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مقدمة
جمل�س الأمن هو اجلهاز امل�س�ؤول مبا�رشة عن ال�سالم والأمن الدوليني ,وكذلك عن ردع
العدوان .وهو ميتلك ال�صالحيات الالزمة لدرء التهديد عن املجتمع الدويل ,وكذلك لوقف هذا
التهديد عند ح�صوله ،مبا توفره الف�صول :اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والثاين ع�رش من
ميثاق الأمم املتحدة.
وت� ّؤمن �أحكام الف�صول املذكورة للمجل�س ال�صالحيات ال�رضورية قي املجال املذكور ،وهي

عامة �صالحيات ا�ستن�سابية .كما تقت�ضي مها ّم جمل�س الأمن ،ح�سب ر�أي بع�ضهم� ،صالحيات
ّ
�ضمنية ّ
متكنه من و�ضع ال�صالحيات ال�رصيحة مو�ضع التنفيذ.
ال�سيما بعد نهاية احلرب الباردة
يف التجربة العملية اتخذ جمل�س الأمن يف الكثري من احلاالتّ ,

يحدد بدقّة املرجعية القانونية
ال�سيما �أنه مل يعد ّ
من القرارات ما ظهر �أنه يتجاوز كل احلدودّ ،
ال ق�ضائي ًا �إىل جانب العمل التنفيذي ،ال بل �أ�صبح ّ
ي�رشع وميار�س عم ً
يغطي العمل
لقراراته .ف�إذا به ّ
الع�سكري بعد ح�صوله ,كما جرى يف العراق ،ويف يوغو�سالفيا ال�سابقة.

احليثيات:

هل يجوز ملجل�س الأمن �أن ميار�س هذا الدور؟ وهل يجوز له �أن يتجاهل قواعد القانون الدويل؟

مييل �أغلب فقهاء القانون الدويل �إىل �أن املجل�س ال يجوز له �أن ميار�س ّ
كل ما كان ب�صدد ممار�سته،
يتقيد بامليثاق
التقيد بالقواعد القطعية  jus cogensيف القانون الدويل .كما عليه �أن ّ
لأن عليه ّ
الذي على �أ�سا�سه وافقت الدول على االن�ضمام �إىل ّ
منظمة الأمم املتحدة.
�إال �أن اخلالف ن�شب بينهم ب�ش�أن ما يجب االلتزام به ,فبع�ضهم يرى �أن من الواجب �أن يلتزم
املجل�س ب�أحكام امليثاق ،بينما يرى بع�ضهم الآخر وجوب االلتزام مببادئ امليثاق ،ال بالأحكام.

و�إذا مل يلتزم بامليثاق �أو بالقواعد الآمرة ،فما هو اجلزاء la sanction؟
�سيد نف�سه ،فهو ال يخ�ضع لأية �سلطة �أخرى ،وهكذا ت�صبح �صالحياته
يرى الكثريون �أنَّ املجل�س ّ
واقعي ًا �صالحيات مطلقة� .إال �أن بع�ض الفقهاء ،يرى �أن هنالك و�سائل للحد من هذه الإطالقية
وهي تتمثل مبا ي�أتي:
ـ بع�ض �صالحيات اجلمعية العامة ،والأمني العام
ـ �إمكانية �أال تلتزم الدول املعنية بالقرارات التي ترى فيها جتاوزاً من قبل املجل�س حلدود �سلطته.
و�أخرياً ،تطرح �إمكانية �أن تنظر بع�ض املحاكم يف �أفعال جمل�س الأمن ،لكن بطريقة حمدودة
تتم يف معر�ض نظر املحكمة
ّ
وحمددة جداً ،تقوم على نوع من املراقبة غري املبا�رشة ,التي ميكن �أن ّ
يف ق�ضية ميكن �أن يثار فيها قرار ملجل�س الأمن ،ف�إذا وجدته غري �رشعي متتنع عن تطبيقه ,على غرار
ما تفعل املحاكم الأمريكية جتاه القوانني .وهذا ما ميار�سه الق�ضاء الدويل ،خ�صو�ص ًا حمكمة العدل
الدولية (و�إن برت ّدد) وكذلك املحاكم الدولية اخلا�صة  .ad hocكمحكمة يوغو�سالفيا ال�سابقة،
حمكمة رواندا� ...أو املحاكم الدولية الإقليمية ،كمحاكم االحتاد الأوروبي.

فما املوقف من كل هذا؟
هل جتاوز جمل�س الأمن فعلياً �صالحياته ويف �أي جماالت؟
هل ت�ستطيع املحاكم الوطنية يف الدول امل�ستهدفة �أن تنظر يف �رشعية قرارات جمل�س الأمن؟ وب�أية طريقة؟
ومت�س م�صاحلها
وهل ميكن للدول �أن ترف�ض االن�صياع لقرارات جمل�س الأمن التي تراها غري قانونيةّ ,
وخا�صة
امل�رشوعة .وهل ميكن بالتايل لنا ,نحن العرب� ,أن نواجه القرارات التي حتاول ت�صفية ق�ضايانا,
ّ
الق�ضية الفل�سطينية؟
هذه الأ�سئلة وغريها �ستكون مو�ضوع جل�سات امل�ؤمتر ومناق�شاته و�أوراق عمله وفق الربنامج الآتي:

برنامج امل�ؤمتر
االفتتاح:

					
ت�سجيل امل�شاركني:
			
كلمة رئي�س املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق

9,30 – 9,00
9,40 - 9,30

املحور الأول :الورقة الرئي�سية :جمل�س الأمن الدويل :التجاوزات و�إمكانية الت�صدي

ما هي �صالحيات جمل�س الأمن الفعلية؟ وهل ميتلك �صالحيات ا�ستن�سابية ؟
هل ميتلك �صالحيات �أخرى �ضمنية؟ هل يحدد جمل�س الأمن �صالحياته بحرية؟
كيف يت�رصف املجل�س يف الواقع العملي؟ هل ي�صادر �صالحيات �أجهزة �أخرى؟
هل ي�صادر �صالحيات الدول؟ هل يخ�ضع لقيود ام يتمتع ب�صالحيات مطلقة؟

اجلل�سة الأوىل11,10 - 9,40 :
رئي�س اجلل�سة :معايل وزير العمل د� .سليم جري�صاتي		
						
املحا�رض :د .حممد طي
املناق�شون :د .علي غ�صن  -د� .سليم حداد  -د .ليلى الرحباين
نقا�ش مفتوح11,10 – 10,50 :
ا�سرتاحة11,30 – 11,10 :

9,45 – 9,40
10,05 – 9,45
10,50 – 10,05

املحور الثاين :جتاوز جمل�س الأمن �صالحياته
يحدده امليثاق؟ وهل يقوم هذا
هل خرق جمل�س الأمن القانون الدويل؟ وهل جتاوز دوره الذي ّ
الدور على االلتزام بن�صو�ص امليثاق �أم يقت�رص على الأهداف واملبادئ؟ وهل ملجل�س الأمن �أن
ميار�س �صالحيات �ضمنية؟ وهل هناك حدود ل�صالحيات جمل�س الأمن �أم هو يفعل ما ي�شاء؟ وما
هي هذه احلدود؟ وهل امل�صلحة الدولية امل�شرتكة �أو العامة من بني هذه احلدود ؟
اجلل�سة الثانية12,50 – 11,30 :
رئي�س اجلل�سة :ع�ضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د .علي فيا�ض	
					
املحا�رض :د� .أمل يازجي (�سوريا)
			
املناق�شان� :أ .عادل خليفة -د .طارق املجذوب
نقا�ش مفتوح12,50 – 12,25 :
ا�سرتاحة غداء2,30 – 12,50 :

11,35 – 11,30
11,55 -11,35
12,25 – 11,55

املحور الثالث� :صالحية املحاكم يف مراقبة قرارات جمل�س الأمن الدويل
هل ت�ستطيع املحاكم النظر يف هذه القرارات؟ وما هي طريقة النظر �إن وجدت؟
وهل ت�رسي القرارات املتعلقة بذلك على الكافة erga omnes؟ �أم هي ذات مفعول ن�سبي؟

قوة القرار و�إمكانية الرجوع �إليه م�ستقب ً
ال؟
ثم �أال ي�ؤثر ذلك على ّ

اجلل�سة الثالثة:

3,50 – 2,30

		
رئي�س اجلل�سة :الوزير ال�سابق املحامي الأ�ستاذ ر�شاد �سالمة
					
املحا�رض :د .حازم عتلم (م�رص)
املناق�شان :د .عمر ن�شابة  -د .ح�سن اجلوين			

نقا�ش مفتوح:

3,50 – 3,25

ا�سرتاحة:

4,10 – 3,50

2,35 – 2,30
2,55 – 2,35
3,25 – 2,55

املحور الرابع :حق الدول يف عدم تنفيذ قرارات جمل�س الأمن:
هل ميكن للدول �أن تواجه قرارات جمل�س الأمن ،ومتتنع عن تطبيق ما تراه غري �رشعي؟ �أم هي
ملزمة بها يف ّ
كل الأحوال؟
تتحمل م�س�ؤولية يف ذلك؟ وما نوع هذه امل�س�ؤولية؟
و�إذا امتنعت عن التطبيق ،هل
ّ

وهل هناك من �أوجه �شبه بني هذه امل�س�ؤولية� ,إن وجدت ,وبني م�س�ؤولية من يخرق القانون
يطبق يف هذه احلالة مبد�أ �رشعية اجلرائم والعقوبات؟
الداخلي؟ �أي هل ّ
تتعر�ض قرارات جمل�س الأمن لل�سقوط بعدم اال�ستعمال desuetude؟.
وهل ّ

اجلل�سة الرابعة5,25 – 4,10 :

رئي�س اجلل�سة :رئي�س اجلمعية العربية للعلوم ال�سيا�سية د .حممد املجذوب
					
حما�رض :د .حممد املو�سى (الأردن)
املناق�شان :د� .سامي �سلهب � -أ .ح�سني العزي			،

نقا�ش مفتوح:

5,25 – 5,05

4,15 – 4,10
4,35 – 4,15
5,05 – 4,35

