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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أَوْ  ِبَصَدَقةر  أََمرَ  َمنْ  ِإَّل  ََّنَْواُىمْ  مِّن َكِثَتر  يف  َخيػْرَ  َّل 

ِلكَ  يَػْفَعلْ  َوَمن ۚ   الَناسِ  بَػُْتَ  ِإْصََلحر  َأوْ  َمْعُروؼر   ذََٰ
 َعِظيًما َأْجًرا نُػْؤتِيوِ  َفَسْوؼَ  الَلوِ  َمْرَضاتِ  ابِْتَغاءَ 

 صدؽ اهلل العظيم
 (114) اية  النساء
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 اإلىداء
يف بادئ اّلمر حنمد اهلل ونشكره ونستعُت بو يف كل األمور ونسألو 

واىل طلبتنا األعزاء يف العراؽ الباحثُت  التوفيق. اىدي حبثي ايل والدي
عن العلم وادلعرفة. واىدي ايل كلييت وخاصة رئاسة قسم العلـو 

 ع التعليم يف اجملتمع العراقي.السياسية وجهودىم ادلبذولة يف الرقي بواق
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 الشكر والتقدير

اشكر اهلل تعاىل الذي أمدين بالثقة ادلتواضعة كي اَّنز حبثي ومن مث اشكر 
استاذي ومشريف على ىذا البحث األستاذ ادلساعد الدكتور )عماد مؤيد 

جاسم( واشكر مكتبة الكلية اليت اغنت حبثي بالكثَت من ادلصادر 
اليت استطعت من خَلذلا اف اَّنز حبثي على أكمل وجو. وادلعلومات 

واخَتاً اشكر زمَلئي وزميَليت يف قسم العلـو السياسية وكل من ساعدين 
 يف حبثي.
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 المقدمة

كما ىو معروؼ فأف رللس اّلمن ىو أحد األجهزة الرئيسية يف األمم ادلتحدة الذي اوكل اليو مهمة احلفاظ على       
يدؿ على امهية ىذا اجمللس يف  ىذا ويدؿ على شيء فأمنا الدوليُت ودلا ذلو من تأثَت على اجملتمع الدويلالسلم واّلمن 

حياة ادلنظمة والعَلقات الدولية حيث ازدادت امهيتو بعد انتهاء احلرب الباردة وتفرد الوّليات ادلتحدة بزماـ اّلمور داخل 
اجمللس حيث اصبحت تتعامل مع اّلحداث والتطورات باسلوب انتقائي فهي واعتمادا على قوهتا وىيمنتها تعودت ادلدينة 

زلقق لصاحلها . لكن يبقى رللس اّلمن مل حيقق حلم شرعية الدولية دبفهـو القانوف الدويل عندما يكوف اّلمر على ال
مرده اىل اف ىذا اجمللس ىو  البشرية يف اقامة العدالة يف النطاؽ الدويل اّل يف حاّلت متقدمةة واف مقدرات ىذا اجمللس

مما دعاين وحفزين اف اختار  م السياسات وادلقدرات اّلممية ومتابعة تنفيذىااذليئة الرئيسية يف اّلمم ادلتحدة ادلناط هبا رس
 ىذا ادلوضوع وأبُت أمهيتو من خَلؿ البحث.

 اهمية البحث

من خَلؿ توضيح دور رللس اّلمن يف حفظ السلم واّلمن الدوليُت وكذلك معاجلتو للمتغَتات يف تكمن امهية البحث 
ادلصاحل الدوؿ الكربى خاصة يف منطقة الشرؽ اّلوسط وسعي الوّليات ادلتحدة للتفرد معدّلت القوى يف العامل وتضارب 

 دبجلس اّلمن.

 اشكالية البحث

اف يؤديها رللس اّلمن يف السياسة الدولية باعتباره ديتلك تتمثل اشكالية البحث يف التعرؼ على ماىي اّلدوار اليت ديكن 
 .ات القسرية حسب ميثاؽ اّلمم ادلتحدةاّلجراءية واحلق باستخداـ القوة و السلطات التنفيذ

 -وتتفرع من ىذه اّلشكالية رلموعة اسئلة مثل:

 ماىي السلطات ادلمنوحة دلعلٍت اّلمن حسب ادليثاؽ. -

 ماىي احلاّلت اليت جيوز لو التدخل فيها. -

 ماىي اّلجراءات ادلعتمدة للتفويض باستخداـ القوة -

 ربديد الدور السياسي جمللس اّلمن. ماىي اثر مصاحل الدوؿ الكربى يف

 فرضية البحث
تتمثل فرضية البحث يف اف رللس اّلمن وحكم السلطات والصَلحيات ادلمنوحة لو يتعرض للتأثَت دبصاحل الدوؿ  

 يف النزاعات والصراعات الدولية.الكربى اف يبدو واهنا ىي اىل عدد اّلدوار اليت يؤديها 
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 منهجية البحث
اعتمد البحث منهجية قوامها ادلنهجيُت الوصفي والتحليلي يف اإلجابة على بعض األسئلة اليت تثار حوؿ مهاـ رللس  

 اّلمن.
 هيكلية البحث

البحث اىل ثَلث مباحث وكل مبحث مقسم اىل مطلبُت حيث يكوف ادلبحث األوؿ سلطات رللس  لقد مت تقسيم 
ىل مطلبُت األوؿ دعوة األطراؼ اىل حل النزاع وادلطلب الثاين التدخل ادلباشر اّلمن حسب ميثاؽ األمم ادلتحدة ويتفرع ا

ويتناوؿ ادلطلب األوؿ فرض العقوبات  1991جمللس اّلمن أما ادلبحث الثاين دور رللس اّلمن الدويل يف ازمة الكويت 
دور رللس اّلمن الدويل يف اّلزمة  اّلقتصادية وادلطلب الثاين التفويض باستخداـ القوة اما ادلبحث الثالث واألخَت ىو

 السورية وينقسم اىل ادلطلب األوؿ دور رللس اّلمن يف رعاية ادلفاوضات وادلطلب الثاين عدـ قدرتو على استخداـ القوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلبحث األوؿ: سلطات رللس اّلمن الدويل حسب ميثاؽ األمم ادلتحدة  .1
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 النزاع.ادلطلب األوؿ: دعوة األطراؼ اىل حل 

 ادلطلب الثاين: التدخل ادلباشر جمللس اّلمن الدويل يف حل النزاع.

 .1991ادلبحث الثاين: دور رللس اّلمن الدويل يف ازمة الكويت  .2

 ادلطلب األوؿ: فرض العقوبات اّلقتصادية.

 ادلطلب الثاين: التفويض باستخداـ القوة ادلسلحة.

 السوريةادلبحث الثالث: دور رللس اّلمن يف اّلزمة  .3

 ادلطلب األوؿ: دور رللس اّلمن يف رعاية ادلفاوضات.

 ادلطلب الثاين: عدـ القدرة على استخداـ القوة ادلسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول
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 سلطات مجلس االمن الدولي حسب ميثاق األمم المتحدة
. ويعترب رللس اّلمن (1)األمم ادلتحدة( من ميثاؽ 24استنادًا اىل ادلادة ) 1946ادلقدمة: مت انشاء رللس اّلمن عاـ 
ويتكوف من الدوؿ اخلمسة ادلنتصرة يف احلرب العادلية الثانية وىذه الدوؿ ذلا حق  (2)اجلهاز التنفيذي لنظاـ األمم ادلتحدة

الدوؿ . اما (3)الصُت(-فرنسا-بريطانيا-واّلرباد السوفييت-العضوية الدائمة يف اجمللس دوف غَتىا وىي )الوّليات ادلتحدة
. ومن اىم وظائف رللس (4)ُتدة سنتُت ليكونوا أعضاء غَت دائمياجلمعية العامة دل وتعينهم األعضاء العشرة غَت الدائميُت

 اّلمن:
 (.4التوصية بقبوؿ اّلعضاء اجلدد يف ىيئة األمم ادلتحدة ادلادة ) .1
 (.55التوصية بإيقاؼ عضو ما ادلادة ) .2
 (.6التوصية بفصل عضو ما ادلادة ) .3
 (.97األمُت العاـ ادلادة ) بانتخابالتوصية  .4
 .5))(11-8-4انتخاب قضاة زلكمة العدؿ الدولة باّلشًتاؾ مع اجلمعية العامة ) .5

يعقد رللس وعليو فاف رللس اّلمن ىو جهاز دائم اّلنعقاد ولكل دولة عضو فيو احلق يف مندوب ديثلو يف اجتماعاتو و 
 وىي مخس جلاف.األمم ادلتحدة الدائم يف نيويورؾ. وجمللس اّلمن بعض اللجاف التابعة لو  اّلمن اجتماعاتو يف مقر

 اوًّل:
 . جلنة اركاف احلرب. .1
 جلنة نزع السَلح. .2
 جلنة اخلرباء .3
 جلنة اإلجراءات اجلماعية. .4
 .(6)ةوقضايا معيناللجاف الثانوية: وىي جلاف ينشئها رللس اّلمن دلشاكل  .5

اّلمن فأننا سوؼ نتطرؽ اىل نوعاف من اّلختصاصات استناداً اىل الفصل السادس والسابع من اما اختصاصات رللس -
 ادليثاؽ.

 المطلب األول

                                                           
1
 .85ى ونظاـ لَتحل صتيقاألمم ادلتحدة منظمة  -فؤاد البطاينو ((

2
 .211التنظيم الدويل صالوسيط يف  -د. خليل إمساعيل احلديثي ((

3
 .86ادلصدر نفسو ص ((

4
 .211ادلصدر نفسو ص ((

5
 .78ص -احلقوقية احللىبمنشورات  -رللس اّلمن ودوره يف محاية السَلـ الدويل -زلمد اجملذوب ((

6
، 47، ص2111، سنة 1دار الكتب احلديثة ط -بَتوت، لبناف–الفيتو يف رللس اّلمن  نقضالاستعماؿ حق -د. كاظم حطيط ((

 .49ص
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 دعوة األطراف لحل النزاع

( من 4جمللس اّلمن سلطة قانونية على حكومات الدوؿ األعضاء ولذلك تعترب قراراتو ملزمة للدوؿ األعضاء ادلادة )
يوافق مجيع األعضاء يف األمم ادلتحدة على قراراتو وتنفيذىا. واجمللس ىو اجلهاز الوحيد التابع ادليثاؽ ودبوجب ادليثاؽ 

 فإهنالألمم ادلتحدة الذي يتمتع بسلطة ازباذ قرارات تكوف الدوؿ ملزمة بتنفيذىا دبوجب ادليثاؽ أما األجهزة األخرى 
علق خبطر يهدد السَلـ يبادر رللس اّلمن عادة بتقدًن تقدـ التوصيات اىل احلكومات وعندما ترفع اىل اجمللس شكوى تت

التوصيات اىل األطراؼ دبحاولة التوصل اىل اتفاؽ بالوسائل السلمية استناداً اىل الفصل السادس من ميثاؽ األمم ادلتحدة 
السادس   لذلك نظم الفصل. (1)الذي نظم فيو الصَلحيات ادلمنوحة جمللس اّلمن من اجل حل ادلنازعات حًَل سلمياً 
 كيفية مسامهة اجمللس يف تسوية النزاع وىذا احلق ديارسو رللس اّلمن يف حاّلت متنوعة:

 ( من ادليثاؽ.34من تلقاء نفسو بناء على حكم ادلادة ) .1
 (.11بناء على تنبيو من اجلمعية العامة وفق ما نصت عليو ادلادة ) .2
 (.35ت عليو ادلادة )بناء على تنبيو يصدر من دولة عضو يف األمم ادلتحدة ما نص .3
 يداً بقيدين:ة غَت اف حقها يف التنبيو يكوف مقبناء على طلب دولة ليست عضو يف األمم ادلتحد .4

 ّلبد اف تكوف الدولة غَت العضو طرؼ يف النزاع-

 ّل بد اف تقبل الدولة مقدماً احلل السلمي الذي يصدره رللس اّلمن -

.لذلك فاف (2)( من ادليثاؽ على ذلك99م ادلتحدة وقد نصت ادلادة )بناء على تنبيو يصدر من األمُت العاـ لألم .5
ٍت بازباذ اجراء قصري وفوري بل اف ست عقوبات وأف رللس اّلمن غَت معيف ازباذ التدابَت وليعمل اجمللس 

األطراؼ ادلعنية اىل تسوية خَلفاهتم ومنازعاهتم بالطرؽ السلمية وفقًا دلصادر القانوف الدويل بدءًا بادليثاؽ يدعو 
 .(3)ويةواّلتفاقيات الدولية اخلاصة بالتس

( من ادليثاؽ ))جيب على أطراؼ أي نزاع من شأف استمراره اف يعرض حفظ السلم واّلمن 33لذلك فقد نصت ادلادة )
وية القضائية والوساطة والتوفيق والتحكم والتس دئ ذي بدء بطرؽ ادلفاوضة والتصفيقخطر اف يلمسوا صلة باالدوليُت لل

او أف يلجأوا اىل الوكاّلت والتنظيمات اإلقليمية او غَتىا من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارىم(( من ىنا 
يكوف عضوًا او غَت عضوًا يستطيع اف يعرض نزاعو على  نَلحظ اف نص ادلادة أف اطراؼ أي نزاع دوف اف يشًتط اف

                                                           
1
 .17/5/2111مقاؿ منشور يف صحيفة دنيا الوطن -رللس اّلمن وتسويو ادلنازعات الدولية بالطرؽ السلمية -أ. مسر أبو رعيو ((

2
 .21منشورات زين ص -النزاعات الداخليةيل و دسائل القانونية جمللس اّلمن يف تالو  -د. فرست سويف ((

3
ادلوقع اّللكًتوين  24/7/2112تاريخ النشر -مرفمؤسسة احلوار ادلت-ات رللس اّلمناختصاص -رزاؽ محد العوادي ((

www.M.ahewar.org . 

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
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اذ او جزءات اقتصادية او ازباذ اجراء عسكري مجاعي وعندما للمجلس اف يقرر ازباذ تدابَت انف . وجيوز(1)رللس اّلمن
العضوية تلك الدولة حبقوؽ يتخذ رللس اّلمن اجراء منع او نفاذ ضد دولة عضو ما جيوز للجمعية العامة اف تعلق سبتع 

جيوز للجمعية العامة اف تقصيها كات دولة عضو ما دلبادئ ادليثاؽ وامتيازاهتا بناء على توصية اجمللس واذا تكررت انتها 
. ودبقدور (2)من األمم ادلتحدة بناء على توصية اجمللس وكذلك جيوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقا لتوصية اجمللس

ما مع اهنا حقا ممعنو بانتهاؾ ميثاؽ األمم ادلتحدة ومبادئو كمسوغ للفصل من العضوية اجمللس اف يصرؼ نظر عن دولة 
وّل تستطيع اجلمعية العامة من الناحية القانونية اف تتدخل او تفعل شيئًا حيق تلك الدولة وليس ذلا احلق مراجعة رللس 

ّلف تتنصل من كل ؿ الدائمة العضوية اّلمن بذلك وىنا من شأنو اف يعطي حصانة ألي دولة ربظى حبليف من الدو 
اّللتزامات القانونية دلبادئ وقرارات األمم ادلتحدة على حساب مصداقية ادلنظمة وحقوؽ اّلخرين وىذا ما تشجع بعض 

 . (3)األوسط وإسرائيل تحدة كمرجع يف تسوية قضييت الشرؽالدوؿ وعلى رأسها إسرائيل اليت تتمادى يف قرارات األمم ادل

( على احلل السلمي وعلى الوسائل 38-37-36-35-34-33اؽ األمم ادلتحدة يف الفصل السادس ادلواد )ينص ميث
اليت ديكن لألطراؼ ادلتنازعُت اف يلجأوا اليها دوف التزامهم بطريقة معينة وعليو فاف رلالس اّلمن يتخذ العديد من 

والقرارات والتصرحيات وكذلك التقارير وىذه القرارات اليت  القرارات واّلصدارات وىي التوصيات والبيانات الرئاسية واآلراء
د مشوره او نصيحة إما القرارات اليت يصدرىا استنادا رلر عن رللس اّلمن غَت ملزمو وأمنا تعترب يصدرىا تعترب توصيات 

السادس اذا فشلت اىل الفصل السابع فأهنا تعترب ملزمة لذلك فأف رللس اّلمن يصدر توصيات استنادًا اىل الفصل 
. لذلك يتدخل ضمن احللوؿ السلمية اليت اوضحها ادليثاؽ وكذلك القانوف الدويل مثل (4)التسوية السلمية يف حل النزاع

الطرؽ الدبلوماسية وىي ادلفاوضات اليت تقـو على اّلتصاّلت ادلباشرة بُت الدولتُت ادلتنازعتُت بغية تسوية النزاع القائم 
و ر وىو عمل ودي وتقـو بو دولة ثالثاؽ مباشر او عن طريق ادلساعي احلميدة ويقـو بو طرؼ اخبينها عن طريق اتف

صديقة للطرفُت بقصد التخفيف من حدة التوتر وإجياد جو اكثر مَلئمة وقد تكوف ىناؾ الوساطة بُت الطرفُت والتحقيق 
دولية واإلقليمية وىذا ما اشارت اليو ادلادة وية السياسية وبواسطة ادلنظمات الالتوفيق كما ديكن اللجوء اىل التسو 
ل إجراءات سابقة حل من. واذا عرض النزاع على رللس اّلمن عليو اف يأخذ بعُت اّلعتبار ما ازبذه ادلتنازعوف (5)(52)

النزاع وجيوز ألي من الدوؿ الكربى اخلمس اّلعًتاض على توصيات اجمللس وجيب على أي دولة عضو يف اجمللس اف 
عن التصويت مىت كانت طرفًا يف النزاع ادلعروض وكذلك فأف التوصية يف رللس اّلمن ليس ذلا قوة الزامية فَل زبرج  سبتنع

                                                           
1
 . 438ص -2113لسنة  1ط -دار النشر ادلركزي القومي -ادلنظمات الدولية والنزاعات يف القانوف الدويل -د. يوسف حسن يوسف ((

2
 مصدر سبق ذكره. -مسر أبو رعيو ((

3
 .119مصدر سبق ذكره ص -فؤاد البطانيو ((

4
 مصدر سبق ذكره. -د. زلمد اجملذوب ((

5
 مصدر سبق ذكره. -رزاؽ زلمد العوادي ((
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عن كوهنا رلرد وساطة وّل تلتـز الدوؿ باتباعها واذا أدى عدـ تنفيذ توصيات رللس اّلمن اىل اّلخَلؿ بالسلم او وقوع 
 (1)تها حفظ السلم واعادتو لنصابومع مهمف لو اف يتدخل بصيغة أخرى كسلطة قعدواف كا

 المطلب الثاني

 التدخل المباشر لمجلس االمن لحل النزاع

 111( من رلموع مواد ادليثاؽ األمم ادلتحدة )51( وتنتهي بادلادة )39مادة تبدأ بادلادة )( 13يتضمن الفصل السابع )
ومجيعها تتحدث عن حاّلت القسر والقمع اليت تتخذ من قبل أعضاء رللس اّلمن ضد البلداف اليت سبارس  (2)مادة(

ؾ يا الشمالية عندما عد سلوكها أنذاتصرفات يعدىا اجمللس مهدد لألمن الدويل وقد طبق ىذا الفصل األوؿ مرة ضد كور 
لس اّلمن ىو من يقرر ماىي التصرفات اليت تعد . وحبسب ىذا الفصل فأف رل1951اعتداء على كوريا اجلنوبية عاـ 

سلطات واسعة وزودتو  صرؼ ضمن احكاـ ىذا الفصل الذي منحومن مث ادراج ىذه الدولة ادلرتكبة ذلذا التعدوانًا 
باختصاصات خطَتة عدت دبثابة الثورة يف التنظيم الدويل وحصرت عملية معاجلة القضايا ادلتعلقة بالسلم واّلمن الدوليُت 
بيد ىيئة األمم ادلتحدة ممثلة دبجلس اّلمن وإعطاء ىذا اجمللس حق استخداـ اشد الوسائل والقمع ذباه أي دولة تنتهك 

. فلقد أطلق عليو البعض ))البوليس الدويل(( كونو ديلك سلطة تدخل مباشر يف فض ادلنازعات (3)احكاـ القانوف الدويل
كيفية العمل بادلواد التابعة للفصل السابع الذي   . ولنا اف بُت(4)موافقة الدوؿ الدولية اليت هتدد السلم الدويل دوف انتظار

( اليت تنص على استخداـ القوة وجزاءاهتا 42( ّل تفي بالغرض جاز لو اللجوء اىل ادلادة )41أقر بأف اللجوء اىل ادلادة )
 .(5)لسيادة الدولة ادلستهدفةمن اشد أنواع اجلزاءات يف ميثاؽ األمم ادلتحدة دلساسها ادلادي ادلباشر 

                                                           
1
 -دار الرشيد للنشر -العراؽ -دار اجلامعة اجلديدة -ُتيّلمن  يف حفظ السلم واّلمن الدولتطور رللس ا -د. امحد عبداهلل أبو العَل ((

 .42ص
2
، يف 2111-1991أ.د عماد عبد اللطيف، اّلقتصاد السياسي للفصل السابع صندوؽ التعويضات وصندوؽ تنمية العراؽ امنوذجا  ((

-مركز الدراسات القانونية يف بيت احلكمة بالتعاوف مع جامعة النهرين -  )العراؽ والفصل السابع من ميثاؽ األمم ادلتحدة(رلموعة مؤلفُت
 .65ص -2111 -بيت احلكمة -بغداد

3
سنة الصدور  سعودي، األمم ادلتحدة والتضحية باألمن اإلنساين يف العراؽ، مركز محورايبد. عبد علي كاظم ادلعموري، بسمة ماجد ادل ((

 .154، ص153، ص2111
4
كي احلديدي، العَلقة بُت رللس اّلمن واحملكمة اجلنائية الدولية، رللة جامعة تكريت للعلـو القانونية والسياسية، لد. طلعت جبار  ((

 .245، ص2119لسنة  1العدد
5
 -رللة جامعة ادلستنصرية -ُت العراؽ والوّليات ادلتحدةد. عادؿ محزة عثماف، قرارات رللس اّلمن واثرىا يف ربديد العَلقة القانونية ب ((

 . 33ص -32ص -2119التاريخ  -27العدد -اجلامعة ادلستنصرية -مركز ادلستنصرية للدراسات العربية والدولية
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وىنا علينا اف نبُت ماىي اإلجراءات والتدابَت اليت يستخدمها رللس اّلمن للحد من تفاقم النزاع والذي بدوره سوؼ 
سلطانو يستخدـ وسائل دبوجب الفصل  قففأف رللس اّلمن وو يؤدي اىل اّلخَلؿ يف السلم واّلمن الدوليُت لذلك 

 السابع وىي:

( من ادليثاؽ ))يقرر رللس اّلمن ما إذا كاف قد وقع هتديد 39ل التحذير والضغوط ادلختلفة: تنص ادلادة )اوًّل: وسائ
للسلم او اّلخَلؿ بو او كاف ما وقع عمًَل من اعماؿ العدواف، ويقدـ يف ذلك توصياتو او يقرر ما جيب ازباذه من 

(( ديتلك رللس اّلمن (1)الدوليُت او اعادتو اىل نصابوحلفظ السلم واّلمن  42،41التدابَت طبقًا ألحكاـ ادلادتُت 
تها حفظ السلم او اعادتو اىل نصابو ويَلحظ يف ىذه احلالة بصفتو سلطة ردع مهمسلطات واسعة وملزمو ّلف يدخل 

أف للمجلس سلطات تقديرية وفعلية  ىائلة ىو الذي يقرر ما إذا كاف الذي وقع بشكل هتديداً للسلم واّلمن الدويل ىنا 
وعليو فأنو يأخذ بعض التدابَت مثل وقف القتاؿ او سحب القوات ادلتحاربة اىل اخلطوط السابقة على اندّلع القتاؿ ىذه 

ما يراه من التدابَت دلواجهة ادلوقف يف حالة  بازباذاو دبراكزىم ولو اف يأمر  التدابَت تنفذ بصورة ّل زبل حبقوؽ ادلتنازعُت
عدـ انصياع األطراؼ ادلعنية للتدابَت ادلؤقتة وتندرج يف ىذه التدابَت الوسائل ادلختلفة للضغط على الدولة ادلعتدية أف ىذه 

دي الفوري للعدواف او لتهديد سائل ضاغطة للتصرىا تشكل مجيعها و التحذيرات اليت يطلقها اجمللس وادلقررات اليت يصد
 .(2)السلم الدويل وىي تشكل مقدمة ّلستعماؿ عقوبات وإجراءات أشد قوة

( من ادليثاؽ ))جمللس اّلمن اف يقرر ما جيب 41ثانياً: الوسائل اليت ّل تستخدـ فيها القوة بشكل مباشر: ونص ادلادة )
اـ القوات ادلسلحة لتنفيذ قراراتو، ولو اف يطلب اىل أعضاء األمم ادلتحدة تطبيق ازباذه من التدابَت اليت ّل تتطلب استخد

قية رب ديدية والبحرية واجلوية والربيدية والىذه التدابَت، وجيوز من بينها وقف الصَلت اّلقتصادية وادلواصَلت احل
((. من النص يبُت اف رللس (3)الدبلوماسيةوالَلسلكية وغَتىا من وسائل ادلواصَلت وقفًا مؤقتًا او كليًا وقطع العَلقات 

اّلمن يتخذ ىذه العقوبات بعد استنفاذ وسائل التحذير والضغوط واّلتصاّلت الدولية وقد تأيت ىذه العقوبات بشكل 
جزئي مثل زبفيض عدد رحَلت الطَتاف وقد تأيت شاملة وعامة كما ىو احلاؿ يف العقوبات اليت فرضت على العراؽ 

األمواؿ والبضائع او ما شابو. وىذه  ضمن حزمة العقوبات اّلقتصادية كاحتجاز توجد تدابَت او عقوبات تأيتوليبيا. كما 
ادلادة تتضمن صنفًا اخر من العقوبات وىو ذبميد او زبفيض العَلقات الدبلوماسية هنائيًا فتعيش الدولة يف عزلة تامة 

 .(4)شرومجيع ىذه التدابَت ّل تستخدـ فيها السَلح بشكل مبا

                                                           
1
 -2111-3ط د. عدناف السيد حسُت، نظرية العَلقات الدولية، بَتوت لبناف، رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ((

 .267ص
2
 د. زلمد اجملذوب، مصدر سبق ذكره. ((

3
 د. عدناف السيد حسن ادلصدر نفسو. ((

4
 .115د. زلمد اجملذوب، مصدر سبق ذكره، ص ((
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على ))اذا رأى رللس اّلمن أف التدابَت ادلنصوص عليها  42ثالثاً: وسائل اّلكراه واستخداـ القوة ادلسلحة: تنص ادلادة 
ّل تفي بالغرض او ثبت اهنا مل تقس بو جاز لو اف يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من اّلعماؿ  41يف ادلادة 

الدوليُت او إلعادتو اىل نصابو وجيوز اف تتناوؿ ىذه اّلعماؿ ادلظاىرات واحلصر والعمليات ما يلـز حلفظ السلم واّلمن 
((استنادًا اىل ىذه ادلادة حيق للمجلس (1)األخرى بطريق القوات اجلوية او البحرية او الربية التابعة ألعضاء األمم ادلتحدة

لدوليُت وىنا احلق ىو استثناء من ادلبدأ الذي نص عليو استخداـ القوة العسكرية من اجل احلفاظ على السلم واّلمن ا
يز جمللس اّلمن معاجلة دة ضمن الفصل السابع من ادليثاؽ ذب( الوار 42ادليثاؽ اّلممي والذي حيظر استخداـ القوة. وادلادة )

اللجوء اىل   غَت اف قبلالدويلهتديد السلم او اّلخَلؿ بو او وقوع العدواف ازباذ التدابَت العسكرية للمحافظة على السلم 
( وبإمكاف اجمللس ذباوز 42وقف استخداـ تدابَت اقتصادية اليت ّل تعترب شرطًا مسبقًا لتطبيق ادلادة )ادلادة ومنعًا لتفاقم ادل

 .(2)( واللجوء فوراً اىل استخداـ القوة41-41ادلادتُت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 د. عدناف السيد حسن، ادلصدر نفسو. ((

2
 .116ص -115ص -د. زلمد اجملذوب، مصدر سبق ذكره ((
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 المبحث الثاني

 8991الكويت دور مجلس االمن الدولي في أزمة 

احتل العراؽ الكويت بصورة سريعة ومفاجئة فأعلن ضم الكويت اليو. ولقد  1991مقدمة: يف الثاين من أغسطس 
نتائجو يف قرارات رللس اّلمن اليت  باألمم ادلتحدة سبثلتانعكست آثار الغزو العراقي للكويت على اجملتمع الدويل ادلتمثل 

 تدمَت العراؽ والقضاء على بنيتو آثارىا بشكل عقاب رادع وقاسي بلغ حد صدرت ازاء تلك اّلزمة واليت انعكست
 1991( اب عاـ 2ىل الكويت يف ). وبذلك ازبذ رللس اّلمن عدة قرارات منذ دخوؿ القوات العراقية ا(1)األساسية

ىذا القرار على اف ادلوقف يف منطقة اخلليج يعد واحد من األنشطة اليت  تضمنوقد  1991( يف عاـ 661ا بالقرار )بدء
( من ادليثاؽ والطلب 41( وادلادة )39توصف باف خرؽ السلم واّلمن الدوليُت وقد قرر رللس اّلمن استناداً اىل ادلادة )

دوف  1991( اب 1قبل ) من العراؽ بسحب قواتو على الفور وبدوف قيد او شرط واف يكوف انسحاب القوات العراقية
اف يقرر رللس اّلمن بدعوة األطراؼ اىل حل النزاع حًَل سلميًا او دعوهتم اىل تسوية اخلَلفات القائمة وامنا جلأ وبصورة 
سريعة اىل اصدار قرارات رادعة وشاملة لكل نواحي احلياة اّلقتصادية والعسكرية وعلى الرغم من اف العراؽ عقب صدور 

أب(  13أب( اّل انو يف )  5( ابدى استعداده للتفاوض مع الكويت بشأف اّلنسحاب بدأ من ) 661القرار رقم )
عد إقرار رللس اّلمن للقرار ادلذكور بيـو واحد تقدمت الوّليات ادلتحدة دبشروع قرار لفرض عقوبات شاملة وب 1991

 .(2)على العراؽ وبصورة مل يسبق ذلا مثيل يف تاريخ األمم ادلتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .259ذكره، صد. امحد عبد اهلل أبو العَل، مصدر سبق  ((

2
 رزاؽ محد العوادي، مصدر سبق ذكره. ((
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 المطلب األول

 فرض العقوبات االقتصادية

ودبوجب ىذا القرار خضع العراؽ ألحكاـ  1991( لسنة 661أصدر رللس اّلمن الدويل القرار رقم ) 1991أب  7يف 
الفصل السابع من ادليثاؽ ّلف حكومة العراؽ بغزوىا دولة الكويت أصبحت تشكل خطرًا على السَلـ األمٍت الدويل 

تباعًا ويف مدة زمنية قصَتة جدًا سلسلة من القرارات ذات الصلة بتطبيق العقوبات اّلقتصادية  وأصدر رللس اّلمن
 ادلنصوص عليها يف احكاـ الفصل السابع وىي:

الذي مت دبوجبو فرض حظر على العَلقات اّلقتصادية للعراؽ مع الدوؿ  3/8/1991( يف 661اوًّل: القرار رقم )
 ؿ العراقية يف اخلارج.األخرى وذبميد األمواؿ واألصو 

الذي مت دبوجبو فرض احلصار البحري على العراؽ وقطع العَلقات  25/8/1991( يف 665ثانياً: القرار رقم )
الدوؿ األعضاء اىل وقف كل التعامَلت اخلارجية والبحرية مع العراؽ ووضعها ربت  . وكذلك نبو(1)الدبلوماسية معو

( ادلتضمن 661قبة محولتها والتأكد من وجهتها والعمل على التطبيق الدقيق لنص القرار )دلراادلراقبة اليت تصل واليت تغادر 
 .(2)لعمليات النقل البحري واستخداـ القوة دلنع تصدير النفط العراقي

ن العراقية يف طَتاف ادلدين وحجز الطائرات والسفالذي مت دبوجبو حظر ال 25/9/1991( يف 671ثالثاً: القرار رقم )
. وبذلك فأف رللس اّلمن فرض عقوبات شاملة على العراؽ وكاف اّلستثناء ىو اّلمدادات الطبية بعد ( 3)نئ العادليةادلوا

ارات اخضاعها لرقابة صارمة واّلمدادات الغذائية ويف الظروؼ اليت تستدعي التدخل اإلنساين لذلك نرى اف ىذه القر 
 .(4)ر الوضع القانوين للعراؽ تأخذ بنظر اّلعتباالصارمة من قبل رللس اّلمن مل

 اّلثار اّلقتصادية ادلًتتبة على غزو العراؽ للكويت:-

 اوًّل: صندوؽ تعويضات ادلتضررين من غزو العراؽ للكويت:

اف رللس اّلمن يف قراراتو ضد العراؽ فاف العراؽ مت تدمَت مجيع بنيتو التحتية ومؤسساتو ادلدنية وقدراتو العسكرية حبيث مل 
( الذي اقتطع جزء من ارض 687صدر رللس اّلمن القرار رقم )أ. (5)1991حد ويف عاـ أيعد يشكل هتديدًا على 

                                                           
1
 .69، ص2111أ.د عماد عبد اللطيف، بغداد،  ((

2
وتأثَت ذلك على دور  1991مل األمريكي مع قضية العراؽ والكويت عاـ اـ.د عباس سعدوف رفعت، ـ.د خضَت إبراىيم سلماف، التع ((

 .331، ص2116تاريخ  -53العدد  -العربية والدوليةمركز الدراسات  -رللة ادلستنصرية -األمم ادلتحدة
3
 أ.د عماد عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره الصفحة نفسها. ((

4
 رزاؽ محد العوادي، مصدر سبق ذكره. ((

5
 .71ص -مصدر سبق ذكره -أ.د عماد عبد اللطيف ((
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. وكذلك ىناؾ مشاكل اقتصادية تعرضت ذلا (1)على العراؽ وخنقو حبرياً للتضيق العراؽ الغنية بالنفط واعطاىا للكويت 
الدوؿ من جراء فرض رللس اّلمن العقوبات على العراؽ وىي مشاكل نامجة عن وقف الصادرات والواردات وما يتتبع 

لة يف األسعار من خلل يف البيئة اّلقتصادية من ارتفاع يف معدّلت التضخم والنمو اّلقتصادي وكذلك الزيادة احلاص
( 677( و )674صدر رللس اّلمن القرارين رقم )أ. وكذلك (2)نتيجة لعدـ توفر سلعة معينة وارتفاع أسعار السلع البديلة

طالب العراؽ بالوفاء بالتزاماتو الدولية ذباه سكاف الكويت ورعايا الدوؿ الباقية وربميلو مسؤولية اّلضرار اليت  1991عاـ 
للدوؿ اىل مجع ادلعلومات ذات الصلة ادلتعلقة دبطاليب رعاياىا لكي يقـو العراؽ بتعويض  حلقت بالكويت ودعوتو

انشأ رللس اّلمن الدويل صندوقًا خاصًا بالتعويضات اليت  1991( لعاـ 692. ودبوجب القرار رقم )(3)ادلتضررين مالياً 
يتم ربويل صندوؽ التعويضات  1991ـ ( لعا715سيدفعها العراؽ للمتضررين جراء غزوه للكويت ودبوجب القرار )

نسبة من العائدات يف صندوؽ خاص وربت اشراؼ األمُت العاـ لألمم ادلتحدة ونتيجة لرفض العراؽ بيع نفطو  بإيداع
 1992( لعاـ 778اصدر رللس اّلمن قراره رقم )( 712،716على وفق اّللية الواردة يف قراري رللس اّلمن رقم )

يَلء على مجيع األمواؿ العراقية يف اخلارج كما يف عائدات مبيعات النفط اليت مل يتم استَلمها بعد والذي مت دبوجبو اّلست
ويل دبوافقة احلكومة العراقية هبدؼ سبمسح جمللس اّلمن ببيع النفط العراقي  1995( لعاـ 986ودبوجب القرار رقم )

ويف اعقاب العقوبات مت استقطاع . (4)النفط مقابل الغذاء(احتياجات ادلواطنُت األساسية على وفق ادلبدأ اّلممي الشهَت )
اىل  ( ليخفف النسبة1331جاء القرار رقم ) 2111ويف عاـ  1991( لعاـ 986% من العائدات وفق القرار رقم )31
% من التعويضات يف 5مت خفض النسبة اىل  2113عد اّلحتَلؿ األمريكي للعراؽ % من الصادرات العراقية وب25

الصندوؽ وكاف غرض الوّليات ادلتحدة من الضغط على رللس اّلمن لصدور ىذا القرار ىو الغرض منو ربطيم منظمة 
الذي  1996( العاـ 1151. ودبوجب القرار الذي صدر رقم )(5)األوبك وانزاع حقها يف السيادة على مصادرىا النفطية

 . (6)اع العراؽ من كل عناصر قوتو اّلقتصادية حبيث مل يكن قادراً على انتاج أي شيء ذو قيمةالذي مت دبوجبو انتز 

 

                                                           
1
رللة ادلستنصرية  -يف ربديد العَلقة القانونية بُت العراؽ والوّليات ادلتحدة واثرىا قرارات رللس اّلمن قرارات-د.عادل حمزة عثمان((

 .31ص -2119التاريخ  -27العدد -جامعة ادلستنصرية –للدراسات العربية والدولية 
2
 -2113 -1منشورات اجلليب احلقوقية ط -ة من رللس اّلمننفذلدولية ادلالعقوبات اّلقتصادية ا -د. خولة زلي الدين يوسف ((

 .298ص

3
 .323مصدر سبق ذكره ص-ـ.د. عباس سعدوف رفعت. ـ.د خضر إبراىيم سلماف ((

4
 .71د. عماد عبد اللطيف. مصدر سبق ذكره ص ((

5
_ مركز دراسات الوحدة العربية_  (( )سلسلة دراسات توثيقية وربليلية2115_1991العراؽ وتطبيقات األمم ادلتحدة القانوف الدويل ) ((

 .261. ص256الرشيد للنشر_ ص العراؽ_ دارالعربية_ 
6
 .72عماد عبد اللطيف_ مصدر سبق ذكره_ ص ((
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 المطلب الثاني

 ويض باستخدام القوة المسلحةالتف

صَلحيات متدرجة دلواجهة حاّلت هتديد السلم واّلخَلؿ بو حبيث تبدأ بالتدابَت ادلؤقتة دبوجب ادلادة  رللس اّلمن منح
رأى اجمللس اف التدابَت ادلتخذة  إذا( 42( ودبوجب ادلادة )41دبوجب ادلادة ) اجلزاءات( مث تتصاعد اىل فرض 41)

( حيث تشكل قوة 44( )43( ّل تفي بالغرض جاز لو استخداـ القوة العسكرية دبوجب ادلادتُت )41دبوجب ادلادة )
عسكرية تابعة لألمم ادلتحدة. ويف حالة العراؽ والكويت اصدر رللس اّلمن عدة قرارات استنادًا اىل الفصل السابع من 

للقوات البحرية اّلمريكية والربيطانية اليت جاءت لية ( دلنح ادلشروعية الشك665حدة وجاءه القرار رقم )تميثاؽ األمم ادل
اىل اخلليج بعد نشوب اّلزمة او كانت موجودة قبل اّلزمة وقد اشارت وثائق األمم ادلتحدة باف ربالف الدوؿ األعضاء 

قوات عسكرية اىل منطقة اخلليج بتوجيو من رللس اّلمن  بأرساؿ ت من اجل الدفاع عن الكويت قد يداف اليت تعاون
 وة لتنفيذ قراراتو الصادرة يف بند( ويشكل ىذا القرار اوؿ توجيو جمللس اّلمن ّلستخداـ الق1991أب  7بدأت من )

 بو استخداـ القوةالذي مسح رللس اّلمن  1991 12( يف 678. مث جاءه القرار رقم )(1)احلالة بُت العراؽ والكويت
قع اف القرار السلم واّلمن الدوليُت والواإلعادة ة مع الكويت حلظر على العراؽ من الدوؿ ادلتعاوناحكاـ ا العسكرية لغرض

ي عضو دبا يف ذلك الكياف الصهيوين حق استخداـ القوة ضد العراؽ إضافة اىل الوّليات ( قد مسح إل678رقم )
لذلك قامت حرب ربرير الكويت او كما تسمى  نسحاب من الكويت.وإلجبار العراؽ على اّل. (2)ادلتحدة وبريطانيا

دولة بقيادة  34قامت هبذه احلرب قوات التحالف ادلكونو من  1991فرباير  25يناير اىل  17يف )عملية الصحراء( 
مًا مهد الوّليات ادلتحدة اّلمريكية ضد العراؽ بعد أخذ اّلذف من األمم ادلتحدة حيث حققت قوات التحالف نصرًا ىا

لقوات التحالف للدخوؿ أجزاء من العراؽ وتركز اذلجـو الربي والبحري على الكويت والعراؽ وأجزاء من ادلناطق احلدودية 
مع السعودية وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق اطَلؽ عدد من الصواريخ )سكود( على إسرائيل والعاصمة السعودية 

جليش العراقي من تدمَت قطاعاتو وأصبحت احلكومة العراقية يف اضعف حاّلهتا كما نتج الرياض وبعد انتهاء احلرب عاىن ا
عن حرب اخلليج الثانية تدمَت بنية العراؽ التحتية وجيشو وحرسو اجلمهوري الذي كاف من اقوى اجليوش يف ادلنطقة ومث 

ئية وكذلك تعرضت بعض البٌت % من مولدات الطاقة الكهربا96فرض عزلة شديدة كما نتج عن ىذه احلرب تدمَت 
التحتية لقصف متكرر مثل زلطة تكرير نفط بيجي وكذلك أكدت البحوث اف قوات التحالف استعملت اليورانيـو مما 

نشرت الوّليات ادلتحدة قوات برية على احلدود العراقية وقامت  1996. وكذلك يف عاـ (3)أدى اىل تشوىات خلقية
وقع الرئيس األمريكي بيل كلنتوف على قانوف ربرير العراؽ ولكن ما حصل  1998ويف عاـ  1996بقصف العراؽ عاـ 

                                                           
1
 .111( دراسة توثيقية وربليلية_ مصدر سبق ذكره_ ص2115-1991العراؽ وتطبيقات األمم ادلتحدة للقانوف الدويل ) ((

2
 .323ـ.د عباس سعدوف رفعت_ ـ.د خضَت إبراىيم سلماف_ مصدر سبق ذكره_ ص ((

3
  httes://ar.m.wikiped.orgادلوسوعة احلرة ادلوقع اّللكًتوين ادلصدر: حرب اخلليج الثانية_ ويكبيديا  ((
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عراؽ وجهت أمريكا ضربة عسكرية على العراؽ مسيت )ثعلب الصحراء( وىنا أدى اىل تقليص تعاوف ال 1998انو يف عاـ 
( وتشكل جلنة األمم ادلتحدة للرصد  1999( عاـ 1284مع رللس اّلمن رقم ) الذي حل اللجنة اخلاصة )يونسكـو

 .(1)والتحقيق والتفتيش )امنوفيك(

و في ألنواصدر رللس اّلمن قراراً جديداً يؤكد فيو اف العراؽ مازاؿ يشكل هتديداً للسلم واّلمن الدوليُت  2112ويف عاـ 
قرر الكونغرس األمريكي زبويل الرئيس األمريكي صَلحية استخداـ القوة  2112شامل ويف تشرين  أسلحة دمار

العسكرية ضد العراؽ وخَلؿ تلك الفًتة سعت الوّليات ادلتحدة ّلستصدار قرار من رللس اّلمن يسمح باستخداـ القوة 
( لسنة 1441د العراقية ومث صدور القرار رقم )ضد العراؽ وبدوف انتظار القرار مت ربشيد القوات اّلمريكية على احلدو 

 22( بتاريخ 1483اصدر رللس اّلمن القرار رقم ) ( 2)تسمح باستخداـ القوة ضد العراؽ وبعد سقوط النظاـ 2112
عقوبات ليضع هناية لثَلثة عشر عامًا من العقوبات اّلقتصادية ادلفروضة على العراؽ ولكنو ابقى على ال 2113أيار 

أكد رللس اّلمن اف العراؽ  29/6/2117ويف تاريخ  (3)فاء الشرعية لَلحتَلؿ األمريكي للعراؽوذلك إلض العسكرية
خايل من أسلحة الدمار الشامل وينهي عمل جلنة الرصد والتحقيق والتفتيش ويطلب من العراؽ موافاة رللس اّلمن يف 

ابـر العراؽ اتفاقية مع أمريكا وعلى ضوء ذلك  2118نة ت ويف سجبميع ادلعاىدا التقييدغضوف سنة عن التقدـ احملرز يف 
 سياتندبوجبو اهناء وّلية القوات ادلتعددة اجل الذي مت 22/12/2118( بتاريخ 1859اصدر رللس اّلمن القرار رقم )

 ومراجعة قرارات رللس اّلمن الصادرة دبوجب الفصل السابع من ادليثاؽ.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
قف العراؽ من قرارات رللس اّلمن ذات الصلة_ ادلوقع اّللكًتوين مو  ((

www.nointervention.com_mofa_txt_iraquu1 
2
العراؽ والفصل السابع من ميثاؽ األمم من ادليثاؽ_ يف رلموعة مؤلفُت ) السابع_ العراؽ والفصل أ.ـ.د إبراىيم امحد عبد السامرائي  ((

 .26_ص2111_ مركز الدراسات القانونية يف بيت احلكمة_ بغداد_  ادلتحدة(
3
دراسات ـ.د ازىار زلمد عيَلف_ قرارات رللس اّلمن يف ظل التواجد العسكري األمريكي يف العراؽ_ رللة الدراسات الدولية _مركز ال ((

 .185_ ص2118_ التاريخ 36اّلسًتاتيجية والدولية_ جامعة بغداد_ العدد 
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 المبحث الثالث

 الدولي في االزمة السوريةدور مجلس االمن 

كانت سوريا من بُت الدوؿ العربية اليت نعمت بأمن واستقرار لفًتة طويلة اّل اف األوضاع واألمور اخذت تتأـز شيئاً 
مما فشيئًا وذلك بفعل تأثر زليطها دبا يسمى ))بثورات الربيع العريب(( مما أدى اىل تدىور الوضع بُت النظاـ والشعب 

تشكيل معارضة اليت بدورىا فسحت اجملاؿ اماـ مجاعات وفصائل مسلحة اىل التدخل وفرض  بالشعب اىل ىحذ
السيطرة على أجزاء واسعة من األراضي السورية. مما جعل ىذه اّلزمة من بُت اإلشكاليات ادلطروحة واليت بدورىا تشكل 

 ربدياً كبَتاً للمجتمع الدويل ومهامو.

الدائمة العضوية وعلى رأسها روسيا والوّليات ادلتحدة اّلمريكية. علماً اف الوّليات  مما دعى رللس اّلمن والدوؿ الكربى
ار األسد على سيا لدعم النظاـ السوري إلبقاء بشة تدخلت مساندة ادلعارضة ادلسلحة وبنفس الوقت تدخلت رو ادلتحد

ة كل منها على حساب األخرى رأس احلكم. ويف الواقع اف رلمل تدخل كل من روسيا وامريكا ىو صراع لفرض ىيمن
وليس تدخًَل حلماية جهة معينة كما ادعت كل منهما. حيث اف ىذا الصراع والتنافس ىو يف جوىره امتداد للحرب 

 الباردة.

 المطلب األول

دور مجلس االمن في رعايا المفاوضات 

تدويلها ووضع ادللف السوري اماـ رللس اّلمن ومث ارساؿ عد الفصل السادس يف اّلزمة السورية باستخداـ رللس اّلمن 
رات حلل اّلزمة السورية حًَل سلمياً كاف اخرىا مبادرة كويف إناف واليت اكثر من جلنة للمراقبة وتقصي احلقائق ووضع ادلباد

 .(1)اعتمدت لتكوف من زلاور التفاوض يف مؤسبر )جينيف( مدعومة من جامعة الدوؿ العربية واألمم ادلتحدة

ناسبتُت ( اوؿ قرار يصدره رللس اّلمن بشأف اّلزمة السورية وذلك بعد فشلو يف م2142لذلك كاف القرار رقم ) 
الفيتو الروسي الصيٍت  فقو  2112وفرباير  2111اىل استخداـ )الفيتو( ففي اكتوبر  سابقتُت أثر جلوء روسيا والصُت

األسد وتسليم سطتو اىل نائبو  اماـ قرار اممي يدعم خطة اجلامعة العربية اليت كانت تنص على تنحي الرئيس السوري بشار
حلقوؽ اّلنساف اليت يرتكبها النظاـ السوري ودعا اىل الوقف دلعممة باّلنتهاكات الفاضحة واهض د مشروع القرار اجملوند

                                                           
1
_ متاح على ادلوقع 2115_ كانوف الثاين 22زلمد زيكار_ إشكالية التدخل الدويل يف سوريا_ رللة دلتانوف _سوريا_ العدد الثاين_  ((

www.beta_deltan.c_tpa.org. 
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الفوري ألعماؿ العنف ضد ادلتظاىرين. وبذلك يرفع تقرير من قبل األمُت العاـ خبصوص القرار اىل اجمللس حوؿ تطبيقو 
 .(1)ة البعثةمهورة اقًتاحات لتنظيم ماليت تلي تنبيو واف يقدـ اىل اجمللس اذا اقتضت الضر  15يف األياـ اؿ

( الذي دعا فيو مجيع األطراؼ اىل وضع حد فوري جلميع 2139من القرار ادلرقم )اصدر رللس اّل 2114ويف عاـ  
اإلرىابية  لألعماؿاعماؿ العنف اليت تؤدي اىل ادلعاناة اإلنسانية يف سوريا ويدعو مجيع األطراؼ اىل اّللتزاـ بوضع حد 

ويطالب مجيع األطراؼ  2114كانوف الثاين   22ادلعٍت بسورية الذي بدأ اعمالو دبونًتو يـو ب دبؤسبر جينيف وكذلك يرح
ادلشروعة للشعب. وىذا ديثل  بالعمل عل تنفيذ الشامل للمؤسبر دبا يقضي عملية انتقاؿ سياسة حقيقية تليب التطلعات

 .(2)ة الوحيدة للتوصل اىل تسوية سلمية للوضع يف سورياالفرص

لوضع ادلعارضة والنظاـ معاً هبدؼ التفاوض والتوصل اىل تسوية  2113بدأ تاريخ ادلفاوضات يف اّلزمة السورية منذ عاـ 
. الذي وضع خطة (3)2254وقد باتت مجيع ادلفاوضات بالفشل وبعد سلسلة من ادلبادرات اتى قرار رللس اّلمن 

موف ضرورة التوصل اىل اجمللس وأكد األمُت العاـ باف كي عضوًا يف  15يف سوريا وحظي القرار دبوافقة إلحَلؿ السَلـ 
حل سلمي بُت ادلعارضة والنظاـ وأعلنت القوى الكربى اّلتفاؽ على نص مشروع قرار دويل يصادؽ على خطة سَلـ 

 .(4)روسية أمريكية يف سوريا

وناقش ىذه اّلتفاقية ثَلث قضايا رئيسية ىي اوًّل اتفاقية وقف ( 2254وادلرقم ) 2115وناقش القرار الصادر سنة  
ثل وثيقة حوؿ اطَلؽ النار بُت النظاـ وادلعارضة والثانية تنص على حزمة إجراءات دلراقبة نظاـ وقف اطَلؽ النار وثالثاً سب

وؿ اّلزمة السورية وبذلك انظمت ادلعارضة ادلسلحة اىل اّلتفاقية يف سوريا مفاوضات السَلـ ح استعداد األطراؼ لبدء
الف مسلحًا وتشمل ادلعارضة السورية اليت انضمت اىل اّلتفاقية ىي ))فيلق الشاـ_ احرار  61واليت تضم اكثر من 

مبعوث األمم  الشاـ_ جيش اإلسَلـ_ ثوار الشاـ_ جيش اجملاىدين_ جيش ادلب_ اجلبهة الشامية(( وبذلك رحب
تورا بإعَلف وقف اطَلؽ النار وانو يأمل اف يسهم اّلتفاؽ يف انقاذ أرواح ادلدنيُت وتنص اّلتفاقية اف ادلتحدة دي مسي

تتعهد اجلماعات ادلسلحة التابعة لألطراؼ ادلتحاربة والقوات اليت تدعمها بوقف اطَلؽ النار مهما كانت األسلحة اليت 

                                                           
1
متاح على موقع اجلزيرة  _29/5/2112قرارات رللس اّلمن يف سوريا_ اخر ربديث  ((

www.aljazeera.net.reportsandinterviews. 
2
_ مركز 6_ ص2_ ص2114شباط  22يف  7116 جلستويف  2139وثيقة صادرة من األمم ادلتحدة_ رللس اّلمن القرار رقم  ((

 www.un.org>documents>viewdoc>2وثائق األمم ادلتحدة_ موقع ادلنظمة 
3
 citizen_ منظمة 2116_ كانوف الثاين 23_ تاريخ ادلفاوضات يف اّلزمة السورية تاريخ النشر 2254ىيثم محيداف_ القرار رقم  ((

Diplo Mast for Syria 

4
 18/12/2115قرار حلل اّلزمة السورية_ اخر ربديث  تبٌتموقع احلرة_ رللس اّلمن ي ((

www.alhura.com>us_efforts_ending_syria 
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وطالب اّلئتَلؼ الوطٍت السوري  (1)ضةر اإلنساين ادلزري للمواطنُت السوريُت يف مناطق ادلعا تستخدـ فيها وتأمُت الوضع
 ادلعارض ىذه ادلفاوضات جيب اف تشمل وقف القصف الروسي.

وعرفت باسم اجملموعة الدولية لدعم سوريا  14/11/2115بدأ بعد ذلك زلادثات فيينا للسَلـ يف سوريا اعتباراً من ولت
مفاوضات القوى الدولية اليت بدأت يف فيينا على مستوى وزراء اخلارجية حلل الصراع يف سوريا بعد فشل  اليت بدأهتا

مشًتكًا من دوؿ عربية  21مقًتحات تسوية احلرب السورية ويتكوف عدد ادلشاركُت يف اجملموعة الدولية لدعم سوريا من 
. وىذه ادلفاوضات من اجل دعم السَلـ يف سوريا نستبعد أي طرؼ من (2)واوربية واسيوية وكذلك برعايا األمم ادلتحدة

اطراؼ الصراع السوري خبرؽ اذلدنة واف ىذه ادلفاوضات تتم برعايا دولية بُت النظاـ وفصائل ادلعارضة وّل تعًتؼ هبذه 
تفاوض حلل سياسي  ادلفاوضات بالفصائل اإلسَلمية على اختَلؼ اطيافها وتعتربىا مجاعات إرىابية غَت مشمولة بأي

تسيطر على رة جهة النصواجلدير بالذكر اف ىذه الفصائل اّلسَلمية مثل تنظيم الدولة اإلسَلمية وجيش الفتح بقيادة 
. وجاء بعد ذلك مؤسبر جينيف الثالث دلفاوضات السَلـ يف سوريا وىذه ادلفاوضات بُت (3)مساحات واسعة من البَلد

ذا ادلؤسبر برعايا األمم ادلتحدة وجاء ىذا ادلؤسبر بعد ترتيب رلموعة زلادثات فيينا للسَلـ ادلعارضة والنظاـ السوري وعقد ى
أعلنت األمم  2116/فرباير1ويف مسيتورا يف سوريا ورللس اّلمن ومبعوث األمم ادلتحدة لَلزمة السورية ستبفاف دي 

اليت نشئتها قوات احلكومة السورية على مدينة حلب ادلتحدة بدأ ادلفاوضات رمسياً وبعد يـو أعلنت ادلعارضة باف اذليئات 
فرباير  25أعلن مبعوث األمم ادلتحدة تأجيل ادلفاوضات اىل تاريخ  2116فرباير  3قد تضع حدا للمفاوضات ويف 

ادلفاوضات  بدأت زلادثات حوؿ اّلزمة السورية اف تتشارؾ فيها روسيا وايراف وتركيا وىذه 2117. ويف عاـ (4)2116
ي برعايا ايراف وتركيا وروسيا دبشاركو وفدين من ادلعارضة والنظاـ وىذه ادلفاوضات تسبق جولة عقدت يف اّلستانو وذبر 

 .(5)من احملادثات يف جينيف من ادلقرر اف تعقدىا األمم ادلتحدة دبؤسبر جينيف الرابع لَلزمة السورية

يف مدينة اّلستانة حملادثات السَلـ السورية اليت حدث  تأييدهث أعلنت وبُت رللس اّلمن موقفو من ىذه احملادثات حي
برعاية روسيا وايراف وتركيا اّل اف رئيس رللس اّلمن اولف سكونج اكد اف مفاوضات اّلستانة جيب اف ّل هتمش 

 .(6)ادلفوضات اليت تقودىا األمم ادلتحدة واهنا جيب اف تساعد يف وقف اطَلؽ النار

                                                           
1
 www.pss.albadil.com 2117_يناير 23ادياف عناف_ مركز البديل للتخطيط والدراسات اّلسًتاتيجية_ ((

2
 https//ar.m.wikipedaia.org>wikiموقع الكًتوين مؤسبر جينيف_ ويكبيديا  ((

3
 17/5/2116السَلـ_ اخر ربديث مؤسبر السَلـ يف سوريا: استبعاد أي طرؼ خيرؽ اذلدنة من مفاوضات  ((

www.bbc.com>Middleeast> 
4
 مصدر سبق ذكره انفا. ((

5
 www.alarabiya.net 2117فرباير  16قناة العربية_ اخر ربديث  ((

6
متاح على موقع الوكالة  21/1/2117وكالة اّلنباء اّلرديو_ رللس اّلمن: مفاوضات اّلستانة جيب اّل هتمش الوساطة األمنية_ ((

www.petra.gov.jo>nws_newsDetails   
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ن اّلجتماعات سبكنت اطراؼ مفاوضات جينيف من التوصل اىل اتفاؽ بشأف إجراءات التفاوض وبعد سلسلة م 
ما يف زلادثات السَلـ وىذه ادلفاوضات من حيث ادلبدأ على كيفية ادلضي وقدضة اتفقتا ر وبذلك فاف احلكومة وادلعا

ووضع دستور جديد واجراء  تركزت على ثَلث مواضيع حددىا رللس اّلمن الدويل وىي حكومة وحدة وطنية جديدة
وبذلك اكد ادلبعوث اّلممي  2117يناير  23. وبدأ اجتماع اّلستانو حوؿ اّلزمة السورية بتاريخ (1)انتخابات جديدة

كل جهة ممكنة لتحقيق السَلـ يف سوريا وفق قرارات رللس اّلمن ذات الصلة دي مسيتورا بضرورة بذؿ األطراؼ  
. واف اجلولة التالية وادلفاوضات ستعقد يف مقر (2)(2254ع لقرار رللس اّلمن )وأكدت ادلفاوضات على تطبيق سري

، وّل تزاؿ معضَلت احلل السياسي لَلزمة السورية حاضرة بقوة يف رلمل 2117شباط  8األمم ادلتحدة يف جينيف يف 
شار األسد عن السلطة بقدر ما تطورات الصراع اليت فتحت اجملاؿ اماـ تسوية زلتملة لَلزمة ّل تتضمن بالضرورة إبعاد ب

تغَتات ىيكلية عن طبيعة النظاـ القائم حاليًا والذي باتت كل من الوّليات ادلتحدة ودوؿ اّلرباد األوريب تتضمن اجراء 
ها الرافضة لبقاء النظاـ رضة دبواقفك ادلعاتقدر بضرورة استمراره دلواجهة اإلرىاب الذي تتصاعد وتَتتو يف سورية فاف سبس

 .(3)ل قوة موقف النظاـ التفاوضي بعد ادلكاسب اليت حققها يف ميداف ادلعركةمقاب

 

 المطلب الثاني

 عدم القدرة على استخدام القوة المسلحة

لقد جاءت صيغة استخداـ القوة كأجراء قمعي مستندة اىل احكاـ الفصل السابع من ادليثاؽ دلواجهة حاّلت اّلخَلؿ 
من الفصل السابع مت فرض ( 41بالسلم واّلمن كما ذكرنا سابقًا اما على مستوى اّلزمة السورية وحسب ادلادة )

س اّلمن يلـز اجلميع دوؿ معينة ومل يصدر قرار من رللعقوبات وقطع صَلت مع سوريا لكن ىذه القرارات متفردة من 
. وبعد اشتعاؿ النزاع يف سوريا تبٌت (4)البعثة السورية لدى األمم ادلتحدة مازالت متواجدة على رأس عملها هبا خاصة اف

اّلنتهاكات اإلنسانية رللس اّلمن مشروع من دوؿ عربية وغربية لتدويل النزاع يف سوريا وازباذ اإلجراءات لضماف وقف 
ولكن فشل رللس اّلمن يف اصدار ىذا القرار بسبب الفيتو الروسي  4/2/2112ومت عرض ىذا ادلشروع للتصويت يف 

يف اجمللس صوتت لصاحل القرار لذلك ندد رللس اّلمن ىذا الفيتو الذي  (13الصيٍت على الرغم من اف الدوؿ األخرى )
                                                           

1
 www.albayan.ae 4/3/2117صحيفة البياف_ اّلمارات_ ديب_  ((
)

2
  www.alahadnews.net>feed>permalink  24/1/2117وكالة العهد نيوز_ مفاوضات اّلستانو_ التاريخ  (

3
ة_ اجلامعة ادلستنصرية_ ة والدولية_ كلية العلـو السياسييف اّلزمة السورية_ اجمللة السياسيبعد اإلقليمي لاـ.د ابتساـ زلمد العامري  ((

 .146_ص21115_29_28مكتب الغفراف للخدمات الطباعية_ العدد
4
  2115يناير  22زلمد زيكار_ إشكالية التدخل الدويل يف سوريا_ رللة دلتانوف_ العدد الثاين_ ((

www.beta_detan_c_tpa.org  

http://www.beta_detan_c_tpa.org/
http://www.beta_detan_c_tpa.org/
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( 5واّلمن الدوليُت ومحاية حقوؽ اّلنساف وتدويل النزاع الداخلي يف سوريا ويف ) عطل دور رللس اّلمن يف حفظ السلم
صدر بياف من قبل رئيس رللس اّلمن بشأف اّلزمة السورية ودبوجب ىذا القرار ينبغي اف ينشئ فوراً بعد  2112نيساف 

 سوريا لرصد وقف اعماؿ العنف ادلسلح التشاور بُت األمم ادلتحدة واحلكومة السورية بعد مراقبة تابعة لألمم ادلتحدة يف
ار رقم ر الق 2112نيساف  21جبميع اشكالة من جانب كافة األطراؼ واجلوانب ذات الصلة واصدر رللس اّلمن يف 

( واكد ىذا القرار دعمو للمبعوث اخلاص ادلشًتؾ لألمم ادلتحدة وجامعة الدوؿ العربية ومن اىم بنود ىذا القرار 2143)
يـو بعثة لألمم ادلتحدة للمراقبة يف سوريا بقيادة رئيس ادلراقبُت  91ن اف ينشئ ولفًتة أولية مدهتا قرر رللس اّلم

 . (1)ُتن ادلراقبُت العسكريُت غَت ادلسلح( م311على اف تشمل نشراً اولياً يصل اؿ )العسكريُت 

 أناف ربت فقداف الفصل السابع ع خطو كويفيف رللس اّلمن الذي وض ريبر بالذكر اف روسيا عطلت مشروع الغواجلدي
  يلتـز بالنقاط الستة خلطة أناف.من ادليثاؽ وتطالب بفرض عقوبات غَت عسكرية على النظاـ السوري اذا مل

 باالضافة الى ان هناك قرارات اخرى تتعلق باالزمة السورية:

قرارات رللس اّلمن ادلتعلقة باستخداـ األسلحة الكيمياوية يف سوريا بعد حدوث اجملازر الكيمياوية اليت وقعت يف  اواًل:
قراره ادلرقم  باإلمجاعاصدر رللس اّلمن  21/8/2113منطقة الغوطة الشرقية بضواحي العاصمة السورية بتاريخ 

ود اليت قامت هبا روسيا من اجل اّلتفاؽ مع الوّليات وقد جاء القرار نتيجة جه 2113أيلوؿ  27( بتاريخ 2118)
اليت كاف مقدرًا حدوثها بعد ىجـو الغوطة وجاءه ىذا ادلتحدة على اّلمتناع عن عدـ توجيو ضربة عسكرية أمريكية 

اّلتفاؽ مقابل تفكيك وتدمَت ترسانة سوريا من األسلحة الكيميائية وانضماـ سوريا اىل منظمة حظر األسلحة 
 .(2)يائيةالكيم

استخداـ غاز الكلور يف النزاع السوري  يدينت الوّليات ادلتحدة مشروع قرار على رللس اّلمن وهبذا الصدد عرض 
ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميو وهبذا ادلشروع إشارة واضحة اىل الفصل السابع من ادليثاؽ الذي جييز استخداـ 
 القوة العسكرية ولكن النصوص اليت أصدرىا رللس اّلمن ّل حيدد من ىم ادلسؤولُت عن استخداـ غاز الكلور يف سورية.

نتيجة لتمدد داعش اإلرىايب على مساحات ارات رللس اّلمن الصادرة ضد اإلرىاب وتنظيم داعش يف سوريا ثانياً: قر 
( وقد 2171قراره ادلرقم ) فقد تضافرت جهود رللس اّلمن ليصدرواسعة من سوريا والعراؽ واحتَللو دلساحات واسعة 

( ىو 2171ابية واجلدير بالذكر اف القرار رقم )وؿ او يزود بالسَلح اجلماعات اإلرىتضمن فرض عقوبات ضد كل من دي
اوؿ قرار يتخذه رللس اّلمن حياؿ األوضاع يف سوريا ربت الفصل السابع من ميثاقو مما يعٍت استخداـ القوة العسكرية 

 يف تطبيقو.
                                                           

1
 .257. ص256. ص253. ص252د. فرسن سويف_ مصدر سبق ذكره_ ص ((

2
العادلية )اّلزمة السورية أ.ـ.د قاسم زلمد عبيد_ ـ.د زلمد ميسر فتحي_ اّلزمات الدولية ومستقبل التوازنات اجليوسًتاتيجية  ((

 .85_ ص2116_ السنة 44_43قضايا سياسية_ جامعة النهرين_ العدد واّلوكرانية( امنوذجًا_ رللة 
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وره مع وربت الفصل السابع أيضا والذي رافق صد 2114أيلوؿ  24( بتاريخ 2178واصدر رللس اّلمن قراره ادلرقم )
بدء تنفيذ الوّليات ادلتحدة وحلفائها ضربات جوية ضد تنظيم داعش مما يعٍت اف احد أسباب استصداره ذلذا القرار على 

الشرعية األممية لقوات التحالف يف محلتها ضد  إلعطاءالرغم من كونو ّل خيتلف كثَتًا عن القرار الذي سبقو ىو 
 .(1)داعش

 ويل يف سوريا((ضة من التدخل الدر قف ادلعا))مو 

وكذلك  تدخل عسكري فضَل عن الصُت أليالروسية الشديدة  ادلعارضةبسبب مع وجود اّلنقساـ داخل رللس اّلمن 
على مبدأ  عدـ وجود أي افق لتجاوز ىذا اّلنقساـ رغم توفر كل األدلة القانونية لتدخل عسكري يف سوريا بناءا

ة رضة كانت منقسمتباين يف ادلواقف ّلف ادلعا)مسؤولية احلماية(. اما على مستوى مواقف ادلعارضة السورية َّند اف ىناؾ 
من موضوع التدخل العسكري يف سوريا حيث منذ بداية تشكيل اجمللس الوطٍت ادلعارض دعا اىل تدخل عسكري دويل 

تدخل العسكري واجلدير بالذكر اف استخداـ القوة العسكرية او ادلسلحة ضت الفأهنا رفاو امريكي اما الفصائل األخرى 
ربت مبدأ التدخل اإلنساين واف كانت بتفويض من األمم ادلتحدة وتتوفر لو ادلشروعية القانونية دبوجب الفصل السابع 

م يبقى خيار اّل اللجوء اىل تظل مشروعية زلاطة بالشكوؾ. واذا كاف التدخل العسكري من قبل رللس اّلمن مستبعدا فل
ادلتحدة حيث يكوف التصويت ىو اغلبية اّلعتماد على احلاضرين وّل يوجد حق النقض الفيتو كما  ولألمماجلمعية العامة 
 .(2)يف رللس اّلمن

ضة اىل حد تشكيل حكومة معارضة على األراضي اليت ر ىذا إضافة اىل ظهور بعض ادلتغَتات اجلديدة مثل توحد ادلعا
 .(3)ستحوذ عليها واحتمالية طلب ادلعارضة من الدوؿ الكربى بأف تتخذ قراراً مجاعياً للتدخل العسكريت

يف  لة زبتلف كما كانت عليو فهي مل تفلحومن جانب اخر ديكن القوؿ اف مواقف الوّليات ادلتحدة ىي اّلف يف حا 
فرض ارادهتا داخل منظمة األمم ادلتحدة لضرب سوريا باسم الشرعية الدولية كما اهنا مل تتمكن من استخداـ القوة 

 .(4)العسكرية بطريقة مباشرة ومنفردة خارج اطار األمم ادلتحدة

 

                                                           
1
_ اخر 21/9/2115( صحيفة رأي اليـو تاريخ الصدور 2115_2111نرباس دلوؿ_ دراسة قرارات رللس اّلمن حوؿ سوريا ) ((

  www.raialyoum.com 27/2/2117ربديث 
2
_ رللة مركز  لف الشماؿ األطلسي والتوازنات اإلقليمية يف الشرؽ األوسط )دراسة يف اّلزمة السورية(حشذى زكي حسن_  أ.ـ.د ((

 .131، ص124، ص2114_ التاريخ 45ادلستنصرية للدراسات العربية والدولية_ جامعة ادلستنصرية العدد 
3
 نفس ادلصدر. ((

4
 زلمد ميسر فتحي_ مصدر سبق ذكره. قاسم زلمد عبيد_ ـ.د ((

http://www.raialyoum.com/
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 الخاتمة

 ))ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون((قاؿ تعاىل 
الكردية اختم حبثي تيمنًا بربكاهتا ودلا فيها من معاين. فمن خَلؿ ىذا البحث وجدت اف رللس اّلمن يؤدي  اآليةهبذه 

الدور األكرب يف احلفاظ على السلم واّلمن الدوليُت حبيث ّل تستطيع اغفاؿ حقيقة اف رللس اّلمن استطاع اف يلعب 
األخَتة لعب دورًا اساسيًا يف العامل بصورة عامة وادلنطقة بصورة  دورًا كبَتًا يف تسوية ادلنازعات الدولية حيث يف اآلونة

أمهية واصبح كذلك حاجة ملحة ّلبد منها وذلك سبب تطور وتعقد  أكثر أصبحخاصة، حيث وجدنا اف رللس اّلمن 
َتة لكن يف األمور واّلحداث بُت دوؿ العامل. واف رللس اّلمن كاف دوره يف ظل عصبة األمم ضئيل وغَت فعاؿ بدرجة كب

دوره بارزاً من خَلؿ إجياد توازنات بُت مصاحل  أصبحعهد األمم ادلتحدة ونتيجة للتطورات اليت حدثت يف اجملتمع الدويل 
 الدوؿ.

 :ويف هناي البحث توصلت اىل استنتاجات وىي كاّليت

م واّلمن الدوليُت وللقياـ هبذه ادلهمة أوّل: يعد رللس اّلمن اذليئة السياسية اليت اوكل اليها ادليثاؽ مهم احلفاظ على السل
 فأف لو اف ينفذ سلطات نقد يريو ومطلق هبذا الشأف.

 على اعمالو.سسية علميا ؤ ثانيا: ّل زبضع اعماؿ اجمللس ّلي نوع من أنواع الرقابة اذ ّل رقابة م

يف عهد عصبة األمم)رللس ثالثا: اف رللس اّلمن ليس من مستحدثات ميثاؽ األمم ادلتحدة ولكن كاف موجودا أساسا 
 العصية(.

رابعا: اف تقسيم العضوية يف رللس اّلمن اىل عضوية دائمة وأخرى غَت دائمة يتعارض ومبدأ ادلساواة بُت الدوؿ األعضاء 
 ( من ادليثاؽ اليت تقضي باف تقـو اذليئة على مبدأ ادلساواة يف السيادة بُت مجيع أعضائها.1،  2ادلنصوص عليو يف ادلادة )

خامسا: اف ىيمنة الوّليات ادلتحدة على رللس اّلمن حبيث عملت على اصدار اكثر من ثَلثة ومخسُت قرارا حبالة العراؽ 
، واف ىذا الكم اذلائل من امتدادات دولة عضو خَلؿ فًتة وجيزة يدؿ على اف رللس اّلمن  2111-1991من  للفًتة

 عجز عن كبح جناح الوّليات ادلتحدة.

ستة عقود من الزماف وخَلؿ ىذه الفًتة اثبتت رللس اّلمن من خَلؿ احلوادث ر على قياـ األمم ادلتحدة سادسا: لقد م
 انو غَت قادر على اَّناز ادلهاـ اليت أنشأت من اجلها. واحلروب

سابعا: اف من اىم أسباب عجز ىذا اجمللس ىو تشكيلة اجمللس وضابط العضوية فيو استخداـ الدوؿ الدائمة العضوية 
 .اىل حق التثقف )الفيتو ( من أصحاب ادلعلمُت بالصحية َّناة اّلحداث الدولية
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