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البحوث والتحليل

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم 
المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟

كولين كيتنج 
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ــر كوليــن كيتنــج إحــدى الشــخصيات المرموقــة والرائــدة علــى مســتوى العالــم فيمــا يخــص شــؤون مجلــس األمــن التابــع  ُيعتبَّ
لألمــم المتحــدة، وشــغل كوليــن كيتنــج منصــب ســفير نيوزلنــدا إلــى األمــم المتحــدة فــي الفتــرة مــن 1993 إلــى 1996، وكان 
المؤســس التنفيــذي  المديــر  منصــب  شــغل   ،2011 إلــى   2005 مــن  الفتــرة  فــي  األمــن.  مجلــس  فــي  نيوزلنــدا  ــل  ُيمثِّ
المبعــوث كان   ،2014 إلــى   2012 مــن  الفتــرة  وفــي   .)www.securitycouncilreport.org( األمــن  مجلــس  تقاريــر  لمنظمــة   
فتــرة آخــر  فــي  النيوزلنديــة وذلــك  للحكومــة  َعَمــَل مستشــارًا خاصــً   ،2016 إلــى   2015 نيوزلنــدا. ومــن  وزارء  لرئيــس  الخــاص   

 عضوية لنيوزلندا في مجلس األمن.

ملخص تنفيذي
النظام متعدد  أن  الواضح  بكثير، كان من  الكوفيد-19  وباء  قبل   ◊
االً لمواجهة التحديات الكبرى  األقطاب الذي ُأنِشيء في 1945 لم َيُعْد فعَّ
العديدة التي تواجه العالم المعاصر. بيد أن تفشي وباء الكوفيد في 
أوائل 2020 رسم صورًة واضحًة لهذا الضعف. فقد تسبب الوباء في 
وفاة ما يربو على 3.5 مليون شخص من حاالت الوفاة المسجلة في 
وقت كتابة هذه السطور، ودّمر االقتصاد العالمي، وأوقف فعاًل حركة 
المعتاد،  الدولي  والتفاوض  الدبلوماسية  نمط  وخنق  الدولي،  النقل 
وأحدث  االستقرار،   واضطراب  المساواة  في  التفاوت  وتيرة  من  وزاد 

تصدعات سياسية جديدة في المجتمع الدولي. 

◊ أخفقت منظومة األمم المتحدة في االضطالع بدور القيادة الجماعية 
الصحة  منظمة  على  باللوم  البعض  وألقى  الكارثة،  حدة  لتخفيف 
أجرته  العالمية  الصحة  أداء منظمة  لتقييم  تقرير  العالمية. وانتهى 
العالمية  الصحة  أداء منظمة  أن  إلى   2021 مايو  هيئة مستقلة في 
كان يمكن أن يكون أفضل بكثير. ولكن يبدو أن اإلخفاق الدولي يعود 
في الجانب الرئيس منه إلى سلوك الحكومات والعيوب المتأصلة في 

هيكل النظام الدولي متعدد األطراف برمته.

◊ لم يتوقع أحد منذ 75 عامً عندما تأسست منظومة األمم المتحدة 
عالمية  مخاطر  من  لتهديد  يتعرض  قد  الدولي  المجتمع  أمن  أن 

وجودية، والتي يعتبر وباء الكوفيد-19 مثاالً تقليديً لها.

◊ مجلس األمن هو عصب منظومة األمم المتحدة. ورغم أن المجتمع 
التدابير  التخاذ  األساسية  المسؤولية  األمن  مجلس  منح  الدولي 
العاجلة والفّعالة نيابة عنه، فإن المجلس تخلى عن هذه المسؤولية 
له.  الممنوحة  لالختصاصات  ضيق  بتفسير  العمل  ويواصل  بوضوح، 
تبحث هذه النظرة التحليلية من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 
العالمية  التعامل مع المخاطر  تجارب مجلس األمن في الماضي في 
األوسع نطاقً والتي أّثرت على األمن الدولي، ومنها وباء اإليبوال، واإليدز، 

وتغير المناخ.

منظومة  في  األخرى  الوكاالت  أداء  كذلك  البحثية  الورقة  تناقش   ◊
األمم المتحدة.

◊ تنتهي النظرة التحليلية إلى أنه ال بديل عن التغيير إذا كانت هناك 
أن  إلى  كذلك  وتخلص  الكوفيد-19.  أزمة  تجربة  تكرار  لتجنب  رغبة 
إصالح منظمة الصحة العالمية لن يكفي، وأنه في المناخ السياسي 
العالمي المعاصر فإن اإلصالحات القائمة على إبرام معاهدات جديدة 

من الصعب للغاية تنفيذها.

التنظيمية  واإلمكانات  القدرات  أن  إلى  البحثية  الورقة  تشير   ◊
الفريدة التخاذ القرارات الحاسمة لمجلس األمن يمكن استغاللها في 
المستقبل لمواجهة أي أزمات عالمية مقبلة مشابهة للكوفيد-19. 
فهناك فترات، ومنها الفترات التي تتفشى فيها األوبئة، يستطيع 
فيها مجلس األمن وينبغي عليه أن يضطلع بالمسؤولية األساسية 

الملقاة على عاتقه وأن يأخذ بالتفسير الواسع الختصاصاته.

◊ لهذا تبحث هذه النظرة التحليلية المجال المتاح للتفسير الواسع 
لكلمة "األمن" في سياق اإلطار القانوني القائم لميثاق األمم المتحدة. 
وتلقي الضوء على بعض التحديات السياسية والعملية التي ال بد 
من مواجهتها في هذا السياق، بما في ذلك تلك الخاصة بأساليب 

عمل مجلس األمن.

اجتماع  في  تبنيه  يتم  إعالن  مثل  آلية،  التحليلية  النظرة  تقترح   ◊
مؤتمر قمة دولي للقادة، لتحديد معنى أوسع لكلمة األمن. وتقترح 
أن  يجب  المتحدة  األمم  أعضاء منظمة  فإن  الشأن  أنه في هذا  أيضً 
األمن،  مجلس  لعمل  وضوحً  األكثر  المعايير  بعض  على  يتفقوا 
اللجوء  يتم  لن  األمن  لكلمة  واسع  تفسير  أي  أن  بيان  ذلك  ويشمل 

إليه إال في حاالت الطوارئ الخطيرة.

إلى  يتطرق  أن  بد  ال  اإلعالن  ذلك  أن مثل  إلى  البحثية  الورقة  ُتنّوه   ◊
الواقع السياسي والعملي والمتمثل في أن اتخاذ القرارات فيما يخص 
األزمات المستقبلية متعددة الجوانب المشابهة لوباء الكوفيد-19 ال 
يمكن التعامل معها تعاماًل معقوالً من خالل 15 دولة فقط. فالعديد 
من األطراف الرئيسية التي ينبغي أن تشارك في ذلك ليست موجودة 
تقترح  وبذلك،  الحالي.  النظام  ِظل  الطاولة بطريقة مؤثرة في  على 
الورقة البحثية بعض األفكار لتعديل أساليب عمل مجلس األمن فيما 

يخص المشاركة، بما يتوافق مع الميثاق.

◊ أخيرًا، تطرح النظرة التحليلية بعض األفكار فيما يخص آلية اتخاذ 
القرار في مجلس األمن في سياق أزمات الطوارئ العالمية التي تهدد 
أمن البشرية. وُتناقش خيارات وإجراءات متعددة بهدف إيجاد وسائل، 
أوضاع  في  النقض  حق  تأثير  حدة  لتخفيف  الميثاق،  مع  يتوافق  بما 

الطوارئ شديدة الخطورة. 

كولين كيتنج 
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ظهور واقع جيوسياسي جديد
ــة  انبثــق واقــع جيوسياســي جديــد شــديد الوضــوح. ففــي وقــت كتاب
هــذه الســطور، فــي نهايــة مايــو 2021، وصلــت حــاالت الوفــاة المســجلة 
ــم إلــى أكثــر مــن 3.5  ــة بالكوفيــد-19 علــى مســتوى العال جــراء اإلصاب
إقــرار  وهنــاك  جونــز هوبكنــز.1  جامعــة  إحصائيــات  بحســب  مليــون، 
واســع بــأن أعــداد الوفيــات الفعليــة بالكوفيــد أعلــى مــن ذلــك بكثيــر؛ 2 
ألن الوفيــات المســجلة تنخفــض انخفاضــً ملحوظــً عــن عــدد الوفيــات 

الحقيقــي. 

ــاء أيضــً تأثيــرًا شــديدًا علــى االقتصــاد العالمــي. فقــد أحــدث  ــر الوب  أّث
اضطرابــً فــي التجــارة الدوليــة وسالســل اإلمــداد، وأوقــف حركــة النقــل 
الدولــي، وخنــق النمــط المعتــاد للدبلوماســية والتفــاوض الدولــي، 
بــل  االســتقرار،  واضطــراب  المســاواة  فــي  التفــاوت  وتيــرة  مــن  وزاد 

وأحــدث تصدعــات سياســية جديــدة فــي المجتمــع الدولــي.

 ورغــم أن هنــاك مؤشــرات علــى بعــض التعافــي االقتصــادي، ففــي 
أكتوبــر 2020 أفــاد البنــك الدولــي بأنــه بعــد 20 عامــً مــن التقــدم فــي 
تقليــل نســبة الفقــر فــإن آثــار الكوفيــد-19 ستتســبب فــي ســقوط 
عــدد يصــل إلــى 150 مليــون شــخص آخريــن فــي بــؤرة الفقــر المدقــع.3 
وبجانــب عــدد الوفيــات المرعــب، فذلــك تذكيــر مريــر بالتكلفــة البشــرية 

لإلخفــاق المؤسســي.

ــي علــى رأس وضــع سياســي  ــد يأت  هــذا الواقــع الجيوسياســي الجدي
وأمنــي عالمــي غيــر مســتقر، وضعــف فــي األداء فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة والتزامــات تخفيــف حــدة تغيــر المنــاخ، وفشــل 
ذريــع فــي الســيطرة علــى األســلحة وتدابيــر نــزع األســلحة فيمــا يخــص 

ــة. األســلحة النووي

ليــس مــن الممكــن تصنيــف اإلخفــاق الجماعــي فــي تخفيــف حــدة آثــار 
وبــاء الكوفيــد-19 إال بأنــه كارثــة عالميــة علــى البشــر فــي كل مــكان.

إخفــاق المؤسســات العالميــة فــي إيجــاد 
ــة ــول جماعي حل

أخفقــت  منظومــة األمــم المتحــدة فــي أوائــل 2020 فــي االضطــالع 
بــدور القيــادة الجماعيــة لتخفيــف حــدة آثــار وبــاء الكوفيــد-19.

والتــزام مجلــس األمــن، رغــم أن المجتمــع الدولــي أنــاط بــه المســؤولية 
األساســية التخــاذ التدابيــر العاجلــة والفّعالــة نيابــة عنــه، بالتفســير 
الضيــق الختصاصاتــه.4  وفــي وجــه وبــاء الكوفيــد-19، أخفــق مجلــس 
األمــن حتــى فــي مناقشــة موضــوع المســاعدة فــي أن يقــود جهــود 
عالميــة لمواجهــة الوبــاء. وأقصــى مــا اســتطاع تحقيقــه فــي 2020 كان 
قــرارًا هزيــاًل فــي 1 يوليــو بعــد خمســة أشــهر مــن تفشــي الوبــاء، يطالــب 
فيــه بوقــف إطــالق النــار فــي مناطــق الصراعــات أثنــاء فتــرة الوبــاء.5  غيــر 
أن القــرار 2565 فــي فبرايــر 2021 كان خطــوًة متواضعــًة إلــى األمــام 
التعــاون  بتعزيــز  نــادى  فقــد  القيــادة.6   بــدور  االضطــالع  ناحيــة  مــن 
الكوفيــد-19  لقاحــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  لتســهيل  الدولــي 
بالتســاوي وبتكلفــة ميســورة فــي مناطــق الصــراع المســلح وبعــد 
انتهــاء الصــراع، وأثنــاء حــاالت الطــوارئ اإلنســانية المعقــدة. ولكــن مــرة 
أخــرى فــإن تركيــزه كان ضيقــً؛ بصفــة رئيســية فــي مناطــق الصراعــات.

مــن  أوســع  باختصاصــات  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  تتمتــع 

مجلــس األمــن.7 ولكــن فــي 2020 فــي وجــه تفشــي وبــاء الكوفيــد-19 
المتصاعــد، فــإن الجمعيــة العامــة أيضــً لــم تســتطع اتخــاذ أي خطــوات 
الوقــت  فــي  المتحــدة  العامــة لألمــم  الجمعيــة  ذات معنــى. وتفتقــر 
الحاضــر إلــى االحتــرام والســلطة الضرورييــن لالســتجابة الســريعة أو 
الفعالــة إلدارة المخاطــر العالميــة. والنقطــة ذات األهميــة البالغــة هــي 

أن دور الجمعيــة العامــة يقتصــر علــى تقديــم التوصيــات.8

ألقــت العديــد مــن الــدول باللــوم علــى منظمــة الصحة العالميــة، وعلى 
رأســها اإلدارة األمريكيــة فــي عهــد دونالــد ترامــب.9 وكشــف تقريــر 
لمراجعــة أداء منظمــة الصحــة العالميــة أجرتــه هيئــة خبــراء مســتقلة، 
والتــي قدمــت تقريرهــا فــي مايــو 2021، أن هنــاك أوجــه قصــور فــي 
نظــم وإجــراءات منظمــة الصحــة العالميــة، بمــا فــي ذلــك فقــدان وقــت 
الطــوارئ  الرســمي وإعــالن حــاالت  اإلبــالغ  "إجــراءات  ثميــن بســبب أن 
االســتنتاج  أن  يبــدو  ولكــن  المنظمــة.10  فــي  للغايــة"  بطيئــة   ]…[
ــذي يمكــن اســتخالصه هــو أن اإلخفــاق العالمــي فــي أزمــة  الرئيــس ال
وليــس  الحكومــات  ســلوك  إلــى  معظمــه  فــي  يرجــع  الكوفيــد-19 
إلــى مســتوى أداء األمانــة العامــة لمنظمــة الصحــة العالميــة )والتــي 
لــم يكــن لديهــا فــي أي وقــت مــن األوقــات الســلطة إلجبــار الصيــن 
اتبــاع لوائــح  أو الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو أي دولــة أخــرى علــى 
الصحــة الدوليــة التــي تطبقهــا المنظمــة(. 11 ووجهــت هيئــة الخبــراء 
انتقــادات إلــى الحكومــات التــي فضلــت "نهــج االنتظــار والترقــب" بــدالً 
ــر أيضــً  ــاء. وأشــار التقري مــن صياغــة إســتراتيجية شــاملة الحتــواء الوب
إلــى العيــوب المتأصلــة فــي اآلليــات الدوليــة متعــددة األطــراف بمــا فــي 
ذلــك نقــص القــدرات "للقيــادة العالميــة المنســقة" و"نقــص التمويــل 

للجاهزيــة" والتمويــل الدولــي الضئيــل.

الوبــاء  مــن  األولــى  المراحــل  مواجهــة  وعنــد   ،2020 بدايــات  فــي   
المســتجد، فــإن جميــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة كانــت تواجــه 
غموضــً شــديدًا. فالكوفيــد-19 كانــت أزمــة ســريعة التحــرك. والتعامــل 
معهــا كان مشــكلة معقــدة، وتتشــابك فيــه جوانــب مــن الصحــة، 
واالقتصــاد، واألعمــال، والتجــارة، والســفر، والشــؤون السياســية. وفــي 
هــذه الظــروف، كان مــن غيــر المحتمــل إطالقــً أن تحظــى منظمــة 
بثقــة جميــع  والمتخصصــة  الفنيــة  الطبيعــة  ذات  العالميــة  الصحــة 

السياســيين. القــادة 

 وربمــا كانــت الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة تســتطيع 
أن تقتــرح عقــد اجتمــاع طــارئ لجمعيــة الصحــة العالميــة التــي كان 
اللوائــح. ولكــن هــل كانــت الحكومــات  يمكــن أن تطالــب بتطبيــق 
لهــا  رفيعــة  بمســتويات  وفــودًا  سيرســلون  كانــوا  هــل  ســتحضر؟ 
صالحيــات مناســبة لاللتــزام بالتدابيــر التــي قــد كانــت ســُتطلب؟ علــى 

األرجــح ال.

مجلس األمن
 مجلــس األمــن هــو الهيئــة العالميــة الوحيــدة التــي لديهــا صالحيــات 
حقيقيــة. وينبــع ذلــك مــن قدرتــه الفريــدة علــى اتخــاذ إجــراءات قهريــة. 
ــه يواجــه انتقــادات  غيــر أن أســلوب المجلــس فــي ممارســة اختصاصات
مــن العامليــن فــي المجــال مــن دول عديــدة. وتشــمل النقــاط المثيــرة 

للقلــق:

االنتقائية السياسية غير المبررة في ممارسة اختصاصاته.  o
مقاومة التحديث الضروري في إجراءاته وأساليب عمله.  o

التركيز بشكل ضيق للغاية على األدوات القسرية.  o

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟
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اإلخفاق في تطبيق األصول القانونية لكل من الدول واألفراد.  o
تجنب إدراج أدوات أوسع في عمله؛ لبناء السالم.  o

اإلخفاق في المشاركة في جهود مؤثرة للوقاية من الصراعات.  o

ويــرى البعــض أن المجلــس يمــارس نشــاطً انتقائيــً وليــس ضروريــً 
بالغــة  ــع فرصــً  أنــه ُيضيِّ اآلخــر  البعــض  المجــاالت. ويــرى  فــي بعــض 

األهميــة.

ومكافحــة  الســالم  حفــظ  فــي  ومنهــا  العديــدة،  االبتــكارات  ورغــم 
يــزال  ال  األمــن  مجلــس  إلصــالح  األمــد  الضغــط طويــل  فــإن  اإلرهــاب، 
المجلــس  هيــكل  مــن  القلــق  الضغــط  هــذا  يعكــس  وال  متواصــاًل. 
وتركيبتــه وحســب، وإنمــا أيضــً أن المجلــس لســنوات عديــدة يتبنــى 

إلــى حــد بعيــد الختصاصاتــه. انتقائيــً  أو  تفســيرًا ضيقــً 

يثيــر  وال  تاريخــه  مــن  ينبــع  األمــن  لمجلــس  الضيــق  التركيــز  وهــذا   
الزعمــاء  فــإن  المجلــس،  إنشــاء  تــم  عندمــا   1945 ففــي  الدهشــة. 
السياســيين والدبلوماســيين لــم يتصــوروا التهديــدات علــى األمــن 
الــدول. ولــم يتخيــل  بيــن  إال مــن منظــور الصــراع المســلح  الدولــي 
ــه بعــد 75 عامــً، قــد يتعــرض أمــن المجتمــع الدولــي "لمخاطــر  أحــد أن

الكوفيــد-19. مثــل  وجوديــة  عالميــة" 

 ويتناقــض إخفــاق المجلــس فــي أوائــل 2020  فيما يخص الكوفيد-19 
يــزال محــدودًا، فــي القيــادة فــي  مــع دوره األكثــر نشــاطً، ولكنــه ال 
2000 و 2014 فــي مواجهــة حالتــي طــوارئ صحيتيــن أقــل حــدٍة وهمــا 

اإليــدز واإليبــوال:

ــه "تأثيــر  ــدز قــد يكــون ل ــأن انتشــار اإلي -  ففــي 2000، أقــر المجلــس ب
ــد مــن نوعــه علــى جميــع قطاعــات ومســتويات المجتمــع"،  مدمــر فري
وشــدد علــى أن وبــاء اإليــدز قــد يتســبب فــي "مخاطــرة علــى االســتقرار 
"تهديــد"  للـــ  تحديــد  هنــاك  يكــن  لــم  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  واألمــن". 
والبنــود التنفيذيــة الرئيســية كانــت موجهــة إلــى مهــام حفظ الســالم 

ــا. 12  التابعــة لألمــم المتحــدة فــي أفريقي

-  فــي 2014، تطــرق المجلــس إلــى مناقشــة تفشــي وبــاء اإليبــوال. 
المجلــس  وقــال  طارئــة،  صحيــة  بعثــة  المتحــدة  األمــم  وأنشــأت 
ل  ُيشــكِّ أفريقيــا"  فــي  اإليبــوال  لتفشــي  المســبوق  غيــر  إن"النطــاق 
"تهديــدًا للســلم واألمــن الدولييــن". وطالــب المجلــس األميــن العــام 
بضمــان أن ُتســّرع جميــع األجهــزة المعنيــة التابعــة لألمــم المتحــدة، بمــا 
فــي ذلــك منظمــة الصحــة العالميــة، مــن وتيــرة اســتجابتها لتفشــي 

اإليبــوال. 13

فــي ســياق المخاطــر العالميــة المســتجدة األخــرى، وافــق المجلــس 
علــى مضــض علــى توســيع نطــاق اختصاصاتــه ليشــمل تغيــر المنــاخ:

-    فــي 2007، عرضــت المملكــة المتحــدة "مناقشــًة علنيــًة" ولكــن لــم 
يتــم تبنــي أي قــرار. 14

-    في 2011، وفي فترة الرئاسة األلمانية للمجلس، عقد المجلس 
ر عن خشتيه من أن اآلثار السلبية المحتملة لتغير  مناقشًة ثانيًة، وعبَّ
المناخ قد "تفاقم من بعض التهديدات القائمة على السلم واألمن 

الدوليين." 15

غيــر  جلســة  وباكســتان  المتحــدة  المملكــة  عقــدت   ،2013 فــي     -
رســمية "بصيغــة آريــا" لبحــث العالقــة بيــن "تغيــر المنــاخ والتحديــات 

األمنيــة."

-   فــي 2015، قــادت نيوزلنــدا نقاشــً رفيــع المســتوى حــول "أمــن الــدول 
الجزريــة الصغيــرة"، مــع اإلقــرار صراحــًة بــأن تغيــر المنــاخ تهديــد أمنــي 
لتلــك الــدول. 16 وشــهد هــذا النقــاش حضــورًا لــم يســبق لــه مثيــل 

للقــادة الوطنييــن مــن تلــك الــدول األعضــاء.

- فــي 2018، وفــي فتــرة الرئاســة الســويدية للمجلــس، عقــد المجلــس 
ــم  نقاشــً لبحــث المخاطــر األمنيــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ، ولكنــه ل

يتــم التوصــل إلــى أي اتفــاق حــول أي تدابيــر أو إصــدار بيــان. 17

وكانــت النتائــج حــول تغيــر المنــاخ متواضعــًة إلــى حــد بعيــد. فقــد 
أحــدث الموضــوع جــدالً سياســيً قويــً، وال ســيما مــن جانــب بعــض 
الــدول دائمــة العضويــة فــي المجلــس. غيــر أن الضغــط الــذي يتعــرض 
لــه المجلــس لمواصلــة الســير فــي هــذا المســار يتنامــى بمــرور الوقــت.

إدارة "المخاطر العالمية" المستقبلية

مــن  نتعلــم  لــم  مــا  مجــددًا  العالــم  آخــر. وســيخفق  وبــاء  ســيحدث 
الــدروس المســتفادة مــن 2020 ويتــم تحديــث طريقة عمــل المنظمات 
الدوليــة. ولكــن ال يكفــي أن نســتعد لنخــوض حــرب الكوفيــد مجــددًا.

 فمنظمــة الصحــة العالميــة لديهــا فعــاًل اختصــاص بشــأن األوبئــة. 
ــة منظمــة الصحــة العالميــة لتحســين القــدرات العالميــة علــى  وتقوي
مواجهــة األوبئــة فــي المســتقبل، بحســب مــا أوصــت بــه لجنــة الخبــراء 
المســتقلة، هــو أحــد العناصــر الهامــة لإلصــالح. وقدم اســتعراض هيئة 
الخبــراء ألداء منظمــة الصحــة العالميــة بعــض التوصيــات المفيــدة. 

ــن يكفــي. ولكــن إصــالح منظمــة الصحــة العالميــة بمفردهــا ل

ــة. ولكنهــا  ــة فــي الظاهــر ذات طبيعــة إلزامي ــح الصحــة العالمي فلوائ
ليســت لهــا طابــع اإللــزام مــن زاويــة أنهــا ليســت كمثــل قــرارات مجلــس 
األمــن التــي لهــا طبيعــة ملزمــة. ومنظمــة الصحــة العالميــة ليــس لهــا 
الســلطة التخــاذ تدابيــر قهريــة. وفــي المنــاخ السياســي لعــام 2020، 
كان مــن الواضــح أن عــددًا مــن الــدول الكبــرى كانــت مصممــة علــى أن 
تشــق طريقهــا بمفردهــا. فــال الصيــن وال الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
سياســاتها  تطبيــق  علــى  العازمــة  األخــرى  الــدول  مــن  دولــة  أي  وال 
اتخــاذ  علــى  إجبارهــا  يمكــن  الكوفيــد كان  أزمــة  لمواجهــة  الخاصــة 
تدابيــر معينــة. وواقــع األمــر أن اللوائــح تتيــح للــدول فعــاًل أن تختــار أال 

تلتــزم بهــا.

 وقــد يكــون مــن الممكــن مــن الناحيــة النظريــة إدخــال تعديــل علــى 
المنظمــة  لتحاكــي  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  المؤسســة  الوثائــق 
صالحيــات  علــى  وتحصــل  األمــن  مجلــس  فــي  الموجــود  النظــام 
مشــابهة لــه. ولكــن فــي عالــم اليــوم فــإن مثــل هــذا اإلصــالح الصعــب 
القائــم علــى إبــرام معاهــدات جديــدة هنــاك شــبه اســتحالة سياســية 

لتنفيــذه.

والنقطــة األكثــر أهميــة هــي أن هنــاك ضعفــً متأصــاًل فــي الســعي 
جميــع  إدارة  عــن  المســؤولية  العالميــة  الصحــة  منظمــة  لتحميــل 
الموضوعــات المعقــدة والمتعــددة القطاعــات التــي تدخــل فــي احتــواء 
تشــير  العالميــة  الصحــة  لوائــح  أن  ويبــدو  الكوفيــد-19.  مثــل  وبــاء 
ضمنــً إلــى أنــه فــي فتــرات األوبئــة فــإن القــرارات التــي تتخذهــا منظمــة 
الصحــة العالميــة ينبغــي أن تــوازن بيــن كافــة الموضوعــات ذات الصلــة 
بمــا فــي القضايــا السياســية واالقتصاديــة األشــمل والتــي ال بــد مــن 

ــر. ــواء انتشــار فيــروس خطي التطــرق إليهــا فــي احت

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟
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ة أن الكوفيــد-19 تســبب فــي تهديــد  فــي 2020، كانــت الحقيقــة الُمــرَّ
الصبغــة  وشــديدة  ومعقــدة  المســتوى  عاليــة  حلــوالً  اســتدعى 
السياســية والتــي تؤثــر علــى قطاعــات عديــدة مــن نظــام الحكــم، 
وليــس الصحــة فقــط. وكانــت هنــاك حاجــة التخــاذ قــرارات تضــع فــي 
وحريــات  وحقــوق  واألعمــال،  الماليــة،  الشــؤون  متطلبــات  االعتبــار 
ــت  ــة علــى الحــدود، وغيرهــا الكثيــر. وكان األشــخاص، والســفر، والرقاب
المعضلــة شــديدة االتســاع لدرجــة أن الحكومــات لــم تكــن لتشــعر 
جنيــف  فــي  الموجوديــن  الصحــة  خبــراء  مــن  مجموعــة  بــأن  بالثقــة 
يمكــن الثقــة فيهــم إلدارة مثــل تلــك المجموعــة المعقــدة ومتعــددة 
القطاعــات مــن المشــكالت. وأثبتــت التجربــة أن هــذه المهمــة ليســت 

العالميــة. الصحــة  بالنســبة لمنظمــة  واقعيــة 

العالميــة وتوســيع  زيــادة قــدرات منظمــة الصحــة  لــو تمــت   فحتــى 
صالحياتهــا القانونيــة، فــإن هــذه المشــكلة الكامنــة ســتظل موجــودة. 
لتبــرر  القــدرة  لديهــا  أن  ستشــعر  كانــت  الحكومــات  مــن  فالقليــل 
لشــعوبها تــرك تلــك القــرارات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

الحيويــة لمؤسســة صحيــة ذات طبيعــة فنيــة فــي جنيــف.

توســيع  محاولــة  أن  فــي  المتمثــل  الهــام  االعتبــار  هنــاك  وأخيــرًا،   
فــي  القــرار  اتخــاذ  لتشــمل  العالميــة  الصحــة  منظمــة  اختصاصــات 
المنظمــة.  دور  تســييس  إلــى  حتمــً  ســيؤدي  متعــددة  قطاعــات 
المشــورة المســتقلة والفنيــة وغيــر المسيســة ســيكون لهــا أهميــة 
بالغــة فــي حالــة تفشــي أي وبــاء آخــر فــي المســتقبل. وهــذا الــدور 
المســتقل المحــدد هــو الفائــدة األكبــر التــي تســتطيع منظمــة الصحــة 

تقديمهــا. العالميــة 

وتختلــف منظمــة الصحــة العالميــة عــن مجلــس األمــن فــي أن األخيــر 
القانونيــة. وكذلــك،  القيــادة السياســية والصالحيــة  لديــه فعــاًل دور 
ينبغــي التنويــه إلــى أن األزمــة القادمــة قــد ال تكــون وبــاًء. فعــدم القــدرة 
علــى التنبــؤ هــو الشــيء الوحيــد المؤكــد. فقــد تكــون حالــة الطــوارئ 
العالميــة القادمــة ذات طبيعــة بيئيــة أو ماليــة. وقــد تكــون تنظيمــً 
جديــدًا أكثــر خطــورة مــن داعــش أو متطرفيــن مــن النــوع الفاشــي. 
وربمــا تكــون حالــة طــوارئ نوويــة أو كيمائيــة أو بيولوجيــة. ويمكــن أن 
تكــون انهيــارًا واســعً فــي نظــام الحكــم فــي منطقــة مــا. وقــد تكــون 
ــة طــوارئ إنســانية أو نــزوح لالجئيــن علــى نطــاق  مجاعــة كبــرى أو حال
واســع، جــراء تغيــر المنــاخ. وربمــا تكــون تأثيــرات كارثيــة غيــر متوقعــة 
مــن تكنولوجيــا جديــدة أو مــن إســاءة اســتخدام تكنولوجيــا جديــدة. 
أزمــات  أو  واحــد  وقــت  فــي  األزمــات  هــذه  مــن  العديــد  تكــون  وقــد 

مترابطــة.

للتحديــات  متزايــد  إدراك  هنــاك  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  فــي 
الحقيقيــة الناتجــة عــن "المخاطــر العالميــة" الجديــدة. مؤخــرًا، أجــرت 
بعــض المؤسســات أبحاثــً مبتكــرًة لوضــع إطــار تحليلــي "للتهديــدات 
الوجوديــة" فــي القــرن الحــادي والعشــرين. 18 ونفــذت بعــض المنظمات 
غيــر الحكوميــة أعمــاالً مشــابهًة حــول المخاطــر العالميــة 19  فــي حيــن 
أن مراكــز ومعاهــد بحثيــة أخــرى تبحــث الموضوعــات األوســع نطاقــً. 20 

أن  إلــى  يشــير  ومناقشــتها  العالميــة  المخاطــر  تحليــل  أن  يبــدو 
المخاطــر الناتجــة عــن النظــم العالميــة ال يمكــن إدارتهــا بــدون تعــاون 

دولــي فــي نظــام مــا بالشــروط التاليــة:

•     هذا النظام يحظى بالقبول بأنه مشروع،
•     يستطيع التصرف بسرعة،

•     لديه الصالحية لغرس القيادة وفي أسوأ الحاالت اإلجبار على  
االلتــزام الفّعــال بتدابيــر تخفيــف حــدة المخاطــر. 

وفــي عالــم مثالــي فــإن معاهــدة دوليــة جديــدة لتحســين مســتوى 
ربمــا  العالميــة  المخاطــر  حــدوث  عنــد  المنســق  والتحــرك  الجاهزيــة 
تكــون خيــارًا يســتحق الدراســة. وقــد يشــمل ذلــك إنشــاء مؤسســات 
ــدة بالكامــل، والتــي يكــون لديهــا صالحيــات مشــابهة لمجلــس  جدي
األمــن ولكــن باختصــاص يتيــح لهــا التعامــل مــع مخاطــر عالميــة أوســع 
نطاقــً بخــالف الموضوعــات التــي يحــاول مجلــس األمــن معالجتهــا على 
مــدار التاريــخ. وربمــا يقتــرح البعــض إدراج هــذه األهداف فــي المفاوضات 
ــاق إلصــالح مجلــس األمــن. ولكــن  ــل الميث ــرة لتعدي ــة والمتعث الطويل
ــرام  ــي فــإن كاًل مــن التفــاوض إلب ــي الحال فــي المنــاخ السياســي الدول
معاهــدة إلنشــاء مؤسســة جديــدة أو تعديــل المثيــاق رســميً يبــدو 
وســيرفض  للغايــة.  شــديد  وغمــوض  سياســية  بمخاطــر  محفوفــً 
الكثيــرون ذلــك بشــدة مــن منطلــق الحفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة. 
وحتــى فــي الــدول الديمقراطيــة، مثلمــا حــدث فــي خــروج بريطانيــا 
مــن االتحــاد األوروبــي، هنــاك خــوف حقيقــي متواصــل مــن الحوكمــة 
الدوليــة المبالــغ فيهــا. ولــو أمكــن التفــاوض علــى مثــل ذلــك اإلصــالح 
أو المعاهــدة، فهــل يمكــن التصديــق عليهــا فــي المنــاخ السياســي 
المثــال،  ســبيل  علــى  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  ففــي  الحالــي؟ 

ــك موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ. 21 يتطلــب ذل

القيــام  األمــن  مجلــس  يســتطيع  هــل 
حاليــً؟ القائــم  المنــاخ  فــي  بالمزيــد 

إلــى  الدولــي  المجتمــع  ســيحتاج  والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي 
مؤسســة ذات مســؤوليات محــددة بعنايــة وبصالحيــات كاملــة، حتــى 
ــر  ــة مــع عــدة أزمــات غي تســتطيع التعامــل سياســيً وبحســم وفعالي
متوقعــة ومنهــا األوبئــة. وفــي القيــام بذلــك، فإنهــا ينبغــي أن يكــون 
لهــا القــدرة علــى التصــرف المتكامــل فــي كافــة األبعــاد ذات الصلــة 

باألزمــة.

مجلــس األمــن موجــود بالفعــل. والمجلــس لديــه قــدرة فريــدة علــى 
تجميــع المعنييــن واتخــاذ القــرارات الحاســمة. وفــي ضــوء العقبــات 
السياســية الحاليــة، فــال حاجــة إلعــادة اختــراع العجلــة. ولكــن محــور 
بــد لهــا مــن تعديــل.  تركيــز المجلــس واإلجــراءات المطبقــة فيــه ال 
تعديــل  أو  جديــدة  معاهــدات  إبــرام  بــدون  تحقيقــه  يمكــن  وذلــك 
الميثــاق. وربمــا يكــون ذلــك أفضــل الخيــارات مــن الناحيــة العمليــة 
والقــدرة علــى التحقيــق علــى المــدى المتوســط لتحســين األداء فــي 
مواجهــة األوبئــة فــي المســتقبل المشــابهة للكوفيــد-19 أو أي أزمــة 

عالميــة أخــرى بنفــس الدرجــة مــن الخطــورة.

فــي مجلــس  المقاعــد  علــى  المتواصــل  الشــديد  التنافــس  وُيبّيــن 
األمــن أن معظــم الحكومــات ال تــزال تعطــي أهميــة كبيــرة للمجلــس 
باعتبــاره المؤسســة الدوليــة األهــم. وتحتــرم معظــم الــدول وتنفــذ 
القــرارات الملزمــة للمجلــس. ويعطــي األعضــاء الدائمــون أهميــًة خاصــًة 

لدورهــم الخــاص فــي مجلــس األمــن.

وبهــذا فــإن مجلــس األمــن مؤسســة قائمــة لديهــا اإلمكانــات التــي 
تؤهلهــا لــدور القيــادة فــي صياغــة حلــول جماعيــة للمخاطــر العالميــة 

ــة. ــك أي أوبئــة مقبل المســتقبلية، بمــا فــي ذل

 ولكــن، كمــا أوضحنــا ســابقً، ال بــد مــن اإلقــرار بــأن هنــاك أيضــً امتعاضــً 
ملحوظــً فــي الوقــت الحالــي مــن اســتمرار العمــل فــي المجلس بنفس 
الصيغــة التــي تحــددت فــي 1945. وهنــاك قلــق حــول اختصاصاتــه، 
ــت والمشــاركة فيــه. وهــذه النقــاط  ــه، وقواعــد التصوي وأســاليب عمل
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ينبغــي معالجتهــا بطريقــة أو بأخــرى فــي إطــار أي تفــاوض يهــدف إلــى 
صياغــة دور أوســع نطاقــً ممــا مارســه المجلــس علــى مــدار التاريــخ.

وينبغــي كذلــك طــرح الســؤوال المتمثــل فــي مــا إذا كان هنــاك أي 
احتمــال واقعــي فــي أن مجلــس األمــن يســتطيع فــي األزمــات الحقيقية 
الصحــة  منظمــة  بــه  قامــت  الــذي  الــدور  مــن  أفضــل  دورًا  يــؤدي  أن 
2020. فمــن الصعوبــة بمــكان أن نتجنــب االســتنتاج  العالميــة فــي 
عهــد  فــي  األمريكيــة  اإلدارة  تصرفــات  ضــوء  وفــي   ،2020 فــي  بأنــه 
دونالــد ترامــب وبعــض الحكومــات األخــرى، فــإن أي مؤسســة متعــددة 
منظمــة  واجهتهــا  التــي  القيــود  نفــس  ســتواجه  كانــت  األطــراف 
الصحــة العالميــة. وتتوقــف مســألة القــدرة علــى تحســين األداء فــي 
المســتقبل فــي نهايــة المطــاف علــى الــدول األعضــاء. فحتــى أفضــل 
المؤسســات ال تضمــن أن السياســيين سيســتخدمونها بحكمــة. بيــد 
ــج  ــً نتائ ــر المناســبة تحقــق فــي كل األحــوال تقريب أن المؤسســات غي

ســيئة.

وكمــا ورد ســابقً، فــإن مجلــس األمــن - برغــم أوجــه الضعــف فيــه - 
ــك  ــد فــي دوره. واتضــح ذل أثبــت بعــض القــدرة علــى التطــور والتجدي
فــي طريقــة التعامــل مــع التهديــد األمنــي الكبيــر وغيــر المســبوق 
الــذي ســببه تنظيــم داعــش اإلرهابــي. والمجلــس يســتطيع أن يجتمــع 
ويتصــرف بحســم عندمــا يتجــه االهتمــام السياســي رفيــع المســتوى 
إلــى التركيــز علــى اإلمكانــات الموجــودة فيــه. والمجلــس لديــه أيضــً 
ســجل مشــجع فــي اســتخدام االجتماعــات رفيعــة المســتوى وحتــى 
علــى  االنتبــاه  وتركيــز  القيــادة  دور  لممارســة  القمــة  مســتوى  علــى 
قضايــا معينــة. ولهــذا هنــاك بعــض األدوات المفيــدة بالفعــل، وتمــت 

تجربتهــا وحققــت نجاحــً معتــدالً.

االختصاصات
مجلــس  الختصاصــات  الواســع  التفســير  إلــى  اللجــوء  الممكــن  مــن 
األمــن دون تعديــل الميثــاق. فالمــادة 24 تمنــح المجلــس "المســؤولية 
األساســية عــن صيانــة الســلم واألمــن الدولييــن". والتفســير التقليــدي 
لهــذه المــادة هــو أن المجلــس يتولــى مســؤولية الحمايــة مــن العدوان. 
بيــد أن فهــم وتطبيــق المــادة 24 علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة 
قــد تطــور، ممــا أتــاح للمجلــس أن ينهــض بــدور رائــد فــي إدارة العديــد 
مــن الحــروب األهليــة وحتــى التحــرك، كمــا ورد ســابقً، بتــردد شــديد 

فــي مجــاالت الطــوارئ الصحيــة وتغيــر المنــاخ.

 وحتــى هــذه اللحظــة فــي التاريــخ، فــإن كل األدوار المنوطــة بالمجلــس 
تتعلــق "بتهديــدات الســلم". وهنــاك فهــم واضــح نســبيً للمقصــود بـــ 
"الســلم الدولــي" وهــذا هــو المجــال الــذي يمــارس فيــه مجلــس األمــن 

االختصــاص القاصــر عليــه تقريبــً علــى مــدار 75 عامــً.

أنهمــا  لــو  كمــا  الغالــب  فــي  و"األمــن"  "الســلم"  كلمتــا  وتســتخدم 
مترادفتــان. ولكنهمــا ليســتا نفــس الشــيء بــأي حــال مــن األحــوال. 
والتفســير المتوافــق مــع القــرن الحــادي والعشــرين للمــادة 24 قــد ال 
يركــز علــى كلمــة الســلم فقــط، وإنمــا يشــمل أيضــً األمــن. فكلمــة 
األمــن أكثــر اتســاعً بكثيــر. وهــي أيضــً أوســع نطاقــً مــن مجــرد األمــور 

المتعلقــة بالســلم - أو غيــاب الصــراع بيــن الــدول.

والسادســة،  الخامســة،  الفصــول  ألغــراض  لألمــن  األوضــح  التفســير   
والســابعة، والثامنــة مــن الميثــاق قــد ُيركــز علــى مســؤولية محــددة 
بعنايــة وهــي: األمــن فــي مواجهــة حــاالت الطــوارئ العالميــة الخطيــرة 

ــة المســتجدة. ــك األوبئ ــرى، بمــا فــي ذل ــة الكب والمخاطــر الدولي

سقف التصرف
مثلمــا ورد آنفــً، يســاور بعــض الحكومــات القلــق بالفعــل تجــاه اتســاع 
مســؤولية مجلــس األمــن وتمــدد االختصاصــات الممنوحة له. 22 وتخشــى 
هــذه الحكومــات مــن التدخــل غيــر المالئــم حتــى فــي المجــاالت الحاليــة 
التفســير  حــول  التفــاوض  فــإن  وبالتالــي،  الدولــي.  الســلم  لصيانــة 
والتطبيــق المســتقبليين الختصاصــات المجلــس ال ينبغــي أن يقتصــر 
علــى اتســاع االختصاصــات وإنمــا يشــمل أيضــً عمقهــا. فهــي تحتــاج 
أن  ينبغــي  ولكنهــا  الكافيــة،  الصالحيــات  المجلــس  تمنــح  أن  إلــى 
تكــون محــددًة تحديــدًا دقيقــً؛ أي يتــم التركيــز فيهــا علــى ســقف عــاٍل 

للتدخــل فــي حــال التهديــدات الدوليــة أو حــاالت الطــوارئ الكبــرى.

ولهــذا ســيكون مــن المهــم فــي عمليــة تحديــد معنــى األمــن أن يتــم 
وضــع بعــض الحــدود األكثــر وضوحــً مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال فــي 
الوقــت الحاضــر فــي عمــل مجلــس األمــن. ويجــب التشــديد علــى أن أي 
ــن يتــم اللجــوء إليــه إال فــي حــاالت الطــوارئ الخطيــرة  تفســير واســع ل
أحــد  لعناصــر  المحــددة  المقترحــات  فــي  ذلــك  وينعكــس  للغايــة. 
اإلعالنــات العالميــة والتــي تــرد فــي القســم األخيــر مــن هــذه النظــرة 

التحليليــة.

االعتبــار الهــام اآلخــر هــو الحاجــة للتمييــز بيــن هــذا الــدور الموســع 
الجديــد لمجلــس األمــن وبيــن المفهــوم األكثــر اتســاعً الخــاص بـــ "األمن 
ف األميــن العــام األمــن البشــري بأنــه "نهــج  البشــري". 23  ففــي 2010، عــرَّ
لمســاعدة الــدول األعضــاء فــي تحديــد ومواجهــة التحديــات واســعة 
االنتشــار والشــاملة لحيــاة وُســبل عيــش وكرامــة شــعوبها." 24  وقــال 
إنــه ينــادي إلــى "حلــول متكاملــة محورهــا النــاس ومحــددة بحســب 
وتمكيــن  الحمايــة  لتعزيــز  الوقايــة؛  إلــى  وتهــدف  القائمــة  الظــروف 
جميــع النــاس." ويغطــي هــذا النهــج حتمــً الصراعــات وكذلــك الكــوارث 
الطبيعيــة والفقــر المتواصــل وفتــرات الركــود االقتصــادي التــي تفــرض 
المصاعــب وتؤثــر ســلبً علــى التنميــة المســتدامة. ولهــذا فإنهــا نظــرة 
تعكــس كل نشــاطات األمــم المتحــدة تقريبــً، وال تتناســب مــع األزمــات 
العالميــة ذات الطبيعــة الوجوديــة والتــي تتطلــب نوعــً مــن القيــادة 

والســلطة التــي يمكــن أن يقدمهــا مجلــس األمــن.

المشاركة
التالــي  إن صياغــة قــدرة أفضــل علــى التعامــل بفعاليــة مــع الوبــاء 
أو غيرهــا مــن المخاطــر العالميــة األخــرى ليســت مســألة اختصــاص 
وحســب، وإنمــا تشــمل أيضــً المشــروعية، والثقــة، والمشــاركة العادلــة 

فــي المؤسســات الدوليــة.

 وتبرهــن إخفاقــات 2020 فــي مواجهــة الكوفيــد-19 أن هنــاك ضــرورًة 
لقــدرات أكثــر فعاليــة فــي التصــرف الجماعــي. ولكــن، كمــا ورد ســابقً، 
فــإن مجلــس األمــن بأســلوب عملــه الحالــي كان ســيخفق أيضــً فــي 
الجماعــي لمواجهــة  التحــرك  الالزمــة لتنفيــذ تدابيــر  الثقــة  أن يحــوز 
وبــاء الكوفيــد-19. فــي 2020، فــإن العديــد مــن الحكومــات لــم يكــن 
منظمــة  فــي  عنهــا  األمــن  مجلــس  فــي  ثقتهــا  مســتوى  ليختلــف 
ــى أن حجــم وتركيبــة  ــك فــي جــزء منــه إل الصحــة العالميــة. ويرجــع ذل
وطــرق عمــل المجلــس تعكــس الواقــع الجيوسياســي لفتــرة 1945، 
وتــرى العديــد مــن الــدول أن هــذه القيــود عفــا عليهــا الزمــن وغيــر عادلة.

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟
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ويدفــع البعــض منــذ أمــد بعيــد باتجــاه تعديــل حجــم مجلــس األمــن 
وتركيبتــه وأســاليب عملــه. 25  وأخفقــت محــاوالت التغييــر مــرارًا بســبب 
ــدول الدائمــة فــي المجلــس وخشــيتها مــن ضيــاع  معارضــة بعــض ال
مكانتهــا، وكذلــك جــراء قلــق العديــد مــن الــدول الكبــرى والمتوســطة 
مــن أن هــذه التغييــرات ســتقوض مكانتهــا مقارنــة بالــدول المنافســة 
لهــا فــي اإلقليــم. يجــب تعديــل العضويــة طويلــة المــدى فــي مجلــس 
األمــن. ولكــن إذا كان القبــول السياســي، كمــا يبــدو محتمــاًل، إلعــادة 
صياغــة الميثــاق فــي المســتقبل القريــب مــن أجــل إصــالح المجلــس 
ســيظل منخفضــً، فــإن الســؤوال هــو مــا الــذي يمكــن القيــام بــه فــي 
هــذه األثنــاء لتحســين ميــزان المشــاركة فــي المجلــس، وخاصــة فــي 

ســياق التعامــل مــع األزمــات الجســيمة والعاجلــة.
 

ــاء الكوفيــد-19  ــً أن أزمــة متعــددة األوجــه مثــل احتــواء وب  يبــدو جلي
ــًة مــن جانــب مجموعــة  ــم تكــن هنــاك إمكانيــة إلدارتهــا إدارًة معقول ل
صغيــرة مؤلفــة مــن 15 دولــة مثــل مجلــس األمــن الحالــي. وكمــا ورد 
ســابقً، فــإن الوضــع كان معقــدًا للغايــة. فاالحتــواء الناجــح للوبــاء كان 
يســتدعي التفــاوض مــع جميــع الــدول الرئيســية فــي ضــوء العوامــل 
فــي  تدخــل  التــي  الدوليــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
الموضــوع. والقــرارات التــي تتخــذ لمواجهــة أزمــات دوليــة كبــرى مثــل 
ــة تقتصــر  األوبئــة تتطلــب دعمــً وتنفيــذًا واســعين. وبمــا أن العضوي
علــى 15 دولــة، فــإن ذلــك يعنــي تــرك العديــد مــن األطــراف المعنيــة 
المتعلقــة  الحاليــة  والمســائل  القــرار.  طاولــة  عــن  بعيــدًا  الرئيســية 
بشــرعية النمــوذج الحالــي والمظالــم السياســية الكبــرى حــول نقــص 
التــوازن فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار مــن شــأنها أن تقــوض الثقــة 

وااللتــزام.

 ولهــذا هنــاك أســباب قويــة إليجــاد ُســبل لضمــان أن تشــارك بقــدر 
اإلمــكان كافــة الــدول الكبــرى، بمــا فــي ذلــك الــدول التــي تمثــل غالبيــة 
ســكان العالــم والنشــاط االقتصــادي األكبــر فيــه. بجانــب مــا ســبق، 
فــإن تحقيــق التــوازن والمشــروعية والقبــول السياســي يقتضــي أن 
تضمــن العمليــة مشــاركة عــدد ال يقــل عــن العــدد الســابق مــن الــدول 
متوســطة وصغيــرة الحجــم. وتــرد االقتراحــات لتأليــف هــذه المجموعــة 
أدنــاه، وتــرد أيضــً فــي مجموعــة مــن العناصــر المقترحــة إلعــالن عالمــي 

مقتــرح فــي القســم األخيــر مــن هــذه النظــرة التحليليــة.

ومــن المهــم االتفــاق مســبقً علــى تركيبــة هــذه المجموعــة الموســعة، 
وذلــك بســبب ســرعة ظهــور األزمــات العالميــة مثــل وبــاء الكوفيــد-19. 
ــدول الرئيســية،  وقــد يســتهوينا أن نحــدد ببســاطة مجموعــة مــن ال
1945 والمتمثــل فــي  الــذي وقــع فــي  بيــد أن ذلــك ســيعيد الخطــأ 
تحديــد خمــس دول أعضــاء دائميــن باالســم. ويخفــق ذلــك أيضــً فــي 
أن يعكــس الواقــع الــذي يبيــن أنــه فــي العالــم الواقعــي فــإن األهميــة 
النســبية لــكل دولــة تتمــدد وتنحســر. وفــي الحقيقــة ال يوجــد شــيء 

دائــم إلــى األبــد.

بحســب  تطبيقهــا  يتــم  صيغــة  تبنــي  ضــرورة  إلــى  يشــير  وهــذا 
أســبابهم، صيغــة مباشــرة  البعــض، ولهــم  يفضــل  وربمــا  الحاجــة. 
مثــل مجموعــة العشــرين علــى ســبيل المثــال. ولكــن ذلــك مفهــوم 
يتغيــر مــع الزمــن بســرعة أيضــً. فاالقتصــادات والمؤسســات تتغيــر، 
وال يوجــد ضمــان بــأن مجموعــة العشــرين كمــا نعرفهــا اآلن ســتظل 
موجــودة بعــد عشــر ســنوات مــن اآلن. ورغــم ذلــك، فــإن تبنــي صيغــة 
تقــوم علــى مشــاركة أقــوى 20 اقتصــادًا أو هكــذا فــي وقــت معيــن 
أوزان نســبية  الدراســة. ويمكــن اســتحداث مؤشــر ووضــع  تســتحق 
القومــي،  الناتــج  الســكان، وإجمالــي  باســتخدام معاييــر ومنهــا  لــه 
وإجمالــي الدخــل القومــي، والتصنيــف فــي مؤشــر التنميــة البشــرية، 
ونصيــب الفــرد مــن إجمالــي الدخــل القومــي، ومســتوى المســاهمات 

مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية، ومســتوى المســاهمة بالقــوات 
فــي عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم المتحــدة، والتصنيــف فــي 
مؤشــرات تصــور الفســاد التابعــة لمنظمــة الشــفافية الدوليــة وغيرهــا.

ينبغــي  والتــي  الحجــم  وصغيــرة  متوســطة  الــدول  مجموعــة  أمــا 
فــإن  العــادل،  التــوزان  لتحقيــق  السياســية  الناحيــة  مــن  إشــراكها 
مســألة تحديدهــا أكثــر تعقيــدًا. فالوضــع المثالــي هــو أن يتــم اختيــار 
إجــراء  فــإن  األزمــات  أوقــات  فــي  ولكــن  باالنتخــاب.  المجموعــة  هــذه 
ــة.  ــات شــديدة للغاي ــار هــؤالء األعضــاء ســيثير صعوب ــات الختي االنتخاب
وانتخــاب مجموعــات متعاقبــة مــن الــدول المنتخبــة فــي غيــاب األزمــات 
لــه مشــاكله أيضــً. ولكــن هنــاك خيــارات أخــرى يمكــن بحثهــا. أحــد 
المشــاركون  يكــون  أن  هــو  أدنــاه  يــرد  والــذي  المقترحــة  الخيــارات  
"المنتخبــون" اإلضافيــون هــم آخــر 15 دولــة انتهــت عضويتهــم فــي 
مجلــس األمــن كأعضــاء منتخبيــن فــي المجلــس. هــذا الخيــار لــه مزايــا 

عديــدة:

فهــو يجمــع بيــن االنتخابــات الماضيــة، والتــي تعطــي الشــرعية 	 
والتوزيــع الجغرافــي المناســب،

وُيطّبــق نموذجــً مشــابهً للنهــج الدبلوماســي المعــروف باســم 	 
"الرباعيــة" والــذي يتيــح االســتقرار والقــدرة علــى المشــاركة فــورًا 

وخبــرات حديثــة مــن العمــل فــي المجلــس.

والنقطــة الجوهريــة التــي ينبغــي اإلقــرار بهــا فــي هــذا الشــأن أنــه 
فــي مثــل هــذا النمــوذج المؤقــت فإنــه ال يمكــن مســاواة المشــاركة 
بالتصويــت. فتغييــر القواعدالرســمية المتعلقــة بكيفيــة التصويــت 
اتخــاذ  عمليــة  مــن  فالكثيــر  ذلــك،  ومــع  الميثــاق.  تعديــل  يقتضــي 
ــه  القــرارات الهامــة فــي المجلــس وكل أشــكال التفــاوض بيــن أعضائ
تحــدث بصفــة غيــر رســمية. ولهــذا ليــس مــن المســتحيل أن نــدرس 
إدخــال تغييــرات علــى المشــاركة، بمــا يتوافــق مــع الميثــاق، والتــي 
فــي  يعتبــر  الــذي  الحالــي  الــدور  مــن  المشــاركين  بعــض  دور  ترفــع 
األســاس بمثابــة مراقبيــن لهــم الحــق فــي التحــدث بعــد أن تكــون 
القــرارات قــد اُتِخــذت فعــاًل، إلــى مشــاركين متســاويين فــي المناقشــات 

غيــر الرســمية مــن البدايــة وفــي المفاوضــات.

ومــن المهــم أن نــدرك فــي هــذا الســياق أن المادتيــن 31 و 44 مــن 
الــدول  نطــاق  مــن  أوســع  لمشــاركة  المجــال  فعــاًل  تتيــح  الميثــاق 
األعضــاء الخمســة عشــرة. فالمــادة 31 تعطــي الحــق للــدول المتأثــرة 
تحديــدًا بالمشــاركة فــي النقــاش، دون أن يكــون لهــا حــق التصويــت. 
ومــن المثيــر لالهتمــام أن صياغــة القاعــدة 37 مــن النظــام الداخلــي 
المؤقــت لمجلــس األمــن أضيــق بعــض الشــيء مــن صياغــة المــادة 31. 
وهــذا يوحــي أن هنــاك مجــاالً الســتخدام أكثــر ابتــكارًا ممــا كان عليــه 

الحــال فــي ممارســات المجلــس علــى مــدار التاريــخ.

تنــص المــادة 44 أنــه بموجــب الفصــل الســابع فــإن الــدول المســاهمة 
بالقــوات يجــوز دعوتهــا للمشــاركة "فــي القــرارات". ومــن المثيــر لالنتبــاه 
أنهــا ال تســتخدم عبــارة "دون الحــق فــي التصويــت". ومــا قــد يعنيــه 
ذلــك لــم يتــم بحثــه بعــد فــي ممارســات مجلــس األمــن. ولكــن مــرة 
أخــرى فــإن هــذه الصياغــة توحــي بــأن هنــاك مجــاالً الســتخدام أكثــر 
مــدار  المجلــس علــى  فــي ممارســات  الحــال  ابتــكارًا ممــا كان عليــه 

التاريــخ.

التــي  الــدول  مســألة  هــي  ببســاطة  ليســت  المشــاركة  مشــكلة 
يمكنهــا المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار مــن عدمــه، وإنمــا تشــمل أيضــً 
تمــت  وكمــا  شــكل.  وبــأي  الــدول  تلــك  ــل  ُيمثِّ مــن  القــرار:  مســتوى 
اإلشــارة مــن قبــل، يعتمــد بنــاء الثقــة فــي اتخــاذ القــرارات الدوليــة علــى 

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟
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مــدى الثقــة فــي متخــذي القــرارات الفعلييــن. ومثلمــا هــو الحــال فــي أن 
الحكومــات التــي تواجــه وبــاًء ذا تداعيــات واســعة ومعقــدة ومتعــددة 
القطاعــات مــن غيــر المحتمــل أن تثــق فــي مجموعــة مــن خبــراء الصحــة 
المختصيــن التابعيــن لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي جنيــف فــي إدارة 
األمــور، فإنــه مــن غيــر المحتمــل أيضــً بنفــس الدرجــة أن تثــق الحكومات 

فــي مجموعــة مــن المســؤولين الدبلوماســيين فــي نيويــورك.

وُتبّيــن التجربــة أنــه فــي الحــاالت النــادرة التــي يتفــاوض فيهــا أعضــاء 
وبطريقــة  وشــخصيً  للغايــة  رفيــع  مســتوى  علــى  األمــن  مجلــس 
متواصلــة، فإنــه يمكــن إحــراز تقــدم مفاجــئ. أحــد األمثلــة هــو انفراجــة 
نــادرة للغايــة فــي القضيــة اإلسرائيلية-الفلســطينية فــي ينايــر 2009، 
رايــس  كوندليــزا  آنــذاك  األمريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  قضــت  عندمــا 
األجانــب - وبعضهــم  مــن  العــرب وغيرهــم  الــوزراء  مــن  ومجموعــة 
ليســوا أعضــاًء فــي المجلــس - عــدة أيــام فــي نيويــورك لمناقشــة أزمــة 
فــي غــزة، وتفاوضــوا شــخصيً علــى مــا أصبح في النهايــة القــرار 1860. 26

المشــاركة رفيعــة المســتوى المتواصلــة يمكــن أن تتيــح للمؤسســات 
الســوابق،  المنعزلــة للسياســات والتغلــب علــى  الجــزر  الخــروج مــن 
غيــر أنهــا تتطلــب جهــدًا أكبــر بكثيــر مــن نمــوذج اجتمــاع المجلــس 
الموجــز اللتقــاط الصــور والــذي يفضلــه الكثيــر مــن السياســيين فــي 
الســنوات األخيــرة. وســوف يقــول الكثيــرون إنــه فــي حــال حــدوث أزمــة 
عالميــة فــإن القليــل مــن القــادة يمكنهــم تــرك عواصــم بالدهــم. وذلــك 
صحيــح علــى األرجــح. غيــر أنــه ال بــد أن نتذكــر أنــه فــي 1945 وبينمــا 
كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة ال تــزال مســتعرًة فــي المحيــط الهــادئ، 
فــإن 50 رئيــس حكومــة تقريبــً قطعــوا الرحلــة المحفوفــة بالمخاطــر 
إلــى ســان فرانسيســكو وظلــوا هنــاك لمــدة تصــل إلــى عشــرة أســابيع 
للتفــاوض علــى ميثــاق األمــم المتحــدة. 27  وربمــا تغيــر الوقــت أيضــً 
بحيــث ال يمكــن أن يتكــرر ذلــك. أحــد الخيــارات هــو أن يتــم إيفــاد وزراء 
رفيعــي المســتوى لهــم صالحيــات خاصــة. وخيــار آخــر، والــذي يتماشــى 
مــع تغيــر الزمــن وتغيــر التكنولوجيــا، هــو أن يشــارك القــادة بالوســائل 

االفتراضيــة فــي عمليــات التفــاوض الهامــة.

اتخاذ القرار
آليــة اتخــاذ القــرار فــي مجلــس األمــن بموجــب المــادة 27، وتحديــدًا حــق 
النقــض، هــي مــرآة للمخــاوف التــي كانــت تهيمــن علــى الجميــع فــي 
1945 وهــي: منــع االعتــداء وتدويــن الظــروف التــي تبيــح اســتخدام 
بعــض  27 عكســت مصالــح  المــادة  فــإن  ولهــذا  العســكرية.  القــوة 
الــدول الكبــرى وهــي أن القــرارات ال ينبغــي اتخاذهــا باألغلبية والتي قد 
تســمح باســتخدام القــوة ضدهــم. وال يــزال بعــض األعضــاء الدائميــن 
فــي مجلــس األمــن يتشــبثون بشــدة بميزتهــم فــي اســتخدام حــق 
النقــض، فــي حيــن أن فرنســا أعلنــت دعمهــا صراحــًة لنمــوذج جديــد 
والــذي بموجبــه، فــي بعــض المســائل، ينبغــي علــى األعضــاء الخمســة 
الدائميــن فــي مجلــس األمــن أن يمتنعــوا عــن اســتخدام حقهــم فــي 

النقــض. 28 

إن تبنــي تفســير جديــد لالختصاصــات التــي يمكــن أن يتخــذ المجلــس 
بموجبهــا قــرارات بشــأن التهديــدات األمنيــة العالميــة الرئيســية، مثــل 
واســتراتيجية مختلفــة  اعتبــارات سياســية  ، سيشــمل  وبــاء جديــد 
تماًمــا عــن تلــك التــي دفعــت إلــى المطالبــة بحــق النقــض فــي عــام 
ولكــن  للســالم"  "تهديــد  ضــد  التدابيــر  توجيــه  يتــم  ولــن   .1945
لمحاربــة تهديــد عالمــي ألمــن البشــرية جمعــاء. وهــذا التمييــز قــد 
اقترحتــه فرنســا فعــاًل  الــذي  المبــدأ  التفــاق يطبــق  األســاس  يكــون 

ــراح فــي هــذا الشــأن فــي عناصــر  ــرد اقت ــد. وي فــي هــذا الوضــع الجدي
اإلعــالن العالمــي المقتــرح أدنــاه. ويعتمــد االقتــراح أيضــً علــى اللغــة 
المســتخدمة فــي الفقــرة الشــرطية فــي المــادة 27)3( والتــي تنــص 
ــر حــق النقــض( فــي بعــض  ــك تبطــل أث ــاع اإللزامــي )وبذل ــى االمتن عل

الحــاالت التــي تكــون فيهــا الدولــة طرفــً فــي النــزاع.

وُيحتمــل أن يســاور بعــض األعضــاء الخمســة الدائميــن فــي مجلــس 
األمــن القلــق تجــاه أي ســابقة قــد تضعــف مــن حــق النقــض فــي النظــام 
المعتــاد لمجلــس األمــن. ومــع ذلــك، فــإن اإلجــراء الــذي ال يســعى إلــى 
تعديــل المــادة 27 وإدخــال قواعــد جديــدة فــي الميثــاق ربمــا يجعــل 
تبنــي منهــج مختلــف فــي اتخــاذ القــرار فــي مواقــف الطــوارئ مثــل 

ــر قبــوالً. الكوفيــد-19 أكث

العامــل الثانــي الــذي يتعلــق باتخــاذ القــرار ينبــع مــن الحاجــة لمشــاركة 
أوســع بحســب مــا ُذِكــر آنفــً. فــكل المشــاركين، وهم األعضاء الخمســة 
عشــرة الرســميون فــي المجلــس والمشــاركون اإلضافيــون، يحتاجــون 
إلــى أن يشــعروا أن النظــام ُيحّفــز إلــى أقصــى حــد ممكــن المشــاركة 
الكاملــة والمتســاوية مــن قبــل الجميــع. وكمــا أوضحنــا ســابقً، فــإن 
المــادة 44 مــن الميثــاق ُتلّمــح إلــى نهــج يتيــح صيغــة أكثــر تمثيــاًل فــي 
اتخــاذ القــرار بالرغــم مــن أنــه ال يمنــح الحــق فــي التصويــت الرســمي. 
وبحســب مــا تمــت اإلشــارة إليــه مــن قبــل، فــإن غيــاب التحديــد فــي 
الميثــاق حــول هــذه النقطــة يبــدو أنــه يشــير إلــى أن واضعــي الميثــاق 
كانــوا منفتحيــن تجــاه بعــض التطــور المــرن فــي الطريقــة التــي يمكــن 
أن يشــارك مــن خاللهــا المشــاركون اإلضافيــون فــي اتخــاذ القــرار. وفــي 
حيــن أن المــادة 44 ُترّكــز تحديــدًا علــى الــدول المســاهمة بالقــوات 
فــي الفصــل الســابع، فــإن احتمــال التطــور األوســع فــي المشــاركة فــي 
اتخــاذ القــرار بموجــب المــادة 31 ربمــا يكــون أكثــر انفتاحــً مــن التفكيــر 
الســائد. وال يمكــن أن يذهــب هــذا التطــور إلــى حــد منــح الحــق فــي 
التصويــت الرســمي. غيــر أن النهــج الــذي تعطــى فيــه األولويــة لتحقيــق 
التوافــق فــي اآلراء بيــن جميــع المشــاركين ويتــم التحفيــز عليــه قــد 
يكــون مــن الممكــن االتفــاق عليــه عنــد التعامــل مــع المخاطــر العالميــة 

التــي تهــدد أمــن البشــرية جمعــاء.

العامــل الثالــث هــو ضــرورة الحصــول علــى الدعــم العالمــي بمعنــى 
الكلمــة. فاتخــاذ قــرار باألغلبيــة المجــردة أو قــرار تعارضــه بشــدة واحــدة 
أو أكثــر مــن القــوى العظمــى مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى أن أي وبــاء 
فــي المســتقبل أو خطــر جســيم آخــر لــن يتــم احتوائــه.  وهــذا يشــير 
إلــى الحاجــة إلــى اتخــاذ القــرار بطريقــة تشــجع علــى أكبــر توافــق ممكــن 

فــي اآلراء.

 بيــد أن التجربــة والواقعيــة السياســية تؤكــد أن النظــام سيفشــل إذا 
ــي يمكــن أن  حصــل كل مشــارك علــى حــق النقــض. والمجتمــع الدول
يتعايــش مــع الشــلل فــي بعــض أنشــطة الجمعيــة العامــة. ولكــن فــي 
وجــه تهديــد مماثــل للوبــاء فــإن التحــرك الفّعــال فــي الوقــت المناســب 
لــه أهميــة بالغــة. وقاعــدة اإلجمــاع المطلــق محفوفــة بالمخاطــر للغايــة؛ 
ألن الواقــع العملــي يبيــن أنــه فــي المجتمــع الدولــي ســتكون هنــاك 
دولــة خارجــة دائمــً عــن النظــام المعتــاد. )فــي عــام 2020، كان انهيــار 
التماســك المعتــاد بيــن دول الشــمال واضًحــا بشــكل مؤلــم، حيــث 
أزمــة  اتخــذت الســويد نهجــً خارجــً عــن المألــوف فــي التعامــل مــع 
الكوفيــد-19. 29( ولــذا، بجانــب التحفيــز علــى أكبــر دعــم ممكــن، يجــب 
أن تتوفــر فــي النظــام القــدرة علــى كســر حــاالت الجمــود. وبالتالــي 

هنــاك حاجــة إلــى آليــة تصويــت مفترضــة.
 

ويحــاول نمــوذج اتخــاذ القــرار المقتــرح فــي عناصــر اإلعــالن العالمــي 

ضمان األمن العالمي بعد الكوفيد-19: هل تستطيع منظومة األمم المتحدة أن تؤدي أداًء أفضل في حاالت الطوارئ العالمية القادمة؟
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المقتــرح أدنــاه أن يــوازن بيــن هــذه االعتبــارات السياســية المتنافســة. 
فــي  رســمي  تغييــر  أي  بــدون  تطبيقــه  يتــم  بحيــث  وهــو مصصــم 
النمــط الحالــي. ويســتخدم اإلجــراءات القائمــة الممكنــة فــي الميثــاق. 
المعتــاد  العمــل  فــي  القــرار  اتخــاذ  قواعــد  تغييــر  إلــى  يســعى  وال 
لمجلــس األمــن فيمــا يخــص الســلم الدولــي. ولهــذا فإنــه ال يمــس 
مباشــرًة التنظيــم المحــدد فــي 1945 والــذي يحــرص األعضــاء الخمســة 

الدائمــون فــي المجلــس عليــه.

كيف يتحقق التغيير؟
الجوانــب السياســية الســلبية التــي تســببت فــي حالــة الجمــود التــي 
األمــن علــى مــدار الخمســة وعشــرين ســنة  منعــت إصــالح مجلــس 
الماضيــة تتســم بالعمــق والخطــورة. ففــي عالــم اليــوم، حتــى تجربــة 
الكوفيــد-19 يبــدو أنهــا مــن غيــر المحتمــل أن تفتــح الطريــق للتعديــل 

الرســمي للميثــاق لتحديــث نظــام عمــل المجلــس.

 وفــي ضــوء اإلخفاقــات فــي أزمــة الكوفيــد19-، يبــدو مــن المهــم أن 
نفعــل كل مــا يمكــن القيــام بــه حتــى تحيــن لحظــة سياســية مواتيــة 
ــارات  ــاك خي ــة، هن ــر أوســع. وكمــا تشــرح هــذه النظــرة التحليلي لتغيي
لتحقيــق التغييــر المؤسســي لنديــر بشــكل أفضــل المخاطــر العالميــة 

مثــل األوبئــة فــي المســتقبل دون أي معاهــدات جديــدة.

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــإن تحديــث مجلــس األمــن، طبقــً للمقتــرح 
هنــا، ســيواجه تحديــات سياســية كبيــرة. ويتطلــب التغلــب علــى هــذه 
جــادًا  والتزامــً  المســتوى  ورفيعــة  جيــدة  قيــادة  مهــارات  التحديــات 
ومتواصــاًل علــى أعلــى المســتويات. وفــي هــذا الشــأن، مــن المفيــد 
التنويــه مــرة أخــرى أنــه فــي 1945 فــي ســان فرانسيســكو كان القــادة 
موجوديــن لعــدة أســابيع متواصلــة وتفــاوض القــادة بأنفســهم علــى 

ــد مــن البنــود الرئيســية فــي الميثــاق. 30 العدي

عنــد الحديــث عــن البــدء فــي عمليــة تفاوضيــة، فمــن الممكــن تصــور 
جيــدًا.  لهــا  التحضيــر  يتــم  عالميــة  قمــة  يدعــم  الــدول  مــن  تحالــف 
ويمكــن التخطيــط لذلــك بعــد فتــرة وجيــزة مــن اجتمــاع المســؤولين 
والقــادة شــخصيً مــرة أخــرى. ويتمثــل الهــدف فــي التفــاوض علــى 

"إعــالن بااللتــزام" أو وثيقــة لهــا نفــس الــوزن.

 وأحــد المكونــات الهامــة حتــى للشــروع فــي مثــل هــذه التجربــة هــو 
رؤيــة أوليــة للنتيجــة المرجــوة والتــي تحــدد بعبــارات عامــة الحلــول 

الممكنــة للعقبــات السياســية  الكثيــرة الموضحــة أعــاله.

 رؤية مبدئية محتملة

 تــرد أدنــاه بعــض العناصــر المقترحــة إلعــالن عالمــي مقتــرح يتــم تبنيــه 
فــي قمــة عالميــة بحســب المقتــرح الــوارد آنفــً:

نحــن نــدرك تفســير األمــن فــي اختصــاص مجلــس األمــن على أنه 
يشــمل الحــاالت، الناشــئة عــن أي ســبب، والتــي تشــكل تهديــًدا 
أو خطــًرا جســيمً للغايــة علــى أمــن البشــرية جمعــاء، بمــا فــي 

ذلــك األوبئــة الناشــئة.

فــي مثــل هــذه الحــاالت، نتوقــع مــن مجلــس األمــن ممارســة 
القيــادة والمســؤولية لمنــع هــذه التهديــدات لألمــن أو التعامــل 

معهــا أو التخفيــف منهــا.

رفيعــة  "بالصيغــة  المســؤولية  هــذه  األمــن  مجلــس  يمــارس 
المســتوى" بحســب مــا يــرد أدنــاه، ويشــمل ذلــك اتخــاذ القــرارات، 
عنــد  الضــرورة، بكافــة أشــكالها والمنوطــة بالمجلــس فــي هــذا 

الميثــاق.

يبــدأ التحــرك فــي الصيغــة رفيعــة المســتوى تجــاه حالــة معينــة 
ــة  بقــرار يصــدر مــن مجلــس األمــن أو الجمعيــة العامــة. فــي حال
الجمعيــة العامــة، يكــون القــرار مســألة هامــة فــي حــدود معنــى 
المــادة 18 )1( . فــي حالــة مجلــس األمــن، ُيتخــذ القــرار بمــا يتوافــق 

مــع المــادة 27)2(.

عنــد النظــر فــي تقديــم اقتــراح لمثــل هــذا القــرار الــذي تبــدأ 
عنايــًة  تولــي  أن  األعضــاء  الــدول  علــى  يجــب  الخطــوات،  بــه 
خاصــًة للتأكــد مــن أن األحــداث أو التطــورات التــي يقــوم عليهــا 
ــد المقــدم  االقتــراح واقعيــة قــدر اإلمــكان وأن الخطــر أو التهدي
هــو بالفعــل خطيــر للغايــة ولــه تداعيــات عالميــة حقيقيــة، مــع 
مراعــاة مبــدأ الحــذر دائمــً. ويتــم دراســة أفضــل الخبــرات الفنيــة 
والعلميــة والتخصصيــة المتاحــة. وتقــدم الــوكاالت المتخصصــة 
االســتعجال  وجــه  علــى  المالئــم،  بحســب  وغيرهــا،  المعنيــة 
أفضــل مشــورة ممكنــة. وتلتــزم جميــع الــدول بتجنب تســييس 

ــك المقتــرح. مثــل ذل

الخطــوات،  تبــدأ بموجبــه  الــذي  القــرار  عنــد تبنــي مثــل هــذا 
يجتمــع مجلــس األمــن فــي الصيغــة رفيعــة المســتوى للنقــاش 
ويحــدث  يضــع  أن  العــام  األميــن  مــن  وُيطلــب  القــرار.  واتخــاذ 
رفيعــة  المشــاركة  لتســهيل  والنظــم  الخطــط  باســتمرار 
الحــاالت.  تلــك  فــي  والمتواصلــة  والعاجلــة  الفعالــة  المســتوى 
ويشــمل ذلــك وضــع الترتيبــات للحضــور الشــخصي، والحضــور 

كليهمــا. أو  االفتراضيــة  الوســائل  باســتخدام 

ــدول األعضــاء بالمشــاركة فــي المناقشــات المنعقــدة  تلتــزم ال
أعلــى  علــى  القــرار  واتخــاذ  المســتوى  رفيعــة  بالصيغــة 
أفضــل  تعكــس  مواقفهــا  أن  الممكنــة وضمــان  المســتويات 

الداخليــة. والسياســات  للمعلومــات  ممكــن  تكامــل 

عنــد االجتمــاع بالصيغــة رفيعــة المســتوى، فــإن مجلــس األمــن 
يتــم تنظيمــه ويشــمل ممثليــن لديهــم القــدرة علــى المناقشــة 
الصلــة.  ذات  المســائل  كافــة  فــي  القــرار  واتخــاذ  والتفــاوض 
المختلفــة،  بالقطاعــات  الخاصــة  العناصــر  كل  ذلــك  ويشــمل 
والمســائل  والماليــة،  واالقتصاديــة  الصحيــة  التدابيــر  ومنهــا 
ذات الصلــة بالشــؤون الماليــة واألعمــال وحقــوق وحريــات األفــراد 

والســفر والرقابــة علــى الحــدود.

المســتوى بموجــب هــذا  عنــد االجتمــاع فــي الصيغــة رفيعــة 
االلتــزام، وبصــرف النظــر عــن أي شــيء فــي النظــام الداخلــي 
ممارســًة  األمــن  مجلــس  أعضــاء  يطبــق  للمجلــس،  المؤقــت 
العــام: األميــن  علــى  ينبغــي  الغايــة،  ولهــذه  للمشــاركة.  مختلفــةً 

أن ُيعــّد وُيحــدث باســتمرار قائمــة )القائمــة أ( مــن عشــرين   أ. 
دولــة، بجانــب األعضــاء الخمســة الدائميــن، والتــي تشــكل أكبــر 
الــدول بنــاء علــى عــدد مــن المؤشــرات والتــي تشــمل عــددًا مــن 

ــك عــدد الســكان وحجــم االقتصــاد. المعاييــر بمــا فــي ذل
 ب.  أن ُيعــّد وُيحــدث باســتمرار قائمــة )القائمــة ب( مــن خمــس 
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وعشــرين دولــة، والتــي تشــمل األعضــاء العشــرة المنتخبيــن 
فــي المجلــس فــي الوقــت المحــدد والخمــس عشــرة دولــة التــي 
تــم انتخابهــا فــي المجلــس فــي الفتــرة الســابقة لفتــرة االنتخــاب 

الحاليــة مباشــرًة.
النقــاش  محــل  الوضــع  أن  المحتمــل  مــن  يبــدو  حينمــا   ج.   
يتضمــن تأثيــرات منفصلــة وشــديدة علــى دولــة أو مجموعــة 
صغيــرة مــن الــدول ليســت ضمــن القائمــة )أ( أو )ب(، فــإن األميــن 
العــام يضيــف تلــك الدولــة أو الــدول )والتــي ال تزيــد علــى 5( إلــى 
القائمــة )ج(. وفــي حالــة أن الــدول المتأثــرة تزيــد عــن خمــس 
دول، فإنهــا تنتخــب خمســة أعضــاء مــن بينهــا لوضعهــم فــي 

القائمــة )ج(.

فــي نمــط المشــاركة بالصيغــة رفيعــة المســتوى، يجــوز لــكل 
المشــاركة"(  )"الــدول  )ج(  و)ب(  )أ(  المجموعــات  فــي  األعضــاء 
ــة فــي كل  ــرار آخــر المشــاركة الكامل ــدون أي دعــوة أخــرى أو ق ب
النقاشــات واالجتماعــات والمفاوضــات، ســواء كانــت رســمية أو 
غيــر رســمية وبــأي نمــط كانــت، فيمــا يخــص بنــود جــدول األعمــال 

المنعقــد بالصيغــة رفيعــة المســتوى.

ــه فــي الصيغــة رفيعــة المســتوى،  مــع الوضــع فــي الحســبان أن
وبحســب التعريــف فــي حــال وجــود تهديــد أو مخاطــرة لهــا 
تأثيــرات عالميــة خطيــرة للغايــة علــى األمــن البشــري، فــإن اتخــاذ 
القــرار فــي جميــع المســائل مــن المتوقــع عــادًة أن يكــون بتوافــق 

ــم )أ( و)ب( و)ج(. ــع المشــاركين فــي القوائ آراء جمي

إذا تعــذر الوصــول إلــى التوافــق فــي اآلراء، يتــم التصويــت. ويتــم 
تصويتــً  ليــس  ولكنــه  المشــاركة،  الــدول  مواقــف  تســجيل 
إذا  إال  القــرار  تبنــي  يتــم  وال   .27 المــادة  فــي  الــوارد  بالمعنــى 
تضمــن موافقــة تســع دول أعضــاء فــي مجلــس األمــن بحســب 

مــا يــرد فــي المــادة 27.

ــدول علــى أنهــم كأعضــاء فــي مجلــس األمــن إذا  توافــق كل ال
لــم يتمكنــوا مــن االنضمــام إلــى التوافــق فــي اآلراء فــإن هــذا 
النــزاع فــي حــدود  الوضــع ُيعتبــر نزاعــً وأنهــم كأطــراف فــي 

معنــى المــادة 27)3( عليهــم االمتنــاع عــن التصويــت.
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