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مقدمة

ردع  عن  وكذلك  �لدوليني,  و�لأمن  �ل�سالم  عن  مبا�رشة  �مل�سوؤول  �جلهاز  هو  �لأمن  جمل�س 

�لعدو�ن. وهو ميتلك �ل�سالحيات �لالزمة لدرء �لتهديد عن �ملجتمع �لدويل, وكذلك لوقف هذ� 

�لف�سول: �خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�سابع و�لثامن و�لثاين ع�رش من  توفره  �لتهديد عند ح�سوله, مبا 

ميثاق �لأمم �ملتحدة.

�لف�سول �ملذكورة للمجل�س �ل�سالحيات �ل�رشورية قي �ملجال �ملذكور, وهي  �أحكام  وتوؤّمن 

��ستن�سابية. كما تقت�سي مهاّم جمل�س �لأمن, ح�سب ر�أي بع�سهم, �سالحيات  عاّمة �سالحيات 

�سمنية متّكنه من و�سع �ل�سالحيات �ل�رشيحة مو�سع �لتنفيذ.

يف �لتجربة �لعملية �تخذ جمل�س �لأمن يف �لكثري من �حلالت, ل�سّيما بعد نهاية �حلرب �لباردة 

�لقانونية  �ملرجعية  بدّقة  يعد يحّدد  �أنه مل  يتجاوز كل �حلدود, ل�سّيما  �أنه  ما ظهر  �لقر�ر�ت  من 

لقر�ر�ته. فاإذ� به ي�رّشع وميار�س عماًل ق�سائيًا �إىل جانب �لعمل �لتنفيذي, ل بل �أ�سبح يغّطي �لعمل 

�لع�سكري بعد ح�سوله, كما جرى يف �لعر�ق, ويف يوغو�سالفيا �ل�سابقة.



احليثيات:

هل يج�ز ملجل�س الأمن اأن ميار�س هذا الدور؟ وهل يج�ز له اأن يتجاهل ق�اعد القان�ن الدويل؟

مييل �أغلب فقهاء �لقانون �لدويل �إىل �أن �ملجل�س ل يجوز له �أن ميار�س كّل ما كان ب�سدد ممار�سته, 

لأن عليه �لتقّيد بالقو�عد �لقطعية jus cogens يف �لقانون �لدويل. كما عليه �أن يتقّيد بامليثاق 

�لذي على �أ�سا�سه و�فقت �لدول على �لن�سمام �إىل منّظمة �لأمم �ملتحدة.

 �إل �أن �خلالف ن�سب بينهم ب�ساأن ما يجب �للتز�م به, فبع�سهم يرى �أن من �لو�جب �أن يلتزم 

�ملجل�س باأحكام �مليثاق, بينما يرى بع�سهم �لآخر وجوب �للتز�م مببادئ �مليثاق, ل بالأحكام.

واإذا مل يلتزم بامليثاق اأو بالق�اعد الآمرة، فما ه� اجلزاء la sanction؟

يرى �لكثريون �أنَّ �ملجل�س �سّيد نف�سه, فهو ل يخ�سع لأية �سلطة �أخرى, وهكذ� ت�سبح �سالحياته 

و�قعيًا �سالحيات مطلقة. �إل �أن بع�س �لفقهاء, يرى �أن هنالك و�سائل للحد من هذه �لإطالقية 

وهي تتمثل مبا ياأتي:

ـ بع�س �سالحيات �جلمعية �لعامة, و�لأمني �لعام

ـ �إمكانية �أل تلتزم �لدول �ملعنية بالقر�ر�ت �لتي ترى فيها جتاوز�ً من قبل �ملجل�س حلدود �سلطته.

بطريقة حمدودة  لكن  �لأمن,  �أفعال جمل�س  �ملحاكم يف  بع�س  تنظر  �أن  �إمكانية  تطرح  و�أخري�ً, 

وحمّددة جد�ً, تقوم على نوع من �ملر�قبة غري �ملبا�رشة, �لتي ميكن �أن تتّم يف معر�س نظر �ملحكمة 

يف ق�سية ميكن �أن يثار فيها قر�ر ملجل�س �لأمن, فاإذ� وجدته غري �رشعي متتنع عن تطبيقه, على غر�ر 

ما تفعل �ملحاكم �لأمريكية جتاه �لقو�نني. وهذ� ما ميار�سه �لق�ساء �لدويل, خ�سو�سًا حمكمة �لعدل 

�لدولية )و�إن برتّدد( وكذلك �ملحاكم �لدولية �خلا�سة ad hoc. كمحكمة يوغو�سالفيا �ل�سابقة, 

حمكمة رو�ند�... �أو �ملحاكم �لدولية �لإقليمية, كمحاكم �لحتاد �لأوروبي.

فما امل�قف من كل هذا؟ 

هل جتاوز جمل�س الأمن فعلياً �صالحياته ويف اأي جمالت؟

هل ت�صتطيع املحاكم ال�طنية يف الدول امل�صتهدفة اأن تنظر يف �رشعية قرارات جمل�س الأمن؟ وباأية طريقة؟

 وهل ميكن للدول اأن ترف�س الن�صياع لقرارات جمل�س الأمن التي تراها غري قان�نية، ومت�ّس م�صاحلها 

ة  امل�رشوعة. وهل ميكن بالتايل لنا، نحن العرب، اأن ن�اجه القرارات التي حتاول ت�صفية ق�صايانا، وخا�صّ

الق�صية الفل�صطينية؟

هذه الأ�صئلة وغريها �صتك�ن م��ص�ع جل�صات امل�ؤمتر ومناق�صاته واأوراق عمله وفق الربنامج الآتي:



برنامج امل�ؤمتر

الفتتاح:

ت�سجيل �مل�ساركني:                       9,00  – 9,30

كلمة رئي�س �ملركز �ل�ست�ساري للدر��سات و�لتوثيق         9,30 - 9,40

املح�ر الأول: ال�رقة الرئي�صية: جمل�س الأمن الدويل: التجاوزات واإمكانية الت�صدي

ما هي �سالحيات جمل�س �لأمن �لفعلية؟ وهل ميتلك �سالحيات ��ستن�سابية ؟

هل ميتلك �سالحيات �أخرى �سمنية؟ هل يحدد جمل�س �لأمن �سالحياته بحرية؟

كيف يت�رشف �ملجل�س يف �لو�قع �لعملي؟ هل ي�سادر �سالحيات �أجهزة �أخرى؟

هل ي�سادر �سالحيات �لدول؟ هل يخ�سع لقيود �م يتمتع ب�سالحيات مطلقة؟

اجلل�صة الأوىل:  9,40 - 11,10

رئي�س اجلل�صة: معايل وزير �لعمل د. �سليم جري�ساتي              9,40 – 9,45

املحا�رش: د. حممد طي        9,45 – 10,05

املناق�ص�ن: د. علي غ�سن - د. �سليم حد�د - د. ليلى �لرحباين        10,05  – 10,50

نقا�س مفت�ح: 10,50 – 11,10

ا�صرتاحة:     11,10 – 11,30

املح�ر الثاين: جتاوز جمل�س الأمن �صالحياته

هل خرق جمل�س �لأمن �لقانون �لدويل؟ وهل جتاوز دوره �لذي يحّدده �مليثاق؟ وهل  يقوم هذ� 

�أن  �لأمن  �لأهد�ف و�ملبادئ؟ وهل ملجل�س  يقت�رش على  �أم  �مليثاق  بن�سو�س  �للتز�م  �لدور على 

ميار�س �سالحيات �سمنية؟ وهل هناك حدود ل�سالحيات جمل�س �لأمن �أم هو يفعل ما ي�ساء؟ وما 

هي هذه �حلدود؟ وهل �مل�سلحة �لدولية �مل�سرتكة �أو �لعامة من بني هذه �حلدود ؟

اجلل�صة الثانية: 11,30 – 12,50

رئي�س اجلل�صة: ع�سو كتلة �لوفاء للمقاومة �لنائب د. علي فيا�س  11,30 – 11,35

املحا�رش: د. �أمل يازجي )�سوريا(       11,35- 11,55

املناق�صان: �أ. عادل خليفة- د. طارق �ملجذوب     11,55 – 12,25

نقا�س مفت�ح:  12,25 – 12,50

ا�صرتاحة غداء: 12,50 – 2,30



املح�ر الثالث: �صالحية املحاكم يف مراقبة قرارات جمل�س الأمن الدويل

هل ت�ستطيع �ملحاكم �لنظر يف هذه �لقر�ر�ت؟ وما هي طريقة �لنظر �إن وجدت؟

وهل ت�رشي �لقر�ر�ت �ملتعلقة بذلك على �لكافة erga omnes؟ �أم هي ذ�ت مفعول ن�سبي؟

ثم �أل يوؤثر ذلك على قّوة �لقر�ر و�إمكانية �لرجوع �إليه م�ستقباًل؟

اجلل�صة الثالثة:      2,30 – 3,50

رئي�س اجلل�صة:  �لوزير �ل�سابق �ملحامي �لأ�ستاذ ر�ساد �سالمة         2,30 – 2,35

املحا�رش: د. حازم عتلم )م�رش(             2,35 – 2,55

املناق�صان: د. عمر ن�سابة - د. ح�سن �جلوين          2,55 – 3,25

نقا�س مفت�ح:       3,25  – 3,50

ا�صرتاحة:              3,50 – 4,10

املح�ر الرابع: حق الدول يف عدم تنفيذ قرارات جمل�س الأمن:

هل ميكن للدول �أن تو�جه قر�ر�ت جمل�س �لأمن, ومتتنع عن تطبيق ما تر�ه غري �رشعي؟ �أم هي 

ملزمة بها يف كّل �لأحو�ل؟

 و�إذ� �متنعت عن �لتطبيق, هل تتحّمل م�سوؤولية يف ذلك؟ وما نوع هذه �مل�سوؤولية؟

 وهل هناك من �أوجه �سبه بني هذه �مل�سوؤولية, �إن وجدت, وبني م�سوؤولية من يخرق �لقانون 

�لد�خلي؟ �أي هل يطّبق يف هذه �حلالة مبد�أ �رشعية �جلر�ئم و�لعقوبات؟

وهل تتعّر�س قر�ر�ت جمل�س �لأمن لل�سقوط بعدم �ل�ستعمال desuetude؟.

اجلل�صة الرابعة:    4,10 – 5,25

د. حممد املجذوب         4,10 – 4,15 رئي�س اجلل�صة:  رئي�س اجلمعية العربية للعل�م ال�صيا�صية 

حما�رش: د. حممد �ملو�سى )�لأردن(            4,15 – 4,35

املناق�صان: د. �سامي �سلهب - �أ. ح�سني �لعزي,          4,35 – 5,05

نقا�س مفت�ح:      5,05 – 5,25


