
  
  

  

  )١( وائل أحمد المذحجي د.

  

ي العام أستاذ )١(  .اليمن -جامعة األندلس للعلوم والتقنية  -ساعد امل القانون الدو

:البحث ملخص
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  نظام األمن الجماعي وسلطة مجلس األمن الدولي يف تطبيقه
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 ملبحث األولا

  مفهوم األمن الجماعي وتطوره
W 

אאאאאאא،א
אאאאא

Kאא 
אאאאאאא
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Kאא 
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  :مفهوم األمن الجماعي :املطلب األول
אאאאאא

אאא، J J
אא Jאא J،

 Jאא Jאאאא
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ن العــرب والغــرب حــول: )١( ي، ورقــة ملــؤتمر الحــوار بــ ــي طبيعــة االزمــة الراهنــة لألمــن الجمــا رك وبنــاء الثقــة،  حســن نافعــة، تــأمالت  املعهــد األمــن املشــ
 .٤، ص ٢٠٠٥السويدي باإلسكندرية، 

ضة العربية، القاهرة،  )٢(  .١٦٤م،ص ٢٠٠٨عبدالواحد محمد الفار، املنظمات الدولية، دار ال

ي، العدد  )٣( يار والتدعيم، املجلة املصرية للقانون الدو ن اال  .٤٤٨م، ص ١٩٦٨، ٦٤مفيد شهاب، االمم املتحدة ب
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  :تطور نظام األمن الجماعي :املطلب الثاني
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 .١٦٥، املرجع السابق، ص عبدالواحد محمد الفار )١(

ـ باألكاديميـة امللكيـة للشـرطة، بغـد )٢( ـي العالقـات الدوليـة، املركـز األم ن النظرية والتطبيق  ي ب اد، دون محمد حمدي السعيد، مفهوم األمن الجما
 .٥عدد نشر، دون سنة نشر، ص 

 .٤املرجع السابق، ص  )٣(

 .١٦٥عبدالواحد محمد الفار، املرجع السابق، ص  )٤(
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ي وقمع العدوان، مجلة دراسات وابحاث، جامعة جلفة، الجزائر، العدد  )١(  .١٦٩ص م،٢٠٠٣ ،٥نواري احالم، األمن الجما

 .١٦٦عبدالواحد محمد الفار، املرجع السابق، ص  )٢(

ي، ديـــوان ملراجعـــة هـــذه املــــواد أنظـــر، بوزنــــاده معمـــر، املنظمـــات اإل )٣( املطبوعــــات الجامعيـــة، الجزائــــر، دون ســـنة نشــــر، قليميــــة ونظـــام األمــــن الجمـــا
 .٢٧-٢٦ص

ي بالعالقـــات الدوليـــة، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والشـــرعية، جامعـــة الزاويـــة، كليـــ )٤( ـــي دراســـة نظـــام األمـــن الجمـــا ة عبـــدالحكيم ضـــو زامونـــه، مســـاهمة 
 .١٨١م، ص٢٠١٦القانون، ليبيا، العدد الثاني، يونيو 
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 .١٧٠سابق، صنواري احالم، املرجع ال )١(

 .١٦٧عبدالواحد محمد الفار، املرجع السابق، ص  )٢(

 .١٨٣-١٨٢عبدالحكيم ضو زامونه، املرجع السابق، ص )٣(

 .من ميثاق األمم املتحدة ٥١-٣٩راجع املواد من  )٤(

 .٢٩-٢٨بوزناده معمر، املرجع السابق، ص  )٥(
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 املبحث الثاني

  سلطة مجلس األمن الدولي يف تطبيق نظام األمن الجماعي
W 
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ـرخيص مـن مجلـس  )١( ي، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة،خالد أبو سجود حساني، استخدام القوة ب ـي إطـار األمـن الجمـا  األمـن 
 .٣٣١-٣٣٠م، ص ٢٠١٥، يونيو ١، العدد ١٢املجلد

ي بـالقرارات الصـادرة مـن املجلـس بمـا يخـد )٢( م من أهم تلك املشاكل من وجهة نظرنا هو انفراد الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس األمـن الـدو
ا تستخدم حق الفيتو بما يخدمها ويحقق اغراضها مصالحها ا، لذلك فإ  .ومصالح حلفا
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  :مشروعية قرارات مجلس األمن الدولي: املطلب األول
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ي، دار  )١( ــــي ضــــوء قواعــــد القــــانون الــــدو ي العــــام دراســــة تأصــــيلية تحليليــــة تطبيقيــــة  ــــي القــــانون الــــدو ســــامي محمــــد عبــــدالعال، الجــــزاءات الجنائيــــة 
 .٤٠٤الجامعة الجديدة، دون مكان نشر، دون سنة نشر، ص 

ـــــا، مجلـــــة جامعـــــة دمشـــــق للعلـــــوم االقتصـــــادية مـــــزي نســـــيم حمـــــودة، مر  )٢( ي وآليـــــة الرقابـــــة عل شـــــروعية القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن مجلـــــس األمـــــن الـــــدو
 .٥٤٣م، ص ٢٠١١، العدد األول، ٢٧والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، املجلد 

ام مجلـس األمـن بقواعـد الشـرعية الدوليـة، نظـ )٣( رة واقعيـة ومسـتقبلية، مجلـة السياسـة الدوليـة، مؤسسـة األهـرام، حسام أحمد هنداوي، مدى ال
 .٩٩م، ص١٩٩٤، يونيو ١١٧القاهرة، عدد

ي منشورات األمم املتحـدة،  )٤(  ٧٨ص م، ١٩٩٦،١٩٩٢-١٩٤٨ الدوليـة العـدل محكمـة عـن الصـادرة واألوامـر  والفتـاوي  األحكـام مـوجز راجع هذا الرأي 
 .وما بعدها
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 .٥٤٤املرجع السابق، ص رمزي نسيم حسونة،  )١(

 .وما بعدها ١١ ص املرجع السابق، املتحدة، األمم منشورات ي الرأي هذا راجع )٢(

راتيجية، مركـز البحـرين للدراسـ )٣( ـي عـالم متحول:واقـع االنحـراف ومتطلبـات االصـالح، مجلـة الدراسـات االسـ ي  ، مجلس األمن الـدو ات إدريس لكري
 .١١٣، ص ٢٠٠٨العاشر، والبحوث، البحرين، العدد 
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ي منشورات األمم املتحدة، املرجع السابق، ص  )١(  .وما بعدها ١٠٣راجع هذا الرأي 

ي قانون املنظمات الدولية، ط )٢( ضة العربية، القاهرة، ٨احمد أبوالوفا، الوسيط،   .٣٦٧م، ص٢٠١١، دار ال

ي مجال الس )٣( ي، األمم املتحدة وإرهاب الدولة  ضة العربية، القاهرة عماد محمد ع ي، دار ال  .١٦٠م، ص ٢٠١٣لم واألمن الدو
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 .٣٦٤سامي محمد عبدالعال، املرجع السابق، ص  )١(

 .١١٨م، ص٢٠٠٣، دار الهدى للمطبوعات، االسكندرية، ١٠سامي عبد الحميد، قانون املنظمات الدولية، ط )٢(

 .١٦٨نواري احالم، املرجع السابق، ص  )٣(

 .٣٧٠بدالعال، املرجع السابق، صسامي محمد ع )٤(
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ــي املــادة  )١( ــا  ر املنصــوص عل ــى انــه (منعــًا لتفــاقم املوقــف، ملجلــس األمــن، قبــل أن يقــوم توصــياته أو يتخــذ التــداب ، أن يــدعو ٣٩تــنص هــذه املــادة ع
ر املؤقتــة ر مؤقتــة، وال تخــل هــذه التــداب ن لألخــذ بمــا يــراه ضــروريًا أو مستحســنًا مــن تــداب ــى  املتنــازع م أو بمركــزهم، وع ن ومطــال بحقــوق املتنــازع

ر املؤقتة حسابه) ذه التداب ن   .مجلس األمن أن يحسب لعدم أخذ املتنازع

 .٣٨٧ص سامي محمد عبدالعال، املرجع السابق،  )٢(

ي )٣(  .١٧٠، املرجع السابق، ص عماد محمد ع

ـــــــر الحكومـــــــات بـــــــالقوة د )٤( ـــــــي الخطـــــــابي، تغي ي العـــــــام، دار الجامعـــــــة الجديـــــــدة، عبـــــــدالعزيز رمضـــــــان ع ـــــــي القـــــــانون الدســـــــتوري والقـــــــانون الـــــــدو راســـــــة 
 .١٨٨م، ص٢٠١٣االسكندرية، 
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ي )١(  .١٧١، املرجع السابق، ص عماد محمد ع
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ي املعاصر، ج )١(  .٣٩٤، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دون سنة نشر، ص ٢عبدالكريم علوان، املبادئ العامة للقانون الدو

ــى (إذا١٠٣د مــن ذلــك بــنص املــادة (ويســتفا )٢( ــ نصــت ع امــات تعارضــت ) مــن ميثــاق األمــم املتحــدة وال ــ االل " املتحــدة األمــم" أعضــاء ــا يــرتبط ال
ام أي مع امليثاق هذا ألحكام وفقاً  ـ ـي ال رة بـه يرتبطـون  آخـر  دو م فـالع امـا رتبـة بال ـى امل ـي ذلـك سـامي هـذا ع  عبـدالعال، محمـد امليثـاق). راجـع 

 .٣٩٢ ص السابق، املرجع

ي، املرجع السابق، ص  محمد عماد )٣(  .١٧٢-١٧١ع



١١١

 

 
١١١ 

  األندلس مجلة
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م٢٠١٨ يونيو-أبريل )٥( املجلد )١٨( العدد

 ISSN : 2410‐1818 وائل المذحجي د.   |         الجماعي وسلطة مجلس األمن الدولي يف تطبيقهنظام األمن 

אאאאאאאא،א
F٦٦١E١٩٩٠K)١( 

אאאאאאא
،אאאאאא

KEאאאאFאאא 
٢- אאWאאK 

אאאא
אאאאW 

 -  Kאאא 
אאFאאאאאאאאאא،Eא

אאאאאא
אאאאאFא٤٢אE

אאFאאאאאא٤١
،אאאאא

אאאאK
אאאאאאאאאאא

אKE?א?א 
אאאאאאא
אאאאאאאא،א

אא،אאאאא
אאאאאא
אאא،אאא

Fא٤٢KאE)٢( 

                                                            

ــر منشــورة، جامعــة مولــود معمــري، كل )١( ر، غ ي االنســاني، رســالة ماجســت ــي تنفيــذ قواعــد القــانون الــدو ي  يــة لعمــامره لينــدة، دور مجلــس األمــن الــدو
 .٧٤-٧٣م، ص٢٠١٢الحقوق، جامعة الجزائر، 

ي رقـم  )٢( ر  ٢٩الصــادر بتـاريخ  ٦٧٨ومـن أمثلــة ذلـك قــرار مجلـس األمــن الــدو م حيـث رخــص للــدول املتحالفـة مــع الكويـت بــاللجوء لألعمــال ١٩٩٠نــوفم
ـي املـادة ( ا  ـي ذلـك ٤١الحربية ضد العراق قبل استنفاذ كافة االجراءات املنصوص عل  حسـام أحمـد هنـداوي،) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. راجـع 

 .٨٥رجع السابق، ص امل
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ر العسكرية، راجع، عبدالواحد محمد الفار، املرجع السابق، ص  )١( ي التداب  .١٦٦عكس عصبة االمم وال لم تلزم الدول االعضاء باملشاركة 

ى انه٢٧نصت املادة ( )٢(   :) ع

  يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد.  -

ي املسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.  -   تصدر قرارات مجلس األمن 

ن متفقـــة،  - ــا أصـــوات األعضــاء الـــدائم ــي املســـائل األخــرى كافـــة بموافقــة أصـــوات تســـعة مــن أعضـــائه يكــون مـــن بي تصــدر قـــرارات مجلــس األمـــن 
ي القرارات املتخذة تطبيقًا ألحكام الفصل السادس والفقرة اع عن التصويت. ٥٢من املادة  ٣ بشرط أنه  ي ال   يمتنع من كان طرفًا 

 .٢راجع، حسن نافعة، املرجع السابق، ص 
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ي، )١(  .١٧١املرجع السابق،  عماد محمد ع

ي رقـم  )٢( ـي عـام  ٦٦٨ي فرار مجلـس األمـن الـدو ـى العـراق االمـدادات ا١٩٩٠الصـادر  ملخصصـة م اسـتث هـذ القـرار مـن نظـام العقوبـات املفروضـة ع
ي الظروف اإلنسانية  .لألغراض الطبية، كما يستث املواد الغذائية 

ي عام  )٣( ا ١٩٥٠دخلت هذه االتفاقيات ح التنفيذ   .م١٩٦م وعدد الدول املوقعة عل
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