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أآليات تسوية املنازعات ادلولية يف جملس ا ألمن واجلعية العامة لالمم
املتحدة
بشتيوان عيل عبدالقادر  ،أأش نا امحد محمود
قسم القانون ،لكية القانون والعالقات ادلولية جامعة جهيان – اربيل ،كوردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
أأن منظمة ا ألمم املتحدة منذ تأأسيسها بعد هناية احلرب العاملية الثانية لعبت وتلعب دوراً رائداً وهمامً يف تسوية املنازعات ادلولية ابلطرق السلمية أأو العسكرية وذكل وفق ًا مليثاقها
والقواعد ا ألخرى للقانون ادلويل العام .أأن جملس ا ألمن واجلعية العامة ل ألمم املتحدة تُعتربان هجازين رئيس يني يقومان ابدلور الرئييس يف حل املنازعات ادلولية .ففي حبثنا هذا نركز
عىل بيان وحتليل الآليات املتاحة أأمام هذين اجلهازين للقيام بدورهام يف حامية ا ألمن والسمل العامليني عن طريق الوقوف بوجه نشوب نزاعات دولية أأو وقفها وتسويهتا .ومما ل
شك فيه بأأن اعامل هذين اجلهازين تصطدم ابلكثري من املعوقات العملية والقانونية بسبب همينة س ياسة ادلول العظمى عىل العالقات ادلولية .يف هذه ادلراسة نبني كيف يس تطيع
هذين اجلهازين وخاصة جملس ا ألمن مهنام تسوية املنازعات ادلولية ابعتباره هجاز منح ميثاق ا ألمم املتحدة العديد من الاختصاصات اليت تؤههل اإصدار قرارات ملزمة جليع ادلول
دون اس تثناء بعكس اجلعية العامة ل ألمم املتحدة اليت لها خيارات حمدودة ومقيدة حلل الزناعات ادلولية ألن قراراهتا غري ملزمة لدلول مثل جملس ا ألمن.
مفاتيح اللكامت :القانون ادلويل العام ،الامم املتحدة ،املنازعات ادلولية ،جملس الامن ،اجلعية العامة
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
 .1.1التعريف ابدلراسة.
تتناول ادلراسة اجلهود املتواصةل جمللس ا ألمن واجلعية العامة ل ألمم املتحدة للقيام
بواجباهتام واختصاصاهتام املمنوحة هلام يف ميثاق ا ألمم املتحدة واملواثيق ادلولية ا ألخرى
وكذكل الآليات املتاحة لهذين اجلهازين للقيام بواجباهتا محلاية املن والسمل العامليني مع
حتديد املعوقات اليت يتعرض لها هذين اجلهازين يف تسوية املنازعات ادلولية.
 1.2أأمهية وهدف ادلراسة:
أأن أأمهية هذه ادلراسة تمكن يف رضورة بيان أآليات تسوية املنازعات ادلولية من قبل
جملس الامن واجلعية العامة و س بل تفعيلها بشلكٍ أأكرث فعالية ورسعة من قبل وذكل
لتحقيق اس تقرار أأفضل ل ألمن والسمل العامليني .أأما هدف اادلراسة تمكن يف دراسة
مضمون ميثاق ا ألمم املتحدة والقواعد القانونية بشأأن اختصاصات لك من جملس ا ألمن
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واجلعية العامة يف معاجلة املنازعات واملشألك ادلولية وماهية املعوقات اليت تعرقل
تسوية هذه املنازعات.
 1.3مهنجية ادلراسة:
اعمتدان يف هذه ادلراسة الطريقة التحليلية من خالل حتليل أراء فقهاء القانون ادلويل
العام وحتليل مواد ميثاق ا ألمم املتحدة واختصاصات اهجزهتا يف تسوية املنازعات ادلولية
مع اس تعراض بعض ا ألمثةل املهمة للزناعات ادلولية اليت لعبت فهيا ا ألمم املتحدة دوراً
ابرزاً.
 1.4هيلكية ادلراسة:
هبدف الابتعاد عن التكرار واخلوض يف التفصيالت النظرية اتبعنا الاسلوب الرمقي يف
توزيع حماور هذه ادلراسة وذكل لدلخول اإىل مواضيع ومشألك ادلراسة مبارشةً .حيث
تتضمن ادلراسة ثالثة حماو ويه:
أأو ًل :دور جملس ا ألمن يف حل املنازعات ادلولية وفق ًا للفصل السادس مليثاق الامم
املتحدة.
اثني ًا :دور جملس ا ألمن يف حل املنازعات ادلولية وفق ًا للفصل السابع مليثاق الامم
املتحدة.
اثلث ًا :دور اجلعية العامة يف تسوية املنازعات ادلولية وفقا مليثاق الامم املتحدة.

 .2دور جملس ا ألمن يف حل املنازعات ادلولية وفق ًا للفصل السادس مليثاق
الامم املتحدة
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يفرض ميثاق الامم املتحدة عىل مجيع ادلول الاعضاء يف املنظمة واجب تسوية نزاعاهتا
ادلولية ابلوسائل السلمية عىل وجه ل يعرض السمل والامن و العدل ادلويل للخطر.
وينص امليثاق ايض ًا عىل أأن احدى الغاايت الرئيسة لالمم املتحدة يه حتقيق التسوايت
للزناعات أأو الاوضاع ادلولية اليت من شأأهنا خرق السمل ،ابلوسائل السلمية عىل وفق
مباديء العداةل والقانون ادلويل ،وهذا يعين أأن عىل ادلول الاعضاء الزتاما غري
مرشوط يفرض علهيا تسوية نزاعاهتا سلمي ًا ( .)1ويبني الفصل السادس من ميثاق الامم
املتحدة ما يتبع يف حل املنازعات ادلولية حال سلمي ًا ،واس هتلت ابملادة( )33من امليثاق
اليت تشلك الاطار العام اذلي خيول منظمة الامم املتحدة ولس امي جملس الامن
التصدي حلل املنازعات حال سلمي ًا عندما يكون من شأأن هذه املنازعات ان جتعل
السمل والامن ادلوليني عرضة للخطر ،وقد نصت املادة ( )33من امليثاق عىل "يب
عىل اطراف أأي نزاع من شأأن اس متراره هتديد السمل والامن ادلوليني ،أأن يسعوا اىل
ابدي ذي بدء بطرق املفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكمي والتسوية
حهل ْ
قل
القضائية ،او ان يلجأأوا اىل الواكلت والتنظاميت الا ميية أأو غريها من الوسائل
السلمية اليت يقع علهيا اختياره" (عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
.)www.arablawinf.com
من خالل حتليل هذه املادة يتبني لنا-:
 ان الوسائل اليت ورد ذكرها ،يه عىل سبيل املثال وليس عىل سبيل احلرص ،وجندان هذه الوسائل ل حرص لها بدليل نص املادة اليت جاءت فهيا" .....أأو غريها من
الوسائل السلمية اليت يقع علهيا اختياره" .
أ
 لدلول الاعضاء حق اللجوء اىل احدى الوسائل احملددة يف املادة املذكورة أو اختياراية وس يةل اخرى ،أأي هلم حرية الاختيار للوسائل السلمية اليت اشارت الهيا الفقرة
الاوىل من املادة ( )33من امليثاق.
 ان نص املادة اس تخدم لفظ" عىل اطراف أأي نزاع" ،دون ان يشرتط ان يكونعضواًأأو غري عضو ،وهذا ما يمتىش مع الفقرة السادسة من املادة الثانية بقولها" تعمل الهيئة
عىل أأن تسري ادلول غري الاعضاء يف الامم املتحدة عىل مباديء امليثاق بقدر ما
تقتضيه رضورة حفظ السمل وا ألمن ادلوليني" ،وهذا ما أأكدهتا املادة ( )35من
امليثاق ،عىل اعطاء ادلول غري الاعضاء يف الامم املتحدة صالحية وحق اللجوء اىل
جملس الامن حلل نزاعاهتا ومضن رشوط.
ان امليثاق يتدخل لتسوية املنازعات ادلولية ابلطرق السلمية او يدعو ادلول املتنازعة
اىل تسوية منازعاهتا هبذه الطرق ،يف احلاةل اليت هيدد فهيا الزناع السمل وا ألمن
ادلوليني ،ومان من املفروض ان يشمل تدخهل او دعوته مجيع املنازعات ،ألن بعض
املنازعات ل تبدو علهيا اهنا تعرض السمل والامن ادلوليني للخطر  ،ولكن تطورها
مبرور الزمن قد يعلها ان هتدد السمل وا ألمن ادلوليني .منح ميثاق الامم املتحدة ً
لك
من جملس الامن واجلعية العامة اختصاصات يف تسوية املنازعات ادلولية ،وان
الاساس يف توزيع هذه الاختصاصات ،هو مدى امهية الزناع وصلته ابلسمل وا ألمن
ادلوليني ،فاذا اكن الزناع عىل درجة من ا ألمهية واكن من شأأن اس متراره ان يعل
السمل وا ألمن ادلوليني عرضه للخطر ،فان الزناع يعرض عىل جملس الامن  ،اما
املنازعات الاقل امهية فتنظرها اجلعية العامة ،وان اجلعية العامة وان اكن لها حق
النظر يف أأية مسأأةل لها صةل حبفظ السمل وا ألمن ادلوليني ،الا ان هذا احلق مقيد
بقيود معينة مهنا احاةل املسأأةل اىل جملس ا ألمن اذا اكنت حتتاج اىل معل ما ،وينبه
اجمللس اىل الاحوال اليت حتمتل ان تعرض السمل وا ألمن ادلوليني للخطر ،وليس لها
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حق تقدمي أأية توصية يف الزناع ،عندما يبارش جملس ا ألمن الوظائف اليت رمست يف
امليثاق اإل اذا طلب مهنا جملس ا ألمن (الفتالوي.)1985،
نس تطيع ان نبني ادلور الهام جمللس الامن حبل الزناعات ادلولية حسب الفصل
السادس من ميثاق الامم املتحدة من خالل املواضيع التية:
أأو ًل :جملس الامن ادلويل ودوره يف حتديد الزناعات واملواقف ادلولية
يتكون جملس الامن من مخسة عرش عضواً فهو هجاز ذو متثيل حمدود  ،ولقد فرقت
الفقرة الاوىل من املادة ( )23بني طائفتني من اعضاء جملس الامن ،الاعضاء ادلامئون
والاعضاء الغري ادلامئني ،فالطائفة الاوىل تتكون من مخس دول معينة اب ألمس ويه
الصني  ،فرنسا ،الاحتاد اجلهورايت الاشرتاكية السوفيتية ،بريطانيا والولايت املتحدة
الامريكية (عبد امحليد .)2004،ان هذه ادلول امخلس يه اليت اكنت متثل قمية
التحالف ادلويل اذلي حقق النرص عىل دول احملور يف احلرب العاملية الثانية ،كام اهنا
لعبت ادلور الاول يف انشاء منظمة الامم املتحدة لجل احملافظة عىل السمل والامن
ادلوليني  ،واكنت تعترب نفسها احلامية الاوىل لتحقيق الامن اجلاعي ابلنظر اىل مادلهيا
من قدرات س ياس ية واقتصادية ،ولهذا حرصت عند وضع امليثاق عىل ان جتعل
لنفسها ماك ًان ممتزياً عن ادلول الاخرى الاعضاء يف املنظمة ،اىل جانب الاخذ بنظام
خاص يف التصويتيكفل لها احملافظة عىل مركزها املمزي(العناين .)1993،الطائفة الثانية
تتكون من عرشة اعضاء تنتخهبم اجلعية العامة بصفة دورية ملدة س نتني،ويمت انتخاهبم
بقرار صادر من اجلعية العامة بأأغلبية الثلثني (عبد امحليد.)2004،وهيدف امليثاق
بذكل اىل كفاةل الاشرتاك يف عضوية جملس ا ألمن اكرب عدد ممكن من اعضاء الامم
املتحدة يف ارسع وقت ممكن (العناين.)1993،
يتحمل جملس الامن ادلويل مبوجب ميثاق الامم املتحدة املسؤولية الرئيسة يف احملافظة
عىل السمل وا ألمن ادلوليني ،ولهذا الغرض يمتتع بصالحيات واسعة (العبيدي،)1987،
فهو س يد املوقف والفيصل يف أأي نزاع دويل وتوجهيه ابلإجتاه اذلي يريده دون أأي
تدخل أأو تأأثري من قبل اجلعية العامة ،فهو من يفحص الزناع ابتداءاً ليقرر ما اذا اكن
من شأأن اس متراره أأن يعل السمل وا ألمن ادلوليني عرضة للخطر  ،ويف ضوئه يدعو
اطراف الزناع اىل تسوية الزناع بأأساليب املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق
والتحكمي والتسوية القضائية ،وهو اذلي يقرر ان تكل الوسائل فد فشلت أأو مل تصل
اىل نتيجة ليتوجب عندها عىل اطراف معينة بعرض الزناع برمته عىل جملس ا ألمن
(البطانية .)2003،ويرجع سبب اعطاء جملس الامن هذه املسؤولية الرئيسة ،اىل
الرغبة يف حتقيق نوع من الفعالية و الرسعة يف حل الزناعات و املشألك اليت قد هتدد
السمل وا ألمن ادلوليني ،وذكل يعد جملس الامن مقارنة ابجلعية العامة هجازاً حمدود
العضوية ،ا ألمر اذلي يعهل اكرث مالمئة و يف وضع احسن للقيام هبذه املسؤولية،
وللتوصل اىل قرارات حامسة بشأأهنا ( أأبو الوفا.)1998،
وقد خولت املادة ( )34من امليثاق جملس ا ألمن ادلويل حفص أأي نزاع او موقف
يؤدي اىل احتاكك دويل أأو قد يثري نزاع ًا ،ليك يقرر ما اذا اكن اس مترار هذا الزناع او
املوقف من شأأنه ان يعرض حفظ السمل وا ألمن ادلوليني للخطر أأم ل ،وسلطة جملس
ا ألمن مبوجب هذه املادة سلطة واسعة فهل حق حفص أأي نزاع أأو موقف (
.( Ramcharan, 1987
ان املنازعات اليت يتصدى لها جملس ا ألمن عىل وفق هذه املادة  ،منازعات من نوع
خاص من شأأهنا لو اس مترت ان تعرض السمل وا ألمن ادلوليني للخطر ،وهذا ما جنده
يف املادة ( )33واليت نصت عىل "....اي نزاع من شأأن اس متراره ان يعرض حفظ
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السمل زا ألمن ادلوليني للخطر( "....الراوي ،)1987،ومل يمت وضع ضوابط من قبل
ميثاق املنظمة لتحديد املنازعات اليت من شأأن اس متراره أأن تؤدي اىل هتديد السمل
وا ألمن ادلوليني واملنازعات ا ألخرى ،وعليه فأأن املسأأةل ختضع لتقدير اجمللس نفسه،
فاذا ادعى أأحد أأطراف الزناع او لكهام ان من شأأن اس مترار الزناع ان يؤدي اىل
هتديد السمل وا ألمن ادلوليني وتعرضها للخطر ،فليس لهذا الادعاء قمية مامل يقرر
اجمللس ذكل (الفتالوي ،)1985،ونذهب مع هذا الر أأي بأأن يرتك جمللس ا ألمن ذاته
ان يتحقق من هذه املسأأةل ويقرر اذا اكن من شأأن الزناع ان يعرض السمل وا ألمن
ادلوليني للخطر أأم ل ،اذ ان املادة ( )34نفسها اعطته صالحية حفص أأي نزاع او
موقف قد يؤدي اىل هتديد السمل وا ألمن ادلوليني .
فض ًال عن املنازعات يتوىل جملس ا ألمن النظر يف املواقف ادلولية  ،مبا ان املواقف
ادلولية ختتلف عن الزناعات ادلولية الا أأن امليثاق مل يتضمن نصوص ًا ميكن الاس تعانة
هبا للتفرقة بني ما يعد نزاعا وما يعد موقف ًا ( أأبو الوفا ،)1998،كام مل يضع جملس الامن
ادلويل معياراً ابلنس بة للقضااي اليت عرضت عليه واليت أأثري فهيا موضوع التفرقة بني ما
يعد نزاع ًا وما يعد موقف ًا(الراوي .)1979،وترجع امهية التفرقة اىل انه اذا اكن عضو
جملس الامن طرف ًا يف نزاع معروض عليه تطبيق ًا ألحاكم الفصل السادس  ،أأو طبق ًا
للفقرة الثالثة من املادة ( )52من الفصل الثامن اخلاص ابلتنظاميت ا إلقلميية  ،فعلية
الامتناع عن التصويت  ،اما اذا اكن العضو طرف ًا يف املوقف فأأمره معروض عىل
اجمللس وقد يؤدي اىل احتاكك دويل او اىل اإخالل ابلسمل ،ولكنه ل يرق اىل مس توى
الزناع ،فيحق للعضو يف هذه احلاةل اس تعامل حقه يف التصويت.
أ
وتعد التفرقة بني الزناع واملوقف ،من املسائل ابلغة ادلقة والمهية سواء من الناحية
الس ياس ية أأو القانونية  ،وملل اكن امليثاق ل يشمل عىل أأي نص أأو معيار يف هذا
الصدد  ،كام ان جملس ا ألمن مل يصل بعد اىل وضع مثل هذا املعيار املوضوعي ،فريى
العالمة هانز لكسن ان احلمك يف هذا اجملال هو جمللس ا ألمن نفسه أأي ان ا ألمر
مرتوك لتقدير جملس ا ألمن ليقرر ما اذا اكن ا ألمر املعروض عليه موقف هو أأم نزاع،
ويعد هذا التكييف مسأأةل موضوعية تنطبق علهيا أأحاكم التصويت اخلاص وابملسائل
املوضوعية (عبد امحليد ،)2004،وعىل اية حال نس تطيع القول بأأن الزناع مرحةل
متقدمة أأو خطرية عىل املوقف ،فاملوقف ميثل حاةل عامة تتضمن مشالكت س ياس ية
وتتعلق مبصاحل عدة دول أأو ابجملمتع ادلويل كلك أأكرث من اتصالها بأأطراف معينة بنفسها
 ،يف حني أأن الزناع مرحةل ختتلف فهيا أراء وتتباين بشأأهنا مصاحل ادلول املتنازعة فهيي
عنارة عن اخلصومة  ،وقالت احملمكة ادلامئة للعدل ادلويل يف قضية مافروماتيس أأن
الزناع يمتثل يف خالف حول نقطة قانونية أأو واقعية ،فهو اذن تناقض أأو تعارض بني
الراء القانونية أأو بني مصاحل لشخصني قانونيني (املشهداين.)1999،
نس تخلص من هذا أأن جملس ا ألمن يتوىل النظر يف املنازعات اليت تعرض ا ألمن
والسمل ادلوليني للخطر ويتوىل النظر ايض ًا يف املواقف  ،ويعود للمجلس نفسه أأن
يقرر مىت يعد المر نزاع ًا ومىت يعد موقف ًا.
اثني ًا :أآليات حتويل الزناع أأو املوقف اىل جملس ا ألمن
نظمت املواد ( )37-35-34من الفصل السادس من امليثاق طرق متكن جملس ا ألمن
من وضع يده عىل الزناع  ،فض ًال عن املادة( )11من الفصل الرابع واملادة ( )99من
الفصل اخلامس عرش (عبد امحليد ،)2004،ويه اكليت :
 املبادرة من جملس ا ألمن نفسه  :نصت املادة ( )34من امليثاق عىل أأن "جمللسا ألمن ان يفحص أأي نزاع أأو موقف يؤدي اىل احتاكك دويل أأو قد يثري نزاع ًا ليك
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يقرر ما اذا اكن اس مترار هذا الزناع أأو املوقف يعرض السمل وا ألمن ادلوليني اىل
خطر" (ادلقاق وحسني.)1990،
يف كثري من الاحيان يصعب أأو يدق عرض الزناع من قبل ا ألعضاء أأو اطراف
الزناع ،اما ألن املسأأةل تتعلق مبصاحل ادلول أأو لعدم وصول اطراف الزناع اىل اإتفاق
فامي بيهنم من أأجل اإحاةل املسأأةل جمللس ا ألمن من هجة ،أأو متسك ادلول بس يادهتا
وحصانهتا من هجة أأخرى ،وهنا ليس من املنطق ان يرتك امليثاق اس مترار الزناع أأو
املوقف اذلي يعرض السمل وا ألمن ادلولييني للخطر ،ذلا جمللس ا ألمن احلق يف أأن
يتصدى للزناع أأو املوقف من تلقاء نفسه حىت لو مل يطلب أأحد ذكل (حل املنازعات
ادلولية يف اإطار جملس ا ألمن واجلعية العامة ،زيد حسني عفيف ،حبث منشور عىل
املوقع الالكرتوين .)www.arablawinf.com
 طلب تدخل جملس ا ألمن -وهذا يمت من خالل اجلهات التالية:أأ -ادلول أأطراف الزناع أأنفسها :وفقأً للامدة ( )37اذا اخفقت ادلول اليت نشب بيهنا
الزناع ،عىل الرمغ من جلوهئا اىل الوسائل املبينة يف املادة ( )33وجب علهيا أأن تعرض
الزناع عىل جملس ا ألمن (ادلقاق وحسني.)1990،
ومن هنا نس تطيع القول بأأن ادلول ا ألطراف يف الزناع لها حق عرض الزناع عىل
جملس ا ألمن سواء اكنوا اعضاء يف ا ألمم املتحدة أأو ل ،وهذا واحض من نصوص امليثاق
اذ أأن املادة ( )35اعطت ادلول الاعضاء وان مل تكن طرفا يف الزناع حق تنبيه جملس
ا ألمن ،اذن مفن ابب أأوىل أأن تنبه اذا اكنت طرف ًا فيه.
ب -ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة :اذ نصت الفقرة الاوىل من املادة ( )35عىل أأن
"للك عضو يف ا ألمم املتحدة أأن ينبه جملس ا ألمن واجلعية العامة اىل نزاع أأو موقف
من شأأنه ان يعرض السمل وا ألمن ادلويل للخطر" (العناين ،)1993،ومن املالحظ ان
قيام دوةل عضو يف ا ألمم املتحدة بتنبيه جملس ا ألمن اىل نزاع معني هو جمرد رخصة
منحها امليثاق لدلول ا ألعضاء ،فلها حق اس تعاملها أأو عدم اس تعاملها حسب ا ألحوال اذ
ان النص جاء بلفظ للك و ليس بلفظ يب ،ولكن يف احلاةل اليت تكون فهيا ادلوةل
العضو طرف ًا يف الزناع وختفق يف حل الزناع سلمي ًا أأوجبت علهيا املادة ( )37بعرض
ا ألمر عىل جملس ا ألمن فهنا ا ألمر الزايم (حل املنازعات ادلولية يف اإطار جملس ا ألمن
واجلعية العامة ،زيد حسني عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
.)www.arablawinf.com
أ
ال
امل
ج -ادلول غري الاعضاء يف المم تحدة :مبقتىض الفقرة ثانية من املادة ( )35اليت
تنص عىل أأن "للك دوةل ليست عضواً يف ا ألمم املتحدة ان تلفت نظر جملس ا ألمن أأو
اجلعية العامة اىل لك نزاع أأو حاةل تكون طرف ًا فهيا ،اذا اكنت تقبل مقدما بشأأن هذا
الزناع الزتامات احلل السلمي املنصوص علهيا يف هذا امليثاق " (املشهداين،)1999،
يشرتط يف هذه احلاةل رشطان  :ا ألول -يب ان تكون ادلوةل غريالعضو طرف ًا يف الزناع
اذلي تنبه جملس ا ألمن اليه.
اثني ًا -يب أأن تقبل مقدم ًا ،يف خصوص هذا الزناع الزتامات احلل السلمي املنصوص
علهيا يف امليثاق (عبد امحليد.)1989،
د -اجلعية العامة :نصت عىل ذكل الفقرة الثالثة من املادة( )21من امليثاق بقولها
"للجمعية العامة ان تس تدعي نظر جملس اىل ا ألحوال اليت حيمتل ان يعرض السمل
وا ألمن ادلوليني للخطر" (عبد امحليد.)1989،
ه -ا ألمني العام ل ألمم املتحدة :وقد اشارت اىل ذكل املادة ( )99من امليثاق ا ألمم
املتحدة بنصها عىل أأن " ل ألمني العام ان ينبه جملس ا ألمن اىل اية مسأأةل يرى اهنا
هتدد حفظ السمل وا ألمن ادلوليني" (العناين ،)1993،وجند أأن قيام ا ألمني العام بتنبيه
جملس ا ألمن يعد من قبيل املبادرة الشخصية من قبهل وليس بطلب من أأهجزة ا ألمم
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املتحدة ،فهو ينبه جملس ا ألمن اىل املسائل اليت هتدد السمل وا ألمن ادلوليني  ،وجند
ايض ًا ان نص املادة قد اس تخدم لفظ املسأأةل وابلتايل هذا يعطي احلق ل ألمني العام أأن
ينبه جملس ا ألمن يف حاةل وجود الزناع أأو املوقف ادلويل ألن هذين ا ألمرين هام الذلين
من شأأهنام هتديد السمل وا ألمن ادلوليني (حل املنازعات ادلولية يف اإطار جملس ا ألمن
واجلعية العامة ،زيد حسني عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
.)www.arablawinf.com
اثلث ًا :سلطات جملس ا ألمن بعد حتويل الزناع اليه
بينت املواد ( )38-37-36السلطات والصالحيات املمنوحة جمللس ا ألمن حلل الزناع
املعروض عليه ،عىل الشلك الايت:
أ
أأ -املادة ( )36من امليثاق  :نصت الفقرة الوىل من املادة ( )36من امليثاق عىل ان "
جمللس ا ألمن يف أأية مرحةل من مراحل الزناع من النوع املذكور يف املادة ( )33أأو
موقف شبيه به أأن يويص ابتباع ما يراه مالمئ ًا من الاجراءات وطرق التسوية
ووسائلها" (ادلقاق وحسني ،)1990،ان حتليل هذه الفقرة يس تدعي املالحظات
التية (فوق العادة:)1960،
أ
ب -يس تطيع جملس ا ألمن أن يتخذ هذا الاجراء يف الوقت اذلي حياول فيه الطرفان
تسوية الزناع أأو املوقف القامئ بيهنام بوسائل سلمية خيتاراهنا ،ومبا ان اجمللس ليس هجازاً
قضائي ًا فان تدخهل ل يؤدي اىل تأأجيل النظر يف املوضوع.
ج -ان تدخل جملس ا ألمن ل يعد مع ًال غري ودي لن موقفه مياثل موقف اية دوةل
تعرض وساتطها أأو مساعهيا امحليدة.
د -ان ما يتخذه جملس ا ألمن يف هذا الشأأن يعد مبثابة التوصية حيق لدلول املعنية
قبولها أأو ردها .
ونصت الفقرة الثانية من املادة ( )36عىل أأن "ينبغي عىل جملس ا ألمن ا ألخذ بعني
الاعتبار مجيع الاجراءات اليت اختذها املتنازعون حلل الزناع القامئ بيهنم"  ،ونصت
الفقرة الثالثة منه عىل أأن " جملس ا ألمن ان يأأخذ ابلعتبار ان املنازعات القانونية يب
أأن تعرض بصفة عامة عىل حممكة العدل ادلولية من قبل املتنازعني وفق ًا لبنظام احملمكة
املذكورة" (ادلقاق وحسني ،)1990،جند هنا ان الصالحيات املمنوحة جمللس ا ألمن
ليست مطلقة وامنا مقيدة ابلقيود التية:
 مراعات جملس ا ألمن ل إالجراءات السابقة اليت اختذهتا ادلول :اذ ان ليس من املقبولان يصدر توصية لدلول ابإتباع املفاوضة عندما تكون ادلول قد جلأأت اليه ومل تنجح،
أأو يقرتح علهيم اجمللس اللجوء اىل القضاء يف الوقت اذلي يتعلق فيه ا ألمر مبنازعة
س ياس ية (حل املنازعات ادلولية يف اإطار جملس ا ألمن واجلعية العامة ،زيد حسني
عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين  ،)www.arablawinf.comوذكل ألن
اجمللس هو اذلي يقرتح الوس يةل املالمئة من بني الوسائل اليت يراها كفيةل حبل الزناع،
هذا عىل خالف ما ورد يف املادة ( )33اإذ ان اجمللس يدعوا اىل الوسائل السلمية
بوجه عام حلل منازعاهتم أأي يرتك هلم حرية الاختيار (ادلقاق.)1980،
 عىل جملس ا ألمن مراعاة قيام اطراف الزناع (بصفة عامة) بعرض الزناعات القانونيةعىل حممكة العدل ادلولية (غامن ،)1954،وهنل يتضح ان جملس ا ألمن مل يوص ابإحاةل
الزناعات اىل حممكة العدل ادلولية الا يف حاةل واحدة  ،ويه حاةل خاصة ابلزناع
الربيطاين-ا أللباين بشأأن مضيق كورفو عام  ،1947ولعل السبب يف ذكل يرجع اىل
اجتاه ارادة طريف الزناع فع ًال اىل تسوية الزناع من خالل اللجوء اىل حممكة العدل
ادلولية (موسوي.)2003،
ه -نصت املادة ( )37من ميثاق ا ألمم املتحدة عىل أأن" -1اذا اخفقت ادلول اليت يقوم
بيهنام الزناع من النوع املذكور يف املادة  33يف تسويته ابلطرق املبينة يف تكل املادة
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وجب علهيا ان تعرضه عىل جملس ا ألمن  -2.اذا ر أأى جملس ا ألمن ان اس مترار هذا
الزناع من شأأنه يف الواقع ،ان يعرض للخطر حفظ السمل وا ألمن ادلوليني،يقرر ما اذا
اكن يقوم ابلعمل وفق ًا للامدة  36أأو يويص مبا يراه مالمئ ًا من رشوط حلل الزناع"
(علوان.)1997،
ويالحظ هنا ان ميثاق ا ألمم املتحدة اوجب عىل أأطراف الزناع عند فشلهم يف حل
الزناع ان يعرضوا هذا الزناع عىل جملس ا ألمن اي هناك الزتامات ملقاة عىل عاتق
ادلول ا ألطراف يف الزناع (ادلقاق ،)1980،وان دور جملس ا ألمن خيتلف عام س بق،
فال يقترص دوره عىل دعوة ا ألطراف املتنازعة اىل اتباع اسلوب معني لتسوية
منازعاهتم ،بل يويص برشوط معينة يب اختاذها كأساس حلل الزناع
(الراوي ،)1987،وهنا يس تطيع جملس ا ألمن ان خيتار أأحد هذين الطريقتني (فوق
العادة:)1960،
أ
الاوىل -تقرير العمل مبقتىض املادة( ، )36وذكل بأأن يويص الطراف املتنازعة ابتباع
الاجراءات أأو طرق التسوية الواجب اتباعها  ،كأن يدعوه اىل اتباع طريقة الوساطة
اذا اخفقت طريقة التوفيق ،أأو ينصحها ابللجوء اىل التحكمي اذا فشلت الطريقة
ا ألخرية.
الثانية -ان يويص مبا يراه من رشوط حلل الزناع ،أأي اتباع الطريقة اليت يراها اكرث
مالمئة لتسوية الزناع القامئ  ،برصف النظر عن فكرة احقاق احلق أأو تأأمني العداةل،
لن هممة جملس ا ألمن كجهاز س يايس يه اس تتباب ا ألمن والسمل ادلويل همام اكن
المثن اذلي س يؤدي اليه تسوية الزناع.
ان جملس ا ألمن مبقتىض هذا النص يس تطيع ان تتخذ موقف ًا من اطراف الزناع
املعروض وذكل عىل خالف ما اكن مسموح ًا هل وفق ًا للامدة ( ،)36فاجمللس يس تطيع
وفق ًا للامدة( )37أأن يبني من هو صاحب احلق ومن هو اخملطيء يف الزناع املعروض،
ويس تطيع أأن يعرض تسوية للزناع خارج اطار الوسائل املذكورة يف املادة ()32
(ادلقاق.)1980،
أ
أ
أ
أ
و -نصت املادة ( )38من ميثاق المم املتحدة عىل أن " جمللس المن أن يويص
املتنازعني مبا يرتأأيه مناس ب ًا لفض الزناع بطريقة سلمية دون الاخالل بأأحاكم املادتني
( "33،37حيادي ،)2005،ونالحظ هنا ان املادة ( )38ميكن اللجوء الهيا اذ مل تتوفر
حالت املادتني ( )36و ( )37وذكل حبسب التوضيح اليت:
ان املادة ( )36تفرتض ان جملس ا ألمن يقوم بنفسه ابلتصدي للزناع يف أأي مرحةل من
مراحهل و يويص مبا يراه مالمئ ًا من احللول حلل الزناع حبسب القيود اليت ذكرانها  ،أأما
يف املادة ( )38أأن جملس ا ألمن ل يتصدى للزناع من تلقاء نفسه وامنا يقوم بذكل بنا ًء
عىل طلب من مجيع اطراف الزناع ،وجند أأن املادة ( )38تتحدث عن نزاع فقط دون
موقف ،وهذا امر منطقي اذ أأنه يف املوقف واذلي تضمنته املادة ( )36يتدخل جملس
ا ألمن من نفسه.
ومن هجة اخرى ان املادة ( )37تفرتض ان ادلول قد اخفقت يف تسوية الزناع ابلطرق
املذكورة يف املادة ( )33وان الزناع يعرض السمل وا ألمن ادلوليني للخطر ،بيامن جند أأن
املادة ( )38مل تشرتط ان تكون ادلول قد جلأأت اىل احللول السلمية اذلكورة يف املادة
( )33مس بق ًا ،وكذكل مل يرد فيه ان لدلول أأطراف الزناع ذكل حىت لو مل يكن ا ألمر
همدداً ل ألمن والسمل ادلوليني (حل املنازعات ادلولية يف اإطار جملس ا ألمن واجلعية
العامة ،زيد حسني عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
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ومما جتدر الاشارة اليه أأن سلطات جملس ا ألمن وفق ًا للفصل السادس من امليثاق ل
تعدو ان تكون توصيات ل تمتتع بصفة الإلزام لدلول املعنية (الراوي ،)1987،وهذا ما
يقودان اىل معرفة املقصود ابلتوصية ومتيزيها عن القرار.
التوصية عبارة عندعوة أأو اقرتاح توهجها املنظمة ادلولية يف موضوع معني اىل مجيع
ادلول ا ألعضاء يف املنظمة أأواىل دوةل عضوة ابذلات ،أأو اىل فرع أأو اكرث من فروع
املنظمة  ،بغرض القيام بعمل أأو الامتناع عن عنه ،ول حتمل صفة الالزام القانوين بل
حتمل الزام ًا ادبي ًا وس ياس ي ًا ل يس هتان هبام عىل اساس اهنا متثل ر أأي اجلاعة ادلولية،
أأما القرار فهو ا ألمر املتضمن قوة الإلزتام واذلي تصدره املنظمة اىل دوةل عضوة أأو فرع
من فروعها أأو اىل موظف من موظفهيا (علوان.)1997،
والتوصيات تتباين فامي بيهنا بقدر العمومية أأو حتديد مضموهنا وميكن تقس مي التوصيات
الصادرة يف شأأن حل املنازعات حال سلمي ًا عىل الصور الثالث التية (شليب):
الصورة الاوىل -متثلها التوصية اليت تصدر من جملس ا ألمن دون حتديد وس يةل معينة
من وسائل حل املنازعات اذ تكون هناك حرية يف اختيار الوس يةل  ،وهنا تكون
التوصية مبثابة دعوة ألطراف الزناع من قبل اجمللس لتسوية نزاعاهتم ابلوسائل
السلمية ،وتظهر هذه الصورة من صور التوصية يف الفقرة الثانية من املادة ()33
املذكورة سلف ًا.
الصورة الثانية -متثلها التوصية اليت تتضمن حتديد وس يةل معينة لفض الزناع  ،وقد
تضمنت املادة ( )36الاحاكم اخلاصة هبذه الصورة واليت ذكرانها سابق ًا.
الصورة الثالثة -متثلها التوصية اليت تتضمن رشوط ًا حلل الزناع  ،وهذا ما بينهتا املادة
( )37من امليثاق.
ً
أ
ان ما يصدر عن جملس المن وفقا للفصل السادس من امليثاق عبارة عن توصيات
اىل ا ألطراف املعنية حبسب النتاجئ املتودلة عن حفص املنازعات أأو املواقف ادلولية ،
ول تمتتع هذه التوصيات بأأية قوة قانونية ملزمة جتاه ا ألطراف املعنية،الا اذا اتفقت
هذه ا ألطراف عىل تفويض جملس ا ألمن للقيام بدور اداة لتسوية الزناع فامي بيهنم
(محمود.)2001،

 .3حل املنازعات ادلولية استناد ًا اىل الفصل السابع من ميثاق الامم
املتحدة
 .1.3سلطة جملس ا ألمن يف اختاذ التدابري املؤقتة و ا ألجراءات اليت ل تتطلب
اس تخدام القوة العسكرية
يش
أ
ان الفصل السابع من امليثاق متل عىل مواد مرتابطة تعطي جمللس المن احلق يف
اختاذ قرارات مضن رشوط معينة واحاكم موحضة ملامرسة وسائل الضغط والاكراه من
عقوابت خمتلفة أأو قوة عسكرية ضد أأي دوةل أأو طرف يف حاةل وقوع هتديد للسمل أأو
الاخالل به أأو معل من اعامل العدوان أأو احداث تغري يف الواقع القامئ  ،ذكل هبدف
حمدد هو ازاةل العدوان أأو الإخالل ابلسمل واعادته اىل نصابه ،ومن هذه الزاوية ميكن
القول ان هذا الفصل يضع أآلية لتنفيذ القرارات الصادرة يف اطاره ،و ل تشلك مواد
الفصل اسلو ًاب أأو طريق ًا لتسوية الزناعات بني ادلول ،ألن امليثاق قد اعمتد اسلو ًاب
واحداً لتسوية الزناعات ادلولية وهو الاسلوب السلمي من خالل أآليات الفصل
السادس كام ذكران سابق ًا (البطانية.)2003،
ان من مظاهر أأمهية الفصل السابع كذكل ،ما جاء يف الفقرة السابعة من املادة الثانية
واملتعلق مببد أأ عدم اختصاص ا ألمم املتحدة ابلتدخل يف الشؤون اليت تكون من مصمي
السلطان ادلاخيل دلوةل ما  ،الا ان هذه الفقرة ل ختل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف
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الفصل السابع ،ومن مث ل يوز ادلفع بدخول املسأأةل يف مصمي الاختصاص ادلاخيل
دلوةل ما ،اذا اكن اجمللس بصدد اختاذ اجراء من اجراءات القمع احفظ السمل وا ألمن
ادلويل و اعادته اىل نصابه (عبد امحليد.)2004،
اوحض الفصل السابع من امليثاق الاجراءات والتدابري اليت يتس تطيع جملس ا ألمن
اختاذها فامي اذا وقع هتديد للسمل أأو الاخالل به أأو وقوع العدوان بغية احلفاظ عىل
السمل وا ألمن ادلوليني او اعادهتام اىل نصاهبام  ،وهذا ما تشري اليه املادة ( )39من
امليثاق اليت متثل املدخل ملواد الفصل السابع من امليثاق (املشهداين ،)1999،وحتقيق
احلالت املنصوص علهيا يف هذه املادة يُعد رشط ًا لقيام جملس ا ألمن مبامرسة صالحياته
املبينة يف املواد ( )42،41من امليثاق (خامس ،)1982،نوحض هنا نص املادة ( )39و
مفهوم التدابري املؤقتة والاجراءات اليت ل تتطلب اس تخدام القوة العسكرية من خالل
ثالثة حماور :
أأو ًل :الإقرار بوجود هتديد للسمل أأو الاخالل به أأو وقوع معل من اعامل العدوان:
يف ظل املادة ( )39من الفصل السابع من امليثاق "يتحقق جملس ا ألمن وجود هتديد
للسمل أأو اخالل به أأو معل عدواين ،ويصدر توصيات أأو يقرر التدابري اليت ستتخذ
وفق ًا للامدتني ( )42،41حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني أأو بسطهام (،)Gray,2003
ومنحت هذه املادة سلطات وصالحيات واسعة جمللس الامن  ،فاإذا مل تفلح
الاجراءات الواردة يف الفصل السادس من امليثاق يف وضع هناية للمنازعات و املواقف
ادلولية اليت من شأأن اس مترارها تعريض السمل وا ألمن ادلوليني للخطر (انفعة،)1996،
فاإليه يعود تقدير وتقرير ما اذا اكن اذلي وقع يشلك هتديداً للسمل أأو اخالل به أأو مع ًال
من اعامل العدوان (همدي ،)2001،فاإذا ما قرر ذكل فانه خيتار الاسلوب املالمئ
للحاةل فيقدم توصيات اىل اطراف الزناع أأو يقرر ما يب اختاذه من التدابري طبق ًا
ألحاكم املادتني ( )42،41حلفظ السمل وا ألمن ادلولني أأو اإعادته اىل نصابه
(العبيدي.)1987،
من الواحض ان الاجراءات املنصوص علهيا يف الفصل السابع من امليثاق ل تتخذ الا
بعد ان يقرر جملس ا ألمن ادلويل بأأن هتديداً ما للسالم قد وقع فع ًال ليك يمتكن من
تقدمي توصياته يف هذا الشأأن (موسوي ،)2004،اي يشرتط ان يقوم اجمللس
بتوصيف الوضع مس بق ًا وفق ًا لنص املادة(  )39من امليثاق ،ومتثل معلية توصيف
الزناعات واحلالت املعروضة عىل اجمللس ابحد الاوصاف املدرجة يف املادة ( )39مع ًال
حتضري ًاي  ،وتكون الغاية من وراهئا السامح للمجلس ابس تخدام سلطاته املقررة مبوجب
املادتني( ،)42،41ويمتتع اجمللس يف قيامه هبذه العملية بسلطة تقديرية واسعة
(الراوي ،)1987،والسبب يف ذكل يرجع اىل ان ميثاق ا ألمم املتحدة مل يضع معياراً أأو
ضابط ًا ل ألعامل اليت تعد عند وقوعها همددا للسمل أأو خم ًال هبوكام مل يضع تعريف ًا للعدوان
ليك يسرتشد هبا اجمللس يف تكييفه للوقائع املعروضة عليه (خامس ،)1982،وذكل
لتجنب خطر عدم ادلقة والقصور عن تناول مجيع اعامل الاعتداء مما قيد يفيد املعتدي
(الش ميي ،)1976،واعطت ادلول املؤمترة يف سان فرانسيسكو جملس ا ألمن ادلويل
سلطة تقديرية واسعة متكنه من النظر يف لك حاةل عىل حدا لتقرير ما اذا اكن هناكل
هتديداً للسمل أأو اخال ًل به أأو مع ًال من اعامل العدوان ،ذكل ألن وضع مثل هذا القرار
يتطلب حنكة وهمارة وحسن تقدير وذكل ألحامتل قيام عدوان صارخ ضد احد اعضاء
ا ألمم املتحدة ا ألمر اذلي يتطلب الرسعة يف اختاذ التدابري القرسية ،ولقد اكنت الغاية
يف منح جملس ا ألمن السلطة التقديرية الواسعة ،جتنب اماكنية اس تفادة ادلوةل املعتدية
من التأأخري نتيجة التلكؤ يف املناقشات والتوصل اىل قرار ،هذا من انحية وجتنب ان
يكون القرار الصادر انقص ًا وسابق ًا ألوانه من انحية اخرى (عبد امحليد.)2004،
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ووفق ًا للامدة التاسعة والثالثني من امليثاق ان القرار اذلي يصدر بشأأن هذه املسأأةل من
قبل جملس ا ألمن يعد مسأأةل موضوعية ويشرتط اختاذ القرار بأأغلبية تسعة اصوات من
بيهنا اصوات الاعضاء ادلامئني (عبد امحليد ،)2004،ويكون ملزم ًا لدلول ا ألعضاء يف
ا ألمم املتحدة استناداً اىل املادة اخلامسة والعرشين من امليثاق ،ألن اعضاء ا ألمم املتحدة
تعهدوا بقبول قرارات جملس ا ألمن ادلويل وتنفيذها وفق ًا لهذا امليثاق (الراوي.)1987،
ومن هنا لبد من توضيح املقصود بهتديد السمل والاخالل به واعامل العدوان:
 املقصود بهتديد السمل :يتضح من مضمون املادة ( )39من امليثاق ،ان هتديد السمليقوم مقدم ًاهتدد دوةل ما ابدلخول يف احلرب ،او عندما هتدد ابلقيام بعمل من اعامل
التدخل  ،أأو عندما هتدد ابس تخدام احد صور العنف ضد دوةل اخرى
(الراوي ،)1989،وان هتديد السمل يقوم حىت لومل يتبع ذكل اس تخدام العنف فعلي ًا،
ويرجع لك ذكل الا ان وجود تكل احلالت اليت تؤدي اىل قيام خطر خيل ابلسالم
،كام ميكن ان يوجد هتديد السالم اذا – اكن الزناع داخليا يف اقلمي ادلوةل ،واذا ما
اكن جحم هذا الزناع كبرياً ومدته طويةل ،واذا ما مت الاعرتاف ل ألطراف املتحاربة بصفة
احملاربني من جانب عدد كبري من ادلول (خامس.)1982،
أ
واذا ما اردان الرجوع اىل احلالت اليت حفصها جملس المن وقرر فهيا وجود هتديد
للسمل ،جند هناكل اختالفا كبرياً يف وهجات النظر داخل جملس ا ألمن ،ففي املسأأةل
الاس بانية عام  ،1946جند ان اللجنة الفرعية اليت انشأأها اجمللس دلراسة تكل املسأأةل،
ر أأت ان وجود نظام حمك فرانكو يف اس بانيا ،واحامتل هتديد ذكل للسمل ،ل يكون حاةل
هتدد السمل،يف حني ذهب مندوب بولندا يف اجمللس معارضا لهذا الر أأي و ر أأى ان
هتديد السمل أأمر احامتيل بطبيعته ويف اماكن اكامتهل يف الغد أأو بعد مخس س نوات،
وذكل ألن املسأأةل تتعلق ابلزمن ،واذا انتقت الصفة الاحامتلية عندها نكون امام حاةل
عدوان فعيل ،وقد أأيد هذا الر أأي املندوب السوفييت ،الا ان املندوب الفرنيس دافع
عن تقرير اللجنة الفرعية بقوهل ان هتديد السمل يشري بوضوح اىل وجود موقف هيدد
خبطر متوقع ،وقد انهتيى جملس ا ألمن بأأغلبية ا ألعضاء اىل ان قيام نظام حمك فرانكو يف
اس بانيا ليعد هتديداً موجودا وقامئا للسمل ،وان اكن ذكل يعد يف حد ذاته هتديدا حممتال
هل (س ندي.)2006،
أ
أ
س
أأما عند مناقشة املسأةل اليواننية نة  ،1946فأن غالبية اعضاء اللجنة الفرعية امللكفة
من قبل جملس ا ألمن للبحث وادلراسة والتقرير يف شأأن املسأأةل اكنوا يأأخذون بوهجة
النظر القائةل بأأن اس ناد العصاابت اليت تشلك داخل اقلمي ادلوةل  ،وتغزو اقلمي دوةل
اخرى ،او عندما ترفض حكومة ما طلب دوةل اخرى بأأن تتخذ اجراءات ا ألمن عىل
اقلميها ملنع تقدمي املساعدة لتكل العصاابت وحاميهتا ،فأأن تكل الصور ينبغي ان تعد
هتديداً للسمل عىل وفق ما جاء يف ميثاق ا ألمم املتحدة ،وقد اعتنق مجيع اعضاء جملس
ا ألمن ذكل الر أأي فامي عدا الاحتاد السوفييت ،مما ادى اىل اس تخدام حق النقض ضد
مرشوع القرار اذلي تقدمت به الولايت املتحدة الامريكية يف  12أب  ،1947واليت
تضمن عد املساعدات اليت تقدهما البانيا وبلغاراي ويوغسالفيا للمقاتلني ضد احلكومة
اليواننية هتديداً عىل وفق املعىن الوارد ذكره يف الفصل السابع من امليثاق ،وقد
اصدرت اجلعية قراراً يف شأأن املعىن الوارد ذكره يف  27ترشين الثاين . 1948عدت ان
اس مترار املساعدة يشلك (هتديداً خطرياً للسمل يف البلقان) (الش ميي.)1976،
ويبدو من خالل حتليل قرارات جملس ا ألمن املستندة اىل صالحياته مس متدة من
الفصل السابع ان السلطة التقديرية جمللس ا ألمن اخلاصة ابلتوصيف متارس بصورة
واسعة ابلنس بة (لهتديد السمل) ألن هذا الوصف فضفاض ويتسع ليشمل حالت ل
منهتية من الزناعات ادلولية وادلاخلية ،كام ل يشرتط خالف ًا للعدوان والاخالل ابلسمل،
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وان يكون متأتي ًا وانش ئ ًا ابلرضورة من معليات عسكرية ،فامي قد تشلك جانب ًا واسع ًا
من سلوك ادلول ومن مصادر هتديد امن اجملمتع ادلويل واس تقراره (املوسوي.)2004،
اذن ان مصادر هتديد السمل وا ألمن ادلوليني ل تنحرص يف اوضاع دولية عابرة حلدود
ادلول فقط ،فقد تكون متعلقة بسلوك ادلوةل نفسها فوق اقلميها وموهجة ضد
املوجودين فوق الاقلمي  ،مثل احلاةل يف العراق س نة  1991حيث عد جملس ا ألمن
(القمع اذلي يتعرض هل الساكن املدنييون العراقيون يف اجزاءكثرية يف العراق واذلي
مشل مؤخراً املناطق السكنية الكوردية وادى اىل تدفق الالجئني عىل نطاق واسع عرب
احلدود ادلولية واىل حدوث غارات عرب احلدود هيدد السمل وا ألمن ادلوليني يف
املنطقة) (قرار جملس ا ألمن ادلويل  688الصادر يف  5نيسان  ،1991الوثيقة
(.))S/Res/688/1991
ً
أ
 املقصود ابلخالل ابلسمل  :وضع الفقيه الامرييك كوينيس رايت تعريفا لصطالحالاخالل ابلسمل ويرى ان الاخالل ابلسمل اذلي ورد ذكره يف املادة ( )39من الفصل
السابع يقوم عندما تقع اعامل العنف بني قوات مسلحة اتبعة حلكومات رشعية او
واقعية وراء حدود معرتف هبا دولي ًا ،اي اعامل العنف اليت يرتكهبا ثوار داخل اقلمي
دوةل اخرى  ،هبدف حتقيق اطامع س ياس ية (خامس ،)1982،ويدخل يف هذا
التعريف ايض ًا اعامل العنف ادلاخلية اليت هتدف لتحقيق اهداف س ياس ية واملتسمة
ابخلطورة والاتساع (س ندي ،)2006،كام يعد اخالل ابلسمل مجيع صور العدوان غري
املبارش بوسائل غري عسكرية مثل العدوان الاقتصادي والعقائدي ،خاصة بعد ان
رفض الاعرتاف هبا كصور للعدوان يف تعريف العدوان اذلي وضع مبوجب قرار اجلعية
العامة ل ألمم املتحدة س نة ( 1974س ندي ،)2006،اذن فلكمة الاخالل لكمة واسعة
وغري حمدودة وامليثاق اعطى جمللس ا ألمن سلطة واسعة يف حتديد ما يكون هذا العمل
او ذاك اخالل ابلسمل.
أ
ولقد اتيحت فرصة جمللس المن لتحديد املقصود ب إالخالل ابلسمل يق  15متوز
 ،1948عندما اصدر القرار رمق ( )54يف شأأن املسأأةل الفلسطينية واذلي عد مبقتضاه
عدم الاذعان لقرار وقف اطالق النار يف فلسطني اذ يعد مظهراً لوجود حاةل اخالل
ابلسمل وفق ًا للامدة( )39من الفصل السابع من امليثاق ،كام ذهب جملس ا ألمن ايض ًا اىل
عد غزو قوات كوراي الشاملية ألرايض كوراي اجلنوبية ش ً
الك من اشاكل الإخالل ابلسمل
(املشهداين.)1999،
أ
كام عد جملس ا ألمن ،يف أول قرار هل صدر يف احلاةل بني العراق والكويت يف  2أب
 ،1990غزو القوات العسكرية العراقية للكويت خرق ًا للسمل بقوهل (اذ يقرر انه يوجد
خرق للسمل وا ألمن ادلوليني فامي يتعلق ابلغزو العرايق للكويت) (قرار جملس ا ألمن
ادلويل  660يف  2اب  ،1990الوثيقة .)S/Res/660/1990
 املقصود ابلعدوان  :مل يورد ميثاق ا ألمم املتحدة تعريف ًا للعدوان يف املفهومني السابقني،ويرى بعض كتاب القانون ادلويل يف تسويغ عدم التعريف ،أأن اي تعريف للعدوان ل
ميكن ان يكون شام ًال اذ يتناول مجيع صور العدوان  ،مما يؤدي اىل اس تفادة املعتدي
و افالته من العقاب  ،فض ًال عن ذكل فان جملس ا ألمن مل يضع معياراً معين ًا عند نظره
للقضااي اليت عرضت عليه وظل العدوان بدون تعريف (الراوي ،)1987،ويف الاعامل
التحضريية مليثاق ا ألمم املتحدة ترك حتديد العدوان اذلي يسوغ القيام ابلتدابري القرسية
اىل السلطة التقديرية املمنوحة جمللس ا ألمن اذلي يضع ما يشاء من املعايري لتحديد
العدوان وتعيني املعتدي (الش ميي.)1976،
ومنذ انشاء منظمة ا ألمم املتحدة انضلت ادلول احملبة للسالم لتحديد تعريف واحض
للعدوان ،ألنه يف غياب هذا التحديد تبقى ثغرة خطرية جتعل العالقات ادلولية والسمل

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
وا ألمن ادلوليني معرضة للخطر ويشلك هذا اراباك للقانون ادلويل اذلي يعد منظامً
لتكل العالقات .
فبتأأرخي  14اكنون ا ألول  1974اصدرت اجلعية العامة ل ألمم املتحدة قرارها رمق
( )3314اليت وافقت فيه عىل تعريف العدوان كام اعدته اللجنة اخلاصة اليت اكنت
لكفهتا بذكل (حامد ،)1997،استنادا اىل هذا القرار يكون العدوان هو اس تخدام القوة
املسلحة من قبل دوةل ضد س يادة وسالمة الارايض والاس تقالل الس يايس دلوةل
اخرى ،او بأأي طريقة اخرى مما خيالف ميثاق ا ألمم املتحدة  ،كام هو مدون يف هذا
التعريف (امحد .)1987،ومبوجب هذا التعريف يعد اس تخدام القوة من قبل ادلول
دليال اولي ًا وان مل يكن قاطع ًا عىل العدوان ،اي ان ابإماكن جملس ا ألمن ان يتوصل
اىل قرار خمالف أأو معاكس عىل ضوء الظروف اخلاصة ابلقضية (خامس.)1982،
وعىل هذا ان اي ا ألفعال التية وبغض النظر عن اعالن احلرب ،تعد اعامل عدوانية
(موسوي:)1990،
 غزو أأو جهوم دوةل ما بقواهتا املسلحة عىل ارايض دوةل اخرى ،أأو اي احتاللعسكري ،همام يكون مؤقت ًا انمج عن هذا الغزو او الهجوم.
 قيام قوات مسلحة دلوةل ما بقصف ارايض دوةل اخرى. حمارصة موائن او سواحل دوةل ما من جانب القوات املسلحة التابعة دلوةل اخرى. قيام القوات املسلحة دلوةل ما بشن جهوم عىل القوات الربية والبحرية واجلوية،اوالاساطيل البحرية واجلوية دلوةل اخرى.
 اس تخدام القوات املسلحة دلوةل ما  ،واليت تكون متواجدة داخل ارايض دوةلاخرى مبوافقة ادلوةل املس تقبةل ،اس تخداما متناقض ًا للرشوط املنصوص علهيا يف التفاق
بني ادلولتني ،أأو متديداً لبقاهئا يف هذه الارايض اىل ما بعد انهتاء التفاق.
 سامح دوةل ما ابس تخدام اراضهيا اليت وضعهتا حتت ترصف دوةل اخرى،من قبلتكل ادلوةل لرتاكب عدوان ضد دوةل اثلثة.
أ
 ارسال العصاابت أأو اجلاعات املسلحة او جنود غري نظاميني أو مرتزقة  ،من قبلدوةل ما أأو نيانة عهنا  ،يقومون بأأعامل تنطوي عىل اس تخدام القوة ضد دوةل اخرى
وعىل درجة من اخلطورة أأو مشاركهتا اي دوةل يف ذكل بشلك كبري .
غري ان تعدد هذه الافعال  ،ل حيرم جملس ا ألمن من صالحية تقرير عدوانية افعال
اخرى غريها ،وهكذا أأمكن جتنب سلبيات ميكن ان تسفر عن حتديد اعامل العدوان،
وذهب القرار اىل انه ل يوز ان يسوغ العدوان بأأي اعتبار من الاعتبارات ااي اكنت
طبيعته ،سواء اكن س ياس ي ًا ام اقتصاد ًاي ام عسكر ًاي وغريها ،وعد احلرب العدوانية
جرمية ضد السمل ادلويل  ،كام عد العدوان منشأأ للمسؤولية ادلولية ،ويف الوقت نفسه
اكد بطالن أأية حيازة ل ألرايض أأو أأية فائدة خاصة انمجة عن العدوان ،حارضاً اكن
ذكل أأو مس تقبال (الاكظم.)1975،
وعىل صعيد املامرسة العملية مل يلجأأ جملس ا ألمناىل تقرير وجود حاةل العدوان الا يف
حالت اندرة  ،مهنا عدوان روديس يا اجلنوبية ضد موزنبيق ،والاعامل العدوانية اليت
اقرتفهتا جنوب افريقيا ضد انغول وزامبيا وليسوتو(املشهداين.)1999،
واخرياً فاإن اجلعية العامة ل ألمم املتحدة ل تصدر قرارات الا يف حالت معينة وعىل
سبيل احلرص ،وهذا يعين ان قراراهتا تكون بمكثابة توصية  ،ولكن التوصيات اليت
تصدرها اجلعية العامة ابلجامع تعد مبثابة قرار يمتتع بصفة الالزام اكلقرار الصادر من
جملس ا ألمن ادلويل (الراوي.)1987،
اثني ًا :التدابري املؤقتة
تنص املادة ( )40من ميثاق ا ألمم املتحدة عىل ما يأأيت " منع ًا لتفامق املوقف جمللس
ا ألمن قبل أأن يقدم توصياته او أأن يتخذ من التدابري ما هو مناسب ان يدعو
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ا ألطراف املتنازعة اىل ا ألخذ مبا يراه ،رضور ًاي أأو مس تحس ن ًا من التدابري املؤقتة ،ول
ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالهبم أأومبركزه وعىل جملس ا ألمن ان
حيسب لعدم اخذ املتنازعني هبذه التدابري حسابه" (العناين ،)1993،وفق ًا لهذه املادة
يقصد ابلتدابري املؤقتة أأي اجراء ليس من شأأنه ان حيسم اخلالف بني ا ألطراف،
وليس من شأأنه ان خيل حبقوق املتنازعني او يؤثر عىل مطالهبم  ،ومن بني هذه التدابري
ا ألمر بوقف اطالق النار أأو وقف الاعامل العسكرية وا ألمر بفصل القوات ،والتدابري
املؤقتة ل ميكن حرصها نظرا ألن جملس ا ألمن يقدر مدى مالمئهتا لزناع مطروح
امامه ،والضابط لها يف هذا الصدد هو منع تفامق املوقف بني الاطراف املتنازعة وزايدة
خطورته من انحية وعدم املساس حبقوقهم و مراكزه من انحية اخرى
(ادلقاق.)1980،
أ
ومن امثةل هذه التدابري املؤقتة ما اختذه جملس المن يف قراره املرمق 338الصادر يف 22
ترشين ا ألول 1973خالل حرب ترشين ا ألول  ،فقد دعا اجمللس املتنازعني اىل ايقاف
القتال واهناء لك نشاط عسكري يف مدة ل تتجاوز  12ساعة من حلظة صدور القرار،
وان يقف لك مهنم يف مواقعه ن كام قرر اجمللس ايض ًا ان يبد أأ الاطراف فوراً
املفاوضات حتت ارشاف ا ألمم املتحدة لإقامة سالم عادل ودامئ يف الرشق الوسط
(بشري.)1973،
عىل الرمغ من الاعتقاد السائد عند وضع املادة ( )40من الفصل السابع من امليثاق انه
اكن يتوقع لها امهية حمدودة  ،الا ان املامرسة العملية جمللس ا ألمن قد بينت ما لهذه
املادة من امهية كبرية وابلغة يف جمال احملافظة عىل السمل وا ألمن ادلوليني ،اذ ل
يس تطيع احد اناكر ما للتدابري املؤقتة اليت يقررها جملس ا ألمن من أأمهية يف هتيئة
الظروف املواتية لإقرار تسوية دامئة للمنازعات ادلولية ،وعند قراءة نص املادة ()40
واليت جاء فهيا (منعا للتفامق )....فان امهية التدابري تمكن يف عدم تدهور املوقف بني
الاطراف املتنازعة واذلي يؤدي اىل حاةل احلرب أأو اس مترارها ،فض ًال عن ذكل فأأن
هذه التدابري مؤقتة وغري دامئية اذ تنهتيي ابإنهتاء الزناع بني الاطراف املتنازعة وكذكل ل
متس حقوق املتنازعني ومراكزه ومطالهبم وهذا ما يعل جملس ا ألمن أأن ينظر اىل
ا ألطراف املتنازعة من حيث املبد أأ نظرة متساوية وعادةل وفق ًا ملباديء امليثاق ونصوصه
(همدي.)2001،
أ
أ
مل حيدد ميثاق المم املتحدة طبيعة تكل التدابري بيشء من التفصيل  ،وقد أخذ جملس
ا ألمن عند اختاذ التدابري املؤقتة  ،مبا هو وارد يف املادة ( )40من امليثاق من كوهنا
رضورية ومس تحس نة  ،مبعىن أأن احلرية الاكمةل قد تركت جمللس ا ألمن يف اختاذ أأي
اجراء يراه مناس ب ًا طاملا ر أأى انه رضوري و مس تحسن ،وتكل الاجراءات يب ان
تتخذ عىل أأن ل خيل حبقوق املتنازعني ومطالهبم أأو مراكزه ،ويب ان يكون الهدف
مهنا منع تدهور املوقف  ،وخلق ظروف حس نة حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني أأو
لعادته اىل نصابه (الش ميي.)1976،
ان تعبري الرضورة اليت اعمتدته املادة ( )40معياراً أأو ضابط ًا ذلكل يبدو
هو الاخر يف حاجة اىل تعريف ما بني ما يدخل يف نطاقه من املباديء ،ومن الثابت
ان عبارة الرضورة مل يس تقر لها مفهوم حمدد يف الفقه عىل الرمغ من تكرار ورودها يف
كثري من النصوص ،فهيي ميكن ان تتسع فتشمل مباديء ل تدخل حتت حرص أأو
حتديد ،أأو كام ميكن أأن تضيق فال تشمل الا مباديء حمددة  ،ومن هنا جاء اختالف
الفقهاء يف حتديد املباديء اليت يتعني السري علهيا.
وعليه فان حتديد املبادئ اليت يتعني العمل مبوجهبا يب ان يصار يف حمكها اىل عبارة
النص نفسها ،واليت جتعل مدى التحديد ضيق ًا واتساع ًا رهنا ابلقدر اذلي (تقتضيه
رضورة حفظ السمل وا ألمن ادلوليني) عند اختاذ تكل التدابري ،والقرار اذلي يصدره
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جملس ا ألمن بشأأن التدابري املؤقتة ،ل ميكن حتديده وفق ًا لضابط اثبت دقيق ،لن
فكرة الرضورة اليت استند الهيا يه فكرة مرنة ومتغرية (همدي.)2001،
وقد اختلف الفقهاء يف حتديد الاثر الناش ئة عن الترصفات اليت يتخذها اجمللس وفق
املادة ( )40من امليثاق ،ومن يرى ان لكمة (يدعو) الواردة ( )40اهنا غري حامسة،
بصفة اهنا جاءت بشلك دعوة أأو حث وليس فهيا ما يرب ادلول عىل التنفيذ ،بيامن يرى
اخرون مثل (لوتر ابخت) ان لها معىن ا ألمر ،ويرى ادلكتور حامد السلطان ان
القرار اذلي يتخذه جملس ا ألمن بدعوة املتنازعني اىل اختاذ تدابري مؤقتة ليس قراراً
ملزما وان اكنت هل قوة ادبية كبرية (خامس.)1982،
ً
يف حني يرى أخرون انه عندما يكون القرار ادلويل متضمنا الامر ابختاذ اجراء ما أأو
القيام بعمل معني ،فأأنه يكون ذات صفة تنفيذية ،اكلقرارات اليت يصدرها جملس ا ألمن
لوقف القتال طبق ًا للامدة( )40من امليثاق ،والقرارات اليت يتخذها بشأأن التدابري
التحفظية أأو الوقتية ،كقراره يف  29ااير  1948يف القضية الفلسطينية اذ فض ًال عن
دعوته لإيقاف القتال فانه دعا اىل عدم جتنيد الرجال للخدمة العسكرية واىل الامتناع
عن اس ترياد املعدات احلربية (املشهداين.)1999،
ً
اثلث ًا :التدابري اليت ل تتطلب اس تخدام القوة العسكرية وفقا للامدة (:)41
تنص املادة( " )41عىل جملس ا ألمن أأن يقرر ما يب اختاذه من التدابري اليت تتطلب
اس تخدام القوة املسلحة لتنفيذ قراراته ،وهل ان يدعو اعضاء ا ألمم املتحدة اىل تطبيق
هذه التدابري ،ويوز ان يكون من بيهنا وقف الصالت الاقتصادية واملواصالت
احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت
وقف ًا لكي ًا أأو جزئي ًا ،وكذكل قطع العالقات ادلبلوماس ية" (عبدامحليد،)2004،يف ضوء
ما جاء يف هذه املادة من الفصل السابع من امليثاق جمللس ا ألمن ان يقرر ،يف حاةل
عدم اعرتاف اطراف الزناع ملا قرره من اجراءات لتسوية الزناع وحسمه ،ما يب
اختاذه من التدابري اليت ل تتطلب اس تخدام القوات املسلحة وذكل تنفيذاً لقراراته،
وللمجلس ان يطلب من اعضاء ا ألمم املتحدة تطبيق هذه التدابري (العناين،)1993،
ويالحظ عىل هذه املادة (ادلقاق:)1980،
 اهنا تتضمن تدابري ذات طبيعة عقابية حىت لو مل يصل ذكل العقاب اىل حداس تخدام القوة املساحة ،ويالحظ ان التدابري املذكورة غري واردة عىل سبيل احلرص
بدليل ان النص قد اس تخدم عبارة (ويوز ان يكون من بيهنا) وهذا يعين اعطاء
السلطة الاكمةل للمجلس يف اختاذ ما يراه مالمئ ًا لتحقيق هذه التدابري غري العسكرية.
 ومن الناحية الثانية ان املادة املذكورة قد اس تخدمت عبارة (ان جمللس ا ألمن انيقرر) ويه ختتلف عن الصيغة اليت اس تخدمت يف املواد ا ألخرى اذ جاء فهيا ان
جمللس ا ألمن ان (يويص) والفارق بني لك العبارتني يمكن يف ان التدابري اليت تتخذ
بناء عىل نص املادة ( )41تصدر مبوجب قرارات ،ويه ترصفات ملزمة وموجبة
التنفيذ ملن توهجت اليه خبالف التوصية اليت ختلو وفقا ملل يذهب اليه غالب الفقهاء
من القوة امللزمة ،ان القرارات الصادرة ابختاذ تدابري معينة وفق ًا للامدة ( )41تعد ملزمة
لدلول اخملاطبة هبا الا اذا اكنت احدى أأو بعض هذه ادلول تعاين من املشألك
الاقتصادية ما مينعها من تنفيذ ما قرره جملس ا ألمن ،وعلهيا عندئذ ان تلفت نظره اىل
ذكل.
ان هذه املادة قد عددت بعض انواع اجلزاءات ذات ا ألثر الاقتصادي ،واليت يمت
اختاذها يف املرحةل اليت تس بق اس تخدام القوة املسلحة (س ندي ،)2006،ويه تدابري
يتخذها جملس ا ألمن ضد ادلوةل اخملةل اب ألمن والسمل وتشمل (بشري:)1973،
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 تدابري دبلوماس ية :تمتثل يف مطالبة ادلول ا ألعضاء بقطع عالقهتا ادلبلوماس ية معادلوةل اخملةل اب ألمن والسمل ،وقد اختذ هذا ا ألجراء ضد حكومة جنوب افريقيا بسبب
اتباعها س ياسة المتيزي العنرصي.
 تدابري اقتصادية :بأأن يدعو ادلول الاعضاء اىل قطع عالقهتا الاقتصادية مع ادلوةلاخملةل اب ألمن والسمل ،قطع ًا لكي ًا أأو جزئي ًا  ،وقد طبق جملس ا ألمن هذا اجلزاء ضد
روديس يا اجلنوبية بقراره يف  20ترشين الثاين  ،1965بسبب اعالن ا ألقلية البيضاء
الاس تقالل من جانب واحد واس تقلت ابحلمك منهتكة بذكل بذكل حقوق الاغلبية
الافريقية ،وقد عد جملس ا ألمن ان هذا املوقف هيدد ا ألمن والسمل ادلوليني ،واوقع
جزاءاً عىل روديس يا ودعى لك ادلول اىل قطع العالقات الاقتصادية مع روديس يا.
ويف نيسان  1966طلب جملس ا ألمن من حكومة الربتغال الا تس تقبل يف ميناء
موزنبيق شنات البرتول موهجة اىل روديس يا ،ودعا اجمللس بريطانبا اس تخدام القوة
اذا لزم ا ألمر ،من ألجل منع وصول سفن برتولية اىل موزمبيق اذا اكنت وهجة
البرتول اىل روديس يا.
أ
ونس تطيع القول بأأن العقوابت املفروضة عىل العراق من قبل جملس المن مبوجب قرار
رمق  661الصادر بعد اربعة اايم من احتالل العراق للكويت  ،يه من قبيل
الاجراءات اليت ل تطلب اس تخدام القوة العسكرية ،ومبقتىض هذا القرار مت فرض
عقوابت اقتصادية شامةل عىل العراق ،وكذكل القرارات الاخرى اليت اصدرها جملس
ا ألمن لتشديد احلصار عىل العراق ومهنا القرار رمق 665الصادر يف  25أب 1990
واذلي مت مبوجبه فرض احلصار البحري عىل العراق ،والقرار  607الصادر يف 25
ايلول  ،1990واذلي فرض حصاراً جو ًاي عىل العراق (مركز البحوث وادلراسات
الكويتية.)1995 ،
أ
 .2.3سلطة جملس المن يف اختاذ الاجراءات اليت تس تخدم فهيا القوة العسكرية
قد يد جملس ا ألمن نفسه امام موقف يتحمت فيه اس تخدام القوة للحيلوةل دون هتديد
السمل وا ألمن ادلوليني او لقمع العدوان الواقع من دوةل أأو اكرث عىل دوةل أأخرى أأو
اكرث ،بل قد يد نفسه امام حرب اهلية من شأأهنا ان هتدد السمل وا ألمن ادلوليني،
وعندئذ ااتحت هل املواد الواردة يف الفصل السابع ويه املواد من ( )47-42سلطة
القوة ملواهجة خطر هتديد السمل وا ألمن او لقمع العدوان ،وعندئذ ل ميكن لدلوةل أأو
لدلول املعنية ان حتتج يف احلاةل اخلاصة ابحلرب ا ألهلية ،بعدم مرشوعية تدخل جملس
ا ألمن عىل وفق ما هو منصوص عليه يف الفقرة السابعة من املادة الثانية اليت حتظر
عىل ا ألمم املتحدة التدخل يف الشؤون اليت تعد من مصمي السلطان ادلاخيل دلوةل ما ،
لن ذات املادة قد نصت يف العبارة الاخرية عىل"ان هذا املبد أأ ل خيل بتطبيق تدابري
القمع الواردة يف الفصل السابع" (عبد امحليد.)2004،
ان اختاذ الاجراءات اليت لها طابع عسكري تكون بقرارات من جملس ا ألمن حرصاً
ومبوجب املادة ( )42من الفصل السابع من امليثاق ،وتشمل هذه الاجراءات سلسةل
من التدابري القرسية مثل احلصار و العمليات العسكرية الربية والبحرية واجلوية اليت
تتطلهبا الظروف  ،وقد تنصب هذه الاجراءات عىل ادلول ا ألعضاء يف هيئة ا ألمم
املتحدة او غري ا ألعضاء فهيا.
وتنص املادة ( )42من امليثاق ،اليت حتدد صالحيات جملس ا ألمن يف هذا اجملال
عىل"اذا ر أأى جملس ا ألمن ان الاجراءات املنصوص علهيا يف املادة ( )41غري جمدية،
أأو اذا تبني هل بعد تنفيذها عدم جدواها ،جاز هل ان يقوم بواسطة القوى اجلوية
والبحرية و الربية ابلعامل اليت يراها رضورية حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني او لإعادهتام،
ومن بني هذه الاعامل التظاهرات البحرية وتدابري احلصار وغريها من العمليات اليت
تقوم هبا قوى جوية أأو حبرية أأو برية اتبعة ألعضاء ا ألمم املتحدة" (هندي.)1983،
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ويالحظ هنا ان الاجراءات العقابية اليت يقرها جملس ا ألمن بنا ًء عىل املادة ( )42من
الفصل السابع من امليثاق ختتلف عن تكل اليت يتخذها بنا ًء عىل املادة ( )41من
الفصل السابع ،واليت مبوجهبا يقوم جملس ا ألمن ابدلعوة اىل تنفيذ ما قرره من
اجراءات كقطع العالقات التجارية وادلبلوماس ية ،وعندئذ فان الترصف اذلي تتخذه
ادلول تنفيذا ذلكل ينسب الهيا ،بيامن يف حاةل اختاذ تدابري القمع ابس تخدام القوة وفقا
للامدة ( )42من الفصل السابع جند اهنا تتخذ من جانب جملس ا ألمن وابمسه ول
تنسب الا اليه وحده ،حصيح ان القوات اليت يس تخدهما لختاذ تدابري القمع تأأيت عن
طريق مسامهة ادلول بوحدات قواهتا املسلحة الا ان هذه الاخرية تعمل حتت امرة
جملس ا ألمن ،كام ان قيادة هذه القوات تتلقى التعلاميت وحده ،ولعل احلمكة من وراء
ذكل هو ضامن حياد هذه القوات حىت ميكن مراقبة تقيد هذه القوات املسلحة ابلهدف
اذلي جلأأ اليه جملس ا ألمن يف اس تخدام القوة( ويه احلفاظ عىل السمل وا ألمن ادلوليني
ومقع العدوان) وعدم تعدي القوات املذكورة حدود هذا الهدف (املشهداين.)1999،
ومن امثةل الاجراءات العسكرية املتخذة من قبل جملس ا ألمن القرار  678الصادر يف
 25ترشين الثاين  1990بشأأن حاةل العراق والكويت ،وذكل بسبب عدم امتثال
العراق لقرار جملس ا ألمن  660والقرارات الالحقة ذات الصةل،اذن اجمللس مبوجبه
لدلول املتعاونة مع الكويت ابس تخدام القوة لجبار العراق عىل الانسحاب من الكويت
(ابو العال ،)2005،وهنا نرشح سلطة جملس ا ألمن ابس تخدام القوة العسكرية يف
احملورين التيني:
أ
او ًل :النظام القانوين لس تعامل القوة بواسطة جملس المن
بينت املواد ( )47-43وسائل جملس ا ألمن يف هتيئة القوات املسلحة اليت تعمل حتت
قيادته وتوجهيه (ادلقاق ،)1980،ولمتكني اجمللس من اس تخدام هذه القوات ضد
اخلارجني عىل الرشعية ادلولية ،ممن هيددون السمل او خيلون به ،او يقدمون عىل
ارتاكب اعامل عدوانية  ،حرص امليثاق عىل ان تضع ادلول ا ألعضاء حتت ترصفها اداة
عسكرية دامئة،فقد نصت املادة( )43عىل تعهد مجيع ادلول ا ألعضاء بأأن يضعوا حتت
ترصف جملس ا ألمن ،بنا ًء عىل طلبه وطبق ًا لالتفاق او اتفاقات خاصة،ما يلزم من
القوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت الرضورية حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني،
ومن ذكل حق املرور (انفعة ،)1996،وتتطلب املادة ( )43عقد اتفاقية او اتفاقيات
خاصة،بنا ًء عىل طلب جملس ا ألم ،وتربم بني جملس ا ألمن وبني اعضاء ا ألمم املتحدة
وتصدق علهيا ادلول املوقعة عىل وفق مقتضيات اوضاعها ادلس تورية ،ويكون موضوع
تكل التفاقيات القوات املسلحة التابعة ل ألمم املتحدة ،ويب ان حيدد يف تكل
التفاقيات عدد هذه القوات وانواعها واس تعدادها معوم ًا (الش ميي ،)1976،واكن
ادراج هذه املادة يشلك يف حد ذاته ثورة يف عامل التنظمي ادلويل ،لنه يرتتب عليه
وجود جيش دويل دامئ حتت ترصف جملس الامن ،ل متتكل ادلول املشاركة يف
وحداته حق اس تخدامه ،وامنا ميتكل ذكل احلق جملس الامن وحده (انفعة.)1996،
ويالحظ انه يشرتط عىل جملس الامن ان تدعي دوةل غري ممثةل فيه اليت تقدم هل بعض
قواهتا املسلحة ،وفق ًا لنصوص امليثاق ،اىل الاشرتاك يف القرارات اليت يصدرها اجمللس
فامي خيص اس تخدام وحدات من قواهتا املسلحة وفق ًا للامدة ( )44من الفصل السابع
من امليثاق.
ورغبة يف متكني ا ألمم املتحدة يف اختاذ تدابري حربية عاجةل اوجب امليثاق يف املادة
( )45عىل ادلول الاعضاء ان تكون دلهيا وحدات جوية وطنية ميكن اس تخداهما فورا
لعامل القمع ادلولية املشرتكة ،وحيدد جملس ا ألمن قوة هذه الوحدات ومدى
اس تعدادها وخطط اعاملها املشرتكة ،وان اس تخدام هذه القوات العسكرية تكون
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مبوجب خطط يضعها جملس ا ألمن طبقا للامدة ( )46ومبساعدة جلنة اراكن احلرب اليت
ختضع بدورها للمجلس.
كام انه نظرا للصفة الس ياس ية جمللس الامن ،واحامتل هجل اعضائه ابلشؤون العسكرية
قررامليثاق تشكيل جلنة من اراكن احلرب ،تتأألف هذه اللجنة استنادا اىل الفقرة الثانية
من املادة ( )47من رؤوساء اراكن احلرب لدلول الاعضاء ادلامئني يف جملس ا ألمن
وتكون هممهتا اسداء املشورة واملعونة مبسائل اس تخدام القوات العسكرية  ،وتكون
مسؤوةل عن التوجيه الاسرتاتيجي لي قوة مسلحة موضوعة حتت ترصف اجمللس ،
وذكل استنادا اىل الفقرة الثالثة من املادة نفسها.
هذا ويالحظ ان هذه املواد عىل الرمغ من امهيهتا مل يقدر لها ان تطبق معال ،نتيجة
للحرب الباردة والرصاع اذلي اكن سائداً بني املعسكرين الرشيق والغريب ،او بسبب
اس تخدام حق الاعرتاض (الفيتو) من قبل عضو دامئ او اكرث محلاية دوةل اتبعة ،ومل
يلجأأ جملس ا ألمن اىل اس تخدام القوة املسحةل ابلتطبيق ألحاكم الفصل السابع من
امليثاق الا حديثا ألخراج العراق من الكويت من اوائل عام  ،1991ومل يمت ذكل قبل
هذا التارخي ،وان اكن اجمللس جلأأ اىل اس تخدام بعض الاجراءات العسكرية ذات
الطبيعة اخملتلفة ،اكس تخدامه للقوة املسلحة يف كوراي اجلنوبية عام  1950لجبار قوات
كوراي الشاملية علىالنسحاب مهنا ،واس تخدامه للقوة املسلحة يف معلية الامم املتحدة يف
الكونغو عام  1961ملساعدة احلكومة املركزية ضد التدخل الاجنيب (ابو الوفا)2006،
.
أ
ب
وقد جرى جملس المن (معال) عوضا عن تشكيل قوة مسلحة دامئة اتبعة هل تطبيق
املادة الثالثة والاربعني واملواد الاربع التالية لها  ،عىل الاس تعانة لكام اس تدعت
ظروف املوقف ادلويل ذكل ،بقوة مسلحة خاصة ذات تشكيل دويل ،قد تسمى بقوة
الطواريء او بقوة حفظ السالم ادلويل ،تشلك خصيصا ملواهجة موقف دويل بعينه،
وملدة حمدودة قابةل للمتديد والتجديد  ،من عنارص عسكرية تمنمتي اىل دول صغرية أأو
متوسطة غري ادلول الكربى ول شأأن لها ابملوقف اليت اقتضت تكوين القوة ،ونظرا
لنجاح هذه القوات يف هممهتا احملددة يف اكرث من ازمة دولية ،وافراط جملس ا ألمن يف
اس تخدام هذه الوس يةل من وسائل حفظ السمل وا ألمن ادلويل ،بعد ان اس تحال عليه
لظروف احلرب الباردة تطبيق املواد  43اىل  ،47ميكننا القول بأأن هذه القوات املؤقتة
يف طريقها لن تأأخذ املاكن اذلي اكن من املفروض ان تشغهل قوة دامئة ،تشلك اساسا
من عنارص اتبعة لدلول الكربى ،وفقا لالتفاق او التفاقات اخلاصة املشار الهيا يف
املادة الثالثة والاربعني من الفصل السابع من امليثاق.
ونشري اخرياً اىل أأن جملس ا ألمن اذا ما انهتيى اىل اختاذ تدابري القمع ،بتطبيق احاكم
الفصل السابع من ميثاق ا ألمم املتحدة ،ان يس تعني يف سبيل اختاذ هذه التدابري ،بلك
ادلول ا ألعضاء يف املنظمة او ببعضها  ،وذكل مبقتىض قرارات ملزمة يصدرها جملس
ا ألمن يف هذا الشأأن (عبد امحليد ،)1989،وتلزتم ادلول املعنية إابختاذ اكفة الاجراءات
املطلوبة لتنفيذ قرارت جملس ا ألمن حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني سواء اكنت بطريقة
مبارشة أأو غري مبارشة ،مبوجب املادة ( )48من الفصل السابع ،واستناداً اىل املادة
( )49يتظافرون فامي بيهنم عىل تقدمي املعونة املتبادةل لتنفيذ التدابري اليت يقررها جملس
ا ألمن ،فض ًال عن ذكل مل يغفل هذا الفصل من امليثاق ما قد يرتتب عىل اس تخدام
تدابري القرس أأو املنع من مشألك اقتصادية تواجه بعض ادلول نتيجة ذلكل  ،فقد نص
امليثاق يف املادة ( )50عىل ان تتشاور تكل ادلول  ،سواء اكنت اعضاء يف املنظمة ام
مل تكن مع جملس ا ألمن بصدد حل هذه املشألك.
اثنيا :حق ادلول منفردة او جممتعة يف ادلفاع عن انفسها
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تطبيق ًا للفصل السابع من امليثاق جمللس ا ألمن اس تخدام القوة العسكرية برا وحبرا وجوا
لصاحل حامية اجملمتع ادلويل وضامن أأمنه واس تقراره كام س بق ان ذكران ،ولكن قد
تتعرض احدى ادلول لهجوم او عدوان مسلح ل يمتكن جملس ا ألمن من مبارشة
سلطاته املس ندة اليه مبقتىض الفصل السابع من امليثاق بسبب اصابة جملس ا ألمن
اجلود والشلل جراء حق النقض (الفيتو) املعرتف به لدلول دامئة العضوية يف جملس
ا ألمن ،ذلا ساه امليثاق يف اعطاء احلق لدلول يف ادلفاع عن انفسها
(موسوي ،)2003،إاذ نصت املادة ( )51من الفصل السابع عىل هذا احلق رصاحة،
جفاء فهيا "ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أأو ينتقص احلق الطبيعي لدلول ،فرداي أأو
جامعات يف ادلفاع عن نفسها اذا اعمتدت قوة مسلحة عىل أأمر اعضاء ا ألمم املتحدة
وذكل ان يتخذ جملس ا ألمن التدابري الالزمة حلفظ السمل وا ألمن ادلويل  ،والتدابري
اليت اختذها الاعضاء اس تعامل حلق ادلفاع عن النفس تبلغ اىل اجمللس فوراً،ول تؤثر
تكل التدابري بأأي حال فامي للمجلس مبقتىض سلطاته ومسؤولياته املس متدة من احاكم
هذا امليثاق ،من احلق يف أأن يتخذ يف أأي وقت ما يرى رضورة لختاذه من ا ألعامل
حلفظ السمل وا ألمن ادلويل واعادته اىل نصابه"(.)Gray,2003
ل شك ان هذا احلق اعرتف به النظم القانونية اكفة ،وهو حق موجود منذ القدم ،
وما زالت كذكل يف ظل ميثاق ا ألمم املتحدة (خامس ،)1982،ونظم امليثاق هذا احلق
مبوجب املادة ( ،)51وقواعد التفسري تقتيض عند وضع حدود لهذا احلق الرجوع اىل
الفقرة الرابعة من املادة الثانية من امليثاق اليت حترم اس تخدام القوة يف العالقات
ادلولية،وملا اكنت الفقرة الرابعة من املادة الثانية من امليثاق حترم عىل ادلول اس تخدام
القوة املسلحة يف عالقاهتا ادلولية مع بعضها البعض فامي عدا ما اش متل عليه ميثاق ا ألمم
املتحدة من اس تثناءات امهها حاةل اس تخدام القوة املسلحة دفاع ًا عن النفس عند
التعرض لهجوم مسلح ،اذن هو اس تثناء ابلنس بة للمنع العام لس تخدام القوة الواردة
يف امليثاق (الش ميي.)1976،
وفضال عن ذكل ميكن القول بأأن املادة ( )51من الفصل السابع تنظم فقط حق ادلفاع
عن النفس الفردي أأو اجلاعي عن طريق اس تخدام القوة املسلحة عند التعرض لهجوم
مسلح وقع ابلفعل عىل ادلوةل وبنا ًء عىل ذكل فال يوجد ما يسمى ابدلفاع الرشعي
الوقايئ فال يزال ينظمها قواعد القانون ادلويل التقليدي (علوان.)1997،
وهذا يعين انه ل ميكن العمل مبا ورد يف املادة ( )51من الفصل السابع الا وفقا
لرشوط معينة ويه :
 وقوع جهوم مسلح يعطي ادلوةل الضعيفة حق اللجوء اىل ادلفاع الرشعي(املشهداين.)1999،
 وقوع جهوم مسلح عىل احد اعضاء ا ألمم املتحدة ،وهذا رشط واحض من نص املادة( ،)51وهناك ر أأي أخر يرى انه من الصعب القول بعدم متتع ادلول غري الاعضاء يف
ا ألمم املتحدة حبق ادلفاع عن النفس،طاملا ان امليثاق قد نص يف الفقرة السادسة من
املادة الثانية عىل " عىل ان تعمل هيئة ا ألمم املتحدة عىل تسري ادلول غري ا ألعضاء
وفق هذه املباديء"  ،ذكل يعين اننا ل ننكر عىل ادلول ا ألعضاء مساندة ادلول غري
ا ألعضاء اليت تتعرض لهجوم مسلح وادلخول معها يف معاهدات ادلفاع لتنظمي حق
ادلفاع اجلاعي ،وان مبارشة حق ادلفاع اجلاعي ل يتطلب ابلرضورة وجود معاهدة
تعقد بني ادلوةل غري العضو وادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة بل حيق مساعدهتا عند
وقوع جهوم مسلح علهيا ،ولكن هذا الر أأي ل ميكن قبوهل مطلق ًا ازاء النصوص الواحضة
اليت جاء هبا ميثاق ا ألمم املتحدة يف فصلها السابع اذ نصت عىل" اذا اعتدت قوة
مسلحة عىل احد اعضاء الامم املتحدة" ،فال يوز الاجهتاد يف النص.
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وتس تطيع ادلول ا ألخرى مساعدة ادلوةل اليت ليست عضواً يف ا ألمم املتحدة يف حاةل
وجود معاهدة دفاع بيهنام ،اما اذا مل تكن عضوا يف ا ألمم املتحدة أأو مل تدخل يف
معاهدة مع دوةل اخرى فال ميكن مساعدهتا عىل اساس املادة ( )51من الفصل السابع
من امليثاق (الراوي.)1987،
 ان ختطر ادلول اليت متارس حقها يف ادلفاع الرشعي جملس ا ألمن ابلتدابري اليتاختذهتا وتتخذها يف هذا الشأأن ،ويب أأن يمت الابالغ فوراً ليمتكن اجمللس من اختاذ
التدابري الرضورية ،ان هذا الالزتام ذو الاساس التفايق يستند اىل حمكة مفادها أأن
ادلفاع الرشعي يب أأن ل خيفي وراءه مع ًال عدواني ًا  ،فض ًال عن الرغبة يف استبعاد
مجيع الاحامتلت لشن احلروب الرسية (عبد امحليد.)2004،
أأ -يب ان تتناسب القوة اليت تس تخدم لدلفاع عن دوةل ما بصورة معقوةل مع املظهر
اذلي يب تفاديه (علوان.)1997،
ب -يب ان يكون اس تخدام هذا احلق بصورة مؤقتة ،ويتوقف مبجرد تدخل جملس
ا ألمن واختاذ تدابري حلفظ السمل وا ألمن ادلوليني ،اذا اس مترت ادلوةل يف ممارسة حق
ادلفاع عن النفس بعد تدخل جملس ا ألمن ،عدت يه من أأخلت ابلسمل أأو ارتكبت
ا ألعامل العدوانية (املشهداين.)1999،
وهذا يعين ان اجمللس مىت وضع يده عىل املوقف أأو الزناع املسلح اذلي اس تعمل
بصدده احلق املذكور تعود اليه سلطاته يف اختاذ التدابري الالزمة للمحافظة عىل السمل
وا ألمن ادلوليني ،وان ادلوةل أأو ادلول املس تعمةل حلق ادلفاع الرشعي تقف سلطاهتا
يف الترصف هبذا الشأأن  ،وينبغي علهيا اخلضوع جمللس ا ألمن.
 .4دور اجلعية العامة يف تسوية املنازعات ادلولية
عىل الرمغ من أأن جملس ا ألمن هو من يتوىل املسؤولية الاساس ية يف صيانة السمل
وا ألمن ادلوليني بعده انئب ًا عن اجملمتع ادلويل ،ولس امي يف حاةل ما اذا تعرض فهيا السمل
وا ألمن ادلوليني للخطر ،ومع ذكل تساه اجلعية العامة ايض ًا اىل جانب جملس ا ألمن
ادلويل يف حفظ السمل وا ألمن ادلوليني  ،ولكن بطريقة خمتلفة عن الطريقة اليت يعاجل
هبا اجمللس تكل احلالت (الراوي ،)1987،إال ان تسوية املنازعات يف اطار اجلعية
العامة يثري العديد من الصعوابت  ،والسبب يف ذكل يرجع اىل ان اجلعية العامة هجاز
متثل فيه اكفة ادلول الاعضاء  ،وهذا ا ألمر يعل من الصعوبة احلصول عىل رأأي
موحد حلل الزناع والعمل بفعالية  ،وعىل الرمغ من ذكل جند ان امليثاق اعطى اجلعية
العامة صالحية حل املنازعات ح ًال سلمي ًا وذكل ألنه يف كثري من ا ألحيان و بسبب
اس تخدام ادلول الكربى حق الفيتو يف جملس ا ألمن يعجز جملس ا ألمن عن تسوية
املنازعات  ،ذلا اكن لبد من اعطاء اجلعية صالحية التصدي للمنازعات اليت متس
ا ألمن والسمل ادلوليني (عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
.)www.arablawinf.com
وابلرجوع اىل الفقرة الثالثة من املادة ( )35من الفصل السادس جند أأن الاجراءات
اليت تتخذها اجلعية العامة يف حاةل تصدهيا للزناع تكون وفق ًا للامدتني ( )12،11من
الفصل الرابع ،ذلا من الرضوري حتليل هاتني املادتني مث توضيح املادة ( )35من
الفصل السادس يف ثالثة حماور:
أأو ًل :سلطات اجلعية العامة وفق ًا للامدة ( )11من امليثاق
نصت الفقرة الاوىل من املادة( )11من امليثاق عىل أأن " للجمعية العامة ان تنظر يف
املباديء العامة للتعاون يف حفظ السمل زا ألمن ادلوليني  ،مبا فهيا املباديء املتعلقة بزنع
السالح وتنظمي التسلح وان تقدم التوصيات يف اطار هذه املباديء العامة اىل اعضاء
املنظمة أأو اىل لكهيام" (الراوي ،)1987،ويتصل مببد أأ نزع السالح وتنظمي التسلح
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حبسب هذه الفقرة واملباديء العامة املتعلقة ابلتعاون يف حفظ السمل وا ألمن ادلوليني،
وهكذا يفرض ميثاق ا ألمم املتحدة عىل ادلول ا ألعضاء يف املنظمة واجب التعاون يف
سبيل خفض ا ألسلحة وتنظمي التسلح (تونكني ،)1972،وتس تطيع اجلعية العامة يف
سبيل ذكل ان تصدر توصيات اىل جملس ا ألمن وادلول ا ألعضاء او لكهيام (فوق
العادة. )1960،
ونصت الفقرة الثانية من املادة ( )11عىل أأن " للجمعية العامة احلق يف مناقشة لك
املسائل املتعلقة حبفظ السمل وا ألمن ادلوليني يرفعها الهيا أأي عضو من اعضاء ا ألمم
املتحدة أأو جملس ا ألمن ،أأو دوةل ليست من اعضاهئا  ،ولها فامي عدا ما تنص عليه
املادة الثانية عرش ان تقدم توصياهتا بصدد هذه املسائل اىل ادلوةل أأو ادلول املعنية أأو
جملس ا ألمن أأو لكهيام مع ًا ولك مسأأةل مبا تقدم ذكره تكون من الرضوري فهيا القيام
بعمل ما  ،ينبغي ان حتيلها اجلعية العامة عىل جملس ا ألمن قبل حبهثا أأو بعده"
(ادلقاق ،)1980،جند ان هذه الفقرة تعطي للجمعية العامة صالحيات واسعة فباإماكهنا
مناقشة اية مسأأةل متعلقة حبفظ السمل وا ألمن ادلوليني  ،بعد رفع ا ألمر الهيا من قبل
اجلهات اليت لها حق الرفع ،وتقدم توصياهتا اىل أأعضاء املنظمة أأو اىل جملس ا ألمن أأ,
لكهيام (جوف.)1993،
أ
وتتقيد اجلعية العامة حبسب هذه الفقرة بأربعة رشوط (فوق العادة:)1960،
أأ -ان ل يكون الزناع موضوع النظر من قبل جملس ا ألمن.
ب -أأن يكون الزناع قد أأحيل الهيا من قبل احدى ادلول الاعضاء او غري ا ألعضاء او
جملس ا ألمن.
ج -أأن حتيل القضااي اليت تقيض القيام بعمل ما اىل جملس ا ألمن.
د -ان تكتفي مبناقشة الزناع او اصدار توصيات تتضمن تسويهتا تسوية سلمية.
أأما الفقرة ا ألخرية من املادة ( )11نصت عىل أأن " للجمعية العامة ان تسرتعي نظر
جملس ا ألمن اىل ا ألحوال اليت حيمتل ان تعرض السمل وا ألمن ادلوليني للخطر" (عبد
امحليد ،)2004،مبقتىض هذه الفقرة تقوم اجلعية العمة بتنبيه جملس ا ألمن اىل ما هيدد
السمل وا ألمن ادلويل  ،ومن املالحظ أأن هذا ا ألمر هل أأمهية من الناحية العلمية ،
وتظهر هذه ا ألمهية يف أأن دور اجلعية العامة هنا هيدف اىل احليلوةل دون اغفال جملس
ا ألمن التعرض حلاةل من احلالت اليت لها خطورة عىل السمل وا ألمن ادلوليني ،وينبغي
هنا الاشارة اىل ان تنبيه جملس ا ألمن قارص عىل احلالت املهددة للسمل وا ألمن
ادلوليني واليت من الرضوري فهيا القيام بعمل من أأعامل القهر والقمع  ،ألن احلالت
ا ألخرى اليت ل تبدو فهيا هذه الرضورة تدخل مضن اختصاص اجلعية العامة حبسب
الفقرة الثانية من املادة احلادية عرشة اليت س بقت الاشارة اليه (عناين.)1993،
اثني ًا :القيود الواردة عىل سلطات اجلعية العامة
نصت الفقرة ا ألوىل من املادة الثانية عرش عىل أأن " عندما يبارش جملس ا ألمن ،
بصدد نزاع أأو موقف،الوظائف اليت رمست من امليثاق ،فال يوز للجمعية العامة ان
تعطي اية توصية بشأأن هذا الزناع أأو املوقف،الا اذا طلب مهنا ذكل جملس ا ألمن"
(عبد امحليد.)2004،
ويتضح من نص هذه املادة عىل أأنه مع مشول اختصاص اجلعية العامة جند ان املادة
املذكورة قذ قيدت ممارسة اجلعية العامة لختصاصاهتا بقيد ،وهو يتعلق حباةل ما اذا
اكن الزناع أأو املوقف مطروح ًا أأمام جملس ا ألمن  ،فأأنه ميتنع عىل اجلعية العامة
التصدي للزناع او املوقف وتقدمي توصيات بشأأهنا  ،الا اذا طلب اليه جملس ا ألمن
ذكل (ادلقاق ،)1980،وتمتكن اجلعية العامة من العمل بذكل عن طريق ا ألمني العام ،
اذ يقوم ا ألمني العام مبهمة تبليغ اجلعية العامة ابلزناعات واملواقف اليت يضطلع هبا جملس
ا ألمن حىت لتتصدى لها (عفيف ،حبث منشور عىل املوقع الالكرتوين
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املهمة بقولها "ويعمل ا ألمني العام مبوافقة جملس ا ألمن اجلعية العامة يف لك دورة ابلقضااي
املتعلقة حبفظ السمل وا ألمن ادلوليني اليت يضطلع هبا جملس ا ألمن ،وكذكل ميكن ان
يعمل اجلعية العامة واعضاءا ألمم املتحدة يف حاةل توقف جملس ا ألمن عن الاضطالع
هبذه القضااي".
ومن املالحظ ان ممارسة اجلعية العامة لختصاصاهتا مقيد بقيد أخر ،واذلي اشارت
اليه الفقرة الثانية من املادة احلادية عرش ،وهو يتعلق حباةل ما اذا ر أأت اجلعية العامة
بصدد املسأأةل املعروضة علهيا رضورة القيام بعمل ما ،فانه ينبغي علهيا ان حتيل ا ألمر
اىل جملس ا ألمن (علوان ،)1997،واملقصود هنا ابلعمل أأعامل القهر والقمع املنصوص
علهيا يف الفصل السابع من امليثاق ،واليت تقيض بفرض العقوابت الس ياس ية و
الاقتصادية والعسكرية عىل ادلول اخملةل ابلزتاماهتا وفق امليثاق ،فيكون من الرضوري
ان حتيلها اجلعية العامة اىل جملس ا ألمن ادلويل قبل حبهثا أأو بعده (الراوي.)1987،
تعرض املنازعات مبقتىض الفقرة الثانية من املادة ( )35عىل اجلعية العامة من قبل
احدى اجلهات التالية :
 بواسطة اي عضو من اعضاء ا ألمم املتحدة (انييل ،)1999،وهذا امر طبيعي جداًألن هتديد السمل يؤثر عىل مصاحل مجيع ادلول صغرية اكنت أأو كبرية ويه تتفق ايض ًا مع
ديباجة امليثاق اليت تعلن ان ا ألمم املتحدة قررت توحيد هجودها يف سبيل حفظ السمل
وا ألمن ادلوليني ،كام تتفق مع مبد أأ املساواة يف الس يادة بني مجيع ادلول ا ألعضاء يف
املنظمة املشار الهيا يف الفقرة ا ألوىل من املادة الثانية (فوق العادة.)1960،
 ادلول غري ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة واليت تكون طرف ًا يف الزناع وترتيض اللجوء اىلاجلعية العامة وتقبل مقدم ًا احلل السلمي املنصوص عليه يف هذا امليثاق ،هل حق
عرض الزناع عىل اجلعية العامة (عبد امحليد ،)2004،ويعد ااثرة ا ألمر من قبل ادلول
غري ا ألعضاء نتيجة حمتية ومنطقية لنص الفقرة السادسة من املادة الثانية من امليثاق
حيث نصت عىل أأن " تتخذ املنظمة ما يلزم من تدابري كام تعمل ادلول غري ا ألعضاء
وفق ًا لهذه املباديء بقدر ما يقتضيه حفظ السمل وا ألمن ادلوليني" (فوق
العادة.)1960،
 أأما عرض الزناع من قبل جملس ا ألمن فهو نتيجة لتنازهل عن سلطاته ،اذ حيق هل أنأحييل اىل اجلعية العامة اية قضية بعد مبارشة النظر فهيا  ،ويطلب من املني العام
تزويدها جبميع احملارض و الواثئق املتعلقة ابملوضوع (عفيف ،حبث منشور عىل املوقع
الالكرتوين .)www.arablawinf.com
وهنا حيق للجمعية ان تقدم توصياهتا بشأأن هذه املسائل لدلوةل أأو ادلول صاحبة
الشأأن او جمللس ا ألمن أأو لكهيام مع ًا ،ولكن ل يوز لها ان تقدم هذه التوصيات اذا
اكن جملس ا ألمن قد بد أأ ممارسة صالحياته بشأأهنا ،الا اذا اكن قد طلب مهنا ذكل،
الا انه اذا اقتضت املسأأةل القيام بعمل ما  ،ينبغي عىل اجلعية العامة ان حتيل تكل
املسأأةل عىل جملس ا ألمن كام ذكران سابق ًا (اكظم.)1975،
مما يب الاشارة اليه هنا ،انه عىل الرمغ من الوظائف اليت منحها امليثاق للجمعية
العامة وسلطاهتا ،الا انه قيد صالحيهتا يف املسائل اليت تتعلق ابملنازعات وتسويهتا
ابصدار التوصيات دون اصدار القرارات امللزمة ،اما القوة القانونية لتوصيات اجلعية
العامة يف جمال املنازعات املعروضة علهيا فهو جمرد من اية صفة الزامية وان اكن لها
الكثري من القوة ا ألدبية ،ولكن ميكن القول ان لقرارات اجلعية العامة ل ألمم املتحدة قوة
الزامية اذا ما اقرته بعض احاكم ميثاق ا ألمم املتحدة أأو القواعد القانونية املعرتف هبا
فرسهتا و طورهتا ،وهذه القرارات تكون ملزمة لسائر اعضاء ا ألمم املتحدة
(موسوي ،)1990،ومن املمكن حتويل توصيات اجلعية العامة ل ألمم املتحدة اىل قواعد
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قانونية ملزمة عن طريق تقنيهنا يف اطار معاهدات واتفاقيات دولية اليت تربم حتت
ارشاف ا ألمم املتحدة.

 .5اخلامتة:
 5.1الاس تنتاجات:
أأ -أأن اإحدى الغاايت الرئيس ية ل ألمم املتحدة يه حتقيق تسوية للزناعات أأو ا ألوضاع
ادلولية واليت من شأأهنا فرض السمل ابلوسائل السلمية.
ب -أأن جملس ا ألمن يعترب هجازاً رئيس ي ًا لتسوية املنازعات ادلولية ابلطرق السلمية
وغري السلمية و أأن قراراته هبذا الشأأن يه قرارات ملزمة جليع ادلول.
ج -يواجه جملس ا ألمن معوقات عديدة للقيام ابختصاصاته بوجه أأمكل نظراً لوجود حق
الفيتو لدلول امخلس دامئة العضوية.
د -أأن اختصاصات اجلعية العامة ل ألمم املتحدة يه اختصاصات حمدودة ومقيدة ول
تس تطيع اصدار قرارات ملزمة مكجلس ا ألمن.
ه -رمغ لك املعوقات فقد اس تطاع لك من جملس ا ألمن واجلعية العامة ل ألمم املتحدة
من تسوية العديد من املنازعات ادلولية والوقوف أأمام عدم اندلعها.
 5.2التوصيات:
أأ -رضورة تعديل ميثاق ا ألمم املتحدة وذكل بتوس يع اختصاصات جملس ا ألمن عدد
أأعضاءه ادلامئني.
ب -حماوةل اإلغاء حق الفيتو بشلكٍ هنايئ عن طريق التفاق عىل تسوية املنازعات
ادلولية اليت هتدد السمل العاملي.
ج -منح صالحيات أأوسع للجمعية العامة ل ألمم املتحدة عند عدم متكن جملس ا ألمن
من اصدار قرارات معينة يف نزاع معني.
د -عدم اس تخدام حق الفيتو عند اصدار قرارات من جملس ا ألمن تتعلق حبامية
حقوق الإنسان ووقف احلروب واجملازر.

 .6املصادر
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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انظر يف ذكل قرار جملس ا ألمن ادلويل  688الصادر يف  5نيسان  ،1991الوثيقة
)(S/Res/688/1991
انظر يف قرار جملس ا ألمن ادلويل  660يف  2اب  ،1990الوثيقة ))S/Res/660/1990
انييل ،غي ( ،)1999قانون العالقات ادلولية ،ترمجة نور ادلين اللباد،ط،1مكتبة مدبويل،
القاهرة.
بشري ،د .شافعي محمد ( ،)1973القانون ادلويل العام يف السمل و احلرب،ط،3مكتبة اجلالء
احلديثة،املنصورة.
بشري ،د .شافعي محمد ( ،)1973القانون ادلويل العام يف السمل واحلرب ،ط ،3مكتبة اجلالء
احلديثة ،املنصورة.
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الاسكندرية.
.24عبد امحليد ،د .محمد سايم واخرون ( ،)2004التنظمي ادلويل ،منشأأة املعارف ،السكندرية.
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.26علوان ،د .عبد الكرمي ( ،)1997الوس يط يف القانون ادلويل العام-الكتاب الثاين-القانون ادلويل
املعارص،ط ،1مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.
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.33اكظم ،د .صاحل جواد ( ،)1975دراسة يف املظامت ادلولية ،مطبعة الارشاد،بغداد.
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