والفضائية والبحرية الجوية هانالقوة

علىجميعاأل فهيمسيطرة أنهمنمثيل، كما أليتجاوصعدة. زفيأيمنغيرالمتوقعتعرضها

الرئيسية القوة عناصر على.(683:2117)شلبي، المحافظة األمريكية هذاوتحاولالوالياتالمتحدة

(321:2113)بطاينة،-لعدةركائزأهمها:النظامالذيتشكلبعدانتهاءالحربالباردة،وفقا 

6-  على للوالياتاالمحافظة واالقتصادي والعسكري والتكنولوجي والمادي العلمي التفوق ستمرار

 مريكية.المتحدةاأل

األ -2 المتحدة الواليات والثرهيمنة االقتصادية المقدرات على النامية،مريكية للدول النفطية وات

 لىاستحواذهاعلىمصادرالطاقة.إووضعيدهاعلىتلكالمقدرات،باإلضافة

لضمان -3 باقتصادها التحكم مؤهالت وامتالك المتقدمة، للدول السياسية القرارات في التأثير

تبعيتها.
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ا الوالياتالمتحدة هناكسيناريوهاتتتعلقبسياسة الخيار، تجاهألوفيإطارهذا وموقفها مريكية

إصالحمجلساألمن،يمكنأنتحدثومنها:

األول: السيناريو األ  الخارجة السياسة أن علىفكرة السيناريو هذا المنظماتيقوم على تعتمد مريكية

وذلكنتجعلمجلساألمنيعملبأكثرفاعلية،أنالوالياتالمتحدةيمكنأالدوليةفيتحقيقأهدافها،و

اتفاقجميعدولاألعضاءحولقرارمعينيخدممصالحها،وبالتاليفإنأساسالفعاليةوفقا فيحالة

لهذاالسيناريوهوالمصلحةالدوليةالمشتركةالمبنيةعلىالتعاونالدولي.وعليه،تحتاجالوالياتالمتحدة

 فعّإاألمريكية دولي أمن مجلس يضفلى حتى علىاُنوعيال الشرعية الخارجيةسياساتهمن  ا

 .(961:2111)شنيكات،

يقومهذاالسيناريوعلىأنالوالياتالمتحدةتملكقوةاقتصاديةوعسكريةتستطيعمنالسيناريو الثاني: 

تحقيقجميعأهدافها،ممايجعلهاقادرةعلىالقيامبأعمالأحاديةالجانبمندونالحاجةإلىخاللهما

لىمرتبةالوالياتإوفيظلعدموجوددولةأخرىتصل  .2113مجلساألمنمثلغزوهاللعراقعام

 العسكريةوابتكاراتها االقتصاديوقدرتها الدولية،فإوالمتحدة،منحيثوزنها نهليسانتاجيتهاوخبرتها

 في يدفع أو يبرر ما المجلسإهناك تقوية خصوصا وتعزيزهتجاه أ، تحتاج ال قوتهاإنها لحماية ليه

 .(964:2111ا)شنيكات،قمصالحهوتحقي

السيناريوالباحثويتفق انصارهذا فيحفظالسلمعلىمع أنتهميشمجلساألمنودوره

ألمنبمدىالمساندةفيظلهذاالخيار،حيثستتحددفاعليةمجلساواألمنالدوليهوأكثروضوحا 

له يحقبمعنى.األمريكية لم إذ اأقمجلساألمن الدوليهدافالوالياتالمتحدة النظام على لمهيمنة

بالتصرفبومصالحها سوفتستمر فإنها ا، الحاجة دون من عالقةإنفرادية فأن وعليه المجلس، لى

.(281:2111)الالوندي،الياتالمتحدةبالمجلسسوفتنقطعالو
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ستمراروالحفاظعلىهيمنتهاعلىاإللهذاالخيارعلىكماأنالوالياتالمتحدةسوفتعملوفقا 

يتطلبالعملعلىعدمظهورأيمنافسيكون وتوجهاتهامعاديا المدىالبعيد،مما حيث،لسياساتها

نتسمحالوالياتالمتحدةأومنالمتوقع لىالتعدديةالقطبية.إأنهاتحرصعلىعدمتحولالنظامالدولي

فيالنظامحاصال ا ببعضاإلصالحاتالمحدودةوالجزئيةحتىتوحيللدولاألعضاءأنهناكتغيير

 أنه الخيار هذا أنصار يتوقع وعليه، واإلالدولي. بعضالتعديالت إدخال يتم علىسوف صالحات

القرار يضمنتحقيقمطالبكلمنوألياتهمستوىتشكيلصنع بما وتحقيقتمثيللمانأ، واليابان، يا

حلةالتهميش،ولكنمنلدولالجنوبداخلالمجلس.حيثأنمجلساألمنسوفيتجاوزمرأفضل

 .(288:2111)الالوندي،لالزمةلتحقيقالمصالحاألمريكيةلىالفعاليةاإدونأنيصل

 الجديدة اإلدارة قدوم )للومع ترامب جون Donald john Trumpرئيسدونالد البيتإ( لى

الباحث اليعتقد إصالحا أاألبيض، سوفتشهد اإلدارة فيظلهذه حيثجذريا وتغييرا نالمنظمة ،

كانتالعالقةالتيتربطالوالياتالمتحدةبمجلساألمنعالقةمعقدةفيظلإدارةالحزبالديمقراطي

أيخطواتملموسةلإلصالح،حكمهةلمتشهدفترو،Barak Obama)الرئيسالسابقباراكأوباما)

 الحزبالجمهوريعلىالكونغرسوالبيتاألبيضمعا ، بالكبسيطرة نهناكأحيثيرىالباحثفما

أنهاسوفتكونعلىال،خصوصا وفعّيمعارضةكبيرةفيهذهاإلدارةتقففيوجهمجلسأمنقو

مريكية.حسابالقوةاأل

نخيارالقطبالواحديواجهالعديدمناالنتقاداتوالتحدياتإومنخاللماسبقيمكنالقول

عديدمنالخبراءوالباحثينأمثالالباحثالفرنسيجاكسايبر،للفوفقا .ستمرارهالدونالتيتفّندهوتحو

وبالرغممن،مريكيةخسرتالكثيرمنهيمنتهاعلىالنظامالدولي،لكنهافإنهيرىأنالوالياتالمتحدةاأل

تملكهمنمقوماتتجعلهاذاتوزنمهمفيالمعادالتالدولية.،ذلك سوفتبقىقوةدوليةكبرىلما

ا وفي لكن سببذلك ويرجع فرضهيمنتها، على قادرة تكون لن فإنها إلمقابل، قوتهاألى تراجع ن
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والعسكرية sapir,192:2008)االقتصادية باإلضافة إ(. ألى خاللاألزماتن حدثت التي المالية

الزالتهانأإذ ،علىالوالياتالمتحدةكبيركانلهاتأثير2117وأخرهاعام6447و6448العامين

هذاتداعياتهاتعانيمن تلكاأل،حتىيومنا فيها تؤثر والصينالتيلم زمات،بعكسكلمنروسيا

برزتكأقطابمهمةمستقرةفيمنطقةالشرقاألقصىتنافسالوالياتالمتحدةفيالعديدمنالمجاالتو

المختلفة.

 : خيار نظام توازن القوىثانياا 

اتوتحالفاتدوليةجديدةوذلكحسبقدرةورغبةمجموعةيقومهذاالنظاممنخاللخلقتوازن

علىدولالنوويةمثلروسياوالصينوالهندالتيمنالممكنأنتشعربالخطراألمريكيخصوصا المن

مما القومية، مكانيةخلقتحالفاقتصاديوعسكريمبنيعلىأسسإلىإيؤديقدصعيدمصالحها

ومصالحهاومبادئاألمنالجماعيبهدفحمايةسيادةدولهذاالتحالفوقواعدهوقواعدالقانونالدولي

ليتيم) بريماكوف.(319:2166، األسبق السوفيتي االتحاد خارجية وزير يؤكد المنطلق، هذا ومن

(Yevgeny Primakovعلىضرورةإنشاءمثلث)منالصينوالهندسيا،يجمعكال آستراتيجيفيإ

 مقومات،ستراتيجيالمثلثاإلهذايستطيعحتىوروسيا، يمتلكمن مثلثا ،حسبما يكون صادا أن

األمريكية ليتيم) للهيمنة اهللالنف.(311:2166، الدكتورعبد يؤكد يكما )بما بقوله الفكرة نأسيهذه

 كان فقد أفغانستان، تحاذي والهند والصين باباروسيا ليسمن ألفغانستان المتحدة الواليات حتالل

تسميمكا ما قلبهذااإلهفحة في تقع أفغانستان ألن الفكرة، هذه بابمواجهة من نما وا  رهابفقط،

المتحدة( والواليات الدول هذه بين القوى في التوازن من نوع هناك سيكون ثم، ومن  المثلث

(http://alasr.ws/articles/view/7491).

،فإنهقديكونمننتائجهإحداثتغييروفيمايخصمجلساألمنإذاتحققنظامتوازنالقوى

التعايشمع في ورغبتها تحالفاتجديدة بسببخلق وذلك المجلسواختصاصاته، هيكلة في جذري
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أكثرنيمارسدورا أيستطيعوعليه،فإنمجلساألمن،سوف.(331:2113)بطاينة،بعضهاالبعض

النظامالدولي،والذيسوفيتمكنمنالحدمنإلىتوازنالقوىالذيسوفيشهدههميةمنقبل،نظرا أ

لىالعديدمنتحدياتعالميةمختلفةالتستطيعأيدولةأنتواجههاإالهيمنةاألمريكية.هذاباإلضافة

والتغيرات البيئة وقضية والفقر، واألمراضالمزمنة، النووي، السالح وانتشار اإلرهاب، مثل بمفردها،

 وغيرها، المناسبيرولذاالمناخية اإلطار يمثل الدولي مجلساألمن أن الليبرالية المدرسة أنصار ى

.(281:2111عالجةمثلهذهالتحدياتالعالمية)الالوندي،لم

معينا مكانيةالقيامبإصالحجذريلمجلساألمنفيظلهذاالسيناريويمكنأنيوفرقدرا إإن

لمرحلةبرى،ولكنيبدوأنهذهالسمةماتزالغائبةفيامنالتوازنفيهيكلالعالقاتمابينالدولالك

مريكية.إذن،القوىلصالحالوالياتالمتحدةاألفيموازينواضحا يشهدالنظامالدوليخلال إذ،الحاضرة

السيناريواليزالمستبعدا  الإنهذا توفرشروطهفيالمستقبل وذلكبسببعدم فاإلصالح.منظور،

يعنىتوفرإرادةسياسيةجادة،ومجلساألمنبشكلخاص،لألممالمتحدةبشكلعامالجذريوالشامل

فيإطارتوازنجديدللقوىفيالنظامالدولي،وهذاشرطغيرمتوفرفيوقتناالراهن.

 : خيار النظام الدولي المتعدد األقطابثالثاا 

األمريكي المتحدة الواليات قدرة عدم حالة في النظام هذا يقوم استمرارعلىة على المحافظة

اكانتعليهفيالسابق،ومعذلكسوفستكونفيوضعأقلقوةعمّإذ ،الدوليهيمنتهاعلىالنظام

معبقيةاألقطابالمستقلةاألخرىمندونالحاجةإلىوجودتحالفاتبينهممثلخيارمهما تظلقطبا 

والص األوروبي، )االتحاد مثل القوى، توازن المحللنظام ويرى مثال(. والهند.. واليابان، وروسيا، ين،

نظاما  سيكون الجديد الدولي النظام أن أمريكا"، بعد ما "العالم كتابه في زكريا فريد متعددالسياسي

فوفقا  خصوصا األقطاب، األمريكية الهيمنة تتراجع أن الحتمي من فإنه النظرية، الصعيدلهذه على

نتشكلقوىمستقلةجديدةتنافسأأخرىعلىالعسكريوذلكسوفيشجعدوال السياسيواالقتصاديو
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وقوىأخرى،سوفتسعى فإناالتحاداألوروبيوالصينوروسيا األمريكية.وعليه، إلىالصعودالقوة

.(219:2114)زكريا،للحدمنتلكالهيمنة

البارزة،نجدأقطابوعلىصعيداألقط )الصينشرقأسابالجديدة الهند،واليابانيا تأ(،بد،

أقطابا  يذهببعضالكتّتشكل كما األمريكية، للوالياتالمتحدة إكنبريكبرىمنافسة أمثالجون اب،

(John Ikenberry،)ندولالشرقأمريكيةقدأوشكعلىنهايته،ويرىأنعصرالهيمنةاألالذي

.كمايتفقمعهالكثيرمنG. John Ikenberry,2008))ا ئيفشبدأتتهمينعلىالنظامالدوليشيئا 

لخدمةإالمحللينالواقعيينويرونأندولالشرقسوفتسعى الدولي، النظام تشكيلقواعد لىإعادة

مصالحهابشكلأفضل.

 تحقق إذا ما حالة في يخصمجلساألمن الوفيما مننظام يكون قد فإنه األقطاب، متعدد

ستيعابالقوىا،خاصةباتجاههعملاتوآلي شكليةفيهيكلالمجلسنتائجهإحداثبعضالتعديالتال

منالمتوقعأنتشملهذهالتعديالتتوسيعقاعدةإذ،قدرالذييتناسبمعوضعهاالدوليالصاعدة،وبال

سوفتقبلالوالياتالمتحدةاألمريكيةبانضمامألمانياواليابانحتىتضمنوالعضويةفيمجلساألمن،

رهافيتحملجانبمناألعباءالماليةالمتزايدةللمنظمةالدوليةككل،ولكنوفيالمقابليتطلبستمراا

الذييعتبرأحدعقباتإصالحالمجلسخصوصا  المتحدة، أنهسوفتطالبذلكتعديلميثاقاألمم

فرص فإن وبالتالي واليابان، بألمانيا أسوة دائمة بمقاعد اإلقليمية والمجموعات فيالدول الدولتين ة

ماحدثتوسيعكبير عضويةلتضمدوال اللنطاقالحصولعلىمقعددائمسوفتبقىصعبة،إالإذا

 .(331:2113)بطاينة،ممثلهلجميعقاراتالعالم

 : خيار النظام الدولي عديم القطبية رابعاا 

ستمرارالجدلا(عنرؤيتهلمستقبلالنظامالدوليفيظلRichard hassرريتشاردهاس)عبّ

 النظام، هذا مستقبل متعددوحول الدولي النظام شكل  سوفيكون بأنه القائل يعارضهاسالرأي
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والواليات وروسيا، واليابان، األوروبي، واالتحاد والهند، )الصين، هي: ستقوىفاعلة األقطابيضم

لم،ويفوقإنفاقهاالعسكريكثرمننصفسكانالعاألىإيصلسكانهذهالقوىوالمتحدةاألمريكية(.

71% اإلجمالي القومي ناتجها يفوق كما العالمي، العسكري اإلنفاق إجمالي الناتج%81من من

هاساإل وفيالمقابليرىريتشارد تنشكأجماليالعالمي. نحونظام الدولييتجه النظام فيها عددل

 ,Richard Hass, Foreign Affairs) مراكزالقوى،ولكنتعددمختلفعننظامالمتعدداألقطاب

May/June 2008). حسبوجهةنظره،تعددفيمراكزالقوى،منحيثوسيشهدهذاالنظاممستقبال،

نهناكقوىأيسبقذكرها،يعتقدريتشاردهاسالتالستنتشارهاوتعددمنيملكها.فإلىجانبالقوىا

والسعو وفنزويال، )البرازيل، مثل جديدة، صاعدة باإلضافة هذا مثال(، .. ومصر المنظماتإدية، لى

رهابية،والمنظماتالدوليةالدولية،والشركاتالمتعددةالجنسية،ووسائلاالعالم،والجماعاتالمسلحةاإل

فيهنأاي.ويعتقدهاسبعضالمدنداخلدولها،كمدينتينيويوركوشنغهعنحكومية،فضال الغير

لىصعوبةتشكيلإسوفيؤثربالسلبعلىالنظامالدولي،ويرجعسببذلكنهفإحالةتحققهذاالنظام

عندمواجهةأيمناألزماتوالتحدياتالعالمية،ممايؤثراجتماعدولييضمكلتلكالقوىخصوصا 

منالذيسوفيبقىدورهاألممالمتحدةالمتمثلةفيمجلساألتحديدا وعلىسيرعملالمنظماتالدولية

.(Richard Hass, Foreign Affairs, May/June 2008)فيضوءهذاالنظاما شكلي

ليهريشاردهاسإذمنغيرالمعقولتصورالنظامالدوليعديما إويختلفالباحثمعماذهب

مجردالمقارنةبينالقوىالستالتيأشيرإليهاأن إذواحد،ن آطاب،وتتوازنفيهجميعالقوىفيلألق

يالقوىالتيذكرهاهاستوضحلنااالختالفالكبيرعلىجميعاألصعدةاالقتصاديةوالعسكريةمعباق

قطابخصوصا نحونظاممتعدداألفشيئا والسياسية.وعليه،يعتقدالباحثأنالنظامالدولييتجهشيئا 

دولالعظميمثلروسياوتصاعدنفوذقوىكبرىتمتلكمقوماتالبعدتراجعالهيمنةاألمريكيةاقتصاديا 

ذاماتحققذلكفسوفيشهدمجلساألمنحسبوجهةنظرالباحثبعضالتعديالتعلى والصين،وا 
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ومنمستوىالتشكيلوذلكبتوسيععضويةمجلساألمنبالقدرالذييتناسبمعوضعالدولعالميا 

دونأنيتعارضمعمصالحالدولدائمةالعضوية.
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 الفصل السادس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة:

نالمجلسماهوإالأتضحأناقشتهذهالدراسةالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمن،وقد

السياسي الطابع عليه يغلب ل،جهاز القانونية الجوانب فيه واالفتكي تووظفت األهداف عتباراتمع

ناقشتالدراسةهيكلية المجلس،وكشفتعنوجودوأسلوبعملالسياسيةللدولالخمسالكبرى.كما

ا على االختالالت من اللعديد والوظيفيمستوى اإلصالحكما.البنيوي مشاريع إلى الدراسة تطرقت

خارجها.وأالمختلفةسواءمنداخلالمنظمة

لجميعدولمجلساألمنالدولي،اليزاليشكلهاجسا نموضوعإصالحأبينتالدراسةوقد

األعضاءفياألممالمتحدةوذلكمنذتأسيسالمنظمةوحتىوقتناالراهن،وبالرغممنتعددالمقترحات

المعوقاتالتي من العديد وجود الدراسة هذه أتضحمنخالل أنه إال باإلصالح، المتعلقة والمشاريع

صالح.هدافاإلأتحولدونتحقيق

 ظهرت التي الدولية للمتغيرات تأثيروكان األخيرة السنوات مجلسخالل عمل أسلوب على

المتغيراتتحديدا  حيثبدأتهذه التسعيناتاألمن، بداية منالقرنالعشرينمنذ نهياراتجلتفيو،

وتحوّ القطبين، صراعطويلبين السوفيتيبعد الدولياالتحاد النظام القطبالواحدلىإلعلىأثرها

مقابلتزايدنفوذكلمنروسياوالصينكقوىتشهدتراجعا بدأتتحتهيمنةالوالياتالمتحدة،والتي

عالميةجديدة.وبالرغممنعدمتبلورشكلالنظامالدوليالجديدبعد،إالأنجميعتلكالمتغيراتالتي

تأثيركبيرشه مامتفعيلأشكلتعائقا إذمجلساألمن،سلوبعملأعلىدهاالنظامالدوليكانلها

قليميةوالدولية،وهذامايالحظمنخاللعودةاستخدامحقالنقضدورهفيحلالنزاعاتواألزماتاإل
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فيتعطيلالكثيرمنالقضاياوجعلهامعلقةمندونأخذقرارحاسم،وذلكلتأثيرالدولالكبرىعلى

لهذهالدراسةمجردأداةأصبحمجلساألمنوفقا حتىالسياسية،لمصالحهاعملالمجلسوتسخيرهوفقا 

سياسيةفييدهذهالدول.

مطالباإلصالح تزايد من األأووبالرغم مجموعة مطالبة )برزها فيG4ربعة دائمة بمقاعد )

مجلساألمن،وبروزمطالباتمندولذاتوزنإقليميأصبحتترىضرورةمشاركتهافيصنعالقرار

نتطبيقهذهاإلصالحاتيعتمدعلىموافقةالدولدائمةالعضويةمجتمعة،وهوصعبألي،إالالدو

لىعدمإمواصلةهيمنتهاعلىالمجلس،باإلضافةفيلرغبةالدولالكبرىتحقيقهفيالوقتالحالينظرا 

فإناستمرارأغلبدولاألعضاءعلىاتفاقعلىشكلموحدلإلصالح.ولكنوفيالمقابللدىالقدرة

وعلىر أنتتحملالدولالكبرى، الراهنلمجلساألمنمعناه مسؤولياتأالوضع الوالياتالمتحدة سها

نهاأصبحتغيرقادرةعلىتحملاألعباءالماليةللمنظمة.أأعباءتفوققدرتها،خصوصا 

تلفةمثلاإلرهاب،مريكيةلنتستطيعأنتواجهوحدهاالتحدياتالدوليةالمخكماأناإلدارةاأل

 من وغيرها والحروباألهلية الشامل، الدمار أسلحة فهيتحتاجالوانتشار والتحدياتالدولية، مشاكل

باألخص، ومجلساألمن باألعم، المتحدة األمم طريق عن الجهود هذه في الدولي المجتمع لشراكة

لل طريقها في التي اللينة لألخطار مجلساألمن لمواجهة السلمباإلضافة تهدد صلبة ألخطار تحول

التغيرالمناخي،والتلوثالبيئي،واستنزافالموارد،الدولي،مثلمرضنقصالمناعة"اإلواألمن يدز"،

واالنفجارالسكاني،والالجئين،والجريمةالمنظمة،والفقر،والديونالمزمنة،وغيرهامنالتحدياتالتيال

 ة.تستطيعالدولالكبرىمجابتهامنفرد
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 :النتائج

 :ما يلي لى مجموعة من النتائج ولعل ما يأتي في مقدمتهاإومن خالل هذه الدراسة توصل الباحث 

رادتهاعلىالدولإلعلأهماستنتاجتوصلإليهالباحثهوغيابسلطةعلياقادرةعلىفرض .6

وعقوباتلتزاماتمنالواجبتطبيقهااافرضعليهيوبالشكلالذي،األعضاءفيمجلساألمن

مناسبا  تراه تعملوفقما فمجلساألمنيعبرعنتوافقإرادة لمصالحعلىمنيخرجعنها.

وبالتاليليسمنالمنطقياطرافها بمعنىأنإذاتيةعلىا نتفرضتلكالدولقيودأ، رادتها،

أوالمجتمعالدولييعانيمنغيابسلطةعليا،علىغرارماهوموجودفيالمجتمعالوطني،

 الدولةالوطنية.

الدولالكبرى .2 بسببسيطرة إليهعلىأكملوجه، الموكلة المهام فشلمجلساألمنفيتأدية

اعليه،منخالل البدايةفيفقدستخدامحقالنقض)الفيتو(. منذ المتحدة ميثاقاألمم ساهم

خال من غيرها دون الفيتو حق الكبرى الخمسة الدول منح عندما المجلس، كثرةإضعاف ل

 ستخدامهاضدقراراتالمجلسالتيتخالفمصالحها.ا

يعملعلىا أنمجلساألمنعبارةعنجهازتغلبعليهالصفةالسياسيةأكثرمنكونهجهاز .3

نقراراتمجلساألمنتحملالصفةأتبينوقدتطبيقالقواعدالقانونيةالتيخصبهاالميثاق،

،ومندونأدنىرقابةةتامةستقاللياصالحياتهالمطلقةبالسياسيةوالتيبدورهاجعلتهيمارس

ماأمامالمجلس.إةمنالهياكلاألخرى،خاصةمنالجمعيةالعامةالتيتبدومهمش  لىحد 

وخصوصا  .9 فيمجلساألمنبسببتضاربالمصالحالدولية، العضوية الدائمة مصالحالدول

 دول الخمأومصالح األعضاء الدول خارج من األمنخرى نظام فإن معها، والمتحالفة س

فرغمنمضمونهالحقيقيوُجردمنالغايةالتيجاءأالجماعيفيحفظالسلمواألمنالدوليين

(منالميثاقوالتييتعهدفيهاجميعأعضاءاألمم93ماجاءتبهالمادة)منأجلهاوخصوصا 
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مكانيةقيامقوةدوليةإلتالي،فإنالمتحدةبوضعقواتهمالمسلحةتحتتصرفمجلساألمن.وبا

رادةالمجتمعالدوليوبالصيغةالتيجاءتبهافكرةاألمنالجماعي،منحيثوسيلةإتعبرعن

عضاءوالخمسدائموتحققهاواألهدافالمرادتحقيقها،سوفتبقىمعطلةإالإذاتوافرتإرادةاأل

 .6446ةعامالعضويةفيمجلساألمن،كماحدثفيالحالةالعراقي

خذتأمنالجماعيمنحيثطبيعةالقوةالدوليةالمرادتشكيلهانالصيغةالبديلةلمفهوماألأبيد .1

من)العملالجماعيالمشترك(فماجرىويجريخرهومفهوم)التحالفالدولي(بدال آشكال 

نالدوليينهومحتىالقوىالتيستهددالسلمواألوأمنعملياتالتدخلفيمناطقالصراعات،

ماحدثفيالصومالوروانداعام ،وما6444،وكوسوفوعام6443التحالفالدولي،وهذا

)لميصدرقرارمنمجلساألمن2162،وضدداعشمنذعام2166حصلضدليبياعام

 لعملجماعيضدداعش،إنماتحالفدوليتقودهالوالياتالمتحدة(.

مالمتحدةفيحلالصراعاتوالمنازعاتتحتمايسمىبـ)قواتتناميدورالجمعيةالعامةلألم .1

ليةعملالقواتآليةعملهاعنصيغةوآحفظالسالم(وهيتختلفمنحيثطبيعةتشكيلهاو

 المخصصةلتحقيقمفهوماألمنالجماعي.

مافيوقتناالحاليبعدعضوا 643لىإاألعضاءفيمنظمةاألممالمتحدةأنزيادةعددالدول .8

مجلساألمنعضوا 91كان ينعكسعلىتشكيل لم تأسيسه، يمثلعددفهوعنده يزال ال

 .6411أعضاءالمنظمةعام

حد التغيرمراكزالقوىفيالعالممنخاللعودةنفوذالروسيوالصينيكقوىاقليميةقادرةعلى .7

ةفيمختلفمناطقالعالمقليميةجديدا لىبروزقوىدوليةوإمنهينةالقطباألوحد،باإلضافة

منتتنافسفيمابينهاعلىفرضنفوذهاوتطمحللحصولعلىعضويةدائمةداخلمجلساأل

الةفيحلالخالفاتوالصراعاتالتيتحدثفيمحيطأقاليمها.حتىيتسنىلهاالمشاركةالفعّ
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مسةالدائمةأنأيمقترحخاصبإصالحاألممالمتحدةيجبأنيحصلعلىموافقةالدولالخ .4

ستخدامايقافأيمقترحفيحالعدمموافقتهاعليهمنخاللإالعضوية،ألنبإمكانأيمنها

كتسبوهابعدالحربالعالميةأمنفقدانسلطاتهمالواسعةالتيحقالنقض)الفيتو(وذلكخوفا 

 باإلضافة موافقةإالثانية، لىضرورة تشهد التي العامة الجمعية حولنقساماتاثلثي داخلها

 وهواالتفاق وثابتلإلصالح، واحد شكل أبرعلى يعتبر إصالحما وجه يقففي عائق ز

 من.مجلساأل

ختالفطبيعةالتهديداتالمخلةباألمنوالسلمالدوليين.فبعدأنكانتهذهالتهديداتترتكزإ .61

ولعلىدولةعلىالخالفاتالعسكريةبينالدولأوالحصارالذيتفرضهدولةأومجموعةد

اآل أصبحت أخرى، أكثر التهديدات اإلوتنوعا تساعا أن التهديدات والصحيةلتشمل نسانية

 لىزيادةالمهامواألعباءالمطلوبةمنالمنظمةالقيامبها.إىد أمما،واالقتصادية

ل .66 أيتعريفمحدد ومجلساألمنهوصاحبالسلطةاليوجد اإلخاللبه، أو السلم تهديد

صبحتهذهالمادةالركناألساسيلجميعأفقد(،34للمادة)ديريةالمطلقةلتحديدذلكوفقا التق

لىالتدخلفيالشؤونالداخليةإمنالتيأدتفيبعضاألحيانتجاوزاتمنجانبمجلساألال

 منوالسلمالدوليين.ستقراراألاعلىللدولاألعضاءكونهاتشكلتهديدا 

لدولاألعضاءحولإصالحمجلساالمنوغيابإرادةلمواقفوالرؤىتبراالختالففياليع .62

 هدافاإلصالح.أالتيتحولدونتحقيقالمعوقاتالتغييرأهم
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 التوصيات:

لى مجموعة من التوصيات بناء على مشروعات اإلصالح التي قدمت من جهات إتوصل الباحث  

 :يأتيفيما عديدة، وتتمثل هذه التوصيات 

6.  لىإأكثرممامضيةالنظرفيميثاقاألممالمتحدة،إذأصبحتالحاجةماسعادةإضرورة

ميثاقيضمويكرسالتعاو جراءتعديالتعلىبعضبنودإنالدولي،ولنيحدثذلكإالبعد

( المادة والتينصتعلى617الميثاقمنها الدولالخمساألعضاءالدائمينا( شتراطموافقة

لىموافقةثلثيإباإلضافةمعأربعةمنغيرالدائمين،حقالنقضبمجلساألمنالتيتتمتعب

 أعضاءالجمعيةالعامةإلجراءأيتعديلأوتغييرفينصوصموادالميثاق.

لذلك،مجلساألمنيمثلالجهازالتنفيذيلألممالمتحدةالذييقومبحفظالسلمواألمنالدوليين .2

تفاقابعدخصوصا ،دلللدولاألعضاءفيالمنظمةوجبأنيشكلبطريقةتكفللهالتمثيلالعا

أكثروأصدقجميعالدولفيالعالمعلىضرورةتوسيعالعضويةفيمجلساألمنلتشملدوال 

للواقعالدولي.تمثيال 

مجلسليضمنمساهمةاللتزامالجديةوتحملالمسؤوليةالدوليةفيإصالحأسلوبالعملفيإ .3

ا الدولغير من الدولأكبرعدد دعوة يتم مشاوراتعلنية جراء وا  القرار، فيصنع ألعضاء

القراراتوالدولال بهذه تيستشاركفيقواتالمعنيةإليهاوخاصةالدولالتيتتأثرمصالحها

لها.ةمنالدوليينأنكانهناكحاجحفظالسلمواأل

الذيبات .9 استخدامحقالنقض)الفيتو( حلولمناسبةلضبطعملية حقيقيا يشكلخطرا إيجاد

علىعملمجلساألمنفيحالوجودخالفاتبينالدولالقائمةحولقرارمعين،أومحاولة

يمسمصاتخاذالمجلس دولكبرىأو نفوذ يتعلقبمنطقة أومصالحقرارما المباشرة الحها

الحقبأيشكلمناألشالونظرا .حلفائها كال،عليهستحالةقبولتلكالدولالتنازلعنهذا
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منخالل استخدامه تقييد الحقمندولتينيرىالباحثضرورة هذا أكثرأفرضاستخدام و

للتنفيذ.ليصبحقابال 

إيجادنوعمنالرقابةعلىقراراتمجلساألمنسواءمنقبلالجمعيةالعامةالتيتعتبرالجهاز .1

المتحدة علىجميعأإمنخالل،األكبرفيمنظمةاألمم منومناقشةعمالمجلساألشرافها

ستشاريةبصورةمنفصلة،أورقابةقانونيةمنقبلمحكمةالعدلالدوليةواألخذبآرائهااالتقاريره

األنامنوذلكخوفا  أوأنلميثاقاألساسيةوفقا حرافقراراتالمجلسعنغايتها ممالمتحدة

 ضاءفيالمجلس.عخاصةببعضالدولاألالراتالسياسيةلالعتباتصدروفقا 

1.  التوصل ووضعإضرورة المشروعة، المقاومة عن وتمييزه الدولي، لإلرهاب تعريفمحدد لى

إ العالمية الحرب وتقنيين لترشيد وذلك بمواجهته، كفيلة المتحدةجراءات الواليات تقودها التي

 .ستقرارفيالعالمدتإلىمزيدمنالفوضىوعدماإلأرهابالتيمريكيةعلىاإلاأل

للقانونعسكريةوفقا الوقتصاديةأااليلفرضالعقوباتسواءيفترضأنيكونهناكإطارقانون .8

 األممالمتحدة.فيالعقوباتبالتعاونمعلجنةحقوقاإلنساناتالدولياإلنسانيويتمتنفيذقرار

لمجلساأل .7 يكون أن قراراتضرورة وتنفيذ العدوان ردع باستطاعتها أممية قوة وهمن ذلكمن،

 وهوما ومدىتسليحها تلكالقواتوأماكنها اتفاقاتدوليةتحددحجم عليهنص تخاللإبرام

 (منالميثاق.98المادة)

وأخيرا  باإلضافة الكبرى الدول موافقة إن القول طبقا إيمكن األعضاء دول باقي للمادةلى

مجلساألمن617) إلصالح الوحيد الشرط يعد ال إعالءجبعلىيإذ،(، أهمية رؤية الجميع

فيأنراسخا المصلحةالعامةالدوليةعلىالمصلحةالقوميةلدولهم،وهومايتطلبإرادةواعتقادا 

ستتبابالسلمواألمناإصالحمجلساألمنهومطلبأساسيلمواجهةالتحدياتالمختلفةوإلعادة
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يعيش الذي المتجمد الوضع يستمر أن والمتوقع المنظورالدوليين، في يتغير ولن المجلس، فيه

 واقعالدوليوموازينالقوىالحالية.الالقريب،إالإذاتغير
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 المصادر:

،الجزءاألول،األلف،مادة"األممالمتحدة"،موسوعة السياسة(.6441الكيالي،عبدالوهاب) .6

 ؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،بيروت،لبنان."مجلساألمن".الطبعةالثالثة،الم

،المجلةالمصريةللقانونالدولي،القاهرة،المجلدميثاق األمم المتحدة(،6411سلطان،حامد) .2

السادس.

 أوال: الكتب العربية

 اهلل عبد احمد العال، (2111)أبو .تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين.

.دارالكتبالقانونية:المحلةالكبرى

 المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر:،بيروتمنظمة تبقي ونظام يرحل.(2113)بطاينة،فؤاد.

 ( ميلود بيروتمستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة.(2117بنغربي، منشورات:،

.الحلبيالحقوقية

  ومطر جميل )هالل الدين ت االصالح بعد نصف قرن، االمم المتحدة، ضرورا.(6441على

.مركزدارساتالوحدةالعربية:بيروت.وجهة نظر العربية

 الدوحةاصالح االمم المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي.(2114حسن)نافعة،:

مركزالجزيرةللدراسات.

 كامل ثامر العالقات الدولية واستراتيجية ادارة االزمات.(2114)الخزرجي، دار:عمان،

.المجدالويللنشروالتوزيع
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 عدنانمحمد عمانالتدابير القسرية لمجلس االمن.(6444)الخشاشنة، الحميد:، عبد مكتبة

.شومان

 (اهلل مصطفيعبد 2112خشيم، طرابلسمناهج واساليب البحث السياسي(. القومية:، الهيئة

 للبحثالعلمي.

 السعيد محمد ي التنظيم الدوليالوسيط ف.(2162)الدقاق، المطبوعات:االسكندرية. دار

 .الجامعية

 الدارالمطبوعاتالجامعية:،االسكندريةالتنظيم الدولي.(6476)الدقاق،محمدسعيد.

 (6449ربيع،مقلد.)حقوقالنشرمحفوظةلجامعةالكويت.:،الكويتموسوعة العلوم السياسية

 أحمد سيفالدين، ال.(2166) محمد تقديم مجلس األمن ودوره في حماية السالم مجذوب،

.منشوراتالحلبيالحقوقية:،بيروتالدولي

 (2113الشكري،علييوسف).إيتراكللطباعة:،القاهرةالمنظمات الدولية اإلقليمية والمتخصصة

.والنشروالتوزيع

 النهضةالعربيةدار:الطبعةالسادسة،القاهرة.المنظمات الدولية.(6478)شهاب،مفيدمحمود.

 المكتبة:،بيروتاألمم المتحدة وحفظ السلم واألمن الدوليين.(6449)عبدالرحيم،محمدوليد

 .العصريةللطباعةوالنشر

 (2162علوان،عبدالكريم.)منشوراتدارالثقافة.:،عمانالوسيط في القانون الدولي

 مؤسسةالفالح:عمان،متحدة في الميزانقرارات منظمة األمم ال.(2111)العليمات،نايفحامد

.للنشروالتوزيع
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 نعيمة بيروتدمقرطة األمم المتحدة.(2118)عميمر، للدراسات :، الجامعية المؤسسة مجد

والنشروالتوزيع،،لبنان.

 ( مبروك مطبوعات:الجزائر.التنظيم الدولي والمنظمات الدولية.(6449غضبان، ديوان

الجامعية.

 االسكندريةاألحكام العامة في قانون األمم، التنظيم الدولي.(2111)،محمدطلعتالغنيمي ،:

دارنشرالمعارف.

 ذكريا ناشرون،العالم ما بعد أمريكا.(2114)فريد للعلوم العربية دار شيحة، بشار ترجمة ،

بيروت،لبنان.

 درة عن اإلدارة المنفردةالنظرية العامة للتصرفات الدولية الصا.(6479)فؤاد،مصطفىأحمد،

.منشأةالمعارف:االسكندرية

 أحمد مصطفي الكبرىاألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.(2119)فؤاد، المحلة دار:،

.الكتبالقانونية

 ( سعيد وفاة االمم المتحدة: أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة .(2111الالوندي،

.مصرللنشروالتوزيعنهضة:.القاهرةاالمريكية

 التنظيم الدولي )النظرية العامة والمنظمات العالمية واالقليمية .(2111)مانع،جمالعبدالناصر

دارالعلومللنشروالتوزيع.:الجزائروالمتخصصة(، 

 محمد التنظيم الدولي )النظرية والمنظمات العالمية واإلقليمية .(2111)المجذوب،

.شوراتالحلبيالحقوقيةمن:،بيروتوالمتخصصة(

 منشوراتجامعةحلب:،دمشقالمنظمات الدولية: النظرية العامة.(6448)مرشحة،محمود.
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 دارالفكرالعربي.:القاهرة.تقنيات ومناهج البحث العلمي(.2112)المشوخي،حمدسليمان

 الشروقالدوليةمكتبة:،القاهرةالتنظيم الدولي(،2112محمدشوقي)عبدالعالنافعة،حسنو. 

 (حسن 6441نافعة، دور األمم المتحدة، في تحقيق السلم واألمن الدوليين في ظل التحوالت (

مركزدراساتالوحدةالعربية.::)تحرير(جميلمطروعلىالدينهالللبنانالراهنة

 محمد أحمد حسام حدود وسلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام .(6449)هنداوي،

 .دارالنهضةالعربية:القاهرة.ي الجديدالعالم

 ثانيا: الدوريات

3. ( حسين سهيل في2117الفتالوي، األمن مجلس ووسائل الدوليين واألمن السلم مفهوم )

 .مجلة مركز الدراسات الفلسطينيةحمايتهما،

683،العددالسياسة الدولية،الوالياتالمتحدة:صعودأمانحدار؟(2117)شلبي،سيدأمين .9

 .2117تموز/يوليو

،المستقبل العربيودروسالعراق،2111(االمنالعالميفيعام2111أليسونجزكيزبيلز) .1

 .2111كانونالثاني/يناير323،العدد27السنة

حسن) .1 2111نافعة، دائم، مقعد في العربية الدول فرصة األمن: مجلس إصالح المستقبل (

.2111تبتاريخحزيران/يونيو،نشر361،العدد27،السنةالعربي

موسي) .8 2113الزغبي، العالم، في والنزاعاتالمسلحة المتحدة األمم دمشق،مجلة المعرفة( ،

.2113،نشرتبتاريخحزيران/يونيو988العدد

،6491(االممالمتحدةفينصفقرن،دراسةفيتطورالتنظيمالدوليمنذ6441نافعة،نافعة) .7

 ،المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب،الكويت.212،رقمعالم المعرفة
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،المجلة العربية للدراسات الدولية(.العربوأمريكاوالنظامالدوليالجديد،6443العكيم،حسن) .4

العددالثالث،واشنطن.

 ثالثا: الرسائل الجامعية

ناصر .6 محمد اطروحة،أثر ممارسات مجلس األمن الدولي على الدولة.(2161)بوغزالة،

 جامعةالجزائر.،القانونالعام،غيرمنشورةكتوراهد

طاهر .2 حامد خالد سياسة الواليات المتحدة تجاه هيئة االمم المتحدة .(2111)شنيكات،

والعلوم(.0991-7114) االقتصاد كلية السياسية، العلوم في الفلسفة في دكتوراه أطروحة

 السياسية،جامعةالقاهرة.

،مذكرةلنيلشهادةإصالح مجلس االمن في ظل التغيرات الدولية الراهنة.(2162)فيصل،فار .3

 الماجستيرفيالقانونالدوليوالعالقاتالدولية،جامعةالجزائر.

،سلسلةنحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليين.(2166)ليتيم،فتحية .9

لعربية،بيروت،لبنان.أطروحاتالدكتوراه،مركزدراساتالوحدةا

مشروعات إصالح مجلس األمن " دراسة سياسية مقارنة في ضوء .(2118نهىعلىبكر) .1

رسالةمقدمةلنيلدرجةالدكتوراهالفلسفةفيالعلومالسياسية،كليةأزمات ما بعد الحرب الباردة،

 االقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة،مصر.

 عمل وحوارات : تقارير وأوراقرابعاا 

فيجومنالحريةأفسح:صوبتحقيقالتنميةواألمنوحقوقاإلنسان.(2111)كوفيأنان .6

 اإلعالم،األممالمتحدة.إدارة شؤون،2111للجميع،تقريراألمينالعامعام

العشرةإلصالحمجلساألمنالدولي، .7 التقريرالثامنعشرلمنسقلجنة إرنستبايكوروما،

 ASSEMBLY/AU/4(XXVIIقة(الوثي2161
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3. ( ريا 2161خوري، دمشق: السورية. باألزمة الخاصة المتحدة قراراتاألمم المركز الوطني (.

 لألبحاث واستطالع الرأي.

العربي، .9 االستراتيجي 2111-2111التقرير ،مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،

 القاهرة،مصر.

،مركزاالماراتنوان إصالح األمم المتحدة في غياب العربورقة عمل بعوحيدعبدالمجيد، .1

 .8/2/2111للدراساتوالبحوثاالستراتيجية،

بتاريخ .1 نشر واالستراتيجية، السياسية للدراسات األهرام مركز غالي، بطرس دكتور مع حوار

36/62/2111

 : المواقع االلكترونيةخامساا 

تحدةعنحلاألزمةفيسوريا؟،موقعإضاءات،هلعجزتاألممالم.(2168)السنوار،أماني .6

 -http://ida2at.com/did-the-united .29/6/2168نشرتبتاريخ

عياش .2 بوست.(2169)عبدالرحمن نون موقع الموت، وادي في المذبحة .. سربرنيتسا

 /http://www.noonpost.org/content .69/8/2169االلكتروني،نشرتبتاريخ

بمط .3 األمن االلكتروني.مجلس الجزيرة موقع االستيطان، بوقف إسرائيل البة

http://www.aljazeera.net/ 

نقطةتحولفيالنظامالدولي؟،موقعأملاألمة2117حسننافعة) .9 (هلتشكلأزمةجورجيا

 /http://amlalommah.net/2008/09/04.2117-4-3اإللكتروني،نشرتبتاريخ

الرسالةااللكتروني،مستقبللألمةفيزمناالحتكارات،موقعأي(2111_)عبداهلل،النفيسي .1

http://alasr.ws/articles/view/7491 
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(مجلساألمن:توسعفيالصالحيات،ورقةعملقدمتفيمؤتمرالمركز2162نقوال،ليلى) .1

ط:بيروت،لبنان.نقالعنالراب2162كانوناألول/يناير8االستشاريللدراسات،فيبيروت

leilanrahbany.wordpress.com/ 

مكانيةالتصدي،ورقةعملقدمت2162حريصاتي،سليم) .8 (.مجلساألمنالدولي:التجاوزاتوا 

عن نقال لبنان. بيروت، للدراسات، االستشاري المركز مؤتمر في

 leilanrahbany.wordpress.comالرابط:

جابةللمستجداتالدولية.نقالعن(.ضرورةتطويراألممالمتحدةاست2161هشام،شنكاو) .7

 /https://pulpit.alwatanvoice.comالرابط:

 (.مجلساألمنيفشلفيإصدارقراربشأنحلب.نقالعن2161الجزيرة) .4

 www.aljazeera.netالرابط:

 (ماذابعدالفيتوالروسيالصينيالرابع؟،نقالعنالرابط:2169كوش،عمر) .61

http://www.alyaum.com/article/3142423 

،تاريخDWمحمدابراهيم،االممالمتحدةبينضرورةاالصالحومصالحالقوىالعظمي،موقع .66

 http://p.dw.com/p/64aq.3/6/2111النشر

 : مصادر باللغة األجنبيةسادساا 

 Bossuyt, Marc  (2000). The Adverse Consequences Of Economic 

Sanctions On the Enjoyment of Human Rights,  Working paper, 

Economic and Social Council,  21June  

 Nahory, Celine (2004). The Hidden Veto, Global Policy Forum, May 

2004.//www.globalpolicy.org 

  John Ikenberry (2008).The rise of china and the future of the west: can the 

Liberal system survive" Foreign Affairs, January-Februraty.  
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ttps://www.foreignaffairs.com/articles/asia/ 

 Richard Hass, (2008) The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S 

Dominance?, Foreign Affairs,y/June.https://www.foreignaffairs.com/ 

 Osava, Mario (2005). security council reform not just a question of 

numbers', inter press service, july5, .http://www.ipsnews.net/ 

 Black,Ian, (2004). All change but no change', guardian, October 20,. 

https://www.theguardian.com/profile/ianblack 

 6-Jacques sapir,( 2008). Le Nouveau XXle siècle: Du Siecle (americain) au 

retour des nations (paris: Seuil,) 

 : النظام الداخلي المؤقت لمجلس االمنسابعاا 

منفصلالرابعوفقاللنظامالداخليالمؤقتتنصعلى)يتداولأعضاءمجلساألمن67المادة .6

شهرتقويمي(.بحسبالترتيبالهجائياالنجليزيألسمائهم،ويشغلكلرئيسمنصبهلفترة

منالنظامالداخليالمؤقتتنصعلى)تكوناجتماعاتمجلساألمنعلنيةمالم97المادة .2

يقررالمجلسغيرذلك،وتناقشأيةتوصيةإلىالجمعيةالعامةبشأناألمينالعامويبتفيها

 فيجلسةسرية(.

 : قرارات صادرة عن األمم المتحدةثامناا 

 وليقرارات مجلس األمن الد-0

.2168كانونالثاني/ينايرعام64المؤرخفي2339قرارمجلساألمنرقم
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2017.shtml 

 .2166شباط/فبرايرعام21المؤرخفي6481قرارمجلساالمنرقم
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 

.2166أذار/مارسعام68المؤرخفي6483االمنرقمقرارمجلس
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 

.2118أيار/مايوعام31المؤرخفي6818قرارمجلساألمنرقم
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2007.shtml

.2111أذار/مارسعام24فيالمؤرخ6146قرارمجلساألمنرقم
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http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2005.shtml
.2119تشرينالثاني/نوفمبرعام61المؤرخفي6182قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2004.shtml
.2119ريلنيسان/اب22الصادرفي6134قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2004.shtml
.2112تشرينالثاني/نوفمبرعام7المؤرخفي6996قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml 
.2116أيلول/سبتمبرعام27المؤرخفي6383قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2001.shtml
.6449أيار/مايوعام1المؤرخفي468قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml
.6443حزيران/يونيوعام61المؤرخفي796قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
.6442كانونالثاني/ينايرعام21المؤرخفي833قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml
.6442كانونالثاني/ديسمبرعام3المؤرخفي849قرارمجلساالمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml
.6442كانونالثاني/ينايرعام26المؤرخفي836قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml 
.6446نيسان/أبريلعام2المؤرخفي178قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
.6446نيسان/ابريلعام1المؤرخفي177قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml


.6441تشرينالثاني/نوفمبرعام24المؤرخفي187قرارمجلساألمنرقم
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml

.6471ايلول/سبتمبرعام27المؤرخفي984ارمجلساألمنرقمقر
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1980.shtm 

.6484أذار/مارسعام22المؤرخفي991قرارمجلساألمنرقم
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http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1979.shtml
6418حزيران/يونيوعام4و8و1المؤرخةفي239و231و233قراراتمجلساألمن

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1967.shtml
.6416شباط/فبرايرعام26المؤرخفي616قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1961.shtml
.6411حزيران/يونيوعام21المؤرخفي72قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1950.shtml
عددالقراراتمجلساألمنالدولي:

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions
 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة:-7

6443برعامالمؤرخفيكانوناالول/ديسم21/97قرارالجمعيةالعامةرقم
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm

6442كانوناألول/ديسمبرعام66المؤرخفي12/98قرارالجمعيةالعامةرقم
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/GARes47all1.htm

6413يسمبرعامكانونأول/د68المؤرخفي6446قرارجمعيةالعامةرقم
6411تشرينالثاني/نوفمبر3المؤرخ388قرارالجمعيةالعامةرقم

توصيةالجمعيةالعامةالمتعلقةبالتفريقبينالمسائلاالجرائيةوالموضوعية
http://www.securitycouncilreport.org/

 : الجداولتاسعاا 
http://research.un.org/en/docs/sc/quick(:6الجدولرقم)
( )2جدولرقم ميلود بنغربي، منشورات2117(: فيظلالعولمة، المتحدة االمم مستقبلمنظمة )

الحلبيالحقوقية،الطبعةاالولي،بيروت،لبنان.
( )3جدولرقم ميلود بنغربي، منشورات2117(: فيظلالعولمة، المتحدة االمم مستقبلمنظمة )

روت،لبنان.الحلبيالحقوقية،الطبعةاالولي،بي
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 المالحق

 ميثاق األمم المتحدة

الفقرةاالولىمنالمادةاألولىفيميثاقاالممالمتحدةتنصعلى)حفظالسلمواألمنالدولي، .6

وتحقيقا لهذهالغايةتتخذالهيئةالتدابيرالمشتركةالفع الةلمنعاألسبابالتيتهددالسلموإلزالتها،

 أعمالالعدوانوغيرها لمبادئوتقمع وفقا  السلمية، وتتذرعبالوسائل بالسلم، اإلخالل منوجوه

العدلوالقانونالدولي،لحلالمنازعاتالدوليةالتيقدتؤديإلىاإلخاللبالسلمأولتسويتها(.

المتحدة" .2 "األمم تنصعلى)العضوية المتحدة منميثاقاالمم الرابعة االولىفيالمادة الفقرة

الد لجميع هذامباحة يتضمنها التي بااللتزامات نفسها تأخذ والتي للسالم، المحبة األخرى ول

الميثاق،والتيترىالهيئةأنهاقادرةعلىتنفيذهذهااللتزاماتوراغبةفيه(.

3.  الثالثةفيالمادة للجمعيةالعامةأنتسترعي66الفقرة تنصعلى) المتحدة منميثاقاالمم

الالتييحتملأنتّعرضالسلمواألمنالدوليللخطر(.نظرمجلساألمنإلىاألحو

فيميثاقاالممالمتحدةتنصعلى)يتألفمجلساألمنمنخمسة23الفقرةاالولىمنالمادة .9

عشرعضوا مناألممالمتحدة،وتكونجمهوريةالصين،وفرنسا،واتحادالجمهورياتاالشتراكية

لبريطا المتحدة والمملكة األمريكيةالسوفياتية، المتحدة والواليات الشمالية، يرلندا وا  العظمي نيا

وت فيه. دائمين أعضاء أعضاء عشرة العامة الجمعية ليكونواآنتخب المتحدة األمم من خرين

أعضاءغيردائمينفيالمجلس.وُيراعيفيذلكبوجهخاصوقبلكلشيءمساهمةأعضاء

يوفيمقاصدالهيئةاألخرى،كماُيراعىأيضا التوزيعاألممالمتحدةفيحفظالسلمواألمنالدول

لمدة الدائمين غير مجلساألمن )ُينتخبأعضاء تنصعلى الثانية الفقرة العادل(. الجغرافي

سنتين،علىأنهفيأولانتخابلألعضاءغيرالدائمينبعدزيادةعددأعضاءمجلساألمن
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ختاراثنانمناألعضاءاألربعةاإلضافيينلمدةمناحدعشرعضوا إلىخمسةعشرعضوا ،يُ

سنةواحدةوالعضوالذيانتهتمدتهاليجوزإعادةانتخابهعلىالفور(.

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)رغبةفيأنيكونالعملالذي29الفقرةاالولىمنالمادة .1

ا تلك أعضاء يعهد وفّعاال ، سريعا  المتحدة" األمم " به بالتبعاتتقوم مجلساألمن إلى لهيئة

الرئيسيةفيأمرحفظالسلمواألمنالدوليويوافقونعلىانهذاالمجلسيعملنائباعنهمفي

قيامهبواجباتهالتيتفرضهاعليههذهالتبعات(.

1.  بقبولقرارات21المادة المتحدة" األمم " أعضاء تنصعلى)يتعهد المتحدة منميثاقاالمم

وتنفيذهاوفقهذهالميثاق(.مجلساألمن

8.  المادة األوليمن من28الفقرة عضو لكلدولة تنصعلى)يكون المتحدة منميثاقاألمم

اعضاءالمجلسصوتواحد(.الفقرةالثانيةتنصعلىأن)تصدرقراراتالمجلسفيالمسائل

الثالثةتنصعلىأن)تصدر الفقرة قراراتالمجلسفياإلجرائيةبموافقةتسعةمنأعضائه(.

الدائمين األعضاء أصوات بينها من أعضائه من تسعة بموافقة األخرى الموضوعية المسائل

،12منالمادة3المتفقة؛بشرطأنهفيالقراراتالمتخذةتطبيقاألحكامالفصلالسادس،والفقرة

يمتنعمنكانطرفافينزاععنالتصويت(.

الميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)ُينظ ممجلساألمنعلىوجهمن27الفقرةاالولىفيالمادة .7

الغرضيمّثلكلعضومنأعضائهتمثيال دائما فيمقر يستطيعمعهالعملباستمرار،ولهذا

الهيئة(.الفقرةالثانيةتنصعلى)يعقدمجلساألمناجتماعاتدوريةيمّثلفيهاكلعضومن

 ذ–أعضائه شاء رج-لكإذا بمندوببأحد أو الغرضخاصة(.آالحكومته لهذا خريسميه

الفقرةالثالثةتنصعلى)لمجلساألمنأنيعقداجتماعاتفيغيرمقرالهيئةإذارأىأنذلك

أدىإلىتسهيلأعماله(.
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منميثاقاالممالمتحدةتنصعلى)لمجلساألمنأنينشئمنالفروعالثانويةما24المادة .4

داءوظائفه(.يرىلهضرورةأل

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)لكلعضومناعضاء"األممالمتحدة"منغير36المادة .61

أعضاءمجلساألمنأنيشتركبدونتصويتفيمناقشةأيهمسألةُتعرضعلىمجلساألمن

إذارأىالمجلسأنمصالحهذاالعضوتتأثربهابوجهخاص(.

66.  ا32المادة ميثاقاألمم ليسمن المتحدة" "األمم أعضاء من كلعضو تنصعلى) لمتحدة

طرفا فينزاعأيهمابعضوفيمجلساألمن،وأيةدولةليستعضوا في"األممالمتحدة"إذاكان

النزاعدون معروضعلىمجلساألمنلبحثهيدعىإلىاالشتراكفيالمناقشاتالمتعلقةبهذا

لساألمنالشروطالتييراهاعادلةالشتراكالدوليةأنيكونلهحقفيالتصويت،ويضعمج

التيليستمنأعضاء"األممالمتحدة"(.

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)يجبعلىأطرافأينزاعمن33الفقرةاالولىمنالمادة .62

يقشأناستمرارهأنيعرَّضحفظالسلمواألمنالدوليللخطرأنيلتمسواحلهبادئذيالبدءبطر

إلىالوكاالت أوأنيلجأوا القضائية، والتسوية والتوفيقوالتحكيم المفاوضةوالتحقيقوالوساطة

التنظيماتاإلقليميةأوغيرهامنالوسائلالسلميةالتييقععليهااختيارها(.

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)لمجلساألمنأنيفحصأينزاعأوأيموقف39المادة .63

غلىاحتكاكدوليأوقديثيرنزاعالكييقررماإذاكاناستمرارهذاالنزاعأوالموقفقديؤدي

للخطرحفظالسلمواألمنالدولي(. منشأنهأنيعرض 

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)لكلعضومن"األممالمتحدة"31الفقرةاألولىفيالمادة .69

العامة الجمعية مجلساألمنأو منالمادةأنينّبه إليه إلىنزاعأوموقفمنالنوعالمشار

الرابعةوالثالثين(.الفقرةالثانيةتنصعلى)لكلدولةليستعضوا في"األممالمتحدة"أنتنّبه
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مجلساألمنأوالجمعيةالعامةإلىأينزاعتكونطرفافيهإذاكانتتقبلمقدما فيخصوص

النزاعالتزاماتالحلالسلم تنصعلىهذا الثالثة الفقرة الميثاق(. فيهذا يالمنصوصعليها

علىالطريقةالتيتعالجبهاالجمعيةالعامةالمسائلالتيتنّبه62و66)تجرىأحكامالمادتين

إليهاوفقالهذهالمادة(.

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلي)لمجلساألمنفيأيةمرحلة31الفقرةاالولىمنالمادة .61

أوموقفشبيهبهأنيوصيبمايراهمالئما33نمراحلنزاعمنالنوعالمشارإليهفيالمادةم

مناإلجراءاتوُطُرقالتسوية(.الفقرةالثانيةتنصعلى)علىمجلساألمنأنيراعيمااتخذه

الثالثةتنصعلى)على الفقرة مجلسالمتنازعونمنإجراءاتسابقةلحلالنزاعالقائمبينهم(.

يجبعلى المنازعاتالقانونية أن أيضا  أنيراعي المادة لهذه وفقا توصياته يقدم األمنوهو

 النزاع عامة–أطراف النظام-بصفة ألحكام وفقا  الدولية العدل محكمة على يعرضوها أن

األساسيلهذهالمحكمة(.

61.  الثانيةمنالمادة أخفقتالدو38الفقرة نزاعمنفيالميثاقتنصعلى)إذا لالتييقومبينها

فيحلهبالوسائلالمبّينةفيتلكالمادةوجبعليهاأنتعرضه33النوعالمشارإليهفيالمادة

علىمجلساألمن(.

68.  وقعتهديد34المادة كانقد إذا تنصعلى)يقررمجلساألمنما المتحدة منميثاقاألمم

عمالالعدوان،ويق دمفيذلكتوصياتهأويق ررماللسلمأوإخاللبهأوكانماوقععمال منأ

لحفظالسلمواألمنالدوليأوإعادتهإلى96،92يجباتخاذهمنالتدابيرطبقاألحكامالمادتين

نصابه(.

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)منعا لتفاقمالموقف،لمجلساألمن،قبلأنيق دم91المادة .67

،أنيدعوالمتنازعينلألخذبمايراه34يرالمنصوصعليهافيالمادةتوصياتهأويتخذالتداب
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المتنازعين بحقوق المؤقتة التدابير  هذه تخل وال مؤقته، تدابير من مستحسنا  أو ضروريا 

ومطالبهمأوبمركزهم،وعلىمجلساألمنأنيحسبلعدمأخذالمتنازعينبهذهالتدابيرالمؤقتة

حسابه(.

64.  منمن96المادة يجباتخاذه ما يقرر  أن )لمجلساألمن تنصعلى المتحدة األمم ميثاق

التدابيرالتيالتتطلباستخدامالقواتالمسلحةلتنفيذقراراته،ولهأنيطلبإلىأعضاء"األمم

المتحدة"تطبيقهذهالتدابير.ويجوزأنيكونمنبينهاوقفالصالتاالقتصاديةوالمواصالت

بحريةوالجويةوالبريديةوالبرقيةوالالسلكيةوغيرهامنوسائلالمواصالتوقفا جزئيا الحديديةوال

أوكليا ،وقطعالعالقاتالدبلوماسية(.

21.  رأىمجلساألمنأنالتدابيرالمنصوص92المادة تنصعلى)إذا المتحدة منميثاقاألمم

فيالمادة لمتِفبه96عليها ،جازلهأنيتخذبطريقالقواتالتفيبالغرضأوثبتأنها

الجويةوالبحريةوالبريةمناألعمالمايلزملحفظالسلمواألمنالدوليأوإلعادتهإلىنصابه.

ويجوزأنتتناولهذهاألعمالالمظاهراتوالحصروالعملياتاألخرىبطريقالقواتالجويةأو

البحريةأوالبريةالتابعةألعضاء"االممالمتحدة"(.

26.  االولىفيالمادة المتحدةتنصعلى)يتعهدجميعأعضاء"األمم93الفقرة منميثاقاألمم

تحتتصرفمجلس يضعوا أن الدولي، واألمن السلم حفظ في المساهمة فيسبيل المتحدة"

والمساعدات المسلحة القوات من يلزم ما خاصة اتفاقات أو التفاق طلبه على بناء األمن

تنصوالتسهيالتالضر الثانية الفقرة الدوليومنذلكحقالمرور(. واألأمن لحفظالسلم ورية

ومدياستعدادها القواتوأنواعها على)يجبأنيحدَّدذلكاالتفاقأوتلكاالتفاقاتعددهذه

)ُتجرى على تنص الثالثة الفقرة تقدَّم(. التي والمساعدات التسهيالت ونوع عموما وأماكنها

تفاقأواالتفاقاتالمذكورةبأسرعمايمكنبناّءعلىطلبمجلساالمن،وتُبرمالمفاوضةفياال
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"االمم أعضاء من مجموعات وبين بينه أو المتحدة" "االمم أعضاء وبين األمن مجلس بين

المتحدة"،وتصّدقعليهاالدولالموّقعةوفقمقتضياتأوضاعهاالدستورية(.

تنصعلى)إذقررمجلساالمناستخدامالقوة،فإنهقبلأنمنميثاقاألممالمتحدة99المادة .22

في بااللتزاماتالمنصوصعليها وفاّء القواتالمسلحة تقديم يطلبمنعضوغيرممّثلفيه

،ينبغيلهأنيدعوهذهالعضوإلىأنيشتركإذاشاءفيالقراراتالتييصدرهافيما93المادة

العضوالمسلحة(.يختصباستخداموحداتمنقواتهذا

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)رغبةفيتمكيناالممالمتحدةمناتخاذالتدابير91المادة .23

القمع ألعمال فورا  استخدامها يمكن اهلية وحداتجوية األعضاء لدى يكون العاجلة الحربية

 استعدادها ومدى الوحدات هذه قوة األمن مجلس ويحّدد المشتركة. ألعمالالدولية والخطط

والخططألعمالهاالمشتركة،وذلكبمساعدةلجنةأركانالحربوفيالحدودالواردةفياالتفاقأو

(.39االتفاقاتالخاصةالمشارإليهافيالمادة

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)الخططالالزمةالستخدامالقوةالمسلحةيضعها91المادة .29

أركانالحرب(.مجلساألمنبمساعدةلجنة

منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)تشكَّللجنةمنأركانالحرب98الفقرةاالولىفيالمادة .21

تكونمهمتهاأنُتسديالمشورةوالمعونةإلىمجلساألمنوتعاونهفيجميعالمسائلالمتصلة

ال القوات والستخدام الدولي، واألمن السلم لحفظ حربية حاجات من يلزمه تحتبها موضوعة

تصرفهوقيادتها،ولتنظيمالتسليحونزعالسالحبالقدرالمستطاع(.الفقرةالثانيةتنصعلى)تشكَّل

يقوم من أو فيمجلساألمن الدائمين أركانحرباألعضاء الحربمنرؤساء أركان لجنة

مناألعضاءغيرالممثَّ المتحدة" لينفيهامقامهم،وعلىاللحنةأنتدعوأيعضوفي"األمم

بصفةدائمةلإلشراففيعملهاإذااقتضىُحسنقياماللجنةبمسؤولياتهاأنيساهمهذاالعضو
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فيعملها(.الفقرةالثالثةتنصعلى)لجنةأركانالحربمسؤولةتحتإشرافمجلساألمنعن

المسائلال أمَّا مرتبطةالتوجيهاالستراتيجيأليةقواتمسحلهموضوعةتحتتصرفالمجلس.

الرابعةتنصعلى)للجنةأركانالحربأنتنشئ الفقرة بعد(. القواتفستبحثفيما هذه بقيادة

لهاذلكمجلساألمنوبعدالتشاورمعالوكاالتاإلقليميةصاحبةالشأن(. لجاناإقليميةإذخوًّ

تدابيرمنعمنميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)إذااتخذمجلساألمنضدأيةدولة11المادة .21

تواجهمشاكل-سواءأكانتمنأعضاء"االممالمتحدة"أملمتكن–أوقمعفإنلكلدولةأخرى

اقتصاديةخاصةتنشأعنتنفيذهذهالتدابير،الحقفيأنتتذاكرمعمجلساألمنبصددحل

هذهالمشاكل(.

أعمالهابصفتههذهفيكلمنالميثاقاألممالمتحدةتنصعلى)يتولىاألمينالعام47المادة .28

اجتماعاتالجمعيةالعامة،ومجلساألمن،والمجلساالقتصاديواالجتماعي،ومجلسالوصاية،

للجمعية سنويا تقريرا العام األمين ويعد الفروع. هذه إليه تكلها التي بالوظائفاألخرى ويقوم

العامةبأعمالالهيئة(.

27.  ت44المادة نصعلى)لألمينالعامأنينبَّهمجلساألمنإلىأيةمنالميثاقاألممالمتحدة

مسألةيرىأنهاتهددحفظالسلمواألمنالدولي(.

منميثاقاالممالمتحدةتنصعلى)التعديالتالتيتدخلعلىهذاالميثاقتسرى617المادة .24

دَّقعليهاعلىجميعأعضاء"األممالمتحدة"إذاصدرتبموافقةثلثيأعضاءالجمعيةالعامةوص

لألوضاع وفقا الدائمين، مجلساألمن أعضاء جميع بينهم ومن المتحدة" "األمم أعضاء ثلثا

 الدستوريةفيكلدولة(.



 


