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سامع  فاتح : پژوهش ونگارش  
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 سازمان ملل متحد درگیر چالش ها درحل مسایل جهان 

 

دارد که   هاد  صالحیت ن شورای امنیت نهاد اصلی مدیریت بحران سازمان ملل است. این  

د. پنج  تعهدات الزام آور را برای حفظ صلح بر کشورهای عضو سازمان ملل تحمیل کن 

المللی از جمله  عضو دائمی و ده عضو منتخب شورا برای ارزیابی تهدیدات امنیت بین

  به طور منظم را جلساتطبیعی، تکثیر تسلیحات و تروریسم   آفات های داخلی، جنگ

.کنند میدایر  وعندالموقع   

هدف شورای امنیت حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی مطابق با فصل ششم  

بخواهد تا  درگیر منشور سازمان ملل متحد است که به شورا اجازه می دهد تا از طرفین 

داوری یا سایر روش های صلح آمیز  دپلوماسی ،راه حل های را از طریق مذاکره، 

نمایند. جستجو   

به شورای امنیت این اختیار را   منشورسازمان ملل   موفقیت، فصل هفتمدر صورت عدم  

استفاده از زور   واعمال  می دهد که اقدامات قاطعانه تری مانند اعمال تحریم ها یا اجازه

»ماموریت های حفظ صلح  برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی انجام دهد. 

  ها .اما در بسا مواقع این ماموریتزمان ملل استبارزترین چهره کار مدیریت منازعه سا

. (1)صلح انجامیده است هایبه شکست ها، چالش ها ونابودی نیرو   

بسیاری از منتقدان ادعا می کنند که ساختار شورا منعکس کننده واقعیت های ژئوپلیتیک  

افزایش   1995نیست. این شورا از شش عضو منتخب به ده عضو در سال در جهان  فعلی 

بدون تغییر باقی مانده است. منتقدان دیگر   آن یافت. از آن زمان تاکنون، ترکیب بدنه 

تو به منافع سیاسی پنج عضو دائم  ییت حفاظت، که می گویند و عبارتند از طرفداران مسئول

.سازمان ملل احترام می گذارد و منجر به انفعال در برابر جنایات گسترده می شود   

، اعضای دائمی شورای امنیت به طور ضمنی  1990: از اوایل دهه چشم انداز اصالحات

روهای مسلح را بدهد. شورای  موافقت کردند که فقط شورای امنیت اجازه استفاده از نی 
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توی یک یا چند پنج عضو دائمی، اقدامی نمی کند.  ی امنیت در برخی مواقع به دلیل و

می  عمومی   مجمع    کهرا وانمود کرد  هنجار نوظهور مسئولیت  2005اجالس جهانی سال 

  و   المللهای بینتشدید خصومت رفع تا در  شورای امنیت باشد جایگزین برای تواند 

و  موضوعاتی مانند جنگ داخلی سوریه، درگیری در دریای چین جنوبی و اوکراین  

.  (7)اقدام مقتضی نمایند   امثالهم  

مشکالت عمد ۀ اصالحات:  ایاالت متحده و  اتحاد جماهیر شوروی هر دو عضویت   

تو همیشه در میان کشورهای  یوتو نمی پذیرفتند. اما حق ی سازمان ملل متحد را بدون حق و

بحث برانگیز بوده است. از آنجایی که شورای امنیت کمتر  کوچک و قدرت های متوسط  

از هشت درصد از کل اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهد، ترکیب آن به وضوح  

منسوخ شده است و بحث در مورد »نمایندگی عادالنه« یک موضوع اصالحی اساسی  

توها  ی های کاری شورا وجود دارد. اکثریت وهایی درباره روشکایتهاست شاست. مدت

در مورد بسیاری ازمسائل صلح و امنیت استفاده شده است. الزم برای جلوگیری از اقدام  

مریکا بر قطعنامه های مربوط به درگیری اعراب، اسرائیل و فلسطین  اتوهای یاکثریت و 

سرد اقدامات شورای امنیت در مورد    . جنگ (6)در دفاع از اسرائیل اعمال شده است

ه ها شدمنجر به برخی درگیریو هتهدیدات صلح و امنیت را به شدت مشکل ساز کرد

های فرانسه و ایاالت متحده در ویتنام و مداخله شوروی در چکسلواکی  ، مانند جنگاست

(2.) ، که اصالً به سازمان ملل ارائه نشدهنگری و    

سالح های   " ای موجودیت  به بهانه  2003حمله به عراق را در سال  همچنین سازمان ملل  

پنج عضو دائمی، تنها بریتانیا از درخواست ایاالت   زمرۀتایید نکرد. از   " کشتار جمعی 

.  نمود حمایت کرد و همچنین در تهاجم شرکت   در عراق  متحده برای مداخله سازمان ملل 

  هدایت کردند و حتی ناتو از پیوستن به  مخالفت   چین، فرانسه و روسیه با هر اقدامی

این اقدام موجب انشعاب جامعه   نمود.خودداری از شرکت درتهاحم نظامی عراق مریکا ا

برای صلح بین المللی و محکومیت   یبین المللی، تضعیف سازمان ملل به عنوان نیروی

سیاست غرب در خاورمیانه در خارج از کشور شد. )3(.  جنگ علیه تروریسم در  

افغانستان شورای امنیت سازمان ملل   را به عنوان یک نهاد شکست خورده نشان می دهد.  

هنوز بحث های شدیدی در داخل و خارج سازمان ملل درباره قدرت، اختیار و مشروعیت  

شورای امنیت وجود دارد. بدیهی است که منشور به شورا قدرت رسمی زیادی می بخشد.  

دهد.  می را الملل بر مسائل صلح و امنیت داخلی«در نظام بینهمچنین به آن »اقتدار اولیه 

  یهویژه این فرضالمللی و حاکمیت دولت، بهبا این حال، با توجه به تضاد بین تعهد بین

  را  آور است، استفاده از این اختیارها الزام سنتی که تعهدات داخلی فقط با رضایت دولت

تقسیم می  برای تصمیم گیری  وقتی شورای امنیت   ن، (. بنابرا4است )  ساختهسازمشکل

. است وپیامد درحل وفصل قضای منفی  شود، نتیجه ثابت  

باعث شده است که بسیاری از اعضای  1990افزایش فعالیت شورای امنیت از سال 

جهان قرن    مسایل  سازمان ملل به شدت برای اصالح عضویت در شورا تالش کنند تا
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های سازمان  (. با وجود رشد فعالیت5)بازتاب بدهد بهتر  را 1945نه جهان بیست و یکم 

وجود دارد. ناکامی ایاالت متحده و بریتانیا      آن ملل، سؤاالتی در مورد ارتباط و اثربخشی 

 2003در دریافت مجوز شفاف شورای امنیت سازمان ملل برای جنگ در عراق در سال 

(. در مجموع،  2الملل شد ) در روابط بینمنجر به انتقاد عمومی از سازمان ملل و بحران  

مریکا دقیقاً  احضور پیامد . است رفتهجنگ علیه تروریسم به سختی طبق برنامه پیش  

. عراق به جای تبدیل شدن به »  بار آوردبرعکس آنچه در نظر گرفته شده بود  

  استبرای پرورش تروریست ها تبدیل شده   مطلوب  دموکراسی« به بستری نوزاد پوستر

ناقضین حقوق بشر، سفاک    و   (. در افغانستان مشکل تمام نشد و یک گروه تروریستی2)

پس از بیست سال اشغال   دید گاه جهانی  فاقد وبی خبر از ابتدای ترین ارزش های انسانی و 

یل فوق، من با زید  . بنابراین، با توجه به تحلانیده شدو ویرانی کامل کشور به قدرت رس

حسین، رئیس سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد موافق هستم که هشدار داده است که  

وبه سرنوشت جامعه ملل    اساسی، سازمان ملل ممکن است سقوط کند و   بدون تغییر نهادی

بیانجامد.  انی هاز جنگ دوم ج  قبل  
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