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Résumé: 
Le Conseil de sécurité a pour 

mission principale le maintien de la paix 
et de la sécurité internationales et ce 
conformément aux principes et règles de 
la Charte. A cet effet, il dispose de larges 
compétences lui permettant aussi le 
recours à la force même si sur le terrain il 
butte contre plusieurs problèmes et 
blocages l’empêchant de s’acquitter de sa 
mission dans de meilleurs conditions et ce 
jusqu’à l’avènement du nouvel ordre 
mondial ayant permit au Conseil de 
participer activement au règlement de 
plusieurs crises. Cependant ; plusieurs 
défis se posent au Conseil, notamment la 
mise en place de nouveaux mécanismes 
pour consolider son action, 
l’élargissement de cet organe ainsi que le 
droit de veto de manière à répondre aux 
réalités de la société internationale 
contemporaine et aux attentes en matière 
de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. 

  :ملخص
يضطلع جملس األمن مبوجب أحكام ميثاق 
األمم املتحدة  مبهمة أساسية هي حفظ السلم واألمن 
الدوليني وهو بذلك يتمتع بصالحيات واسعة تسمح له 

ال أنه يف أرض الواقع ’باللجوء إىل استعمال القوة، 
يصطدم بعراقيل ومشاكل عديدة حتول دون تنفيذه 

العاملي اجلديد الذي أزاح ملهامه إىل غاية قيام النظام 
لس على العمل والتدخل حلل أزمات  القيود وساعد ا

لكن مل يكن هلذا الوضع اجلديد دون أن يطرح . عديدة
حتديات من نوع جديد تتعلق أساسا بوضع آليات 
لس مع مراعاة احرتام أحكام  جديدة لدعم عمل ا

وتوسيع امليثاق والشرعية الدولية إعادة النظر يف تركيبته 
حق الفيتو بغية إشراك أوسع وأكرب ألعضاء األسرة 
تمع الدويل قصد  الدولية مبا يستجيب لواقع وتطور ا
ديدمها  حتقيق السلم واألمن الدوليني اللذان مل يعد 

 .ينتج فقط عن حالة قيام احلرب أو التهديد بقيامها
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  :مقدمـــة

املش الدول أغلبية أنّ أحد ع يخفى قبضةال تحت انت اليوم املتحدة مم ملنظمة لة

عند استعمار ة. 1945عامشأ ر جو عديالت أو إصالحات عرف لم املنظمة أنّ كذلك  واملعلوم

ة ثانو عديالت ا أ ا ع يقال ما أقل ال ا م البعض ناء املنظمة1 باست وآليات شاط ع تؤثر ال ،

امل تلك خاصة عامة، منبصفة مجلس ع امللقاة ن الدولي من و السلم حفظ مة بم تعلقة

املنظمة ميثاق   .2 بموجب

مدارو نامن ة ع جذر بصفة ّغ و العالم ر تطوّ الوجود، من سنة وستون خمسة

ال املتحدة مم منظمة فإنّ ذلك ومع امليادين ةش عدّ ا عل اتأطلق العامليةماملنظ"مصط  ،"ة

العاملية" ومة م"،"ا قّط ..."املنظمة تتّغ لم ا، مي أ ع للداللة يتعلق،إ فيما خاصة

اتفاقية عن ثق املن التأس ا وسان(بدستور س س تحديات)فرا ا تالحق املنظمة أنّ العلم مع

سانية وإ واجتماعية اقتصادية مختلفة بمجاالت متصلة باملعديدة مرتبطة الوأخرى ساسية مة

ن الدولي من و السلم حفظ و أال املنظمة قامت ا أجل   .من

مم منظمة إصالح مسألة ت أ ديد، ا العال النظام وقيام ن برل حائط يار ا منذ

م وقت أي من أك ة ضرور من مجلس ا رأس وع ن. املتحدة ب من والزالت، أملانيا، انت ولقد

ال االدول قو عاظم و سابقا الشرقية أملانيا مع ا اتحاد من بذلك مستفيدة املطلب ع ت ّ أ

بمجموعة عرف ما عد فيما لوا ش حيث ند وال ل از وال اليابان ذلك عد ا لتل واملالية، قتصادية

)G4(ا تحكم إ باإلضافة امة ومالية اقتصادية قوة ع نت بر ال الدول و التكنولوجية،

من ومجلس عامة بصفة املنظمة إصالح فكرة حول الدائر النقاش ات مجر ع بذلك لتؤثر ة، النوو

صوص ا وجھ   .3 ع

ع التأث قصد قي فر تحاد تنظيم ممثلة قية فر الدول ا حذو حذت مصكما

مست ع قية فر القارة لتمثيل بمقاعد والظفر املساواةصالح لقاعدة تجسيدا من مجلس وى

ع والقضاء ة، ج من شالتمثيل م مستوىال ع قية فر والشعوب الدول منھ عانت طاملا الذي

املتحدة،املنظمة مم منظمة داخل عدديا كتلة أك اليوم ل ش ا و من أخرى بالرغم ة ج ،من

ال التحديات أك أيضا د ش ال روبو وا واملجاعات مراض و الفقر سانية ا م ي عا

السيا استقرار والال ا...الداخلية ز أج بجميع العاملية املنظمة شاط تواجھ وال ،    . إ

و  -1 ن الدولي من و السلم حفظ مجال املتحدة مم منظمة افلسفة ف من مجلس انة   :م

امل مم ميثاق ان اإذا أنواع باختالف العام شعوب إليھ تصبو بما ديباجتھ ر تصدّ تحدة

واستقرار وسلم أمن و ة حر العا( من شعوب أنفسنالنحن ع آلينا قد قد...)م امليثاق واضعو فإنّ ،
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املنتصرة الدول من محدودة مجموعة قناعة من ثق تن عاده وأ فلسفتھ للمستقبل ميثاقا أسسوا

ا العاملية رب ربا ا عد ما لعالم ا تصور إطار   .لثانية

متھوقد بم يضطلع ي من ملجلس ع والسا السادس ن الفصل املتحدة مم ميثاق أفرد

يفاء لالس متعددة انيات إم تصرفھ تحت ووضعت ن الدولي من و السلم حفظ ساسية

التكي مجال الواسعة سلطتھ منھ ق علّ ما سواء أوبالغرض، لذلك، تبعا الالزمة التداب واتخاذ يف

ة والعسكر قتصادية الدولية ات والعقو والردعية املؤقتة جراءات باتخاذ ا م يتعلق ذالو .ما

الدول  افة تجاه سري ملزمة من مجلس قرارات من امليثاق جعل أيضا    .4الغرض

رب ا عصر سبق فيما من مجلس شاط ان عرفوإذا قد القط والتجاذب الباردة

اض ع ق املفرط ستعمال ب س مستمرا الفيتو(شلال ة) حق العضو دائمة الدول طرف من

حيث الثانية ليج ا حرب ومخلفات ن برل حائط سقوط منذ كذلك عد لم الوضع فإنّ ثقفيھ، ان

جديد عال نظام قيام عن عالن ا تحررع من تبعا عملياتوما وازدادت قيوده من من مجلس

متھ م إطار ا تم ال واملسائل القضايا نطاق توّسع مثلما ا ف يتدخل ال السالم حفظ

ن الدولي من و السلم حفظ   .ساسية

أن الدولية الساحة ديد ا الوضع ذا ل ان البابلقد احفتح وقتبإ أي من أك

ضرورة ع اإعادة م وميثاق املتحدة مم منظمة ن،النظر ب بالعالقة ا م يتعلق ما سيما

و  تھ وتركي املجلس طرف من القوة واستعمال من، ومجلس للمنظمة العامة معية يجةا الن

الفيتومستقبل يفيھحق عد لم ن الدولي من و السلم ديد أنّ ربتخاصة ا حاالت عن ج

وإنماوالعدوان سبان، فقط ا تأخذ لم طاملا أخرى عاد أ للسلم أنّ ذلك أيضا، السلم حاالت

حقوق ام اح عدم ديمقراطية، الال املمارسات التنمية، سوء ئة، و املجاعة، الفقر، الغذاء، كنقص

ي سا الدو للقانون النطاق واسع رق وا الت.سان ن ب من عدّ فات ذه ىل الك حديات

إصالح خالل من ا ل ستجابة و ا لرفع ا مع التأقلم ع ملزمة ا يجعل مما املنظمة أمام تطرح ال

ا ذا املؤسسة قدم قديما مطلبا ذلك ان وإن ح من مجلس ا رأس وع   .5املنظمة

السلمإحداث-2 تدعيم السلمنة بناء مة مسا   :كآلية

الو  لتوصيات العامليةتنفيذا للقمة تامية ا الفقرة) 2005(ثيقة ا،105و75سيما م

من ل ن ب الوثيقة الرابطة ع ا وتأكيد املتحدة مم منظمة ومبادئ داف أ من التنمية: وانطالقا

بأنّ املنظمة أدركت العناصر، ذه ن ب املستمر والتفاعل سان وحقوق ن الدولي من و والسلم

از  ج شاء الإ الدول دعم م سا مستدامة تنمية عث مة واملسا البناء بإعادة يتكفل خاص
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فظ فعالة وسيلة بمثابة ون ست قتصادية، و التحتية ا يا ب رت دمّ ة مس نزاعات من خرجت

العالم ودعمھ   .6السلم

شاء إ من، مجلس مع شاور بال العامة، معية ا قررت املنطلق ذا شاريمن اس از ج

العاملية القمة أشغال أثناء املتخذة القرارات تفعيل قصد ومات ا ن ب ام) 2005(ما بأح عمال وذلك

امليثاق29و22و7املواد انت7من ال لقة ا ا لنفس وجدت قد ممية املنظمة بذلك ون لت ،

ممية املنظومة   .8تنقص

محد ف نة ال اختصاصات يخص عفيما و الالئحة من ي الثا البند نص دة

الطاقات وتفعيل املنظمة لدى الفاعلة طراف جميع ن ب سيق الت ع تنصب اختصاصات العموم

ن ب سيق الت لدعم الالزمة واملعلومات التوصيات وتقديم السلم، لدعم أنجع آليات وضع أجل من

املتحدة مم نظام داخل الفاعلة القوى   .9جميع

ملجلس واملتّم اص ا املركز ع التأكيد الالئحة ملضمون سيطة قراءة خالل من ر ظ و

املنظمة انية م سواء م سا ال للدول الرائد الدور وكذلك ن الدولي من و السلم مجال من

ة متّم مة مسا شري ال بالعنصر ا إمداد ا. و س تأس تم قد نة ال ذه انت الئحةفإذا بموجب

ا ذا املنظمة زة أج وقرارات توصيات ا مرجعي انت وإذا للمنظمة، العامة معية ا عن صادرة

العاملية القمة مجال)2005(وقرارات من مجلس شاط دعم تكمن يلة ن ا أغراض انت وإذا ،

املنظ عضو الدول جميع إشراك ق طر عن ن الدولي وأملن السلم استحداثحفظ خالل من مة

ثاره است إبقاء ع جدا حرص املجلس أنّ جدا ر الظا من فإنھ ا، بي سيق والت جديدة آليات

فيھ ة العضو دائمة الدول إنفراد ع فاظ ا يجة الن و ساسية، مة امل ذه املتعلقة باملسائل

مبادرة أي إفشال أو كبح ا سلطا ذلك بما السلطات ملابجميع املألوفة السياسة عن تخرج

بـ الكبار: " عرف رقم". نادي ة الوج الالئحة تضمنتھ ما إ شارة يكفي الصدد ذا  1646ففي

خ) 2005( بتار من مجلس عن مس2005-12-20الصادرة ا الدائمون عضاء أنّ ع تنص وال

أعضاء السلم" م تدعيم خ "نة ذه وأنّ ا، ف املتنخبة عضاء من عضوان تختار ال ة

نة ال داخل ن كممثل ا أعضاء. 10سنو باتجاه توصيات اح اق سلطة سوى تملك ال نة ال أنّ كما

من املجلس11مجلس مع ا عالقا العامة معية ا مع الوضع نفس عمليا ا يجعل   .مما

تق ال نة ال ع امللقاة التحديات منإنّ ملجلس أسندت ال تلك من ما و خطورة ّل

تحقيقھ من مجلس ستطع لم ما ا ل د ع أن حوال من حال بأي يمكن وال عام بوجھ وللمنظمة

حفظ لغرض ما ا من لنظام إضافية حلقة املطاف آخر ا أ ذلك قرن نصف من أك منذ

ن الدولي من و   .12السلم
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املتحدةاودعوةدعم -3 مم ملنظمة العامة صالح معية   :   لفكرة

اللي ي،صّرح تر السالم ممعبد ملنظمة العامة معية ل ن والست عة الرا الدورة س رئ

إ املتحدة مم مناشدا ا افتتاح عند ا: " املتحدة دمقرط و ا قصد)Démocratisation(إصالح

ج بدور باالضطالع ا ل مجلسالسماح وإصالح العامة معية ا لصالحيات دعما مام إ وامل ديد

أنّ". من ملنظمة انتقاده بصدد ضيف الدور" و لعب ع عاجزة ا بأ ت بيّ قد العامة معية ا

الواقع أرض ا لوائح تنفيذ وع ا   .13"الالئق

معية ل اجتماع آخر الدول من ة معت مجموعة ت ّع اولقد ذا الدورة أثناء العامة

ر يظ ما و و من مجلس إصالح مشروع يخص فيما امليدان فعلية نتائج ة رؤ ة ّ امل ا رغب ع

العامة معية ا عن الصادرة الوثيقة عنوان خالل من ح  . 14جليا

أنّ الوثيقة ورد من، مجلس أصالح شأن ت" و ا وأ لإلصالح مستعدة تظرالدول

الدورة أشغال أثناء ية مص ة. 15"قرارات خ ذه غو، و وال ن الفيليب دولة ممثل عليھ د أكّ ما ذا

مسائل ع أر بخصوص سبا مك ان صالح شأن جماع أنّ ا ممثل خالل من رت طبيعة: ذكّ

امل من مجلس م العادل، قلي التمثيل من، مجلس العضو والدول عملھ وطرق وسع

باملجلس العامة معية ا عالقة يخص. خ فيم الفيتو"أما السلطة" حق ذه إلغاء انية وإم

مم نظام مفتاح ل ّش ق ا ذا أنّ النقاش ر أظ فقد من، ملجلس ية والتمي ة التقدير

  .16املتحدة

ھ أنّ سواء حد ع يجة والن الصياغة ذه من م وج" يف والال املتحدة مم ملنظمة ود

الفيتو حق غ من أمن خ"ملجلس بتار ا ذا الدورة أشغال خالصة من أيضا ھ ستقر ما و و ،28

سم من2009د ومجلس العامة معية ا إصالح أشغال مواصلة ضرورة ع املتدخلون اجمع إذ

بأن م اتفاق ع التأكيد تم العائق" كما و الفيتو بخصوصحق الوفاق أمام سا و ك

  .17صالح

ي -4 ورو تحاد منموقف مجلس إ نفوذه لنقل   :ومسعاه

سّش  ال ندماجية الدولية املنظمات مجال رائدا نموذجا ي ورو تحاد ل

امل ولية دوار ولعب العاملية ات املتغ مع التأقلم إ مستمرة العلمبصفة م ال ة يو ا سائل

التحديد وجھ ع ا وأور ق. بأسره طر عن إال يمكن ال داف ذه بلوغ أنّ التنظيم ذا أدرك لقد

من غرار ع ساسة وا ة يو ا املسائل ذات يخص فيا ود وا الرأي وتوحيد ي ورو سيق الت

والدفاع ك املش ي   .ورو
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وع املنطلق، ذا اتفاقيةمن تب ثق) لشبونة(اثر ان ا، وعمال ديد ا ي ورو للدستور املتضمنة

خ بتار ي ورو للمجلس خ جتماع إ)بروكسيل( 2009نوفم19عن جديدقرار منصب شاء

منية: " يتمثل والسياسة ارجية ا للشؤون ية ورو للوحدة السامي ا". املمثل امل ن ب ممن

لالت املوحدة ارجية ا السياسة قيادة لھ املساسية ي ورو من و ي ورو ما.كشحاد ن ب ومن

تحاد ولفائدة باسم خرى الدولية املنظمات مع واملفاوضات املحادثات مباشرة أيضا، بھ يضطلع

ي الغ. ورو يملك ال ي ورو تحاد ون ل ونظرا املنطلق ذا صفةبالمن لدى" املالحظ"سوى

الدولية لدى)La qualité d’observateur(املنظمات ا ق طر شق أخذت جديدة فكرة فإنّ ،

من مجلس مستوى ع دائم بمقعد املطالبة ا مفاد تحاد داخل الدول من ة معت مجموعة

سيعود ان الذي عوض مقعد بمثابة ون املج" طبيعيا" سي داخل القوىألملانيا ن ب من ا و لس

من مجلس دائم مقعد لنيل ة املر ديدة ا  .18العظ

أنّ إ شارة سنواتتجدر منذ مر حقيقة سم ير بدأ الذي ا، ألورو املتم املوقف ذا

داخل النامية الدول تحوي ال تلك خاصة خرى قليمية التكتالت با م يل أن يجب اعديدة،

تحاد غرار قيع بإجماعفر عرف ما ا رأس وع املنظمة بقرارات يتمسك أن يجب " الذي

توصل2005لعام)Ezulwini(" أزلو بما من مجلس إصالح مشروع ن وتضم سابقا إليھ املشار

جماع ذا   .إليھ

دا مقعد ع ي ورو تحاد حصول مبدأ أو فكرة مر تمحقيقة من مجلس ئم

املجموعتان شكالن ي ورو تحاد مثل مثلھ املجلس أنّ أساس ع خلت سنوات منذ لھ ج و ال

ا م وتل الدول ع تفرض ال القواعد وضع سلطة ما لد اللتان تان املوقف. ساس ذا أنّ كما

مم عصبة أساسھ ع قامت الذي القديم باالعتقاد والذيمرتبط املتحدة مم منظمة ا خليف ثم

العكس إثبات يقبل ال والتحّضر بالتعقل تتم ال العظ القوى بھ تنفرد الذي ق التفوّ أنّ  ،مفاده

لإباإلضافة ل التصدي أجل من السيادة ذات الدول ن ب بدي العسكري التحالف انية إم

  .19عدوان

ا توج عن ببعيد س ل الطرح ذا إمثل باستمرار س ال العظ للقوى معاصرة ت

العالم دول با ع ا خيارا وإمالء ا وجود ر. فرض وز ح تصر من مثال استقراءه يمكن ما ذا

سا فر حول) Hubert Védrine( سبقخارجية الثانية الدورة قتصاد" أثناء و " القانون

خ بتار س بار مج 1999نوفم22املنعقدة إصالح موضوع أثار انةحيث امل إ بالتلميح من لس

ضوء وع مستقبال ا يناط أن يمكن الذي والدور الدو املجال ية ورو املنظمة ا تحتل ال

من مجلس داخل املقررة  .20صالحات
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تجسيدإنّ إ والدعوة املوقف ذا بمثل سوى محتواهالقول ع ال الدعوةامليدان

بدور ا اكتفا أو املتحدة، مم منظمة ذلك بما خرى قليمية التنظيمات با ّل "ياملّز "أيضا

النمط ذا ع يبقى،لإلصالح املنظور ولن ذا ل منوفقا ومجلس ي ورو تحاد تانسوى ي ك

، الدو املجتمع معا يمثالن تان ليةأساس القضاء التا اللتانو ش والتعا التعاون صفتا ع

الدو القانون   .تالزمان

املؤرخ بروكسيل السيدة2009نوفم19اجتماع ن عي  Catherine(تّم
Ashton(منية" وظيفة والسياسة ارجية ا بالشئون اص ا ية ورو للوحدة السامي املمثل

ال".  الوظائف نفس املسئول ذا واملسئوليمارس ي ورو لإلتحاد ة الدور الرئاسة ا تمارس انت

بنص عمال ارج ا مع بالعالقات لفة امل نة ال وأعضاء ك املش من و ارجية ا للسياسة السامي

ن ية27و18املادت ورو الوحدة اتفاقية   .21من

قي-5 فر تحاد منموقف مجلس عادل تمثيل إ   :الدا

الدول تمثيل ضرورة إ املنظمة إصالح شأن قيلت ال راء و املواقف من الكث أشارت

لة املش الدول عدد أك يتضمن قي فر تحاد تنظيم أن بحكم ا ف ومنصفا عادال تمثيال قية فر

امل قيام عند ا أغلبي غائبة انت قية فر الدول وألن املتحدة، مم تحتملنظمة انت ا و ل نظمة

طاملا ال الذي قصاء وإزالة العاملية الدولية املنظمات اقتحام إ س و سعت ا فإ ستعمار، وطأة

منھ   .عانت

مت سا ا، مس الذي ق ا ار إن عن الناتج الضرر إصالح مة وللمسا الصدد ذا

قلي ا تنظيم إطار قية فر قيتحاد (الدول املنظمة) فر إصالح شأن اري ا النقاش

الدول جميع فيھ تمثل الذي العام از ا باعتباره العامة معية ا دور تفعيل ع أساسا ك بال

اخذين من، مجلس مستوى ع ومنصف عادل تمثيل تجسيد ع رص وا ساوي، بال العضو

م العالم ا د ش ال التحوالت عتبار ن عامع املنظمة قيام تواجھ1945نذ ال والتحديات ،

صعدة ش ع   . املنظمة

أو مرجع بمثابة أصبحت وال للمنظمة كة املش املواقف ن ب ن"ومن للدول" تقن سبة بال

زائر، ا ا ف بما قية ازولو" فر التأكيد22"وفاق وتم قي فر تحاد منظمة إطار عقد الذي

واملؤرخعل لالتحاد التنفيذي املجلس اجتماع ا بي من عديدة، مناسبات ،2005مارس7/8يھ

إ"شأن شارة و فيھ جاء ما م وأ املتحدة، مم منظمة إصالح بخصوص العمل ق فر ر " تقر

ازولو بمثابة"وفاق يھ قي"وتب فر لالتحاد ك املش   .23"املوقف
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أعيدسنف قمةاملوقف عليھ ت"التأكيد لية" س باجتماع2005جو ذكر حيث الذي ، ازولو

سواء الدول ا ف ساوى ت والشعوب سان حقوق أن إ أشار كما قي، فر تحاد موقف ل ش

اجة، ا عن أ بم ش الع ة ر ا ق با مر علق وسواء النمو، ق طر أو متقدمة انت

ق لتحقيقا ة ضرور حقوق ا أ ذلك كرامة، ش الع ق ا أو وف، ا عن أ بم ش الع

ن الدولي من و   .24السلم

الدو من ملجلس ساسية بالعقبات التنديد أيضا القمة ذه جاء ما م أ من

لك ذلك، جانبھ إ العامة معية ا ودور ن الدولي من و السلم حفظ شارةمجال إغفال دون ن

بتطلعات أك تمام و اليوم، العلم لوضع عاكسة مرآة ون ي أن إ اليوم املجلس حاجة إ

عام املتحدة مم منظمة قيام عند أنھ أساس ع قية1945الشعوب فر الدول غالبية انت

الوحيدة القارة اليوم عد قيا إفر وأن ي، الغر ستعمار تحت منآنذاك مجلس املمثلة غ

دائم   .25بمقعد

من مجلس تركيبة توسيع الضروري من أنھ يرى قي فر تحاد فان ساس ذا وع

يتمتع ال متيازات و ختصاصات نفس منح مع الدائمة، غ أو فيھ الدائمة لألعضاء سبة بال سواء

الف حق ا ف بما ن الدائمون عضاء ددا ا لألعضاء من26يتو للمجلس جما العدد ورفع ،15

  .27عضوا26إ

قمة أيضا عليھ التأكيد تم ما الشيخ"ذا خ" شرم لية 01/جوان20بتار 2008جو

ا بي من القرارات من مجموعة فيھ واتخذت عشر، ادية ا العادية دورتھ قي فر تحاد مؤتمر

إصالح شأن جميعقرار ون ت أن يجب الذي ازولو وفاق ع مؤكدة ، املتحدة مم من مجلس

مم لدى قية فر ومات ا ممث القرار أو كما إطاره، املنظمة إصالح شأن املفاوضات

املفاوضات ذه باملشاركة   .28املتحدة

زائر -6 ا لوفاقموقف   :"أوزلو" الداعم

ا   املتحدةزائرانضمت مم منظمة إ ا استقالل عد ا. 29مباشرة إل نضمام ان وإذا

بحكم املنظمة من حذرة انت زائر ا أن املعروف فان الدولية، لألسرة لة املّش الدول كبا حتمية

مع ا عاطف و العظ القوى ومساندة الوطنية ر التحر حرب أثناء ة زائر ا القضية من ا موقف

منا مجلس أو العامة معية ا مستوى ع سواء الفر زائر. ملوقف ا أصبحت ما سرعان لكن

خاصة خرى قليمية واملنظمات ا فروع من ا وغ املنظمة ذه مستوى ع رائدا دورا تلعب

اقتصاد نظام إرساء ع والعمل الواسع ا بمعنا ا مص ر تقر الشعوب حقوق دعم عالمجال ي

  .جديد



  3جامعة الجزائر / خلفان كريم .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
47 

املوقف وتحليل قراءة خالل من فاملالحظ املتحدة، مم منظمة إصالح شأن أما

أو صالح بمبدأ يتعلق فيما سواء ا موقف من غ لم إذ ستقامة، و باملوضوعية سم ا أنھ زائري ا

قلي املستوى ع زائر ا عملت كما ف(كيفياتھ، صوص ا وجھ قيوع رسم) ر ع

النا الدو التنظيم امش ع تظل ال قية فر الشعوب وتطلعات مصا يخدم موحد موقف

يالطا مؤتمر عد   .)Yalta(ما

املنتدب ر الوز لسان ع ورد ما و زائر ل مستوى أع ع رس موقف آخر ولعل

قية فر و ية املغار بالشؤون لف القا(امل عبد لالسيد مسا الوزراء) در مستوى ع اجتماع

فيفري يطالية روما فيھ2009مدينة موضوع79شاركت حول من"دولة مجلس حيث" إصالح

ا حي عنّع العبارة ح من:" بصر مجلس شكيلة بخصوص قيا إفر ع ط املسلّ التار الظلم

ملعا الدولية سرة ع امللقاة قوالضرورة ا ار إن عن الناتج الضرر  .30"ة

مثلما قية فر الوحدة منظمة بقرارات ة زائر ا ومة ا تمّسك املوقف ذا جّسد و

سيما ر الوز إليھ أو"ش اجتماع عن ثق املن قي فر ازولو"باملوقف خاللھ31"وفاق من الذي

مجلس  ن دائم بمقعدين قية فر الدول غطالبت مقعدين زائد الفيتو، بحق التمتع مع من

بالتناوب ن   .32دائم

عامولقد العامة معية ا دورة أشغال أثناء زائر ل ا2000سبق موقف عن ت ع أن

السيد ا ممثل خالل باع"من هللا صالح" عبد بضرورة التمسك إ ا ح مش يار ا ذا وتدعيم

شأن خالفات ناك انت منوإن مجلس تركيبة وتوسيع الفيتو ون: حق ي أن املجلس فع

ممارسة" فعالية وأك شاطھ، شفافية وأك شكيلتھ، تمثيال أك ه، سي ديمقراطيا

عضاء الدول جميع وثقة بمساندة تمتع و   .33"شاطاتھ

يج ما حول شاملة نظرة يتضمن أنھ زائر ا ممثل موقف من ر مجلسيظ عليھ ون ي أن ب

أغلبية عاطف ع يحصل أن يمكن ا خالل من ال والسبل عملھ قة وطر تھ تركي مستقبال من

للميثاق وفقا شاطاتھ و قراراتھ نخراط و السيد. الدول ش الصدد ذا إ" باع"و

معھ واملنظمة املجلس مركز ت شو طاملا ال زم"نحرافات يتدخلفمنذ من مجلس أصبح ن مع ن

معية ل عة التا الفرعية زة ج اختصاص من وإنما اختصاصاتھ صميم من ست ل مسائل

جتما و قتصادي املجلس أو   .34العامة

الفيتو،     حق يخص فيما قيأما ا ذا إ وء ال أنّ املتحدة مم لدى زائر ا ممثل رى

تقلص قد منأالمتيازي العديد قائما باستعمالھ ديد ال يبقى ذلك ومع الباردة، رب ا اية منذ

من و السلم حفظ حساب ع ة العضو دائمة للدول اصة ا باملصا املتعلقة تلك خاصة االت ا
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واملساواة الديمقراطية بمبدأ مساسا أصلھ عدّ ق ا ذا استعمال فإنّ ذلك إ زد ن، الدولي

ا عل املنصوص االت ا وحصره جيا تدر استعمالھ تقييد ستد مما الدول، ن ب السيادة

ليا7الفقرة إلغائھ   .ثم

وفاق و ا بموقف متمسكة زائر ا مازالت ن ت خ ن ت الس غاية ولم (Ezulwini)وإ ،

القار  تمثيل ضرورة ع للتأكيد املستعملة ات املصط سوى فيھ ممثلتتغ أكدت حيث قية، فر ة

السيد زائر يدي"ا م بن خ" مراد بتار العامة معية ا املجلس18/11/2008أشغال إصالح شأن

التمثيل ز ال يح ت ع ينصّب أن يجب أنھ وأنھ )Déficit de représentativité(ع ،

إ اتجاه خاصة ز ال ذا م من د يز أن إصالح ألي يجب النمو،ال ق طر السائرة والدول قيا فر

املنظمة قيام منذ ذلك جّراء ك اسر ا قيا إفر عدده. وأن املجلس توسيع ون ي أن يجب كما

ادة ز إ باإلضافة املجلس، الدائمة الدول عدد ادة ز مع زائر ا أنّ م يف مما فيھ، طراف وصفة

املنتخبة الدول  .35عدد

ا     املاضيةذا السنة بھ صّرح ما مع تماما م ي ة) 2009(ملوقف زائر ا ومة ا ممثل

يدي" م بن عد"أن" مراد ما عالم تنعكس عملھ وقواعد من مجلس يمكن1945شكيلة ال وال ،

إ صالح يتواصل أن جب و العلم، ا د ش ال املعقدة امات ل و ل املشا فعالة بصفة تواجھ أن

مشروعية وأك شفافية أك توازنا، أك تمثيال، أك مجلس بوفاق: قيام زائر ا تتمسك " كما

  .36أزولو

العاملية   للقمة تامية ا الوثيقة ورد ما مع تماما م ي املوقف معية) 2005(ذا ل

من مجلس إلصالح نداء تضمنتھ ما م أ من حيث محوري" العامة، غ املتحدةونھ مم نظام

ومشروعية فعالية من يد س مما شفافية، وأك فعالية أك تمثيال، أك جعلھ بقصد وقت، أقرب

غاية إ الشأن ذا يجة ن إ للوصول الرامية ود ا باملواصلة املنظمة م تل كما قراراتھ،

القمة،".  2005 ذه عن سنوات خمس مرور من الرغم حولو والرد خذ مرحلة املنظمة مازالت

وكيفياتھ صالح   .37موضوع

ملورالد -7 الدوليةاملنتظر العدل الدوليةحكمة للشرعية   :كحارس

وجھ ع من ومجلس عموما املتحدة مم منظمة إصالح مشروع مآل يكن ما م

ي  القضا از ا ا بصف الدولية العدل ملحكمة يبقى صوص، دور ا للمنظمة تلعبھامحوراسا

ق طر عن املنظمة مقاصد تحقيق ام س و املجلس أعمال مشروعية ع الرقابة ممارسة

أساسيا. القانون  ازا ج عدّ الدولية العدل محكمة فإنّ الدولية، للعدل الدائمة املحكمة عكس 38وع
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نظ من يتجزأ ال جزء التا و املنظمة زة أج امليثاقمن املقرر الدولية للمنازعات السل ل ا ام

  .39ذاتھ

جعل كذلك، ا اوأل للمنظمة"بمثابةامليثاقم سا ي القضا از ا" ا عل طلق و

عبارة خر الذي" البعض من مجلس اختصاصات مع التصادم ولتفادي سانية لإل ي القضا الضم

تم بحتا سياسيا ازا ج عدمعت ال ا بطبيعة ع ال ذا و از ج ل اختصاصات مجال تحديد

املنظمة وقواعد مبادئ مع املجلس قرارات ومطابقة مشروعية مدى النظر املحكمة انية إم

سواء حد ع الدو   .والقانون

يخص وفيما الصدد، ناضطالعذا الدولي من و السلم حفظ مة بم من مجلس

ثار  اواست ناداه أناس الدولية العدل ملحكمة سبق امليثاق، لنصوص ومحدودة قة ضيّ قراءة إ

عام دت أساسية" أن1962ّأكّ مسئولية ن الدولي من و السلم حفظ من مجلس مسئولية

لوحده ا ينفرد ال أنّ )principale et non exclusive(". ولكن املحكمة تضيف س"  ھكما ل

ا واملحكمةمن املجلس من ل يضطلع أن الدولية(طأ العدل واحد) محكمة آن

ما ما..."باختصاصا للمحكمة سا النظام وال امليثاق ن م يوجد ال ھ أنّ إ أشرنا إذا خاصة ،

ال القانونية وانب ا النظر املحكمة صراحة املجلستيمنع أمام مطروح وضع أو مسألة ا ث

ن الدولي من و بالسلم   .40واملتعلق

اراغوا ني املتحدة للواليات ة العسكر وشبھ ة العسكر شاطات ال قضية ورد) 1986(و

أنّ كية مر املتحدة الواليات أساس" مذكرة ع مقبولة غ اراغوا ني طرف من املقدمة ضة العر

املادة نص ختص39أنّ يمنح الذي امليثاق ددمن أنھ ع وضع تكييف وحده من ملجلس اص

عدوانا حدوث أو انقطاعھ أو ن الدولي من و الفقرة"السلم نص نما ب املادة3، يحدد"  36من

اعات ال املحكمة ديدا)Différends(اختصاص ل ش أن ا ا بإم أو ل ش استمرت إن ال

ال " للسلم الدو ي القضا العمل الوأنّ ال الفات ا عكس قائم، مس نزاع ع ينصب أن يمكن

ا مس نزاعا عد ل اع .41ش ال حد تبلغ لم ال الفات ا سوى النظر ا يمك ال ا أ ع مما

ي مر للرأي وفقا املحكمة ع املعروضة القضية كذلك يكن لم مر نما ب   .املس

خ املحكمة املؤرخأجابت ا ال" أن1984ّنوفم26قرار اراغوا ني وى ش

قائما ا مس نزاعا ن(...) تخص ب اع لل سلميا حال ط ش و بل ، إ ينادي وضع ع ينصّب وإنما

ن   .42"الدولت

للمحكمةو  سبق أنھ الصدد ذا قضيةش طانيا) 1946(ورفومضيقبمناسبة بر ن أنوألبانياب

اصّر  أ ا" حت لتعلق أو سياسية ر مظا ع ا احتوا ب س قضية البث رفضت وأن ا ل سبق لم
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القوة املحكمةعديكللتأاملوقفذاجاء.43"باستعمال عامبإأنّ وانب ا ذه تضطلع أن ا

ال القانونية واملسائل وانب ا مجاغرار تدخل وال عادية بصفة ا عل اتطرح اختصاص   .ل

ائنو الر نقضية كي املحكمة) 1980( مر رت ذكّ وإيران، كية مر املتحدة الواليات ن ب

من: " أنھ را مظ سوى ل ّش ال املحكمة ع املعروض اع ال أنذ مادام بأنھ زعم أنّ ألحد سبق لم

اع ال الفصل ترفض أن املحكمة ع ستلزم فعليھ السيا اع لألطرافال ة مص ذلك ألنّ

"...44.  

أن يجب ال املجال ذا الدولية العدل محكمة من املنتظر الدور إنّ حوال جميع

صالحياتھ من إنقاصا أو تدخال أو من ملجلس منافسة أنھ ع حوال من حال أي إليھ ينظر

ت أنّ ذلك ن الدولي من و السلم حفظ مجال مختلفةساسية ن از ا وظيفة وطبيعة ركيبة

ا. تماما ل سق س الرئ عنھ ّع مثلما املحكمة من"،)Le juge Schwebel(إنّ عمل و س

ن القوان علو دوالتية سيادة لصا العمل أو دولية فو لفرض س ول الدو التنظيم   .45أجل

ع من ومجلس عموما املتحدة مم منظمة إصالح عإن سواء صوص، ا وجھ

س ال تلك أو فيھ، الفيتو وحق دائم مقعد ع صول ا الراغبة الدول ا عل ت ال قة الطر

قصد ا ل يا بجميع املنظمة دمقرطة إ سمو ال تلك أو طبيعتھ، عن النظر غض فيھ التوسيع إ

العلم ا يواج ال ديدة ا التحديات مع ا ميثاقأقلم النظر إعادة إ حتما سيؤدي بأسره،

مقاصد من ا ف العام طار يحدد الذي و و ا ل التأس الدستور أو الوثيقة ونھ ا ذا املنظمة

خرى  والقواعد جراءات من ا وغ وصالحيات زة وأج داف وأ   .ومبادئ

الصدد ذا عو نصّب نصوصا ذاتھ امليثاق اأفرد اماللتعديلعملية ألح تخضع

امليثاق109و108 ناملادت امليثاق46من ع تطرأ أن يمكن ال التعديالت تب أن باه لالن واملث ،

ساوي سوده العاالال معية ا أي للمنظمة ن ساسي ن از ا ن لصاب وذلك من، ومجلس مة

أن الدول ذه من واحد ل ل يمكن حيث الفيتو، بحق املتمتعة مس ا التعديل،الدول ع ض ع

مساس ذاتھ حد ل ش ساويامما بال والقا الدو القانون واملستقر املعروف باملبدأ

ذاتھ امليثاق عليھ واملنصوص الدول ن ب مازالتذ.47السيادات ال قية فر الدول بھ تطالب ما ا

أصال ا ولوجود بل ا ومطال ا لطموحا ال متجا سھ تأس تم دو نظام آثار من ي   .عا

خاصة -8 بصفة واملجلس عامة بصفة املنظمة شاط ع املا انب ا   : تأث

بقولھصّر  غا بطرس بطرس السابق م ن م ا: " ح أن أستطيع ألنال الفيتو حق ل

ذه ع الدول ذه موافقة من البد إذن القرارات، تنفيذ أعباء تتحمل ال ى الك الدول
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نفقات ا تنفيذ تتطلب ال القرارات لبعض سبة بال ام الفيتو أن إ باإلضافة ذا العمليات،

  .48"إضافية

ال واقع سبق م ن م عن الصادرة املعاينة أحدذه ينكره أن ل،يمكن مش أن ذلك

املنظمات غالبية ا م ي عا ال املواضيع من الدولية للمنظمات املالية يرادات أو املالية امات ل

ش ا عل امللقاة عباء وثقل ا ف املمثلة الدول م بحكم م املنظمة ا رأس وع الدولية

تر  ا اني م جعل مما للدول امليادين، سمح و أخرى، إ سنة من ااملانحةتفع ا وتوج ا سياسا بفرض

ا اف وحلفا ا ومصا يتما    .بما

انة وم التوجھ ذا لنا تؤكد املنظمة انية م ألرقام سيطة ال املراجعة فان ساس ذا ع

ا ف النامية للدول يل الض ب النص مقابل ا ف العظ   .49الدول

س لعاموع للمنظمة العامة انية امل تقدر املثال، دوالر،15،5ب2010/2011يل مليار

عدد أساس وع الدفع ع الدول قدرة إ نادا اس تصديق بدون ا ف مة املسا حصص تحديد وتم

ع سية الرئ امات ل حددت املنطلق ذا ومن ان، الس وعدد ام ا الوط الناتج مثل املعاي من

ي كية :النحو مر املتحدة النامية،٪12،6: اليابان،٪22: الواليات الدول من كب عدد نما ب

سبة تدور جدا يلة ض سبة ب مات ومسا مبالغ سدد املنظمة0،001تبقى انية م من و٪50 ،

ذا يومنا إ ا حال ا .ع وحدود ى الك القوى يمنة تجّسد رقام يمكنذه وكيف خرى لدول

شاطھ تقلص خال من صوص ا وجھ ع من ومجلس املنظمة عمل ع سلبا يؤثر أن لذلك

املالية زمات حاالت خاصة ن العاملي من و بالسلم املتعلق املسائل ة معا نتقائية و

ة عدّ سنوات منذ العالم ده ش ما غرار ع العاملية قتصادية    . و

  :خـــاتمة

حات املق جميع ا ر وظا مبدئيا تقبل من مجلس ة العضو دائمة مس ا الدول أنّ املالحظ

أو اح اق ل ترفض مر حقيقة لكن من، مجلس ا رأس وع العاملية املنظمة إصالح بخصوص

نظام من ل عدّ أو تمس أن ا شأ من الفيتو" فكرة ق"حق ا ذا أنّ ذلك إن، متياز أو

املنظمة ع ثار باالست ا ل سمح مركز ا جعل و خرى عضاء با عن ا يّم الذي و ، التعب

املختلفة عاد ذو ن الدولي من و السلم مجال ا شاط ع الرجوع. والتأث يكفي الصدد ذا و

امليثاق عديل عملية املقررة جراءات أمامإ من ملجلس املتّم املركز خالل من ذلك من للتأكد

ذاتھ التعديل ح العامة معية   .ا

وال املتحدة مم منظمة أعضاء ألغلبية لة املش خرى الدول با ع املنطلق، ذا من

م ا ود ج تواصل أن وديمقراطية وتمثيل وإنصاف عدالة وأك ترك أقل تنظيم إ أجلسمو ن
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الدو العام الصا يخدم بما ا حا مق ل والتعقّ املوضوعية مراعاة مع ستوجب. صالح كما

تمثل مازالت ا أل ا عدم من بكث أفضل ا، وعيو ا نقائص بجميع املنظمة، وجود بأنّ تدرك أن ا عل

والشعوب الدول ن ب السل ش والتعا للتعاون مثل  .51طار

ذ مو العام ن م بھ صّرح ما ستحضر أن يمكننا الصدد مون "ا ي بمناسبة" بان

أنّ د أكّ حيث املنظمة رأس ع اتھ ألولو أمام" عرضھ أك ا صا ون ي أن يمكن املنظمة عمل

ا تطارد ال العاملية انت. التحديات ة فق دولة ألي يمكن وال دود ا مع عرف ال ل املشا أوذه

ا لوحد ا تضطلع أن ضعيفة، أو ة قو   .52"غنية،

أنّ اليوم" كما ومالئمة ة صا تظل امليثاق ا عل املنصوص املنظمة ومبادئ مقاصد

عام عليھ انت ا1945مثلما لتجسيد مة قيّ فرصة يح ت نة الرا ة الف وأنّ ع.، يجب ذلك ولتحقيق

ع العصر، سايرا أن واملمارسة ستجابةالتنظيم ع فقط منصبة املسايرة ذه ون ت ال أن

لغالبية امل للمطلب وفقا أيضا ون ي أن يجب إنما العالم، تواجھ ال التحديات ة ومعا للتطلعات

ا لدمقرط ا ف أرض)La démocratisation( الدول وفعالية ومصداقية تمثيال أك ا وجعل

  .الواقع

ر التقر ورد وحقوق: " املعنون كما من و التنمية تحقيق صوب أف ة ر ا من جو

ميع ل ود" أنھ" سان ا مع التنافس يل س ع املتحدة مم منظمة قدرات ر تطوّ أن يجب ال

ا مع بالتعاون ا ر تطو يجب وإنما عديدة، إقليمية منظمات حاليا ا تبذل ال رة ر،". البا التقر ش و

س شاءع إ إ والرامية ي ورو اإلتحاد إقليمية منظمات ا خاض ال التجارب إ املثال، يل

قية افر احتياطية قدرات شاء بإ القا قي فر تحاد وقرار احتياطية، ة محار ذهلّش و . قوات

ة رخ للتقر ود" وفقا ج من نبذلھ ما تكّمل جدا سة نف ا(...)عناصر حان خطوة، التخاذ لوقت

مام إ مع: حاسمة العمل من املتحدة مم ن يمكّ السالم حفظ لقدرات ابط م نظام شاء إ

وموثوقة محددة ات شرا إطار الصلة ذات قليمية امليدان. 53"املنظمات سامھ ار يبدو ما ذا

املنظمات باتجاه م العام ن م الدبلوما شاط ال خال العاممن مطلع منذ قليمية الدولية

املنظمة2010 ن و ا بي سيق والت التعاون قصد ا م العديد مع سلسلة م اجتماعات عقد حيث

ود. العاملية ا ذه تجسيد للمواصلة استعداده سھ، رئ لسان ع من، مجلس ر أظ جانبھ ومن

وشبھ قليمية املنظمات مع بالتعاون ةامليدان املس اعات ال من الوقاية مجال قليمية

دة املعقّ ل املشا ة مواج املرونة من د املز إ م العام ن م داعيا ا وقوع   .54ومنع

مشاورات     باشر قد العام ن م أنّ املتحدة لألمم العامة مانة مصا ش الصدد ذا

من أك ا12مع إقليمية الدولمنظمة ومنظمة الناتو وحلف ية العر الدول وجامعة ي ورو التحاد

ا وغ سالمي املؤتمر ومنظمة كية أنّ . مر ذلك عقب العام ن م صّرح مم: " ولقد ن ب العالقة
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فيھ ون ت الذي ديد ا د املش من جزء ف للغاية، مة م قلي الدولية املنظمات و املتحدة

ل ودوناملشا بمفرده عمل أن ألحد يمكن ال أنھ لدرجة شابكة وم للغاية دة معقّ ا نواج ال

ن خر عاون و   .55"مساعدة

رض قمة لتوصيات ي امليدا التجسيد نحو و اللبنة بمثابة ون ست املشاورات ذه لعّل

ا) 2005( م علق ما و سواء من مجلس عمل النظر أوعتردّ بإعادة م العام ن م انة مل بار

عامة بصفة السالم حفظ مجال قليمية وشبھ قليمية املنظمات دور بتفعيل منھ ق علّ   .ما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامش   :ال

1 - Selon Jean-François Marchi, «  (…) la Charte n’a été modifiée que trois fois 
selon sa propre procédure de révision (…). Face à ces trois réformettes (…) ». Jean-
François Marchi, Réforme de l’ONU ? Brèves observations sur le rapport du 
secrétaire général des Nations Unies du 24 mars 2005, Revue Droit Prospectif, 
2005 /4, p. 282. C’est nous qui soulignons. 

، وقد انصب التعدیل على نص المواد 1963-12-17األولى بتاریخ : تّم تعدیل میثاق المنظمة ثالث مرات -2
عدیل الثاني تّم الت. 1965-8-31، تّم بموافقة الجمعیة العامة للمنظمة ودخل حیز النفاذ بتاریخ 61و  27، 23

وبموجبھ تّم رفع  1973-9-24وقد دخل حیّز النفاذ بتاریخ  71وانصب على نص المادة  1971- 12-21بتاریخ
أما التعدیل الثالث . عضو 27إلى  18عدد الدول األعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي للمنظمة من 

عضو إلى  27قتصادي واالجتماعي من وبموجبھ تّم رفع عدد أعضاء المجلس اال 1965-12-20كان بتاریخ 
:                                                                   نقال عن الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة باللغة الفرنسیة. 54

http://www.un.org 

3- Voir, Courrier de la planète, N° 84. 2006. p.26. in, http://www.courrierdela 
planete.org 

 وتنفیذھا األمن مجلس قرارات بقبول "المتحدة األمم"أعضاء  یتعھد: "من المیثاق على 25تنص المادة   -  4
   ."المیثاق ھذا وفق

" جمیعفي جو من حریة أفسح صوب تحقیق التنمیة واألمن وحقوق اإلنسان لل" ورد في التقریر المعنون  -5
، التذكیر بھذا الواقع )AG/59/2005(، 2005مارس  24الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 

التھدیدات التي تواجھ السالم واألمن في القرن الحادي والعشرین ال تشمل الحروب :      " حیث أشار إلى أنّ 
العنف المدني والجریمة المنظمة، والصراعات على النطاق الدولي فحسب، وإنما تشمل أیضا مظاھر 

وھي تشمل كذلك الفقر، واألمراض المعدیة والمھلكة، والتدھور البیئي، ما . واإلرھاب، وأسلحة الدمار الشامل
إّن كل ھذه التھدیدات قادرة على ایقاع الموت . دام باستطاعة ھذه اآلفات أن تخلق أثارا بنفس القدر من الدمار

نطاق كبیر، وكلھا أیضا قادرة على تقویض الدول بوصفھا الوحدة األساسیة في وتقلیص فرص الحیاة على 
                  :         من التقریر والنص الكامل لھ باللغة العربیة على الموقع 78انظر الفقرة ". النظام الدولي

                                   http://www.un.org/arabic/largefreedom/part13.html 

أنھ قبل صدور التقریر المذكور أعاله، سبق وأن صدر تقریرا آخرا عن الجمعیة العامة لألمم نشیر أیضا إلى 
وھو تقریر " ركةعالم أكثر أمنا مسئولیتنا المشت: " ، بعنوان)/AG/59(، 2004دیسمبر  02المتحدة بتاریخ 

من بین ما جاء فیھ إحصاء ست مجموعات من . الفریق رفیع المستوى المعني بالتھدیدات والتحدیات والتغییر
  :التحدیات یجب أن یعنى بھا العالم اآلن وفي العقود القادمة وھي
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اإلنسان  الحروب داخل الدول بما في ذلك الحروب األھلیة وانتھاكات حقوق) 2. (الحروب بین الدول) 1(
األسلحة النوویة واإلشعاعیة والكیماویة ) 4. (الفقر واألمراض المعدیة وتدھور البیئة) 3. (واإلبادة الجماعیة

من التقریر  23إلى  17انظر الفقرات من  .الجریمة المنظمة وعبر الوطنیة) 6(اإلرھاب، )5. (والبیولوجیة
  : والنص الكامل لھ على الموقع

    http://www.un.org/arabic/secureworld/summary.html  

 2005-12- 30من الالئحة الجمعیة العامة لألمم المتحدة الصادرة بتاریخ  6و  4، 3انظر الفقرات   -6
  )  A/Res/60/180". (إنشاء لجنة تدعیم السلم" والمتضمنة 

على عكس من . الصادرة عن مجلس األمن) 2005( 1645ر كذلك نص البند األول من الالئحة رقم انظ  -7
ذلك ھناك من یرى أّن اللجنة أنشئت لسد نقص في ھیاكل المنظمة لإلستجابة للتحوالت والتحدیات التي 

  :انظر. ىتواجھھا، وال یمكن اعتبار ھذه الخطوة بمثابة جھاز جدید یضاف إألى باقي األجھزة األخر

8- Rosalie Azar, La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, in : 
Guillaume Devin (S/D), Faire la paix : La part des institutions internationales, Ed. 
Sciences Po. Les Presses, Paris, 2009, p. 138. 

 1645أ، ب، جـ، من البند الثاني من الالئحة : أعید تكرارھا في الفقراتنشیر إلى أّن نفس االختصاصات   -9
  .الصادرة عن مجلس األمن) 2005(

  .أ من الالئحة نفسھا/4راجع الفقرة األولى والبند  -10

  .من الالئحة 2انظر الفقرة الثالثة والبند  -11

  2010-01-27انتخابھ بتاریخ  على إثر) Peter Wittig(ھذا ما یمكن أن یفھم من تصریح السید   -12
 :كرئیس للجنة تدعیم السلم

“ Our goal should be to live-up to the expectations of societies and populations 
emerging from conflict and improving the contribution of the PBC to building hope 
for a better future. The 2010 Review gives us an opportunity to reinvigorate the 
vision behind the Peacebuilding Commission. It should result in a shared 
understanding of the purpose, role and functioning of the Commission”. Statement 
by the Permanent Representative of Germany to the United Nations H.E. Dr. Peter 
Wittig on the occasion of his election as Chairman of the Peacebuilding Commission 
United Nations 27 January 2010.  

http://www.un.org/peace/peacebuilding/Statements/PBC%20Chair/Wahl_PBC_FIN
AL_e_version.pdf , p. 4. 

المسئولیة في : " عند افتتاح أشغال الجمعیة العامة للمنظمة تحت شعار 2009سبتمبر  15تّم ذلك بتاریخ   -   13
-AG/10857 du 15-9(الوثیقة انظر الفقرة األولى والثانیة من ". التنمیة والسلم واألمن وحوار الحضارات

http://www.un.org/News/fr-:                               على الموقع) 2009
press/docs/2009/AG10857.doc.htm  

14- A.G.N.U. « L’assemblée générale se dit impatiente de faire des avancées 
concrètes sur la réforme du Conseil de sécurité », AG/10886, du 12-11-2009. in :  

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/AG 10886.doc.htm   

15- « Les Etas membres sont non seulement prêts pour la réforme du Conseil de 
sécurité, mais ils attendent des progrès décisifs au cours de cette session ». Voir le 
Premier paragraphe, Op. Cit.  

16- Voir la déclaration du représentant de la république du Congo. Ibid.  
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17-  A.G.N.U. « Aperçu des travaux de la 64 ème session de l’AG » AG/10911 du 
28-12-2009. in : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/AG10911.doc.htm  

18- Voir, http://www.bordeaux.eurosblog.eu/spip.php?article 46 

  :للمزید من التفاصیل عن األفكار واالعتقادات التي تكّون الفكر األوروبي في ھذا المجال، راجع -  19

Maurice Bertrand, A propos de la réforme du Conseil de sécurité. Revue Etudes 
Internationales, Vol. 30, 1999, N° 02, p. 416. in, http://id.erudit.org/iderudit/704035  

20-  « J’ai dis qu’il fallait singulariser le Conseil de sécurité, mais aussi l’Union 
européenne parce que ce sont les deux entités principales qui ont le pouvoir d’édicter 
des normes qui s’imposent aux Etats ». Hubert Védrine, Discours d’ouverture de la 
deuxième conférence de Paris du « droit et de l’économie », 22611-1999, in,  
http://www.ridi.org , p. 02. 

21-  Voir, Le secrétariat général du Conseil de l’UE, « Le haut représentant pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité », novembre 2009. In : 
http://www.consilium.europea.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdatz/fr/oc/111404.pdf 

"  15اجتماع لجنة "جاء نتیجة لالتفاق المنبثق عن  " وفاق أزولویني: " إجماع أزولویني أو ما عرف بـ -22
لإلطالع على . حول موضوع إصالح منظمة األمم المتحدة 2005فیفري  22-20في دولة سوازیالند بتاریخ 

                                        :فاق، أنظر على موقع منظمة االتحاد اإلفریقيمضمون الو
union.org-http://www.africa  

  :انظر الفقرة األولى والثانیة من قرار المجلس التنفیذي لالتحاد اإلفریقي في -23

  UA/CE. Du 7-8 mars 2005 «  Décision sur le rapport du groupe de haut niveau sur 
la réforme des Nations Unies ». Réf. Ext/Ex.CL/DEC.1-3 (VII).  

http://www.africa-
union.org/summit/Exe%20%conseil20%march%202005/DECISION1.doc 

  : في لیبیا" سیرت"انظر الفقرة الرابعة من قرار قّمة  -24

UA/AG. Du 5-7-2005. « AG : résolution sur la réforme des Nations Unies ». 
http://www.africa-union.org/ 

  .من القرار نفسھ 10و 9و 8انظر الفقرات  -  25

  .راجع البند األول والثاني من القرار -  26

  :وفقا للبند الثالث من القرار، یكون توزیع المقاعد الجدد على النحو اآلتي -  27

لدول  مقعد واحدألمریكا الالتینیة والكاراییب و مقعد واحدآلسیا،  ناناثإلفریقیا، اثنان : األعضاء الدائمون
  .أوروبا والدول األخرى

ألمریكا  ومقعد واحدألوروبا الشرقیة  مقعد واحدآلسیا،  مقعد واحدإلفریقیا، اثنان : األعضاء غیر الدائمون
  .الالتینیة والكاراییب

  :ةانظر الفقرة الثانیة والرابعة  من قرار القم -28

UA/ Conférence de l’Union africaine. Onzième session ordinaire, 30 juin- 1er juillet 
2008. Sharam El-Cheikh (Egypte). « Décision sur la réforme du Conseil de sécurité 
des Nations Unies ». Réf. Doc.Assembly/AU/8 (XI).  http://www.africa-union.org . 
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: انظر على الموقع. 1962أكتوبر  8انضمت الحكومة الجزائریة إلى منظمة األمم المتحدة بتاریخ  -29
oc.htmpress/docs/2006/ORG1469.d-http://www.un.org/News/fr  

30  -  « L’injustice historique faite à l’Afrique dans la composition du Conseil de 
sécurité des Nations unies et la nécessité pour la communauté internationale de 
procéder à la réparation de ce déni de droit ». Voir le quotidien national El 
Moudjahid du 6-2-2009, « Réforme du Conseil de sécurité : Messahel souligne 
l’injustice historique faite à l’Afrique », in 
http://www.elmoudjahid.com/accueil/monde/afrique/25838.html 

" سوازیالندا"في لقاء " 15"نتیجة لالتفاق المنبثق عن اجتماع لجنة " أزولویني"جاء اجماع أو وفاق  -31
              : أنظر على موقع منظمة االتحاد اإلفریقي. بشأن إصالح المنظمة 2005فیفري  20/22بتاریخ 

                                                                                       union.org-http://www.africa   

-13لدى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ " یوسف یوسفي" ھذا ما أّكد علیھ من جھتھ ممثل الجزائر   -32
ا لما اتفقت علیھ المجموعة اإلفریقیة مشیرا إلى أّن المفاوضات بشأن إصالح مجلس األمن ستتم وفق 11-2007

  .وأنھ ال داع اإلسراع في اإلصالح من أجل اإلصالح فقط" أزولویني"في وفاق 

Voir,  Documents de l’Assemblée générale, AG/10657 du 13-11-2007. in :  

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/AG10657.doc.html 

33-  « Le Conseil doit être plus démocratique dans son fonctionnement, plus 
représentatif dans sa composition, plus transparent dans ses méthodes de travail, plus 
apte à rendre compte, plus efficace dans ces activités et jouissant de l’appui  et de la 
confiance des Etats membres ». Tiré de ; La réforme du Conseil de sécurité en débat, 
http://www.ridi.org  .  

34- « (…) s’est inquiété par ailleurs de la dérive du Conseil de sécurité qui, depuis 
un certain temps, se met à traiter de questions qui ne sont, à l’évidence, pas de son 
ressort mais plus tôt  des organes dépendant de l’AG ou de l’ECOSOC ». Ibid. p. 8. 

 في حقیقة األمر الموقف الجزائري یذّكرنا بما ورد عن األمین األممي األسبق بطرس بطرس غالي في مذكرتھ
حیث انتقد تدخل مجلس األمن في مجاالت لم یعھد لھا إیاه میثاق المنظمة  1994الخاصة بعمل المنظمة لعام 

  .ووجوب أن یضطلع بھا أجھزة مختصة داخل المنظمة

« Une certaine préoccupation pour la tendance qu’a le Conseil de sécurité à 
s’occuper de sujets tels que les questions humanitaires, dont on peut considérer 
qu’ils sont extérieurs à sa sphère d’action et devraient être traités dans d’autres 
organes compétents des Nations Unies ». Cité in, Pablo Antonio Fernandez Sanchez, 
La violation grave des droits de l’homme comme menace à la paix, Revue de Droit 
International, N° 01. Janvier-Avril 1999. Vol. 77. p.37.  

حول موقف الجزائر من مسألة اإلنصاف في التمثیل على مستوى مجلس األمن ورفع عدد المقاعد  -  35
  :الدائمة فیھ والمسائل المرتبطة بھا، راجع على الموقع

AG/10876 du 18-11-2008, http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2008/AG10876.doc.htm 

36-  AG/10886 du 12-11-2009. « l’A.G. se dit impatiente de faire des avancées 
concrètes sur la réforme du Conseil de sécurité ».  
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« Le Conseil de sécurité dont la composition et les règles de fonctionnement 
reflètent les réalités du monde datant de 1945, ne peut faire face de manière fiable et 
efficace à des problèmes et à des crises de plus en plus complexes. La réforme doit 
aboutir à un organe plus représentatif, plus équilibré, plus transparent et finalement 
plus légitime… ». 

http://www.un.org/news/fr-press/docs/20078/AG10886.doc.htm 

والنص الكامل لھا على  2005سبتمبر  24المؤرخة في  (A/60/L.1)من الوثیقة   153 راجع الفقرة -37
  :الموقع

http://www.daccess-dds-ny.org/doc 

  : "  من المیثاق على أنھ 92تنص المادة   -38

39- Eduardo Jiminez de Arechaga, Commentaire de l’article 92 de la Charte des 
Nations Unies, p. 1249. 

من المیثاق بخصوص عالقة الجمعیة العامة بمجلس  12ھذا على غرار ما ھو منصوص علیھ في المادة  -  40
قد فصلت في النقاش الدائر " االتحاد من أجل السالم" األمن في مثل نفس األوضاع، حتى وإن كانت الالئحة 

  .حول جدلیة العالقة بین الجھازین

41  -  Eduardo Jiminez de Arechaga, Op. Cit. p. 1252 

42-  Ibid. p. 1252.  

43-  « La Cour ne s’est jamais dérobée devant l’examen d’une affaire pour la simple 
raison qu’elle avait des implications politiques ou comportait de sérieux éléments 
d’emploi de la force ». Cité par,  Eduardo Jiminez de Arechaga, Op. Cit. p. 1253. 
1254.  

44-  « Nul n’a cependant jamais prétendu que parce qu’un différend juridique 
soumis à la Cour ne constitue qu’un aspect d’un différend politique, la Cour doit se 
refuser à résoudre dans l’intérêt des parties les questions qui les opposent ».  

« La Cour est fortement préoccupée par l’emploi de la force en Yougoslavie et que 
dans les circonstances actuelles, cet emploi soulève des problèmes très graves de 
droit international ». Cité in, Marcelo G. Cohen, L’Emploi de la force et la crise du 
Kosovo : Vers un nouvel désordre international, R.B.D.I., 1999/1, p. 432. 

45-  « La Cour milite pour l’organisation internationale et non pour l’anarchie 
internationale ou pour une souveraineté étatique qui prétendrait être au dessus des 
lois… ».Cité par, Philippe Weckel, Op. Cit. p. 21. 

  :یشیر رئیس المحكمة 1999أكتوبر  26وفي خطابھ أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 

« La Cour milite pour les droits de l’homme qui ne peuvent devenir réalité que dans 
le cadre de systèmes de droit qui fonctionnent, que ce soit au niveau local, national 
ou international ». Ibid. p. 21.  

یكون عقد مؤتمر عام بین أعضاء األمم المتحدة إلعادة النظر في ھذا المیثاق : على أنھ 109تنص المادة   -46
ضائھا وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس في الزمان والمكان اللذین تحددھما الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي أع

فتنص على أن  108أما المادة ". األمن، ویكون لكل عضو في األمم المتحدة صوت واحد في المؤتمر
التعدیالت التي تدخل على ھذا المیثاق تسري على جمیع أعضاء األمم المتحدة إذا صدرت بموافقة ثلثي "

  ".  جلس األمن الدائمین وفقا لألوضاع الدستوریة في كل دولةأعضاء األمم المتحدة ومن بینھم جمیع أعضاء م
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جاك دي " ویقول في ھذا الصدد األستاذ . من میثاق األمم المتحدة 2انظر الفقرة األولى من المادة  -47
  ":ھوسي

« L’Adaptation définitive des modifications apportées à la Charte est caractérisée 
par un inégalitarisme fondamental au profit des cinq Etats membres permanents du 
Conseil de  sécurité chacun d’eux possède un pouvoir discrétionnaire de blocage, 
nonobstant le principe de l’égalité souveraine ». Voir, Jacques Dehaussy, La Charte 
des Nations unies commentaires article par article, Alain Pellet (S/D), Commentaire 
de l’article 108, Ed. Economica, Paris, 1992,  p. 1426. 

، 2008ع، القاھرة، .ن.، د1نقال عن، عبد الغفار عباس سلیم، مستقبل العقوبات الدولیة باألمم المتحدة، ط  -48
  . 334ص 

إلى التأكید على ضرورة إعادة النظر  2010/2011أثناء تبني میزانیة العام  ھذا ما دفع بالجمعیة العامة -49
والتفكیر في التوازنات الواجب تحقیقھا في المیزانیة المقررة للمحاور الكبرى للمنظمة من أجل تصحیح 

التنمیة،  -2 السلم واألمن الدولیین، -1: تتمثل ھذه المحاور في. االختالل وعدم التوازن المالي الذي تعاني منھ
  .   حقوق اإلنسان -3

50-  Voir, Centre d’actualité de l’ONU, « l’AG adopte un budget de 5 milliards pour 
l’ONU », 24-12-2009. 
http://www.un.org/apps:NewsFr/StoryF.asp?NewsID=20876&Cr=budget&Cr1=htm

l            ملیون دوالر كمیزانیة سنویة  245تخصیص غالف مالي قدره وعلى سبیل المثال، ورد في المیزانیة
 .ملیون دوالر لمحكمة رواندا 291لمحكمة یوغوسالفیا سابقا و 

بشأن منظمة األمم ) Michel Virally( میشال فیراليفي ھذا الصدد یمكننا االستشھاد بما كتبھ األستاذ  -51
ه من إمكانیات وطاقات والكف عن مقارنتھا بدور الدولة المتحدة وضرورة المحافظة علیھا والعمل بھا لما توفر
  :الوطنیة ألن في ذلك، بال شك، إضرارا بھا، حیث یقول

« L’Organisation des Nations unies n’est pas parfaite. Dans plus d’un cas on pourra 
lui préférer d’autres procédés de façon très légitime s’ils ont plus de chance de 
réussir. Mais elle n’en est pas moins un instrument nécessaire pour réduire les 
tensions, le seul qui existe au plan universel, et à quoi rien ne peut être substitué. 
Dès lors, on doit en tout état de cause, en assurer la sauvegarde et éviter tout ce qui 
risquerait de l’affaiblir ». Michel Virally, Le droit international en devenir, essais 
écrits au fil des ans, P.U.F. Paris, 1990, p. 264.  

52- Ban Ki-Moon, Mes priorités en tant que Secrétaire général des Nations unies : 
une ONU plus forte pour un monde meilleurs, in : 
http://www.un.org/french/sg/priority.shtml 

  .من التقریر المذكور سابقا 112راجع الفقرة  -53

  ) S/PRST/2010/1. (2010جانفي  13أنظر تصریح رئاسة مجلس األمن الدولي المؤرخ في  -54

مجلس األمن یحّث المنظمات اإلقلیمیة على لعب دور متنامي في " األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة،  -55
  :، على الموقع باللغة العربیة"أزمات  العالم

http://www.un.org/arabic/News/fullstorynews.asp?newsID=12343 

التعاون بین األمم المتحدة والمنظمات اإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة في صون السالم واألمن " ورد في البند المعنون 
  :ما یلي" الدولیین
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النظر في اتخاذ المزید من التدابیر لتوثیق التعاون وزیادة فعالیتھ بین األمم المتحدة والمنظمات "  -
اإلقلیمیة فیما یتعلق بآلیات اإلنذار المبّكر بخصوص النزاعات ومنعھا وصنع السالم وحفظھ اإلقلیمیة وشبھ 

  ).  3الفقرة ...".(وبنائھ وضمان اتساق جھودھا وتضافرھا وفعالیتھا الجماعیة 

تمّسك مجلس األمن بالحل السلمي للنزاعات الدولیة والدور الذي یمكن أن تقوم بھ المنظمات اإلقلیمیة "  -
ھ اإلقلیمیة في ھذا الشأن ألنھا تتبوأ موقعا یؤھلھا لفھم األسباب الجذریة للعدید من النزاعات وغیرھا من وشب

  ). 4الفقرة ..." (التحدیات األمنیة

 

  

 

 

  

 


