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 مقدمة

  :تقدمي / 1

جديدة يف  جملس األمن مرحلةً أبعد اية احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي والغريب، بد       
مسرية عمله، وذلك بعد زوال بعض العقبات اليت كانت تعترض نشاطه يف ظل تكتالت هذه احلرب، 
ة وقد ترتب على هذا الوضع متتع جملس األمن مبرونة وقدرة كبرية على التعامل مع الرتاعات الدولي

و تنشيط أحكام الفصل لسلم و األمن الدوليني، أو على اإلخالل به، مما ساهم يف تفعيل اليت ديد ا
 .السابع من امليثاق املتعلقة بنظام األمن اجلماعي

إن التحوالت الراهنة اليت شهدها النظام العاملي، أحدثت تغيريات كبرية يف مفاهيم وممارسات        
نظام األمن اجلماعي و أوضحت املمارسات العملية لس األمن يف فترة ما بعد احلرب الباردة اتساع 

أن  وم نظام األمن و نطاقه ليمتد إىل جماالت مل تكن داخله أصال يف إطاره، ومن املؤكدمفه
التعديالت العرفية اليت حلقت بالقواعد القانونية املتعلقة باألمن اجلماعي الدويل وتلك املتعلقة 

ميثاق  باختصاص جملس األمن يف هذا اال قد أدت إىل ايار ضوابط الشرعية الدولية الواردة يف
  .األمم املتحدة يف جمال تدابري حفظ السلم و األمن الدوليني

إن إشكالية مدى مشروعية قرارات جملس األمن والرقابة عليها يف جمال حفظ السلم و األمن        
، حيث أن قبل هذا التاريخ مل يلجأ جملس األمن 1990الدوليني أخذت منحىن خطريا بعد عام 

أبرز جملس األمن تطورا  1990إلصدار قرارات وفقا للفصل السابع إال يف حاالت نادرة، بينما بعد 
كبريا يف نشاطه حيث ذهب يف توجهه إىل الظهور كجهاز تنفيذي قوي لألمم املتحدة ، وقد جتلى 

ردا  واليت كانت 1991و  1990زمة اخلليج الثانية عامي ذلك يف القرارات اليت أصدرها خالل أ
اثين عشرة ، حيث أصدر جملس األمن يف تلك السنة 1990أوت  02على الغزو العراقي للكويت يف 

وال شك أن هذا الوضع اجلديد يلفت االنتباه  29/11/1990الصادر يف  678 قرارا كان آخرها
   .قراراته املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني حول التعرف على حدود جملس األمن يف إصدار
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  :إشكالية البحث / 2 

أصدر جملس األمن ألول مرة يف تارخيه العديد  1990بعد الفترة اليت تلت حرب اخلليج عام        
من القرارات مبوجب الفصل السابع، ويف ظل هذا الوضع اجلديد الناجم عن قرارات الس املثرية 

  :االهتمام تأيت أمهية طرح اإلشكالية األساسيةللجدل و 

دة ؟ وهل هناك جهة خمتصة يف مراقبة التزام جملس يفيما إذا كانت هذه السلطات مطلقة أم مق* 
  .األمن لتلك القيود ؟

  :ويتفرع عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت شرعية تتمثل يف ما يلي

اء من القرارات أم أن هناك قيود يستوجب هل ميلك جملس األمن شيك على بياض إلصدار ما يش -
  .عليه مراعاا ؟

  هل يعد جملس األمن سيد قراره ؟ -

  ما هي اجلهات املسؤولة عن رقابة جملس األمن أثناء قيامه مبمارسة مهامه ؟ -

  كيف تتم هذه الرقابة ؟ -

  .هل هناك رقابة حقيقية ؟ -

  :دف هذه الدراسة إىل : أهداف الدراسة / 3

البحث عن القيود اليت خيضع هلا جملس األمن يف جمال احلفاظ على السلم و األمن الدوليني،  -1
  .لضمان مطابقة قراراته لقواعد الشرعية الدولية

  .مشروعيتها من عدمها على جملس األمن بتلك القيود، للحكم فيما بعدمدى اتساق قرارات  -2
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لس األمن يف حال جتاهله أو خروجه عن قواعد مدى وجود هيئة تراقب السلطة التقديرية  -3
  .املشروعية الدولية عند إصدار قراراته

على قرارات جملس األمن و  –املباشرة  الرقابة وبصفة خاصة –الوقوف على صعوبة الرقابة  -4
  .أسباا حىت يتم تفعيلها لتحقيق املرجو منها

  :أمهية املوضوع / 4

خالل واقع أن جملس األمن يف الفترة اليت أعقبت انتهاء احلرب الباردة، تربز أمهية املوضوع من       
شهد تطور يف دوره و اتساع سلطاته التقديرية يف حفظ السلم و األمن الدوليني، سوى من خالل 
توسيع ديد السلم و األمن الدوليني أو عن طريق تطوير اآلليات و الوسائل اليت يعتمدها الس يف 

مه، باإلضافة إىل دراسة بعض قراراته دراسة قانونية من منطلق أن السياسة و القوة يف واقع القيام مبها
املمارسات العملية هلا قدر معترب و تؤثر يف مضمون قرارات جملس األمن الدويل ويف مسارها إىل احلد 

نصوص حبسب امليثاق يف نطاق سلطاته امل تندرج ضايا الالذي أصبح من املألوف أن يتدخل يف ق
  .عليها يف الفصل السابع من امليثاق

   :أسباب اختيار املوضوع/ 5

  :عاد اختيارنا للموضوع موعة من األسباب الذاتية و املوضوعية فأما األسباب الذاتية فهي        

بعد إطالعنا املتواضع على خمتلف املؤلفات اليت تعاجل دور جملس األمن يف احلفاظ على السلم و  -1
الدوليني، من جوانبه املتعددة، مل جند دراسات ختص باألساس مشروعية القرارات اليت تصدر  األمن

عن جملس األمن و آلية الرقابة عليها يف جمال حفظ السلم و األمن الدوليني، مما حفزنا على إضافة لبنة 
  .أخرى يف صرح القانون الدويل

2-  لس األمن يف احلفظ على السلم واألمن عامة، الرغبة يف التعرف على حدود السلطة التقديرية
  .وذلك مبعرفة مدى مشروعية هذه القرارات
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  :أما األسباب املوضوعية فهي 

النشاط الغري مسبوق لس األمن يف إصدار القرارات وفقا للفصل السابع و خاصة بعد سنة  -1
األمر الذي " ظام العاملي اجلديد بالن" إطار ما يسمى ، نتيجة للمتغريات اليت يعيشها العامل يف 1990

  .جيعل مسألة حتديد الضوابط و املعايري الواجب مراعاا من قبل جملس األمن أمرا ضروريا

  .معرفة مدى مشروعية قرارات جملس األمن يف ظل ميثاق األمم املتحدة و القانون الدويل -2

لة عدم امتثاله لقواعد الشرعية عند حماولة تقييم اآلليات اليت تراقب قرارات جملس األمن يف حا -3
  .إصدار قراراته، وتقدمي احللول الكفيلة 

  املنهج املتبع يف البحث / 6

و يف إطار منهج حبثي فقد اتبعت املنهج التحليلي عند حماولة تأصيل سلطة جملس األمن يف         
الدويل، و باعتبار هذه الدراسة هي إصدار قراراته ومدى تطابقها مع أحكام امليثاق، وقواعد القانون 

دراسة قانونية بالدرجة األوىل، فقد قمنا بتحليل بعض قرارات جملس األمن اليت كانت حمل شك يف 
  .شرعيتها من قبل بعض الباحثني املتخصصني

  :الدراسات السابقة  /7

اليت كتبت  الدراسات ألهم، فإن دراستنا هذه ال تنطلق من فراغ، فبالقيام مبسح ككل دراسة  
حول املوضوع نستنتج بأن هناك دراسات بارزة يف هذا اال أمهها الدراسات التالية واليت صنفناها 

  :حسب األقدم فاألحدث 

 (the legal security، بعنوان "  maria palmqvist" دراسة الباحثة : أوالً   -

of the united nations – can the international court of 
justice review the decisions of the security conncil?)   وهي ،

دراسة تدور حول مدى إمكانية رقابة حمكمة العدل الدولية على قرارات جملس األمن، واليت 
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توصلت فيها إىل أن للمحكمة سلطة حمدودة بالرقابة لكن بطريقة غري مباشرة ذلك لوجود 
 تعد أطرافا أمام احملكمة، وبالتايل ال ميكن اعتبار عقبات إجرائية بأن الدول وحدها اليت

الس طرفا أمام احملكمة أما يف حاالت اآلراء االستشارية فإا تفتقد للقوة امللزمة إىل 
، حيث يقتصر دور احملكمة على رقابة مشروعية قرارات جملس اجلهات اليت صدرت بشأا

ر الذي يتطلبه احلل القضائي، دون أن يتعدى ذلك األمن مبناسبة أداء وظيفتها اإلفتائية بالقد
 .إىل بسط رقابة حقيقية مؤثرة يف مصري هذه القرارات

-  ً احلدود الفاصلة بني سلطات ( ، بعنوان "فطحيزة التيجاين بشري " دراسة الباحث : ثانيا
  ، وهي دراسة سعى من ورائها)جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية

الباحث لدراسة احلدود اليت تفصل بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف حل 
انعدام وجود معيار حاسم للفصل التام بني الرتاعات  إىلالرتاعات الدولية، واليت توصل فيها 

القانونية والسياسية يؤسس الختصاص جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف الرتاعات 
للرتاعات اليت بدورها قلًلت إىل حد كبري الطبيعة املختلطة  إىلأرجع ذلك  الدولية، حيث

من قسمة املعايري الفقهية الذاتية واملوضوعية يف التقسيم، باإلضافة إىل أن مبدأ االختيار احلر 
لوسائل التسوية جرد الفصل بني النوعني من الرتاعات كأساس الختصاص من أي أمهية 

أن كيفية التصدي للرتاع لكل من جملس األمن وحمكمة العدل عملية ملموسة، أما بش
الدولية تكلم الباحث يف سبيل ذلك عن االختالل احلاصل يف توزيع اختصاص كل منهما 
مبوجب الفصل السادس من امليثاق، إىل صعوبة الفصل بني سلطات اجلهازين يف احلل 

ع، فإن متتع جملس األمن سلطات السلمي للرتاعات الدولية، وفيما خيص أحكام الفصل الساب
غري مألوفة لدى أجهزة املنظمات الدولية بفضل ختويله سلطات تقديرية واسعة يف التكييف 
والتصرف، كان له األثر البالغ يف تعميق اهلوة بني سلطاته وسلطات احملكمة مبوجب هذا 

  .الفصل
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  :صعوبات الدراسة / 8

واجهتنا العديد من الصعوبات، حيث معظم املؤلفات اليت تكلمت أثناء إعداد هذه املذكرة         
عن قرارات جملس األمن هي سياسية فتكتفي مبعاجلة جوانب الظاهرة وواقع ممارستها دون أن تويل 

  .لالعتبارات القانونية أمهية كبرية

  : بحثخطة ال/ 9

ك بالتركيز على ما تتطلبه طبيعة وبناءا على ما تقدم فإن اخلطة اليت انتهى إليها البحث، وذل       
  .موضوعنا

مشروعية القرارات " فقد تناولنا املوضوع يف فصلني تسبقهما مقدمة، جاء األول بعنوان         
آليات الرقابة على قرارات جملس األمن يف جمال " ، وجاء الثاين بعنوان "الصادرة عن جملس األمن 

"  كل فصل مبحثني، حيث تضمن املبحث األول منه ، وقد جاء يف"حفظ السلم و األمن الدوليني
أما . يف املبحث الثاين " مشروعية قرارات جملس األمن " ، و "كيفية إصدار جملس األمن لقراراته 

واملبحث " الرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن " الفصل الثاين فقد تضمن املبحث األول منه 
  ".ت جملس األمن أسباا وسبل تفعيلها مشكلة الرقابة على قرارا" الثاين 

  .لنختم دراستنا خبامتة عرضنا فيها أهم النتائج االقتراحات اليت مت التوصل إليها

  :وبذلك جاءت خطة الدراسة كما يلي 

  .مشروعية القرارات الصادرة عن جملس األمن: الفصل األول 

  .كيفية إصدار جملس األمن لقراراته: املبحث األول 

  .مشروعية قرارات جملس األمن: الثايناملبحث 

  مشروعية قرارات جملس األمن: الفصل الثاين
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  .آليات الرقابة على قرارات جملس األمن يف جمال حفظ السلم و األمن الدوليني: الفصل الثاين

  .آليات الرقابة على قرارات جملس األمن: املبحث األول
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  الفصل األول

  مجلس األمن الصادرة عنمشروعية القرارات 

حيظى جملس األمن مبكانة هامة يف منظومة األمم املتحدة ، حيث أعطى له امليثاق حتمل     
التبعات الرئيسة يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني ، وللقيام بأعباء هذه الوظيفة يتمتع جملس 
األمن بإصدار قرارات دف إىل تسوية املنازعات الدولية ، وترتيبا على ذلك فيجب أن تتصف 

وبصفة عامة فإنه كلما كانت القرارات اليت يصدرها . ه القرارات بقدر اإلمكان باملشروعية هات
  .اللتنفيذ من قبل املخاطبني جملس األمن متسقة مع مبدأ املشروعية كلما وجدت طريقا أيسر 

خول له امليثاق سلطات تسيري نظام األمن اجلماعي يف ضل قواعد  وترتيبا على ذلك       
العديد من نصوصه يف  أفرد له امليثاق  حيثاق ، باعتباره اجلهاز التنفيذي هليئة األمم املتحدة امليث

ذلك للتحرك يف املواجهة صالحيات هامة من خالل كيفية إصدار قراراته و اإلجراءات املتبعة يف 
   .للرتاعات الدولية يوالتصد

جملس األمن باإلضافة إىل جمموعه وسنتطرق يف هذا الفصل إىل نظام إصدار قرارات       
  :من القواعد القانونية املتفرقة اليت متثل حدود مشروعية هذه القرارات من خالل اخلطة اآلتية 

  لقراراته  األمنجملس  إصداركيفية : املبحث األول 

  قراراته  إصداريف  األمنآليات عمل جمس :املطلب األول 

   مناألأنواع قرارات جملس :املطلب الثاين 

   األمنمشروعية قرارات جملس : املبحث الثاين 

   األمنمفهوم ومصادر مشروعية قرارات جملس :املطلب األول 

   األمنضوابط ومعايري مشروعية قرارات جملس : املطلب الثاين 
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  المبحث األول

  مجلس األمن لقراراته  إصداركيفية 

أوكس إىل ضرورة وجود جهاز  دومبارتونلقد ظهرت احلاجة ملحة يف مقترحات        
ريقة مغايرة عما كان عليه جملس حيث وضع يف احلسبان تصميم هذا الس على ط,  تنفيذي

دار ليكون عمله سريع و قادر على إص, و كان هدفهم أن تكون العضوية فيه حمدودة , عصبة لا
األمن يف تسيري  ى عاتقهيلقيها هؤالء األعضاء علاملسؤولية اليت  حىت يصبوا إىل, قرارات سريعة 

 .و حفظ السلم و األمن الدولينياجلماعي 

ا مث سان فرانسيسكو  ليسفر يف طو قد تبلور هذا االجتاه تدرجييا يف االجتماعات يال     
  )1(النهاية إىل إنشاء جملس األمن يف صورته احلالية 

  و عليه سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل مطلبني يتضمن كل منهما فرعني وفقا للخطة التالية            

  قراراته    إصدارآليات عمل جملس األمن يف : املطلب األول

  .نظام عقد اجتماعات جملس األمن: الفرع األول        

  .ت يف جملس األمنقواعد التصويت و نظام اختاذ القرارا: الفرع الثاين        

  أنواع قرارات جملس األمن: املطلب الثاين

  )التوصيات(قرارات جملس األمن غري امللزمة : الفرع األول        

   قرارات جملس األمن امللزمة: ثاينالفرع ال       

  

                                                             
منشأة المعارف ،   :، مصراإلسكندرية (،المتحدة األممالجماعة الدولية، : التنظيم الدولي  ،محمد سامي عبد الحميد  )1(

  .98ص، ) 2000
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  المطلب األول

  آليات عمل مجلس األمن في إصدار قراراته

و رغم أن ذكره ورد تاليا  - من حيث األمهية -يأيت جملس ألمن يف املرتبة األوىل     
ك تلو قد أكدت .)1(و أساس هذه األمهية هي تلك االختصاصات املخولة له, للجمعية العامة

رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعا " من امليثاق بقوهلا  24/1األمهية املادة 
و فعاال يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم و األمن 

 تفرضها عليه هذه الدوليني و يوافقون على هذا الس يعمل نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت
عندما يضطلع بواجباته اليت , وافق أعضاء األمم املتحدة على أن جملس األمن  عليهو )2(. " التبعات

حيث يكون ممثلي الدول األعضاء يف الس , إمنا يعمل نيابة عنهم, تفرضها عليه هذه املسؤولية 
يباشر جملس األمن و )3(.ده السمتثيال دائما سوى كان يف مقر هذا األخري أو يف مكان أخر حيد

آليات عمله النهوض باملهام املوكلة إليه عرب جمموعة من اإلجراءات تتمثل يف نظام عقد جملس 
  )فرع ثان( و قواعد التصويت عند اختاذه للقرارات ) فرع أول(األمن الجتماعاته 

  :نظام اجتماعات مجلس األمن: الفرع األول

له  حلذلك يسم, اجلة األزمات الدولية يعقد جملس األمن اجتماعاته الحتواء و مع          
هلذا ألزم امليثاق الدول , واقف الطارئة قد يف أي وقت ملواجهة  مجيع االحتماالت أو املعنأن ي

دورية كما و يعقد الس اجتماعات  ,ن هلا متثيل دائم يف مقر اهليئةاألعضاء يف الس بان يكو
جيوز له أن جيتمع  وجيتمع مرتني يف السنة داخل مقر اهليئة حيث ,  من امليثاق4أشري إليها يف املادة 

                                                             

 .96ص ، )2009 دار الجامعة الجديدة: األزريطة، مصر(،  قانون المنظمات الدولية،الكريم عوض خليفة  عبد) 1(
المتحدة، وعلى غرار هذه المادة تعرض الميثاق في العديد من أحكامه لبيان  األمممن ميثاق  1فقرة 24المادة ) 2(

المتحدة  األمممن ميثاق  1فقرة  48والمادة  1فقرة   43والمادة 25وذلك من خالل المادة  األمنالخاصة لمجلس  األهمية
   1945الذي أنشئ سنة 

  .155، ص)2010دار الثقافة،   : عمان(، اإلقليميةو مبادئ المنظمات الدولية العالمية  ،سهيل حسين الفتالوي  )3(



 مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس األمن: الفصل األول 
 

19 
 

 ثحي 1972 يف و قد مت ذلك, إذا رأى ذلك أحرى إىل تسهيل مهامه, مقر األمم املتحدة  غري يف
  )1(. ة بامناو يف العام التايل عقد جلسته يف مدين, عقد الس دورة يف أديس أبابا

  :من امليثاق على ما يأيت  28و يف هذا الصدد نصت املادة         

ينظم جملس األمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار ، و هلذا الغرض ميثل كل عضو  - 1
 .من أعضائه متثيال دائما يف مقر اهليئة

 –شاء ذلك إذا  –يعقد جملس األمن اجتماعات دورية ميثل فيها كل عضو من أعضائه  - 2
  .بأحد رجال حكومته أو مبندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة 

أى أن ذلك أدىن إىل تسهيل لس األمن أن يعقد االجتماعات يف غري مقر اهليئة إذا ر - 3
على أال تزيد الفترة  –ه اريو يعقد اجتماعات جملس األمن بدعوة من رئيسه يف أي وقت  أعماله

 .)2(-ن أسبوعنيالواقعة بني كل اجتماعيني ع

إليه أحد األعضاء  طلب من الرئيس إذا تقدمبأي وقت  لس يفاباإلضافة إىل ذلك جيتمع 
، أو إذا )3(يف األمم املتحدة بإحالة نزاع أو موقف يؤدي إىل احتكاك دويل يف حال استمراره

أو إذا  )4(الدولينيقدمت إليه اجلمعية العامة توصيات ، أو أحالت إليه مسائل تتعلق بالسلم واألمن 

                                                             

/www.un.org/arabic/sc/sc- :المتحدة األممعلى موقع  األمنعلومات أساسية عن مجلس م) 1( 

 files/backgroud/htm    03/03/2012( تاريخ الزيارة( 

  .107،ص )2002دار الثقافة ،  :األردنعمان ، ( ، المنظمات الدولية ،الكريم علوان خضيرعبد  )2(
تتولى رئاسة مجلس األمن إحدى الدول األعضاء ، وتكون مدة رئاسة المندوب شهر مع تخليه عن الرئاسة عند النظر 

في نزاع تكون دولته طرفا فيه إال إذا كان الموضوع المعروض أمام المجلس موقف فيجوز للرئيس أن يستمر في 
بين المندوبين وفقا لترتيب األسماء األبجدية اإلنجليزية رئاسة المجلس وتكون الرئاسة في مجلس األمن مناوبة و دورية 
يأتي مباشرة بعد الدولة التي يمثلها الرئيس  أسمها، وإذا تخلف الرئيس عن حضور جلسته تحل الدولة العضو التي 

   .من النظام الداخلي لمجلس األمن 18المادة 
  1945من ميثاق هيئة األمم المتحدة الذي أنشئ سنة  السابقالمرجع  1فقرة  35المادة )3(
  .هالمرجع نفس 2فقرة  11المادة  )4(

http://www.un.org/arabic/sc/sc/
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، أو إذا قدمت دولة غري  )1(ما عرض األمني العام قضية يرى أا دد السلم و األمن الدوليني
  .)2(عضو يف األمم املتحدة نزاعا هي طرف فيه

وتكون املناقشة أثناء عقد اجتماع جملس األمن مباحة لكل الدول األعضاء ، حبسب       
يف مناقشات  االشتراككما جيوز للدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة . أقدميه طلب املناقشة 

الس إذا قدر الس أن مصاحل هذا العضو تتأثر باملسألة املطروحة للمناقشة دون أن تشترك يف 
  .)3(صويتالت

أما يف خصوص الدولة اليت ليست عضو يف األمم املتحدة إذا كانت طرفا يف الرتاع       
 املعروض على جملس األمن لبحثه يدعى إىل االشتراك يف املناقشات املتعلقة ذا الرتاع دون أن

ة اليت ألمن الشروط اليت يراها عادلة الشتراك الدولا يكون له احلق يف التصويت ،و يضع جملس
 .)4(ليست من أعضاء األمم املتحدة

مبوضوع املسألة املطروحة للمناقشة فمن حقه  تتأثرو إذا وجد الس مصاحل العضو ال      
  .)5(منعه يف مناقشات الس

رئيسه  اختياريسري عليها مبا يف ذلك طريقة لس األمن الئحة اإلجراءات اليت يضع جمو       
وهذا ما أشرنا إليه يف ميش  –، وقد قررت هذه الالئحة أن تكون رئاسة الس بالتناوب 

املؤقت للمجلس  كما يتوىل األمني العام إعداد مشروع جدول األعمال –الصفحة السابقة 
يف بثالثة أيام ، إال أنه جيوز د اجللسة ااملمثلني يف جملس األمن قبل انعق إىلويرسله كل جلسة 

من  اعتماده، ويتم  االجتماعيف آن واحد مع إشعار  العاجلة إرسال جدول األعمال األحوال
  .جانب رئيس الس 

                                                             

  هالمرجع نفس 99المادة  )1(
   هالمرجع نفس 35المادة ) 2(
   هالمرجع نفس 31المادة ) 3(
  هالمرجع نفس 37المادة ) 4(
  .156المرجع السابق ، ص   ، مبادئ المنظمات الدولية العالمية و اإلقليمية ،سهيل حسين الفتالوي ) 5(



 مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس األمن: الفصل األول 
 

21 
 

يدة يف جدول قينة يف جدول أعماله فإا تبقى مأما إن قرر الس إدراج مسألة مع      
األعمال حىت يفصل فيها أو يقرر الس شطبها ، حبيث إذا مت سحبها من طرف الدول اليت قامت 

يف  االستمراربتقدميها فإن ذلك ال يؤدي إىل شطبها من جدول أعمال جملس األمن إذا رأى الس 
                                                                                                             .)1(نظرها

  : قواعد التصويت و نظام إتخاذ القرارات في مجلس األمن : الفرع الثاني 
يعد نظام التصويت و إختاذ القرارات يف جملس األمن مرحلة حامسة يف عملية صنع        

اهليئة نظرا  ة التنفيذية املهمة يفالقرار لدى أجهزة األمم املتحدة ، ويعترب جملس األمن من األجهز
  .)2(إلصدار القرارات اليت تم باحملافظة على السلم و األمن الدوليني ى عاتقهلألمور امللقاة عل

من ميثاق هيئة األمم املتحدة لبيان قواعد  27و يف هذا السياق تعرضت املادة         
لكل عضو من أعضاء جملس األمن « أن فنصت يف فقرا األوىل على . التصويت يف جملس األمن 

، أما الفقرة الثانية و الثالثة من نفس املادة فقد فرقت بني املسائل اإلجرائية و » صوت واحد 
املسائل األخرى كافة من حيث األغلبية املشترطة لصدور القرار يف كل من هذين النوعني من 

يف املسائل اإلجرائية  جملس األمنتصدر قرارات « على أن  27/2وقد نصت املادة . املسائل 
تصدر قرارات جملس األمن يف « على أن  27/3كما نصت املادة » مبوافقة تسعة من أعضائه 

ة قاملسائل األخرى كافة مبوافقة تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني متف
...«)3(  

املتحدة منذ  األممواجهتها  كل اليتاملشا أدقالتصويت على النحو السابق يعترب من و نظام 
حل املشاكل املتعلقة  أوكسفقد حاول مؤمتري دومبارتون  ، )4(قيامها وحىت الوقت احلاضر

                                                             

 /Files/intersc.html-www.un.org/arabic/sc/sc: النظام الداخلي لمجلس األمن على موقع األمم المتحدة ) 1(
 )02/03/2012: (تاريخ الزيارة 

،  )2005دار الفالح للنشر و التوزيع ،  :األردن( ، األمم المتحدة في الميزانقرارات  ،نايف حامد العمليات  )2(
  .17ص

  .112، ص  ) 2007بدون دار نشر  ،  :عمان(،  الوسيط في المنظمات الدولية ،رشاد عارف السيد ) 3(
  .108ص   ،سابقالمرجع العبد الكريم علوان خضير ، )4(

http://www.un.org/arabic/sc/sc/
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  األخرىالتصويت يف املسائل  إجراءاتاتفاق وقام اخلالف على  إيل امل يتوصلو أمبالتصويت غري 
حيث عرض  ،يالطاعقد مؤمتر  أن إىل مفتوحةفبقيت املسالة  القسر، أعمال  عدا اختاذ قرار يف

وعندما عرضت  .مث قبلته الصني فيما بعدتشرشل  اقتراحا اقره املارشال ستالني و  روزفلتالرئيس 
 مجتا و هوفرانسيسكو احتدم اخلالف يف شأسان  جنة املختصة يفلالتصويت على ال أحكام

 العظمىومتسكت الدول  ، األخرىيف التصويت من جانب  الدول  امتيازات الدول الكربى
استعماهلا حلقوقها يف التصويب سيحدوها دائما  عند ألنا ،طيف مؤمتر يال أقرااليت غة يبالص

        )1(حدوده  أضيقيف إال  لن تستعمل حق االعتراض وإاالدول الصغرى  اا حنوبتبع اإلحساس

  والمسائل الموضوعية    اإلجرائيةالتفرقة بين المسائل   : أوالً

موضوعية هي مسالة خالفية  أم إجرائيةكانت مسالة  إذاوما  ,حتديد طبيعة مسالة ما أنرغم 
 إذ , )2(املتحدة مل يضع معيار للتمييز بني الطائفتني األممميثاق  أنخاصة , ريه من صعوبةثت ملا انظر

فضال على انه  , )3(املتعلقة بنظام التصويت اإلحكامالعوائق اليت تعترض تفسري  أهميعترب هدا من 
على القيام ذه  األمنمحل جملس  الذي األمرمل يوكل هذه املهمة لسلطة معينة تتوىل تصنيف 

 ما إذاصدور القرار فيها  يستساغال ,الن التصنيف يف هذه احلالة يعد مسالة موضوعية ,املهمة 
هو ما اصطلح عليه  )4(األمنوية دائمة يف جملس الدول اخلمسة اليت هلا عض إحدىاعترضت عليها 

  .   بتسمية حبق االعتراض

                                                             

  .619ص  , ) 2005منشأة المعارف ، ،: اإلسكندرية ، مصر( ، التنظيم الدولي ،محمد طلعت الغنيمي ) 1(
الدول الخمسة دائمة العضوية على مسالة موضوعية ستعرض على مجلس  إحدىيعني حق االعتراض عدم موافقة 

الدول الخمس دائمة العضوية بعد البدء في  إحدىاعترضت  فإذامما يترتب معه عدم التعرض لهذه المسالة ,  األمن
  .30ص  , نفس المرجع السابق , انظر نايف حامد العليمات , انعدام القانوني لوجود القرار  إلىهذا يؤدي , اع االقتر

بدون دار  :مصر( ،في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد األمنحدود سلطات مجلس  ،حسام أحمد محمد هنداوي )2(
  .99،ص)1994نشر، 

  .28، ص السابقالمرجع نايف حامد العليمات ، )  3(
 .210،ص)2006دار العلوم للتوزيع والنشر ،(،  الدولي التنظيم ،جمال عبد الناصر مانع  )4(
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التمييز بني  هامليثاق يف نصوصه مل يتضمن معيار ميكن من خالل إن إالذلك  أمهيةبالرغم من 
الدول اخلمس الدائمة  أصدرتهالتصريح املشترك الذي  أنغري  واإلجرائيةاملسائل املوضوعية 
املسائل الواردة يف  أناحة حدد صر فرانسيسكو مؤمتر سانانعقاد  أثناء األمنالعضوية يف جملس 

متثيال دائما يف مقر  األمنامليثاق تعد مسائل إجرائية وهي متثيل أعضاء جملس يف  ) 32ـ28(املواد 
  . )1(األمنووجوب عقد اجتماعات دورية لس املنظمة 

مبوافقة تسعة من  تهصدر قراراي اإلجرائيةملسائل فيما خيص ا األمنن جملس أاجلدير بالذكر و
من ميثاق 2فقرة  27نص املادة رى ذلك من خاللون ,اخلمسة عشر عضوا  من بني  أعضائه
 ,الغري الدائمني واألعضاءالدائمني  األعضاءهذه الفقرة ال تفرق بني  أنحيث , املتحدة  األمم

فلم حيدد امليثاق ,بصفة عامة  باإلجراءاتليت تتعلق ا األمورتلك  اإلجرائيةباملسائل  املادة وتقصد
لة أيف مس األمنانه يستحيل صدور قرار من جملس :معىن ذلك ,  اإلجرائيةاملعىن احلقيقي للمسائل 

                        .  مى دائمة العضوية حول مشروع القرار املقترح ظالدول اخلمس الع إمجاعموضوعية بدون توفر 

من امليثاق 27ن كل ما يتعلق ا تناولته الفقرة الثالثة من املادة إاملسائل املوضوعية ف أما
 أصواتمع اقتران شرط وجود  , األقلعلى  أعضاءافقة تسعة وعليها مبحيث يتم التصويت 

املساواة يف عملية التصويت  ملبدأصارخ  ضيف هذه الفقرة تناق أن الدائمني متفقة حيث األعضاء
والثانية من نص املادة  األوىلاملتحدة خاصة الفقرة  مماأليف نصوص ميثاق  األعضاءبني الدول 

الدول  إحدىكانت  فإذا األمنيعمل هذا التميز يف التصويت على تعطيل عمل جملس ,27
 اآلخرين األعضاءان ك إذاحىت  األمندائمة العضوية ال ترغب يف صدور قرار عن جملس  األعضاء

وهذا كان حمل خالف عند  , )2(فان هذه الدولة تستطيع معارضة هذا القرار,يرغبون يف صدوره 
 إىلانه بالنظر  إىلاستنادا ومتسكت الدول الكربى حبق االعتراض  أوكس دومبارتونمقترحات 

يتوقع منهم يف الظروف الدولية احلاضرة  أنميكن  امللقاة على عاتقهم فانه ال األساسيةيات املسؤول
                                                             

 . 473ص,  )1994, الدار الجامعية للطبع والنشر :مصر,  اإلسكندرية( ، المنظمات الدولية ،محمد السعيد الدقاق  )1(
 . 29ص  ,  المرجع السابق, نايف حامد العليمات  )2(
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الدوليني تنفيذا لقرار مل  واألمنيتحملوا االلتزام بالتصرف يف مسائل خطرية كمسائل السلم  أن
  .)1(يوافقوا عليه 

هو جهاز ذو طبيعة سياسية  إمنا ليس مبحكمة و األمنويف تقدير هذه احلقيقة فان جملس 
املساواة املطلقة بني الدول مل تفلح يف محاية اتمع  أنلى ع األمموقد دلت سابقة عصبة .غالبة 

, لزم تضامن الدول الكربى احلقيقي للمجتمع الدويل يست األمانوان , الدويل ضد خماطر احلرب 
 إساءة إىليعود  ااحلق يف ذاته امن إىلالعيب اجلوهري الذي يتعلق حبق االعتراض ال يرجع  أنكما 

  .)2(متوقعة يف جمال السياسة الدولية  اإلساءةوتلك , استعماله 

  : لموقف والنزاع ا التميز بين: ثانياً 

موقف قد  أي أونزاع  أييفحص  أن األمنلس "من امليثاق  34لقد جاء يف نص املادة 
املوقف من  أوكان استمرار هذا الرتاع  إذانزاعا لكي يقرر ما  ريقد يث أواحتكاك دويل  إىليؤدى 
لذلك تقرر التفرقة بني الرتاع و املوقف  بشان  ,"الدوليني  واألمنيعرض للخطر السلم  أنشانه 

  .)3(لكن امليثاق مل يتضمن نصوصا ميكن االستعانة ا للتفرقة بينهما  ،االمتناع عن التصويت

يف الرتاع االمتناع عن من امليثاق جيب على من كان طرفا  27/3ووفقا لنص املادة 
من  52الفصل السادس والفقرة الثالثة من املادة  ألحكام القرارات املتخذة تطبيقاالتصويت يف 

فما هو املقصود  )4(مها املوقف والرتاع أمرينوتكلمت نصوص الفصل السادس على ,امليثاق 
   .وهل هناك فارق بينهماوما هو املقصود بالرتاع  باملوقف

 الدولة تلتزم باالمتناع عن التصويت عند ما أن كرسالفي الذ ,يتضح لنا من صريح النصني 
تكون خصما وحكما يف نفس  أنعدم جواز  املأثور ويعد هذا تطبيقا للقول,تكون طرفا يف الرتاع 

                                                             

  . 101ص ,  المرجع السابق ، قانون المنظمات الدولية،الكريم عوض خليفة  عبد) 1(
 . 625ص  ,  المرجع السابق ، التنظيم الدولي ،محمد طلعت الغنيمي ) 2(
  . 210ص  ,  المرجع السابق ، التنظيم الدولي ،جمال عبد الناصر مانع ) 3(
 . 632ص ,  المرجع السابق, محمد طلعت الغنيمي ) 4(
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ال تلتزم باالمتناع عن  فإااحتكاك  إىلمعني يؤدى  كانت الدولة طرفا يف موقف إذا أما,الوقت 
  .  )1(مسالة التميز بني الرتاع واملوقف أمهيةالتصويت وهنا تبدوا 

ومن ذلك عرض شكوى سوريا , األمنجملس  أماممسالة التفرقة عدة مرات  أثريتوقد 
ولكن ,وشكوى مصر ضد اململكة املتحدة  أراضيهاعن  األجنبيةولبنان خبصوص جالء القوات 
 أنرر الدولة الشاكية قت أنمندوب هولندا انه يكفي  وقد ذكر, الس مل يضع ضابطا للتمييز

  . )2(يعتربها كذلك  أنشكواها نزاع كي يتعني على الس 

كان  إذاوصفا للرتاع   1948يوليو  15يف  اجلمعية العامة إىلوقد قدمت اجلمعية الصغرية 
  :  اآلتيةمتوفرا على احلاالت 

  . املعنية على وجود الرتاع  اإلطرافـ حالة االتفاق بني 1

عمال يهدد السلم  أتت أوخرقت التزاماا الدولية  أخرى دوالً أوـ حالة ادعاء دولة بان دولة 2
  . الدول ذلك االدعاء  أوالدولة  إنكارمع ,الدوليني  واألمن

هلذا  األخريةهذه  وإقرار,حبقوق دولة ثالثة  أخلتقد  أخرىـ حالة ادعاء دولة بان دولة 3
  . )3(االدعاء

" املوقف"قال عن  ث يالدكتور حممد طلعت الغنيمي بني اللفظني ح األستاذق فر يف هذا الشأنو
فكل نزاع يتضمن موقف لكن ليس كل موقف  ,"الرتاع"معناه لفظشمل ي م حيثالفظ عهو 

  . )4(يشكل حتما نزاع 

  
                                                             

  . 30،ص  المرجع السابقنايف حامد العليمات ،  )1(
  .632، ص   المرجع السابقمحمد طلعت الغنيمي ،  )2(
  .)103.104(ص , المرجع السابق, عبد الكريم عوض خليفة  )3(
  .632ص  ,  المرجع السابق, محمد طلعت الغنيمي ) 4(
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خاصة ويسمى هذا املوقف بالرتاع وعلى  بأحكامختص بعض املواقف إامليثاق  فإنعليه و
ف بعض ولذا يعر ,)1(عبارة عن املوقف الذي يتضمن   مقارعة للحجة " الرتاع "ذلك يكون 

  . من دولة  أكثرمشكلة سياسية معقدة تتضارب فيها مصاحل  بأنه"املوقف "الفقهاء 

امليثاق مل يضع معيارا مييز  أن إال, التفرقة بني الرتاع واملوقف  أمهيةبالرغم من  وأخريا
املعروض عليه  األمرلتوىل تكيف طبيعة  األمنسلطة جملس  إىلبل ترك ذلك  ,اللفظني عن بعضهما 

املوقف هو حالة  أنالرتاع يفهم على انه دائما حيمل معىن اخلصومة يف حني  أنوال ريب يف 
معينة  بأطرافمن اتصاهلا  كثرأ,تنطوي على مشكالت سياسية تتصل بعموم اتمع الدويل برمته 

  . )2(بالذات

  :امتناع العضو الدائم عن التصويت وعدم حضوره جلسات المجلس:ثالثاً

يكون من  أن أعضاءتسعة  أغلبيةصرحية وواضحة يف اشتراط توافر  27/3لقد جاءت املادة 
, )3(يف املسائل املوضوعية  األمنالدول الدائمة العضوية متفقة لصدور قرار جملس  أصواتبينها 

ففي حال غياب دولة ذات عضوية دائمة عن " متفقة"ومن هنا يثور التساؤل حول مصطلح 
فهل يترتب على هذا عدم صدور , حضورها وامتناعها عن التصويت  أوحضور اجتماع الس 

 أنهو ما يعين و,  باإلجيابعلى هدا السؤال تكون  اإلجابةنص املادة فان  إىلالقرار ؟ بالنظر 
املادة مل  أنباالمتناع عن التصويت خاصة  أويباشر حقه يف الفيتو بالغياب  أنالعضو الدائم ميكنه 
  . )4(احلاضرين بل ساقت العبارة عامة دون قيد  أصواتتقصر االتفاق على 

  

                                                             

والثانية  أخرى إلىحيث توجه دولة طالبا  أوينكره عليه  واآلخريوجد نزاع حيث يوجد طرفان احدهما يدعي حقا  )1(
 أندون   أخرىهاجمت دولة ما دولة  إذامثال ذلك , مجرد الخالف فال يجعل الموقف نزاعا  أما, إليهترفض االستجابة 

 . األخيرةقد قدمت طلبا للدولة المهاجمة ورفضه هذه   األولىتكون الدولة 
 .633ص  ,  جع السابقالمر, محمد طلعت الغنيمي ) 2(
 . 1945سنة  أنشئالمتحدة الذي  األمممن ميثاق  27المادة ) 3(
 . 627ص  ,  المرجع السابق, محمد طلعت الغنيمي )4(
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مؤمتر سان  تنفيذا للتصريح املشترك  للدول الكربى يف  األمنلقد جرى العمل داخل جملس 
ويصبح القرار , دون صدوره   فرانسيسكو على عدم اعتبار االمتناع عن التصويت على القرار حائال

امتناع العضو الدائم عن  أن إىلاملطلقة وذلك استنادا  األغلبيةتتوافر له  أننافذا بشرط صحيحا و 
  .)1(استخدامه هو مبثابة موافقة ضمنية على القرار إمكانيةالتصويت مع توافر 

ومل يعد يعترب االمتناع عن , هذه السياسة وظل يعمل ا  األمناتبع جملس ذا اخلصوص و
 إصدارمن  األمنبل اكتفى جملس , الدائمني يتضمن معىن االعتراض  األعضاءالتصويت من قبل 

 أن أما,27كان مبوجب املادة  إذومل يكن ذلك ممكن من قبل , املطلوبة  األغلبيةنال  إذاالقرار 
انه ال يوافق  وأما, نال النصاب املطلوب  إذفيصدر  اإلجرائيفق العضو الدائم على القرار غري يوا
وفوق ذلك فان هذا االجتاه اجلديد  األصواتميتنع عن التصويت فال يصدر القرار مهما نال من  أو

را له من ومل يكن ذلك ميسو,  أراد إذامكن العضو الدائم من اختاذ مركز احلياد حيال اقتراح ما 
  . )2(من ميثاق27قبل يف ظل  حرفية الفقر ة الثالثة من املادة 

يونيو  21قد انتهت حمكمة العدل الدولية يف رائيها االستشاري  الصادر يف لسياق ويف هذا ا
يف شأن 1970سنة  276رقم  األمنيف شان النتائج القانونية املترتبة على قرار جملس  1971
عن التصويت على هذا , سابقا  يتالسوفيواالحتاد  اجنلتراامتناع عضوين دائمني مها  أن إىلناميبيا 

القرار ـ حال حضورمها اجللسة ـ ال حيول دون وجوب القول بصحة القرار ومتتعه بوصف 
  .)3( اإللزام

عدم حضور جلسات الس اليت يتم التصويت فيها على القرار فال  إىلوقد يلجا العضو 
من امليثاق  27اليت تشترطها املادة  األمنفقة اجلماعية لدول الدائمة العضوية يف جملس حتقق املوا

 األعضاءعن اثر تغيب احد  التساؤل ثاركشرط لصدور القرار يف املسائل املوضوعية وهلذا 
                                                             

 . 104ص ,  المرجع السابق, عبد الكريم عوض خليفة  )1(
  .113,112ص  ,  المرجع السابق, عبد الكريم علوان خضير) 2(
 . 110ص  ,  المرجع السابق, محمد سامي عبد الحميد ) 3(
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وهل تعترب هذه القرارات  ،امتناعه عن حضوره جللسات الس عند اختاذه القرارات ؟ أوالدائمني 
   )1(الدائمني ؟ األعضاءاختذت يف غياب احد  إذاة صحيح

 هعنه خمالفة اللتزام رتب ينطويامتناع عضو دائم عن االشتراك يف اجتماعات الس  إن
امليثاق على عاتق الدول الدائمة العضوية بضرورة االشتراك يف التصويت على القرار لتحقيق السلم 

من امليثاق و اليت  28/01والتعاون املشترك بني الدول كما انه يعد خمالفة  صرحية لنص املادة 
حيث ال , )2(يف اجتماعات الس  األعضاءتقضي التمثيل الدائم يف مقر املنظمة لتامني مشاركة 

من  ألنه,ضمينة موضوعها املوافقة على ما يتخذه الس من قرارات  إرادةيتصور القول بوجود 
يتخذ ما يعترب قرارا صحيحا يف غياب احد  أنـ  األصلغري اجلائز للمجلس قانوناـ حبسب 

مسائل كان من  إذا أما. إجرائيةكان موضوع القرار مسالة موضوعية غري  إذاالدائمني  أعضائه
 األغلبيةما توافرت  إذاقراره يف غياب العضو الدائم  إصدارفال يوجد ما مينع الس من  اإلجراءات

  . )3(املطلوبة

تفسريه  الدائمني عن جلسات التصويت ال ميكن األعضاءلقد جرى العمل بان تغيب احد 
لذلك فان رب بعض , على أنه استعمال حلق النقض كما انه ال يؤثر يف صحة قرارات الس 

يؤثر على  أنال جيب , الدائمني من حتمل التزامام يف احلضور جللسات  الس   األعضاء
  . )4(استمرار عمل الس

يف غياب , لة الكوريةاختذ ثالثة قرارات خاصة باملسا األمنويف هذا اخلصوص فان جملس 
ولكن تصرف . وقد احتج هذا املندوب بعدم مشروعية تلك القرارات ,  السوفييتمندوب االحتاد 

                                                             

 . 113ص ,  المرجع السابق, عبد الكريم علوان خضير ) 1(
   .469ص  ,  المرجع السابق, محمد السعيد الدقاق ) 2(
  .110, 109ص , المرجع السابق،محمد ساسي عبد الحميد  )3(
  .116ص ,  المرجع السابق, عبد الكريم علوان خضير ) 4(
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وعلى , مل تعترب الغياب مماثال  الستعمال حق الفيتو أا أساسعلى  إالاملتحدة حينها ال يفهم  األمم
  .)1( الشأنصحيحة يف هذا  ناألمالرغم من الغياب فان ذلك مل حيول دون صدور قرارات جملس 

الغياب عن حضور جلسة الس ال حيوالن  أواالمتناع عن التصويت  إنوخالصة القول 
بل ال بد من تصرف اجيايب هو التقرير باالعتراض حىت ,صحيح  األمندون صدور قرار جملس 

حمكمة العدل الدولية قد سارت على نفس  أناملمارسات الدولية  أثبتتولقد , هناك فيتو  أنيعترب 
و كذلك االمتناع عن التصويت عند  األمناملنوال بشان الغياب عن جلسات  التصويت يف جملس 

قبلته كل الدول , حيث اعتربت احملكمة ذلك من قبيل العرف العام للمنظمة ,احلضور يف الس 
  .تفسريا رمسيا للميثاق  أصبحمث  ومن,  األعضاء

  المطلب الثاني

  األمنقرارات مجلس  أنواع

 أهممهمة احملافظة على  األمنلس  24املتحدة من خالل املادة  األمملقد اسند ميثاق هيئة 
االختصاص عندما يقع نزاع  مبمارسة هذا األمنو يقوم جملس  ,من اجله املنظمة  أنشئتهدف 

 األمن كان يهدد السلم و إذامما  التأكدعمل يقوم به هو فحص الرتاع و  أولبني دولتني فان 
 إصدارـ سلطة  رسة هذا االختصاصـ بصدد مما األمنلس  أنويالحظ ،  )2(ال أمالدوليني 

قاعدة  إىلاستنادا  أوىلمن باب  أيضاكما جيوز له ,القانوين  اإللزامقرارات ملزمة تتمتع بوصف 
كل  إىلوسنتطرق , )3("توصيات"يصدر قرارات غري ملزمة  أن,  األقلميلك  األكثرمن ميلك 

  منهما يف فرع مستق

  " التوصيات "ملزمة الغير  األمنقرارات مجلس :  األولالفرع 

                                                             

 .628, 627ص ,  المرجع السابق, محمد طلعت الغنيمي ) 1(
  . 163ص , المرجع السابق, سهيل حسيني الفتالوي ) 2(
 . 112ص ,  المرجع السابق, محمد سامي عبد الحميد  )3(
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يتعلق  األمركان  إذاما تقديرا  ,من امليثاق  34مبوجب املادة  األمنسلطة جملس  من إن
الوقائع  أن أم,الدوليني للخطر  واألمنلسلم ا موقف من شان استمراره تعريض أوع بوجود نزا

  .  )1(املدعاة ال تشكل مثل هذا الرتاع

  ن أن من شأو,من ثبوت الصفة الدولية للرتاع  األمنجملس  تأكدويف حال 
 بإتباعتسويته  إىلالرتاع  أطرافيقوم حبث  ,العامليني للخطر  واألمنالسالم  ضتعري ستمرارها

 أطرافدعوة  أو, )ثانياً(طريق بعينه  إتباع إىلالرتاع  أطرافدعوة  أو,)أوالً(الطرق التقليدية 
  . )2()ثالثاً(مبا يراه مالئما من شروط حلل الرتاع الرتاع 

  تسويته بالطرق التقليدية  إىلحث أطراف الرتاع : أوالً

يسووا   أن إىلالرتاع  أطراف األمنيدعو جملس " أنعلى  33نصت الفقرة الثانية من املادة 
, وفقا هلذا النص  األمنحبيث ميكن لس " ضرورة ذلك  رأى إذاما بينهم من الرتاع بتلك الطرق 

يعطى  األمنجملس  أنمبعىن ذلك ,معاجلة نزاعهم بالوسائل السلمية  إىلالرتاع   أطرافيوصى  أن
الوسائل  أهم إىل 33/1ولقد تطرقت املادة .)3(الرتاع  حرية اختيار الوسيلة املناسبة هلم  ألطراف

التحكيم  والتوفيق والوساطة والتحقيق والسلمية حلل الرتاعات الدولية املتمثلة يف املفاوضات 
ليست حصرية وانه  أامع املالحظة ,   )4(الوكاالت والتنظيمات  الدوليةوالقضاء الدويل والدويل 

 . )5(الوئام حمل اخلصام إحاللمن شانه  آخرحل  أيميكن تصور 

                                      الرتاع غري مقيدين بالترتيب الذي جاء فيها  أطراف أنومن سياق املادة يفهم  
الوكاالت و  إىل مبعىن البدا يف املفاوضة واالنتهاء باللجوء,من حيث تعداد الوسائل السلمية 

                                                             

 ، اإلنسانالدولي في مجال حقوق  األمنالقيمة القانونية لقرارات مجلس  ،لمى عبد الباقي ومحمود العزاوي ) 1(
     .286ص , )2009, منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان(
  .116, 115ص ,  المرجع السابق, محمد سامي عبد الحميد  )2(
  المرجع السابق ،من الميثاق  2فقرة  33المادة  )3(
  المتحدة  األممميثاق ,  األولىالفقرة  33المادة  )4(
   .190 ص,  المرجع السابق, لمى عبد الباقي ومحمود العزاوي  )5(
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مبوجب  وإاءهمن الرتاع احلقيقية للحد  اإلرادةتكون لديهم  أنلكن يكفي , اإلقليميةالتنظيمات 
خيتاروا الوسيلة املناسبة حىت يستفيدوا من هذه  أنفيجب عليهم يف البداية , الفة الذكر املادة س

 إىلالرتاع  أطرافد دعوة انه مقتصر على جمر, 33/2 املادة يف األمنويظهر دور جملس  )1(املادة
حيدد طريقة معينة  أندون  األوىليف نفس املادة للفقرة  إليهاالطرق املشار  بإحدىتسوية نزاعهم 

  . )2(الرتاع أطرافحرية   إىلمتروك  األمرذلك  وإمنا,

وهي اليت من  املنازعاتمن امليثاق تطبق على نوع معني من  33املادة  أنوخالصة القول 
املنازعات اليت ال تتوافر فيها تلك  أما.الدوليني للخطر  واألمنالسلم  تعريضشان استمرارها 

غري ملزمني بتطبيق هذه املادة وكذلك  أطرافهان إف, اليت ليست هلا طبيعة الرتاع  املواقف أوالصفة 
  . )3(م بالتدخلغري ملز األمنبالنسبة لس 

  دعوة أطراف الرتاع إىل إتباع طرق تسوية بعينها : ثانياً 

 أية يف  األمنلس " أنعلى  األوىلاملتحدة يف فقرا  األممميثاق من  36تنص املادة  
يوصي مبا يراه  أن هب موقف شبيه  أو 33يف املادة  إليهمرحلة من مراحل الرتاع من النوع املشار 

  ".و طرق التسوية  اإلجراءاتمالئما من 

موقف من  أونزاع  أيتوصيات خبصوص  بإصداروفقا هلذا النص له السلطة  األمنفمجلس 
كما تتعلق هذه التوصيات ,الدوليني للخطر  واألمنيعرض حفظ السلم  أنن استمراره ـأش

فهي ال متس جوهر  لتسوية نزاعهم األطرافمن قبل  إتباعهابالوسيلة والطرق واخلطوات اليت جيب 
لرتاع تتعلق بشروط حل اتوصيات  بإصدارلذا فالس غري خمول وفقا هلذه املادة ,املوقف  أوالرتاع 

بل , 37فقط وفقا للفقرة الثانية من املادة  إصدارهاالنوع من التوصيات ميكن  فهذا,املوقف  أو

                                                             

   .31ص , ) 2008مجلس الثقافة العام ،: ليبيا( ،  دور مجلس األمن في تسوية المنازعات الدولية، ناصر الجهاني ) 1(
  .32ص  ,  نفسه المرجع )2(
  . 31ص, هالمرجع نفس )3(
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حيدد  أواملوقف  أوتسوية الرتاع ل يعني الوسيلة السلمية اليت يراها مناسبة  أنخمول جملس األمن 
يسووا ما بينهم باستخدام  أنالرتاع  أطرافمث يطلب من  إتباعهااليت جيب  واإلجراءاتاخلطوات 

  . )1(هذه الوسيلة بالذات

وليست , إجرائيةهي توصية ذات طبيعة  36التوصية الصادرة عن الس مبوجب املادة  إن
وبالتايل فهي ,وال تقدم تسوية حمددة , تقدم طرقا معينة لغرض التسوية  أا آخرمبعىن ,موضوعية 

ختتلف عن  أا إىل باإلضافةاليت ال جتد وسيلة معينة للتسوية " 93/2"ختتلف عن مضمون املادة 
ومما جيب . )2(اليت قد حتدد تسوية معينة للطرفني ذات طبيعة موضوعية " 37/2"مضمون املادة 

مرحلة من  أيتوصياته وفقا هلذه املادة يف  بإصداريستطيع التدخل  األمنجملس  أن إليه اإلشارة
يطلب منه التدخل فهو يستطيع  أنليس حباجة  األمنجملس  أنهذا يعين ,املوقف  أومراحل الرتاع 

 أوجديتها  عدم األمنوهذا حيدث عند ما يرى جملس , يقوم بذلك أنمببادرة من تلقاء نفسه 
 إجراءاتيضع يف احلسبان ما اختذه املتنازعون من  أنعليه   األمنجملس  أن غري,  )3(آخرلسبب 

  .)4(سابقة حلل الرتاع القائم بينهم

يتطلب  األمنجملس   طبيعة ونوع الرتاع الذي يعرض علىويف هذا اخلصوص فانه لتعيني  
توصيات وفقا للفقرة  إصدارحىت يتسىن له , 33يف املادة  إليهمن النوع املشار  اًيحتقيق اًإجراءمنه 
خاصة من  أجهزة األمنتلك التوصيات قد ينشئ جملس  ذلك أمثلةومن , 36من املادة  األوىل

احلل السلمي  إىلللوصول  األطرافالتوفيق وغريها ملساعدة  أوبعمليات الوساطة اجل القيام 
 أخرى اوأحيان, يف اجناز التسوية  أساسييقوم رئيس الس بدور  األحيانففي بعض ,  )5(شودنامل

                                                             

  . 56ص ,  المرجع السابق, حسام احمد محمد هنداوي )1(
 .35ص ,  المرجع السابق, ناصر الجهاني )2(
المكتبة العصرية للطباعة  :لبنان, بيروت ( ،الدوليين  واألمناألمم المتحدة وحفظ السلم ،محمد وليد عبد الرحيم ) 3(

  .44ص , )والنشر 
 المتحدة  األمممن ميثاق  2فقرة  36المادة ) 4(
  .49ص , المرجع السابق  ، األمم المتحدة وحفظ السلم األمن الدوليين ،محمد وليد عبد الرحيم ) 5(
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توصياته  األمنوقد يصدر جملس ,)1(املتحدة بتطبيق وسيلة التسوية  لألممالعام  األمنييكلف الس 
الصاحلة لتمكينهم من حتقيق  واألجواءاملتنازعة بالتدابري اليت يراها مالئمة خللق الظروف  لإلطراف
, حول احلدود  وأثيوبيايف شان الرتاع بني ايرترييا ,كره الواضح على ما مت ذ املثالو  )2(التسوية

يف الفقرة  1177/98يف قراراه رقم  األمننص جملس ,حيث فيما ما يتعلق بوسيليت التسوية
التسوية عن طريق "حل سلمي  إلجياد اإلفريقيةاخلامسة على تعاون الطرفني مع منظمة الوحدة 

كوسيلة ثانية مع , رة السابعة على املساعي احلميدة ويف الفق" اإلقليميةالوكاالت واملنظمات 
  . )3(العام للقيام ا األمنيتكليف 

توصياته  إصدارعند  األمنتقرر على جملس  36الفقرة الثالثة من املادة  أن إىلنشري  أنبقي 
املنازعات القانونية كقاعدة عامة جيب  أنبعني االعتبار  يأخذ أنمن نفس املادة  األوىللفقرة لوفقا 
  .)4(للمحكمة  األساسيوفقا للنظام , حمكمة العدل الدولية  إىل إحالتهاالرتاع   أطرافعلى 

  دعوة أطراف الرتاع بشروط حل الرتاع : ثالثاً

التدخل يف  األمنويل جملس من امليثاق على خت" 38,37" نصت املادتان ففي هذا الصدد
هذه التوصية  أنغري ,تفصل يف الرتاع  ألا, توصية ذات طبيعة موضوعية  وإصدارالرتاع  منشأ

  .)5( اإللزامتكون خالية من عنصر 

  : أنعلى  37حيث تنص املادة 

يف حله بالوسائل  33يف املادة  إليهبينها نزاع من النوع املشار  الدول اليت يقوم  أخفقت إذاـ  1"
  .  األمنتعرضه على جملس  أننة يف تلك املادة وجب عليها ياملب

                                                             

  .35ص  ,  المرجع السابق, ناصر الجهاني ) 1(
  .49ص  ,  المرجع السابق, محمد وليد عبد الرحيم ) 2(
  . 35ص  , المرجع السابق, ناصر الجهاني  ) 3(
 الفقرة الثالثة من ميثاق األمم المتحدة  36المادة  )4(
   .39ص   ,   المرجع السابق, ناصر الجهاني ) 5(
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يعرض للخطر حفظ  أن, نه يف الواقع أن شهذا النوع م استمرار أن األمنجملس  رأى إذاـ 2
يوصي مبا يراه مالئما من  أو 36كان يقوم بعمل وفقا للمادة  إذاالدوليني قرر ما  واألمنالسلم 

يف املادة  إليهالرتاع املشار  أطرافعلى  37من املادة  األوىلفوفقا للفقرة . )1("شروط حل الرتاع
ففي , نة يف تلك املادة ييف حله بالوسائل السلمية املب أخفقواال يف ح األمنعرضه على جملس  33

ية الس ملعاجلة هذا الرتاع وبالتايل يتوجب عليه التصرف وفقا للفقرة الثان أهلية تتأسسهذه احلالة 
  .من امليثاق 37من املادة

 أو,وطرق التسوية  بإجراءاتتوصياته  إصدارللمجلس وفقا هلذه الفقرة تكون له احلرية يف 
  : يقرر ما يلي  أنلكن جيب على الس , توصيات بشروط حل الرتاع  إصدار

  .املعروض عليه هو نزاع  أنـ 1

  .الدوليني للخطر  واألمناستمراره تعريض حفظ السلم  نأمن ش إنـ 2

  . يف حله رغم حماوالم  أخفقوابالفعل  األطراف نأـ 3

مث , 34وفقا للمادة  إجرائهافتقرير كل هذا يكون نتيجة للتحقيقات اليت ميكن للمجلس 
ويصدر توصياته بشروط حل الرتاع  37يتصرف وفقا للمادة  أنبعد ذلك جيب على الس 

 وأسسوطرق التسوية فهي تتعلق مببادئ  بإجراءاتوهذه التوصيات على خالف التوصيات ,
 إذامثل هذه التوصيات  إصدار إىلفالس قد يضطر ,الرتاع  وأساسوبنود التسوية وتتناول جوهر 

تسوية وكان هذا الرتاع خطري والوقت ليس يف  أي ىلإالرتاع  للوصول  أطرافتبني له عدم قدرة 
  .)2(الدوليني  واألمنصاحل السلم 

مت  وإذامن امليثاق قليل ما حيدث  37للمادة  األمنن  استخدام جملس إحال ف أيةوعلى 
ومن , تكون سابقة للفقرات اليت تتخذ فيها القرار  أو, استخدامه هلذه املادة فانه يكون ضمين 

                                                             

  من ميثاق األمم المتحدة  37المادة  )1(
 .50ص  ,   المرجع السابق , محمد وليد عبد الرحيم )2(
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در يف عام الصا 242القرار رقم , ضمنية  بإشارة 37القرارات اليت استخدم فيها املادة  أشهر
  .  )1(ىيلاالسرائم اخلاص بالرتاع العريب  1967

 إليهطلب  إذاـ  األمنلس :" أننصت على  فإامن امليثاق  38يف خصوص املادة  أما
 إخاللوذلك بدون , يقدم هلم توصياته بقصد حل الرتاع حال سلميا  أنذلك ـ زعني مجيع املتنا
  .  )2("37 إىل 33"املواد من  بأحكام

من امليثاق  33يف املادة  إليهكان من النوع املشار  ىنزاع سو أي ألطرافمن هنا ميكن و 
وان كانوا  اتفقوا على ذلك حىت إذايعرضوه على الس  أن أطرافهفعلى ,  إليه اإلشارةمل يتم  أو

اية  38املادة  أنوان كان مثة من يعترب ,  33من املادة  األوىلمل حياولوا يف تسويته طبقا للفقرة 
 واألمنشان استمراره تعريض السلم  من فيما يتعلق بالرتاع الذي األمناملطاف لسلطات جملس 

للتوصيات  بإصداريكتفي مبنح الس الفصل السادس مل  أنالدوليني للخطر معربا عن ذلك 
وهذا يعترب خروج على ,  38على ختويله صالحية حل الرتاع يف املادة  أيضابشروط التسوية فنص 

الوسائل  بإحدىالرتاع لتسوية ما بينهم  أطرافي يلزم الذ, هلذا الفصل من امليثاق  ياملوقف املبدئ
فقط يف  األمنوان يعرضوا هذا الرتاع على جملس  ,السلمية اليت يتم  االتفاق عليها فيما بينهم 

  . )3(يف حله  إخفاقهمحال 

جمموعة سلطات مت النص عليها  األمنجملس  إىلاملتحدة منح  األممميثاق  أنوخالصة القول 
 أثاروقد  )4(توصيات والقراراتال بإصدارمن الفصل السادس "  38ـ33"صراحة يف املواد 

كان موضعها سواء  أياًالتوصية  أن,  اآلناملستقر عليه  أن إالخالف فقهي حول قيمتها القانونية 

                                                             

 .41ص ,  المرجع السابق, ناصر الجهاني ) 1(
  من ميثاق هيئة األمم المتحدة  38المادة ) 2(
  .51ص  ,  المرجع السابق, محمد وليد عبد الرحيم  ) 3(
   .46ص  ,  السابقالمرجع , ناصر الجهاني ) 4(
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تساهم بشكل غري فعال يف حل الكثري من  أاغري ,)1(السابع فهي غري ملزمة  أمالفصل السادس 
خاصة , به  اإلخالل أومرحلة التهديد للسالم العاملي  إىلمنها لتفاقمها وعدم وصوهلا املنازعات 

نتيجة اجيابية  إىلميكن من خالهلا الوصول  فإنه, مت التعامل معها جبدية وموضوعية وسرعة  ما إذا
   .)2( اإللزاموان كانت يف صورة توصية تفقد عنصر  حىت األطرافترضي 

  قرارات مجلس األمن الملزمة : الفرع الثاني 

 عاتازنامل إاء الواردة يف مواد الفصل السادس من امليثاق يف  اإلجراءاتفشلت  إذا
  إخالال أويصبح يشكل ديدا  أن إىلواملواقف الدولية اليت من شان استمرارها تفاقم الرتاع 

 يف خضم األمنهنا جملس , )3(حالة من حاالت العدوان  قد وقعت أو, الدوليني  األمنو  للسلم 
الوقائي والعالجي الفعالية على دوره  إضفاءتطور عالقات ومفاهيم القانون الدويل ورغبة منه يف 

فرد فصال كامال وهو الفصل السابع أن ميثاق املنظمة قد إف, الدوليني واألمنيف جمال حفظ السلم 
 حالً حتمل يف مضمواقرارات ملزمة وفقا هلذا الفصل  إصدار األمنمن خالله يستطيع جملس 

  .  )4(وإائهلتسوية الرتاع  موضوعياً

 أنكان له , عدوان  أو هب إخالالً أوهناك ديدا للسلم  أن األمنما قرر جملس  إذاوبالتايل 
حيث   تتمثل تلك , ال متلك الدول حق الطعن فيها , يصدر ما يراه مالئما من قرارات ملزمة 

  . )ثالثاً(مث تدابري عسكرية ,  )ثانياً(مث تدابري غري عسكرية , )أوالً(القرارات يف تدابري مؤقتة 

  التدابري املؤقتة : أوالً

يقدم توصياته  أنقبل  األمنا لتفاقم املوقف لس منع: "  أنمن امليثاق على  40ادة تنص امل
مستحسنا من  أومبا يراه ضروريا يدعوا املتنازعني  أن 39يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة  أو

                                                             

  .43ص , هالمرجع نفس) 1(
   .42ص  , هالمرجع نفس) 2(
   .203ص  ,  المرجع السابق, لمى عبد الباقي ومحمود العزاوي  )3(
  . 47ص , السابق المرجع, ناصر الجهاني ) 4(
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س مبراكزهم وعلى جمل أووال ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالبهم ,تدابري مؤقتة 
   )1(. "عني ذه التدابري املؤقتة حسابهحيسب لعدم اخذ املتناز أن األمن

 أاكما , يف اختاذ هذه التدابري األمنالقانوين لسلطة جملس  واألساسهذه املادة تعترب السند 
 يلجأاليت  اإلجراءاتوعليه فان التدابري املؤقتة هي ,)2( األخريةملشروعية هذه  أساساتعد مصدر و 

عمال باملادة , الدوليني واألمنخيل بالسلم  أنبغية وقف تدهور نزاع من شانه  األمنجملس  إليها
و معياره يف ذلك منع , أمامهمتها للرتاع املطروح ئيقدر الس مدى مالحيث ,من امليثاق  40

من جهة وعدم مساسها حبقوقهم و مراكزهم القانونية من  املتنازعة األطرافتدهور املوقف بني 
         .)3(قرارات ملزمة أوعلى شكل توصيات  اإلجراءاتتصدر هذه  أنكما ميكن , أخرىجهة 

فقد ,ميكن حصرها  متعددة وال,اليت يتخذها الس  اإلجراءاتففي هذا  الصدد تكون 
من امليثاق فهناك على سبيل  40مبقتضى املادة  األخريهذا  إليهاتنوعت التدابري املؤقتة اليت دعا 

خطوط معينة وعقد  إىلالنار وسحب القوات املتحاربة  إطالقوقف  إىلالتدابري الداعية : املثال
  .)4(اخل ...اهلدنة 

اختاذ التدابري  املتضمنة األمنامليثاق فانه ال يوجد ما يشري صراحة للقرارات جملس  إىلوبالنظر 
املتعلقة بالتدابري  األمنذلك انه ال يوجد يف جتربة جملس  إىل باإلضافة,  إلزاميةاملؤقتة ذات قوة 

 األطرافعلى  اإللزاميةهلا القوة  األخريةهذه  أناملؤقتة ما يدل وبصورة صرحية وحامسة على 
 األمنجملس  أنيقول  رأيهناك , حول هذا املوضوع  اآلراء لذلك تضاربت, املدعوة للتقيد ا 

 اإللزاميةوبالتايل ليس هلا القوة , توصيات  إالمن امليثاق فهو ال يقدم  40يف حال تطبيقه للمادة 
قبوال  األكثروهو  ميةإلزاهذه التدابري هلا قوة  أنيقول  اآلخر والرأي,املتنازعة  األطرافعلى 

                                                             

  من ميثاق هيئة األمم المتحدة  40المادة  ) 1(
 . 208ص  ,  السابقالمرجع , لمى عبد الباقي ومحمود العزاوي  ) 2(
   81:ص ,  المرجع السابق, حسام احمد محمد هنداوي )  3(
   204: ص ,  المرجع السابق, لمى عبد الباقي محمود العزاوي )  4(
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املتحدة  األمم أعضاءالرئيسية ومع تعهد  األمنجملس املتحدة ومع تبعات  األممع مقاصد لتوافقه م
وعالوة على ذلك فان التدابري املؤقتة ,امليثاق  ألحكاموتنفيذها وفقا  األمنبقبول قرارات جملس 

  .)1(ختاذ التدابري العسكرية تعترب قرينة ضد من خيالفها وتفتح اال ال

حمدودة فان  أمهيةبالرغم من االعتقاد السائد عند وضع هذه املادة كان يتوقع هلا  وأخريا
بالغة يف جمال احملافظة على السلم  أمهيةما هلذه املادة من  أبانتقد  األمناملمارسة العملية لس 

يف  أمهيةمن  األمنا جملس  يأمراليت  املؤقتة ما للتدابري إنكارحد أفال يستطيع , الدوليني  واألمن
  )2(.تسوية دائمة للمنازعات الدولية إلقراريئة الظروف املواتية 

  العسكرية  غري التدابري: ثانياً

لقد حرص واضعو امليثاق على حتديد سلطات جملس األمن العقابية بشكل واف ومفصل بغية 
 من امليثاق على ما 41تعقيد، حيث نصت املادة متكينه من إعمال هذه السلطات دون لبس أو

لس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة لتنفيذ : "يلي
قراراته وله يطلب من أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، وجيوز أن يكون من بينها وقف 

وغريها ربيدية، الربقية والالسلكية ديدية والبحرية واجلوية والالصالت االقتصادية واملواصالت احل
  .)3("العالقات الدبلوماسيةمن وسائل قطع املواصالت جزئيا أو كليا وقطع 

غري العسكرية فله أن  التدابرييتضح من هذا النص أن للمجلس حرية كاملة يف جمال توقيع 
مل تتضمن النص على هذه التدابري على  41يقرر منها ما يراه كافيا ومالئما، و نظرا ألن املادة

سبيل احلصر مكتفية بسرد أمثلة عنها يبقى للمجلس مطلق احلرية يف تقرير عقوبات إضافية مل يرد 
ليست من قبيل التدابري  اأ أي النص عليها شريطة أن ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة

                                                             

  117: ص ,  المرجع السابق, محمد وليد عبد الرحيم ) 1(
  .81ص ,  المرجع السابق, حسام احمد محمد هنداوي  ) 2(
  .سابقالمرجع الالمتحدة ،  األمممن ميثاق  41المادة ) 3(



 مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس األمن: الفصل األول 
 

39 
 

ومل يقل " يقرر أن األمنلس "وهذه التدابري تعد قرارا ملزما، الن استخدام عبارة )1(العسكرية
  هذا من جهة  )2(إمنا تصدر مبوجب قرار ملزم 41، معناها أن التدابري اليت تتخذ وفق املادة "يوصي"

يف هذا الشأن،هو قرار ملزم لكافة الدول  األمنفان القرار الذي يصدر من جملس  أخرىومن جهة 
مع الدولة  ارتباطهاعن تنفيذه بدعوى  االمتناعاملتحدة ، وال جيوز لدولة ما  األمميف  األعضاء

املستهدفة هلذه التدابري مبعاهدة متنعها من املشاركة يف وضع هذه التدابري موضع التنفيذ استنادا 
  .) 3(من امليثاق 103للمادة 

غالبا ما تكون اقتصادية نتيجة لتطبيق هذه  ألضراراليت تتعرض  األعضاءلدول كما يكون ل
  ). 4(من امليثاق 50حلل مثل هذه املشاكل إعماال لنص املادة األمنالتدابري ، أن تتذاكر مع جملس 

للتدابري غري العسكرية ال يلزم جملس  41الوارد يف املادة   اإلحصاءأن  إىل اإلشارةوجتدر 
د العسكرية املنصوص عليها يف املا لإلجراءاتكافة التدابري الواردة ا قبل اللجوء  باستنفاذ األمن
رقم  األمن، ومثال ذلك قرار جملس  اآلخربالبعض منها دون  االكتفاءمن امليثاق ، فمن اجلائز  42

أعمال  إىلحالفة مع الكويت باللجوء ترخص للدول امل 1990نوفمرب  29الصادر يف  678
من امليثاق السيما  41املنصوص عليها يف املادة  اإلجراءاتلقمع ضد العراق، قبل استنفاذ كافة ا

 األمنذلك قد أصدر جملس  إىل باإلضافة،  )5(قطع العالقات الدبلوماسية مع احلكومة العراقية
بشأن قطع العالقات االقتصادية مع مجهورية  1992ماي  30الصادر يف  757القرار رقم 

                                                             

للنشر والتوزيع  ،  أتراك :القاهرة ،مصر( ، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ،محمد خليل الموسوي  ) 1(
  .185، ص ) 2005

 .204، ص المرجع السابقلمى عبد الباقي محمود العزاوي ،  ) 2(
تاريخ www.4cherd.com . 131، ص  المجلة المصرية للقانون الدولي، " المتحدة  األممميثاق " حامد سلطان ) 3(

 ) 12/05/2012(الزيارة في 
 .سابق المرجع الالمتحدة ،  األمممن ميثاق  50المادة  ) 4(
 .85، ص   السابقالمرجع  – األمنحدود سلطات  مجلس  –حسام محمد أحمد هنداوي ) 5(

http://www.4cherd.com
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املستمر وتطبيقها لسياسات  العتداء ها، نتيجة ) األسودالصرب واجلبل (يوغسالفيا  االحتادية 
  .) 1(التطهري العرقي ضد مسلمي مجهورية البوسنة واهلرسك

 31الصادر يف  748عقوبات اقتصادية على ليبيا مبوجب القرار  األمنأيضا قد فرض جملس 
دة بقطع كافة االتصاالت اجلوية مع ليبيا وحظر املتح األمم، حيث ألزم أعضاء  1992ماس 

 ، كما تضمن بعض اجلزاءات الدبلوماسية وهي ختفيض عدد ومستوى البعثات باألسلحة إمدادها
 اإلجراء، على أن يتم تنفيذ هذا الدبلوماسية والقنصلية وتضييق حركات ما تبقى يف هذه البعثات

) 2(.ة باالتفاق بني الدولة املضيفة واملنظمة املعنيةيف شأن البعثات الليبية لدي املنظمات الدولي

تتجسد  األمنويتضح من خالل ما سبق دراسته أن صور التدابري غري العسكرية اليت يتخذها جملس 
ذو الطابع  األثريف اجلزاءات االقتصادية و اجلزاءات السياسية ويتمثل اجلزاء السياسي الدويل يف 

القانون الدويل على شخص دويل آخر، نتيجة إخالل أحدمها  السياسي الذي يوقعه أحد أشخاص
  من امليثاق  41بإحدى قواعد القانون الدويل وقد أخذت ذا املادة 

  التدابري العسكرية : ثالثاً 

يستطيع جملس األمن إذا وجد ذلك ضروريا وأن اإلجراءات اليت سبق ذكرها ال تؤدي إىل    
القوات املسلحة ضد الدولة أو الدول املعتدية و ذلك طبقا ملا قمع العدوان أن يلجأ إىل استخدام 

إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف :"من امليثاق واليت جاء فيها 42تقضي به املادة 
و خذ بطريق القوات اجلوية والبحرية ال تفي بالغرض أو ثبت أا مل تف به جاز له أن يت 41املادة 

مال ما يلزم حلفظ السلم و األمن الدوليني أو إلعادته إىل نصابه وجيوز أن تتناول الربية من األع

                                                             

  .67، ص نفسهالمرجع  ) 1(
من مواطنيها  اثنينحمل ليبيا على تسليم  إلىهذا القرار ،و يهدف  1992مارس  31الصادر في  748القرار رقم  ) 2(

 لوكرييأو المملكة المتحدة لمحاكمتهما عما نسب إليهما من تفجير طائرة أمريكية فوق  األمريكيةالواليات المتحدة  إلى
  . 1988عام  باسكتلندا
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هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية 
  .)1("التابعة لألمم املتحدة

وافقة الدولة املعتدى عليها وبناءا على هذا فإن اختاذ تدابري القمع ال تتوقف على طلب أو م      
الذي يؤكد أن احملافظة على  األمرالتدابري  لكن جيوز للمجلس أن يباشر من تلقاء نفسه باختاذ هذه

امليثاق أمر يتعلق بصاحل اجلماعة الدولية وليس حمصور بني  إبرامالدوليني قد غدا مع  واألمنالسلم 
 29يف  678م القوة العسكرية وفق القرار سلطة استخدا األمنأطرف الرتاع ، وقد مارس جملس 

  . )2(يف الرتاع العراقي الكوييت 1990نوفمرب 

لتنفيذ تدابري القمع واملنع لرد  الالزمة اإلمكانياتوضمن نفس املوضوع قد منح امليثاق      
العدوان مبا يف ذلك استخدام القوة العسكرية وبناءا على طلبه ما يلزم من القوات املسلحة 

عرضة للخطر هذا ما نصت  األمنواملساعدات الضرورية وتسهيالت حىت ال تكون أعمال جملس 
  .) 3(من امليثاق 43عليه املادة 

يف وضع وحدات جوية  اعدةعلى أن الدول تسهم مبس من امليثاق 45كما قضت املادة       
القوة  استخدام األمنالقمع العسكرية وعليه فإنه إذا قرر جملس  ألعمالميكن استخدامها فورا 

  : من امليثاق  25،43،49العسكرية لردع العدوان يظهر التعهد املنصوص عليه يف املواد 

 . مناأللقرارات جملس  األعضاءقبول مجيع  -

 . األمنوضع كل ما يلزم من القوات املسلحة حتت تصرف جملس  -

 . األمنتقدمي املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت يقدمها جملس  -

                                                             

  .المرجع السابقالمتحدة ،  األمممن ميثاق  42المادة  ) 1(
  .30، ص المرجع السابقأحمد عبد اهللا أبو العال ، )  2(
 . المرجع السابقمن الميثاق ،  43المادة )  3(
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كلما دعت الضرورة لقوات مسلحة ذات تشكيل  األمنوجرى العمل أن يستعني جملس 
نصاما، مثلما  إىل إعادماليني أو الدو واألمندويل لتنفيذ التدابري اليت يتخذها حفاظا على السلم 

  .اخلاص بتشكيل قوات دولية لتحرير الكويت  1990سنة  678حدث يف قرار 

الدولة التابعة هلا فلها أن  إلشرافإن تشكيل هذه القوات حتكمها صفة الوطنية فهي ختضع 
للخطر  مناألتسحبها مىت شاءت فهي يف الغالب حتكمها مصاحل الدول مما قد يعرض مهمة جملس 

  . )1(ولعل فيما أصيب به القوات الدولية يف البوسنة من فشل ذريع خري دليل على ذلك 

حتت  إمكانيااعلى وضع  األعضاءالدول  ألزموباستقراء العديد من نصوص امليثاق جند أنه 
الالزمة لتنفيذ  األعمالاملتحدة كي تتمكن من حتقيق أهدافها اليت من ضمنها  األممتصرف 

  .)2(الدوليني واألمنيف حال وقوع عمل من أعمال ديد السلم  األمنقرارات جملس 

من امليثاق على قيام الس بتشكيل جلنة أركان احلرب ملساعدته يف  47كما نصت املادة 
 إسداءوضع اخلطط الالزمة الستخدام القوة العسكرية و توجيهها وتساهم جلنة أركان احلرب يف 

يف مجيع املسائل املتصلة مبا يلزمه من وسائل عسكرية حلفظ السلم  األمنجملس  إىلاملشورة واملعونة 
الدوليني واستخدام القوات املوضوعة حتت تصرفه وقيادا وتنظيم التسليح ونزع السالح  واألمن

راتيجي عن التوجيه االست األمنبقدر املستطاع وتعد اللجنة مسؤولة حتت تصرف إشراف جملس 
  .)3(األمنقوات موضوعة حتت تصرف جملس  ألي

هذه اهليئة تطورا هاما يف التنظيم الدويل، فألول مرة تزود منظمة دولية بإمكانية  إنشاءوميثل 
الدوليني للخطر أو  واألمنؤدي حفظ السلم تاستعمال وسائل يف احلاالت اليت من شأا أن 

جلنة أركان احلرب التابعة  إنشاءدوان عن طريق به أو وقوع أي عمل من أعمال الع اإلخالل
                                                             

 .31، ص المرجع السابقأحمد عبد اهللا أبو العال ،  ) 1(
، من ميثاق  واألربعون، والمادة التاسعة  األولىالفقرة  واألربعونالثانية الفقرة الخامسة ، والمادة الثامنة ة الماد ) 2(

 . سابقالمرجع الالمتحدة ،  األمم
 . سابقالمرجع الالمتحدة ،  األمممن ميثاق  47المادة  ) 3(
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على العمليات العسكرية ، وللتذكري  اإلشرافالدويل تتوىل إدارة القوات العسكرية  األمنلس 
 ألولالدويل  األمنفقد التقى قادة القوات اجلوية والبحرية والربية للدول الدائمة العضوية يف جملس 

يف لندن وكان اهلدف منها حماولة تنظيم عمل اللجنة  وتنظيم  1946نوفمرب  04مرة بتاريخ 
  . )1(1948أوت  08القوات املسلحة إال أن هذه احملاولة باءت بالفشل يف 

يف سبيل اختاذه أي قرار يتضمن تدابري وإجراءات  األمنجملس  إىل األخريبقي لنا أن نشري يف 
تزم مبراعاة الضرورة والتناسب اللذان يشكالن عنصران أساسيان لتحديد الفصل السابع ، أن يل

  (مشروعية القرار، إذا تناسبت هذه التدابري مع جسامة اخلرق أو التهديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .81، ص سابقالمرجع الحسام محمد أحمد هنداوي،  )1(
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  المبحث الثاني

  مشروعية قرارات مجلس األمن

إن سلطة جملس األمن يف اختاذ قراراته ختضع لبعض القيود القانونية ، وهذه القيود ترسم           
احلدود اليت جيب على جملس األمن أن ميارس فيها تلك السلطات و أال يتجاوزها حيث هذه 

  .)1(األخرية تعد مصادر وضوابط سلطة جملس األمن يف اختاذ مثل هذه القرارات 

القرارات اليت يصدرها جملس األمن هلا أمهية بالغة األثر يف احلياة الدولية ومرجع كما أن          
ذلك تلك املهمة املوكولة إىل جملس األمن يف احلفاظ على السلم  واألمن الدوليني ، وهذا ما أدى 
إىل تزايد النظرة على تدخالته يف القضايا الدولية يف شكل يتعارض يف بعض األحيان مع ما تنص 

  .ه قواعد القانون الدويل يلع

يقتضي منا البحث يف ما سبق اإلشارة إليه من خالل مطلبني يتضمن كل منهما فرعني كل هذا 
  : وفق للخطة التالية 

  مفهوم ومصادر مشروعية قرارات جملس األمن : املطلب األول 

  مفهوم الشرعية الدولية: الفرع األول 

  جملس األمن مصادر مشروعية قرارات: الفرع الثاين 

  ضوابط ومعايري مشروعية  قرارات جملس األمن: املطلب الثاين 

  ضوابط مشروعية قرارات جملس األمن: الفرع األول 

  معايري مشروعية قرارات جملس األمن: الفرع الثاين 

  
                                                             

 1994 :القاهرة  (،حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد،حسام أحمد محمد هنداوي  )1(
  . 130، ص )
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  المطلب األول

  مفهوم ومصادر مشروعية قرارات مجلس األمن

مصطلح الشرعية الدولية إىل السطح يف اآلونة األخرية بسبب تداوله من طرف  طفىلقد      
احلرب الباردة  اية ل اإلعالم وكذلك فقهاء القانون الدويل وذلك مبناسبةئوساواملسئولني الساسة 

من بنشاط غري مألوف يف تصديه للقضايا املتعلقة حبفظ السلم واألمن ، حيث متيز جملس األ
خالل القرارات العديدة اليت أصدراها يف هذا الصدد ، وخاصة بعد أزمة اخلليج الثانية الدوليني من 

  .)1(إثر اجتياح القوات العراقية  للكويت ، و األزمات الدولية اليت عقبتها  1990عام 

يف اصدرا قراراته أدى إىل أثارت مشكلة فهم لس األمن عهود املغري و هذا النشاط  
، باإلضافة إىل املصادر اليت يستقي منها ) الفرع األول ( وهذا ما سنتناوله يف الشرعية الدولية 

  ) .الفرع الثاين ( جملس األمن مشروعية قراراته 

  : مفهوم الشرعية الدولية : الفرع األول 

 ةختتلف الشرعية الدولية يف معانيها باختالف اال اليت تستخدم فيه ، فما قد تعنيه الدول
بالشرعية ، قد ال يتطابق مع القصد هلذه األخرية عند فقهاء القانون والسياسة  لذا فإننا سنتناول 

  )  ثانياً( وكذلك مفهومها القانوين )  أوالً(  الدولية لشرعيةلمفهوم موسع 

                                                                   لشرعية الدولية لالمفهوم الموسع :  أوالً
إن املفهوم املوسع لشرعية الدولية أا تتكون من جمموعه من القواعد املنصوص عليها يف االتفاقات 

املتمدنة ، و  مماألقانون املعرب عن للالدولية و املستقرة يف العرف الدويل و يف املبادئ العامة 
  .  )2(رات الدولية الصادرة عن خمتلف املؤسسات الدولية القرا

                                                             

ص  ،)1990المؤسسة الوطنية للكتاب ، :الجزائر ( ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،بوكرا إدريس)1(
318 .  

( ،  عبد اهللانشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن ( ، للشرعية الدوليةحرب الخليج امتحان  ،محمد محفوظ  ) 2(
  . 42، ص  ) PDFد.د،ط.ت
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وهناك من يعرفها على أا جمموعة من القواعد القانونية والعرفية املستقر عليها من قبل         
لدويل ، و الذي على ضوئه يكون تصرف او اليت يقوم عليها النظام العام دولية ، الماعة اجل

الشرعية الدولية و القواعد واملبادئ فهي حسن النية يف التعامل مع الدول اجلماعة الدولية متفقا مع 
السلمية وحضر استخدام  لول، أعضاء اجلماعة الدولية ، و منها تسوية الرتاعات الدولية بإتباع احل

القوة يف العالقات الدولية وحترمي اإلستالء على أراضي الغري بالقوة و غريها من املبادئ و القواعد 
ضمري ووجدان اجلماعة  االعاملي ، و اليت استقر عليهالعام دولية اليت يتكون منها النظام ال

   )1(.الدولية

و من خالل هذا يتضح أن الشرعية مبفهومها الواسع تعين مجيع مصادر القانون الدويل و            
 يف شأنه الوقوعبتايل فإن حصر مشروعية قرارات جملس األمن باتساقها مع أحكام امليثاق من 

ين أساسيني األول يتم فيه التركيز من اجلانب العملي على نصوص امليثاق وترك اجلانب رخط
األخر املتمثل يف القانون الدويل ، و هذا ساعد تغليب القوة على العدل ، أما اخلطر الثاين فإنه 

طرف الدول  يتحمل فيه اختاذ موقف رفض شامل للشرعية ، و هذا يف بعض األحيان يكون من
القانون يعرقل مصاحلها  فهي تنظر إىل أنالكربى ، ألن هلا قدرات مادية كبرية ، و بالتايل 

السياسية واالقتصادية ، أومن الشعور الذي ينتاب الدول املتوسطة أو الصغرى ، بأن القانون 
   )2(ينصفها ، وأنه مفروض عليها حبكم منطق القوة  ال الدويل

ي املرجعية للحكم على سائر تصرفات األطراف الدولية فإذا جاء هذا فالشرعية الدولية ه
و مثال ذلك ما يقع يف  قائماًالتصرف خمالف هلا فإنه ال يعتد به حىت إذا استمر وجوده وكان واقعا 

  .فلسطني والعراق و أفغانستان وغريها 

                                                             

  . 220مرجع سابق ، ص   ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،بوكرا إدريس )1(
  . 43، ص المرجع السابق ،محمد محفوظ  )2(
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إساءة استخدامه ، وتغري و عليه فإن مصطلح الشرعية الدولية مهما مت التشهري به ، و         
مضمونه يف الوضع الدويل فإنه ال يتبدل مضمونه حىت و إن استعمل يف غري موضعه ، ألنه من غري 

كما أن الشرعية الدولية هي . املنطقي أن جيعل احلق باألمس باطال ، أو الباطل باألمس حقا اليوم 
جيال وحقب زمنية متوالية و مصطلح من القانون الدويل وهذا األخري وضع ليسري على مدى أ

  .)1(أوضاع متشاة وخمتلفة وأحداث جارية دون أن يفقد معناه وال أن تضيع معامله

  : المفهوم القانوني للشرعية الدولية  :ثانياً

عي و وجتدر اإلشارة أوال إىل أن الشرعية الدولية هلا معنيان األول عضوي والثاين موض
ت صبغة دولية ادويل اليت يسند إليها اختصاصات ذالقانون الينصرف املعىن العضوي إىل أشخاص 

عي فيتحدد بالقواعد القانونية الدولية ، أي املواثيق ووفقا لنظام القانون الدويل ، أما يف املعىن املوض
يف ( عراف الدولية اليت جرى إقرارها و االعتراف ا من جانب اجلماعة الدولية واليت تتمثل و األ

والشرعية الدولية يف علم القانون .  )2(املتحدة واملنظمات التابعة هلا األمميف منظمة ) الوقت احلايل 
دة العرفية اتمع تعين مطابقة التصرف أو الفعل للنص أو احلكم أو القاعدة القانونية ، أو القاع

  .يف مصدرها  طعنعليها ، وال م

وقد حاول فقهاء القانون الدويل تفسري الشرعية الدولية من خالل تطبيق القواعد القانونية ، 
إلرساء السلم و األمن الدوليني ، عن طريق إلقاء املسؤولية على الدولة اليت خترق القانون ، وتقوم 

، أي أن الشرعية الدولية هي عبارة عن  )3(للمجتمع الدويلبأعمال غري مشروعة ، تسبب ضرر 

                                                             

: تاريخ الزيارة في   Islam online موقع االنترنت ، "الشرعية الدولية كي ال يصير الباطل حقا " ،نبيل شبيب  )1(
  . 1، ص )20/05/2012(
 2003دار الفكر الجامعي ،  :اإلسكندرية( ،الشرعية الدولية في ضل النظام العالمي الجديد ،محمود صالح العادلي ) 2(
  .7، ص )
  .63،ص )2000مركز الحضارة العربية ،   :القاهرة( ، وأحكام القانون الدولي قضية لوكربي ،ميلود المهذبي ) 3(
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وهي تعين يف املنظمات الدولية ، تطابق قرارات هذه . مصدر القاعدة امللزمة يف العالقات الدولية
  .)1(املنظمات ودساتريها

و يف هذا الشأن نرى أن الشرعية الدولية ترمي إىل وجود نص أو حكم أو قاعدة عرفية 
إنه من غري النطقي النظر إليها يف حالة احلركة ، فهذه القاعدة أو احلكم أو النص جممع عليها ف

يطلق عليها مصطلح الشرعية الدولية يف حالة السكون ، أما إذا انتقلت من حالة السكون إىل حالة 
احلركة أو التطبيق فإا هنا تأخذ صفة املشروعية فمثال حق تقرير املصري يعترب حقا شرعيا نصت 

ولكن عندها يطبق هذا احلق فإنه ينظر إليه إىل أنه مشروع . ليه كل املواثيق الدولية و املعاهداتع
  . )2(أو غري مشروع ، وليس شرعيا أو غري شرع ، ألنه شرعي باألصل

وخالصة القول أن جملس األمن مبدأ ذو أمهية خاصة وهو مبدأ الشرعية وهذا يتفرع عن 
و أحد أجهزة األمم املتحدة ، همبدأ أعم و أمشل وهو مبدأ سيادة القانون ، وملا كان جملس األمن 

رها أحد أشخاص القانون الدويل فيتعني على جملس األمن عند إصدار قراراته أن يراعي اتبباعاليت 
ر الشرعية املتمثلة يف الوثيقة املنشأة له وقواعد القانون الدويل حىت تكون داصمدى اتساقها مع م

  .هذه القرارات مشروعة وملزمة يف مواجهة املخاطبني ا وهذا ما سنتناوله يف الفرع الثاين 

  مصادر مشروعية قرارات مجلس األمن : الفرع الثاني 

جملس  ند القرارات الصادرة عم الشرعية الدولية أا تعين تقيمفهولقد رأينا فيما سبق أن        
األمن يف جمال احملافظة على السلم واألمن الدوليني مع ميثاق األمم املتحدة ومع قواعد القانون 

نه النص املنشأ الدويل ، وحىت توصف هذه القرارات باملشروعة جيب أن تتسق مع امليثاق كو
قواعد القانون  ضافة إىل اتساقها مع القواعد مع القواعد اخلارجة عن امليثاق، باإل)أوال ( للمنظمة 
  . )ثانيا ( الدويل 

                                                             

 .64، ص هالمرجع نفس  )1(
  .23ص، )2009دار الثقافة ،  :عمان ( ، اإلرهابالشرعية الدولية لمكافحة  ،مشهور بخيت العريمي  )2(
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  ميثاق األمم المتحدة كمصدر لشرعية قرارات مجلس األمن :  أوالً

عد هذا االتفاق مبثابة ييستند وجود املنظمات الدولية على اتفاق بني جمموعة من الدول ، و
املسميات هلذه األخرية فقط يطلق عليها معاهدة مثل معاهدة مشال  دتتعد شهادة ميالد هلا ، حيث

  . )1(أو يطلق عليها ميثاق كما هو احلال للوثيقة املنشأة لألمم املتحدة... حلق األطلس 

وعلى أية حال فإن املنظمات الدولية ال تنشأ إال مبوجب معاهدة دولية و األمم املتحدة شأا 
ص على إنشائها وتبني الغرض منها ، ندولية حتكمها جمموعة من القواعد ت يف ذلك شأن أي منظمة

ولة هلا ، ومن ناحية أخرى تتضمن القواعد اليت حتكم خا تعدد السلطات و االختصاصات املكم
ومن هنا تأيت مسالة يفترض علينا .  )2(النشاط اخلارجي للمنظمة مع الدول واملنظمات األخرى

  .دستور  ممعاهدة أ يلقانونية مليثاق هيئة األمم املتحدة هل هتوضيحها وهي الطبيعة ا

   :الطبيعة القانونية لميثاق األمم المتحدة  -1

لقد أثارت املواثيق اليت تنشأ مبقتضاها املنظمات الدولية قدرا كبريا من األمهية يف اعتبارها 
 ةقانونيالدستور وبصفة خاصة ميثاق األمم املتحدة الذي انقسم الفقه يف حتديد طبيعته  أممعاهدة 

  :  إىل ثالث اجتاهات 

  : الطبيعة التعاهدية لميثاق األمم المتحدة  - أ
ذهب أنصار هذا االجتاه إىل اعتبار الوثيقة املنشأة للمنظمة الدولية معاهدة شارعه ، مبعىن          

لألحكام العامة املنظمة كان بإرادة جمموعة من الدول ذات السيادة ، لذا فإا ختضع نشوء أن 
شروط صحة املعاهدات ، قواعد التصديق و ونظم بدأ النفاذ  ، ( الدولية  لقانون املعاهدات
كما أنه من وجهة نظرهم يعترب ميثاق األمم املتحدة معاهدة دولية شكال .  )3(...)وقواعد التفسري 

                                                             

  23، ص  ) 2009دار الجامعة الجديدة ،  :األزريطة( ، قانون المنظمات الدولية ،الكريم عوض خليفة  عبد )1(

دار الجامعة :مصر ( ، تطور دور مجلس األمن في حفظ السالم و األمن الدوليين ،اهللا أبو العالء  أحمد عبد )2(
   .50، ص   2008الجديدة ، ، 

  .23، ص  المرجع السابق –قانون المنظمات الدولية  –الكريم عوض خليفة  عبد )3(
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ا يف ذلك شأن أي معاهدة دولية أخرى ، باعتبار أن التفريق بني جانبها الشكلي و أضمونا شو م
املوضوعي جيب أن يسري على كافة املعاهدات األخرى ، غري أم يرون أن الطبيعة التعاهدية 

 خلق ا ميزة خاصة تنفرد ا عن باقي املعاهدات املنشئة للمنظمات الدولية و املتمثلة يفهلللميثاق 
 . )1(جهاز دائم مستقل له كيانه اخلاص يضطلع باختصاصات معينة حتددها املعاهدة املنشاة له

 :الطبيعة الدستورية لميثاق األمم المتحدة   - ب
هناك شبه إمجاع بني فقهاء القانون الدول حول اعتبار الوثائق املنشأة للمنظمات الدولية 

أجهزا ، وكيفية أدائها ملهامها ، كما تبني القواعد اليت مبثابة دساتري هلا ، تذكر أهدافها ، وحتدد 
عالقات هذه األجهزة املتبادلة حيث أصبحت هذه الفكرة من األحكام املسلم ا على  محتك

الصعيد الدويل ، وعندها أصبح األساس القانوين و املنطقي للطبيعة الدستورية ملواثيق املنظمات 
أساسية تقضي بأنه من شأن أي اتفاق بني عدة دول على نظام  الدولية ، إىل وجود قاعدة دولية

  .)2(قانوين حىت ولو كان مؤسسا ملنظمة دولية ، يكون هذا االتفاق مبثابة دستور هلا
يسري هذا األمر بالطبع على ميثاق األمم املتحدة الذي بدوره يعد أبرز تطبيق ملعاهدات و 

ار هذا االجتاه يف تكيف ميثاق األمم املتحدة على أنه املنشأة للمنظمات الدولية ، ولقد غاىل أنص
وثيقة دستورية حبته وليس له عالقة أو صلة باملعاهدات الدولية مستندين يف ذلك إىل قوهلم ، إن 

ها يف استكمال قواعد نظامها القانوين عن ياملنظمة الدولية مبجرد وجودها تستقل عن إرادة منشئ
ظيم الذايت ، باإلضافة إىل تلك املغالت ، ذهبوا إىل تأكيد الطبيعة طريق قدرا يف التسيري والتن

اليت تقضي بأن تكون ) 103(فاملادة  )3(الدستورية اخلالصة للميثاق من خالل املواد اليت يتضمنها

                                                             

 1994 ،منشأة المعارف :اإلسكندرية ، مصر ( ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ،محمد السعيد الدقاق  )1(
  .62، ص  )
مذكرة ماجستير ، ، انتهاكات القانون الدولي العام بين القرارات األممية و الممارسات الميدانية ،حراوي السعيد ) 2(

  .74، ص  )2011 ،جامعة محمد خيضر  :بسكرة(تخصص قانون دولي عام ، 
، ص   )2008مجلس الثقافة العام  ،  :ليبيا( ، دور مجلس األمن في تسوية المنازعات الدولية ،ناصر الجيهاني ) 3(

212.  



 مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس األمن: الفصل األول 
 

51 
 

،   )1(العربة بااللتزام املترتب على امليثاق يف حال تعارض االلتزامات اليت ترتبط ا الدول األعضاء
ومفادها أن التقيد يف املبادئ اليت يتضمنها امليثاق ) 2/6(على ذلك ما جاء يف املادة  وعالوة

لتحقيق السلم واألمن الدوليني ال يقتصر على الدول األعضاء فحسب بل يطول هذا القيد الدول 
اللتان تشذا عن القاعدة ) 109(و ) 108(، باإلضافة إىل ذلك املادتان  )2(الغري أعضاء كذلك

  . )3(مة بتعديل املعاهدة الدوليةالعا
  :الطبيعة المزدوجة لميثاق األمم المتحدة   - ت

، حيث فرق بني  م االجتاهني السابق ذكرمها أخذ اجتاه ثالث منحىن وسطي الذي خضيف      
مضمون امليثاق وشكله ، أي اعترب ميثاق األمم املتحدة ذا طبيعة مزدوجة ، أي أنه معاهدة دولية ، 

، فال يقع على عاتق الدول  رضائياًوله طبيعة دستورية وتظهر امليزة األوىل من خالل كونه عمال 
رادا ، كما يتم التصديق عليه و ، وإمنا تفعل ذلك مبحض إ هإليه و التوقيع علي نضمامباال االلتزام

بينما تربز الصفة الدستورية للميثاق من كونه هو . تفسريه و تطبيقه بواسطة األجهزة املختصة 
الذي أنشأ املنظمة وأجهزا و يوزع االختصاص يف ما بينها وهو مبثابة القانون األعلى للمنظمة اليت 

  .  )4(متثل حكمه وال متلك اخلروج عليه
تايل فهو يتمتع بنوع من السمو يف النظام القانوين لألمم املتحدة وهذا األمر جيعله يتبوأ الوب

األستاذ حممد طلعت  ذهب تأكيداً لذلكو .الصدارة عن باقي املصادر األخرى يف ذلك النظام
ستور يف املعاهدة اليت تنشأ املنظمات الدولية ، بأا معاهدة يف املعىن الشكلي ود اعتبار الغنيمي إىل

   )5( املعىن املوضوعي

                                                             

  . 1945من ميثاق األمم المتحدة لعام  103أنظر المادة ) 1(
  . 1945من ميثاق األمم المتحدة لعام   6الفقرة  2أنظر المادة  ) 2(
  . 1945من ميثاق األمم المتحدة لعام  109و  108أنظر المادتان  ) 3(
  .52المرجع السابق ، ص ، تطور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين ،اهللا أبو العال  أحمد عبد )4(
  .214ص  المرجع السابق ، ، دور مجلس األمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية ،ناصر الجيهاني ) 5(
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ويترتب عن هذا القول أنه ال يستطيع أحد أن ينكر الطبيعة التعاهدية للميثاق يف جانبه 
الشكلي ، ويتجلى ذلك يف عملية إعداده وصياغة نصوصه وأيضا التوقيع عليه من خالل مؤمتر 

حيث شروط  ات منعليه كافة القواعد العامة اليت تتعلق باملعاهد يسرتتايل السان فرانسيسكو ، وب
صحة االنعقاد و اآلثار القانونية وحاالت االنقضاء ، و باستقراء مضمون امليثاق جند العديد من 

 . )1(أحكامه توضح الطبيعة الدستورية مليثاق األمم املتحدة
نونية املزدوجة مليثاق األمم املتحدة خذ بالطبيعة القاأومن جانب ، فنحن نؤيد االجتاه الذي 

ن أ جندان فرانسيسكو ، وسرجوع إىل إعداده وصياغة نصوصه و التوقيع عليه من خالل مؤمتر الفب
الدور احلاسم ، ولكن إذا  تالدول لعبة امليثاق من حيث الشكل يعد من قبل املعاهدات ألن إراد

على أحكام عديدة توضح مدى ول تعمقنا يف مضمونه جنده يشتمل على غرار دساتري الد
  .)2(هدستوري

بامليثاق بالطبيعة الدستورية، إن العالقة بينه وبني األعمال  عترافاالو أخريا يترتب على 
اليت تصدرها أجهزة األمم املتحدة ومن بينها بطبيعة احلال )  اخل... قرارات ، توصيات ( القانونية 

، وهذا ما )3(، جملس األمن ، يتم حتديدها بنفس الطريقة اليت تنظم ا العالقة بني دساتري الدول
من خالل اعتبار جملس األمن هيئة قانونية منشأة مبعاهدة من حيث  Alain Pelletأكده الفقيه 

وعيته إال منها حيث يقع على عاتق جملس األمن التزام عام باحترام ميثاق أنه ال يأخذ وجوده ومشر
األمم املتحدة ، لكون األخري دستور له ، وبالتايل فإن جملس األمن عند إصداره لقرار من شأنه 

، ال يستطيع أن خيالف األحكام الواردة يف امليثاق و إذا ما  دولينياحلفاظ على السلم واألمن ال
  .)4(ون هذا القرار موصوما بعدم املشروعيةحدث ذلك يك

                                                             

   217،  216، 215،  هالمرجع نفس )1(
   215: ، ص  سهنفالمرجع  )2(
رسالة  :جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر( ، مفهوم األمن الدولي وفقا للنظام العالمي الجديد ،بوبكر عبد القادر ) 3(

  .327، ص  )2008دكتوراه ، تخصص قانون دولي عام ،  
 )4 ( Alain PELLET, « Rapport introductif: Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité? » 

(1994) S.F.D.I., dans Colloque Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, Pedone, p233 
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نه من غري املنطقي إذ قلنا أن مشروعية قرارات جملس األمن املتعلقة باحلفاظ على أغري          
السلم واألمن الدوليني تقتصر على مطابقتها مع امليثاق ، ألا يف بعض األحيان تتوقف مشروعية 

  . هذه القرارات على بعض القواعد اليت ال يتضمنها ميثاق هيئة األمم املتحدة 
  : قانونية الخارجة على الميثاق كمصدر لمشروعية قرارات مجلس األمن القواعد ال: ثانياً

، ويعترب هذا األخري )1(إن املقصود من هذه القواعد القانونية هي قواعد القانون الدويل العام  
أهم مصادر املشروعية إذ تتميز قواعده بالسمو على القواعد اليت حتكم املنظمات الدولية ألن هذه 

شخص حكام القانون الدويل باعتبارها أل اختصاصاايف نشأا ، و انتهائها وممارسة ضع األخري خت
  ، )2(همن أشخاص

وعليه فإن املعاهدات املنشاة للمنظمات الدولية واليت من بينها ميثاق األمم املتحدة تظل 
اتفاقيات دولية حمكومة بالقانون الدويل ، بل هي جزء ال يتجزأ منه ، فكيف ملنظمة األمم املتحدة 

قانون النامجة عن تلك االتفاقات أن ختالف قواعد ال - بصفة خاصة جملس األمن - أو أحد أجهزا 
  .الدويل  

يتضمن القانون الدويل عدد هائل من القواعد اليت شكلتها مصادره اليت أشارة إليها املادة      
من النظام األساسي مبحكمة العدل الدولية ، و سنتطرق إىل بعضها كقيود على جملس ) 38(

خالل مصادر األمن عند إصداره لقرارات من شأا احلفاظ على السلم و األمن الدوليني من 
 . )3(القانون الدويل

 أثر المعاهدات الدولية على مشروعية قرارات مجلس األمن  -1

                                                             

لتفصيل . م في إطاره من عالقات هي تلك القواعد التي تنصرف أساسا إلى حكم تنظيم المجتمع الدولي وما يقو) 1(
، القاهرة ، مصر ، ط ة العربيةضالنه دار( ، مقدمة لدراسة قانون الدولي العام، أكثر انظر صالح الدين عامر 

  . 68: ، ص  )2007د،
  .63المرجع السابق ، ص   ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ،محمد سعيد الدقاق  ) 2(
  . 177، ص   المرجع السابقصالح الدين عامر ،  )3(
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 والقانون الدويل العام ،يقصد بالمعاهدات الدولية اتفاق مكتوب بين شخصين من أشخاص     
إحداث دف لألحكام القانون الدويل ،  ايتم إبرامه وفقفإنه أيا كانت التسمية اليت تطلق عليه ، 

  . )1(آثار قانونية سوى مت يف وثيقة واحدة أو أكثر و أيا كانت التسمية اليت تطلق عليه

إن تقارب أطراف العامل بفضل وسائل االتصال و املواصالت أدى إىل التوسع يف العالقات 
الدولية حيث أصبح إبرام املعاهدات الدولية ال يتوقف على اجلانب السياسي فحسب ، بل مشل 

قانون الدويل تزايد مضطرد ، يف عدد الأمورا اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وقد شهد نظام 
الدولية سوى العامة أو اخلاصة حىت أضحت هاته األخري تتبوأ الصدارة ضمن مصادر  املعاهدات

القانون الدويل ، إذن فال غرابة أن تصبح  املعاهدات الدولية ذات أمهية يف تنظيم العالقات الدولية 
جتنب وقوعه إذا  أو املعاصرة ، بل و أكثر من ذلك يف بعض األحيان تكون هي احلل لرتاع ما

 املعاهدات تتصل اتصاال مباشرا مبوضوع الرتاع ومربمة أيضا بني طرفيه ، وبالتايل فإن جملس كانت
  .فيجب عليه التأكد من هذا الرتاع تنظمه معاهدا ما أم ال  األمن عند قيامه حبل نزاع معني 

إذا كانت معاهدة خاصة تنظم املوضوع الذي يدور حول الرتاع ، فإن قرار جملس وعليه 
  .)2(ل الرتاع جيب أن يكون مستوحى من القواعد و األحكام الواردة يف تلك املعاهدةاألمن حي

تأسيسا على ما سبق جيب على جملس األمن أن يأخذ بعني االعتبار األحكام الواردة يف و
املعاهدات العامة ذات العالقة مبوضوع الرتاع أثناء تصديه حلل هذا الرتاع أما يف ما عدا ذلك 

  . )3(القرار غري مشروعفيكون هذا 

  :أثر العرف الدولي على مشروعية قرارات مجلس األمن  -2

                                                             

تجدر اإلشارة إلى أن التسميات المتنوعة التي تطلق على المعاهدات الدولية ، تستخدم لوصف مختلف المعاهدات ) 1(
الدولية ، بصرف النظر عن الموضوعات التي تتناولها هاته األخيرة ، وهي متساوية في قيمتها القانونية الدولية ، وفي 

  . المرجع السابققوتها اإللزامية بوصفها معاهدات دولية ، لتفصيل أكثر راجع صالح الدين عامر 
  . 259المرجع السابق ، ص  ، دور مجلس األمن في تسمية المنازعات الدولية ،ناصر الجيهاني  ) 2(
،  )1993دار النهضة العربية  ،  :مصر( ، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية ،عبد العزيز محمد سرحان  )3(

   . 136ص  
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تفق غالبية الفقه الدويل على أن العرف الدويل هو عادة جرى عليها أشخاص القانون إ
سواء متثلت العادة يف سلوك إجيايب أو كانت جمرد امتناع عن عمل  يف عالقام الدولية الدويل

أن هلا مرتلة القاعدة القانونية الدولية امللزمة و يتضح من هذا التعريف أنه لقيام مقترنة باعتقادهم ب
  : قاعدة عرفية دولية ال بد من توافر شرطني 

األول هو ركن مادي ويتمثل يف سلوك جرى عليه أشخاص القانون الدويل ويطلق عليه 
 .)1(العادة أو السابقة

 اإللزامأما الثاين فهو الركن املعنوي وهو اعتقاد الدول بوجود تطبيق القاعدة على سبيل 
العرفية امللزمة ما مل يقترن  القانوين ، أي أن تكرار السابقة ال يؤدي إىل نشأة القاعدة القانونية

  .)2(إمنا يصدر عن واجب قانوين بذلك التكرار واإلقناع بأن إتيان هذا السلوك 

دة العرفية بالقواعد العرفية يف هذا املقام ، هو دور املنظمات الدولية يف تكوين القاعونقصد 
كتوبة اليت يكون العمل ا يف إطار املنظمة على وجه اإللزام و املغري وهي جمموعة القواعد 

، وهو األمر الذي أكدته حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الذي أصدرته يف  )3(باضطراد
فيما يتعلق بإصدار الس لقراراته ، يف املساءل املوضوعية ، على الرغم من  1971يونيو  21

امتناع األعضاء الدائمني عن التصويت ، حيث ذهبت احملكمة إىل القول بأن استقرار العمل يف 
ال  ي املقاعد الدائمة يف الس أو بعضهم عن التصويت ،مة على اعتبار امتناع األعضاء ذواملنظ

 من امليثاق  28مينع صدور القرار و خاصة إذا كان متعلق باملسائل املوضوعية بالرغم أن املادة 

                                                             

  . 349المرجع السابق ، ص  ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،صالح الدين عامر ) 1(
  . 358، ص  نفسه المرجع) 2(
المرجع السابق ،  ، تطور دور مجلس األمن في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ،اهللا أبو العال  أحمد عبد) 3(

  . وما بعدها .85ص
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تشترط يف صدور القرار يف املسائل املوضوعية ، أغلبية تسعة أصوات من بينهم أصوات األعضاء 
  .)1(الدائمني يف الس

السلم و األمن الدوليني فهو وجملس األمن عند ممارسة اختصاصاته من أجل احلفاظ على 
توصف قراراته بعدم املشروعية ، غري  تتصل بالرتاع وإال ملزم بالتقيد بالقواعد الدولية العرفية اليت

أن حاالت خمالفة أو التزام جملس األمن يف التقيد بقواعد العرف الدويل يف حل الرتاعات الدولية 
نطاق القانوين  إىلعظم قواعد العرف الدويل تكون معدومة إىل حد ما ، وذلك يرجع إىل دخول م

  .)2(تفاقياإلالدويل 

ومن خالل ما سبق خنلص إيل أن جملس األمن عندما يستند يف إصدار قراراته على قواعد 
ن احلكم على مشروعيتها يتوقف على مدى اتساق هذه إف,  يتضمنها امليثاق املنشأ له أخرى ال

 األممما قمنا جبمعها مع ميثاق هيئة  إذافان هذه القواعد  ومن هنا, القرارات مع تلك القواعد 
يف  األمنيشكالن مصدر مشروعية القرارات اليت يصدرها جملس  فإمااملتحدة كنص منشأ هلا 

  . العامليني  واألمنجمال احلفاظ على السلم 

 وإبرازها األمنكنا يف هذا املوضوع قد حاولنا دراسة مصادر مشروعية قرارات جملس  وإذا
ومعايري  ضوابطهناك  أنكما .صفة املشروعية عليها  وإضفاءفانه جيب تطبيق هذه القرارات , 

فما هي هذه الضوابط واملعايري املتطلبة حلصول قرارات جملس .  )3(إتباعها األمنيتعني على جملس 
  .عليه يف املطلب الثاين  اإلجابةعلى مشروعيتها  هذا ما سنحاول  األمن

  

  

  
                                                             

  . 361، ص المرجع السابقصالح الدين عامر ،  ) 1(
  265:ص , المرجع السابق, ناصر الجهاني  )  2(
  . 74ص,المرجع السابق  ، اإلرهابالشرعية الدولية لمكافحة ، مشهور بخيت العريمي )  3(
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  طلب الثانيالم

  األمن والمعايير المتطلبة لمشروعية قرارات مجلس الضوابط

هي , على مشروعيتها  األمنواملعايري املتطلبة حلصول قرارات جملس  بالضوابطنقصد        
قراراته  وإصدارالتقيد ا عند ممارسة سلطاته  األخريجمموعة من القواعد اليت يتعني على هذا 

, شروعية السابق ذكرها لضمان مشروعيتها املتتوافق هذه الشروط مع مصادر  أنوجيب ,املختلفة 
وبيان , من اجلها  تأنشأاليت  األهدافتعمل على حتديد , للمنظمات الدولية  ةفالوثائق املنشأ
باعتبارها ,لتلك االختصاصات  األجهزةوكيفية ممارسة هذه ,الداخلية  أجهزااختصاصات 

 إصدارالتقيد ا عند  األمناملنظمة وبصفة خاصة جملس  أجهزةوالقواعد اليت يتعني على  الضوابط
توصف  فإاوتلك املعايري  الضوابطهذه القرارات غري منسجمة مع هاته  أتت إذاحبيث ,قراراته 

  . )1(بعدم املشروعية 

عند ممارسته لسلطاته يف اختاذ قراراته املتعلقة  األمنالقول انه يتعني على جملس  صفوةو      
 ضوابطتأيت قراراته متناسقة مع  أنحيرص على  أن, الدوليني  واألمنباحملافظة على السلم 

وااللتزام باالختصاصات املنوطة به من , املتحدة  األممومبادئ  بأهدافاملشروعية املتمثلة يف التقيد 
املنصوص عليها  اإلجرائيةمبعايري املشروعية املتمثلة يف القواعد  جانب تقيده إىل,) أولفرع (ناحية 

  . )2()فرع ثان(أخرىاملتحدة من ناحية  األممبة اورق إشراف إىليف امليثاق وكذلك خضوع قراراته 

   : األمنابط مشروعية قرارات مجلس وض :األولالفرع 

جيعل الضوابط اليت نص  األمروهذا , املتحدة طبيعة دستورية  األمممليثاق  أنفيما سبق  رأينا
املتحدة فهو  األممكجهاز تنفيذي ملنظمة  األمنفان جملس ,كوا قيود دستورية إىلعليها ترقى 

                                                             

مجلة السياسة  ، "نظرة واقعية ومستقبلية:بقواعد الشرعية الدولية  األمنهدى التزام مجلس " ،حسام احمد الهنداوي  )1(
  .99ص ,  )1994,جويلية , 117العدد ( الدولية

  . 75ص  , المرجع السابق  ، اإلرهابالشرعية الدولية لمكافحة  ،مشهور بخيت العريمي   )2(
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, الدوليني  األمناملنظمة العاملية أال وهو هدف حفظ السلم و  أهدافاملسؤول الرئيسي عن حتقيق 
  . )1(املنظمة بااللتزام باالختصاصات اليت منحها له امليثاق أجهزةاملطالبني  من  أولوانه 

باعتباره النائب من   األمنفالس هو النائب ومن مث ترتب على هذه النيابة تفويض جملس 
يكون تصرفه  ة والنائب يتقيد حبدود نيابته حىتاملتحد األمم أعضاءوهم  األصيلقبل الطرف 

  . )2(املتحدة ومبادئها األمم ألهدافواجباته وفقا  أداءيعمل يف  األمنجملس  أنكما , مشروعا 

قرارات من شاا احلفاظ على السلم  بإصدارقيامه  أثناء األمنفان جملس  األساسوعلى هذا 
التزامه   إىل باإلضافة, ) أوالً(املتحدة ومبادئها  األمم بأهدافالدوليني عليه التقيد  واألمن

  ).ثانياً(باالختصاصات املنوطة به 

  المتحدة  األمم بأهداف األمنتقيد مجلس : أوالً

من خالل   إليهاوالسعي , حتقيقها  األمنتلك الغايات اليت يتعني على جملس  األهدافتعترب       
, قيامه مبهامه يف سبيل حتقيق هذه الغاية  أثناءاملتمثلة يف تعليمات جيب احترامها , تطبيقه للمبادئ 

ومن ,  )3(األهدافهي قواعد و سلوك جيب احترامها لتوفري املناخ الالزم لتحقيق  إذنفاملبادئ  
اليت انشأ من  األهدافحتقيق  األمنالغرض من القرار الذي يصدره جملس  أنخالل ذلك يتضح 
 األمنجملس  إىلمن امليثاق قد عهدت  24/1املادة  أنأخذنا يف االعتبار  فإذا, اجلها هذا اجلهاز 

من الواجب على الس توخي هذا  ألصبحالدوليني  واألمنحفظ السلم  أمريف  الرئيسيةبالتبعات 
ميكن نعتها بعدم  األهداففلو انفصمت العالقة بني القرار وتلك ,وعلى ذلك , اهلدف 

  .  )4(املشروعية

                                                             

   .207ص ,  المرجع السابق, ناصر الجهاني ) 1(
 )2006, بدون دار نشر  :ليبيا( ، المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية األممالعالقة بين  ،المختار عمر السعيد شنان ) 2(
   .118ص ,
  .58ص  ,  المرجع السابق ،عبد الكريم عوض خليفة) 3(
  . 80ص , المرجع السابق, حراوي السعيد  )4(
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جملس النواب املصري  إىليف البيان الذي قدمه , الفقيه عبد احلميد بدوي  أكدهوهذا ما 
 أوالًمقيدة  األمنالسلطة اخلاصة اليت يتمتع ا جملس  إن"بقوله , املتحدة  األممحول ميثاق 

 إذا"انه  إىل)لويس غافار ( األستاذويف نفس اجلانب ذهب , )1(..."مبقاصد اهليئة ومبادئها 
 واألمنغري احلفاظ على السلم  أخرى أهدافقراراته حتقيق  إصدارمن وراء  مناألاستهدف جملس 

  .)2("يشكل عيب االحنراف بالسلطة , نصاما  إىل إعادما أو,الدوليني 

اهتماما بالغا يف جمال  أولتقد , املتحدة  األمممن ميثاق  1/1فان املادة  املثالفعلى سبيل 
 إذ,متوقف على حتقيق هذا اهلدف  األخرى األهدافن حتقيق مجيع الدوليني أل واألمنحفظ السلم 

يف ظل السالم  إاليرتفع مستوى املعيشة  أو اإلنسانحقوق  حتراما أويتم تعاون دويل  أنال ميكن 
كان يريد ,  األخريحفظ  هذا  إىلقرارا ال يهدف  األمنصدر جملس أ إذاالعامليني و بالتايل  واألمن

  .)3(فان هذا القرار يكون غري مشروع  أخربه هدفا 

 األممبشان بعض نفقات  1962يها االستشاري عام أحمكمة العدل الدولية ر أصدرتوقد 
فانه يعترب اتفاقا , املتحدة  األمم أهداف طارإالتفاق لتحقيق هدف ال يندرج يف مت ا إذا"املتحدة انه 

 أنفانه يفترض , املتحدة  األمم أهدافقامت املنظمة لغرض حتقيق  إذاكما انه , للمنظمة الدولية 
املنظمة  أجهزة أنحيث يستخلص من قضائها , "يكون هذا العمل غري خمالف لسلطات املنظمة 

القرارات تعد  وبالتايل فإن, ما يشاء من قرارات  إصدارليس حرا يف  األمنوبصفة خاصة جملس 
يف حال خروج  أمامن اجله املنظمة  ئتأنشيق اهلدف الذي كان الغرض منها حتق إذامشروعة 

  .)4(توصم بعدم املشروعية  فإاهاته القرارات عن ذلك 

                                                             

  .81ص  ,  2000, دار النهضة العربية :القاهرة  ، الدمار الشامل العراقية أسلحةنزع ، بيومي عمرو رضا ) 1(
  . 81ص ,  المرجع السابق,حراوي السعيد ) 2(
 . 84ص ,  سابقالمرجع ال،عبد الكريم علوان خضير ) 3(
مصر (, رسالة دكتوراه ، المتحدة األممالجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق ،األعوج على ناجي صالح  )4(
  . 212ص  ,  )د.  ت ، جامعة القاهرة, كلية الحقوق :



 مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس األمن: الفصل األول 
 

60 
 

الدوليني  واألمنقراراته يف احلفاظ على السلم  إصدارعند  األمنجملس  أنواجلدير بالذكر  
وان يراعى يف مضموا , تدل على اهلدف دون لبس  أا أي,تكون حمددة السند والغاية  أنجيب 

حبيث ال تأتى نتائجها مبا يزيد عن احلاجة , إصدارهاتكون متناسبة مع سبب  أن وأثارهاووسائلها 
املسالة اليت من شئنها  إىل األمنجملس  يلسبب وراء تصدااليت كانت  اآلثاراملوجودة واملتمثلة يف 

مشروطا بتناسب اجلزاء مع  التصديتكون هذا  أنلكن جيب ,  العامليني واألمندد السلم  أن
 األمنتكون قرارات جملس  أنكما جيب , يكون القرار مشروعا  السبب املوجب له حىت أوالضرر 

 اإلطالةالن هذه , اجل غري مسمى  إىلحامسة يف متطلباا ووسائلها حبيث ال تبقى املسالة معلقة 
, على حساب مشروعية هاته القرارات من ناحية ,تكون مدعاة لالجتهادات , كان سببها  أي

ال تكون  أنذلك   إىل باإلضافة,  األوضاعتكون سببا لعدم استقرار  فإا األخرىومن الناحية 
مربرا لتدخل يف شؤون الداخلية للدول مبا يتجاوز القدر الالزم حلفظ السلم  األمنقرارات جملس 

العام عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وهو  املبدأ أن إىل اإلشارةالدوليني ويتعني  منواأل
دون  ستثناءاًالكن , املتحدة  األممميثاق  أيضاونص عليه , من مبادئ القانون الدويل  مبدأ

  . )1(الدوليني  واألمنكان الغرض منه حفظ السلم  إذافيه جيوز التدخل  اإلسراف

املتحدة اليت جتد  األمم أهداف طارإصدرت يف  إذا األمنقرارات جملس  أنوهكذا نالحظ 
  . ن تلك القرارات يف اعتقادي ستكون مشروعة إيف كوا تعرب عن روح امليثاق ف القانوين أساسها

  :بحدود السلطات المنوطة به  األمنالتزام مجلس  :ثانياً

هي تلك السلطات الصرحية والضمنية و اليت نصت  األمنو نعين بالسلطات املنوطة مبجلس 
 األممهذه الواجبات وفقا ملقاصد   أداءيف  األمنيعمل جملس "ن أمن امليثاق ب 2/ 24عليها املادة 

لتمكينه من القيام ذه الواجبات مبينة يف  األمنو السلطات املخولة لس  ،املتحدة و مبادئها 

                                                             

 .311, 305  ص  ,  نفسهالمرجع ) 1(
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وهذا ,مجيع  هذه  الفصول ختضع ملعيار موحد  أنوهذا يعين  ، )1("12و 8و 7و 6الفصول 
فهي تأيت يف صورة ترسيخ للمبادئ القانونية حفاظا على الشرعية  2فقرة  24املعيار تتضمنه املادة 

  )2(.أخرى ناحيةمن ناحية وااللتزام بقواعد االختصاص من  األعضاءالدول  وإرادةامليثاقية 

وهنا , الصرحية سوف نرجئ الكالم عنها يف مواضع الحقة مناألن سلطات جملس إوعلى ذلك ف
  .الضمنية  األمننتناول سلطات جملس 

لتلك احملددة يف  إضافيةعبارة عن سلطات معينة  بأا,لقد عرف الفقه السلطات الضمنية       
 وأداء,بالتزاماته من الوفاء لتمكينه  وأساسيةالزمة  اإلضافيةوهذه السلطات . املتحدة األممامليثاق 
  . )3(وجوده  أهدافوحتقيق  وظائفه

باعتبارها من قبيل   الضوابطتكون مقيدة ببعض  أنعليها  األمنوالسلطات الضمنية لس 
يكون قراراه  ا حىت األخذ األمنقواعد العامة لنظرية السلطات الضمنية واليت يتعني على جملس ال

  .مشروع 

سلطته الضمنية  إعمال  إىلاد على نصوص صرحية تربر جلوئه ستناإل األمنـ جيب على جملس 1  
تكون واردة بصريح نصوص يف  أنيف حد ذاا ضمنية بل جيب  األخريةتكون هذه  إالمبعىن 

اليت  األضراراالستشاري اخلاص بالتعويض عن  رأيهاامليثاق وهو ما يستفاد من قضاء احملكمة يف 
من " 100"عند استنادها على املادة  1949ابريل  11ر يف املتحدة الصاد األممتصيب موظفي 

                                                             

    .124ص  , المرجع السابق  ، لدولية الجنائيةالمتحدة والمحكمة  األممالعالقة بين ،المختار عمر سعيد شنان ) 1(
, جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية (، مجلة  ، "األمنالقيود المفروضة على مجلس " ،المحاميد وليد فؤاد ) 2(

 . 52ص , ) 2005,  األولالعدد ,  21المجلد 

  .291ص ,  المرجع السابق,األعوج علي ناجي صالح  )3(
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هدف للقول بالسلطات ضمنية  أواملتحدة كمربر  األممامليثاق واملتعلقة بضمان استقالل موظفي 
  .)1(املتحدة للمطالبة بالتعويض من الدولة املسؤولة عن الضرر الذي حلق مبوظفيها  لألمم

ستقل امل رأيهعند قوله يف   FITZMAURICEالقاضي  أكدويف هذا اخلصوص 
 األمنممارسة جملس  يةإمكان األحوالحال من  بأيبنظرية االختصاصات الضمنية ال تعين 

فهذه االختصاصات تتحد باملهام اليت يعهد ا امليثاق هلذا ,قيود  بأياالختصاصات مطلقة ال تتقيد 
 أيةشيك على بياض الختاذ  ميلك وأليس مطلق احلرية   األمنجملس  أنمبعىن هذا  ,  )2(اجلهاز

يكون استناده يف السلطات الضمنية على نصوص صرحية يف الوثيقة اليت  إمنا, تروق له   جراءاتإ
  .)3(أنشأا  

كان من املمكن  إذا إماالدوليني  واألمنيكون اهلدف من السلطة الضمنية حتقيق السلم  أن - 2
نه من إمنصوص عليها صراحة يف امليثاق ف أخرىعن طريق حل الرتاع بسلطات  األخريحتقيق هذا 

ذلك  إىل إضافة. بالسلطات الصرحية ودرء تلك السلطات الضمنية  األمنيتقيد جملس  أن أوىلباب 
للسلطات الضمنية التحري من عدم وجود نص صريح يف امليثاق  األمنانه يشترط يف ممارسة جملس 

وبالتايل , يتعارض معها ففي هذه احلالة تكون الغلبة للنص الصريح  أوالسلطات مينع ممارسة تلك 
قرار يصدر  أينه إف, من استعمال سلطته الضمنية  األمنكان نص صريح يقضي مبنع جملس  إذا

  .   )4(الرتاع فهو قرار غري مشروع ألصلحيمل يف مضمونه حال  األمنعن جملس 

حيتم عليه ,باملشروعية من الناحية املوضوعية  األمناتصاف قرارات جملس  أنالقول  خالصةو
 األمنجملس  أنشااليت  األهدافيكون الغرض من هذه القرارات هو حتقيق  أن: توافر شرطني مها 

  .تقيده حبدود سلطاته واختصاصاته الصرحية منها والضمنية  إىل باإلضافة, من اجلها 
                                                             

  .155ص , المرجع السابق،حسام  محمد احمد هنداوي ) 1(
 81ص ,  السابقالمرجع ,ي السعيد اوحر) 2(
 1992,  48مجلد (،المجلة المصرية للقانون الدولي  ، "التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية"، ءالوفا أبواحمد  )3(
   .216ص, )
  . 223ص ,  المرجع السابق,ناصر الجهاني  )4(
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قراراته بالشروط املوضوعية  إصداريف  األمناتصاف جملس  أن إىل اإلشارةلكن يتعني علينا 
ال تكون هذه  حىت اإلجرائية أوبل يلزم مراعاته للمعايري الشكلية , ال يكفي للقول مبشروعيتها 

  "الفرع الثاين "يف  إليهالقرارات مشوبة بعيب الشكل هذا ما سنتطرق 

   األمنر مشروعية قرارات مجلس يمعاي: الفرع الثاني

الذي  واألمر األمنملشروعية  قرارات جملس  أساسيةدعامة  واإلجرائيةتعد القواعد الشكلية 
قراراته متكني من له مصلحة بالطعن  إصدارهذه القواعد يف  إىل األمنعدم امتثال جملس  ىلإيؤدي 

ضرورة تقيد جملس , وعليه يتضمن هذا الفرع , ومن مث الدفع والتمسك ببطالا , يف مشروعيتها 
الختاذ خمتلف قراراته فضال عن خضوع وتنفيذ هذه القرارات لرقابة  اإلجرائيةبالقواعد  األمن

  :)1( اآليته يف ناملتحدة كما سنبي األمم وإشراف

  :قراراته  إصدارفي   اإلجرائيةبالقواعد  األمنضرورة تقيد مجلس  :أوالً

لقراراته بصفة عامة عنصرا  األمنجملس  إصداراملتعلقة بكيفية  اإلجرائيةتشكل القواعد 
جتاوزت تلك  إذايتعني احلكم بعدم مشروعية تلك القرارات  إذ, من عناصر صحتها  أساسيا

  . )2(والعكس صحيح , القواعد 

من امليثاق هذا املوضوع ونصت على أن تصدر قرارات  2فقرة  27فقد تناولت املادة 
  .جملس األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه 

أن قرارات  3فقرة  27ـ فقد بينت املادة املسائل املوضوعية ـ أي أما يف املسائل األخرى
تسعة أصوات من أعضائه يكون من بينها أصوات جملس األمن يف هذه املسائل تصدر مبوافقة 

  . )3(األعضاء الدائمني متفقة

                                                             

  .82ص  ,  المرجع السابق,ي السعيد اوحر) 1(
  .157ص  ,  المرجع السابق،حسام احمد محمد الهنداوي -
  .71ص  ,  المرجع السابق,العال  أبواحمد عبد اهللا  )2(
   .81ص  ,  المرجع السابق,مشهور بخيت العريمي ) 3(
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سبق , واثر ذلك على مشروعيتها , ولزوم توافر الشروط اإلجرائية يف قرارات جملس األمن 
وان أثارا حكومة جنوب إفريقيا أمام حمكمة العدل الدولية ، وذلك مبناسبة قرار جملس األمن رقم 

ملتعلق بقضية نامبيا ،مؤسسة دفوعها على خمالفة جملس األمن للعديد من ،ا 1970سنة  284
القواعد الشكلية ،كصدور القرار بالرغم من تغييب دولتني دائمتني  العضوية يف جملس األمن ، و 

من ميثاق األمم املتحدة اليت تستلزم صدور قرارات جملس األمن  3فقرة  27هذا خيالف نص املادة 
كما دفعت أيضا .  )1(ن أعضائه يكون من بينهم بالضرورة كل األعضاء الدائمنيبأغلبية تسعة م

من امليثاق ، اليت كانت تستوجب عليه استدعائها أثناء مناقشته ] 32[مبخالفة الس لنص املادة 
للمسألة و وجوب امتناع الدولة الطرف يف املسألة من التصويت يف هذه احلالة ، وفقا ألحكام 

من امليثاق أيضا ، غري أن هذه احملكمة رفضت هذه الدفوع ، مستندة يف ]  3فقرة  27[ املادة 
رفضها للدفع األول تغيب عضوين دائمني ، على أن العمل يف جملس األمن قد جرى على إمكانية 

عدم املشاركة [ صدور قراراته بالرغم من تغيب األعضاء الدائمني ، كما رفضت الدفوع األخرى 
تأسيسا على عدم وجود نزاع بني جنوب إفريقيا و بعض الدول ] س األمن يف املسألة يف نقاش جمل

  .)2(اإلفريقية من ناحية ، أو بني الدولة األوىل و األمم املتحدة من ناحية ثانية 

وهنا نذكر أن القواعد اإلجرائية اليت تتعلق بالكيفية اليت يصدر ا جملس األمن قراراته ، أا 
تينا حىت ميكننا القول بأا مشروعة أو غري مشروعة أو، فإذا صدرت هذه القرارات تشكل أساسا م

                                                             

غياب العضو الدائم عن التصويت ال يعد اعتراضا منه على صدور  أنصار على  األمنالعرف في مجلس  نإ )1(
الدائمين  األعضاءال تعرض عليه دولة من   أنعلى , 27/3المطلوبة طبقا لنص المادة  األغلبيةالقرار طالما توافرت 

 إصدار إمكانيةقد استقرت على  األمنالمشتركين في التصويت وذلك لكون الممارسة العملية لمجلس  األمنفي المجلس 
أما في ما يخص الدولة , هذا عرف دستوري في عمله  أصبحوقد , الدائمين  األعضاءقراراته بالرغم من تغيب 

 تأكيداوليس , من الميثاق  3/ 27المحتجة التي تحاول الطعن في مشروعية القرار وذلك بالتمسك الحرفي لنص المادة 
 سابقالمرجع ال, انظر مشهور البخيت العريمي :  األمنمستقرا في مجلس  أصبحما  وإنكاراهر حكمها والتمسك به ظل

  .81ص , 
   .192ص ,  سابقالمرجع ال, بشير لتيجانيافطحيزة ) 2(
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عالوة على ذلك الوثيقة املنشأة للمنظمة و القانون الدويل و الشروط  –مراعية للقواعد اإلجرائية 
  . ) 1(ميكن القول مبشروعيتها –املوضوعية 

   ورقابته إلشرافهمجلس األمن  تنفيذ قرارات  ضرورة خضوع :ثانياً

ن غري كايف أل,مع نصوص امليثاق وقواعد القانون الدويل  األمناتساق قرارات  جملس  أن    
وتنفيذ قرارات  اإلشراففالنصوص الواردة يف امليثاق نصت صراحة على مسالة ,تكون مشروعة 

و  وإعدادرحلة عن م أمهيتهاال تقل  األخريةمبوجب الفصل السابع كون هذه  ةجملس األمن الصادر
تنفيذ قرارات  بإمكانيةحمددا  إطارا, املتحدة  األممفقد رسم ميثاق هيئة ,هاته  القرارات إصدار
خضوع عملية  طاراإلحيث يضمن هذا , الدوليني  واألمناملتعلقة باحلفاظ على السلم  األمنجملس 

الذي بفضله يضمن عدم احنراف تلك القوات اليت تقوم , املتحدة  األمم وإشرافالتنفيذ لرقابة 
  .)2(يف اختاذه هلذه القرارات  األمناليت سطرها جملس  األهدافبأعباء هذا التنفيذ عن 

ن أاملتحدة ملزمون ب األمم أعضاء أنمن امليثاق على  43ويف هذا اخلصوص نصت املادة 
ما يلزم من , اتفاقات خاصة  أووبناءا على طلبه وطبقا التفاق  األمنيضعوا حتت تصرف جملس 

كذلك والدوليني،  واألمنية حلفظ السلم رالقوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت الضرو
, )3( إشرافهحتت  األمنتنفيذ قرارات جملس  إلزاميةمن امليثاق  47و 46يستخلص من املادتان 

عملياا  أثناء أكثر أوعن هذه املهمة لدولة  األمنها ختلي جملس وهذه املواد الصرحية ال يتوازى مع
احنراف هذه الدول بتلك العمليات عن  أمامنه فتح الباب واسعا أن ذلك من شأل, العسكرية
  . )4(احملددة هلا األهداف

                                                             

  . 158ص  ,  المرجع السابق، ،حسام احمد محمد هنداوي ) 1(
  .159ص , هنفس المرجع )2(
  .161ص , هالمرجع نفس )3(
  .83ص ,  المرجع السابق,ي السعيد  اوحر)4(
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 استخدام إمكانية األمنانه باستثناء احلاالت احملدودة اليت يستطيع جملس  إىل نشرين أوبقي 
عملها  أنوعلى ,مالئما  أمراذلك  رأىكلما , القمع  أعماليف  اإلقليميةالوكاالت والتنظيمات 

عمل من  بأيومراقبته وعلى ذلك ال جيوز هلذه الوكاالت والتنظيمات القيام  إشرافهحينئذ حتت 
اليت حيددها هلا جملس  األهدافوذلك لضمان عدم احنرافها على , الس  إذنالقمع بغري  أعمال
مما قد يؤثر على مشروعية التدابري اجلماعية القمعية اليت تقوم ا هذه القوات وهذا ما جيد ,  األمن
  . )1(من امليثاق 53يف نص املادة  أساسه

معينة ال , باستخدام القوة ضد دولة  األمنصدر قرار جملس  إذاانه وتأسيسا على ما سبق ف
 ألنهالفصل السابع من امليثاق  ألحكاممشروع مبجرد التطبيق السليم  القراريكفي القول بان هذا 

تكشف املمارسة العملية يف تنفيذ هذا القرار ال تتفق مع اهلدف الذي صدر من  األحيانيف بعض 
رتكبتها القوات القائمة بتنفيذ قرار إاليت  األضرارمن يكون املسؤول عن  األحوالففي هذه , جله أ

 اإلشرافكما انه مسؤول عن عملية , باعتباره صاحب القرار  األمن؟ هل هو جملس  ناألمجملس 
الدول اليت  أن أماجلهة اليت تتويل قيادة هذه القوات من الناحية الفعلية  أن أموالرقابة عند تنفيذه 

اليت خالفت  ا  األعمالهي اليت ارتكبت  أاباعتبار  األمنتتبعها الدول املكلفة بتنفيذ قرار جملس 
  .اتالقرار اتههل هعند اختاذ األمناليت سطرها جملس  األهداف

هي بطبيعة احلال تعمل , لتنفيذ قراره  األمنن القوات املفوضة من طرف جملس إف وعليه 
تكون تابعة مباشرة لس  أنجيب , يكون عملها مشروع  حىت،واألخريورقابة  هذا  إشرافحتت 
 األمنقرار جملس  بأهدافتلتزم فقط  أاحيث , راراته املتعلقة باستخدام القوة تنفذ ق أثناء األمن

الن , الوكاالت التابعة هلا  أواملنظمات  أوومصاحل الدول  بأهدافوليس , القوة  باستخداماملتعلق 
وطبقا هلذا فان مسالة , وبالتايل تكون تابعة له مباشرة  األمنهاته القوات تعمل حتت مضلة جملس 

وذلك خيالف , لدول بعينها يعد ختليا عن مهمته  أوقيادة هذه القوات لدولة  األمنترك  جملس 
                                                             

  . 161ص  ,  المرجع السابق,حسام احمد محمد هنداوي )1(
   .83ص ,  المرجع السابق ،ي السعيداوـ حر
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والرقابة على هذه  اإلشرافعلى  األمنمن امليثاق واليت تلزم جملس  53و 47و 46نصوص املواد 
  . )1(القوات 

بوصفه اجلهاز التنفيذي  األمنجملس  أن, نا هلا يف ختام هذا املبحث واخلالصة اليت توصل
والشروط اليت ترسم احلدود اليت يتعني على  الضوابطاملتحدة حتكمه جمموعة من  األممملنظمة 
  .قراراته إصدارعدم اخلروج عنها عند  األمنجملس 

تقيد جملس األمن  لىمن عدمها يتوقف ع األمنالقول مبشروعية قرارات جملس  حىت يتسىنو 
وهو مبثابة , ة  له أالوثيقة املنش اليت جتد مصدرها يف امليثاق كونهالقواعد ب عند إصدار قراراته

منظمة  أنىل قواعد القانون الدويل باعتبار إو.  أجهزااحد  األمنالدستور للمنظمة اليت يعد جملس 
 األمنتؤثر هذه القواعد على قرارات جملس  أنوبالتايل البد  ، أشخاصهاملتحدة شخص من  األمم

  .الدوليني واألمنيف احلفاظ على السلم  إليهعند وضه باملهام املسندة 

و امتثال جملس األمن مدى أن نتطرق إىل البحث يف اآلليات اليت تراقب  يف األخري بقي لناو 
عند إصداره  وعدم اخلروج عنها أو جتاهلها على مراعاة تلك القيود ووضعها موضع التنفيذ  هجترب

ما سنتطرق هذا حربا على ورق و جمرد األمنالقيود املفروضة على جملس  أصبحت وإالللقرارات 
  .الثاين لفصليف ا إليه

                                                             

 .329,  328ص,  رجع السابقلما, إدريسبوكرا ) 1(



  »انيالفصل ال
آليات الرقابة على قرارات مجلس األمن في مجال 

   حفظ السلم واألمن الدوليين  

  
  المبحث األول 

  آليات الرقابة على مشروعية قرارات مجلس األمن  

  
  المبحث ال»اني 

أزمة  الرقابة على قرارات مجلس األمن أسبابها 
 وسبل تفعيلها 
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  الفصل الثاين
  :الرقابة على قرارات جملس األمن يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني آليات

لقد أوضحنا يف الفصل السابق الضوابط واملعايري اليت ترسم حدود املشروعية اليت يتعني على   
افه جملس األمن مراعاا وعدم اخلروج عنها عند إصدار قراراته واملتمثلة يف أحكام امليثاق وأهد
األخرية،  الرئيسية إضافة إىل التزامه باالختصاصات األساسية وباإلجراءات املتعلقة بكيفية ممارسته هلذه

  .وقواعد القانون الدويل
ل هاته املعايري وتلك الضوابط عرضة إلمهاهلا وجتاهلها من قبل جملس ظوعلى ضوء ذلك ت  

  .اراتإصداره للقر ءاألمن ما مل تكن هناك آليات تراقبه أثنا
لة القول أن موضوع الرقابة على قرارات جملس األمن مل تطرح بقوة خالل سنوات فومن نا  

األمن، الذي دفعه إىل اإلحجام عن اختاذ  جملس احلرب الباردة، وذلك بفضل التوازن املوجود داخل
ية بسبب ما قرارات تثري اجلدل من حيث مشروعيتها، ذلك ألن الكتلتني املتنافستني على الساحة الدول

يفرضه تربص كل كتلة باألخرى رغبة يف حتقيق التوصل إىل الصياغة املقبولة من جانب كل 
إن تعطل جملس األمن عن العمل : بقوله Alain pellet، كما يشري إىل ذلك الفقيه )1(األطراف

  )2(.كان يتصور لنا رقابته
نشاطا كبريا حيث ترجم هذا بعد ايار ميزان القوة بني الشرق والغرب عرف جملس األمن   

يف  ون الدويلنالنشاط بعدد هام من القرارات يتجاوز أحيانا جمال اختصاصه وفقا ألحكام امليثاق والقا
إىل نقاش كبري على صعيد  أدىاألمر و هذا بعض الرتاعات الدولية يف الفترة اليت تلت حرب اخلليج، 

قابة على مشروعية قرارات جملس األمن، مما تطلب الفقه والقضاء الدويل حول مسألة مدى إمكانية الر

                                                             
)1( Ken Roberts, « Second-Guessing the Security Council: The International Court of Justice and Its 

Powers of Judicial Review» P.L.R ,Vol. 7, N°2 ,1995 p1. 
)2( Alain PELLET,« Rapport introductif: Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de  

sécurité? »,op-cit p224. 
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منا البحث عن اآلليات اليت ميكن هلا أن تقوم بالرقابة واليت من شأا أن تدفع الس إىل االقالع عن 
  .انتهاك تلك القيود، وأن حيرص قدر اإلمكان على مراعاا واالمتثال هلا عند اصدار كل قرار

سوف نناقش يف مبحثي هذا الفصل ما إذا كانت هذه اآلليات  ه املقدمة املوجزةذمن خالل ه  
متلك يف الواقع سلطة الرقابة على قرارات جملس األمن، إن كانت تلك الرقابة قد تبدوا حمدودة جدا 
خاصة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، والوقوف على 

حىت يتم تفعيلها على الوجه األمثل، وعليه سوف نقسم هذا الفصل إىل مبحثني أزمة الرقابة وأسباا 
  :على النحو اآليت

  .آليات الرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن: املبحث األول  
  .اآللية القضائية: املطلب األول    

  .اآللية السياسية: املطلب الثاين
  .األمن أسباا وسبل تفعليها أزمة الرقابة على قرارات جملس: املبحث الثاين  
  .أزمة الرقابة على قرارات جملس األمن: املطلب األول    
  .تفعيل دور حمكمة العدل الدولية يف الرقابة على قرارات جملس األمن: املطلب الثاين    
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  املبحث األول
  .آليات الرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن 

القانون الدويل  اآلراء الفقهية والقضائية واألكادميية يف جمالإن اجلدل املطروح حاليا يف   
املعاصر بشأن بعض الرتاعات الدولية حيث كانت قرارات الس الصادرة بشأا وراء العديد من 

من الدوليني وفقا ألاليت احنرفت عن غايتها الصحيحة و املعتادة حلقيق السلم  وا العمليات العسكرية
  )1(.1954أحيا نقاشا كان معلقا منذ مؤمتر سان فرانسيسكو عام  ل هذا كألحكام امليثاق،

وفقا لذلك برزت اجتاهات ترى أن الرقابة على قرارات جملس األمن غدت ضرورة ملحة و  
ومطلوبة، ألن النظام القانوين لألمم املتحدة برمته، سيتعرض إىل عزلة أكرب إذا بقيت مسألة الرقابة غري 

لذا اجتهت هذه اآلراء حنو حمكمة العدل الدولية بشكل أكرب بوصفها اجلهاز  معروفة أو واضحة،
القضائي الرئيسي لألمم املتحدة واملدافع عن الشرعية الدولية، مث اجلمعية العامة باعتبارها اجلهاز 

  .الرئيسي األوسع اختصاصا يف األمم املتحدة
لس األمن يف هذا املبحث وفقا للخطة وعليه، فإننا سوف نتناول آليات الرقابة على قرارات جم  
  :اآلتية

  اآللية القضائية: املطلب األول  
  .عدم امكانية الرقابة القضائية املباشرة على قرارات جملس األمن: الفرع األول    
  .امكانية الرقابة القضائية الغري مباشرة على قرارات جملس األمن: الفرع الثاين    
  يةاآللية السياس: املطلب الثاين  
  على قرارات جملس األمن القانوين لرقابة اجلمعية العامة  األساس: الفرع األول    
  مدى فاعلية رقابة اجلمعية العامة على قرارات جملس األمن : الفرع الثاين    

  

                                                             
(1) Florent Mazero, "le contrôle de légalité des décisions de conseil de sécurité " R.Q.O.I 
vol10,p105. 



 آليات الرقابة على قرارات مجلس األمن في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين : الفصل الثاني 

72 

 

  املطلب األول
  اآللية القضائية 

ة السابعة بوصفها أشار ميثاق األمم املتحدة إىل حمكمة العدل الدولية يف الفقرة األوىل من املاد  
من امليثاق  92وتنص املادة . أحد األجهزة األساسية للمنظمة، مث خصص هلا الفصل الرابع عشر منه

 حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها"على أن 
  "...األساسي امللحق ذا امليثاق

كمة من األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، ذو اختصاص قضائي يتضح من هذا النص أن احمل  
قاضيا مستقلون ومنتخبون من بني األشخاص  15فهي تضم  )1(ةتع باحليدة واالستقاللية والرتاهتتم

  )2(.الذين يتمتعون بأخالق سامية
جملس هذه االعتبارات حتتم علينا اختيار حمكمة العدل الدولية للقيام بالرقابة على قرارات   

األخرية عملية قانونية فنية تستلزم عناصر مؤهلة للقيام بدور تقييم  هذهاألمن العقابية، خاصة لكون 
ها تلك التصرفات، كما تصرفات جملس األمن تقييما قانونيا حبتا بغض النظر عن النتائج اليت ترتب

حمكمة العدل الدولية  يف قوهلا عن الوضعية احلالية للميثاق، أن Nathalie Ros: لكأشارت إىل ذ
الدولية اجلديدة واالتفاقات املالزمة  ى احتواء التبعات السيئة للتوزيعهي اهليئة الوحيدة القادرة عل

  )3(.للفعالية الالحقة للمجلس وأيضا للنشاط املستقبلي للمنظمة

                                                             
   آليات مكافحة اإلرهاب الدويل بني فاعلية القانون الدويل وواقع املمارسات الدولية االنفرادية، دكتوراه يف القانون الدويل،لونيسي علي،  )1(
 . 339، 338ص  املرجع السابق ،ص 

)2( Ordonnance du 14 avril 1992, précitée , opinion dissidente du juge Oda, p. 17. 
)3(  N ,ROS., « La balance de la justice : à la recherche d'un nouvel équilibre 

onusien»,not169 (1998)www.ridi.org  date de consultation (17/01/2013) 

http://www.ridi.org
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سسة ومل تتوقف حماوالت إقامة الرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن، خاصة من قبل املؤ  
، وأيضا حماوالت معهد القانون الدويل يف سنوات Louis solin، برئاسة األمريكية للقانون الدويل

1950 ،1960 ،1964.)1(  
ويف احلقيقة أن هذا كان من املمكن أن حيدث لوال اإلرادة السياسية لواضعي امليثاق اليت مل   

للمحكمة خاليان من أي نص صريح تكن تفضل ذلك، فجاء ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي 
يتيح حملكمة العدل الدولية رقابة قرارات جملس األمن، بالرغم من وجود مقترحات أثناء إعداد امليثاق 

  .كانت تدور يف فلك ذلك إال أنه مت رفضها
املثال مت رفض االقتراح البلجيكي الذي مينح الدولة الطرف يف الرتاع حق طلب  فعلى سبيل  

من حمكمة العدل الدولية إذا رأت تلك الدولة أن توصية جملس األمن تلحق ضررا  رأي استشاري
حبقوقها األساسية، ورأت بلجيكا يف اقتراحها املذكور أنه إذا قدرت احملكمة أن هذه احلقوق منتهكة 

قرر أو مهددة فإن الس سيكون مدعوا إىل معاجلة املسألة جمددا أو إخضاع الرتاع إىل اجلمعية لكي ت
  .فيه

غري أن هذا االقتراح فشل يف احلصول على الدعم الكايف لتأييده وتوثيقه، ومت رفضه من طرف   
أغلبية الدول الكربى ألسباب شىت رغم تأكيد اللجنة الفرعية الثالثة املنبثقة عن اللجنة الثالثة أن هذا 

السلطات املشروعة  لن يكن بأي حال يستهدف التقييد م -الذي كان يف صفة تعديل–االقتراح 
  ).)2لس األمن، وإمنا كان مناسبا لتقوية األساس القانوين لقرارات الس

لكن بالرجوع إىل املمارسة العملية يف ظل نظام األمم املتحدة يكشف عن أن موضوع   
سلطات األجهزة املختلفة يف تفسري نصوص امليثاق وموضوع الرقابة على مشروعية أعماهلا كانت 

م ناقشت اجلمعية املسألة 1947نتباه منذ وقت مبكر، ففي الدورة الثانية للجمعية العامة عام لإلحمال 

                                                             
، )1995، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع،   :بنغازي(تعريب فؤاد شاهني  ،الشرعية اجلائرة -األمم املتحدةباترسيو نوالسكو وآخرون،  )1(

  .60ص
 .147-146ص، املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري، )2(
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اخلاصة بسلطة حمكمة العدل الدولية يف تفسري امليثاق، وذلك يف إطار بعثها لدور احملكمة عموما يف 
يف  171يتها رقم إطار املنظمة الدولية، ويف أعقاب مناقشة هذه املسألة أصدرت اجلمعية العامة توص

م اعترفت فيها بسلطة احملكمة يف تفسري امليثاق، حيث أوصت فيها أجهزة األمم 1947نوفمرب  14
املتحدة والوكاالت املتخصصة املرتبطة ا للجوء إىل حمكمة العدل الدولية بطلب آراء استشارية بشأن 

مبا يف ذلك املسائل القانونية املتفرعة املسائل القانونية الدقيقة اليت تتطلب نوعا من اإليضاح واحلسم 
  )1(.عن نصوص امليثاق أو مواثيق الوكاالت املتخصصة

ظهرت مناقشة جملس األمن واملرافعات الكتابية والشفوية أمام حمكمة العدل بشأن أحيث   
الدولية جدل واسع بني فقهاء القانون  بعض القضايا واآلراء االستشارية اليت نظرا حمكمة العدل

، فاالجتاه املعارض يرى أن الس )2(الدويل بني مؤيد ومعارض حول الرقابة على أعمال جملس األمن
 ههيئة دولية بالغة األمهية ميكن منحها كامل الثقة جلهة احترامها للقانون الدويل، ومن جهة أخرى أن

أما  )3(.القضائية اعتبار معنوي وسياسي، ينتقص من قدرته على العمل إذا أخضع للرقابة اهيئة هل
االجتاه املؤيد يرى أنه بالرغم من وجود التنسيق والتعاون والتكامل بني احملكمة وجملس األمن الدويل 

لألمم املتحدة وهو حفظ السلم واألمن الدوليني، إال أن  االمسيفيما بينهما من أجل حتقيق اهلدف 
األمم املتحدة قد متنع الس من جتاوز حمكمة العدل الدولية باعتبارها الوصي على مشروعية نظام 

حدوده إذا ما حاول انتهاك املعايري األساسية للقانون الدويل ونصوص امليثاق، باإلضافة إىل اختصاص 
احملكمة باجلوانب القانونية ألي قضية ذات طابع دويل أمر ثابت، وطبقا هلذا فإن احملكمة ترفض 

انونية، وتعترب بأا ال تستطيع إعطاء رأيها إالّ حول املسائل االنعقاد عندما تعرض عليها مشاكل غري ق
القانونية، ألن القانون ال يضع هلا حالً، ألن القرار املتخذ خبلفية سياسية أو متخذ من قبل هيئة 

معينة ال ميكن أن يعفيها  سياسية، ال يعفي احملكمة من النظر به قانونيا باعتبار أن الطابع السياسي هليئة

                                                             
 .379، ص)1، ط2008دار النهضة العربية، ،  :القاهرة، مصر(، مستقبل العقوبات الدولية باألمم املتحدةعبد الغفار عباس سليم،  )1(
 .370، صاملرجع السابقعبد الغفار سليم، )2(
 .45، صاملرجع السابقباترسيو نوالسكو وآخرون،  )3(
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رقابة اهليئات األخرى، اليت حتكمها عندما تشكل هذه اهليئات حدود لسلطتها أو معايري من 
  )1(.حلكمها
وانطالقا من العرض السابق الذكر، أنه يف ضل غياب اإلجراء التأسيسي أو النصوص الصرحية   

  مة، فإننا للرقابة القضائية على أعمال جملس األمن سوى يف أحكام امليثاق أو النظام األساسي للمحك
سنعمل على توضيح ذلك من خالل استبعاد الرقابة القضائية املباشرة على قرارات جملس األمن 

فإن املمارسة الدولية مدعمة بالسوابق القضائية للمحكمة نفسها أفضت إىل إجراء هذه " فرع أول"
والتراجع  وتارة بالترددالرقابة بطريقة غري مباشرة، وقد اتسمت باحلذر واليقظة واملوضوعية والفعالية 

  .تارة أخرى والتناقض
    الرقابة القضائية املباشرة على قرارات جملس األمن إمكانيةعدم  :الفرع األول

يف ضوء غياب نصوص صرحية تكرس الرقابة القضائية املباشرة على قرارات جملس األمن    
ائية يف الرقابة املباشرة ملدى باإلضافة إىل تأكيد احملكمة يف بعض املناسبات حدود وظيفتها القض

  .مشروعية قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن
أا ال متلك سلطات الرقابة القضائية أو االستئناف : وإزاء هذا املوقف أعلنت احملكمة بقوهلا  

عام ، كما أن هناك مبدأ "أوالً" )2(فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من األجهزة املعنية يف األمم املتحدة
  ".ثانياً"وهو عدم خضوع جملس األمن حملكمة العدل الدولية 

  احملكمة ليست هيئة استئناف لقرارات جملس األمن :أوالً
إن حمكمة العدل الدولية ليست هيئة استئناف لقرارات جملس األمن، إذ أن رقابة مشروعية   

األمم املتحدة أو النظام  قرارات جملس األمن مل ترد صراحة ضمن اختصاصاا املوجودة يف أحكام
  .األساسي اخلاص ا

                                                             
، )2008 ،انون العامأطروحة لنيل الدكتوراه يف الق :جامعة اجلزائر(، مفهوم األمن الدويل وفقا للنظام العاملي اجلديدبوبكر عبد القادر، ) 1(

 .334ص
، منشورات األمم املتحدة، 1971قضية ناميبيا لعام ) 1991، 1948(موجز األحكام والفتاوي واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية  )2(

 .104ص
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اختصاص  ويف هذا اخلصوص، فقد سبق أن أعترب مندوب بولونيا يف جملس األمن أن مسألة  
ما يراه  ا مسألة سياسية حمضة، مبوجبها ميكن للمجلس اختاذوقانونية، لك الس ال تعد مسألة 

  .مناسبا من قرارات
ه ال يوجد جمال لتفسري امليثاق بواسطة جهاز من أجهزة األمم وحسب املندوب البولوين، فإن

املتحدة عندما يتعلق األمر بالسلطات اخلاصة به، وبالتايل تقدير مشروعية أعماله، فسلطاته مستقلة 
   )1(.وغري حمددة

ويف نفس السياق عرب رئيس جملس األمن، بصفته ممثال جلمهورية أوكرانيا عن معارضته الشديدة 
لقرارات جملس األمن واجلمعية  cour d'appelبار حمكمة العدل الدولية هيئة استئناف يف اعت
   )2(.العامة

غري أن أهم دليل على حمكمة العدل ليست هيئة استئناف للقرارات يف نظام األمم املتحدة   
، ويف رأيها الصادر سنة 1962عموما كان يف فتواها يف قضية بعض نفقات األمم املتحدة سنة 

يف  إفريقياوب نخبصوص النتائج القانونية املترتبة على الدول من جراء التواجد املستمر جل 1971
  )3().م1970( 276ناميبيا رغم صدور الئحة جملس األمن 

ففيما خيص قضية بعض النفقات، مت رفض اقتراح فرنسي يطلب إدخال تعديل على قرار   
أن طلب رأي استشاري من حمكمة العدل الدولية م بش1961ديسمرب  20اجلمعية العامة الصادر يف 

حول معرفة ما إذا كانت النفقات املتعلقة بعمليات األمم املتحدة يف الكونغو والشرق األوسط 
املضطلع ا عمال بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة تعد من قبل نفقات املنظمة باملعىن الوارد يف 

يثاق، حبيث كان التعديل ينصب على تغيري طلب الفتوى الوارد يف من امل 17الفقرة الثانية من املادة 

                                                             
)1(  Mohamed Bedjaoui, nouvel order mondial et contrôl de la légalité des  act es de conseil 

de sécurité-bruxell es, bruylant, 1994, p:31. 
)2(  ibid, p (31,32). 

 
 .164، صاملرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري،  )3(
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القرار لتكون صيغته معرفة ما إذا كانت النفقات املتصلة بالعمليات املذكورة قد بت فيها طبقا 
  )1(.ألحكام امليثاق

وال شك أن املوافقة على هذا التعديل يؤدي إىل حتقق حمكمة العدل الدولية وبطريقة مباشرة   
شأن النفقات املذكورة، إالّ أن رفض هذا التعديل قد جاء من مشروعية قرارات اجلمعية العامة من 

رقابة مشروعية قرارات أجهزة األمم املتحدة بتلك الطريقة املباشرة، بمنطلق عدم اختصاص احملكمة 
وإن كانت فرضية طلب رأي استشاري من قبل اجلهاز نفسه مصدر القرار حول معرفة مدى 

عية القرار الذي أصدره تبقى مسألة مقبولة لدى البعض، إالّ أن البعض اآلخر يستبعد حتققها من مشرو
قبل جملس األمن، كون هذا األخري على دراية تامة مبدى اإلحراج الذي سيتعرض إليه إذا ما كان 

   )2(.الرأي االستشاري ليس يف صاحله
حيث تقدمت ) ناميبا(نوب غرب إفريقيا أما يف القضية اخلاصة بالنظام القانوين إلقليم ج  

 )3(م إىل حمكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري يف هذا املوضوع1949اجلمعية العامة يف عام 
أصدرت احملكمة رأيها على أساس أن جنوب افريقيا ال تزال مقيدة بالتزاماا الدولية  1950ويف عام 

إن مهام اإلشراف اليت كانت ونتداب اخلاصة باإلقليم، عهد العصية ووثيقة اال 22اليت حتددها املادة 
متارسها سابقا عصبة األمم جيب أن متارسها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وقررت احملكمة باإلمجاع 

وانتهت ). ناميبيا(بأن نصوص امليثاق املتعلقة بنظام الوصاية ميكن تطبيقها على جنوب غرب افريقيا 
يقيا ال متلك وحدها سلطة تغيري الوضع الدويل لإلقليم دون احلصول على احملكمة بأن جنوب إفر

  )4(.موافقة األمم املتحدة
رأي احملكمة غري ملزم  وقد قبلت اجلمعية العامة رأي احملكمة، إالّ أن جنوب إفريقيا اعتربت  

  .اصةواستمرت يف انكار سلطة األمم املتحدة وانتهاك واجباا مبقتضى وثيقة االنتداب اخل
                                                             

 .165: ، ص هنفساملرجع  )1(
 .276، 275، ص  املرجع السابق ناصر اجليهاين، )2(
 PDF.272، ص)م1975شاد،  مطبعة اإلر :بغداد، العراق(،دراسة يف املنظمات الدوليةصاحل جواد الكاظم،  )3(

 .273، صاملرجع السابقصاحل جواد الكاظم،  )4(
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، رأت احملكمة يف الفتوى اليت أصدرا، بناء على طلب جملس األمن بشأن 1971ويف يونيو   
اآلثار القانونية املترتبة للدول على استمرار وجود جنوب إفريقيا يف ناميبيا، على الرغم من قرار جملس 

  2145العامة  القاضي بعدم شرعية هذا التواجد واملؤكد ملضمون قرار اجلمعية 276/1970األمن 
)1 x x (الصادر يف هذا الصدد.)1(    

إزاء هذا املوقف أعلنت احملكمة بصوت مدوي وبعبارات راديكالية، وقالت يف هذا الصدد أن   
احملكمة ال متلك سلطة الرقابة القضائية أو االستئناف فيما يتعلق بالقرارات اليت تتخذها األجهزة 

  .الرئيسية لألمم املتحدة
  بدأ عدم خضوع جملس األمن حملكمة العدل الدوليةم: ثانياً

ختتلف طبيعة العالقات القائمة بني أجهزة املنظمات الدولية، ذلك أن العالقة بني هذه األجهزة   
قد تكون عالقة استغالل أو عالقة تبعية، تتمثل يف مسو جهاز على آخر، وخضوع جهاز آلخر، غري 

  )2(.ختصاصات الس إىل حمكمة العدل الدوليةاالقتراح يساهم يف اخضاع ا أنه من حيث
مبعية جند أن امليثاق مل ينص على خضوع وتبعية الس للمحكمة أو  36ويتفحص نص املادة   

العكس، فكل جهاز له سلطاته اخلاصة به، فمجلس األمن ال يتدخل يف اختصاصات احملكمة، كما ال 
يح حيث ال جيوز للمحكمة التطرق للمسائل ميلك النظر يف املنازعات القانونية، والعكس صح

  )3(.السياسية اليت هي من اختصاص جملس األمن
ليست عالقة  ويف األخري بقي أن نشري أن العالقة بني حمكمة العدل الدولية وجملس األمن  

بل أنه وفقا لروح . خضوع وال تسلسل، وليس معىن هذا أنه ال يوجد تعاون بني أجهزة األمم املتحدة
ص امليثاق البد أن تتعاون األجهزة الرئيسية هلذه املنظمة فيما بينها، وأن يسعى كل منها إىل ونصو

حتقيق الغايات واملقاصد اليت عجلت بإنشاء املنظمة، وأن تتفادى بقدر اإلمكان التناقض والتضارب 
                                                             

 .103:، منشورات األمم املتحدة، ص)1971(موجز األحكام والفتاوي واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية  )1(
)2(  Mhamed Bedjaoui, nouvel ordre mondial et contrôl de la légalité des  act es deconseil de 

sécurité -op,cit, p:30. 
 .135، صسابقالرجع املبوبكر عبد القادر، )3(
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ستغالل احملكمة بني القرارات اليت تصدر عن كل جهاز، وتعاون احملكمة مع الس ينبغي أن ال خيل با
  )1(.أو يؤثر يف طبيعتها القضائية

    امكانية الرقابة القضائية الغري مباشرة على قرارات جملس األمن: الفرع الثاين
إذا كانت أحكام امليثاق والنظام األساسي للمحكمة يستبعد إمكانية الرقابة املباشرة على   

ابق القضائية أكدت أن احملكمة اقتيدت إىل السو األمن، فإن املمارسة الدولية وكذلكقرارات جملس 
، وذلك عندما تكون قرارات )2(معرفة بعض جوانب شرعية قرارات جملس األمن بطريقة غري مباشرة

جملس األمن جزء من القانون الواجب التطبيق على الرتاع املطلوب الفصل فيه أو املسألة املراد اإلفتاء 
رع حتليل وايضاح اجتاه احملكمة من بعض األمثلة التطبيقية من ، وعليه ميكن من خالل هذا الف)3(فيها

  )4(. غري املباشرة  القضايا اليت حاولت فيها الرقابة
: من امليثاق تنص على أنه 12فإذا ما أخذنا عالقة جملس األمن باجلمعية العامة جند أن املادة   

رمست يف امليثاق، فليس للجمعية عندما يباشر جملس األمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف اليت "
، غري أن "العامة أن تقدم أية توصية يف شأن هذا الرتاع أو املوقف إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن

هذا القيد ال يترتب عليه حرمان اجلمعية العامة من ممارسة حقها الطبيعي يف مناقشة هذا الرتاع دون 
عتبار املسألة معروضة عليه مىت كانت مقيدة جبدول اصدار توصيات، فقد جرى داجل الس على ا

أعماله، حبيث ال ميكن للجمعية أن تباشر وظائفها بصدد هذه املسألة إالّ بعد شطبها من جدول 
  )5(.أعمال الس

                                                             
 .258:، ص1999،  الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن :ليبيا( ،والية حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعاتمفتاح عمر درباش،  )1(

)2( N. ROS, Op-cit, note 169. 
 .195:املرجع السابق، ص،والية حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعاتمفتاح عمر درباش،  )3(
  ).344،355:(، صاملرجع السابقبوبكر عبد القادر،  )4(
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، فرع القانون الدويل والعالقات الدولية، تفعيل دور اجلمعية العامة يف حفظ السلم واألمن الدولينيعجايب إلياس،  )5(
 .43:م، ص2008امعة اجلزائر، ج
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من امليثاق عمال  12غري أنه إذا كانت العالقة بني الس واجلمعية العامة حيكمها نص املادة   
ت خالية من أي نص ينظم العالقة بني سلطات ءلسلطات فإن نصوص امليثاق جامببدأ الفصل بني ا

  )1(.جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية
وقد أثريت مسألة عدم خضوع جملس األمن حملكمة العدل الدولية منذ السنوات األوىل لنشأة   

فرنسا ارجاء النقاش فيما يتعلق ذه املسألة إىل  املنظمة، ففي قضية الزيوت األجنلو إيرانية اقترحت
غاية فصل احملكمة يف مدى اختصاص جملس األمن يف التصدي للرتاع، بناء على طلب اململكة 

  . غري أن يوغسالفيا عارضت هذا االقتراح بشدة. املتحدة
  الرقابة القضائية غري املباشرة عن طريق االختصاص االستشاري : أوالً

مة العدل الدولية اهليئة القضائية الرئيسية يف منظمة األمم املتحدة، حيث ميكنها تقدمي تعترب حمك  
آراء استشارية حول املسائل القانونية اليت تطرحها اهليئات أو الوكاالت املتخصصة مبنظمة األمم 

جب ، وبعبارة أخرى فإن احملكمة تتمتع باختصاص استشاري مبواملتحدة املسموح هلا القيام بذلك
  )2(.من امليثاق 96املادة 

باشرة عن طريق االختصاص االستشاري على املغري نا من ذلك أن الرقابة القضائية ويتضح ل  
قرار جملس األمن تربز أمهيتها يف ارتباط هذا األخري باملسألة املراد اإلفتاء فيها، وبالتايل فال مناص من 

لك يف حيثيات الرأي االستشاري للمحكمة تعرض احملكمة لبحث مدى مشروعية القرار، ويظهر ذ
وأسانيده، كما أن احملكمة ال تستطيع أن تبين رأيها على قرار غري صحيح، باإلضافة إىل ذلك فإن 

  )3(.اآلراء االستشارية ال تكون هلا قيمة حقيقية ما مل تؤسس على أسانيد مشروعة
                                                             

)1(  Jean CHAPEZ, «Question d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal 
de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie », (1992) 38 A.F.D.I. p. 471 
  

)2(  Mohamed Bedjaoui, nouvel ordre mondial et contrôl de la légalité des  act es deconseil de 
sécurité -op,cit, p:100. 

 (3) ناصر الجیھاني، دور مجلس األمن في تسویة النزاعات الدولیة، المرجع السابق، ص: 280
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القضية الفتوى  ذهيهمنا يف هعرفت قضية ناميبيا العديد من املراحل وما ويف هذا الصدد   
ن القرار م، فبعد استمرار جنوب افريقيا يف إدارا إلقليم ناميبيا بالرغم 21/06/1971الصادرة يف 

حول إا انتداب ) 1970( 276وجملس األمن ) x x 1( 2145الصادر عن اجلمعية العامة 
كمة فتوى بشأن اآلثار القانونية جنوب إفريقيا على هذا اإلقليم، قرر جملس األمن أن يطلب من احمل

على استمرار وجود جنوب إفريقيا يف ناميبيا، وقضت احملكمة يف فتواها املؤرخة  املترتبة بالنسبة للدول
بأن استمرار وجود جنوب افريقيا يف ناميبيا غري قانوين وأن جنوب إفريقيا  1971جوان  21يف 

  .ملزمة بسحب إدارا فورا
أن من واجب الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تسلم بعدم شرعية  وذكرت احملكمة كذلك  

  )1(.وجود جنوب إفريقيا يف ناميبيا، وبعدم صحة اإلجراءات املتخذة من قبلها باسم ناميبيا
وحبسب رأي احملكمة السابق فإن احملكمة أكدت من جهة أخرى ضرورة التزام أجهزة   

املختلفة حبدود سلطاا املقررة يف وثائقها املنشئة، لكي تكون املنظمات الدولية عند إصدار قراراا 
هذه القرارات مشروعة، حيث يف هذه الفترة مل تكتفي بتقييم مدى مشروعية قرار اجلمعية العامة رقم 

2145 )1 x x ( القاضية بفسخ انتداب جنوب إفريقيا على اإلقليم حمل االنتداب، بل بضرورة
  ".أي املهمة احلضارية املقدسة"مع أهداف االنتداب تأكيد توافق هذا القرار 

ويرى بعض الشراح أنه لو تبني للمحكمة أن جملس العصبة مل يكن خمتصا بإاء االنتداب   
لترتب على ذلك ضرورة التقرير بعدم شرعية قرار اجلمعية العامة املذكور أعاله على أنه صادر من 

  )2(.جهاز دويل غري خمتص
احملكمة أن كل من جنوب إفريقيا وفرنسا قد احتجوا يف اجلمعية العامة  وعليه قد الحظت  

ضد قراراا اخلاصة بإاء االنتداب جلنوب إفريقيا بوصفها قرارات خارجة عن نطاق حدود 
                                                             

  .103:ص ،املرجع السابق واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية، منشورات األمم املتحدة، والفتاوىموجز األحكام ) 1(
  .100:، صاملرجع السابقس األمن بقواعد الشرعية الدولية،حسام أمحد حممد هنداوي، مدى التزام جمل )2(
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، ولذا قد بينت احملكمة أن املوافقة على هذا االحتجاج كان were ultra viresاختصاصها 
  )1(.ة الرقابة عل قرارات جملس األمنسيؤدي إىل حتقق مسألة إمكاني

ويف نفس السياق أعلنت احملكمة أا ال متلك صالحيات املراجعة القضائية أو االستئناف فيما   
يتعلق بالقرارات اليت تتخذها األجهزة املعنية يف األمم املتحدة، إال أن احملكمة يف ممارستها لوظيفتها 

اليت قدمت إليها، فقد نظرت فيها يف سياق تعليلها لتحديد  القضائية، وبالنظر إىل هذه االعتراضات
، ومن خالل هذا يتضح أن احملكمة قد أجرت رقابة غري )2(اآلثار القانونية املترتبة على هذه القرارات

  .276مباشرة على قرار جملس األمن رقم 
الرقابة فيما إذا ويف جمرى اإلجراءات القضائية االعتيادية، استخدمت احملكمة هذه املمارسة ب  

، وذلك تأسيسا على خمالفته للعديد من القواعد الشكلية، كان قرار جملس األمن منسجما مع امليثاق
إالّ أن احملكمة . من امليثاق 27/3مثل صدوره على الرغم من تغيب عضوين دائمني مما خيالف املادة 
صدور  إمكانيةمن استقرت على رفضت هذا االدعاء استنادا على أن املمارسة العملية لس األ

  )3(.قراراته على الرغم من تغيب األعضاء الدائمني
وخلصت إىل  ،وقد أكدت حمكمة العدل الدولية شرعية القرار يف سياق تعليلها اآلثار القانونية  

كانت منسجمة مع مقاصد ومبادئ امليثاق  ،استنتاج مفاده أن القرارات اليت أصدرها جملس األمن
  )4(.من امليثاق 25و 24دتني وفقا للما
إىل أنه من الصعب تصور عدول أو  Giorgio Gajaويف هذا اخلصوص يشري األستاذ   

تراجع جملس األمن عن قراره، نظرا ملخالفته ملا توصلت إليه احملكمة، وما يؤكد ذلك هو ما ذهبت 
ا املتعلقة بناميبيا، حيث ، وفتواه1962إليه احملكمة يف رأييها اخلاصني بنفقات األمم املتحدة عام 

                                                             
)1(  Kamrul HOSSAIN , « Legality of the Security Council Action: Does the International 

Court Of Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial Review? » www.docjax.com  
Date of visit:06/04/2013, p:151. 

  .140:، صسابقالرجع املموجز األحكام والفتاوى،  )2(
 .101:، صاملرجع السابقحسام أمحد حممد هنداوي، )3(

.36p1, cit-op ,kamrul hossain  )4(  

http://www.docjax.com
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حاولت احملكمة إضفاء الشرعية على قرارات جملس األمن، بالرغم من أن الطلب املوجه إليها كان 
  .يتمحور حول فحص شرعية قرارات جملس األمن يف حد ذاا

، Contradicted it selfوعليه أن احملكمة يف تقديرها لفتواها هذه تبدوا ببساطة ناقضت نفسها 
لرغم من رفضها املبدئي لسلطة الرقابة القضائية إال أا قد أكدت من خالل سلوكها على ا

ه املسألة وفقا ذاختصاصها باختاذ قرار فيما إذا كان قرار الس متطابق مع امليثاق عندما أثريت ه
يف الذي أكد  Petrenوهو ما ذهب إليه القاضي  )،)1رى اإلجراءات الطبيعية لوظيفتها القضائية

رأيه املنفصل أن احملكمة تتحمل مسؤولية الرقابة على شرعية القرارات يف هذه القضية، ألنه يف املدى 
الذي اختذ على أساسها، وإال كان من  276/1970 البعيد يترتب على شرعية هذه القرارات

  )2(.الواضح قد استحال على احملكمة ذكر آثاره القانونية املترتبة عليه
يرى أن اجلهاز الذي يطلب رأيا استشاريا من احملكمة قد يكون حرا  Morelliأما القاضي   

لدى احملكمة ال ميكنه بعد  إيداعه، إال أن جمرد متاما خبصوص صياغة السؤال املزمع تقدميه للمحكمة
لذا فإن أي  .يف اإلجابة عليه اإلتباعاحملكمة املنطقية الواجب  إجراءاتذلك أن يضع أي قيود عل 

ألن من شأنه حرمان احملكمة من تأدية املهمة املوكلة إليها  ،من هذا النوع سيبدو غري مقبولتقييد 
  .بطريقة صحيحة ومنطقية

حيث عرب يف رأيه االنفرادي امللحق برأي احملكمة، بطريقة مباشرة بضرورة أن متلك احملكمة   
  )3(.األمم املتحدةولو قدر حمدود من سلطة الرقابة القضائية بشأن مسألة شرعية قرارات 

يف رأيه الذي يعترب األكثر مساسا ملسألة الرقابة يف هذه  Fitzmauriceهب القاضي ذوي   
القضية، حيث هاجم على حنو مباشر املعارضني ملسألة رقابة شرعية قرارات جملس األمن، إذ يرى أن 

 ذاته بل جيب أن متتد إىل ال ينبغي أن تقصر على القرار يف الس، شرعية قراراتمسألة الرقابة على 
                                                             

)1(  Ken Roberts, « Second-Guessing the Security Council: The International Court of 
Justice and Its Powers of Judicial Review» P.L.R ,Vol 7, N°2 ,1995 p11. 

(saparate opini on of judge petren).at 131 , 1971 , i.c.j.repcase ,Namibia )2(  
op.j.morelli). saparate(222 -1962,.at 217 ,i.c.j. rep ,Certian expenses, case )3(       
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بقدر تعلقها بالسلم  ديداالطريقة اليت ميارس جملس األمن سلطاته التقديرية يف تكييف احلالة يف كوا 
   )1(.واألمن الدوليني

وننهي بذلك إىل أن رأي حمكمة العدل الدولية يف قضية ناميبيا فيما يتعلق مبسألة الرقابة القضائية 
تسأل احملكمة عن اآلثار القانونية ألي جهاز من أجهزة األمم املتحدة فإن احملكمة  يتلخص يف أنه حاملا

بالرغم من الدعم الواضح  .ال ميكنها أن تتجنب فيما إذا كان القرار شرعيا أم ال إجابتهايف معرض 
ن للرقابة القضائية من جانب بعض القضاة، إالّ أن معظم هذا الدعم قد جاء بصيغة عبارات عامة دو

يبقى من غري الواضح يف  strict légal basesاالستناد إىل أي أساس قانوين صريح أو حازم 
  )2(أحسن األحوال فيما إذا كانت هذه السلطة موجودة فعال

   ايتنازعالرقابة القضائية غري املباشرة على مستوى االختصاص امل:  ثانيا

على باشرة عن طريق االختصاص االستشاري إىل جانب اختصاص احملكمة يف الرقابة القضائية غري امل
، و على هذا األساس بتسوية املنازعات الدولية)36(ة، خوهلا النظام األساسي يف املادبيانهالسالفالنحو

الفقه  سيؤدي بنا األمر إىل التساؤل حول األساس الصحيح للتفسري املتفائل واملسيطر على رأى
، )3(!املوضوع ستراقب فعال مشروعية قرار جملس األمن ؟يف  تمرحلة البوالقائل بأن احملكمة يف 

 مبعىن عندما يكون هناك نزاع بني دولتني أمام حمكمة العدل الدولية ويستند أحد أطراف الرتاع على
، و يف حني يدفع الطرف األخر يف الرتاع بعدم مشروعية هذا القرار ، إحدى قرارات جملس األمن

  .)4(لبحث مشروعية هذا األخري فهنا جتد احملكمة نفسها مؤهلة

                                                             
)1(  Namibia, case, i.c.j.rep ,1971,.at 292,293 (saparate opini on of judge Fitzmaurice). 
)2(
 ken Roberts. « Second-Guessing the Security Council: The International Court of Justice 

and Its Powers of Judicial Review» op cit ,p11. 
)3(   M. BEDJAOUI, «Un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il 

possible» (1994) S.F.D.I., dans Colloque Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, 
Pedone, pp280-281.  

  282، ص  املرجع السابقناصر اجليهاين ، ) 4(
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، يرون أنه افتراض بعيد مل ان الفقهاء وشراح القانون الدويلتعد قضية لوكريب اختبارا لالفتراض الذي ك
حيسب حسابه يف مسالة التصدي و الرقابة على شرعية قرارات جملس األمن أو مدى حدود اختصاصات 

ات اليت تعرض أمامها من حيث التعارض و التداخل كل من احملكمة وجملس األمن الدويل بشأن الرتاع
  .)1(يف اختصاص هذين اجلهازين

انفجرت طائرة بان أمريكان يف الرحلة رقم  1988تتلخص وقائع هذه القضية يف أنه يف ديسمرب عام   
، و قد أسفر احلادث عن مقتل د مثان وثالثني دقيقة من اإلقالعفوق قرية لوكريب باسكتلندا بع 103
مواطنا من سكان هذه القرية  11، وكذلك 259ائرة و البالغ عددهم ع الركاب على منت الطمجي

حيث خلص .، حيث كان معظم القتلى أمريكيي اجلنسية تصادف وجودهم مبكان سقوط الطائرة
، أن جهود البحث حول تدمري الطائرة املذكور ثة إىل أن املدعي العام االسكتلندياحلادالتحقيق يف هذه 

  .  )2(مواطنني ليبيني إىل، لتوجيه االام بتدمري الطائرة وقتل ركاا ةأسفرت عن أدلة كافيقد 

قامت كل من الواليات األمريكية وبريطانيا بإرسال مذكرة  1991نوفمرب عام  27وبتاريخ 
ة املتحدة الواليات املتحدة أو اململك إيل، أن يقدم كل من املتهمني تركة إىل ليبيا ، فيها مجلة أمورمش

  . )3(والكشف عما تعرفه عن هذه اجلرمية ودفع تعويض مناسب

، جلأت كل من أمريكا وبريطانيا ة لطلب تسليم املتهمني يف القضيةونظرا لعدم استجابة السلطات الليبي 
  . )4(إىل جملس األمن الدويل وذلك الستصدار قرار حيث ليبيا على التسليم 

  
                                                             

  60، ص  1992،  9، جملة السياسة الدولية ، العدد  "اجلوانب القانونية لألزمة الليبية " األشعل  اهللا عبد ) 1(
)2(  Kamrul Hossain.  « Legality of the Security Council Action: Does the International Court Of 

Justice Move to Take Up the Challenge of Judicial Review?»,op cit. P152 

)3(  Kamrul Hossain. op cit ,P 153. 
)4(  Maria Palmqvist." The Legal Security of the United Nations -Can the International Court of Justice 

review the decisions of the Security Council?". Faculty Of Law University of Lund. P 39. 
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  ). 1992( 731لك حيث وافق جملس األمن على إصدار قرار رقم وبالفعل جنحت هذه الدول يف ذ

، ودعتهما إىل حمكمة العدل الدوليةتقدمت ليبيا بطلبني أ 1992مارس  3، يف وبعد هذا القرار      
 و تطبيق اتفاقية ضد الواليات املتحدة وضد حكومة اململكة املتحدة فيما يتعلق بالرتاع حول تفسري

مصدر طلب اللييب هو الدعاوي القضائية املقدمة من اململكة املتحدة  وكذلك،1971مونتريال 
، و أشارت ليبيا يف الطلبني إىل قيام النائب العام و اسكتلندا و 1991نوفمرب  27اليات املتحدة يف والو

وضع قنبلة ، على التوايل باام اثنني من مواطنيها بكمة االحتادية مبنطقة كولومبياهيأة احمللفني الكربى باحمل
و يف هذا اخلصوص طلبت ليبيا من احملكمة أن تعلن أن ليبيا قد امتثلت 2.)1(على منت طائرة بان أمريكان

، وأن الواليات املتحدة األمريكية و اململكة )2(بشكل كامل جبميع التزاماا مبوجب اتفاقية مونتريال
و ) 03(و ) 02(الفقرتني  05عديد من املواد املتحدة قد خرقت التزاماا القانونية جتاه ليبيا مبوجب ال

ليبيا من حمكمة العدل طلبت ، مث )3(من اتفاقية مونتريال 11و املادة ) 2(الفقرة  08و 07املادتني 
من النظام األساسي أن تنظر يف سياق اإلجراءات  41الدولية أن تقرر بعض التدابري الوقتية وفقا للمادة 

ر تدابري مؤقتة يف الظروف اليت استدعى انتباهها إليها بوصفها تستدعي تقرير احلالية املتعلقة بطليب تقري
تأمر احملكمة  أن ، و كانت تلك التدابري الوقتية تتمثل يف)4(هذه التدابري ، إىل حني الفصل يف القضية

   )5(اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية باالمتناع عن اختاذ أي إجراءات ضد ليبيا

                                                             
النظام القانون الدويل يف .منوذج حلة  »حادثة لوكريب «صالحيات جملس األمن الدويل يف ضوء قصور نظرية األمن اجلماعي  .حممد الغمري  )1(

  79، ص  1مركز دراسات العامل اإلسالمي ، ط .  مفترق الطرق
)2(  Karmrul Hossain .op cit , P 153 

 
 
 105، ص  2007، رسالة ماجستري ، فرع القانون الدويل ، اجلزائر ،  ادثة لوكريبالعالقات الليبية األمريكية يف ضوء ح –دريدي مرزوق )3(

  .109، ص نفسهاملرجع  )4(

)5( Maria Palmqvist." The Legal Security of the United Nations -Can the International Court of Justice 
review the decisions of the Security Council?".Op cit. P 41. 
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راد به إكراه ليبيا أو إجبارها على تسليم الشخصني املتهمني إىل أي والية قضائية خارج ليبيا، كانت ي
احملكمة تتهيأ إلصدار قرارها بعد قفل باب املرافعات بشأن التدابري املؤقتة اليت طلبتها ليبيا محاية حلقوقها ، 

يثاق األمم املتحدة ، ولقد مبوجب الفصل السابع من م 748/1992لس األمن رقم جمصدر قرار 
أخذت حمكمة العدل الدولية يف اعتبارها هذا القرار الصادر عن جملس األمن حيث غريت موقفها من 

  .)1(، ورأت احملكمة أن تستطلع رأي األطراف املتنازعة حول القراربات الليبية بعد صدور هذا القرارالطل

ومن مث أصدرت قرارها  1992أبريل  14لدولية جلسة علنية يف احيث عقدت حمكمة العدل 
، دابري املؤقتة اليت طلبتها ليبياأصوات برفض الطلبني املتعلقني بشأن الت) 05(صوتا مقابل ) 11(بأغلبية 

، وبينت أن احملكمة أن ظروف 748/92تصل بقرار جملس األمن رقم وذلك بسبب جوهري ي
أن متارس سلطتها لتدابري املؤقتة حلماية  ومالبسات القضية ليست على النحو الذي يستدعي احملكمة

  3.)2(احلقوق اليت تدعيها ليبيا

من النظام ) 41(و يف هذا السياق أعلنت احملكمة على أنه يتوجب على احملكمة وفقا للمادة 
األساسي أن تنظر يف سياق اإلجراءات احلالية املتعلقة بطليب تقرير تدابري مؤقتة يف الظروف اليت استدعي 

تدابري ، لكنها غري قادرة على الوصول إىل نتائج حمددة حول الهها إليها بوصفها تستدعي تقرير هذه انتبا
املسائل املتصلة جبوهر القضية ال من ناحية الوقائع وال من ناحية القانون و حيث أنه يتوجب ليبقى حق 

، و هذا )3(رار احملكمةاألطراف يف الطعن يف هذه املسائل يف مرحلة حبث جوهر القضية غري متأثر بق
اإلعالن يشري إىل أن احملكمة قد رأت أنه ليس من الضروري تناول مشروعية القرار طاملا أن املطلوب 
منها فقط إجراءات حتفظية ولكن احملكمة مل تستبعد القيام بذلك عند تناوهلا للمسائل املوضوعية للرتاع 

                                                             
  30، ص 1994جملة احلقوق ، العدد األول، " قضية لوكريب أمام حمكمة العدل الدولية"،عبد اهلاديعبد العزيز خميمر  )1(

 )2(   L'ordonnance , 14 Avril , 1992 . Rec.cIj.1992.P 3 et 114. 
   .109لسابق ، ص املرجع ا  .العالقات الليبية األمريكية يف ضوء حادثة لوكريب.دريدي مرزوق  )3(
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ظت بوضعها املستقبلي اليت ميكن أن تكون عليه عند نظر ، وبالتايل فإن احملكمة قد احتف)1(املعروض عليها
صوتا ) 12(، وبعد املداولة لقضاة احملكمة اخلمسة عشرة توصلت بأغلبية )2(املسائل املوضوعية للقضية

صوتني بأا ذات اختصاص للنظر يف الرتاع بني ليبيا و الواليات املتحدة األمريكية فيما ) 03(مقابل 
 ،) 3(بيق اتفاقية مونتريال و توصلت احملكمة بأغلبية األصوات إىل قبول الطلب اللييبيتعلق بتفسري أو تط

أا ذات اختصاص للنظر يف أساس الدعوة اليت  1998فيفري  27وعليه فقد توصلت احملكمة بتاريخ 
  .لقبولأن املطالب الليبية تستحق ارفعتها ليبيا ضد الواليات املتحدة األمريكية و كذلك وجدت احملكمة 

  تبني من خالل حيثيات احلكم أن ا أداة اختصاص وقبول لطلب ليبياوبعد توصلها إىل أ ،
احملكمة قد تناولت املسائل اليت ال ميكن جتنبها يف املرحلة األولية للقضية وتركت املسائل اجلوهرية املتعلقة 

  .)4(تعلقة مبوضوع الدعوىإىل املرحلة الالحقة امل 748/1992بإمكانية حبث مشروعية القرار رقم 

، من امليثاق) 25(من وفقا للمادة وذكرت بأن ليبيا و الواليات املتحدة ملتزمتان بقبول قرارات جملس األ
من امليثاق إذ تسمو ) 103(وأنه وفقا للمادة  748/1992القرار رقم  علىأن هذا االلتزام يسري 

تزام دويل آخر مبا يف ذلك اتفاقية مونتريال ألمن الطريان االلتزامات املقررة فيهما وفقا للميثاق على أي ال
ره أثار ردود منذ صدو الن إن قرار حمكمة العدل الدولية يرفض التدابري التحفظية )5(1971املدين عام 

، حيث اختلف فيها الفقهاء وشراح القانون الدويل ما بني مؤيد له و معارض ملوقف أفعال واسعة النطاق
  3. )6(إنتمو إليه من رأيكمة فيما غالبية قضاة احمل

                                                             
  .57، ص  املرجع السابق، باترسيو نوالسكو)1(
  .284، ص  املرجع السابقناصر اجليهاين،)2(

(3) Maria Palmqvist. op cit , p44. 

  .113، ص  املرجع السابقدريدي مرزوق، )4(

)5(  Kamrul Hossain .op cit , p 53. 
  .148، ص ) 1994،  117العدد (،  جملة السياسة الدولية "التحديث و خماطر التسييس حمكمة العدل الدولية بني أمهية"  ،أمحد الرشيدي)6(
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، بل من خالل آرائهم املخالفة للقرار كما تعرض هذا األمر إىل االنتقاد من داخل احملكمة نفسها
وقد حرص معظم القضاة على إيضاح مواقفهم من جوانب القضية حىت املؤيدون لقرار احملكمة إذ أن 

، وهي معروضة لقضية بقراره مبوجب الفصل السابع ااالجتاه العام للقضاة يرى أن تدخل جملس األمن يف
  .)1(إىل إحراج احملكمة أدىعلى احملكمة 

من أبرز اآلراء القضائية يف هذه القضية اليت أثارت مسألة الرقابة على مشروعية قرارات جملس   
املتمثلة األمن بشكل واضح رأي القاضي شهاب الدين حيث يقول يف هذا اخلصوص إن املسألة املثارة و 

د يتجاوز احلقوق فيما إذا كان قرار جملس األمن ق 748/1992يف اعتراض على شرعية القرار 
   .)2( القانونية للدول

ت جملس األمن يف عندما ناقش بند سلطا.  weeramatryويف هذا اخلصوص يرى القاضي 
أم هناك . أي تقييدات؟ ، بتساؤله هل جملس األمن يف تأدية وظائفه املتنوعة حر من731تبين القرار 

نفسها ) 24(، و أجاب بأن املادة خالهلا هذه املسؤوليات والوظائف حدود من املبادئ و اليت تنفذ من
أن جملس األمن يف تنفيذ مهامه حتت املادة . تقدم لنا مثل هذه احلدود عندما تنص يف الفقرة الثانية 

  .)3(»ملتحدة جيب أن يعمل طبقا ألهداف و مبادئ األمم ا «) 40/1(

يف هذه الناحية حيث ذهب يف انتقاده يف تفسري احملكمة بقوله أن  Bedjaouiويرى القاضي    
التدابري املؤقتة تستلزم توافر عدة شروط لكن احملكمة مل جتهد نفسها بالبحث عما إذا كانت تلك 

صادر باالستناد على واقعة الشروط موجودة يف الطلب اللييب أم ال ، بل أن احملكمة قد اكتفت بأمرها ال
   748/1992خارجية و هي القرار رقم 

                                                             
 .61، ص ) 1992،  9العدد (،  جملة السياسة الدولية،  "اجلوانب القانونية لألزمة الليبية " ،األشعل  هللا عبدا )1(

 (2)Eric Zubel، «The Lockerbie Controversy: Tension Between The International Court of 
Justice and the Security Council»,P268. 

  .261، ص  املرجع السابقمفتاح عمر درباش ، )3(
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لكي تربر عدم التأشري ذه اإلجراءات ، ويرى أنه كان ينبغي على احملكمة أن تتجاهل هذا القرار 
  .)1(، وال تقول عليه ، خاصة و أنه قد صدر بعد إغالق باب املرافعات

مل يترك للمحكمة أي خيار تصل إليه  748ر أما القاضي شهاب الدين فقد ذهب بقوله أن القرا
، هذا فضال عن ) 2(بشأن الطلب اللييب إذا اختذت أي قرار سوف يصطدم مباشرة مع قرار جملس األمن

قانونية خاصة إذا كانت تلك املسائل اللمسائل لالتشكيك يف مدى صالحية جملس األمن للتعرض 
احملكمة بالقرارات اليت تصدر عن جملس األمن متس  عروضة على حمكمة العدل الدولية ، ومدى التزامم

  .)3 (موضوع الرتاع املعروض على احملكمة

سابقة ال مثيل هلا يف تاريخ قضاء  متثلواجلدير بالذكر أن قضية لوكريب املطروحة أمام احملكمة 
ابع من ميثاق احملكمة ، فألول مرة يلجأ فيها جملس األمن إىل إصدار قرار ملزم استنادا إىل الفصل الس

األمم املتحدة ، وذلك بشأن نزاع مطروح على حمكمة العدل الدولية ، و يف مرحلة التأشري باإلجراءات 
أو عدم  املؤقتة اليت جيوز فيها للمحكمة التعمق يف حبث األدلة و املستندات أو التعرض ملدى مشروعية

  1 ).4 (القرارات الصادرة عن جملس األمنمشروعية 

قة ترك الدعوى نظرا حلل الرتاع دبلوماسيا بتسليم املشتبه فيهما للمحاكمة يف هولندا و يف احلقي
  من قبل هيئة قضائية اسكتلندية لكان جيب على احملكمة الدولية عند نظرها للقضية يف املرحلة املوضوعية 

ما طبقا التزاما تنفيذ أن تبحث مسألة ما إذا كانت بريطانيا و الواليات املتحدة معفيتني من
ا مبوجب الفصل السابع على اليت مت صدورمه) 748،883(التفاقية مونتريال بفعل قراري جملس األمن 

من امليثاق األمر الذي يستلزم الرد على ما قد تثريه ليبيا من اعتراضات بشأن ) 103(أساس املادة 
                                                             

  .229، ص  املرجع السابقمفتاح عمر درباش ، )1(
(2)Eric Zubel. op cit , p 269. 

  .47، ص املرجع السابقعبد العزيز خميمر عبد اهلادي ، )3(

  .47، ص املرجع  نفسه )4(
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لبحث مشروعية القرار رقم احملكمة كانت ستجد نفسها مؤهلة  فاناملشروعية هذين القرارين ، و عليه 
على أننا نؤكد أن مراجعتها للقرار املذكور ستقف عند حد التعليق فقط ، حيث تقوم بتوجيه ) 748(

فإا  دون حماولة التصريح ا أما يف حالة املشروعية النقد و التحذيرات للمجلس يف حالة عدم املشروعية
بعته حمكمة العدل الدولية يف هذا األسلوب قد اتتقوم باستحسان القرار دون توصيف القرار ا ، و

  .)1(ق عند إجرائها لذلك النوع من الرقابةباالس

و خالصة القول أن غياب النصوص الصرحية يف امليثاق و النظام األساسي لتنظيم الرقابة املباشرة مل 
يف هذا  Allain Pellet، كما يرى  )2(يكن عائقا أمام احملكمة للقيام ا بشكل غري مباشر أو عرضي

 الشأن أن الرقابة عن طريق اإلجراء املنازعايت على غرار اإلجراء االستشاري يبقى عرضيا و احتماليا طاملا
يكون من الضروري تقدير صحة قرارات جملس  أن الرقابة الشرعية خالله مرتبطة بإرادة الطرفني حبيث

  .)4(رقابة أعمال جملس األمن لكن بصعوبة ، و بالتايل يرى أنه ميكن )3(األمن من اجل حل الرتاع

  يناملــــطلب الثــا

  اآلليـــــة السيـاسيـــة

إن معظم الدراسات اليت تطرقت إىل عملية الرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن ، تم فقط بدور 
خاصة يف ظل الدور حمكمة العدل الدولية يف ممارسة هذه الرقابة ، يف حني أا تتجاهل اجلمعية العامة و 

  .الكبري و املتزايد الذي تلعبه يف احلفاظ على السلم و األمن الدوليني 

                                                             
  .285-284، ص املرجع السابقناصر اجليهاين، )1(

  . 2007رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر ،  .لوكريب حادثة ضوء يف األمريكية الليبية العالقات.فصيل راجع ، دريدي مرزوق تملزيد من ال -

  .60، ص  املرجع السابقباترسيو نوالسكو،)2(
)3( Alain PELLET, « Rapport introductif: Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de 

sécurité? »,op-cit p226. 
)4( I bid,p221. 
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الس أثناء إعداد ميثاق األمم املتحدة ، حيث ورد  تلقد طرحت مشكلة الرقابة على تصرفا
الت اليت اقتراح يرمي مبنح اجلمعية العامة دور يف رقابة سلطة جملس األمن يف التكييف ، مبعىن تلك احلا

  من امليثاق ،) 39(تنص عليها املادة 

كما كانت هناك مقترحات أوسع من األوىل حتمل يف طياا إعطاء اجلمعية العامة سلطة حقيقية  
يف مراجعة التدابري اليت يتخذها الس ، لكن كل هذه االقتراحات مت رفضها من قبل الدول 

طلب ما إذا كانت اجلمعية العامة متلك يف الواقع سلطة خالل هذا امل وعليه سوف نناقش من2.)1(الكربى
ولتقدير أمهية الرقابة اليت متارسا اجلمعية العامة على قرارات .الرقابة السياسية على قرارات جملس األمن 

، كما يستوجب علينا ) فرع أول(جملس األمن البد من البحث عن األساس القانوين للرقابة السياسية 
  ).فرع ثان(ة هذه الرقابة دراسة مدى فاعلي

  األساس القانوين لرقابة اجلمعية العامة على قرارات جملس األمن  : الفرع األول 

إن مسألة قيام اجلمعية العامة بالرقابة على مدى مشروعية وصحة قرارات جملس األمن ومدى تطابقها مع 
ة يف هذا الشأن ومع ذلك سوف أحكام امليثاق ، مل حتظى بقدر االهتمام ، مثل حمكمة العدل الدولي

نبحث عن األساس القانوين لسلطة الرقابة السياسية عن طريق اجلمعية العامة على مشروعية قرارات 
وذلك ألن امليثاق بوضعه دستور املنظمة وفيه صالحيات حمددة قننت . جملس األمن يف نصوص امليثاق 

  .يف نظام قانوين معني عرب أحكامه وفقراته

  

  

                                                             
   45،ص  املرجع السابق   .نوالسكو وآخرون   رس يو)1(

  .336-335، ص  املرجع السابقبوبكر عبد القادر ،  -
. 
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  من امليثاق 10ختصاص اجلمعية العامة طبقا للمادة ا: أوالً

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل بسلطات الفروع 
أن يوصي أعضاء اهليئة أو  12كما أن هلا ما عدا ما نص عليه يف املادة .  ةفطائواملنصوص عليها فيه أو 

  .)1(تراه يف تلك املسائل واألمورجملس األمن أو كليهما مبا 

و يف هذا اخلصوص يرى فخري املهنأ أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي اليت هلا حق الرقابة على جملس 
األمن لسلطاته وفقا للفصل السابع من املادة السابق ذكرها، كما أن إطالق هذه األخرية جييز للجمعية 

تدخل يف نطاق ميثاق األمم املتحدة ، وقد كانت هذه املادة حجر العامة أن تناقش مجيع املسائل اليت 
السياسية و االقتصادية و االجتماعية (األساس أثناء املناقشات اليت أجرا اجلمعية العامة للمسائل املختلفة 

  .)2()و اإلقليمية اخلاضعة للوصاية

أن املادة  1955جويلية  11بتاريخ  و استنادا إىل هذا قررت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري
من امليثاق جتيز للجمعية العامة أن تناقش مجيع املسائل اليت تدخل يف نطاق امليثاق ، فقد كانت هذه  10

املادة أساس تدخل اجلمعية يف الكثري من املسائل اخلاصة باإلقليم غري املستقلة أو املوضوعة حتت الوصاية 
ية ملسألة حقوق اإلنسان و احلريات األساسية يف بلغاريا و ار ، و أيضا ، ومن أمثلة ذلك دراسة اجلمع

  .)3(مسألة التفرقة و العنصرية يف جنوب إفريقيا خالل الدورتني التاسعة والعاشرة للجمعية

  

                                                             
  املرجع السابق   ،من ميثاق األمم املتحدة 12املادة  )1(

 PDF ،www.docjax.com 157، ص  سلطة جملس األمن التقديرية يف تطبيق إجراءات الفصل السابع من امليثاقشيد املهنأ ، فخري ر )2(
  14/03/2013تاريخ الزيارة 

، ص ) 2008مذكرة ماجستري يف القانون الدويل ، :ر جامعة اجلزائ(،  تفعيل دور اجلمعية العامة يف حفظ السلم واألمن الدولينيعجايب إلياس ،  )3(
35-36.  

http://www.docjax.com
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كما متت اإلشارة إىل هذه املادة بتربير حق اجلمعية العامة يف مناقشة مسألة اجلزائر حيث ذهب البعض 
يقع على عاتق اجلمعية العامة االلتزام مبناقشة هذه املسألة و البحث عن حل عادل هلا يتفق مع  إىل أنه

  2.)1(مبادئ امليثاق و أن هذه املسألة أصبحت مشكلة دولية دد السلم العاملي

  من امليثاق 15اختصاص اجلمعية العامة طبقا للمادة :  ثانياً

و أخرى خاصة من جملس األمن وتنظر فيها ، وتتضمن هذه تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية  -1
  .التقارير بيانا عن التدابري اليت يكون جملس األمن قد قررها أو اختذها حلفظ السلم واألمن الدويل

، ومن خالل هذه املادة )2(تتلقى اجلمعية العامة تقارير من الفروع األخرى لألمم املتحدة و تنظر فيها -2
الدور الذي تلعبه اجلمعية العامة داخل اهليكل التنظيمي هليئة األمم املتحدة ، و هو الشيء يتضح لنا أمهية 

، حيث أعطى للجمعية العامة  1945مؤمتر سان فرانسيسكو لسنة  يف الذي نادت به الدول الصغرى
األمن احلق يف تلقي تقارير سنوية أو خاصة من األجهزة الرئيسية اليت اختذا يف جمال حفظ اللم و

  3.)3(الدوليني

وتعقيبا على هذا أكد فخري ملهنأ أن التقارير اليت جيب أن يرفعها جملس األمن إىل اجلمعية العامة ال 
حيث أن املادة )  12و  8و  7و  6(تقتصر على الفصل السابع من امليثاق بل تتعداه إىل الفضول 

ملقاصد األمم املتحدة و مبادئها و  نصت على أن جملس األمن يعمل أداء هذه الواجبات وفقا 24/2
  .12،  8،  7،  6السلطة املخولة لس األمن لتمكينه للقيام ذه الواجبات مبينة يف الفصول 

إال أن اجلمعية العامة عند ممارستها الختصاصاا فإن ميثاق األمم املتحدة قد وضع قيدا مهما على 
ويضيف فخري ملهنأ أنه يف حال . من امليثاق 12 املادة سلطتها هذه لس األمن ، و هذا القيد ورد يف

                                                             
  .36، ص نفسه املرجع  )1(

  . املرجع السابق،من ميثاق األمم ملتحدة نفس  15املادة )2(

  39، ص  املرجع السابقعجايب إلياس ، )3(
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ها له الفصل السابع من امليثاق ، فله أن يستمر يف حاستمرار جملس األمن باختاذ اإلجراءات اليت من
اإلجراءات املتعلقة باحلصار أو استخدام القوات البحرية أو اجلوية أو الربية يفرق الرقابة من كل 

  .مضمون

من امليثاق ينصب فقط على املواقف  12مارسات العملية أن القيد الذي أوردته املادة وقد أثبتت امل
مبوجب الفصل  مناألو املنازعات اليت تتعلق بالسلم واألمن الدوليني اليت تدخل ضمن اختصاص جملس 

قضايا بل إن السابع من امليثاق، وبالتايل فإن هذا القيد ال يرد على سلطة اجلمعية العامة فيما عداه من ال
هذا القيد ال يرد على سلطة اجلمعية العامة إذا كان للموقف أو الرتاع جوانب أخرى، اقتصادية أو 
اجتماعية أو إنسانية ، و مثال ذلك املشكلة الفلسطينية حيث عهدت اجلمعية العامة إىل جملس األمن 

يت املسألة قيد نظر لك الوقت بقومنذ ذ 1947نيسان  3الصادر يف  181/2مبوجب قرارها رقم 
جملس األمن فيما يتعلق حبفظ السلم واألمن الدوليني ومع ذلك فقد ظلت مدرجة على جدول أعمال 

  اجلمعية العامة فيما يتعلق باجلوانب األخرى كاجلوانب السياسية و الثقافية و االجتماعية و اإلنسانية 

  .)1(شكلةوكل من جملس األمن و اجلمعية العامة يقرر ويوصي بشأن امل

ويف األخري خنلص إىل أن سلطات اجلمعية العامة ضعيفة كوا ال متلك كأصل عام مكنة إصدار 
القرارات اليت تلزم ا الدول األعضاء ، إال أا من الناحية النظرية متارس الرقابة على جملس األمن ، كما 

   باملنظمة، األمر الذي جيعلها يف مرتبة أعلىأا تستطيع التدخل يف الكثري من اجلوانب اإلدارية و التنظيمية 

، بقي لنا أن نتعرف على فعالية هذه الرقابة و )2(من جملس األمن من زاوية االختصاصات الواسعة
  .يف اجلانب العملي  حتققها 

  مدى فاعلية رقابة اجلمعية العامة على قرارات جملس األمن :الفرع الثاين 

                                                             
  .160-159، ص  املرجع السابقفخري رشيد املهنأ ، )1(

  .146-145، ص  لسابقاملرجع ا،حممد سامي عبد احلميد )2(
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ز الرئيسي الذي متثل فيه كل الدول األعضاء باألمم املتحدة ، وقد تعترب اجلمعية العامة هي اجلها
  2.)1(مطلع األجهزة الرئيسيةاملنظمة األخرى فجاء امسها يف  غريها من أجهزة ميزها عنحضيت بوضع 

وبناءا على املرتبة اليت حتتلها اجلمعية العامة داخل اإلطار التنظيمي لألمم املتحدة خيول هلا إمكانية 
اف والرقابة على نشاطات أجهزة املنظمة ، وبصفة خاصة الرقابة على أعمال جملس األمن ، وال اإلشر

سيما القرارات املتعلقة بالفصل السابع ، فسلطة اجلمعية العامة يف فحص امليزانية والتصديق عليها تعد من 
جملس األمن الدويل ، وذلك على أكثر الوسائل فعالية يف القيام بالرقابة على أنشطة األمم املتحدة مبا فيها 

، فقد حدث أن )2(أساس أن اجلمعية العامة بإمكاا عدم إقرار نفقات مالية لعمل قد أختذ ضد إرادا
امتنعت اجلمعية العامة عن متويل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا خالل العام األول من إنشائها 

  . 1993 اريخ بت 808بواسطة قرار جملس األمن رقم 

و يف نفس السنة قامت اجلمعية العامة بإنشاء فريق للعمل على مراقبة التقارير الدورية اليت تقدمها 
لدراسة  17/08/1993بتاريخ  47/233نت الالئحة رقم األمن إىل اجلمعية العامة ، كما تب جملس

  4.)3(جلس األمناملشاكل و العراقيل اليت تواجه العالقة اليت تربط اجلمعية العامة مب

و على أي حال فإن املمارسات الثابتة للجمعية العامة قد ضيقت إىل حد ما من إطار تطبيق نص 
من امليثاق اليت متنع اجلمعية العامة من اختاذ أي توصية يف نزاع أو موقف معروض على جملس  12املادة 

قد مارست سلطتها بشأن التوصية  األمن ما مل يطلب منها األخري ذلك، حيث نالحظ أن اجلمعية العامة
من  14باختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ السلم و األمن الدوليني مبوجب اختصاصها العام الوارد يف املادة 

                                                             
  .88، ص  املرجع السابقاهللا أبو العال ، أمحد عبد)1(

  
 .291، ص املرجع السابقناصر اجليهاين،)2(

)3( Mohamed Bedjaoui, nouvel order mondial et contrôl de la légalité des  act es de conseil de 
sécurité-op,cit, pp  .143 - 142  
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امليثاق ، حىت ولو كان موضوع التوصية ال يزال معروضا على جملس األمن الدويل ، ومل يتخذ هذا 
املتعلقة بالرتاع يف البوسنة ) 10/49،  121/47(ات أرقام األخري القرار املناسب بشأنه ، وتعد القرار

واهلرسك من قبيل تلك املمارسات للجمعية العامة ، واليت أكدت فيها على حق شعب البوسنة واهلرسك 
  .)1(يف الدفاع عن النفس ، كما دعت إىل رفع حظر توريد األسلحة املفروض عليها

 ممارسته أثناء األمن جملس قرارات مراقبة و متابعة هلا كنمي العامة اجلمعية فإن تقدم ما على بناء و
 جملس أداء تقييم سلطة العامة فللجمعية الدوليني، األمن و السلم حبفظ املتعلقة تهاسلط و الختصاصاته

 و انتقادها بإمكاا أا إال للميثاق، خمالفة كانت إذا قراراته إلغاء سلطة متلك ال كانت إن و األمن،
 .)2(1947 سنة العضوية أزمة يف حدث كما عليها التعليق

 كانت إن و األمن جملس سلطة على العامة للجمعية السياسية الرقابة أن إىل األخري يف ختلص و      
 أعضاء انتخاب يف مسامهة يف و امليزانية أعداد جمال يف، وتتمثل بصفة خاصة النظرية الناحية من موجودة
 امليثاق أوكلها اليت الصالحيات يف و األمن جملس عن تقارير تلقي عملية يف و الدائمني، غري األمن جملس

  .)3(العامة للجمعية امليثاق من 15 إىل 10 املواد مبقتضى

 فهي معدومة، تكن مل إن تأثريها، يف جدا ضعيفة جيعلها بشكل جاءت فإا العملية الناحية من أما
 إذا ما حني يف املشروعية، عدم شبه من ختلو اليت الس قرارات على التأكيد و التأييد حد عند تقف
 للجمعية توصيات أو قرارات جند فال مشروعيتها، مدى يف الشكوك حوهلا حتوم الس قرارات كانت
  )4(عليها االعتراض و القرارات تلك مشروعية بعدم تفيد العامة

                                                 

                                                             
  . 292-291، ص  املرجع السابقناصر اجليهاين ، )1(
  .292 ص ،السابق املرجعيونس، أبو املنعم عبد ماهر)2(
  .336 ص ،السابق املرجعالقادر، عبد بوبكر)3(

  .292 ص ،السابق املرجعاجليهاين، ناصر)4(
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  لثايناملبحث ا

  مشكلة الرقابة على قرارات جملس األمن أسباا وسبل تفعيلها

دم اقتناع بعض الدول الكربى بقيام احملكمة واجلمعية كوسائل فاعلة يف حل املنازعات عما من شك يف 
ا بصورة الدولية، باإلضافة إىل غياب هيئة مكلفة صراحة مبراقبة أعمال الس، أدى إىل مشكلة مزمنة، مل تتضح معامله

  .ة السياسية لتفعيلهارادجلية نظرا لغياب النصوص اليت تقضي بذلك، باإلضافة إىل غياب اإل

ومما ساهم يف تعقيد مسألة الرقابة على قرارات جملس األمن، امتناع هذا األخري لفترة طويلة عن بيان األساس القانوين 
يت يستند إليها، مما أدى بطبيعة احلال إىل تشكيل عرفا الختصاصه، باإلضافة إىل عدم اإلشارة إىل نصوص امليثاق ال

  )1(.دوليا شائعا مألوفا يف القرارات املتشاة مما صعب مأمورية تقرير مشروعية أعماله والرقابة عليها

غري أنه من الطبيعي لكل مشكلة حتدث البد أن تكون ورائها أسباب خاصة، لذا فإن مشكلة الرقابة على قرارات 
سبل لتفعيل هاته إجياد مكتويف األيدي، فال بد أن حناول  أن نبقى من هلا أسباا، ولكن ليس من املفروضجملس األ

  :املرجو منها، وعليه نقسم هذا املبحث إىل مطلبني على النحو التايل  الرقابة، لتحقق

  .أسباب مشكلة الرقابة على قرارات جملس األمن: املطلب األول

  .رفض واضعي امليثاق بسط أي رقابة على جملس األمن: الفرع األول

  .بعض أحكام امليثاق غموض: الفرع الثاين

  سبيل تفعيل الرقابة على قرارات جملس األمن : املطلب الثاين

  .تدعيم التوازن اجلديد للسلطات بني جملس األمن و اجلمعية العامة: الفرع األول 

   .كمة العدل الدولية يف الرقابة على قرارات جملس األمنتفعيل دور حم: الفرع الثاين

                                                         

                                                             
  .92، ص املرجع السابقشهور خبيت العرميي،م )1(
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  املطلب األول

  أسباب مشكلة الرقابة على قرارات جملس األمن

األمن، مل يتعرض ميثاق األمم املتحدة املنبثق عن مؤمتر سان فرانسيسكو للرقابة على مشروعية أعمال جملس 
حيث أبقى اآللية الرئيسية الوحيدة اليت يستوجب على جملس األمن مراعاا و احترامها أثناء ممارسته الختصاصاته هي 

  ، )1(هذا من ناحية  امليثاق، فاألمر يف هذه املسألة مل يتعلق بنسياا ألا قد عرضت بشكل واضح أثناء املفاوضات

وص ميثاق األمم املتحدة، اليت تتسم أحكامه بالعمومية، غموض بعض نصفإن و من ناحية أخرى ، 
وجهة النظر القانونية هلا قيم متساوية، وهلا إطار  من حبيث تسمح أحيانا بتفسريات متباينة، قد تكون
هذه التفسريات من جانب الدول تباين  إىلباإلضافة )2(.مفتوح على احتماالت متعددة من حيث التفسري

 –وبصفة خاصة جملس األمن  –املعنية بتطبيق هذا امليثاق مما يتيح هلذه األجهزة أو من جانب األجهزة 
  )3(.سلطة تقديرية واسعة إىل درجة الغموض

و من هنا فإننا سنحاول االقتصار يف هذا الصدد على أسباب مشكلة الرقابة على قرارات جملس 
ناهيك عن ، )فرع أول (  ن رفض واضعي امليثاق بسط أي رقابة على جملس األم األمن من خالل

  ).فرع ثاين ( غموض بعض أحكام امليثاق 

  رفض واضعي امليثاق بسط أي رقابة على جملس األمن: الفرع األول

بادئ ذي بدئ يتعني علينا الرجوع إىل األعمال التحضريية لعلها تلقي بعض الضوء على مقاصد الوفود 
  .نظر واضعي امليثاق يف هذه املسألة وجهة ، حىت نقف علىاملشاركة يف مؤمتر سان فرانسيسكو

                                                             
(1) Florent mazero, "le contrôle de légalité des décisions de conseil de sécurité " op.cit , p 123. 

  .149، ص املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري، )2(
  .56، ص ) 2007أفريل ،  68عدد ( جملة السياسة الدولية،،  "جملس األمن ضرورات اإلصالح يف عامل " ليتيم فتيحة،  )3(
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و يف هذا اخلصوص تشري أعمال املؤمتر بأن بلجيكا قدمت اقتراح تؤيد فكرة الرقابة القضائية حملكمة العدل الدولية، 
والذي يتضمن منح الدولة الطرف يف الرتاع احلق يف طلب رأي استشاري من احملكمة إذا رأت تلك الدولة أن قرار أو 

  .جملس األمن تنتهك حقوقها األساسية توصية

و إذا كانت احملكمة تعترب مثل هذه احلقوق قد مت جتاهلها أو تعرضت إىل ديد، فمن واجب الس إما إعادة 
  .)1(النظر يف املسألة أو إحالة الرتاع إىل اجلمعية العامة الختاذ القرار املناسب

دعم الكايف، حاول الوفد البلجيكي إدخال تعديل مفاده وخشية من فشل هذا االقتراح وعدم حصوله على ال
أن تقرر اللجنة القانونية اجلهة املختصة بعملية تفسري بعض أحكام امليثاق، يف ضوء احتمال إمكانية الرجوع إىل 

ري منها و خاصة من قبل أجهزة املنظمة الرئيسية املخولة بذلك دل الدولية من أجل احلصول على تفسحمكمة الع
تضى امليثاق، وهي قبل كل شيء تفسريات غري ملزمة بوضعها جمرد آراء استشارية يف مسائل قانونية فقط و ليست مبق

سياسية، وبعد جدل طويل قد طرحت فيه اقتراحات متنوعة من واضعي امليثاق إذ الحظوا أنه سيكون يف إمكان 
  .)2(الدوراجلمعية العامة أو احملكمة أو جلان خاصة من اخلرباء تأدية هذا 

مل  –كان سيتجسد يف الفصل السادس من امليثاق اخلاص بالتسوية السلمية للمنازعات  –رغم أن هذا التعديل 
لقرارات  كان مناسبا لتقوية األساس القانوين مناإيكن بأي حال يستهدف تقييد سلطات جملس األمن املشروعة، و 

اجلدل والنقاش بني واضعي املسودات وقد اعترضت عليه الدول  ، لكن قد أثار هذا التعديل الكثري من)3(جملس األمن
حمو أي أثر ملفعول قرارات جملس  ىلإالكربى بشدة، خاصة الواليات املتحدة األمريكية حبجة أن ذلك سوف يؤدي 

ذلك  ، و اخلوف من وقوع جملس األمن يف مصيدة االعتبارات القانونية، كما قال ممثل الصني، باإلضافة إىل)4(األمن
  .)5(أن اآلراء القانونية تؤدي إىل عرقلة وإعاقة جملس األمن عن القيام بأعماله

  

                                                             
  .74، ص ) 1994العدد األول، مارس ( ،جملة احلقوق جامعة الكويت" كمة العدل الدوليةقضية لوكريب أمام حم" .خميمر عبد العزيز عبد اهلادي  )1(
  .74، ص املرجع السابقناصر اجليهاين، )2(
  .147، ص املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري،-
  .147، ص هنفساملرجع  )3(
  .74، ص املرجع السابقخميمر عبد العزيز عبد اهلادي، )4(
  .370، ص املرجع السابقاس سليم،عبد الغفار عب )5(
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  غموض بعض أحكام امليثاق :  الثاينالفرع 

أكدت املمارسة العملية أن بعض املبادئ والقواعد الواردة يف امليثاق جاءت يف صياغة عامة تقترب 
ق أكثر عمومية يف أهدافه و أقل إلزامية لس حيث كرست ميثا )1(من الغموض وعدم الوضوح أحيانا،

، وبنظرة فاحصة يف أحكام امليثاق جند أنه مل يضع تعريف حيدد فيه ) أوال( األمن يف التنفيذ بأحكامه 
املسائل اليت دد السلم واألمن الدوليني، لكي يسترشد به جملس األمن أثناء تكييفه للفعل الذي وقع فيما 

  )2(). ثانيا( ديد للسلم أو أخل به، أو أنه يعد عمال من أعمال العدوان إذا كان ينطوي على 

  عمومية بعض أحكام امليثاق:  أوالً

لقد أشرنا يف ما سبق إىل أن املمارسة العملية أكدت أن بعض املبادئ و القواعد الواردة يف امليثاق 
  .رضةخضعت لتفسريات و تأويالت متناقضة ومتعا ، حيثجاءت يف صيغة عامة

بنيويورك، الذي شكلت فيه مسألة  2000ويف هذا اخلصوص عقدت قمة األلفية يف سبتمرب 
تعديل ميثاق األمم املتحدة احليز األكرب من اهتمامات دول العامل، بسبب ظهور ثغرات وعيوب، حيث 

  )3(.أثار غموض حق الدفاع الشرعي الفردي أو اجلماعي جدال واسعا يف حتديد مفهومه

، واليت تنص على  02فقرة  24ينطبق بوضوح مع ما جاء يف هذه القمة هو نص املادة ولعل ما 
  )4(..."يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها " أن 

، فإا متثل طابعا غامضا خلضوع جملس األمن للميثاق حسب رأي الفقيه 24وفيما خيص املادة 
ومع ذلك فإنه يضيف يف موضع آخر تدقيقا ملوقفه ليؤكد انه ما يستخلص من هذه املادة  حممد جباوي،

                                                             
، )2  ،2005ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط (، أزمة املنظمات الدولية يف زمن اهليمنة األمريكية: وفاة األمم املتحدة سعيد األوندي، )1(

  .273ص
 .207، ص املرجع السابقأمحد عبد اهللا أبو العال، )2(

  .273، ص املرجع السابقسعيد األوندي، )3(
 .املرجع السابقمن ميثاق األمم املتحدة، 02فقرة  24املادة  )4(
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" مبقاصد األمم املتحدة ومبادئها " وجود فرق ملحوظ بني عبارة تقييد جملس األمن يف أداء واجباته 
قل إلزامية لس من امليثاق تعد أ 24، فالصياغة املعتمدة يف املادة "بأحكام امليثاق " وتقييد جملس األمن 

األمن، واليت تنص على اكتفاء الس بأداء واجباته وفقا ألهداف مبادئ األمم املتحدة فقط، دون أن 
  )1(.يكون ملزما باحترام خصوصيات أحكام امليثاق ذات صلة

تقدم املندوب النروجيي باقتراح  1945ويف هذا الصدد، خالل مؤمتر سان فرانسيسكو يف عام 
الذي يتضمن التزام جملس األمن يف واجباته ال يكون مقصور على أهداف ) 24(ادة تعديل نص امل

  .ومبادئ األمم املتحدة فقط، إمنا ميتد التزامه بالتقيد مع باقي النصوص األخرى

وفقا " غري أن هذا االقتراح مت رفضه، ومن ذلك الوقت ومع نظرية السلطات الضمنية فإن صيغة 
، فإن جملس األمن لن تكون على سلطاته العامة واخلاصة أي قيود أو )2("مبادئها ملقاصد األمم املتحدة و

إلزامية من امليثاق عدا حفظ السلم الذي يستوعب مجيع األهداف األخرى وخيتزهلا مجيعا، وهو ما يفرغ 
  .على قراراته يف حفظ السلم من أي مضمون رقابةأية 

هداف ومبادئ امليثاق هي الوحيدة اليت أن أ Rene Degni-seguiوتعقيبا على ذلك ذهب 
األمني العام لألمم املتحدة يف  أكده حتد من سلطات الس وهي أهداف ومبادئ واسعة، وهو ما

األهداف واملبادئ األساسية الواردة يف الفصل األول من : بقوله  1974جانفي  10تصرحيه الصادر يف 
وهو نفس االجتاه الذي سلكته حمكمة العدل الدولية . نامليثاق، هي القيود الوحيدة لسلطات جملس األم

  )3(.1971أثناء تفسريها هلذه املادة يف قضية جنوب غرب إفريقيا سنة 

  

                                                             
)1( M. BEDJAOUI, op. cit., p. 24. 

(2) M. Bedjaoui, «un contrôle de la légalité des actes du conseil de securite est—il possible», op 
cit , p.266 

 .151، ص املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري، (3)
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  غموض فكرة ديد السلم واألمن الدوليني :  ثانياً

رغم األمهية البالغة اليت أولوها مؤمتري سان فرانسيسكو لتحقيق وإقامة السلم واألمن يف كافة 
حيث يتضح ذلك من خالل عدد املرات اليت وصل فيها ذكر حفظ السلم واألمن  –العامل  أرجاء

غري أن امليثاق مل يضع تعريف حمدد ودقيق لتلك العوامل  –مرة  28الدوليني يف ميثاق األمم املتحدة إىل 
بذكر أن جملس  من امليثاق جند أا اكتفت 39، وباستقراء نص املادة )1(املهددة للسلم واألمن الدوليني

األمن هو صاحب السلطة يف تقدير أن واقعة تنطبق عليها وصف ديد السلم واألمن الدويل دون حتديد 
   )2(.املعايري واملقاييس اليت ميكن االستناد إليها يف ذلك

 39وعليه فإن جملس األمن يبدو حائزا لالستئثار بوصف الوضعيات الثالثة املذكورة يف املادة 
لمجلس سلطة تقديرية واسعة يف لمن هذه املادة، أن  بني، حيث يت)3(مضمون امليثاقحسب شكل و

حتديد حتقق أو عدم حتقق إحدى احلاالت السابقة، ليتخذ فيما بعد التدابري القسرية اليت يراها كفيلة 
مبعاجلة الوضع سوى كان ذلك اجتاه دولة عضو يف املنظمة أو غري عضو، كما أن له أن يتدخل يف 

لرتاعات املسلحة الداخلية إذا كان من شأا املساس بسلم الدول احمليطة بالدولة حمل الرتاع، ولعل أكثر ا
عامل يؤثر على جملس األمن يف تقديره للحاالت السابقة هو العامل السياسي، يف الوقت الذي يكون فيه 

القضايا اليت من شأا أن دد  ، وهو ما يؤدي مبجلس أثناء التعامل مع)4(لالعتبارات املوضوعية األقل
   .تحلاالوانتقائية رغم تشابه ا*،السلم الدويل مبعايري ازدواجية

                                                             
، )2008،  2دار الكتب القانونية، مصر، ط(، تدخل األمم املتحدة يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويلزيدان مسعد عبد الرمحن،  (1)
  .352ص

  . 46، ص   املرجع السابقوليد فؤاد احملاميد، (2)
)3( Gérard COHEN JONATHAN, dans Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations 

Unies, Paris, Économica, 1991, p. 649. 
  .71-70، ص)2000،  1دار النهضة العربية، القاهرة، ط( ،االقتصاديةالعقوبات الدولية عبد العال أمحد،  فاتنة )4(

وهكذا فإن سلوكا . األوضاع املتماثلة يقصد بازدواجية املعاملة طبقا للقانون الدويل، قيام الدول واملنظمات الدولية بإتباع سلوك متغري يف خصوص* 
ث أن مثل مزدوجا يتم تطبيقه على األوضاع املتماثلة، حيث تقوم الدول و املنظمات الدولية بقبول، أو رفض انطواء أوضاع متماثلة حتت نص معني، حي

بل أن وصفا معني قد خيضع يف مرحلة لنص، ويف . رهذه األوضاع عرضة ألن حتكم من جانب نص دون آخر بدون أن يتوافر لذلك صفة الثبات و االستقرا
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ومن أمثلة هذا االستعمال سوف نذكر حالتني تكشف سلوكات جملس األمن الدويل يف 
 748و  731، األوىل هي قضية لوكريب أصدر جملس األمن قراره رقم )1(االزدواجية والكيل مبكيالني 

 الوقت الذي كانت فيه حمكمة العدل الدولية قد قامت بإغفال باب املرافعة الشفوية فيها وعلى وشك يف
، صدر قرار جملس األمن يف احملكمةساعة بعد إغفال باب املرافعة أمام  48إصدار قرارها، يف خالل 

واألمن الدوليني،  ، والذي أعترب أن تسليم الرعيتني اللتني أصبحا يشكالن ديدا للسلم31/03/1992
  .واتسم قراره بطابع االلتزام

طريقة جد بأما احلالة الثنائية فهي أزمة البوسنة واهلرسك، حيث تعامل جملس األمن مع هذه األخري 
خمتلفة عن طريقة لوكريب، حيث اكتفى جملس األمن حياهلا بإصدار التوصيات والقرارات غري امللزمة، 

والضحايا اليت جنمت عن األزمتني، حيث متيزت أزمة لوكريب وأزمة غم من اختالف حجم الدمار ربال
UTA  رم احلقيقي الذي نفذ عملية لوكريب، يف حنيبضحايا عددهم حمدد يف غياب أدلة مادية، ثبت ا

جند أن يف أزمة البوسنة واهلرسك، جرت عملية إبادة مجاعية وتطهري عرقي ألمواج من البشر ال حيصى 
  )2(.معروفعددهم والفاعل 

رغم أن القرارات اليت أصدرها جملس األمن يف أزمة لوكريب اليت ترتدي عباءة الدعوة للقضاء على 
اإلرهاب الدويل تتجاوز حدود الصالحيات املخولة لس األمن الذي تنحصر مهمته األساسية يف كيفية 

ي، وليس من بنود امليثاق أي نص درء األخطار احملتمل حدوثها واليت ميكن أن دد األمن والسالم العامل
  )3(.يعطي لس األمن صالحية التحقيق يف حوادث وقعت قبل سنوات ماضية

                                                                                                                                                                                                          
وينجم عن تواجد ظاهرة االزدواجية يف املعاملة يف إطار القانون الدويل العام، عدم حتقق التناسق الواجب توافره للنظام . مرحلة أخرى لنص آخر خمالف-

اية الوحدة له، بل أن النص القانوين يهدف إىل حتقيق التجانس و االرتباط يف سلوك اء أوجه التناقض مما حيقق يف النهفالقانوين، فالوحدة يف املعاملة، يعين انت
  .337، ص املرجع السابقر بوبكر عبد القادر،أنظ. املخاطبني بأحكامه

 .338-337، ص ص  هاملرجع نفس) 1(

  .338،339، ص ، ص هاملرجع نفس )2(
  .253، ص املرجع السابق،مفتاح عمر درباش )3(
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جند جملس األمن يف أزمة البوسنة، أنه ساهم يف استمرارها ، وذلك من خالل القرارات الغامضة والغريبة، 
أصدره جملس األمن يتسم  يف مصاحل املعتدين، وأدانت الضحايا، حيث جند أن أول قرار تصباليت 

، الذي يشري من جهة إىل ضرب حظر عام على إستراد األسلحة مع  713بتناقص عجيب ، هو القرار 
علم أعضاء جملس األمن املسبق أن املسلمني الطرف الضحية ال ميلكون ما مينع عنهم اإلبادة، يف مقابل 

ىل القرار أن الوضع يف البوسنة امتالك الصرب والكروات أسلحة متطور، ومن جهة أخرى يشري إ
مت تسواهلرسك يهدد السلم واألمن الدوليني، دون القيام بإجراءات عملية لوقف اازر اجلماعية، وقد ا

      )1(.مجلة القرارات الصادرة عن جملس األمن آنذاك باحلث على االلتزام باحلل السلمي للرتاع

الذي يرى أن التهديد  Jean combaeauرأي ولعل ما ينطبق بوضوح مع ما مت اإلشارة إليه 
، هو املوقف الذي يكون فيه اجلهاز خمتص بعمل جزائي يعلن فيه أنه يهدد 39ضد السلم مبفهوم املادة 

فعال السلم ، ويضيف أن سلطة تكييف فعل ما إذا كان يهدد السلم من عدمه هي سلطة قانونا غري 
  )2(. حمددة، لكنها أيضا غري خاضعة للرقابةحمددة، ليس فقط ألا تستند على مفاهيم غري

معلقا على أن جملس األمن  Alain pelletمبا أشار إليه  Jean combaeauويتدعم رأي  
يستفيد من سلطة تقديرية ال ميكن أن تكون حمال ألي رقابة، ليس ألا مستحيلة يف غياب حدود 

  )3(.غري مالئمة ومآهلا الفشل –باإلضافة غلى ذلك  –لسلطات جملس األمن لكنها ستكون 

وننهي يف األخري أن ما يزيد األمر وطأة أن جملس األمن خيتلف يف الطرق اليت يعرب ا أثناء إصدار 
املنصوص عليها  واليت تؤدي إىل إعمال سلطاته 39قراراته عن وجود حالة من احلاالت الواردة يف املادة 

يشري فيها الس صراحة إىل املادة السابقة مع ذكر  اليت تجند يف بعض القرارا حيث ،مبوجب هذه املادة
يف تكييفه  39العبارات الواردة فيها، ويف أحيان أخرى يلجأ جملس األمن للعبارات الواردة باملادة 

                                                             
  .339، ص املرجع السابقبد القادر،بوبكر ع )1(
  .148، ص املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري، )2(

)3(  Alain pellet. op cit. P 237.  
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بع من اللحالة، دون اإلشارة للمادة صراحة، أما قرارات أخرى فقد أشار فيها الس إىل الفصل الس
، هو ما يزيد من مشكلة )1(أو ذكر للعبارات الواردة ا 39طته دون حتديد املادة امليثاق كأساس لسل

الدور احملتمل يف الرقابة على قراراته وتقدير مشروعيتها، فطبقا مليثاق األمم املتحدة يف وضعه احلايل فإن 
عمومية ألهداف ، فهي تستند بأكثر قرارااأجهزة املنظمة ليس مطلوبا منها مبدئيا اإلشارة ملسببات 

  )2(.ووظائف وسلطات املنظمة متجنبة بكل سهولة رقابة شرعية أعماله

  المطلب الثاني

  سبیل تفعیل الرقابة على قرارات مجلس األمن

جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل ضرورة إعادة النظر يف العالقة اليت تربط بني جملس األمن وكل من اجلمعية 
  .ة، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف ومقاصد األمم املتحدةالعامة وحمكمة العدل الدولي

وترتكز مقترحات تفعيل الرقابة على قرارات جملس األمن حول مسألتني هامتني تتعلق األوىل بتدعيم التوازن 
بضرورة تفعيل دور حمكمة العدل ، والثانية مرتبطة )فرع أول ( اجلديد للسلطات بني جملس األمن واجلمعية العامة 

  ).فرع ثاين ( الدولية يف الرقابة على قرارات جملس األمن 

  تدعيم التوازن اجلديد للسلطات بني جملس األمن و اجلمعية العامة: الفرع األول 

أن تعطي لكل  على-لقد حرص ميثاق األمم املتحدة على توزيع االختصاصات بني فروع املنظمة 
باقي األجهزة، حرصا منه  ختصاصاتااألمم املتحدة اختصاصات حمددة و متميزة عن جهاز من أجهزة 

وخاصة بني جملس األمن و اجلمعية العامة،  –على أن يؤدي كل جهاز الدور املنوط به على أكمل وجه 
 قتصرالس األمن مسؤولية اختاذ اإلجراءات الكفيلة حلفظ السلم و األمن الدوليني، بينما فقد أعطى 

  )3(.دور اجلمعية يف هذا اال على جمرد املناقشة و التداول و التوصية

                                                             
  .73، ص املرجع السابقفاتنة عبد العال أمحد، )1(
  .151،152، ص ص املرجع السابقفطحيزة التيجاين بشري،)2(

 .94ص ،  ، املرجع السابقأمحد عبد اهللا أبو العالء ، )3(
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بداية عهد األمم املتحدة قد وقعت أحداث دولية عدة، وميكن القول أن جملس األمن غري أنه منذ 
  .قد بدا عاجزا عن مواجهتها بالدقة اليت أرادها واضعو امليثاق

بداية عملها سنة  يفه أحكام ميثاق األمم املتحدة تتضمنفمنذ تويل جملس األمن ملسؤولياته طبقا ملا 
استمر انقسام الدول األعضاء يف ) سابقا ( بعد ايار اإلحتاد السوفييت  1991وحىت اية  1946

املنظمة، و اليت من ضمنها بطبيعة احلال األعضاء الدائمون، إىل فريقني متعارضني من حيث السياسة و 
الكتلة الشرقية، واآلخر بزعامة أمريكا متمثلة يف ) سابقا ( اإلحتاد السوفييت  املصاحل، أحدمها بزعامة

  )1(.الكتلة الغربية

و يف ظل هذا الوضع تكررت استعماالت حق الفيتو من قبل الدول الكربى صاحبة املقاعد الدائمة 
  ، مما أدى إىل شلل يف جملس األمن، حيث أدى إىل اندالع احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي والغريب

نظام األمن اجلماعي، و هذا األمر جعل جملس األمن عاجزا عن أداء وظائفه مبا يتفق مع روح امليثاق، 
  )2(.جز منظمة األمم املتحدة عن احملافظة على السلم و األمن الدولينيعومن مث 

لس األمن من فراغ، وملا كانت اجلمعية العامة هي الفرع الرئيسي اليت تستطيع سد ما قد حيدثه جم
ويل الوظائف السياسة إليها، واليت تصدر قراراا إىل تعزيز سلطات هذه اجلمعية، وختفقد اجتهت األنظار 

  .بأغلبية اليت تتحكم فيها الكتلة الغربية

، )3(وقد أسفرت تلك اجلهود عن تطور سلطات اجلمعية العامة يف حفظ السلم و األمن الدوليني
  أكثر فاعلية لتفعيل دورها،  صيغةت ومل يتوقف البحث يف نصوص امليثاق إلجياد فاستمرت احملاوال

  

                                                             
 .83، ص ،  املرجع السابقمشهود خبيت العرميي ،  )1(

 .66، ص،  املرجع السابقعجايب إلياس ، )2(

 .84، ص ،  املرجع السابقمشهود خبيت العرميي ،  )3(
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  )1(.حيث كلل هذا البحث بصدور قرار اجلمعية العامة املسمى بقرار اإلحتاد من أجل السالم

يف حماولة للتخلص من اآلثار الناجتة عن عجز جملس األمن يف ممارسة سلطة القرار للمسائل و 
وافقت حيث السلم واألمن الدوليني إعماال لنظام األمن اجلماعي بسبب حق االعتراض، املتعلقة حبفظ 

على املشروع الذي تقدمت به الواليات املتحدة األمريكية والذي  1950اجلمعية العامة يف نوفمرب 
ة طالبت فيه إدراج مسألة العمل املشترك من أجل السلم واألمن الدوليني جبدول أعمال الدورة اخلامس

  .للجمعية العامة

موافقة مخسني صوتا، و اعتراض مخسة أصوات، وامتناع ثالثة دولة وقد حتصل هذا القرار على  
و السبب يف إصدار هذا القرار هو ما تبني يف أعقاب تدخل األمم املتحدة يف  )2(.دول عن التصويت

ا بعض املشاكل من عجز جملس األمن عن إصدار قرارات يواجه  27/06/1950كوريا بتاريخ 
، ويرتبط هذا القرار من الناحية التارخيية بظروف احلرب الكورية، )3(احلادة اليت واجهت األمم املتحدة

حيث تدخلت األمم املتحدة عسكريا يف كوريا مبقتضى قرارات جملس األمن اليت صدرت خالل فترة 
ة مندوب حكومة الصني الوطنية يف مقاطعة اإلحتاد السوفيييت ألعمال جملس األمن احتجاجا على مشارك

  )4(.أعماله

" قتراح وزير اخلارجية األمريكية دين أشيسون إ، جاء على بناء )5(وقرار اإلحتاد من أجل السالم
Dean Acheson " والذي كان يرى أنه ال مفر من اللجوء إىل اجلمعية العامة باعتبارها جهاز له ،

                                                             
 73، ص ،  املرجع السابقعجايب إلياس ، )1(

  74، ص ،  نفسهاملرجع  )2(
 .257، ص ، ) 1998ديب ، السنة السادسة  ، العدد األول ، جانفي ( ،  جملة األمن والقانون، "   متغرياألمم املتحدة يف عامل" صالح الدين عامر ،  )3(

 .75، ص،  املرجع السابق  عجايب إلياس ، )4(

 .أنظر إىل ملحق الرسالة ، قرار اإلحتاد السوفييت من أجل السالم )5(
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وقد عرفت هذه . )1(ني ملواصلة العمل اجلماعي يف كوريااختصاص يتعلق حبفظ السلم واألمن الدولي
  .ويتكون القرار من مقدمة ومخسة أجزاء )Acheson.)2 "" الوثيقة بالئحة أشيسون 

حيث أشارت املقدمة إىل أن عدم االلتزام مبيثاق األمم املتحدة هو السبب املباشر للتوتر الدويل 
ئل اهلامة، ال حيرم اجلمعية العامة أو يعفيها من ممارسة وفشل جملس األمن يف اتفاق على رأي يف املسا

  )3(.حصتها يف ممارسة السلم واألمن الدوليني

تفاق الدول إبسبب عدم  –أنه عندما خيفق جملس األمن ) : أ(ويقضي اجلزء األول من القرار 
الدوليني، فإن اجلمعية يف القيام مبسؤولياته األساسية اخلاصة حبفظ السلم واألمن  –الدائمة العضوية فيه 

العامة تبحث عن الفور مثل هذه احلالة دف إبداء توصياا إىل أعضاء األمم املتحدة يف شأن الوسائل 
املشتركة اليت تتخذ فيها ، ومن بينها استعمال القوة العسكرية عند االقتضاء للمحافظة على السالم أو 

نعقاد خالل أربعة وعشرين ساعة بناء على طلب جملس وجيوز للجمعية العامة اال.  إعادته إىل نصابه 
  .األمن بأغلبية سبعة من أعضائه، أو بناء على طلب األغلبية العادية ألعضاء األمم املتحدة 

 commissionفيجيز إنشاء جلنة ملراقبة السلم ) : ب(أما اجلزء الثاين من القرار 

d'observation de la paixنطقة يقوم فيها توتر دويل يهدد لو استمر ، ملالحظة احلالة يف أي م
إنشاء ما تراه من اللجان استتباب السلم و األمن الدوليني، وترفع تقريرا ذا الشأن، وجيوز هلا أيضا 

  .الفرعية، وجيوز لتلك اللجنة أن تتنقل إىل إقليم أية دولة بناء على دعوا أو مبوافقة هذه الدولة 

أن كل عضو من أعضاء األمم املتحدة جيب أن خيصص ) : ج ( ار ويدعو اجلزء الثالث من القر
ضمن قواته الوطنية عناصر مدربة أو منظمة جمهزة ، وأن حتدد الدول نوع املساعدة اليت ميكن أن تبذهلا 

                                                             
  .315، ص ) 2004املكتبة املصرية ، ، : اإلسكندرية(،  الشرعية الدولية استخدام القوة يف فرضماهر عبد املنعم و أبو يونس ،  )1(
، )1985، دار البشري للنشر والتوزيع ،  1ط(،  دراسة حتليلية و تطبيقية: نظام األمن اجلماعي يف التنظيم الدويل احلديث عبد اهللا حممد آل عيون ، )2(

  .169ص ، 
، ص ) 2010، منشورات احلليب احلقوقية  ،1ط :بريوت(،  العقوبات الدولية ضد الدول و األفراد: نظام اجلزاء الدويل علي مجيل حرب ،  )3(

344.  
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شأن إعادة السلم و األمن معية العامة من توصيات يف لتنفيذ ما حيتمل من صدوره من جملس األمن أو اجل
وذلك وفقا لإلجراءات الدستورية يف كل دولة، وقد أشاد وزير خارجية الواليات املتحدة إىل نصابه، 

إن قرار اإلحتاد من أجل السلم قد أعطى اجلمعية العامة سلطة : " بقرار اإلحتاد بقوله  1954سنة  داالس
  )1(".بال فيتو يف مسائل األمن 

 commission deت اجلماعية جلنة لإلجراءا) : د( و أنشأ اجلزء الرابع من القرار 

mesures  تتخذ التدابري الالزمة للمحافظة على السلم و األمن الدوليني، ومنها اختاذ اإلجراءات
على أن ترفع اللجنة تقريرها يف هذا الشأن إىل جملس األمن أو . العسكرية بدال من جلنة أركان احلرب

  )2(.اجلمعية العامة

على أمهية الدور الوقائي يف عملية حفظ السلم واألمن ) : هـ  (ويؤكد اجلزء اخلامس من القرار 
يتوقف فقط على اختاذ اإلجراءات املشتركة اليت تكفل إعادة السلم  الالدوليني، و أن قيام السلم الدائم 

بل يتطلب إىل جوار ذلك مراعاة مقاصد األمم املتحدة، و تنفيذ  –إذا وقع ما خيل به  –إىل نصابه 
حترام حقوق اإلنسان اصادرة عن جملس األمن، وتوصيات اجلمعية العامة وسائر فروعها، و القرارات ال

  )3(.واحلريات األساسية

ب بصدد هذه العملية إىل تاأما بشأن مسألة مدى مشروعية قرار اإلحتاد من أجل السلم انقسم الك
  :قسمني 

اد من أجل السلم، و أن القرار حيث تزعم اإلحتاد السوفيييت االجتاه املعارض لشرعية قرار اإلحت
اليت تنص على إحالة أي مسألة يكون فيها من  11/02يتعارض مع أحكام امليثاق، خاصة املادة 

اليت حترم على اجلمعية العامة من سلطة إبداء  12الضروري القيام بعمل ما على جملس األمن، واملادة 
                                                             

  .79ص، 2007،)بنغازي، دار الكتب الوطنية،  1ط(، دور جملس األمن يف تسوية املنازعات وحفظ السلم واألمن الدولينيمفتاح عمر درباش،  )1(
  .79، ص املرجع السابقعجايب إلياس، )2(
  .172، ص املرجع السابقحممد آل عيون،عبد اهللا  )3(
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و اخفق الس يف حله، طاملا مل األمن، حىت لتوصية بشأن نزاع ال يزال مدرجا يف جدول أعمال جملس 
فيما يتعلق باملسؤولية الرئيسية لس األمن يف حفظ السلم  24ذفه من جدول أعماله، وكذلك املادة حي

  )1(.واألمن الدوليني

على أساس تكييف قرار اإلحتاد من أجل السالم بأنه قرار معدل  بتداءاولذلك هذا االجتاه يقوم 
وباإلضافة إىل ذلك أن اجلمعية العامة يف معظم األحوال ال تستجيب  )2(.املنظمة الختصاص فروع

للمتطلبات احلقيقية للمواقف اليت تناقشها، خاصة فيما يتعلق يف ممارسة سلطاا أثناء العمل اجلماعي 
تشكيل املباشر، وعدم السرعة يف اختاذ اإلجراءات املباشرة املناسبة يف الوقت املناسب، وذلك بسبب 

اجلمعية من مجيع الدول األعضاء، ناهيك عن االنقسام الذي داخل الس ويشل عمله، قد حيدث يف 
الذي حيدث داخل الس حيدث بني الدول الكربى الفاعلة يف األمم  نقساماالاجلمعية العامة أيضا ألن 

داخل  نقساماالحدوث نفس املتحدة و أن لكل منها أتباع و مؤيدين يف بقية الدول، األمر الذي يرجح 
  )3(.اجلمعية العامة

على أساس املادة  )4(وباملقابل تزعمت الواليات املتحدة األمريكية االجتاه املؤيد للقرار وبشرعيته،
نه ليس أالرئيسي يف اختاذ التدابري اجلزائية، غري  ختصاصاالمن امليثاق فإن لس األمن  24/01

يف أداء هذه الوظيفة معناه تفويض اجلمعية العامة يف أداء هذه  )5(العامة،اختصاصا مانعا بالنسبة للجمعية 
ويستند هذا الرأي إىل فكرة التفويض الضمين خاصة يف احلاالت اليت سكت فيها . الوظيفة نيابة عنه

النص عن هذه املشكلة مع وجود جهة مقابلة من حيث الرتبة واالختصاص للجهة األصلية وهي اجلمعية 
تدابري جزائية يعين إضفاء الشرعية على هذا  ختاذابغلب الدول على اختصاصها أ تفاقأو أن  )6(العامة،

                                                             
  .365، ص املرجع السابق األعوج،علي ناجي صاحل )1(
  .175، ص املرجع السابقعبد اهللا حممد أل عيون، )2(
  .366، ص املرجع السابقعلي ناجي صاحل األعوج، )3(
  .165، ص املرجع السابقعبد الغفار عباس سليم، )4(
  .88، ص جع السابقاملرعجايب إلياس، )5(
  .323، ص املرجع السابقأبو يونس، ماهر عبد املنعم )6(
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. االختصاص، خاصة أن اتمع الدويل هو الذي قرر االختصاص للجمعية العامة عندما فشل جملس األمن
  وعليه فإن قرار جملس األمن جاء مفسرا وليس معدال للميثاق، 

وهي سلطات و إن مل . ويل جيب أن يكون للمنظمة مثل هذه السلطاتكما أن يف القانون الد
ينص عليها صراحة يف امليثاق، إال أا تبدوا ضرورية لقيام املنظمة بتحقيق أهدافها، وهذا من باب مبدأ 

  )1(.إعالء الغاية على النص

اختاذ التدابري وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري مشروعية اجلمعية العامة يف 
جل السلم، حيث ذهبت احملكمة يف اختاذ التدابري اجلزائية وفقا لقرار أاجلزائية وفقا لقرار اإلحتاد من 

جل السلم، حيث ذهبت احملكمة يف رأيها االستشاري يف قضية بعض نفقات األمم املتحدة أاإلحتاد من 
أصوات إىل أن جملس األمن  5قابل أصوات م 9، حيث ناقشت احملكمة بأغلبية 1962جويلية  20يف 

ميلك السلطة األساسية يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني، ولكنه ال حيتكرها، وبالتايل إذا كان اختاذ 
إجراءات القمع هي ميزة حصرها الفصل السابع يف جملس األمن، فإن هذا ال حيرم اجلمعية من إصدار 

وقد فرقت احملكمة بني تدابري القمع اليت هي من احتكار  )2(من امليثاق، 14و10توصيات مبوجب املادة 
  )3(.جملس األمن، وبني عمليات حفظ السالم اليت ال ترقى إىل مرحلة تدابري القمع

وقد طبق قرار اإلحتاد من اجل السلم يف أكثر من أزمة ، حيث طبق ألول مرة يف األزمة الكورية 
ويف أزمة  1956، ويف أزمة ار عام 1956م ، مث طبق يف أزمة الشرق األوسط عا1951عام 

وبذلك شهدت اجلمعية العامة ذروة فعاليتها حيث انعكس ذلك على تعاظم و  )4(.1960الكونغو عام 

                                                             
  .181، ص، املرجع السابقاهللا حممد أل عيون، عبد )1(
  .367،368، ص، املرجع السابقعلى ناجي صاحل األعوج،-
  .152، ص، املرجع السابقحممد وليد عبد الرحيم، )2(
  .89، ص، املرجع السابقايب إلياس،عج)3(
  .320،املرجع السابقاهر عبد املنعم أبو يونس،م )4(
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وعرب الستينيات، حيث أدى ذلك  1955و تنامي قوة دول العامل الثالث يف أعقاب مؤمتر باندونغ يف 
  )1(.ةإىل متثيل هذه الدول يف منظمة األمم املتحد

وخنلص يف األخري إىل أن هذا القرار ميكن حتليله على انه مناورة إلعادة إرساء التوازن املؤسسي 
وقد متت املوافقة عليه من أجل ختفيف مجود جملس األمن يف مواجهة . الذي ينقص منظمة األمم املتحدة

حتت قيادة وسلطة " ود السالم جن" و االشتراكية إلنشاء  السوفيتيةحق الفيتو اخلاص باحتاد اجلمهوريات 
  .الواليات املتحدة األمريكية

رتب آثار قانونية مهمة تقع ضحيتها الدول األعضاء و الدول الضعيفة، ففي إن هذا الواقع رتب ومازال ي
بني الدول الكربى احلائزة على العضوية الدائمة، فإن جملس األمن يكون عاجزا عن حفظ  ختالفاال

  .ليني خصوصا يف حالة استخدام حق الفيتواألمن الدو و السلم

 هذا النقص والعيب بإجياد رقابة على سلطة جملس ، جيب تاليف "ملهنأفخري "و يف هذا الصدد قال 
األمن و أن تكون هذه الرقابة فعالة كي تضمن تقييد جملس األمن بالقيود الواردة على سلطاته و إال فإن 

ألمن يف أخطر مواضيع القانون الدويل العام آال وهو األمن و السلم انعدام هذه الرقابة ستطلق يد جملس ا
  )2(.الدوليني و محايتها مبا يتضمنه من إجراءات متس سيادة الدول األعضاء و أمنها و سالمتها

  تفعيل دور حمكمة العدل الدولية يف الرقابة على قرارات جملس األمن: الفرع الثاين 

ل االختصاص الرقايب حملكمة العدل الدولية على قرارات جملس األمن، القول بأن احلاجة إىل تفعي إن
إىل الضرورة النابعة من طبيعة الظروف الراهنة اليت مر ا اتمع الدويل و اليت  ميكن تفسريه بالرجوع

تأيت يف مقدمتها ظاهرة التزايد املستمر يف أعداد املنظمات الدولية على اختالف أنواعها و تشابك 
  .قات فيما بينها بدرجة غري مسبوقةالعال

                                                             
، أكتوبر، 134العدد ( ،جملة السياسة الدولية، السنة الرابعة و الثالثون، "عمليات حفظ السم يف ابة القرن العشرين" حممود عبد احلميد سليمان،  )1(

 .PDF، 36، ص )1998

  .164، ص املرجع السابقرشيد ملهنأ، فحزي )2(
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وعليه فإن الدول مل تعد وحدها هي األطراف الرئيسية يف العالقات الدولية، هذا ما أدى البعض 
يشمل أطراف من غري الدول، كاملنظمات الدولية، لإىل املناداة بتوسيع اختصاص حمكمة العدل الدولية 

دة من اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية لطلب الفصل يف باإلضافة إىل متكني الدول وأجهزة األمم املتح
   )1(.مشروعية قرارات جملس األمن وغريه من أجهزة املنظمة

ولكل هذه االعتبارات جيب إجياد مكانيزم للرقابة على مشروعية قرارات جملس األمن من أجل 
دولية، حىت ال يكون جملس احلد من سلطاته وضمان مطابقة قراراته ألحكام امليثاق وقواعد الشرعية ال

  )2(.األمن فوق القانون أو سيد قانونه وهو قول مشكوك يف سالمته من الناحيتني املنطقية والقانونية

بأن تقر " طة السالمخ"األمني العام بعنوان  31/01/1991ويف هذا الصدد قد جاء يف تقرير 
عات الدولية، كما عرب فيه عن الدور الذي مجيع الدول األعضاء بالوالية اإللزامية للمحكمة يف حل الرتا

ميكن أن تلعبه حمكمة العدل الدولية يف ظل التطورات املعاصرة واالعتماد على مسامهتها اهلامة يف صنع 
كما أن أغلب الدول تطالب بضرورة إخضاع جملس األمن  )3(السالم الذي تضطلع به األمم املتحدة،

  )4( هوذلك لضمان مشروعية قراراتلرقابة متارسها حمكمة العدل الدولية 

بني سلطات جملس األمن  توازنكما أن هناك اقتراحات تطالب بضرورة وجود رقابة حتقق ال
تصحيح األخطاء والتجاوزات اليت يقوم ا جملس األمن أثناء القيام بإصدار بواهليئات األخرى وتسمح 

  ).ثانيا( وأخرى الحقة )  أوال( رقابة سابقة قرارات من شأا احلفاظ على السلم واألمن الدوليني وهي 

  : الرقابة القضائية السابقة على قرارات جملس األمن :  أوال

                                                             
  .379، ص، املرجع السابقعباس سليم، عبد الغفار)1(
  .93،94، ص، املرجع السابقخبيت العرميي، رمشهو )2(
 .318، ص )1992، أكتوبر،  110العدد (، جملة السياسة الدولية،" الدبلوماسية الوقائية يف صنع السلم و األمن" بطرس بطرس غايل، )3(

  .297، ص، املرجع السابقناصر اجليهاين، )4(
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يقصد بالرقابة السابقة أو القبلية أو الوقائية على قرارات جملس األمن، تلك السلطات املخولة 
ل مسألة قانونية تعرض عليها حملكمة العدل الدولية اليت مبقتضاها تستطيع أن تبدي رأيها االستشاري حو

ويتمثل هذا النوع من الرقابة على سلطات جملس األمن عن  )1(قبل صدور العمل القانوين املتصل ا،
طريق إلزام جملس األمن باللجوء إىل احملكمة لطلب اآلراء االستشارية حول ما سيتخذه من قرارات 

امليثاق ، ويف هذه احلالة تضفي احملكمة الشرعية  وتدابري يف مواجهة نزاعات معينة غري منصوص عليها يف
  )2(.على التدابري اليت سيتخذها الس

ممارسة وظائفه وإن كان من يف قضائيا مستقال  اوانطالقا من اعتبار حمكمة العدل الدولية جهاز
الوصف  الصحيح أيضا أا تدخل يف تكوين منظمة األمم املتحدة كجهاز من أجهزا الرئيسية فهي ذا

مطالبة باإلسهام يف بلوغ منظمة األمم املتحدة ألهدافها ويف مقدمتها حفظ السلم واألمن الدوليني، فعلى 
ضوء هذا فإن جانب من الفقه يؤكد على زيادة فاعلية هذه الرقابة السابقة يف ظل ما يسمى بالنظام 

أكثر انتظاما وأن يكون اللجوء إليها  ذكر، جبعل الرقابة سابقة الالعاملي اجلديد وتكون زيادة هذه الفاعلية
، مع ضرورة حتسني األشكال العملية للجوء إىل رأي حمكمة العدل ةدف حتقيق الرقابة الوقائية الشرعي

قبل صدور العمل  )3(الدولية بالقدر الذي يسمح باختاذ القرار بسرعة حول املسائل اليت تعرض عليها،
من ميثاق األمم املتحدة ، ) 96(على ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة القانوين املتصل ا، وهي تستند 

وقد طلبت اجلمعية العامة من هيئات األمم املتحدة أن ختضع املسائل القانونية ، اليت تنشأ يف إطار 
 حترامانشاطاا حملكمة العدل الدولية وال سيما يف املسائل املتصلة بتفسري امليثاق وذلك دف تأمني 

القانون الدويل بشكل أفضل ، ومتتاز الرقابة السابقة بكوا متنع انزالق العمل القانوين إىل مصاف العمل 
غري شرعي ، وقد يأخذ على هذا النوع من الرقابة ، أا قد تنتقص من فاعلية بعض القرارات لوقوفها 

استفاء الرقابة القانونية للكشف عن  حائال أمام العمل العاجل ، نظرا لكون القرار لن يكون نافذا إال بعد
                                                             

  .49، ص املرجع السابقو نوالسكو،باتريسي )1(
  .49، ص املرجع السابقنعيمة عميمر، )2(
  28، ص، املرجع السابقية يف ظل النظام العاملي اجلديد،حممود صاحل العاديل، الشرعية الدول )3(
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فيها احلاالت اليت تتطلب يف مدى شرعيته ، مما قد يؤدي إىل عرقلة عمل هذا اجلهاز التنفيذي خصوصا 
سرعة التنفيذ ، وكحل توفيقي قيل بضرورة استثناء احلاالت العاجلة من الرقابة وصوال إلعطاء القوة 

    )1(.ك احلاالت ، على األقل بصورة مؤقتةالتنفيذية لقرارات جملس األمن خبصوص تل

  الرقابة القضائية الالحقة على قرارات جملس األمن : ثانيا

 تستطيع مبقتضاها اليت السلطات تلك األمن، جملس قرارات على الالحقة القضائية بالرقابة يقصد
 الشرعية مع تتناىف اليت تصرفاته أو األمن جملس قرارات تنفيذ منع تستهدف أن الدولية العدل حمكمة
 إن )2(.لتنفيذه ومعاصرة التصرف، أو القرار صدور على الحقة تكون لذا ، الدويل اتمع يف الدولية
 هذا يف اجتاهات ثالثة رصد ميكن حيث فقهيا جدال وجدت األمن جملس لقرارات الالحقة الرقابة فكرة
  :  الصدد

 نظرا منها التحلل وجيوز القيمة معدومة االختصاص نع اخلارجة القرارات أن يعترب : األول االجتاه -1
 خالل من إلقراره حاجة ال مث ومن ذاته حد يف القرار أو التصرف يشوب عيبا بوصفه التجاوز ألن

 بالرتاع هلا صلة ال سياسية اعتبارات إىل يستند كان مىت كذلك التصرف أو القرار ويكون أخرى أجهزة
  . القانونية صالحياته األمن جملس جتاوز إذا ما حالة يف أو

 االجتاه هذا وينحاز االختصاص نطاق عن اخلارجة القرارات برقابة االعتراف رفض : الثاين االجتاه -2
 بشرعية االعتراف أن مفادها عملية حبجة يتذرع إذ شرعيتها حساب على القرارات فاعلية جانب إىل

 بالدفع لإلدعاء الدول أمام الباب فتح نهع سينجم االختصاص نطاق عن اخلارجة القرارات معارضة
  .التزاماا من للتحلل

                                                             
)1( http:// www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297893 

  .نفسه املرجع )2(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297893
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يوازن أنصار هذا االجتاه بني ضرورة احترام الشرعية وما تفرضه االعتبارات الواقعة  :االجتاه الثالث  -3
جيب أن تكون تصرفات وقرارات جملس األمن متسقة مع  هة القانونية البحتةجأنه من الوإذ يرون 

  .)1(رائية واملوضوعيةالشروط اإلج

ويرى البعض اآلخر بضرورة جتسيد فكرة الرقابة الالحقة على قرارات جملس األمن يف ظل النظام 
  :وجنمل أهم احلجج اليت يتذرع ا أصحاب هذا االجتاه يف . العاملي الدويل اجلديد

نظام حقوقي جديد  إن النظام العاملي اجلديد ميكن أن يكون منحازا سياسيا لذا يلزم أن يصاحب -1
  .يهدف إىل سالمة تأمني اجلميع

أن إقامة الرقابة القضائية الدولية على قرارات جملس األمن ميكن أن تفضي إىل حل املشكلة الراهنة  -2
املتصلة حبق الدول يف االعتراض على القرارات اليت تعتربها حبسب مصاحلها غري شرعية، فإذا كان امليثاق 

وجيعلها تتقدم على أي اتفاق )  25املادة (  حسب ألمن على الدول األعضاءيفرض قرارات جملس ا
، فإن احترام الدول األعضاء هلذه القرارات مشروط اتني املادتني ) 103املادة (  حسب دويل آخر

  .ذاا، مبطابقة هذه القرارات ألحكام القانون الدويل ومبادئ الشرعية الدولية

لى قرارات بعض أجهزة املنظمات الدولية ال يرفضها القانون الدويل بل على إن الرقابة القضائية ع -3
  )2(.العكس من ذلك فهي مبثابة صمام أمان و احترام حقوق الدول والشعوب يف املساواة

و يف نفس السياق يقدم جانب آخر من الفقه الدويل اقتراحات حمددة بشأن وجوب ممارسة حمكمة 
قابة على مشروعية جملس األمن، حيث ينطلق أنصار هذا االجتاه إىل وجوب العدل الدولية نوعا من الر

العمل على تشجيع قيام حمكمة العدل الدولية مبمارسة هذه الرقابة من خالل دورها االستشاري يف ظل 
النظام القائم كما يقدمون اقتراحات حمددة يف إطار أي تعديل مليثاق األمم  املتحدة هلدف زيادة هذا 

                                                             
  .30،31، ص رجع السابقاملحممود صاحل العاديل، )1(
  .340، ص املرجع السابقلونيسي على ، )2(
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الرقايب و ضمان فعاليته، ومن بينها إنشاء دوائر خاصة باالستشارة يف احملكمة ، وتبسيط إجراءات  الدور
اإلفتاء و تقصري الوقت الذي يستغرق إبداء الرأي االستشاري حبيث ال يتجاوز الوقت الذي يستغرق 

  )1(.الرأي أكثر من مخسة عشرة يوما

  

                                                             
  .381- 380، ص املرجع السابقعبد الغفار عباس سليم،)1(
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  اخلامتة 

جدية و شائكة يف التنظيم و من خالل ما سبق، يبدو أن موضوع هذه الرسالة هو دراسة ملسألة 
الدويل احلديث، و اليت تعين بإبراز مشروعية قرارات جملس األمن و آليات الرقابة عليها يف جمال حفظ 

بعض النتائج اليت  استعراضاية هذه الدراسة ، فال بد لنا من السلم و األمن الدوليني، إذ نصل إىل 
بعض التوصيات حلل أهم اإلشكاليات املطروحة  اقتراحىل ملسناها من خالل تتبعنا خلطواا ، باإلضافة إ

  :يف الشكل اآليت

  : أما بشأن النتائج املستخلصة فيمكن إجيازها يف ما يلي * 

ال خياجل أحدنا من شك يف أن امليثاق قد جعل نظما لألمن اجلماعي ، و انتدب فيه جملس األمن  
منحه يف أحوال حمددة سلطة اختاذ قرارات ملزمة باعتباره اجلهاز التنفيذي للمجتمع الدويل ، حيث 

ا لتلبية  االحنرافلصون السلم و إعادته إىل نصابه ، ومنعا من إساءة جملس األمن هلذه السلطات أو 
مقاصد أخرى ، وضع امليثاق قيودا ومعايري كضوابط ترسم حدود سلطة جملس األمن يف هذا الشأن ، 
وعليه فإن كلما كانت قرارات جملس األمن تتصف باملشروعية فإن طريقها حنو التنفيذ من قبل املخاطبني 

أو امتثال جملس األمن لبعض على مدى جتاوز وتتوقف مشروعية هذه القرارات . ا يكون سهل وسريع 
، ويف القانون الدويل باعتبار تحدة باعتباره االتفاق املنشئ لهالقواعد اليت جتد مصدرها يف ميثاق األمم امل

  .م املتحدة أحد أشخاصه ممنظمة األ

قانونية من  أعماليعترب ميثاق األمم املتحدة مبثابة الدستور للمنظمة لذا فإن كل ما يصدر من  1
ومن هذا املنطلق فإن جملس األمن الدويل  ،ن متسقة مع أحكام امليثاق الدويلاألمن جيب أن تكوجملس 

عند قيامه  –عند إصداره لقرار ما فإن مشروعيته أو عدمها تتوقف على مدى امتثال جملس األمن 
  .بأحكام امليثاق  –باألعمال املوكلة إليه 

بأحكام امليثاق وجتد سندها فيه ، بل صلة يكفي لصحة قرارات جملس األمن أن تكون مو ال2
ينبغي أن تكون موصلة بقواعد القانون الدويل العام دون حتديد ، وقد يأيت من منطلق اعتبار منظمة األمم 
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منظمة األمم املتحدة مبا  أجهزةاملتحدة شخص من أشخاص القانون الدويل العام  وعليه فيتوجب على 
ضرورة اخلضوع لقواعد ذلك القانون الذي أضفى على منظمة األمم املتحدة فيها جملس األمن الدويل 

الشخصية القانونية الدولية ، وبالتايل فإذا ما كان قرار جملس األمن متوافق إىل حد ما مع ما ورد يف 
 أو العالقة مبوضوع الرتاع ، أو أا جاءت وفقا ملا يقرره العرف الدويلالعامة أو اخلاصة ذات  ياتقاالتفا

  .نون ، فإن ذلك القرار يكون مشروعاملبادئ العامة للقا

إن تلك احلدود الواجب على جملس األمن التقيد ا عند إصدار قراراته يف جمال حفظ السلم و    
ليات تراقب األمن الدوليني سوف تظل عرضة إلمهاهلا و بالتايل تكون جمرد حرب على ورق ما مل تكون آ

    .عنها اخلروج عدم و ا منمدى التزام جملس األ

 القضائية األداة هي و املتحدة لألمم الرئيسية األجهزة احد باعتبارها الدولية العدل حمكمةإن  3
 مؤهلة عناصر تتطلب قانونية عملية هي الرقابة عملية أن خاصة و امليثاق، من 92 للمادة طبقا األساسية

 أي من خاليا جاء املتحدة األمم ميثاق أن الدولية،إال العدل حمكمة تشكيل يف متوافرة هي و ا، للقيام
 يف املباشرة القضائية الرقابة وجود ستبعدناا فإننا عليه و القضائية، للرقابة األمن جملس خضوع يؤكد نص

 مؤسس بشكل األمن جملس قرارات مشروعية على الرقابة لتنظيم املالئمة النصوص غياب أن غري دراستنا
 سوى مباشرة غري بصورة الرقابة مسالة الدولية العدل حمكمة تناولت حيث ا، للقيام عائقا يشكل ال

 يف الدعم من نوعا هناك أن كما املنازعايت، اختصاصها طريق عن أو االستشارية آرائها خالل من كان
 ما هذا و املباشرة، غري القضائية الرقابة من نوع وجود صاحل يف مالحظته ميكن للقضاة الفردية اآلراء
 رأى ذلك على تعقيبا و ،1962 لعام املتحدة األمم نفقات بعض قضية يف الدولية العدل حمكمة أكدته
 الكامل للغياب احتمال أي فيه رفض الذي الفتوى يف املنفصل، رأيه يف  BustaMent القاضي
 هي املتحدة األمم  أجهزة من جهاز أي القرارات بان التمسك ميكن ال انه قال، حيث القضائية للرقابة
 كل من ميشه أو امليثاق جدوى عدم إعالن إىل سيقود األمر الن القضائية، للرقابة عرضة ليست

  .املنظمة أجهزة يضعف ما غالبا هذا و مضمون،
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 كافة عضويتها يف تشارك و املتحدة، األمم ملنظمة العام اجلهاز باعتبارها العامة اجلمعية إن 4  
 املتحدة األمم اختصاص يف تدخل مسالة أي يف ختتص و امليثاق، من 1 فقرة 9 للمادة طبقا العامل دول
 الدوليني األمن و السلم على باحلفاظ املتعلقة القضايا يف تساهم كذلك و امليثاق من العاشرة للمادة طبقا
 و املنظمة ميزانية يف النظر امليثاق من 17 املادة هلا ختول كما امليثاق، من 15 إىل 11 للمواد طبقا

 مؤهلة غري فهي األمن جملس من املقدمة التقارير تلقي عند ينتهي امللموس دورها أن إال عليها، التصديق
 من متكنها سلطات من متتلكه ما بالرغم امليثاق، إلحكام خمالفة كانت إذا األمن جملس قرارات إللغاء
  . املتحدة األمم أجهزة أنشطة و أعمال على فعالة رقابة فرض

 الكربى، للدول السياسية اإلرادة إىل فإا ترجع األمن جملس قرارات على الرقابة أما بشأن مشكلة 5
 العدل حمكمة و العامة اجلمعية ملنح فرانسيسكو سان ملؤمتر التحضريية األعمال يف حماوالت جرت حيث
 أا حبجة الرقابة فكرة دحضت الدول أن غري األمن، جملس قرارات على الرقابة ممارسة يف دورا الدولية
 املتحدة األمم ميثاق جاء اإلرادة هذه عن بناء و مهامه، ممارسة يف الس عمل إعاقة و عرقلة إىل تؤدي
 يف يعود أخرى ناحية من و ناحية من هذا الس أعمال على الرقابة عملية يكرس صريح نص خايل
 عزوف هو و امليثاق، نصوص بعض عمومية مظاهر احد لعل و امليثاق، أحكام بعض عمومية إىل ذلك
 يقوم اليت امليثاق نصوص إىل اإلشارة عن باالمتناع القانوين، األساس بيان عن طويلة لفترة األمن جملس
  .مشروعيتها على الرقابة و أعماله صحة تقرير يف صعوبة إىل أدى مما عمله عليها

 تقدمي على تساعد علها التوصيات، بعض تقدمي دون الدراسة هذه اي لن فاين االقتراحات بشان أما* 
 جمال يف األمن جملس قرارات مشروعية على الرقابة مسالة صعبت اليت للمشاكل املستقبلية احللول بعض
  الدوليني األمن و السلم حفظ

 علينا حيتم القيود هذه على الفاعلية إضفاء فان األمن، جملس قرارات مشروعية حدود خيص فيماف -1
 أداء يف األمن جملس التزام بأن ذلك و امليثاق، من 24 املادة من الثانية الفقرة نص صياغة يف النظر إعادة
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 باقي مع بالتقيد التزامه ميتد إمنا فقط، املتحدة األمم مبادئ و أهداف على مقصور يكون ال واجباته
  ناحية من هذا األخرى النصوص

 اليت و امليثاق من 39 املادة نص صياغة يف النظر إعادة إىل اإلشارة جتدر أخرى ناحية من و       
 مسح ما هو و هب اإلخالل أو السلم ديد على تنطوي اليت احلاالت ماهية حتدد أو تعرف أن دون جاءت
 األعضاء الدول إرادة حمل إرادته حلول و حدود، دون سلطاته بسط و اختصاصاته بتوسيع األمن لس

 الذي األمر ، امليثاق إلحكام ليس و التقديرية سلطته إىل استنادا ينعقد األمن جملس اختصاص جعل مما
 يف الواردة الثالثة احلاالت نطاق يف يدخل ما بني للتفرقة معيار وضع يف املطالبة اجتاه يف نذهب جيعلنا
 قراراته اختاذ يف األمن جملس سلطة يوجه مبعيار التحديد هذا ارتباط و نطاقها، عن خيرج ما و 39 املادة
  .ةباملشروعي أعمال من عنه يصدر ما وصفي حىت الدوليني، مناأل و السلم على احلفاظ شاا من اليت

 إصالح اجل من تقدميها الواجب االقتراحات فان األمن، جملس قرارات على الرقابة آليات بشان أما -2
 اليت العامة، اجلمعية رأسها على و األجهزة بقية قبل من الرقابة آليات تفعيل يف تتمثل الراهن، الوضع
 اجلمعية متثله الذي الكبري للوزن نظرا األمن جملس أعمال على السياسية الرقابة من بنوع القيام بإمكاا
 حفظ ممارسة يف العامة اجلمعية جناح على التجربة أكدت قد و املوسع، العام اجلهاز باعتبارها العامة
 تعزيز جانب إىل السالم، اجل من االحتاد الشهري قرارها طريق عن ذلك و الدوليني، األمن و السلم
 حتليال أدق اجلمعية إىل الس يقدمها اليت التقارير تصبح حبيث األمن جملس و العامة اجلمعية بني العالقة

 يف العامة للجمعية فعال دور إعطاء و معلومات، جتميع أو وصفية تقارير جمرد ال مضمونا، أعمق و
 من ذلك و الدولية العدل حملكمة اكرب دور إعطاء أخرى جهة من و ،األمن جملس مناقشات يف املشاركة
 املتحدة لألمم يكون لكي األساسي النظام من 34 املادة من) 1( الفقرة صياغة يف النظر إعادة خالل
 االختصاص توسيع ذلك شان من حيث احملكمة، أمام ترفع اليت الدعاوي يف طرف تكون أن يف احلق

 يف القضائي النظام يف جناعته اثبت الذي األورويب النموذج من يقربنا و جهة، من للمحكمة الشخصي
 و بإلغائها الطعن و تفسرها طريق عن أخرى جهة من املنظمة أجهزة أعمال على الالحقة الرقابة جمال
 إلتزامية قوة احملكمة عن الصادرة االستشارية لآلراء متنح اتفاقيات وجود مع خاصة شرعيتها، بعدم الدفع
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 يتعلق عندما القضائي باإلجراء االستشاري اإلجراء مماثلة طريق عم األحكام القانونية قيمتها يف تضاهي
 املادة لنص تطبيقا املضيفة الدول و األمن خاصة جملس بصفة و أجهزا احد أو املنظمة بني برتاع األمر
  .للمحكمة األساسي النظام من 68
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  169...................................................................... فهرس املوضوعات

  امللخص 



  :امللخص 

اليت  تتوقف مشروعية قرارات جملس األمن على مدي امتثال أو جتاوز هذا األخري للحدود
  .يف أحكام ميثاق األمم املتحدة و قواعد القانون الدويل العام املوجودةترمسها القيود 

وبناء على ما تقدم، فإنه من الضروري علي جملس األمن عند إصداره لقرارات من شأا 
احترام الضوابط املنصوص عليها يف ميثاق األمم احلفاظ علي السلم و األمن الدوليني، العمل على 

املتحدة املتعلقة بأداء مهامه، من وجوب التقيد بأهداف األمم املتحدة ومبادئها، وااللتزام 
ختصاصات و السلطات الصرحية أو الضمنية املخولة له، إىل جانب مراعاته خمتلف القواعد باال

اإلجرائية و الشكلية الواردة يف امليثاق، فإا بذلك قد صدرت وفق احلدود اليت نص عليها 
يثاق، كوا من القيود الدستورية، إىل جانب بعض القواعد القانونية اليت ال يتضمنها امليثاق امل

سلطاته  فإن تقيد جملس األمن عند ممارسة. وتتمثل هذه األخرية يف قواعد القانون الدويل العام
واختاذ قراراته املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني، هو أمر واجب وحتمي، و يأيت ذلك من 

  .كون أن منظمة األمم املتحدة شخص من أشخاص القانون الدويل

األمن، فإن امليثاق مل يشر إىل جهاز معني يتويل قرارات جملس  أما مسالة آليات الرقابة على
مسألة الرقابة على قرارات جملس األمن، حيث جاء خاليا من أي نص يؤكد خضوع هذا األخري 

للرقابة القضائية، فقد قمنا باستبعاد الرقابة القضائية املباشرة على أعمال جملس األمن عن طريق 
متكنت من خالل املمارسات العملية بالرقابة غري املباشرة و خاصة  ،ةاحملكمة، غري أن هذه األخري

إذا كان القرار جزء من القانون الواجب التطبيق على الرتاع املطلوب الفصل فيه أو املسألة املراد 
يف حالة مشروعيته، وبتوجيه  اإلفتاء فيها، ولكن حبذر شديد فتكتفي عندها باستحسان القرار

  .دم مشروعيتهالنقد إليه يف ع

  من امليثاق للجمعية العامة  24/03أما بشأن الرقابة السياسية فإنه بالرغم من منح املادة 

  



سلطة اإلشراف على جملس األمن، إال أن دورها ينتهي فقط عند تلقي التقارير املقدمة من جملس 
فهي غري مؤهلة إلبطال قرارات جملس األمن إذا كانت خمالفة ألحكام امليثاق أو قواعد األمن، 

القانون الدويل، رغم أن سلطتها يف فحص امليزانية والتصديق عليها تعد فرصة حقيقية لتمكينها 
برقابة فعالة على قرارات جملس األمن، حيث بإمكاا عدم إقرار أي نفقات مالية لعمل قام به 

            . األمن رغما عن إرادا، وتري فيه عدم املشروعية جملس

                      



Résumé : 

La légitimité des décisions du Conseil de sécurité 
s’arrête sur le degré de conformité ou pasde cette 
dernière la limite tracée par les contraintes sur la Charte 
des Nations Unies et les règles du droit international 
public. 

Sur la base de ce qui précède,Il est nécessaire au 
moment que le conseil de sécurité pris des décisions qui 
permettront de maintenir la paix et la sécurité 
internationales, il faut respecter l’esprit duCharte des 
Nations Unies concernant l'exercice de ses fonctions,telle 
quela conformité aux objectifs et principes de 
l'organisation des Nations Unies, et aussi l’engagement 
par les spécialités  et les autorités explicite ou implicite qui 
lui est données, ainsi la pris en compte que les différentes 
règles formelle et procédurale énoncées dans la 
Charte,Donc ils ont été émis conformément aux limites 
prescrites par la Chartepuis quelles sont considéré 
comme  des contraintes constitutionnelles.Avec quelques 
règles juridiques qui ne sont pas contenus dans la Charte 
qui sont représenté par les  règles du droit international 
public,la restreindre de Conseil de sécurité dans l'exercice 
de ses pouvoirs et la prise de décisions concernant le 
maintien de la paix et la sécurité internationales, est 
undevoir inévitable, et il çavient du fait que la nations 
Uniesest unepersonne du droit international. 

Concernant les mécanismes de contrôle sur les 
décisions du Conseil de sécurité, la Charte ne fait pas 
référence à un dispositif spécifique prend la mission du 
contrôle sur les décisions du Conseil de sécurité, Où il 
était dépourvu de tout texte sur la subordination de ce 



dernier à un contrôle judiciaire, Nous avons exclu le 
contrôle judiciaire directe sur les travaux du Conseil de 
sécurité par la Cour, cependant cette dernière elle est pu 
à partir de la pratique de la contrôle indirecte, surtout si la 
décision fait partie de la loi applicable au conflit que l’on 
peut solutionné. Mais alors avec précaution donc se 
contenter de l'approbation de la décision dans le cas de 
sa légitimité, et la critiquédans le cas de sanon légitimité. 

En ce qui concerne le contrôle politique en dépit de 
l'octroi de l'article 24.3 de la Charte de l'Assemblée 
généralel’autorité de surveillance sur le Conseil de 
sécurité, Cependant, leur rôle se termine sur de la 
réception des rapports présentés par le Conseil de 
sécurité, doncelle ne est pas admissibles à annuler les 
décisions du Conseil de sécurité si ils sont contraires aux 
dispositions de la Charte ou les règles de droit 
international, malgré sa autorité d’examiner le budget et la 
ratification représente une occasion permettantde contrôlé 
efficacement les décisions du Conseil de sécurité, où il 
n’approuvepas toute dépense financière nécessaire pour 
le bon travail du conseil de sécurité pour chaque décision 
contre son gré, et le voir comme illégale. 

 


