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إلى الوالدين العزيزين اللذين أعطياني كل شيء بفضل هللا عز و جل،
لهما أسمى معاني التقدير و المحبة.
إلى جميع اإلخوة.
إلى جميع األهل و األصدقـاء.
أهدي عملي مقرونا بنية صادقة ،و دعوة صالحة.

شك ـر و تقديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
أتقدم بخالص شكري  ،و عظيم عرفـاني و تقديري  ،إلى األستاذ الفـاضل  ،جلطي منصور ،

الذي تكرم باإلشراف على هذه المذكرة  ،و على المجهودات التي بذلها بكل إخالص

في إسداء النصيحة و التوجيه.

كما أتوجه بشكري الجزيل ،إلى جميع أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية أخص بالذكر

أعضاء لجنة المناقشة.

ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻟﻸﺳﺑﺎب ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻧزاﻋﺎت اﻷﻓراد ﻣﻊ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻰ

أﺷد ﺧط ار وأﻋﻣق أﺛ ار ،ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺑﺳﻳطﺔ وﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻠذان ﻗد ﻳﻌﻛران اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن
دوﻟﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻟﻣدة ﻗﺻﻳرة أو طوﻳﻠﺔ ﻫﻧﺎﻟك ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﺳﺑب ﺗوﺗ ار واﺣﺗﻛﺎﻛﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ وﺗﻌرض اﻟﺳﻠم
واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ﻟﻠﺧطر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗﻌﻛر اﻟﻬدوء وﺗﺧﻝ ﺑﺎﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻛﻬذﻩ
أدت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣرب واﻟﺧراب ،ﻏﻳر أن اﻟﻌﺻراﻟذي ﻧﻌﻳﺷﻪ ﻋﺻر اﻟذرة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔﺗﺎﻛﺔ ﺣﻣﻝ
اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺟﺎم ﻋن اﻹﻧدﻓﺎع ﺑﺎﻟﻧزاع إﻟﻰ ﻏﻳر ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﺑﺣﻳث ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻗد

ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ أواﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣن دون أن ﺗﻠﺟﺄ إﺣداﻫﺎ إﻟﻰ

اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻘﻰ ﺷﺑﺣﻬﺎ ﻣﺎﺛﻼ ﻣﻬددا.
ﻓﻌﺎﻟم اﻟﻳوم ﻋﺎﻟم ﺗﻛﺎﻣﻝ وﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﻳﺎدﻳن وﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ دوﻟﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣن اﻟﻐﻧﻰ واﻟﻘوة
واﻹﺳﺗﻘرار أن ﺗدﻋﻲ اﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ،ﻟذا ﻓﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن ﻟﻪ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ
ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ وﻗد ﻳؤدي اﻷﻣر ﺣﻳن ﻳﻛون اﻟﻧزاع ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن ﻛﺑﻳرﺗﻳن إﻟﻰ
ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ.

وﻧظ ار ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻘ ارر وﺗﻘﻠﻳﻝ ﺣدة اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻛﺎن ﻻ ﺑدا ﻣن
وﺟود وﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﺣﻳث أن ﻓﻛرة اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺣﻛم
ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻧزاع ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻗدﻳﻣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻧﺟد ﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن
أوﻝ ﺗﻧظﻳم دوﻟﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣدﻳث ﻟﻠﺗﺣﻛﻳم ﻳرﺟﻊ ﺑزﻣﺎﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ أﻳﺎر ﻣن اﻟﻌﺎم 1794

ﺑﻳن أﻧﻛﻠﺗ ار واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررت إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻳﻌﻳن اﻟطرﻓﻳن
اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﻳن ﻧﺻﻔﻬم وذﻟك ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻋدد ﻣﻌﻳن ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻝ ﻧزاع ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻏﻳر أن دور

اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﻳظﻬر ﺑﺟﻼء إﻻ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑﺎﻟذات ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﺣﻛﻳم )اﻵﺑﺎﻣﺎ( ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻧﻛﻠﺗر ﻟﻌﺎم  ،1872وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن وﻓﻛرة اﻟﺗﺣﻛﻳم
ﺗزداد وﺿوﺣﺎ ﻛﻣﺎ ﻳزداد ﻗﺑوﻝ اﻟدوﻝ ﺑﻬﺎ وﻟﻌﻝ اﻟدور اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﻳﺻرروﺳﻳﺎ )ﻧﻳﻘوﻻ اﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻳﻣﺛﻝ ﻗﻣﺔ

اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻗرار ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ﺣﻳث دﻋﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣرﻳن دوﻟﻳﻳن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔﻛرة وذﻟك ﻓﻲ ﻫوﻟﻧدا

وﻛﺎن ﻣن ﺛﻣﺎر ﻫذﻳن اﻟﻣؤﺗﻣرﻳن إﻗرار ﻓﻛرة اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳن
ﺗﻘررﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﻳم
ٕا
ﻳﺧﺗﺎرﻫم أطراف اﻟﻧزاع وﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم  ،1899واﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﻳﻼت وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻻﻫﺎي ﻟﻌﺎم  1907واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم )ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ اﻟداﺋﻣﺔ(.

ﻟم ﻳﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ظﻬور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ اﻟداﺋﻣﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ

اﻟذﻛر ﻣﺎ ﺗﻬدف إﻟﻳﻪ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﻳق وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ
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اﻟﺧطوة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدﻝ دوﻟﻳﺔ داﺋﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺻك ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم
ﺑﺄن ﻳﻘوم "ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺻﺑﺔ" ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﻳﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﺗﺻدﻳق ﺑﻐﻳﺔ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻋدﻝ دوﻟﻳﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻧظرأي ﻧزاع دوﻟﻲ ﻳﻘدم إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ،وﺗم إﻋداد ﻫذا
اﻟﻣﺷروع وأﻗر ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺻﺑﺔ وﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺷﻬر ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻋﺎم 1920

وﺻدر ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑروﺗوﻛوﻝ ﺧﺎص وﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋرف ﺑﺎﺳم -ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ-
ودﺧﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻧﺔ  1922وﻛﺎن ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﻳﻧﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﻬوﻟﻧدﻳﺔ ،وﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أﺳﻧد

إﻟﻳﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎﺻﻳن اﻷوﻝ ﻗﺿﺎﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧﻲ إﻓﺗﺎﺋﻲ وﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ وﻛﺎن
ﻣﺻﻳرﻫﺎ ﻧﻔس ﻣﺻﻳر اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻛﻛﻝ أﻳن ﺗم ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ  19أﻓرﻳﻝ  1946وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻣﻧد وﺟودﻫﺎ ﻋﺎم
 1922وﺣﺗﻰ إﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺳﻧﺔ  1939ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺑﻧﺷﺎط ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ

ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺣﻳت ﻗدم ﻟﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺻﺑﺔ  28طﻠب إﻓﺗﺎء ورﻓﻌت أﻣﺎﻣﻬﺎ  65دﻋوى

ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻدر إﻻ  31ﺣﻛﻣﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠت إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻟزاﻣﻲ  38دوﻟﺔ
ﻣن ﻣﺟﻣوع  54دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻌﺻﺑﺔ.
إن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم ﻟم ﺗﻘف اﻟدوﻝ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻛﺗوﻓﺔ اﻷﻳدي ﻓﺑﻌد إﻧﺗﺻﺎ ارﻟﺣﻠﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺣرب
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻛروا ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣﻌﺑرة ﻋن

اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗﻬﺎ اﻟﺣرب ،ﺣﻳث أن ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻰ ﺑداﻳﺔ اﻷﻣر ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء
ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي إﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﻣوﺳﻛو
ﻓﻲ  30أﻛﺗوﺑر 1943ﻓﻘد ﺧﻼ ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻣن أﻳﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وﻫو ﻣﺎ
ﺗﻐﻳر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎت اﻟﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ ﻓﻲ دﻣﺑﺎرﺗون أﻛس ﻋﻧد إﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣرﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو وﻓﻰ
ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر واﻓﻘت اﻟدوﻝ اﻟﻣؤﺗﻣرة ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺟدﻳد أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

) (92ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق واﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﺿﻼﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺣدى
اﻷﺟﻬزة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )م 7/ﻓﻘرة (1ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.
وﻟﻘد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟطرﻓﻲ
اﻟﻧزاع ،ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗرﺳﻳﺦ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎر ﻣﺗﻌﺎرﻓﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ وأﺻﺑﺣت ﻣرﺟﻌﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ أي ﻧزاع ﻳﻧﺷﺄ ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻧﺑر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗﻘدﻳم اﻹﺳﺗﺷﺎرات ﺑﺷﺄن ﺗﻔﺳﻳر أي ﻧص ﻣن
ﻧﺻوص اﻟﻣﻳﺛﺎق أو اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳراد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم ﻓﺗوى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻣن أﺟﻝ أن
ﻳﺳود اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار وﻳﻛون ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
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ﻫدف اﻟﺑﺣث-:
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻷطراف اﻟﻧزاع اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ
ﻟﻐرض ﺗﺳوﻳﺔ ﻧزاﻋﺎﺗﻬم ﺗﺳوﻳﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻧﻬﺎﺋﻳﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻗواﻋدﻩ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ
اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ٕوازﻫﺎق اﻷرواح وﺗﺑدﻳد اﻟﺛروات دون اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺳوﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧزاع ،ﻫذا

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻠم واﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﻛذﻟك
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘوة وﺟواﻧب اﻟﻘﺻر اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ.

أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺣث-:

إن ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع أﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﻣوﺿوع أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
اﻟﻛﺷف ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗطور ﻳﺷﻬدﻩ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز

ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﻳرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ أم ﻻ؟ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب إﺿﻔﺎء اﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻝ واﻗﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗﺣدﻳد ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ

ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن اﻟﻠذان ﻳﻌﺗﺑران ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﺑﻬذا ﺗﺗﺟﺳد اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻪ أﻫﻣﻳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﻳد ،ﺑﻠورة ،وﺗطوﻳر
ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

أﺳﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع-:
ﻳرﺟﻊ إﺧﺗﻳﺎري ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1إﻫﺗﻣﺎﻣﻲ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻰ اﻟﻌﺎم واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ وﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺣروب وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن أﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣق اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﻛﻝ.

 -2اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛﻝ ﺟواﻧﺑﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ

دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺛراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزاﻝ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬذا ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ.
وأﺧﻳ ار أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣوﺿوع ،ذﻟك أن ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋن طرﻳق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ

اﻟﺳﻼم اﻟداﺋم وﻳدﻋم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌد ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟراﻗﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻠﺳﻼم.
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إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺑﺣث-:
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﺄداة ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة وذﻟك ﻟﻠﻘﻳﺎم أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﺳﻠﻣﻳﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،إﻻ أن ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺣﻝ اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗﻌزﻳز ﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺣﻝ ﻏﻣوض ﺑﺳﺑب ﺗازﻳد
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻳﻪ ﻳﻣﻛن طرح

اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 -ﻣﺎ ﻫو دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ؟.

وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻵﺗﻲ ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ:
)أ( ﻣﺎﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ؟
)ب( وﻫﻝ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﺳوﻳﺔ ﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧازﻋﺎت ؟
)ج( أﻻ ﺗﻌد ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ؟

)د( ﻣﺎﻫﻲ أﻫم إﻧﺟﺎازت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ؟ وﻫﻝ
أﺳﻬﻣت ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﻌزﻳزاﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن؟.

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث-:

طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺗﻔرض ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ ،وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻪ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ وﺳﻳﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟودﻳﺔ ﻟﻠﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻘواﻧﻳن اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺻوص واﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣواﻗف
اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﻻ ﻳﺗم ذﻟك إﻻ ﺑﺈﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ أﺛﻧﺎء ﺳرد وﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌض اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﻋن طرﻳق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ
ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﻌارض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺣﻳث
ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور.
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث-:

اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ أﻛﺛر
ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻣﺎازﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟازﺋرﻳﺔ ﻣن
ﺟﻬﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺟازﺋر ﺣﻳث
ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻠﻣﺔ أﻛﺛر ﺑﺄﻫم ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻗﻳد اﻟﺑﺣث واﻟدارﺳﺔ ،ﻓﺿﻼﻋن ﻗﻠﺔ اﻟﻣارﺟﻊ اﻟﺗﻲ
ﻋﺎﻟﺟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ أردﻧﺎﻫﺎ.
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ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث-:
ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ واﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻧﺗﺑﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﻳم اﻟﺑﺣث
إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ وﻓﺻﻠﻳن وﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﻘدﻣﺔ ،ﺗﺿﻣﻧت ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث وأﻫﻣﻳﺗﺔ أوﺳﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣوﺿوع واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ وﺗﺳﺎؤﻻت
اﻟﺑﺣث وﺻﻌوﺑﺎﺗﻪ .وﺗﻧﺎوﻝ اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ دارﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺿﻣﻧﺎﻩ ﻣﺑﺣﺛﻳن
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻹﺟارءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟدور ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺑﺣﺛﻳن ،ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻋن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﺣد ﻣن دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ

اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻧﺗﻬت اﻟﻣذﻛرة ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت

أﻫم اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اوﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ.

وﺑﻧﺎء ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺳوف ﻧﻘوم ﺑدارﺳﺔ دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻓق
اﻟﻔﺻﻠﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:

اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ :اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
النظام القانوني لمحكمة العدل الدولية
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫﻲ أﺣد اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﺗﺔ ) (6اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )(1/7
ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﺑرز أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (92ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻓﻲ أﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
اﻟرﺋﻳﺳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻟوظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
واﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ أن ﺗﺳﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﻳﺔ ﻓروع اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ أﻻ وﻫو ﺣﻔظ
اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻷﻣر ﺗﻌد إﺳﺗﻣ ار ار ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻰ( ﺑﻝ إن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺗﻳن ﻳﻛﺎد ﻳﻛون واﺣدا ،وﻗد اﺗﺧذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻗﺻر اﻟﺳﻼم
ﺑﻼﻫﺎى وﻫو ﻧﻔس ﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘ ار ﻟﻬﺎ.
ﺗﻘوم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،
وﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وﺟزء ﻻﻳﺗﺟزء ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق وﻫذا ﻋﻛس
اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ذﻟك أن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻬد واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ

ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎﻧﺗﺎ وﺛﻳﻘﺗﻳن دوﻟﻳﺗﻳن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﻳن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض.

دور ﺛﻧﺎﺋﻳﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم
ﻣن أﺑرز ﻣﻬﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﺗؤدي ا
ﺑﺣﺳم اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ،ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﻘدم أراء إﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟوﻛﺎﻻت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺧوﻝ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ
)اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ(.

ﻳﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ

واﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ وﺗﺑﻳن اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم وﻣدة ذﻟك و ﻛذﻟك
طرﻳﻘﺔ ﺗﻌﻳﻳن رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﺳﺟﻠﻬﺎ...إﻟﺦ ،وﺣﺗﻰ ﺗؤدي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻗواﻋد إﺟراﺋﻳﺔ واﺟﺑﺔ اﻹﺗﺑﺎع )اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
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المبحث األول
إختصاصات محكمة العدل الدولية
ﺗﺗﺻف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟدﻳﻣوﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻫﻳﺋﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ أوﻣﻘﻳدة ﺑظرف زﻣﻧﻲ ﻣﻌﻳن ﺑﻝ

ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻛﻠﻣﺎ طرﺣت ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻳﺷﻣﻝ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ وﻻ ﻳﻘﺗﺻرﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺟﻐراﻓﻲ
ﺿﻳق ،ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺷﺎﻣﻝ ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدى اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

وﻳﺟوز ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ٕوان ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧرى أو ﺗﺣﻛﻳم

دوﻟﻲ .1ﻣﺎ دام اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻗد ﺗم أﺧﻳ ار ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع إﻟﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر
اﻟﻧزاﻋﺎت ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن إﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﻳﺔ أﺧرى أو ﺗﺣﻛﻳم دوﻟﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ

اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ.

وﺗﻧﺣﺻر أﻫداف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ
وذﻟك وﻓق ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻳﺿﺎ إﻟﻲ ﺗﻘدﻳم اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﺑﺻدد
اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟوﻛﺎﻻت اﻟدوﻟﻳﺔ.
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻘد أرﺗﺄﻳﻧﺎ ﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﻳن:

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

 -1أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺟزاﺋر ،2005 ،ص.33 :
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المطلب األول
اإلختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية
ﻳﺗﻧﺎوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون
ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧرى
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة
اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻳﺳري ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ دون ﻏﻳرﻫﺎ
ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻷطراف أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺣد وﻫو

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻳﺳود ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ أم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠدوﻝ اﻷطـراف ﻓﻲ اﻟﻧزاع وﻗد
اﻧﺗﻘﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن أﺻوﻝ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي.
ﻟﻘد إﻗﺗرﺣت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ )اﻟﺟﺑري( ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ
أﺳوة ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛن ﺑدون ﺟدوى ﺑﺳب رﻓض ﻫذا اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن طرف اﻟدوﻝ اﻟﻌظﻣﻰ ،إزاء ﻫذا
اﻟوﺿﻊ ﺑﻘﻳت اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دون أي ﺗﻐﻳﻳر ،واﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ذﻟك

أن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻛون إﺟﺑﺎرﻳﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (2/36واﻟﻣﺎدة ) (37ﻣن
اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣن ﻳﺻﻠﺢ ﻷن ﻳﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ دﻋوى ﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

)اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ( ﻓﻲ ﻓرع أوﻝ ،ﺛم ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻓرع ﺛﺎﻧﻲ اﻹﺧﺗﺻﺎص
اﻹﺧﺗﻳﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺛم ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻓرع ﺛﺎﻟث اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

الفرع األول
اإلختصاص الشخصي لمحكمة العدل الدولية
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟدوﻟﻲ اﻟوﺣﻳد اﻟذي ﻳﺻﻠﺢ أن ﻳﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻗد أﻛدت
ذﻟك اﻟﻣﺎدة ) (1/34ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن" ﻟﻠدوﻝ وﺣدﻫﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ

أن ﺗﻛون أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ" ،ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) (63 ،62ﻣن
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اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ 1.وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺎﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻫو ﺣق ﺣﺻري ﻟﻠدوﻝ دون
ﺳواﻫﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺔ
اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدوﻝ رﻏم أن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺗﺧﺎطﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة.

2

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أطراف اﻟدﻋوى

ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗداوﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﺎﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﻧظم ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟوطﻧﻲ واﺳﺗﻘﻼﻝ ﺗﺎم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺗﻌد ﻛذﻟك اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻓﻳدراﻟﻳﺔ
ﺣﻳث ﻳﻔﺗﻘرأﻋﺿﺎء اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم
اﻷﺟﻬزة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻳﺳﻧد ﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻳدﻳراﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻸﻗﺎﻟﻳم اﻟواﻗﻌﺔ
ﺗﺣت ﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟدوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻳﻘﺗﺻر ﻫذا اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ
ﺑﺈدارة اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﻳﺔ ٕواذ ذاك ﺗﻠﺗزم ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟﺷﻌوب اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ واﻷﻫداف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (76ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

3

ٕواﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (35ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺗﺿﺢ وﺟود ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟدوﻝ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ
أن ﺗﻛون أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻟﻛﻝ واﺣدة ﺷروطﻬﺎ وﻣﻘﺗﺿﺎﻳﺎﺗﻬﺎ.

أوال :الدول األعضاء في األمم المتحدة
وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1/93ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (35ﻣن اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗررت أن )ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أطراف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أن ﻳﺗﻘﺎﺿوا إﻟﻰ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.

وﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذﻳن اﻟﻧﺻﻳن أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ )ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ( ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﻝ ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ أوﻻ اﻟﺗﺻدﻳق ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛوﻝ اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎ
ﻫﻳﺄة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم.

ﻳﻧﻘﺳم أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) (3و) (4ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن:

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) 62و (63ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﻳﺎت .وﻣﻊ ﺗطوراﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ
ﺗدﻋﻣت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻛﻳﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻫﻲ :اﻟﻔرد ،اﻟﺷﻌوب واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت اﻷراء اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﻣدى ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -3وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺟزاﺋر 2011،ص:
.12

-9-

 -1اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﻳون اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو ووﻗﻌوا ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻳﺢ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم  1946وﻗد وﻗﻌوا وﺻﺎدﻗوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺛﺎق إﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﺎدة
 110ﻣﻧﻪ وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء وﻗﺗﺋد إﺛﻧﺎ وﺧﻣﺳﻳن دوﻟﺔ.

1

 -2اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠت إﻟﺗزام اﻟﻣﻳﺛﺎق وﻗﺑﻠت أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن.

إن ﻫذا اﻟﺗﻣﻳز ﺑﻳن اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﻳﻳن واﻷﻋﺿﺎء اﻟذﻳن ﻗﺑﻠوا ﺑﻌد دﺧوﻝ اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻻ
ﻳﻣﺛﻝ إﻻ أﻫﻣﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻬو ﻻ ﻳﺧﻠق أي ﻓرق ﺑﻳن ﺗﻠك اﻟدوﻝ.
واﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﻳﻣﻛن طرﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد :ﻫﻝ ﻟﻠﻌﺿو اﻟذي ﻳطرد أو ﺗوﻗف ﻋﺿوﻳﺗﻪ ﺣق ﻓﻲ
اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ؟

ﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺷﺄن ﻋﺿو اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﻳوﻗف

ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻌﺿوﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (5ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم أو اﻟذي ﻳطرد ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻣﺎدة ) (6ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.
إن اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻻ ﻳﻧﻘطﻊ إرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻬﻳﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة و
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻧﻪ ﺣق ﻣﺛوﻟﻪ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻌﺿو

اﻟذي ﻳطرد ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻳﻧﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد ﻧﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳﺣﺎب ﻣن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻏﻳر أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺑﻳن أن دﺧوﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ إﺧﺗﻳﺎري ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘد ﺑذﻟك
ﺣﻘﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣرﻛز أﺧر وذﻟك ﺣﻳن
ﺗﺻﺑﺢ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

ثانيا :الدول غيراألعضاء في األمم المتحدة
اﻟدوﻝ ﻏﻳر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون أطرﻓﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
وﻓق ﺷروط ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (93ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻬدف ﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ ﺑﺄن
ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫو ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓواﺋد اﻟﻘﺿﺎء

اﻟدوﻟﻲ وﻗد طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻋﻠﻰ ﺳوﻳﺳ ار ﻋﺎم  1947وذﻟك ﻗﺑﻝ أن ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻋﺿوﻳﺔ اﻷﻣم

اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،22002وﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻧو و ﻟﺷﺗﻧﺳﺗﺎﻳن ﺣﻳث ﺣددت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﻘرار
أﺻدرﺗﻪ ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر 1946ﻳﺳﺗﻠزم:

 -1ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ﻫﻳف ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻧﺎﺷر ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ ﻋﺷر ،ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ ص:
.617

 -2ﻣﺣﻣدﻋزﻳز ﺷﻛري ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟواﻗﻊ ،داراﻟﻔﻛر ،دﻣﺷق ،1973 ،ص ،256 :وأﻳظﺎ :اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﻳر
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،1974 ،ص.140 :
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 -1ﺗﻌﻬد اﻟدوﻟﺔ ﻏﻳراﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻘﺑوﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -2ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدرﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
إﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻓﻠﻠطرف اﻷﺧر أن ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻹﺗﺧﺎذ
ﻣﺎﻳراﻩ ﺿرورﻳﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم.

 -3اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

إن ﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﺑذﻟك ﻫو اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻓﻲ
ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن.
إن اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺧوﻝ اﻟدوﻝ اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب وﺗرﺷﻳﺢ ﻗﺿﺎة
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺧوﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻳﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗدﻓﻊ ﻫذﻩ

اﻟدوﻝ ﻣﺎﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣرم ﻣن ﻫذا اﻟﺣق.

1

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وﺑﺎﻟﺷروط ذاﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺑوﻝ ﺳوﻳﺳرا،
أﺻﺑﺣت ﻛﻝ ﻣن ) (Liechtensteinﻟﺷﺗﻧﺳﺗﺎﻳن وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﺳﺎن ﻣﺎرﻳﻧو ) (San Marinoواﻟﻳﺎﺑﺎن ،أطراﻓﺎ
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

ثالثا :الدولة التي ليست عضوا في األمم المتحدة وال طرفا في النظام األساسي للمحكمة
أﺟﺎزت ذﻟك اﻟﻣﺎدة ) (2/35ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺣدد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ
ﻳﺟوز ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻟﺳﺎﺋر اﻟدوﻝ اﻷﺧرى أن ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ".

2

وﻗد اﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻗرار ﻓﻲ ﻋﺎم  1946ﺣدد ﻓﻳﻪ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺗم اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻟك ﻣن ﻏﻳر أن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﻘد اﺷﺗرط اﻟﻘرارﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻرﻳﺣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

)أ( أن ﺗﻘﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻗواﻋد
ٕواﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
)ب( أن ﺗﻣﺗﺛﻝ ﺑﺣﺳن ﻧﻳﺔ ﻟﻘ اررات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
)ج( أن ﺗﻘﺑﻝ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳواﻓق اﻟﻣﺎدة )(94
ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.

وﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻫذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ ﺑدﻋوى ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ أودﻋت
ﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟدى ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻬﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻳﺗﻧﺎم اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ وﻛﺎﻧت ﻛﻝ ﻣن ﻛﻣﺑودﻳﺎ
ﺳﻳﻼن ،ﻓﻧﻠﻧدا ،إﻳطﺎﻟﻳﺎ ،اﻟﻳﺎﺑﺎن وﻻووس ﻗد أﺻدرت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻗﺑﻝ أن ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻋﺿوﻳﺔ اﻷﻣم

 -1ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗوﻓﻳق ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،1987 ،ص.56 :
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة) (2/35ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
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اﻟﻣﺗﺣدة 1.أﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ أودﻋت ﺗﺻرﻳﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑﻝ إﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺿوﻳﺔ
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻲ اﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻛﻧزاﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻣن روﻣﺎﻧﻳﺎ وأﻟﺑﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو.
ﻓﻲ اﻷﺧﻳر ﻻﺑدا أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗد ﺣرم أﺷﺧﺎص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻷﺧرى ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت ﻣن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈن

ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ أوﺟدت ﻟﻬم ﻣﺳﻠﻛﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ،ﺑﺣﻳث إذا ﺣدث
وأﺻﻳب أﺣد اﻷﻓ ارد ﺑﺿرر ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻏﻳر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻝ ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻋن طرﻳق

اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت أو أﺻﻳب ﺣﺎﻣﻝ ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺿرر أن ﺗطﻠب ﺗﻌوﻳﺿﺎ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﺿرر ٕواذا ﻟم ﻳﺗم ﺣﻝ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺈن دوﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﺗﺳﺗطﻳﻊ رﻓﻊ دﻋوى ﺿد ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ
أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ 2.وﻫذا ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ :ﺷرط اﻟراﺑطﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎذ

طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺷرط اﻷﻳدي اﻟﻧظﻳﻔﺔ.3

الفرع الثاني
اإلختصاص اإلختياري لمحكمة العدل الدولية
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ وﻻﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻝ إﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ أي ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ
ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﻳن ﺑﻌرض أﻣر اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﻧظر واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ،ﻓﺈذا ﻓﻘد اﻟﺗراﺿﻲ ﺑﻳﻧﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎ اﺳﺗﺣﺎﻝ
ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻝ إن ﻣﺎ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻔﻠت

ﻫو اﻷﺧر ﻣن اﻹطﺎر اﻹرادي ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .4ﻓﺎﻟدوﻝ ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻌرض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛور ﺑﻳﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺿﺔ ،ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة ) (95ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة أﻛدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن أن ﻳﻌﻬدوا ﺑﺣﻝ ﻣﺎ
ﻧﺷﺄ ﺑﻳﻧﻬم ﻣن ﺧﻼف إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم أﺧرى ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت"...
ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺷﻣﻝ وﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻳﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ".

اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﻝ ﻧزاع ﻳﻧﺷﺄ ﺑﻳن

اﻟدوﻝ وﻳﺗﻔق اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﻧظر واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺗﻪ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻧزاع
 -1ﻣﺣﻣد ﻋزﻳز ﺷﻛري ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟواﻗﻊ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.257 :
 -2ﺷﻠﺑﻲ إﺑراﻫﻳم أﺣﻣد ،،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،1984 ،ص.496 :

 -3ﻳﻌﺑر اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻧﺟﻠﻛﺳوﻧﻲ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي اﻟﻣﺳﺗﻘﻳم ﺑﺷرط اﻷﻳدي اﻟﻧظﻳﻔﺔ -أﻧظر :وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.20 :
 -4ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد اﻟدﻗﺎق ،ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظﻳﺔ ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،1977 ،ص،15 :
.16
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ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ أو ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ،واﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ إذا اﻋﺗزم اﻷطراف ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻘﺗرن ﻫذا اﻟﻌزم ﺑﺎﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدﻝ
واﻹﻧﺻﺎف.1

وﻳﺗﺟﺳد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﺧﺗﻳﺎري ﻓﻲ ﺻﻳﻐﺔ ﻋﻣﻝ أو ﺗﺻرف رﺳﻣﻲ ﻛﺈﺗﻔﺎق ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﺑرﻣﻪ

اﻷطراف أو ﺗﺻرﻳﺢ ﺣﻛوﻣﻲ ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻗﺑوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص.

حاالت اإلختصاص اإلختياري -1اﻹﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗراﺿﻲ اﻷطراف
ﻻﺷك أن اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﺔ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ أن
اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺗوﻗف ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟدوﻝ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺣﻳث

ﺗﻌﺗﺑر ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﺷرطﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺿرورﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﻓﺣص ذﻟك اﻟﻧزاع واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ،

ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن إﺟﺑﺎر دوﻟﺔ طرف ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﺑﻐﻳر رﺿﺎﻫﺎ.

2

ﻟﻘد إﻗﺗرﺣت ﻟﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺳﻧﺔ  1920وﻫﻲ ﺑﺻدد ﺗﺣﺿﻳر اﻟﻣﺷروع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ أن ﻳﻛون إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذو ﺻﺑﻐﺔ إﺟﺑﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺻورة أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ أﺳوة ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء

اﻟوطﻧﻲ ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻗد ﻟﻘﻳت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﻳدة ﻣن طرف اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﻛﺈﻳطﺎﻟﻳﺎ ،ﻓرﻧﺳﺎ و
ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذا اﻻﻗﺗراح ،وﺧﻼﻝ إﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو ﺣﺎوﻟت إﻳران ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋﺗﻣﺎد اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﻗوﺑﻠت ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن
طرف ﻛﻝ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ )ﺳﺎﺑﻘﺎ(.

3

ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﺑرزاﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد واﻟذي إﺳﺗﻘرﻋﻠﻳﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أن إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳظﻝ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺣرﻳﺔ إﺧﺗﻳﺎر اﻟدوﻝ وﻣدى ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻪ أو ﻋدﻣﻪ .4ذﻟك أن أوﻝ وظﻳﻔﺔ

ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻬﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻻ ﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺣدوث اﻟﻧزاع أو ﺑﻌدﻩ وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻣﻳز اﻟﻧظﺎم
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﺻﺎﺣب اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ،وﻳﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن

اﻟدوﻝ ﻟﻬﺎ ﺳﻳﺎدة واﻟﺳﻳﺎدة ﺗﺣوﻝ ﺑﻳن اﻟدوﻟﺔ وأﻳﺔ ﺳﻠطﺔ دوﻟﺔ أﺧرى إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ورﺿﺎﻫﺎ.5

 -1ﻋﺻﺎم اﻟﻌطﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،1996 ،ص ،421 :وأﻳظﺎ :ﺟﺎﺑر إﺑراﻫﻳم اﻟراوي
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺳﻼم ،ﺑﻐداد ،1978 ،ص.85 :
 -2أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺟزاﺋر ،2005 ،ص.6 :
3 - Quoc-Dinh.N Daillier.P et pelletA, Droit inter national public, L.G.DJ paris 2 édition.1980, P 832.

 -4أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.37 :
 -5ﻣﺣﻣد ﻋزﻳز ﺷﻛري ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ،ﻣﺟﻠس ﺷؤون ﻋرﺑﻳﺔ ،اﻟﻌدد  4ﺣزﻳران  ،1981ص 168 :وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
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ﻟﻌﻝ ﻣن أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﻳﺦ ﻣﺑدأ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺧﺗﻳﺎري ﻧذﻛر ﻗﺿﻳﺔ ﻟوﻛﻳرﺑﻲ.

1

أﻳن رﻓﺿت ﻛﻝ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋرض ﻧزاﻋﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄن
ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺗﻬﻣﻳن اﻟﻠﻳﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﺗﻔﺟﻳر "طﺎﺋرة اﻟﺑﺎﻧﺎم اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ" ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻹﺳﻛﺗﻠﻧدﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي
ذﻫﺑت ﻓﻳﻪ ﻫﺎﺗﻳن اﻟدوﻟﺗﻳن إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻧﺟد ﻟﻳﺑﻳﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻌرض ﻫذا اﻟﻧ ازع ﻋﻠﻰ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﺎدة

) (1/14ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣوﻧﺗ﷼ .1971

 -2اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻷﺣد أطراف اﻟﻧزاع

ﻳﻣﻛن ﻟدوﻟﺔ ﻣدﻋﻳﺔ أن ﺗرﻓﻊ دﻋوى ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﻏﻳر أن
ﻳﺣﺻﻝ إﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى "اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ" وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻌﻘد
ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗﺑﻠت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﺿور أﻣﺎﻣﻬﺎ ٕواذا ﻗﺑﻠت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻣﺿﻣون اﻟﻧزاع ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻏﻳر أي اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗرار ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ،ﻓﻔﻲ ظﻝ ﻫذﻩ

اﻷوﺿﺎع ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺻرﻓﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻔﻳد اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗراﺟﻊ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻋن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ.

2

وﻗد طﺑﻘت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ "ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو" ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺳرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﻟﺑﺎﻧﻳﺔ
اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻛرت ﺑﻘوﻟﻬﺎ " ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺧطﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﺑﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ  2ﻳوﻟﻳو /ﺗﻣوز
ﻋﺎم  1948ﻳﺗﺿﻣن ﻗﺑوﻻ إرادﻳﺎ ﻻ ﻧزاع ﻓﻳﻪ ﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ".3

أﺧﻳ ـ ار ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ أن اﻟوﻻﻳــﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳــﺔ ﻟﻌــرض اﻟﻧ ـزاع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ ﺗﺷــﻛﻝ ﻧﻘطــﺔ ﺿــﻌف ﻓــﻲ
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧ ازﻋـﺎت اﻟدوﻟﻳـﺔ ﻣـﺎدام ﻋـرض اﻟﻧـزاع ﻳﺑﻘـﻰ
ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ إذ ﻻﻳﻛﻔﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟـدﻋوى ﻣـن ﻗﺑـﻝ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗﺿـررة ﻣـن إﻧﺗﻬـﺎك
ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

 -1ﺑدأت أزﻣﺔ ﻟوﻛﻳرﺑﻲ ﻓﻲ  21دﻳﺳﻣﺑر /ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ  1988إﺛر إﻧﻔﺟﺎر طﺎﺋرة ﻣدﻧﻳﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓوق ﺑﻠدة ﻟوﻛﻳرﺑﻲ اﻹﺳﻛﺗﻠﻧدﻳﺔ ﺗﻼﻫﺎ
ﻓﻲ  19ﺳﺑﺗﻣﺑر /أﻳﻠوﻝ ﻋﺎم  1989إﻧﻔﺟﺎر طﺎﺋرة ﻣدﻧﻳﺔ ﻓرﻧﺳﻳﺔ ﻓوق ﺻﺣراء اﻟﻧﻳﺟر.
 -2أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.41 :
 -3أﻧظر :ﻣوﺟز اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻔﺗﺎوي ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) (1991-1948ص ،3 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php
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الفرع الثاني
اإلختصاص اإللزامي لمحكمة العدل الدولية
ﻟﻘد ظﻝ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺧﺗﻳﺎرﻳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) ،(1/36أﻣﺎ
اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻬو إﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذا اﻷﺻﻝ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﺻورة
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﺗﻌدادﻫﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻧظﺎم

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ .1ذﻟك أن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻫو اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أو ﻣﻌﺎﻫدة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻗد ﻋﻘدت ﺑﺷﺄن

ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أو ﻛﺎﻧت ﺗﻧظم ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ أو ﺗﻧص ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄن ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ أو ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺗﺄﺳس ﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص أﻳﺿﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻳﺣﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺗﻛون ﻗد ﺻدرت ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ
وﺗﻌﻠن ﻓﻳﻪ ﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺷرط اﻹﺧﺗﻳﺎري طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  36ﻓﻘرة  02ﻣن
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

2

وﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق إﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﺣﺎﻻت اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

أوال :حاالت اإلختصاص اإللزامي للمحكمة
 -1اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
أوﺿﺣت اﻟﻣﺎدة ) (36ﻓﻘرة  01ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن وﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ.
إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ذﻟك أوردت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف أو اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻧﺻوص ﺻرﻳﺣﺔ
ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺗﺣﻳﻝ إﻟﻰ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻳن أطراﻓﻬﺎ أو
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ وﺗﻧص ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر ﺑﺷﺄن
ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ .3وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ واﻟذي ﻛﺎن ﺛﺎﺑت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻧﺟد ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎص إﻟزاﻣﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف
اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت ﺑﻌد  ،1919اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻳم اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺗﺣت اﻹﻧﺗداب ،ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻳﺎت و
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻗد ﺗﺑث ﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ أﻳﺿﺎ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب

-M.O HUDSON: international Tribunal: past and futur C.E, I.P, BROO KLINGS INSTITUTION
Washington 1944, P76.

1

 -2ﻋزاﻟدﻳن اﻟطﻳب آدم ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻳﻠﻳن ،اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌدﻝ -اﻟﻌدد
اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرون ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ،ص ،80 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:

http://www.4shared.com/get/Y5bBS9Ez

 -3ﻋزاﻟدﻳن اﻟطﻳب آدم ﻋﻣﻳد ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﻳﻠﻳن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.79 :
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إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﻋدﻳدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ،1إﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟوﺻﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻳﺛﺎق ﻫﻳﺋﺔ
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻛﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،اﻟﻳوﻧﺳﻛو اﻟﺻﺣﺔ
....إﻟﺦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا ﺗﺷﻣﻝ اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ أﻳﺿﺎ إﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﻘﻧﻳن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ
ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ،إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ  ،1961ﻫذا

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة أو إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
دوﻟﻳﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أي ﻧزاع ﻳﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻳن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺟرد أن
ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ أﺣد اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ذﻟك.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺷرط اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺟﺑﺎري ﻳﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ :اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺣﻛﻳم ) ،(1928اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ

ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت ) ،(1957ﻫذا وﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻌﺎﻫدات ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

2

 -2اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣﺣﺎﻝ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗوﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة  5ﻣن اﻟﻣﺎدة  36واﻟﻣﺎدة  37ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﻌﻘودة ﻗﺑﻝ
ﻋﺎم  1945واﻟﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ داﺧﻠﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﺻﺎدرة وﻓﻘﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة  36ﻓﻘرة  5اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن

أطراف ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺑوﻝ ﻟﻠوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ
ﻣن ﻣدة ﺳرﻳﺎن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟواردة.
وﻟﻘد أﺛﻳرت ﺷروط ﺗطﺑﻳق ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﺎدﺗﻳن) (5/36و) (37ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﺗراﺿﺎت اﻷوﻟﻳﺔ ،ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻗﺿﻳﺔ

اﻟﺳﻔﻳﻧﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ أﻣﺑﺎﺗﺎﻟﻳوس ﻋﺎم  " 1952اﻟﻳوﻧﺎن ﺿد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة " ،ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟﺟوي ﻋﺎم
 " 1959إﺳراﺋﻳﻝ ﺿد ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ " ،ﻗﺿﻳﺔ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ اﺗراﻛﺷن ﻋﺎم  " 1964ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﺿد إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ".
 -3ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑﻘﺑوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻳﻣﻛن ﻟﻠدوﻝ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﻌطﻲ ﺗﻌﻬدا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ أي
وﻗت ﺗﺷﺎء ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﻗﺑوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ أي دوﻟﺔ ﺗﻘﺑﻝ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻌﻬد

ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﻳرﻣﻌﺎﻫدة أو أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ أو ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻳﺔ واﻗﻌﺔ
أﺧﻳر ﺑﺻدد طﺑﻳﻌﺔ وﻣدى اﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﺛﻝ
ﺗﻛون ﻣن ﺟراء وﺟودﻫﺎ ﻧﺷوء ﺧرق ﻻﻟﺗزام دوﻟﻲ و ا
 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.87 :
 -2ﺷﻌﻼﻝ ﺳﻔﻳﺎن ،ﻗ اررات ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗطوﻳر ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓرع
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، 2003 ،ص.15 :
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ﻫذا اﻟﺧرق .1وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻳﻘوﻝ اﻷﺳﺗﺎذ " أوﺑﻧﻬﺎﻳم" ﻣن اﻟﻌﺳﻳر أن ﻻ ﻳوﺟد ﻧزاع ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن ﻻ ﻳﻣﻛن
ردﻩ إﻟﻰ واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ.2

ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺷروطﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺷروطﺔ وﻟﻛن اﻟﻐﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﺷروطﺔ أو

أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ أو اﻟﻣدة ،وﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﺗودع ﻟدى اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻫذا اﻷﺧﻳرﻋﻠﻳﻪ أن ﻳرﺳﻝ ﺻو ار ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أطراف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ٕواﻟﻰ ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )اﻟﻣﺎدة  36ﻓﻘرة  4ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.
إن اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻣﺣددة ﺑﺛﻼث ﻋواﻣﻝ:3
-1

أن ﻟﻠﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻣﻔﻌوﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ ﺗﻘﺑﻝ اﻹﻟﺗزام ﻧﻔﺳﻪ وﻗد ﺗﻛون ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط

اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺑد أن ﻳﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﺿﻣن ﺷروط اﻟﻘﺑوﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن،
ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أﻧﻪ ﻳﻛون ﻓﻲ إﺳﺗطﺎﻋﺔ أي طرف أن ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻔظ اﻟذي وﺿﻌﻪ اﻟطرف اﻷﺧر ﻟﻔرض
ﻗﻳد ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع.
-2

ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﺗﺻرﻳﺣﺎ اﻟطرﻓﻳن ﻧﺎﻓذﻳن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧظر ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ

)ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﺳﺗطﻳﻊ أي ﻣن اﻟطرﻓﻳن أن ﻳﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﻳﻔرﺿﻪ اﻟطرف اﻷﺧر(.
-3

أن ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﺣدد أﻳﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﻳن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت

ﺗﺣﻔظﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻧزاع ﻣﻌﻳن أو ﻋﻠﻰ أﻧواع ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت.
ﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻧطﺎق ﺗﺻرﻳﺣﻬﺎ ﻟﻘﺑوﻝ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗراﻫﺎ ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺻﺎدر
ﻋن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﺎم  1946ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫﺑت ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ أﻧﺗرﻫﺎﻧدﻳﻝ

"إﻋﺗراﺿﺎت أوﻟﻳﺔ " ﻋﺎم  1959ﺑرﻓض اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ
اﻟداﺧﻠﻲ )ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﻌدو( اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  1942اﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺣﺟز ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺷرﻛﺔ

أﻧﺗرﻫﺎﻧدﻳﻝ ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر أﺷﺎرت ﺑﺄن ﺗﺻرﻳﺣﻬﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﺷرط ﺑﻘﺻر وﻻﻳﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺳوﻳﺳري أي ﺷرط
ﺗﻘﻳﻳدي ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻋﺗراﺿﻳن اﻷوﻟﻳﻳن.4

اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺧطورة اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺗﺿﻣن ﺗﺣﻔظﺎت ﻗد ﺗﺻﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ

اﻟﺗﻧﺎﻗض واﻟﺗﺿﺎرب ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻲ أوﺿﺣت ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوب ﻧزاع ﺣوﻝ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ
 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (2/36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
See, open heim - Lauterpacht, international Law, vol 2, 1961, p59

2-

 -3ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻹرﺷﺎد ،ﺑﻐداد ،1975 ،ص.296 ،295 :
S.H.M.W aldok : Decgine of the optional clause B.Y.B.I. vol 32 (4955-56) p260
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ﻫذا اﻟﻧزاع ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻧﺟد اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟم ﻳﺣدد ﺳﻠﻔﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑﻝ ﻓﻳﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ٕواﻧﻣﺎ ﺗرك أﻣر ﺗﻘرﻳرﻫﺎ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻟﻧزاع ﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
إن ﻣﺣﺎﺳن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻻ ﺗوازﻳﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳن أي ﻣن اﻷﺳﻠوﺑﻳن اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻟوﻻ أﻣر اﻟﺗﺣﻔظﺎت
اﻟﺗﻲ ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ أدت إﻟﻰ إﻧﺷﻐﺎﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻘرﻳر إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠت ﺑﺎﻟﺑﻧد اﻻﺧﺗﻳﺎري
وذﻟك ﺑﺳﺑب ادﻋﺎء ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺑوﻗوع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺗﺣرﻣﻪ
اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻣن أﺷﻬر اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟدوﻝ ﺑﻘﺑوﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
اﻟﻣطﻠق ﻫﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﻳران ﺣﻳث أﻣﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺷرﻛﺔ اﻟزﻳت اﻷﻧﻛﻠو-
إﻳراﻧﻳﺔ ﻋﺎم  1951ﻓﻘد إﺳﺗﻧدت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ إﻟﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﻗﺑوﻝ إﻳران إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘرة

اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ آﻧﻔﺎ ،ﻟﻛن إﻳران دﻓﻌت وواﻓﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﺻرﻳﺣﻬﺎ اﻟﻣذﻛور

ﺣﺻر ﻗﺑوﻝ إﻳران ﺑﺈﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻣﻌﻘودة ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن دوﻝ
أﺧرى ﺑﻌد ﺗﺎرﻳﺦ ذﻟك اﻟﺗﺻرﻳﺢ وﻫو ﻋﺎم  1932ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟدﻋوى اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﻧﺻوص ﺗﺳﺑق ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ.1

ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن دراﺳﺔ ﻧﺻوص أﺣﻛﺎم اﻟﺷرط اﻹﺧﺗﻳﺎري اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎدة

) (3/36ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻳﺣق ﻟﻠدوﻟﺔ ﻗﺑوﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
أﻣرﺧﺗﻳﺎري ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣطﻠق اﻟﺣرﻳﺔ ﻓﻲ إﻳﺗﺎﺋﻪ أو اﻹﺣﺟﺎم ﻋﻧﻪ ،ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻳد ﻗﺑوﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن
ٕا

ﻗﻳود ﻣوﺿوﻋﻳﺔ أو زﻣﻧﻳﺔ.2
 -4ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ

إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺟﺎءت ﺑﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓرﻳدة ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳس اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻧزاع
اﻟذي ﺳﺑق ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ دون إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ.

ﻓﻘد طرﺣت ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺟراﺋﻳﺔ دﻗﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟذي ﻗدم ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ

ﺳﻧﺔ  1974ﺣﻳث ﺗﻌﻬدت ﺑﺎﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﻣﺟددا ﺑﺗﺟﺎرب ﻧووﻳﺔ ﺟﻧوب اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﺎدي وﻗد ﺻدر
ذﻟك اﻟﺗﺻرف أﺛﻧﺎء ﺳﻳر اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ أﺳﺗراﻟﻳﺎ وزﻳﻠﻧدا اﻟﺟدﻳدة ﺿدﻫﺎ ﺳﻧﺔ  1973ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ
إﻓراغ اﻟﻧزاع ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ ﻟﻛن ﻓرﻧﺳﺎ ﻟم ﺗﺣﺗرم إﻟﺗزاﻣﻬﺎ وﻋﺎودت ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧووﻳﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑﺗﺎرﻳﺦ 1995/06/13 :ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑزﻳﻠﻧدا اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ

ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ أﺳﺗراﻟﻳﺎ ﺑﻌرﻳﺿﺔ ﺗدﺧﻝ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع اﻟﻧزاع إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة )(62

ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻗدﻣت "ﺳﺎﻣو ،ﺟزر ﺳﺎﻟﻣون ،ﺟزر ﻣﺎرﺷﺎﻝ ودوﻝ ﻓﻳدراﻟﻳﺔ ﻣﻳﻛروﻧﻳزﻳﺎ"
ﻋراﺋض ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻣن أﺟﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﻳر ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
 -1أﻧظر :اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ) ،(1952-1951ص.85 :
- RUTH.C.LAWSON.The problem of compulsory jurisdiction of the word court A.J.I.L. Vol 46.1952.p 237
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2

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻬﺎدي اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﻳﺦ1986/11/25 :
إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ) (63ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ورﻏم ﺗﻌوﻳﻝ ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ زﻳﻠﻧدا اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻔردﻳﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻻ أن اﻟدوﻝ
اﻟﻣدﻋﻳﺔ واﺟﻬت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻏﻳﺎب اﻟﺗوﺻﻝ اﻟﻰ ﻋﻘد اﻟﺗراﺿﻲ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ،ﻣن ﺟﻬﺔ

ٕواﻧﻌدام ﺗﺻرﻳﺢ إﺧﺗﻳﺎري ﺑﻘﺑوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻣن ﺟﺎﻧب ﻓرﻧﺳﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺳﺣﺑت ﺗﺻرﻳﺣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة

ﺑﻌدﻣﺎ رﻓﻌت دﻋوى ﺿدﻫﺎ ﺳﻧﺔ  1973ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎﺳﺗﺣﺎﻝ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ،وﻣﻊ ذﻟك ﺗوﺻﻠت ﻓﻲ

اﻷﺧﻳر اﻟﻰ ﺣﻝ إﺟراﺋﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ:
 1974/12/20ﻟم ﻳﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻟﻘد أﺳﺳت زﻳﻠﻧدا اﻟﺟدﻳدة إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة ) (63ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺟﺎ ﻓﻳﻬﺎ "

طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﻻﺣظت ﺑﺄن دوﻟﺔ ﻣﺎ أﺧدت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻌﻬدا ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻓﻼ
ﻳﻧدرج ﻓﻲ ﺳﻳﺎق وظﻳﻔﺗﻬﺎ ﺗﺻورﻋدم إﺣﺗرام اﻟدوﻟﺔ ﻟﻪٕ .....واذا أﺛﻳر أﺳﺎس اﻟﺣﻛم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟدﻳد ﻳﻣﻛن
ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ رﻓﻌت اﻟدﻋوى أن ﺗطﻠب ﻓﺣص اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ .إن ﺗﻧﺎزﻝ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1974/01/02ﻋن اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟذي
أﺛﻳر ﻛﺄﺣد أﺳس إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﺗﻘدﻳم ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟطﻠب.

1

ثانيا :توصية مجلس األمن في النزاعات القانونية
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻫو ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن وﻣﺎﻳﻌﻧﻳﻪ ذﻟك ﻣن ﺧطر
إﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻠﺟوء ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻔض اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ.

وطﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺗوزﻳﻊ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺈن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس

واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎﻳﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺟﻬزة ﻓرﻋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﻳط ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ذات
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .وﻳﺳﺗﻧد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻼ ﺳﻠﻣﻳﺎ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎدس
ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد )  (38 ،36 ،35 ،34ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.

ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق " ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة أن

ﻳراﻋﻲ أﻳﺿﺎ أن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع – ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ – أن ﻳﻌرﺿوﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ" ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻳس ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن
اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳوﺻﻲ أطراف اﻟﻧزاع ﺑﺿرورة ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣر
اﻟذي ﻳدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ طرح اﻟﺳؤاﻝ اﻵﺗﻲ:

 -1وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 31 :وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ.
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ﻫﻝ ﺗﻌﺗﺑر ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت
اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ؟

ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﻻﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ 1ﻷن ﻟﻠدوﻝ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ أورﻓض وﻻﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وأن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫو
اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ أي أن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎق اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع

اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻳﻬﺎ.

إﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ ﻷوﻝ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻣﺎ ﺑﻳن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وأﻟﺑﺎﻧﻳﺎ ﺑﻌرض ﻧزاﻋﻬﻣﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺿﻳق ﻛورﻓو )ﻗﺿﻳﺔ ﻛورﻓو( وذﻟك ﺑﺗﺎرﻳﺦ  9أﺑرﻳﻝ /ﻧﻳﺳﺎن  1948وﻟﻘد أﺛﺎرﻫذا اﻟﻧزاع ﺟدﻻ
ﻛﺑﻳ ار ﺑﻳن ﻣوﻗف اﻟدوﻟﺗﻳن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺗﻳن ،ﺣﻳث أﺑدت ﺣﻛوﻣﺗﺎ اﻟدوﻟﺗﻳن طرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع وﺟﻬﺎت ﻧظر
ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺛر ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﻛذا اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻘد ذﻫﺑت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﺗﻘﺎة ﻣن طرﻳﻘﺔ ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﻟﻧﺻوص ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة وﻣن ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) 2(25واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧوﺟد

أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﻳدة ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺳﺎﺑق ﻗﺎﻣت
ﺑﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻋرﻳﺿﺔ دﻋوى ﻣﻧﻔردة ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗرى اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﺑﺎﻧﻳﺔ أن
ﺗوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻳﺳت ﻟﻬﺎ ﻗوة ﻣﻠزﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻹﻧﺷﺎء اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧﺷﺄ إﻻ ﻋن إﻋﻼﻧﺎت ﺻرﻳﺣﺔ ﻣن اﻟدوﻝ اﻷط ارف
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدرﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (3/36ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺧﻠﺻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻷﻟﺑﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄن اﻟدﻋوى ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻧﻔردة ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑذﻟك أﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) (1/40واﻟﻣﺎدة ) (1/36ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ﻋرض اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺗوﺻﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ .3ورﻏم ذﻟك ﻗﺑﻠت أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن

ٕواﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذ أﺻدر رﺋﻳس ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة أﻣر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1947/07/31ﻳﻌﺗﺑر ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أن
اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗؤﺳس اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.4

 -1ﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﻳن اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ
وﺑﻳن اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  25ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق وﺳواء ﻛﺎن ﺻدورﻫﺎ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ أم ﻏﻳرﻩ ،ﻓﻬذﻩ اﻟﻘ اررات
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء.

 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (25ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻋﻠﻰ أن" اﻷﻋﺿﺎء ﻳﺗﻌﻬدون ﺑﻘﺑوﻝ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ".
 -3ﻋز اﻟدﻳن اﻟطﻳب آدم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.83 :
 -4أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.44 :

- 20 -

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻧﺟد اﻟﻔﻘﻪ ﻗد ﻋﺎرض اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋﻝ أن ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺎﻹﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ،ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻣﻠزﻣﺔ وﻛذﻟك أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﻟزاﻣﻲ إﺳﺗﺛﻧﺎء وﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ

اﻟﺣﺻر ﻳﺣدد ﺣﺎﻻﺗﻪ.1

المطلب الثاني
اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية
ﺗﻣﻠك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻻﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺳﻠطﺔ
إﺻدار ﻓﺗﺎوي ﺑﺷﺄن أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ.
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹﻓﺗﺎء ﻫو ﺗﻔﺳﻳر ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﺎﻣض أو ﻣﺑﻬم ،وﻫو ﻻ ﻳﺗﺿﻣن ﺗﻛﻣﻠﺔ أو ﺳد
)اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧص أو وﺿﻊ ﻧص ﺟدﻳد ﻟﻳﺣﻛم ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟم ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون إﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻔﺗوى ﻋﻠﻰ

ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﻠﻔﻳﺎت واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳرﻩ.
اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻧﺻوص اﻟﻔﺻﻝ
اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻧﺟد اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺗﻧﺎوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺎدة ) ،(96وﻷﺟﻝ ﺗﻔﺎدي اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺧطﺄ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻳﻪ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ

ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻟم ﻳﺿﻣوﻧﻪ أي ﻧص ﺑﺷﺄن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻛﺗﻔوا ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )(14
ﻣن ﻋﻬد اﻟﻌﺻﺑﺔ ،ﻓﻘد ﻛرر اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ،(65إذ ﻧﺻت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن " ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺗﻲ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ رﺧص ﻟﻬﺎ ﻣﻳﺛﺎق
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻬﺎ أو ﺣﺻﻝ اﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻳﺛﺎق".
إزاء ﻣﺎﺗﻘدم أرﺗﺄﻳﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ،ﺑﺣﻳث ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻷوﻝ

اﻷﺷﺧﺎص أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻔﺗوى ،وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن طﻠب
اﻟﻔﺗﺎوى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺳﻧوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗوى.

 -1ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1978 ،ص.351 :
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الفرع األول
األشخاص أصحاب الصفة في طلب الفتوى
أﺿﻔﻰ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻬو ﻟم ﻳﻘﺻر ﺳﻠطﺔ طﻠب

اﻟﻔﺗﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎزﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ )اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺟﻠس اﻷﻣن( ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﻋﻬد ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم

ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (14ﻣن ﻋﻬد اﻟﻌﺻﺑﺔ .1ﻓﻘد ﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺻرﻳﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﻣﻧظﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ أﻳﺿﺎ ﺑﺳﻠطﺔ إﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺗﻰ رﺧﺻت ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑذﻟك،
وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻔرع وﻓق اﻵﺗﻲ:

أوال :األجھزة التي تستطيع طلب الحصول على فتوى من المحكمة
ﻟﻘد أﺷﺎرت اﻟﻔﻘرﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻷي ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أن ﻳطﻠب ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻓﺗﺎﺋﻪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻛذﻟك ﻟﺳﺎﺋر
ﻓروع اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻣن ﻳﺟوز أن ﺗﺄذن ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ أي
وﻗت أن ﺗطﻠب أﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻓﺗﺎءﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق

أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ "

ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة ﻫو أن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻗد ﺟﻌﻝ رﺧﺻﺔ طﻠب اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ
ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻫو ﺑذﻟك ﻳﺣﺟﺑﻬﺎ ﻋن اﻟدوﻝ
ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻟم ﺗﻛن ﻛذﻟك ،وﻫذا اﻷﻣر ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻣﺎ رأﻳﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ
اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ رﺧﺻﺔ ﻳﻘﺗﺻر إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ.

وﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﺛﺎﻧﻳﺎ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻣﻳز ﻓﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ طﻠب اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﺑﻳن طﺎﺋﻔﺗﻳن ﻣن

اﻷﺟﻬزة ،ﻓﺎﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻬﻣﺎ إﺧﺗﺻﺎص أﺻﻳﻝ )ﻣﺑﺎﺷر( ﻓﻲ طﻠب اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻣن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ دون أن ﻳﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺻدور إذن ﻣن ﺟﻬﺎز أﺧر ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻋﻠﻘت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ

ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﺟﻬزة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻷﺧرى وﻛذﻟك اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .2أو اﻷﺟﻬزة اﻟﻔرﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدور

إذن ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .3ﻓﻠﻘد رﺧﺻت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣق طﻠب ﺗﻠك اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ أو

 -1ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (14ﻣن ﻋﻬد اﻟﻌﺻﺑﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن" ﻳﻌد اﻟﻣﺟﻠس
ﻣﺷروﻋﺎت ﺑﺷﺄن إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وﻳﻘدﻣﻬﺎ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر واﻟﻔﺻﻝ
ﻓﻲ أي ﻧزاع ﻟﻪ ﺻﻔﺔ دوﻟﻳﺔ ﻳﻘوم أطراﻓﻪ ﺑرﻓﻌﻪ إﻟﻳﻬﺎ وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺻدر ﻓﺗوى ﻓﻲ أي ﻧزاع أو ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس
أواﻟﺟﻣﻌﻳﺔ".
 -2ﺗﻌرف اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ" أﻧﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
ﻧظﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺗﺑﻌﺎت دوﻟﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻟﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺻﺣﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑذﻟك ،وﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ

وﺑﻳن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة"  -أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (57ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.
 -3إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﻳر ﻧظﻣﻬﺎ ،اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻌدد ) ،(31ﻋﺎم  ،1973ص.60 :
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اﻟﻔﺗﺎوى ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺟﻠس اﻟوﺻﺎﻳﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﺻﻐرى( وﻟﺟﻧﺔ ﻣراﺟﻌﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أﻳﺿﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ ﻧطﺎق إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أو
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،وﺑﻳن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳؤذن ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺟﻬﺎز رﺋﻳﺳﻲ أﺧر أو ﺟﻬﺎز ﻓرﻋﻲ أو وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻓﺎﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻳﺳﺗطﻳﻌﺎن أن ﻳطﻠﺑﺎ رأﻳﺎ إﻓﺗﺎﺋﻳﺎ )ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ(
وﻳﻔﻬم ﻣن إطﻼق اﻟﻧص أﻧﻪ ﻳﺳﺗدﻋﻲ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎص أﻳﻬﻣﺎ أو ﻛﺎﻧت ﺧﺎرﺟﺔ
ﻋن ﻫذا اﻟﻧطﺎق ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟﻬزة اﻷﺧرى أو اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻘد إﻗﺗﺻر ﻧطﺎق إﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
اﻟرﺧﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ )اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ(.
ﻧﺷﻳر أﺧﻳ ار ﺑﺄن إﻗرار ﺣق اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻹﻓﺗﺎء ﻳﺑدو ﻛﺄﻧﻪ ﺗﻌوﻳض ﻋﻠﻰ ﻋدم

إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،رﻏم أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدوﻝ.
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ا
 -1اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣﻘﺎ

ﺑﻣﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓرع رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ

ﻟوظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن ﺗﺣﻘق ﻣﻘﺎﺻد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن
اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔروع اﻷﺧرى ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ.1

وﻳﻌد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔرﻋﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﺻﺣﺎب اﻟﺣق
ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫذا اﻟﺣق ﻻ ﻳﻣﻛن إﻟﻐﺎءﻩ إﻻ ﺑﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬو ﺣق ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻝ ،إﻻ أن
ﻫﻧﺎك ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ وﻫو أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس

اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺣﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻓﺈن ﺣدود اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣدود واﺳﻌﺔ ﺑﻣﺎ
ﺻﺎﺣب اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺳرﻳﻊ ﻷﻧﺷطﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﻓﻛﻠﻣﺎ ازدادت ﻧﺷﺎطﺎت اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ﻗﻝ ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ وﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠطﺔ
ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻬﺎ ،وﻋﻧد ﺣﺻوﻝ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻳﺟب ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻬﺎ.

 -1ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،1974 ،ص.739 ،738 :
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وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟم ﻳطﻠب اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1/96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق إﻻ ﻣرة واﺣدة وﻛﺎن ذﻟك ﺳﻧﺔ  1971ﺑﺷﺄن ﻗﺿﻳﺔ اﻷﺛﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻣرار وﺟود ﺟﻧوب إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إﻗﻠﻳم ﻧﺎﻣﻳﺑﻳﺎ.

 -2اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺣﻘﺎ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (2/96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﺳﺎﺋر ﻓروع اﻟﻬﻳﺋﺔ واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻣن ﻳﺟوز أن ﺗﺄذن ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ أي وﻗت أن ﺗطﻠب أﻳﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
إﻓﺗﺎءﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ"
ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺗﻌد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻵﺗﻳﺔ ﻓروﻋﺎ رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
 -ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،ﻣﺟﻠس إﻗﺗﺻﺎدي ٕواﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﺟﻠس وﺻﺎﻳﺔ ،ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدﻝ

دوﻟﻳﺔ وأﻣﺎﻧﺔ.

 -ﻳﺟوز أن ﻳﻧﺷﺄ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣﺎ ﻳرى ﺿرورة إﻧﺷﺎءﻩ ﻣن ﻓروع ﺛﺎﻧوﻳﺔ أﺧرى وﻫو

إﻋطﺎء ﺣق ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ إﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﺧرى ﻫﻲ
ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻔروع .وﻗد ﻣﻧﺣت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺣق اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺎت ﻫﻲ

ﻟﺟﻧﺔ طﻠﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.1

وﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق أﻳﺿﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ وﻟﺗوﺳﻳﻊ ﺣق

اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء دون ﻗﻳد ﻳﺟب أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺣق
اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء.
إزاء ﻣﺎﺗﻘدم ﻧﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻌراض اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻫﻲ:

2

أ -اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ

أ .1 -اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
إن اﻟﺗرﺧﻳص اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻬﺎز ﻣﻌﻳن ﻹﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﺳب ﻧص اﻟﻣـﺎدة

) (2/96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻗد ﻳﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻗد ﻳﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
طﻠب ﻳﺗﻘدم ﺑﻪ إﻟﻳﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣذﻛور ،وﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أوﻝ أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗرﺧﻳص ﺑﺈﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗﺛور ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ أن ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ اﻹﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻧﺳﻳق اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﻳﻪ

إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) .(63وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1947طﻠب اﻟﻣﺟﻠس

 -1ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،17 :وأﻳظﺎ :ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،
ص.353 ،352 :
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (96ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
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اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻓﺗﺎؤﻫﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري وﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻷﻗﻠﻳﺎت" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻳﺎت.1

أ .2 -ﻣﺟﻠس اﻟوﺻﺎﻳﺔ

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺟﻠس اﻟوﺻﺎﻳﺔ ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف

اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻌﺎم  1947أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺿرورة أن ﺗﻌﻣﻝ أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻳوم 14

ﻧوﻓﻣﺑر 1947ﺣﺻﻝ ﻣﺟﻠس اﻟوﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص ﻳؤﻫﻠﻪ ﻟطﻠب اﻟﻔﺗﺎوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت ﻣﺟﻠس اﻟوﺻﺎﻳﺔ ﻟم ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫذا اﻟﺣق ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس وﻟم ﻳطﻠب أﻳﺔ
ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

2

ب -اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ
إن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟم ﺗرﺧص طﻠب اﻟﻔﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻻ ﻟﻠﺟﻧﺗﻳن ﻓﻘط ﻫﻣﺎ :اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ

اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺄﺣد اﻟﻔروع اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻓﻲ  13ﻧوﻓﻣﺑر ،1947وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1948أﺻدرت
ﻗرارﻫﺎ رﻗم ) (196اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺣق اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟم ﺗطﻠب أﻳﺔ ﻓﺗوى ﻣن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠﺑﺎت إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة.

ج -اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﺗﻌرف اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب ﻣﺎﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (57ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ )اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ إﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺗﺑﻌﺎت دوﻟﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎع واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺻﺣﺔ،
وﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﺑﻳن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة( ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ

وﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻫﻳﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻋن
ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء.
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (96ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻓﺈن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺑﺈذن ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ أن
ﺗطﻠب إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻓﺗﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،وﻫذﻩ
اﻟوﻛﺎﻻت ﻣﻧﺣت ﻧﻔس اﻟﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻬﻳﺋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟﻘﻳد.

3

 -1أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺷﻳدي ،اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر وﺗطوﻳر ﺳﻠطﺎت اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،1993 ،ص.103 ،102 :

 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.105 :
 -3ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،765 :وأﻳظﺎ :أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺷﻳدي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.118 :
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واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺄذون ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑطﻠب اﻟﻔﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻫﻲ-:
 ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ. -ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاء واﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

 ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ. اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻹﻋﻣﺎر. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻧﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ. -اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

 ﻣﻧظﻣﺔ اﻟطﻳران اﻟﻣدﻧﻲ اﻟدوﻟﻳﺔ. إﺗﺣﺎد اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟدوﻟﻳﺔ. ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟدوﻟﻳﺔ. -ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ. -اﻟﺻﻧدوق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟزراﻋﻳﺔ.

 ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗطوﻳر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.واﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﻳﺔ.

1

وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﺣق إﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷرة وﻛﺎﻟﺔ

ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء إﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻳد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﺳﺗﺛﻧﺎءﻩ ﻳﻌود إﻟﻰ أن اﻹﺗﺣﺎد ﻟم ﻳطﺎﻟب ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ
وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (32ﻣن دﺳﺗور اﻹﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن أطراﻓﻪ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺣﻛﻳم.

2

ﻟﻘد ﺧوﻝ اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄن ﻳﺿﻊ إﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ أﻳﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت ﻟﺗﺣدد
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻳوﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ذﻟك أن اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺷﻛﻝ ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻﻝ ﺑﻳن اﻟوﻛﺎﻻت

اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻳﻘدم ﺗوﺻﻳﺎﺗﻪ إﻟﻳﻬﺎ ٕواﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻧﺳق ﻧﺷﺎطﺎت اﻟوﻛﺎﻻت

اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻳﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 3.ﻟﻛن ﻫذا

 -1ﺗﻘرﻳر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ  1آب  31 ،2007ﺗﻣوز  ،2008اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.2008 ،
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص42 :
 -3أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺷﻳدي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص514 :
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اﻹذن اﻟذي ﻣﻧﺣﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺈﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻳود
ﻣﻧﻬﺎ:
 .1أﻻ ﺗﺳﺗﻔﺗﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،
وﻻ ﻳﺟوز ﺣرﻣﺎن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺳﺎواة ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻳﺟب

أن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن طرﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎق.

 .2ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻛﻝ طﻠب
ﻟﻺﺳﺗﻔﺗﺎء.

1

ثانيا :األجھزة التي ال تستطيع التقدم بطلب للحصول على فتوى
 -1اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳ أرﺳﻬﺎ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﺋﻳﺳﻲ اﻟوﺣﻳد ﻣن ﺑﻳن
أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ أﻳﺔ
ﺣﺎﻝ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم أن ﻳﺳﺟﻝ ﺳؤاﻻ ﻟدى أﺣد اﻷﺟﻬزة وأن ﻳﻘﺗرح طﻠب ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻟﻛن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋن طرﻳق اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟطﻠب ﻓﺗوى ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﻣﻳن
اﻟﻌﺎم.

وﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺎدة ) (104ﻣن ﻗواﻋد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﺟﻣﻳﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ

ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم أو ﺑواﺳطﺔ اﻟرﺋﻳس اﻹداري ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟذي ﺗم اﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻪ
أن ﻳﺗﻘدم ﺑطﻠب وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘدﻳم رأﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻊ وﺛﺎﺋق اﻟطﻠب.
وﻣن أﻫم اﻟﺗﺑرﻳرات اﻟﺗﻲ ﻗﻳﻠت ﺣوﻝ إﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺣق إﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أن اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﺧرى ذﻟك أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن دوﻝ وﻣﻧﺣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣق ﺧروج ﻋن اﻟﻣﺑدأ

اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﻳﻪ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫو أن اﻟﻣﺑﺎدرة إﻟﻰ ﺗﺣرﻳﻛﻬﺎ ﺗوﺟب أن ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟدوﻝ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك

ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة "ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت" أم ﺑﺻورة ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة "اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻹﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻳﺔ" .وﻣﻊ ذﻟك أﻓﺗت
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ )اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت( ،وﻗﺿﻳﺔ )اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة( ،وﻗﺿﻳﺔ
)اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﻊ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺟراﺋم اﻹﺑﺎدة( ﺑطﻠﺑﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أدرﺟت ﻓﻲ ﺟداوﻝ
أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

2

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﻝ اﻟﻣﺑررات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺷﺄن إﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق طﻠب

إﻓﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻘد ﻗدﻣت إﻗﺗراﺣﺎت ﺗﺧوﻝ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم اﻟﺣق ﻓﻲ إﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻌراق ﻗد ﺗﻘدم

ﻓﻲ ﻋﺎم  1971ﺑﻣﺛﻝ ﻫذا اﻹﻗﺗراح ﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﺣوﻝ دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺳﺑﻝ ﺗطوﻳرﻫﺎ.3
 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص514 :

- S.Rosenne" the international court of justistice" 1957 p 446-447.

 -3إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﻳر ﻧظﻣﻬﺎ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.70 :
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2

وﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺣق اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1/7ﻣن
اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻳﻌﺗﺑر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎ از رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻣن أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ ﺗوﺿﻳﺢ أي
ﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳظﻬر ﻓﻲ ﻧطﺎق أﻧﺷطﺗﻬﺎ.

1

 -2اﻟدوﻝ

ﻛذﻟك اﻟدوﻝ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﻌود اﻟﺳﺑب

وراء ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺑﺑﻪ طﻠب إﺣدى اﻟدوﻝ )اﻟطرف ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﻌروض أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(
ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن ﺧﻠط وﺗﺷوﻳش ﺑﻳن اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ٕواﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟدوﻝ ﻳﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﻳد ﻣن
آﻟﻳﺎت ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ .2وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدوﻝ أن ﺗﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ إﺣدى اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرح ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك وﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن.

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻟﻣﺑررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدوﻝ ﻣن ﺣق طﻠب اﻟﻔﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﻘد
إرﺗﻔﻌت ﻋدة دﻋوات ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺣﻳث وﺿﻊ أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟدﻋوات ﺷروطﺎ ﻟذﻟك ﻣﻧﻬﺎ
أﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻝ ﺑطﻠب آ ارء إﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳﻧﻬم إﻻ إذا اﻟﺗزﻣت ﺑﻘﺑوﻝ اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ
اﻟذي ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وواﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.3

وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻧﺟد ،ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﻳﺔ.

 -1ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،28 :وأﻳظﺎ :أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺷﻳدي ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق

ص.106 :

 -2أاﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (96ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻧت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟدوﻝ ﻣن اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -3إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﻳر ﻧظﻣﻬﺎ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.60 :
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الفرع الثاني
الموضوعات التي يمكن طلب الفتاوى بشأنھا
إن اﺳﺗﻘراء ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (96ﺑﻔﻘرﺗﻳﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻔﻳد أن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن طﻠب
اﻟﻔﺗﺎوى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ" اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ " وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺳﺑق أن رأﻳﻧﺎﻫﺎ ﺑﺻدد ﻣوﺿوع اﻟدﻋﺎوي
اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻌﻬﺎ اﻟدوﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻔق اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن
ﻣن ﻗﺑﻳﻝ اﻷﻣور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ أو ﻛﺎﻧت ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻳﺎﺳﻲ 1.ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻐﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻠﻳس ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار ﻓﺗﺎوي
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن ذﻟك.
وﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﺻدار آراء إﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻧﺟد اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﻳر ﻧﺻوص اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ،وﻧﺻوص اﻟﻣﻳﺛﺎق ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص،

ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك أﻣور ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻊ ذﻟك ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﺛﻳر ﺣﻳن طﻠﺑت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻓﺗﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺻدد ﻗﺑوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟدد

ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻠﻘد ﻗﻳﻝ أﻧذاك أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺗﻧﺎﺣر

اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﻳن ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة 2.إﻻ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ رﻓﺿت اﻹﻋﺗداد ﺑﻬذا اﻹﻋﺗراض ﺑﻣﻘوﻟﺔ

أن ﻫذا ﻟﻳس ﺗﻔﺳﻳر ﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺿوﻳﺔ وأن ذﻟك ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﺻﻣﻳم إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.3

ﻳرى اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أﻻ ﺗﻐرق ﻓﻲ اﻷﻣور

ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻘد ﻳؤدي ﻫذا إﻟﻰ ﻋدم إﺣﺗرام ﻓﺗﺎوﻳﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻣس ﺑﻛراﻣﺔ وﻫﻳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

4

ﻛﻣﺎ أﺛﻳر ﻣوﺿوع أﺧر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣدى إرﺗﺑﺎط اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري ﺑوﺟود ﻧزاع ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫﻝ
ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ آراء اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧزاﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ أم ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﻧظرﻳﺔ ﻣﺟردة ؟
ﻧص ﻋﻬد ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم ﻋﻠﻰ أن اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﺗﻌطﻰ ﻋن ﻛﻝ ﻣﻧﺎزﻋﺔ أو ﻧﻘطﺔ ،أﻣﺎ ﻣﻳﺛﺎق

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻘد ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (96ﻋﻠﻰ ﺟواز طﻠب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ .وﻳرى

اﻷﺳﺗﺎذ /اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ أﻧﻪ ﻻﻣﺎﻧﻊ ﻣن أن ﺗﺳﺗﻔﺗﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ أراء ﻧظرﻳﺔ ﻷن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺔ

ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻗت طﻠب اﻟﻔﺗوى ﻗد ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺟردة.5

 -1ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1976 ،ص.352 :
 -2ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻣم ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،1977 ،ص.744 :

- Cij .Rec. 1948 p 61.

3

 -4ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد اﻟدﻗﺎق ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﺻر ،2002 ،ص:
.524
 -5ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻣم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.742 :
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أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﺗرﻓض ﻣﻧﺢ ﻓﺗوى ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻧزاﻋﺎت ،ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار اﻟﻔﺗوى إذا ﻣﺎ اﻗﺗﻧﻌت أن ﻫدف اﻟطﻠب ﻫو ﻣﺳﺎﻋدة
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت وﻣﻬﺎم وﻟﻳس ﺣﻝ اﻟﻧزاع ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وأن ﻓﺗواﻫﺎ ﻟن ﺗؤﺛر ﻓﻲ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣن ﻳﺗﻠﻘﻰ اﻟﻔﺗوى ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت اﻟطﻠب وﻟﻳس أطراف اﻟﻧزاع.

ﻣن اﻟﺿروري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ " اﻵراء

اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ وﺑﻳن اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ" ﻓﻌدم ﺗﻣﺗﻊ اﻟدوﻝ ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ طﻠب أراء إﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ
ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻋدد ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﻬﺎ ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺷرطﺎ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﺧﻼف ﻳﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ و إﺣدى اﻟدوﻝ
اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑطﻠب رأي إﺳﺗﺷﺎري وأن ﻫذا اﻟرأي ﻳﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن،

ﻓﺎﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻌﻘودة ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻳﻘر أطراﻓﻬﺎ
ﺑﺈﻟزاﻣﻳﺔ اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻬم ﺑﻌد ﺻدورﻩ.1

أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗد ﺗواﺗرت ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ ﻷﻏراض ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ:
 -1ﻗد ﻳﺟري اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر رﺳﻣﻲ ﻷﺣﻛﺎم وﻧﺻوص ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم

اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻧﺻوص اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.

 -2ﻗد ﻳﺗم اﻟﻠﺟوء ﻟﻶراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﺑﻐﻳﺔ إﺟراء ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوظﺎﺋف
ٕواﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺄذون ﻟﻬﺎ ﺑطﻠب ﻫذﻩ اﻷراء ،وﻣن اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻧذﻛر ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺑﺷﺄن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻊ ﺟرﻳﻣﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻳﻬﺎ ﻟﻌﺎم .1951
 -3أن ﻳﺗم طﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﻐﻳﺔ إﺳﺗﺟﻼء أﻣر ذي طﺑﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺣﺿﺔ وﻫو ﻣﺎﺗم

ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﺎم  1996اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻬدﻳد
ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ.

2

* ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟطﻠب اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ:

ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (65ﻓﻘرة  01ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻘوﻟﻬﺎ " ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺗﻲ ﻓﻲ أﻳﺔ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ" ،ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻹﻓﺗﺎء ذﻟك أن اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور
ﻳﻘوﻝ )ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ( وﻳﻔﻬم أﻳﺿﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻘدم اﻟﻔﺗوى أو ﻻ
 -1ﻣﺣﻣد ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻣوﺳﻰ ،اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻷردن ،2003 ،ص:
.31

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻠﻳب اﻷﺣﻣر اﻟﺳﻧﺔ  10اﻟﻌدد ) ،1997،(53ص 21 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ ،وأﻳظﺎ :رﺿﺎ ﺑوﻟوح ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻬدﻳد

واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ،1996/07/08 :رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2002 ،ص 101 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﻧص ﻟم ﻳﻠزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻘدﻳم اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ إﺳﺗﻌﻣﻝ ﺻﻔﺔ
ﺟوازﻳﺔ ،ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺟﺑرة ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ ﻟﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﺈن رﻓض طﻠب اﻹﻓﺗﺎء ﻳﺑﻘﻰ أﻣر ﻣﺳﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟرﻓﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن إﺻدار اﻟﻔﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروط
اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ٕواﻻ أﻋﺗﺑرت ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟﺟرﻳﻣﺔ إﻧﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ.1

ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﺗﻣﻠص ﻣن واﺟﺑﻬﺎ ﻫذا إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت

ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:
 .1إذا ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻰ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻻ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون.
 .2إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ.

 .3إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺿوع ﻳﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح.2
أﺧﻳ ار ﻣن اﻟﻣﻔﻳد اﻟﻌﻠم أن ﻋدم وﺟود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أﺛﺎر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺗراﺿﺎت ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻛﺎﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم
إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗش ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي أﻋﺎق ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﻓﺗﺎوﻳﻬﺎ.

الفرع الثالث
الطبيعة القانونية للفتوى
ﺗﻌد اﻟﻔﺗوى ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺣﺿﺔ ﻟﻳﺳت ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻹﻟزام إﻻ إذا ﻛﺎن اﻹذن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺟﻬﺔ
طﺎﻟﺑﺔ اﻟﻔﺗوى ﺑﻌرض اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺷرط إﻟزام ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﺑﻔﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ
ﻗد ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن.

3

وﻳﻼﺣظ أن اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻠﺣﻛم اﻟذي ﻳﺻدر طﺑﻘﺎ
ﻟﻠﻣﺎدﺗﻳن) 59و (60ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻬو ﻻ ﻳﻠزم دوﻟﺔ ذات ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻧزاع وﻣﺎ
ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗوى إﻻ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻓﺣﺳب ﺑﻝ أن اﻟﻧزاع إذا ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﻓﺈن ﻓﺗواﻫﺎ ﻻ
ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺟﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳر ﻋﻠﻰ ﻫدﻳﻬﺎ ،ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑر إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻘط وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗوى ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻛس اﻷﺣﻛﺎم

اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻬﻳﺋﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗوى ﺗﺑﻘﻰ ﺣرة ﻓﻲ ﻣدى

 -1ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،دا ارﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر 1985 ،ص.354 :
 -2أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.87 :
 -3ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻣم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.745 :
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إﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻷﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﻳوﺟد أي ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺣوﻝ دون أن ﻳﻌﺎد ﻋرض ﻧزاع ﺻدرت
ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻓﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻠزم.1

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم إﻟزاﻣﻳﺔ اﻟﻔﺗوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺗﺷﻛﻝ أﻛﺛر ﻣن
ﻧﺻﻳﺣﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ،ﻓﺳﻠطﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻛون ظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﺗﻌﺗﺑر

اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " ﻋﺑﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ذات ﺳﻠطﺔ "،
وﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺳﻠطﺔ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ وﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣن
إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻵراء اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود إﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻳن ﻣﻧظﻣﺎت ودوﻝ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺛﻠﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  1946ﺣوﻝ اﻹﻋﻔﺎءات واﻹﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،2ﻛذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﻳﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ﻹﻋطﺎء رأي إﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع

إﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ 3.وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (37ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻲ.

ﻟﻛن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻫو ﻫﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺻدر رأﻳﺎ إﻓﺗﺎﺋﻳﺎ ﻳﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻳن

اﻟطرﻓﻳن ﻳرﻓض أﺣدﻫﻣﺎ اﻹﻋﺗراف ﺑوﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧزاع؟.

ﻟﻘد ﺳﺑق وأن رﻓﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1923أن ﺗﻌطﻲ رأﻳﺎ إﻓﺗﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ
ﻗﺿﻳﺔ ﻛﺎرﻳﻠﻳﺎ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺗوى ﺑﺻدد إﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ﺑﻣوﺟب
ﻣﻌﺎﻫدة )دورﻳﺎت( وﻛﺎﻧت ﻓﻠﻧدا ﻫﻲ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﻬذا اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء ،أﻣﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ
ﻓﻘد ﻧﻔﻰ أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﻧزاع ،وﻗد أﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ
ﺿرورة اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺻدار أي رأي إﻓﺗﺎﺋﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻔﺗوى ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟوﻫر ﻧزاع ﻗﺎﺋم ﺑﻳن
دوﻟﺗﻳن ﻟم ﺗﻘﺑﻝ إﺣداﻫﻣﺎ ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻳﻪ.4

أﻣﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘد ﺧرﺟت ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻔﺳﻳر ﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﻧظرت
ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺎم  1950ﺣﻳث ﻗﺎﻟت أن اﻟﻔﺗﺎوى ﻫﻲ ذات طﺑﻳﻌﺔ إﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻟﻬﺎ ﻗوة ﻣﻠزﻣﺔ وﻣﺎ ﻣن دوﻟﺔ
ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﻋطﺎء رأي إﻓﺗﺎﺋﻲ ﺗﻌدﻩ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺿروري ﻟﻺﻫﺗداء ﺑﻪ ﻓﻲ أﺳﻠوب

اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺟب أن ﺗﺳﻠﻛﻪ.

 -1أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.99 :
 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (08ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  " 1946أن أي ﺧﻼف ﺣوﻝ ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ أو ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻳﻧﺷﺄ ﺑﻳن اﻷﻣم وأﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،ﻳﺟب أن ﻳﻌرض
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﺻدر ﻓﻳﻪ رأﻳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎ ﻳﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻸطراف".
 -3ﺟﺎﺑر اﻟراوي ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.120 :
- LC Green. International Law through the cases 1970 p 81-83
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4

اﻹﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻟزاﻣﻳﺔ ﻓﺗﺎوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗطﺑﻳﻘﺎ
ﻹﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻛن ﻫذا اﻹﺟﺗﻬﺎد أﺟﻣﻊ أﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌض اﻟﻔﺗﺎوى ﺑﺣﺟﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ
أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﻣرﺗﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺻدر
ﺑﻣواﺟﻬﺔ أﺷﺧﺎص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﻻ ﺗﻘﺗﺻر أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻘط ،ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر

ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ إﻟزاﻣﻳﺔ أو ﻋدم إﻟزاﻣﻳﺔ اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣوم ﺣوﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﺑﻬدف ﻓرض إﺣﺗرام ﻫذﻩ اﻵراء ﺑﺎﻟﻘوة.1
أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻳرى أن اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻫو إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ.

 -1ﻣﺎﻫر ﻣﻠﻧدي ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق" ،ﻫﺿﺑﺔ اﻟﺟوﻻن اﻟﺳورﻳﺔ ٕواﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣوﻝ ﻗﺿﻳﺔ

ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن" ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد -25اﻟﻌدد اﻻوﻝ ،2009-ص ،113
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/109.pdf
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المبحث الثاني
تنظيم محكمة العدل الدولية واإلجراءات
التي تحكم سير عملھا
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻗ اررات ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸطراف ﻓﻲ اﻟﻧزاع دون اﻟﺗﺄﺛر

ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺗﻛﺗﻼت داﺧﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻝ ﻣن ﺗﺣرﻳر ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن

اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻹﺛﺎرة ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎد
واﻹﺳﺗﻘﻼﻝ ودﻗﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻳﻬﺎ .ﻓﺿﻼ ﻋن ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑواﺳطﺔ ﻗﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠﻳن ﻳﺗم
إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﺑطرﻳﻘﺔ دﻳﻣﻘراطﻳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﻳﺎﺗﻬم ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟدوﻝ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧﺿوع ﻟﻘﺿﺎة ﻻ ﻳﺷﻳن أﺣدا ﺑﻌﻛس اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وذﻟك ﻷن وظﻳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻲ ﺣﻔظ

اﻟﺳﻠم وﻣﻧﻊ اﻹﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة .ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻗ ارراﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸدﻟﺔ

واﻟﺑراﻫﻳن اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟظرﻓﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﻣﺣﺎﻳدة ،وﻗد ﺗﺗرك ﻟﻠﻘﺿﺎة ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن آراﺋﻬم
اﻟﻣؤﻳدة أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳواء ﺑﺻورة ﻓردﻳﺔ أو ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
وﻷﺟﻝ ﺣﺳن أداء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗوﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ
طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ وﺟﻌﻝ ﻟﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إطﺎ ار ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺳواء ﻣن ﺣﻳث اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ

اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم
إﺟراءات اﻟﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى أﻣﺎﻣﻬﺎ.
وﻋﻠﻳﻪ ﺳوف ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﺑﻳن وﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :ﺗﻧظﻳم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﻳر ﻋﻣﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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المطلب األول
تنظيم محكمة العدل الدولية
ﺗﺷﻣﻝ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺗﻧظﻳم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎة وأﺟﻬزة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻐرف وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ إطﺎراﻟﻔروع اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

الفرع األول
ھيئة القضاة
ﺗﺗﺄﻟف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻋﺿوا وﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﻛون أﻛﺛر ﻣن ﻋﺿو واﺣد
ﻣن رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة  (1/3ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻳﻧﺗﺧب ﻫؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺑﻳن اﻷﺷﺧﺎص
ذوي اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣﺎﺋزﻳن ﻓﻲ ﺑﻼدﻫم ﻟﻠﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻳﻳن ﻓﻲ أرﻓﻊ اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو ﻣن اﻟﻣﺷرﻋﻳن اﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻝ ﻫذا ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﻳﺗﻬم
)اﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ(.

وﻳراﻋﻰ ﻋﻧد إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻻ ﻳﻛﻔﻲ أن ﻳﻛون اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﺣﺎﺻﻠﻳن ﻋﻠﻰ

اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون ﺗﺄﻟﻳف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ﻛﻔﻳﻼ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻣدﻧﻳﺎت اﻟﻛﺑرى و

اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 1،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎوي ،وﻳﺟب أن ﻳﺗﻘن
اﻟﻣرﺷﺣون إﺣدى اﻟﻠﻐﺗﻳن اﻷﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (9ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.

أوال :كيفية إختيار القضاة
ﻳﺗم إﺧﺗﻳﺎر ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﺑر ﻣرﺣﻠﺗﻳن ﻫﻣﺎ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺢ وﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎب.
 -1ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺢ

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوم اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺑﺗرﺷﻳﺢ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻘوﻣﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﻳر اﻟﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺗﻘوم

ﺑﺗرﺷﻳﺢ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗوﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ )ﺷﻌب أﻫﻠﻳﺔ( ﺗﻧﺷﺄ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻷﻋﺿﺎء
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻳن ﻣن إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي اﻟﻣﻌﻘودة ﺳﻧﺔ  1907ﻓﻲ ﺷﺄن
اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﻛﻝ دوﻟﺔ ﺑﺈﺧﺗﻳﺎر أرﺑﻌﺔ أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺛر ﻣﻣن ﻟﻬم إﺧﺗﺻﺎص ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳن ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
واﻟﻣﺳﺗﻌدﻳن ﻟﻘﺑوﻝ وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (9ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ دون أن ﺗﻛون ﻋﺿوا ﻓﻲ

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻛﺳوﻳﺳ ار ﻣﺛﻼ ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .1ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺗﺣدد اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻳﺣق ﻟﺗك اﻟدوﻝ أن ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧص ﺧﺎص.2

وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗرﺷﻳﺢ ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﻗﺑﻝ ﻣﻳﻌﺎد اﻹﻧﺗﺧﺎب ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬرﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻝ وﻓﻳﻬﺎ ﻳوﺟﻪ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة طﻠﺑﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن

إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ٕواﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺷﻌب اﻷﻫﻠﻳﺔ
اﻟﻣﻌﻳﻧﻳن وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة  2ﻣن اﻟﻣﺎدة  4ﻳدﻋوﻫم ﻓﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﻓﻲ ﻣﻳﻌﺎد ﻣﻌﻳن ﺑﺗﻘدﻳم أﺳﻣﺎء
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺳﺗطﻳﻌون ﻗﺑوﻝ أﻋﺑﺎء ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.3

ﺗﺳﺗﺷﺎر ﻛﻝ ﺷﻌﺑﺔ أﻫﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﻛﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدﻫﺎ ﻣن ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻘوق وﻣﻌﺎﻫد وﺟﻣﻌﻳﺎت

ﺣﻘوﻗﻳﺔ وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻔروع اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن أﺟﻝ إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻫذا اﻟﺗﺷﺎور ﻟﻳس إﻟزاﻣﻳﺎ.
ﺗرﺳﻝ ﻗواﺋم اﻟﻣرﺷﺣﻳن إﻟﻰ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻳﻌد اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب
اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﻳﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﺑﻌد ﺗﻧﺳﻳﻘﻬﺎ وﻫؤﻻء وﺣدﻫم اﻟﺟﺎﺋز إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم.

ﻻ ﻳﺟوز ﻷي ﺷﻌﺑﺔ أن ﺗﺳﻣﻲ أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣرﺷﺣﻳن وﻻ أن ﻳﻛون ﺑﻳﻧﻬم أﻛﺛر ﻣن إﺛﻧﻳن ﻣن

ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﺑﺣﺎﻝ أن ﻳﺗﺟﺎوز ﻋدد ﻣرﺷﺣﻲ ﺷﻌﺑﺔ ﻣﺎ ﺿﻌف ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻣراد ﻣﻠؤﻫﺎ
وﻫذا ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
واﻟواﻗﻊ أن أﺳﻠوب ﺗرﺷﻳﺢ ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻋرﺿﻧﺎﻩ ﻳﻌﻛس ﻣدى

ﺗﺄﺛﻳرﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺢ ﻟﻺﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.4
 -2ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎب

ﻳﻌد اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﺗﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﻳﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﻣﻳﻊ

اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺛم ﻳرﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

5

وﻣن ﺗم ﺗﻘوم ﻛﻝ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻷﺧر ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .1ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن أﺻوات اﻟدوﻝ داﺋﻣﺔ
اﻟﻌﺿوﻳﺔ وﻏﻳر داﺋﻣﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻋﻧد إﺧﺗﻳﺎر ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -1ﻋﻠﻲ ﻳوﺳف اﻟﺷﻛري ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،إﻳﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرواﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2004

ص. 153 :

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (3/4ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -3أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/5ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -4ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد اﻟدﻗﺎق ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص. 12 :

 -5ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟدوب ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ،ﺑﻳروت ،ﻟﺑﻧﺎن  ،1996ص.306 :
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وﻳﻧﺗﺧب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات وﻳﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ أن وﻻﻳﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻣن
اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن وﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬم اﻹﺧﺗﻳﺎر ﻓﻲ أوﻝ إﻧﺗﺧﺎب ﻳﺟب أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ووﻻﻳﺔ
ﺧﻣﺳﺔ أﺧرﻳن ﺑﻌد ﺳت ﺳﻧوات وﻳﻛون ﺗﺣدﻳد ذﻟك ﺑطرﻳق اﻟﻘرﻋﺔ ﻋﻘب أوﻝ إﻧﺗﺧﺎب )اﻟﻣﺎدة .(13
وﻳﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ اﻟﻣرﺷﺢ اﻟذي ﻳﻧﺎﻝ اﻷﻛﺛرﻳﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻷﺻوات ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﻣﺟﻠس اﻷﻣنٕ ،واذا ﺣﺻﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ ﻣن رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ و اﻟﻣﺟﻠس

أﻋﺗﺑر ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ أﻛﺑرﻫم ﺳﻧﺎ 2.وﻳﻧﺗﺧب اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺑﻳﻧﻬم رﺋﻳﺳﺎ وﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ) اﻟﻣﺎدة
 21ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.
وﻗـد اﺣﺗـﻝ ،وﻻ ﻳـزاﻝ ،ﻋـدد ﻣـن أﺷـﻬر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻟﻌـرب ﻣﻘﺎﻋـد ﻗﺿـﺎة ﻓـﻲ ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌـدﻝ اﻟدوﻟﻳـﺔ
وﻫم-:

 .1اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺑدوي )ﻣﺻر( ) (1965-1946اﻟذي ﺷﻐﻝ أﻳﺿﺎً ﻣﻧﺻب رﺋﻳس
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻳن أﻋوام ).(1976-1965

 .2اﻟدﻛﺗور ﻓؤاد ﻋﻣون )ﻟﺑﻧﺎن( ) (1976-1965اﻟذي ﺷﻐﻝ أﻳﺿًﺎ ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻳن أﻋوام ).(1976-1970

 .3اﻟدﻛﺗور ﺻﻼح اﻟدﻳن ﺗرزي )ﺳورﻳﺔ( ).(1980-1976
 .4اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌرﻳﺎن )ﻣﺻر( ).(1981-1979
 .5اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ اﻟﺧﺎﻧﻲ )ﺳورﻳﺔ( ).(1985-1981
 .6اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي )اﻟﺟزاﺋر( ) (2001-1982اﻟذي ﺷﻐﻝ أﻳﺿًﺎ ﻣﻧﺻب رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻳن أﻋوام ).(1997-1994

 .7اﻟدﻛﺗور ﻧﺑﻳﻝ اﻟﻌرﺑﻲ )ﻣﺻر( ).(2006-2001

 .8اﻟدﻛﺗور ﻋون اﻟﺧﺎﺻﺎوﻧﺔ )اﻷردن( ) -2000ﺣﺗﻰ اﻵن( اﻟذي ﺷﻐﻝ أﻳﺿﺎً ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب
رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم .2006

 .9اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑﻧوﻧﺔ )اﻟﻣﻐرب( ) -2006ﺣﺗﻰ اﻵن(.3

ثانيا :الوضع القانوني للقضاة
ﻳﺗﻣﺗﻊ ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﺗﺣﻘﻳق إﺳﺗﻘﻼﻟﻬم وﺣرﻳﺗﻬم
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ وﻟﻛﻲ ﺗﻛﻔﻝ ﻧزاﻫﺔ وﺣﻳﺎد اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺟﻬﺔ
 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/10ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -3ﻣﺣﻣد أﻣﻳن اﻟﻣﻳداﻧﻲ ،إﺳﻬﺎم أوﻝ ﻗﺎض ﺳوري ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺻﻼح اﻟدﻳن ﺗرزي ) (1980-1917ﻣﺟﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹاﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ –اﻟﻣﺟﻠد - 26 -اﻟﻌدد اﻷوﻝ ،2010 ،ص.134 ،133 :
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وﻗﻳﺎﻣﻬم ﺑوظﺎﺋﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﺣﺎﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﻣزاﻳﺎ وﺣﺻﺎﻧﺎت وﺗﺣﻣﻠﻬم ﻟواﺟﺑﺎت
ﻣن اﻟﺿروري ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -1واﺟﺑﺎت ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﻳﻠﺔ ﻣدة اﻟﻌﺿوﻳﺔ
ﻻ ﻳﻧﻔك ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﺧﻼﻝ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﺿوﻳﺔ وأﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﺧرى وطﻧﻳﺔ

ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو إدارﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ رؤﻳﺔ دﻋوى ﺳﺑق أن ﻛﺎن ﻣﺣﺎﻣﻳﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم

اﻟداﺧﻠﻳﺔ أو اﻟدوﻟﻳﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﻳق أو أﻳﺔ ﺻﻔﺔ أﺧرى.

1

وﻳﺗﺣﺗم ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘطﻊ ﻋﻬدا ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳؤدي واﺟﺑﻪ وﻋﻣﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ وﻧزاﻫﺔ
)اﻟﻣﺎدة  20ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.
واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺗﻘرﻳر ﻫذﻩ اﻟواﺟﺑﺎت ﻫﻲ إﺑﻌﺎد أﻳﺔ ﺷﺑﻬﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﻬﺎت ﻋن اﻟﻘﺿﺎة ٕواﺣﺎطﺗﻬم ﺑﺳﻳﺎج

ﻣن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﻳﻝ.

ٕواذا رأى أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺳﺑب ﺧﺎص وﺟوب إﻣﺗﻧﺎﻋﻪ ﻋن اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ
ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻌﻠﻳﻪ إﺧطﺎر اﻟرﺋﻳس ﺑذﻟك وﻋﻧد إﺧﺗﻼف اﻟرﺋﻳس واﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺣواﻝ ﺗﻘﺿﻲ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﻼف.2

 -2ﺣﺻﺎﻧﺎت وﻣزاﻳﺎ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻳﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ راﺗﺑﺎ ﺳﻧوﻳﺎ ،وﻳﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس ﻣﻛﺎﻓﺄة
ﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﻌﻔﻰ اﻟرواﺗب واﻟﻛﻔﺎءات ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻛﺎﻓﺔ )اﻟﻣﺎدة  32ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( ،وﻳﺗﻣﺗﻊ أﻋﺿﺎء
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة وظﺎﺋﻔﻬم ﺑﺎﻟﻣزاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة .(19
وﻻ ﻳﺟوز ﻋزﻝ اﻟﻌﺿو إﻻ إذا إﺟﺗﻣﻌت أراء اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺧرﻳن ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺷروط
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻳﻪ )اﻟﻣﺎدة  18ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.

وﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺟﺎزات دورﻳﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻳﻌﺎدﻫﺎ وﻣدﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ ﻻﻫﺎي ﻋن ﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺗﻬم ،وﻳﻌﺗﺑر ﺟﻣﻳﻊ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳن ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺳن أو
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺗﺧﺎب ،وﻳﻛون ﺗرﺗﻳب اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺗﻼﻣﻬم ﻟوظﺎﺋﻔﻬم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻣرﻳن ،ﻓﻣن
ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻳﻛون ﻟﻠرﺋﻳس وﻧﺎﺋﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻣﺑﺎﺷرة وظﺎﺋﻔﻬﻣﺎ أﺳﺑﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ

أﺧرى ﻳﺣﺗﻔظ ﻛﻝ ﻗﺎض ﺑﺗرﺗﻳﺑﻪ إذا ﻣﺎ أﻋﻳد إﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻟﻔﺗرة ﺟدﻳدة ﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.3

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (18ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2رﺷﺎد ﻋﺎرف اﻟﺳﻳد ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻷردن 2001 ،ص.126 ،125 :
 -3أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1998 ،ص 392 :و.394
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ثالثا :نظام القاضي الخاص
ﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧظراﻟﻘﺿﺎﻳﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
ﺗﻛون ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻣﻝ ﺟﻧﺳﻳﺗﻬﺎ طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ.

1

إﻻ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎض ﻓﻘط ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أﺣد أطراف اﻟدﻋوى ﺟﺎز ﻟﻛﻝ ﻣن

أطراﻓﻬﺎ اﻷﺧرﻳن إﺧﺗﻳﺎر ﻗﺎض ﻳﺣﺿر ﻣﻊ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺳم اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﺧﺎص أو اﻟﻣؤﻗت .2ﺑﻝ ﻳذﻫب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أطراف اﻟدﻋوى ﺟﺎز ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم أن ﻳﺧﺗﺎر ﻗﺎﺿﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ )اﻟﻣﺎدة  31ﻓﻘرة (2
ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

ﻛﻣﺎ ﻗررت ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻹﻋﺗراف ﻷطراف اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣق

ﻛﻝ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ إﺧﺗﻳﺎر ﻗﺎض ﺧﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻗﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أطراف اﻟدﻋوى ﻓﻲ
ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺧﺎص ﻻ ﻳﺑﺎﺷر وظﺎﺋف داﺋﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺷﺎرك ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧظر
اﻟﻘﺿﻳﺔ.3
ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺧﺎص ٕوان ﻛﺎن ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻳﺑﻪ أﻧﻪ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﻔﺳﻬم
وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬم ﺑﻼ ﺗﺣﻳزأوﻫوى.4

أﺧﻳ ار ﻓﺈﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎة ﻳﺟوزأن ﻳﺷﺗرك ﻣﺳﺎﻋدون ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺟﻠﺳﺎت دواﺋرﻫﺎ
دون أن ﻳﻛون ﻟﻬم ﺣق اﻟﺗﺻوﻳت وﺗﻌﻳن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن ﺑﺎﻹﻗﺗراع اﻟﺳري و ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎة
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن ،إﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻳﻘدم إﻟﻳﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ

اﻹﺟراءات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ.5

رابعا :طرق إنتھاء عضوية أعضاء المحكمة
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻌﺿو ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﺿوﻳﺗﻪ ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 -1إﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﺿوﻳﺔ

ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن
وﻳﺟوزﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧص ﻓﺈن ﻋﺿوﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
ٕا
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﻧﺗﺧﺑون ﻟﻣدة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻛون ﻟﻔﺗرة ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ وﻟﻛن ﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺳﺗﻣرأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
 -1اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1975 ،ص.200 :
 -2ﻳﺳﻣﻰ اﺻطﻼﺣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ juge ad hoc/

 -3اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.203 ،202 :
 -4ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎدري ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟرﺑﺎط ،اﻟﻣﻐرب ،1990 ،ص.353 :
 -5أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص. 394 :
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اﻟذﻳن إﻧﺗﻬت ﻣدة ﻋﺿوﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻬم إﻟﻰ أن ﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳن ﻣن ﻳﺧﻠﻔﻬم وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم أن ﻳﻔﺻﻠوا ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺑدءوا اﻟﻧظر ﻓﻳﻬﺎ واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك أن اﻟﻌﺿو اﻟﺟدﻳد ﻗد
ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت طوﻳﻝ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﺎﺑق ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.1
 -2اﻟﻔﺻﻝ ﻣن اﻟﻌﺿوﻳﺔ

ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺻﻝ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن وظﻳﻔﺗﻪ إﻻ إذا أﺟﻣﻊ ﺳﺎﺋر

اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗد أﺻﺑﺢ ﻏﻳر ﻣﺳﺗوﻓﻰ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﻳﺗﺑﻳن أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﺻﻝ
اﻟﻌﺿو ﻣن ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ أﻋﺿﺎءﻫﺎ وﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻳﺻدرﻩ زﻣﻼءﻩ وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬم وﻫذا اﻟﺣﻛم
ﺳﺎرت ﻋﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ.2
 -3اﻹﻧﺳﺣﺎب

ﻟﻘد أﺑﺎح اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن ﻳﻘدم إﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ أي

وﻗت ﺷﺎء وﺑﻣﺣض إرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻘوم ﺑﺗﺑﻠﻳﻐﻬﺎ

إﻟﻰ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻬذا اﻹﺑﻼغ ﻳﺧﻠو اﻟﻣﻧﺻب.3
 -4اﻟوﻓﺎة

ﻣن اﻟطﺑﻳﻌﻲ أن اﻟوﻓﺎة ﺗﻧﻬﻲ اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗرك ﻟﻸﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد إﺑﻼﻏﻪ ﻣن رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎب ﻋﺿو ﺟدﻳد ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻝ

اﻟﻌﺿو اﻟذي إﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ رﺣﻣﺔ اﷲ ﺑﻌد إﻋﻼن ﺧﻠو اﻟﻣﻛﺎن.4

 -1ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﻣﺻﻳﻠﺣﻲ ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1989 ،ص.451 :

 -2ﻋﻣر ﺻدوق ،دروس ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،دون ﺗﺎرﻳﺦ ،ص.57 :
 -3أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (4/13ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -4ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﻣﺻﻳﻠﺣﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.454 ،453 :
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الفرع الثاني
أجھزة محكمة العدل الدولية
ﺳﻧرﻛز دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺳﺟﻠﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﻘﻠم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

أوال :رئاسة المحكمة
ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻛﻳﻔﻳﺔ إﻧﺗﺧﺎب رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻋﻬدﺗﻪ وﻛذا إﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﺋب رﺋﻳس

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻌددة وﻻ ﻳﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟذا ﻧﺷﻳر
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻹﺟراء وﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗطرق ﻟﻠﻣوﺿوع.
طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (21ﻓﻘرة  1ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻧﺗﺧب رﺋﻳﺳﻬﺎ وﻧﺎﺋﺑﻪ ﻟﻣدة
ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﻳد وﻳﻧﺗﺧب اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋﺑﻪ ﺑﺎﻹﻗﺗراع اﻟﺳري ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ اﻷﻋﺿﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 11
ﻓﻘرة  2و 3ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻌﺎم  ،1978ﺗﺑدأ ﻓﺗرة وﻻﻳﺔ اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس اﻋﺗﺑﺎ ار
ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑدء وﻻﻳﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ﻓﻲ إﻧﺗﺧﺎب ﻣن اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻛﻝ ﺛﻼث
ﺳﻧوات ،1وﻳرأس اﻟرﺋﻳس ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﺷرف ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ )اﻟﻣﺎدة

 12ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.
ورﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫو أﻳﺿﺎ رﺋﻳس ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣﺎدة  15ﻓﻘرة  1ﻣن
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔٕ ،واذا ﺿﻣت إﺣدى اﻟدواﺋر ﻋﻧد ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻧﺎﺋب رﺋﻳﺳﻬﺎ أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ،
2
رأس ﻫذﻩ اﻟداﺋرة اﻟرﺋﻳس أو ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻝ.
ﻳﻣﺎرس ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس ﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳس ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟرأﺳﺔ ﺷﺎﻏرة أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟرﺋﻳس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ .3وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﻳس ﻳﻛون ﺗﺣت إﺷراف رﺋﻳس
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺟﻠﺳﺔ إﻧﺗﺧﺎب اﻟرﺋﻳس أو ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ )اﻟﻣﺎدة  11ﻓﻘرة  3ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.
وﺣﺳب ﻧص اﻟﻔﻘرة  3ﻣن اﻟﻣﺎدة  55ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈن ﺻوت

اﻟرﺋﻳس أو ﻣن ﻳﺧﻠﻔﻪ ﻳﻛون ﻣرﺟﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي أﺻوات اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﻳن ﻋﻧد إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.

ﻛﻣﺎ أن ﻣﻬﺎم اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋﺑﻪ ﻋﻧد ﻏﻳﺎﺑﻪ ﻣﺗﻌددة ﻧﺟدﻫﺎ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟراءات ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ذﻟك أﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﻳﺗﺧذ اﻹﺟراء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﺳﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫو ﻣن ﻳﻣﺿﻲ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻳﺗﻠﻘﻲ إﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻷﻋﺿﺎء ،إﻟﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ.

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (10ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978
2

 -أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/18ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978

 -3أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/13ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978
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ثانيا :سجل المحكمة
ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫو أﺣد اﻷﺟﻬزة اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻌﻳن ﻣﺳﺟﻠﻬﺎ وﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻳن ﻣﺎ

ﺗﻘﺿﻲ اﻟﺿرورة ﺑﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻵﺧرﻳن.1

إزاء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ )أوﻻ( دراﺳﺔ إﻧﺗﺧﺎب ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺛم ﻧﺗطرق ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ )ﺛﺎﻧﻳﺎ(.
 -1إﻧﺗﺧﺎب ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺗﻧﺗﺧب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﺋﻳس ﻗﻠﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﺳري ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣرﺷﺣﻳن اﻟذﻳن ﻳﻘﺗرﺣﻬم أﻋﺿﺎء
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﻧﺗﺧب رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ﻟﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﻳﺟوز إﻋﺎدة إﻧﺗﺧﺎﺑﻪ )اﻟﻣﺎدة  1/ 22ﻣن ﻻﺋﺣﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( ،وﻳﺗم إﻗﺗراح اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣن طرف أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗذﻛر ﻓﻲ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗرﺷﻳﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣرﺷﺢ وﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﺳﻧﻪ وﺟﻧﺳﻳﺗﻪ وﻣﻬﻧﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻠﻐﺎت وأي

ﺧﺑرة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ أو ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ .2وﻳﻌﻠن إﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣرﺷﺢ اﻟذي

ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ أﺻوات أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﻳن ﻳﺷﻛﻠون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎب .اﻟﻣﺎدة ) 22ﻓﻘرة
 (4ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﻋﻧد ﺣدوث ﺷﺎﻏر ﻓﻌﻠﻲ أو وﺷﻳك ،ﻳﺧطر اﻟرﺋﻳس أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻣﺎ ﻓور ﺣدوث ﻫذا
اﻟﺷﺎﻏر أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻊ ﺣدوث اﻟﺷﺎﻏر ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة وﻻﻳﺔ رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ﻗﺑﻝ اﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗرة ﻫذﻩ اﻟوﻻﻳﺔ

ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ،وﻳﺣدد اﻟرﺋﻳس ﻣوﻋدا ﻹﻗﻔﺎﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺎح اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ
ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗرﺷﻳﺢ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺷﺣﻳن .اﻟﻣﺎدة ) 22ﻓﻘرة  (2ﻣن اﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (1/29ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺟوز ﻋزﻝ رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ إﻻ إذا
رأى ﺛﻠﺛﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟ از ﻋﺟ از داﺋﻣﺎ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ أو أﻧﻪ أﺧﻝ ﺑﺻورة ﺧطﻳرة
ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ.

وﻳﺗﻛون ﺳﺟﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن اﻟرﺋﻳس وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟذي ﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣوظﻔﻳن آﺧرﻳن ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻳﻬم رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ،وﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳن اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣن طرف
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ،ﺑﻳد أﻧﻪ ﻳﺟوز ﻟرﺋﻳس اﻟﻘﻠم ﺑﻣواﻓﻘﺔ رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻳﺟري
اﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎت ﻟﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﺧﺿﻊ ﻣوظﻔو ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻧظﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن
ﻳﺿﻌﻪ رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣطﺎﺑق ﻗدراﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻧظﺎم اﻹداري ﻟﻣوظﻔﻲ اﻷﻣم

اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .اﻟﻣواد ) 28 ,1/25 ،23ﻓﻘرة 1و (4ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978
 -2ﻣﻬﺎم ﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫم وظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑر وﺳﻳطﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو
اﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻳﻬﺎ ،ﻛذﻟك ﻓﻬو اﻟذي ﻳﻌد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ وﺗرﻗﻳﻣﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺎرﻳﺦ
1

 -أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (2/21ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (3/22ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978
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وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻫو اﻟذي ﻳرﺳﻝ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﻣﻘر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺣق ﻟﻬم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻹﻣﺗﻳﺎزات واﻟﺣﺻﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻓﻲ أي اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ،وﻳﺣﺿر
ﺑﺷﺧﺻﻪ أو ﻳﻛﻠف ﻣﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو دواﺋرﻫﺎ وﻳﻌد ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ﻣﺣﺎﺿر
ﻫذﻩ اﻟﺟﻠﺳﺎت ،وﻫو اﻟذي ﻳﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳوﻗﻊ

ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ واﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻳرد ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طﻠﺑﺎت اﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ.1

وﻫو ﻣﺳؤوﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ،2وﻳﻛون ﻣﺳؤوﻻ أﻳﺿﺎ ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ

اﻹدارﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة) .اﻟﻣﺎدة  2/26ﻣن
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ(.

ٕواذا ﺣﺎﻝ ﻣﺎﻧﻊ دون إﺿطﻼع رﺋﻳس اﻟﻘﻠم وﻧﺎﺋﺑﻪ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺑﻣﻬﺎم رﺋﻳس اﻟﻘﻠم ،ﻳﻌﻳن اﻟرﺋﻳس ﻣوظﻔﺎ

ﻣن ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻺﺿطﻼع ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐور اﻟﻣﻧﺻﺑﻳن ﻓﻲ آن واﺣد
ﻳﻘوم اﻟرﺋﻳس ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻣوظف ﻣن ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻼﺿطﻼع ﺑﻣﻬﺎم رﺋﻳس
اﻟﻘﻠم رﻳﺛﻣﺎ ﻳﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻟﺷﻐﻝ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب )اﻟﻣﺎدة  (2/27ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978

الفرع الثالث
إنعقاد الغرف
ﺗﺗﺄﻟف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺿوا )اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ( ،وﻳﺻوغ
أن ﺗﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺟوز أن ﻳﻌﻔﻰ ﻣن اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻗﺎﺿﻲ أو أﻛﺛر
ﺣﺳب اﻟظروف وﺑطرﻳق اﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻳﻘﻝ ﻋدد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣوﺟودﻳن ﺗﺣت
اﻟﺗﺻرف ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن أﺣد ﻋﺷر ﻗﺎﺿﻳﺎ ،وﻳﻣﻛن ﺗﺳﻌﺔ ﻗﺿﺎة ﻟﺻﺣﺔ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )اﻟﻣﺎدة 2
و 3ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ(.

واﻟﻘﺎﻋدة أن ﺗﺟﻠس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧص

ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺎدة ) 25ﻓﻘرة  1ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ(.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻧص ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

ﺗﺷﻛﻳﻝ دواﺋر ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ.3

ﻟﻘد ﺗطرﻗت ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (26و) (29إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐرف ﺣﻳث أﺗﺎﺣﺗﺎ ﻟﻠدوﻝ ﻋرض
ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣن ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻘﺿﺎة
 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.395 :
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) -1/26ي( ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ).(1978
 -3ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ طﻌن ،دا ار ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،1998 ،ص.239 :
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ﻳﺧﺗﺎرون ﻣن ﺑﻳن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧظم إﻟﻳﻬم أﺷﺧﺎص ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻘﺿﺎة ﺧﺎﺻﻳن ﻳﺧﺗﺎرﻫم

أطراف اﻟﻧزاع.1

وﻣن أﺟﻝ أن ﻧﺿﻊ ﺑﻳن ﻳدي اﻟﻘﺎرئ ﻓﻛرة وﻟو ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺳط ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐرف ﻓﻘد آﺛرﻧﺎ
ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ وﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺑﻳﺎن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ.

أوال :تنظيم الغرف
ﺳﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذة اﻟﻔﻘرة إﻟﻰ أﻧواع اﻟﻐرف واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻼﺋم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

 -1أﻧواع اﻟﻐرف

ﻧص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻐرف ،ﺣﻳث ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺎدة
) (29ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة ،واﻟﻣﺎدة ) (26و) (27ﻏرﻓﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ أﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت

ﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﺑور واﻻﺗﺻﺎﻻت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث وﻫﻲ اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ
واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺎدة ) (2/26وﺗﺧﺗص ﺑﻧظر ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻳﻠﻬﺎ إﻟﻳﻬﺎ أطراف
اﻟﻧزاع.

أ .ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة
ﺗﺟد ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ

 ،1907ﻏﻳر أن اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﻳد  Baron Descampsﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﻳﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘوﻗﻳﻳن اﻟﺗﻲ أﻋدت

اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ  ،1920ﻓﻘد أﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻰ
إﻧﺷﺎء ﻋدة ﻏرف ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة.
ٕواذا ﻛﺎﻧت ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻗد ﺣظﻳت ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ

ﻟﻠﺣﻘوﻗﻳﻳن ﻓﺈن اﻟواﻗﻊ أﻛد ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻝ ﺑﻬﺎ ،إذ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى ﻣرﺗﻳن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ
ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﺳﻧﺗﻲ) 1924و ،(1925ﺑﻝ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻧزاع واﺣد ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﻳر
ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺳﻼم ﻟﺳﻧﺔ  1920ﺑﻳن اﻟﻳوﻧﺎن وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻘد أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة ) (29ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻧظر
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ داﺋرة ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻗﺿﺎة ﻳﺟوز ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أطراف اﻟدﻋوى أن

ﺗﺗﺑﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ،وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﺧﺗﺎر ﻗﺎﺿﻳﺎن ﻟﻠﺣﻠوﻝ
ﻣﺣﻝ ﻣن ﻳﺗﻌذر ﻋﻠﻳﻪ اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة".
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐرف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم إطﻼﻗﺎ رﻏم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻋدة

دوﻝ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.1

 -1اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة
 ،1999ص.4 :
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ب .اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻓﺈن اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟم ﺗﺣظﻰ ﺑﺄي إﻫﺗﻣﺎم
ﻟدى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘوﻗﻳﻳن اﻟﺗﻲ أﻋدت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻝ ﻟم
ﺗطرح ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إطﻼﻗﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﺗﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣوﻝ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻳﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻐرف.

اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐرف ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻗﺗراح ﻗدﻣﺗﻪ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺑﻌد ﻋرض ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﺻﺑﺔ وﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،وﻟم ﺗﺳﺗﺧدم

ﻫذﻩ اﻟﻐرف إطﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣرت ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣن  20ﺳﻧﺔ.2

أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺷﻛﻝ ﻣن وﻗت ﻷﺧر داﺋرة أو أﻛﺛر
ﺗﺗﺄﻟف ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘررﻩ ،وذﻟك ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ أﻧواع ﺧﺎﺻﺔ ﻣن

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻛﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗراﻧزﻳت واﻟﻣواﺻﻼت.3

ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐرف ﻟم ﻳﻌد ﻣﺣﺻو ار ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎﻝ وﻗت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ
ﻏرف ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﻌﺑور واﻻﺗﺻﺎﻻت ،ذﻟك أن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻧواع ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (1/26ﻣن ﻧظﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﺣﺻر ﻛﻣﺎ ﻳؤﻛد ذﻟك ﺗﻘرﻳر ﻟﺟﻧﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣواد ﻣن 26
إﻟﻰ  30ﻣن اﻟﻧظﺎم.

ﻓﻲ اﻷﺧﻳر ﻻﺑدا ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إﻧﺷﺎء اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أﻣر ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ

اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،إذ ﻳﺟوز ﻟﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻐرف ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات
اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ.
ج .اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺑﻳن أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أطراف

اﻟﻧزاع ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺗﻬم وﺗﻧﻘﺿﻲ ﺑﻣﺟرد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ أي اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻌرف ﻫذا
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐرف ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻝ ﺗﻌد ﻣن إﺳﺗﺣداﺛﺎت ﻟﺟﻧﺔ واﺷﻧطن
ﻟﻠﺣﻘوﻗﻳﻳن اﻟﺗﻲ أﻋدت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ.
وأﻫم ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻐرف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻫو أن إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻳﻛون ﺑﻌد ﻧﺷوب ﻧزاع ﻣﺣدد ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن
أو أﻛﺛر ٕواﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﻳﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.

ظﻠت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻐرف ﻣﺗﻣﻳزة ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧظري اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  1982ﻋﻧدﻣﺎ ﻗررت اﻟوﻻﻳﺎت

اﻟﻣﺗﺣدة وﻛﻧدا ﻋرض ﻧزاﻋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ "ﺧﻠﻳﺞ ﻣﺎﻳن" ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣن
 -1اﻧظر :ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ،اﻟوﺛﻳﻘﺔ رﻗم  ،A/8238ﻓﻘرة  ،47ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ،وﺛﻳﻘﺔ رﻗم  ،A/8382ﻓﻘرة  127وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
 -2اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.20 :
3

 -أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/26ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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ﺗم ﺑدأ إﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻐرف ،ﻛﻣﺎ ﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻗﺿﺎﻳﺎ أﺧرى وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﺣدودي )
ﺑورﻛﻳﻧﺎﻓﺎﺳو /ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﻣوﺟب اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﺗﺎرﻳﺦ  16ﺳﺑﺗﻣﺑر ،1983ﻗﺿﻳﺔ "  " ELSIﻣﺎ ﺑﻳن
)اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ( ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن وزﻳر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  19ﻓﺑراﻳر1987

وﻗﺿﻳﺔ ﻧزاع اﻟﺣدود اﻟﺑرﻳﺔ واﻟﺟزرﻳﺔ واﻟﺑﺣرﻳﺔ )اﻟﺳﻠﻔﺎدور واﻟﻬﻧدوراس( ﺑﻣوﺟب اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﻓﻲ 24

ﻣﺎي .11986

 -2اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻼﺋم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرف

ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻳﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﻐرف ﻗد أﺳﺗﺣدث أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻧظر اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺑﺳﻳطﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج
ﻷن ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ) (15ﻗﺎﺿﻳﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺗطﻠب إﺟراءات طوﻳﻠﺔ وﻣﻌﻘدة
وﻣﻛﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻟذﻟك إﻗﺗرح اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم
اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑطرس ﻏﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳرﻩ اﻟﻣﻌﻧون " ﺧطﺔ اﻟﺳﻼم " ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1992اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ
ﻏرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ.2

ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻧﺻوص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻧﺔ  1945اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐرف
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗؤﻛد وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ،ﻓﻼ ﻳوﺟد أي ﻧص ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻌدم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋرض
ﻗﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﻼﺋم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ ،رﻏم أن
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ أن اﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻐرف ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو

اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟ ارءات أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ ﻛﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻗﺗﺻﺎر اﻹﺟراءات اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ
ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻌﺔ واﺣدة )اﻟﻣﺎدة  92ﻓﻘرة  1ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ(،

أ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ إن طﻠب اﻷطراف ذﻟك وواﻓﻘت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )اﻟﻣﺎدة 92
ﻓﻘرة  3ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ(.
إﻻ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻛس ذﻟك وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻐرف ﻓﻼ

ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻫو أﻫم ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر وﺟود اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ و
اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺑﺳﻳطﺔ ﺑﻝ إن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻌد ﻣن أﻋﻘد

اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣد اﻵن.3

 -1اﻟﺧﻳرﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص47 :

وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.

 -2أﻧظر :ﺑطرس ﻏﺎﻟﻲ ،ﺧطﺔ اﻟﺳﻼم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ،1995ص.63 :
 -3اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .71
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ثانيا :تشكيل وانتخاب الغرف
ﻳﺧﺗﻠف ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧوﻋﻬﺎ وﻟﻛن ﻳﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرك ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣن
أﻋﺿﺎء ﻳﺧﺗﺎرون ﻣن ﺑﻳن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﻹﻧﺗﺧﺎب وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﺗوﺿﻳﺣﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 -1إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻐرف
ﻛﺎن إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻏرف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻳﺗم ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ

اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻوات وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة ) (14ﻣن ﻟواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺳﻧوات ) (1931 ،1926 ،1922ﺗﺗطﻠب
ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺗﻌﺑﻳرﻋن ﻣﻳوﻟﻬم وﻣﺟﺎﻻت إﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء
اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﺳﺗﺑﻌد اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﻳوﻝ ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ  1936وأدﺧﻝ ﻧظﺎم اﻹﻗﺗراع اﻟﺳري إﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ

ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ )م .(24
وﻟم ﺗﺗﻌرض ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ  1946إﻻ إﻟﻰ إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراء اﻟﻣﺧﺗﺻر )اﻟﻣﺎدة
 ،(24وﻧظم ﻣوﺿوع إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻛﻝ أﻧواع اﻟﻐرف وﺣددت ﺷروطﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة ) (27ﻣن
ﻻﺋﺣﺔ  1972وأﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (1/8ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أي ﻻﺋﺣﺔ  ،1978ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﻳم اﻟﺟدﻳد

ﻓﺈن إﻧﺗﺧﺎب ﻛﻝ اﻟﻐرف ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺑﺎﻹﻗﺗراع اﻟﺳري وﻳﻌﻠن إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذﻳن ﻳﺗﺣﺻﻠون
ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ أﻏﻠﺑﻳﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗت اﻟﺗﺻوﻳت ،وﻳﻣﻛن أن ﻳﺟري
أﻛﺛرﻣن إﻗﺗراع ﺳري إذ ﻟزم اﻷﻣر ﻟﻣﻠﺊ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﺎﻏرة وﻳﻛون ﻛﻝ إﻗﺗراع ﺳري ﻣﺣدودا ﺑﻌدد اﻷﻣﺎﻛن
اﻟﺷﺎﻏرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻣﻸ ﺑﻌد.1

 -2ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة

أﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة ) (29ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻐرف ﺳﻧوﻳﺎ ،وﻳﺟب أن ﻳﺗم

إﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ ﺧﻼﻝ اﻷﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﺑﺗداء ﻣن  6ﻓﻳﻔري ﻣن ﻛﻝ ﺳﻧﺔ .2وﺗﺗﺷﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ
ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻗﺿﺎة ،وﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻧﺎﺋﺑﻪ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون وﻳﺿﺎف إﻟﻳﻬﻣﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺿﺎة أﺻﻠﻳﻳن ﺗﻧﺗﺧﺑﻬم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻧوﻳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (1/18ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﺧب ﻗﺎﺿﻳﻳن

ﺑدﻳﻠﻳن ﻳﻌوﺿﺎن ﻣن اﺳﺗﺣﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺟﻠوس .3وﻳﺷرع أﻋﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻣن ﻳوم

إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم وﻳﺳﺗﻣرون ﻓﻲ أداء ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻐﺎﻳﺔ إﺟراء إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﻳدة ،وﻳﻣﻛن إﻋﺎدة إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم.4

 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.88 ،87 :

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (15ﻣن ﻻﺋﺣﺔ .1978
 -3اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.89 :
 -4أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (2/18ﻣن ﻻﺋﺣﺔ .1978
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 -3ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻧﺷﺎء ﻏرﻓﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو أﻛﺛر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  26ﻓﺈن
ﻋﻠﻳﻬﺎ أوﻻ أن ﺗﺣدد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ وﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣدة وﻻﻳﺗﻬم
واﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟذﻳن ﻳﺷرﻋون ﻓﻳﻪ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﻣﺎدة ) (1/16ﻣن ﻻﺋﺣﺔ .1978
ﺗﺣدﻳد ﻋدد ﻗﺿﺎة اﻟﻐرف اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻳﻪ

اﻟﻣﺎدة ) (1/26ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗراﻋﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد إﻧﺗﺧﺎﺑﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺧﻳرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ إﻛﺗﺳﺑﻬﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧظرﻓﻳﻬﺎ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺎدة  18ﻓﻘرة  1ﻣن
ﻻﺋﺣﺔ  1978ﻗﻳدت ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻸ اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺷﺎﻏرة ﻻ ﻏﻳر ﻓﻬﻲ إذن ﻏﻳر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻓﻲ

ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻐرﻓﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻏرﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺻرة.1
 -4ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  26ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﺟوز
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ أي وﻗت داﺋرة )ﻏرﻓﺔ( ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ وﺗﺣدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدد ﻗﺿﺎة ﻫذﻩ
اﻟداﺋرة ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟطرﻓﻳن" ،وﻳظﻬر ﺟﻠﻳﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص أن ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻣر ﻻ ﺗﻧﻔرد ﺑﻪ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻘوم طرﻓﺎ اﻟﻧزاع ﺑدور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﺑﻝ أن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  26ﻣن

ﻻﺋﺣﺔ  1972واﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  17ﻣن ﻻﺋﺣﺔ  1978دﻋﻣﺗﺎ ﻫذا اﻟدور ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ
ﺗﺣدﻳد ﻣن ﻫم اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧﻬم اﻟﻐرﻓﺔ.
وﻟﻘد إﺣﺗﻠت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﻳد ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﻳز ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﻋﺑر ﻋدة
ﻣراﺣﻝ إذ ﻗدﻣت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗﺣدﻳد ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻐرف إﻟﻰ أن اﺳﺗﻘر اﻟرأي
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  26ﻓﻘرة  1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،أي ﻋدم ﺗﺣدﻳد أﻋﺿﺎء اﻟﻐرف اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗرك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ

ﻟﺗﻘدﻳر ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ و طرﻓﻲ اﻟﻧزاع.

2

ثالثا :اإلجراءات الخاصة بالغرف
ﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻐرف ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ

ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻳن :ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻳﺔ وﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع.
 -1اﻹﺟراءات اﻷوﻟﻳﺔ

ﺗﺣﺗوي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻓوع اﻷوﻟﻳﺔ ،وﻟم ﺗﺗﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ
 1972وﻻ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟدﻳدة أي ﺗﻌرﻳف ﻟﻠدﻓوع اﻷوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘﻳدﻫﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺧﺗﺻﺎص ﻛﻣﺎ
 -1اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص92 :
 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص 93 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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اﻗﺗرح ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺗﺻﻳن ،ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة ) (1/79ﻣن ﻻﺋﺣﺔ  1978اﻟوﻗت اﻟذي ﻳﺟب أن ﺗﻘدم ﻓﻳﻪ
ﻫذﻩ اﻟدﻓوع ،ﻓﺈذا ﺗم اﻟدﻓﻊ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺟب ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻘدﻳم
اﻟﻣذﻛرة اﻟﺟواﺑﻳﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻗدم ﻣن طرف أﺧر ﻏﻳر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺟب ﺗﻘدﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ اﻟﻣوﻋد
اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻘدﻳم ذﻟك اﻟطرف ﻟﻣراﻓﻌﺗﻪ اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻳﺟب أن ﻳﺗم اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﻳﺟب

أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟب وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق

اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻪ ،وﻳﺟب أن ﺗرﻓق ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق وأن ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أي دﻟﻳﻝ ﻳرﻏب ذﻟك اﻟطرف ﻓﻲ ﺗﻘدﻳﻣﻪ
)اﻟﻣﺎدة  79ﻓﻘرة  2ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ  ،(1978وﺗﻛون ﺑﻘﻳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺷﻔوﻳﺔ إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻐرﻓﺔ
ﻋﻛس ذﻟك )اﻟﻣﺎدة  79ﻓﻘرة  .(4واﻟﻐرﻓﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺣﻛم ﺑﻌد ﺳﻣﺎع أطراف اﻟﻧزاع
ﺗﻘﺑﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟدﻓﻊ أو ﺗرﻓﺿﻪ أو ﺗﻌﻠن ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑطﺎﺑﻊ أوﻟﻲ ﺧﺎﻟصٕ ،واذا

ﻗررت اﻟﻐرﻓﺔ رﻓض اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻰ أو أﻋﻠﻧت أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑطﺎﺑﻊ أوﻟﻲ ﺧﺎﻟص وﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣدﻳد ﻣوﻋد
اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ )اﻟﻣﺎدة  79ﻓﻘرة .(2
وﺗﺗوﻗف اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﺟرد إﺳﺗﻼم ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷي دﻓﻊ أوﻟﻲ ﻗدﻣﻪ أﺣد
اﻷطراف وﺗﻠزم اﻟﻐرﻓﺔ أو رﺋﻳﺳﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻐرﻓﺔ ﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﻳﺟب أن ﻳﻘدم ﻓﻳﻪ
اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻳﺗﺿﻣن ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﺣوﻝ اﻟدﻓﻊ وﻣطﺎﻟﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳرﻓق ﺑﻬذا اﻟﺑﻳﺎن
اﻟوﺛﺎﺋق واﻷدﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ).(3/79

أﺧﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻟﻐرﻓﺔ إﺣﺗرام أي إﺗﻔﺎق ﻳﺑرﻣﻪ أطراف اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع )اﻟﻣﺎدة  79ﻓﻘرة .(8
 ﻟﻛن اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻫو ﻫﻝ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘدﻳم دﻓﻊ أوﻟﻲ ﺑﻌدم اﻹﺧﺗﺻﺎص أو ﺑﻌدم ﻗﺑوﻝ اﻟدﻋوى أﻣﺎماﻟﻐرف؟

إن ﻋرض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐرف ﻳﺗم ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ إﺗﻔﺎق ﻳﺑرﻣﻪ طرﻓﺎ اﻟﻧزاع ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻟﻬذا

اﻟﻐرض ،إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﻳﻧﻔﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋرﻳﺿﺔ ﺗﻘدم ﻣن إﺣداﻫﻣﺎ ﻓﻘط ﺷرﻳطﺔ أن ﻳواﻓق
اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻋﺎدة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ
ﻫﻳﺋﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧزاع أﺣﻳﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋرﻳﺿﺔ ﺑﺈرادة ﻣﻧﻔردة ،وﻻ ﻳﺳﺗﺑﻌد ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
أن ﻳﻘدم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ دﻓﻌﺎ أوﻟﻳﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌدم ﻗﺑوﻝ اﻟﻌرﻳﺿﺔ ﻣﺛﻼ ،وﻧﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺑﻘﺿﻳﺔ
 ELSIأﻳن ﻗدﻣت اﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻬﺎ اﻟﺟواﺑﻳﺔ دﻓﻌﺎ ﺑﻌدم ﻗﺑوﻝ اﻟﻌرﻳﺿﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ.1
 -2اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع

ﺗﺗﺷﻛﻝ اﻹﺟراءات أﻣﺎم اﻟﻐرف ﻣن ﺟزأﻳن ﻛﺗﺎﺑﻲ وﺷﻔوي وﻫو ﻣﺎ ﺳﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أدﻧﺎﻩ:

1

 -اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.199 :
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أ .اﻹﺟراءات اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ
ﺗﺗم اﻹﺟراءات اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ اﻵن ،أي وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ  1978ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻐرف ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺗوﺟد ﺟوﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت وﺗﺗم ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻐرف إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋرﻳﺿﺔ ﻳﻘدﻣﻬﺎ أﺣد أطراف اﻟﻧزاع ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻗد
أﺣﻳﻠت ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ إﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﺗﺗم ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗزاﻣن أي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﺣددة إﻻ

إذا اﺗﻔق اﻷطراف أن ﺗﺗم ﻓﻲ ﻣواﻋﻳد زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،وﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﻣواﻋﻳد ﺗﺣدد ﻣن طرف
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣن طرف رﺋﻳﺳﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧﻌﻘدة ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻳﻧﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﺷﻛﻠت

)اﻟﻣﺎدة  92ﻓﻘرة  1ﻣن ﻻﺋﺣﺔ .(1978
ب .اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ

أﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺄﺻﻝ ﻋﺎم ﺿرورﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻳﻣﻛن ﻟطرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ

إذا اﺳﺗﺣﺎﻟت اﻟﻐرﻓﺔ ﻟطﻠﺑﻬﺎ ،إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻐرﻓﺔ ﻣن دﻋوﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗوﺿﻳﺣﺎت
ﺑﺻﻔﺔ ﺷﻔوﻳﺔ )اﻟﻣﺎدة  92ﻓﻘرة  3ﻣن ﻻﺋﺣﺔ .(1978
وﺗﺷﻣﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم إﺳﺗﻣﺎع اﻟﻐرﻓﺔ ﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود وﻷﻗواﻝ اﻟﺧﺑراء و اﻟوﻛﻼء

واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن )اﻟﻣﺎدة  43ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ(.1

المطلب الثاني
اإلجراءات التي تحكم سير عمل محكمة العدل الدولية
إن إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﻳق ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳر اﻟﺗﺣﻘﻳق ٕوادارة اﻟﻣراﻓﻌﺔ ٕواﺻدار اﻟﻘرار ،وﺗﺧﺗﻠف ﺗﻠك
اﻹﺟ ارءات ﻣن ﺣﻳث ﻣداﻫﺎ وﻣراﺣﻠﻬﺎ ﺣﺳب ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺑداﻳﺔ وﻗﺑﻝ أن ﻳﻧﻌﻘد إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ
ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻹﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك
ﻧزاع دوﻟﻲ ﻣﺣﻝ اﻟﻧظر ﻗد أرﺗﻛب ﻣﺎﺑﻳن دوﻝ طرف ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أواﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون أطرﻓﺎ
ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،أواﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ دون أن ﺗﻛون
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وأن ﺗﻛون اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻗد واﻓﻘت
ﺑطرﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ) ﻣﺑدأ ﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف(.

 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص 207 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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ﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن ﻛﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﺳﻳر وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت إﺟراﺋﻳﺔ ﻣﺣددة إذ ﺗﻠﻌب اﻹﺟراءات دو ار ﻫﺎﻣﺎ ﻣن
اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﻳﻣﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣؤﻛدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺿرورﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﺣﺳن ﺳﻳر إدارة اﻟﻌداﻟﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ ﺗﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﺷروط ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠﺑﺎت إﻟﻰ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺻﻳﻎ اﻹﺟراﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ طرف ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣواﻋﻳد اﻟﺗﻲ ﻳﺟب إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺑﻳن ﻣدى ﻗدرة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وأطراف اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟﻘﺿﻳﺔ.
وﻫﻛذا ﺗﻧﻘﺳم دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ،ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻷوﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق
أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺛم ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻧﻔرد اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ.

الفرع األول
القانون الواجب التطبيق أمام محكمة العدل الدولية
ﺗﻔﺻﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻘرة ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺎدة ) (38ﻣن
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻬﻲ إذن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﻳق:
أ .اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻗواﻋد ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدوﻝ
اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ.

ب .اﻟﻌﺎدات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣرﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون دﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺗواﺗر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.
ج .ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ.
د .أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻣذاﻫب ﻛﺑﺎر اﻟﻣؤﻟﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣم ،وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا أو
ذاك ﻣﺻد ار اﺣﺗﻳﺎطﻳﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة .59
ﻻ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻩ أي إﺧﻼﻝ ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ وﻓﻘﺎ

ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف ﻣﺗﻰ واﻓق أطراف اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ذﻟك.

ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺑﻘﺎ
ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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أوال :المصادراألصلية للقانون الدولي
ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺻﺎدراﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ

ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷوﻝ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻫﻲ إﺗﻔﺎﻗﺎت رﺳﻣﻳﺔ

ﺗﺑرﻣﻬﺎ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن اﻟﺷؤون اﻟدوﻟﻳﺔ وﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

وﺗﻌرف اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺗﻔﺎق ﻳﺑرم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳن أو أﻛﺛر ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ﺑﻘﺻد إﺣداث أﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻳﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺳواء ﺗم ﻫذا اﻹﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﺛﻳﻘﺔ واﺣدة

أو أﻛﺛر وأﻳﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻳﻪ .1واﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻛﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺳﻣﻳﺎت ﻋدﻳدة ﻣﺛﻼ

اﻟﻣﻳﺛﺎق ،ﻋﻬد ،ﺑروﺗوﻛوﻝ ،إﺗﻔﺎق وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﻣﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم واﺣد وﻫو

اﻟﻣﻌﺎﻫدات.

ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺳب اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ،ﻓﻣن ﺣﻳث أطراﻓﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﻌﺎﻫدات ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ و
إﻣﺎ ﻣﻌﺎﻫدات ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻣن ﺣﻳث اﻷﺛر اﻟذي ﻗد ﻳﺗﻌدى اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة إﻟﻰ أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻵﺧرﻳن ﻓﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺷﺎرﻋﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ "وﺳﺗﻔﺎﻟﻳﺎ" ﻟﻌﺎم  ،1648اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻻﻫﺎي
ﻟﺳﻧﺗﻲ 1899و ،1907ﻋﻬد ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم  1919وﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة .......1945إﻟﺦٕ ،واﻣﺎ أن
ﻳﻘﺗﺻر أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أطراﻓﻬﺎ ﻓﻘط ﻓﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻌﻘدﻳﺔ .2وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺎﻫدات

اﻟﺻﻠﺢ ،وﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫدات ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺷﺎرﻋﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون
ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرﻳن ٕواﻟﻰ

ﻣﻌﺎﻫدات ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﻌﻘدﻳﺔ ٕواﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﻳث
إﺟراءات إﺑراﻣﻬﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫدات ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳذي ٕواﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺷرﻓﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﻠزﻣﺔ.

وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺷروط ﻟﺻﺣﺔ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺗﻳن اﻟﺷﻛﻠﻳﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ وأن دﺧوﻝ

اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻓﻲ طور اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻧﻘﺿﺎءﻫﺎ ﻳﺧﺿﻌﺎن ﺧﺿوﻋﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻹرادة أطراﻓﻬﺎ.
وﻻ ﺗﺧﺗص اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن ﻓﻘد ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو إﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
أو إﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ ،وﻗد ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻓﺗﺄﺧذ وﺻف اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺷﺎرﻋﺔ.
 -2اﻟﻌرف

ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وأﻏزرﻫﺎ ﻣﺎدة ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻘواﻋد
اﻟدوﻟﻳﺔ ذات اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌرف ﺣﺗﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻘرت أوﻻ ﻋن طرﻳﻘﻪ ﻗﺑﻝ

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/2ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﻟﺳﻧﺔ .1969
 -2ﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻧﺎﺑﺔ ، 2005 ،ص.62 :
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إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات ،ﻳﻌرف اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ )اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون دﻝ ﻋﻠﻳﻪ

اﻟﺗواﺗر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.(1

ﻳﺗﻛون اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳق اﻟذي ﻳﺗﻛون ﺑﻪ اﻟﻌرف اﻟداﺧﻠﻲ أي ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ،وذﻟك ﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌرف ﻋن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎدات.

ﻓﺄﻣﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻬو ﺻدور ﺗﺻرف ﻣﻌﻳن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻻﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون اﻟﺗﺻرف

إﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﺑﻝ أن اﻟﺗﺻرف اﻟﺳﻠﺑﻲ أو اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻗد ﻳﻛﻔﻲ ،ﻏﻳر أن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺎدي ﻫذا وﺣدﻩ ﻻ ﻳﻛﻔﻲ
ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌرﻓﻳﺔ ﺑﻝ ﻳﻠزم أن ﻳﻘﺗرن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧو ي وﻫو إﻋﺗﻘﺎد اﻟدوﻝ ﺑوﺟوب
ﺗطﺑﻳق ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻹﻟزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وأن ﻣن ﺳﻳﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺳوف ﻳﻌﺎﻗب.
 -3اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون

وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ وﺗﻘرﻫﺎ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ

ﻛﺎﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﺗزام ﻛﻝ ﻣن ﺗﺳﺑب ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ إﺣداث ﺿرر ﺑﺈﺻﻼح ﻫذا اﻟﺿرر واﻟﻣﺑدأ اﻟذي
ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﺑﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻳﻪ ...اﻟﺦ ،ﻓﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻣﺎ ﺳﺗﻣدﻩ
وﺗوﺣﻲ ﺑﻪ ﻣن روح اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻳﺳت ﻗﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔردﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﻳق
أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻻ ﺗوﺟد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

أو ﻋرﻓﻳﺔ ،2وﻗد طﺑﻘت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدﻳد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛم
اﻟذي ﺻدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو ﺑﺗﺎرﻳﺦ  9ﻧﻳﺳﺎن .1949

ثانيا :المصادر االحتياطية للقانون الدولي
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣن طرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻵﺗﻰ:

 -1أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم أﺛر ﻧﺳﺑﻲ إذ ﻻﺗﻠزم ﻏﻳر أطراف اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن أﺟﻝ

اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﻣﺻدر إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﻓﻳﺄﻧس إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة واﻟﺧﺻوم وﻳﺳﺗرﺷدون ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺟب
ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات أو اﻟﻌرف أو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون.

وﺗﺛﻳر أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺳﺄﻟﺗﻳن اﻷوﻟﻰ ﺣوﻝ أﻧواع أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻدر

إﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،واﻷﺧري ﻓﻲ اﻟدور اﻟﻣﻧﺎط إﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.3
 -1ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠطﺎن ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،2002 ،ص.51 :

 -2ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ أﺑو ﻫﻳف ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.32 :

 -3ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن ،اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻻﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوت اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة -أﺑو ظﺑﻲ ,2009 ،ص.39 :
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أ .أﻧواع أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﺻورة آراء إﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺗﺑﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟدوﻟﻳﺔٕ ،وان ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻳﺗﻌﻳن اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ.
ب .دور أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم

ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف واﻟﺗﺣدﻳد ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﺑﻝ أن ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺗﻔﺳﻳرﻩ.
 -2اﻟﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﻲ

أﻛدت اﻟﻣﺎدة ) (38ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣذاﻫب
ﻛﺑﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣم ﻛوﺳﺎﺋﻝ ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ أﻧﻧﺎ

أﻣﺎم ﻣﺻدر إﺳﺗدﻻﻟﻲ ٕواﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻘﻝ أن ﻳﻛون اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻣﻬﻣﺎ ذاع ﺻﻳﺗﻪ وﻋﻠت ﺳﻣﻌﺗﻪ ﺻﺎﻧﻌﺎ
1
ﻟﻠﻘﺎﻧون أو واﺿﻌﺎ ﻟﻪ وذﻟك ﻟﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻣﺣﻳطﻪ وﻣﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳش ﺣوﻟﻪ
وﻻ ﻳﻣﻛن اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺗﺻوراﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺣﺎﻟﻳﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺑﻳن اﻟﻣدارس
اﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ،وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ اﻹﻧﻘﺎص ﻣن دور اﻟﻔﻘﻳﻪ ﻓﻲ ﺗﻧوﻳر اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ٕوارﺳﺎء اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻛﺑرى

اﻟﺗﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻳﻔﻳد اﻟرﺟوع إﻟﻰ أﻗواﻝ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف
اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺗﺣدﻳد ﻣداﻫﺎ.2

 -3ﻗواﻋد اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻘﻝ ،وﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ ،وﻳﺗم اﻹﻟﺗﺟﺎء اﻟﻰ

ﻗواﻋد اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف ﻣن أﺟﻝ إﺳﺗﺧﻼص اﻟﺣﻠوﻝ اﻟواﺟب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻋرﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓرض اﻟﺷرطﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:
)أ(

ﻋدم وﺟود ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﺗم اﻻﻟﺗﺟﺎء ﻟﻬﺎ ﻟﺣﻝ اﻟﻧزاع.

)ب( إرﺗﺿﺎء أطراف اﻟﻧزاع اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف وﺻوﻻ اﻟﻰ ﺣﻝ اﻟﻧزاع.
وﺗﻌد اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔوﻳض ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻷﻋﻣﺎﻝ ﻗواﻋد

اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف ﻏﻳر أن ذﻟك ﻻﻳﻣﻧﻊ ﻣن إﻟﺗﺟﺎء اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ،ﻓﻘد أﺷﺎرت ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺣدﻳد اﻹﻣﺗداد اﻟﻘﺎري ﻟﺑﺣر اﻟﺷﻣﺎﻝ.

 -1ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠطﺎن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.64 :
 -2ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ﻫﻳف ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.34 :
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ٕواذا ﻛﺎن ﻟﻘواﻋد اﻟﻌدﻝ واﻹﻧﺻﺎف دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﺗﺷﻳر
ﻛﺑﻳر ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻓدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﻌدﻝ ﻣن أﺟﻝ
دور ا
اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﺑوأ ا
ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ.1

ﻳراﻋﻰ أن وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻟﻳس ﺧﻠﻘﻪ ،ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود

ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺗرﻓض اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ٕوان ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﺧﺻوص ﻣﺗﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون.2

الفرع الثاني
القواعد اإلجرائية المتبعة أمام محكمة العدل الدولية
ﺑداﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﻳد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻛون
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أوﻋﺎرﺿﺔ أو إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺻدار اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ.

أوال :الممارسة القضائية أمام محكمة العدل الدولية
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋدم اﻗﺗﺻﺎص ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
وﺗﻣر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎر ﻣرﻛب ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻣن ﻣراﺣﻝ
وﺧطوات ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ اﻟﻰ ﻣداوﻟﺔ اﻟﻘﺿﻳﺔٕ ،واذ ذاك ﺗﻔﺗﺢ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣن
ﺧﻼﻝ رﻓﻊ اﻟدﻋوى وﺗﺳﺗﻣر ﺑﺗطﺑﻳق إﺟراءات اﻟﺳﻳر ﻓﻳﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺟراﺋﻳن اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
واﻟﺷﻔوي.

 -1إﺟراءات رﻓﻊ اﻟدﻋوى
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (1/40ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن )ﺗرﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﺳب

اﻷﺣواﻝ إﻣﺎ ﺑﺈﻋﻼن اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎص ٕواﻣﺎ ﺑطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳرﺳﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟﻝ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻳﺟب
ﺗﻌﻳﻳن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع وﺑﻳﺎن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﻳن(.

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة وﺟود أﺳﻠوﺑﻳن ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻫﻣﺎ :ﻋن طرﻳق

اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎص وﻋن طرﻳق ﺗﻘدﻳم طﻠب.

 -1ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.40 :
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2006 ،ص.428 :
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أ .ﻋن طرﻳق اﻹﺧطﺎر ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﺎص
اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎص ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ وﺗﺑرﻣﻪ دوﻟﺗﺎن ﺗرﻏﺑﺎن ﻓﻲ ﻋرض ﻧزاع ﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻫو ﻳﺗﺄﻟف ﻣن ﻧص واﺣد ﻳورد اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ إﺗﻔﻘت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
وﻳﺟوز ﻷي ﻣن اﻟدوﻟﺗﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﺗﻳن إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﺑﺈﺧطﺎر ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑذﻟك اﻹﺗﻔﺎق.
ب .ﻋن طرﻳق ﺗﻘدﻳم طﻠب

ﺗﻘدم دوﻟﺔ ﻣﺎ طﻠﺑﺎ إﻧﻔرادﻳﺎ ﺑطﺑﻳﻌﺗﻪ ﺿد دوﻟﺔ أﺧرى إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺷرط اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎ أو إﻟﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب ﺷرط اﻟﺗﺧﻳﻳر.
وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺑﻳن اﻟوﺛﺎﺋق ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﺑدﻗﺔ وأﺳﻣﺎء اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ وأن ﺗﻛون ﻣﺷﻔوﻋﺔ
ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣن وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أو ﺳﻔﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي .
وﻳﻧﺑﻐﻲ أﻳﺿﺎ أن ﻳﻛون اﻟطﻠب أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻳﻼ ﻣن اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎص ،ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر

ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟطﻠب أن ﺗﺑﻳن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ إدﻋﺎءﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ذات إﺧﺗﺻﺎص ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺣدد طﺎﺑﻊ اﻹدﻋﺎء ﺑدﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم ﺑﻳﺎن ﻣوﺟز ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷﺳس اﻟﺗﻲ
ﺑﻧت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻹدﻋﺎء.

وﻳرﺳﻝ رﺋﻳس ﻗﻠم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓو ار اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎص أو اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟطرف اﻷﺧر ٕواﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎة
وﻛذﻟك إﻟﻰ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ٕواﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺛوﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻳدرج اﻟﻘﺿﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﻌﻠم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ.1

وﻳﻣﺛﻝ أطراف اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻛﻼء ﻋﻧﻬم ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﻌﻳﻳﻧﻬم إﻣﺎ ﻓﻲ وﺛﻳﻘﺔ اﻹﺗﻔﺎق
اﻟﺧﺎص ﺑرﻓﻊ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ٕواﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ٕواﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺔ إﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوى ٕواﻣﺎ ﻓﻲ أوﻝ
إﺟراء ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻋن ﺗﻌﻳﻳن وﻛﻳﻝ ﻟﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن
ﺗﺻدر ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻏﻳﺎﺑﻳﺎ.

وﻳﺟوز ﻟﻬؤﻻء اﻟوﻛﻼء أن ﻳﺳﺗﻌﻳﻧوا أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﺎرﻳن أو ﻣﺣﺎﻣﻳﻳن ﻳﻛون ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ

اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣزاﻳﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء واﺟﺑﺎﺗﻬم ﺑﺣرﻳﺔ ٕواﺳﺗﻘﻼﻝ.
 -2إﺟراءات ﺳﻳر اﻟدﻋوى

ﺗﻧﻘﺳم إﺟراءات ﺳﻳر اﻟدﻋوى ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة ) (1/43ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﻳن إﺟراء
ﻛﺗﺎﺑﻲ وأﺧر ﺷﻔوي وﻳﻧﻔرد ﻛﻝ واﺣد ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم.

 -1ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ص ،26 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/faq_ar.pdf -
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أ .اﻹﺟراء اﻟﻣﻛﺗوب
ﻓﻲ إطﺎر ﻣرﺣﻠﺔ إﺟراءات اﻟﻣراﻓﻌﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﺻدر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أواﻣرﻫﺎ ﻟﺗﺣدﻳد ﻋدد
وﺗرﺗﻳب اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ وﻛذﻟك ﻣواﻋﻳد ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ،وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻋﺎدة ﻣن ﻣذﻛرة ﺗﻘدﻣﻬﺎ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﻟﻠﻘﺎﻧون وﻛذﻟك اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ وﻣذﻛرة
ﻣﺿﺎدة ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻋرض إﺿﺎﻓﻲ

إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻟﻬذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻣذﻛرة اﻟﻣدﻋﻰ وﻋرض
ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻛرد ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،وأﺧﻳ ار طﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

1

وﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطرﻓﻳن ﺑﺗﻘدﻳم وﺛﺎﺋق ﻣﻛﺗوﺑﺔ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ رد ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ
ورد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرد ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣدﻋﻲ ،وﻳﺟب أﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗردﻳد وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟطرﻓﻳن
ٕواﻧﻣﺎ ﻻﺑد ﻣن إظﻬﺎر ﻧﻘﺎط اﻟﺧﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻝ وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ طﻠﺑﺎت اﻟطرف

اﻟذي ﻳودﻋﻬﺎ أو ﺗؤﻛد اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ،وﻳﺟب أن ﻳﻠﺣق ﺑﻛﻝ وﺛﻳﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺻورة طﺑق اﻷﺻﻝ
ﻣن ﻛﻝ وﺛﻳﻘﺔ ﻳﻘدﻣﻬﺎ اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﺗﺄﻳﻳد وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ.2

وﻳﺗم ﺗﻘدﻳم ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻛﻳﻔﻳﺔ واﻟﻣواﻋﻳد اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.3

ب .اﻹﺟراء اﻟﺷﻔﻬﻲ

أﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﻓﻳﻣﻛن ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ أﻗواﻝ اﻟﺧﺑراء

وﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود وﻛذﻟك ﻣراﻓﻌﺎت ﻣﺣﺎﻣﻲ وﻣﺳﺗﺷﺎري ووﻛﻼء أطراف اﻟﻧزاع .4وﺗﻛون ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻋﻠﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼف ذﻟك أو ﻳطﻠب اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻋدم ﺣﺿوراﻟﺟﻣﻬور ﻓﻳﻬﺎ 5،وﻳﺗوﻟﻰ اﻟرﺋﻳس
إدارة اﻟﺟﻠﺳﺎت وﻋﻧد وﺟود طﺎرئ ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻪ ﻳﺗوﻟﻰ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔٕ ،واذا ﺗﻌذر ﺣﺿورﻩ

أﻳﺿﺎ ﻳﺗوﻟﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟرﺋﺎﺳﺔ أﻗدم اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﺎﺿرﻳن.

6

وﻳﺧﺻص ﻟﻛﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺣﺿر ﻳوﻗﻌﻪ اﻟرﺋﻳس واﻟﻣﺳﺟﻝ 7.وﻫذا اﻟﻣﺣﺿر ﻳﻛون وﺣدﻩ اﻟﻣﺣﺿر

اﻟرﺳﻣﻲ 8.وﺗطرح ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬود واﻟﺧﺑراء ووﻛﻼء وﻣﺳﺗﺷﺎري وﻣﺣ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة )  (2/43ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.405 :
 -3أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (43ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -4أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) 43ﻓﻘرة  (05ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -5أﻧظر :اﻟﻣﺎدة) (46ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -6أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (45ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -7أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (46ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -8أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (1/47ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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أطراف اﻟﻧزاع ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

1

وﻣﺎ أن ﻳﻔرغ اﻟوﻛﻼء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون واﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺈﺷراف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻋرض اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻳﻌﻠن اﻟرﺋﻳس
ﺧﺗﺎم اﻟﻣراﻓﻌﺔ وﺗﻧﺳﺣب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ﺗﻣﻬﻳدا ﻹﺻدار اﻟﺣﻛم.

ثانيا :اإلجراءات العارضة أمام محكمة العدل الدولية
ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣش ﻗﺿﻳﺔ ﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻌﻼ أي ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ
أن اﺳﺗﻘﻼﻝ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻟﻳس ﺷﻳﺋﺎ ﻣطﻠﻘﺎ إذ ﻻﻳﻣﻛن إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺧﺎرج إﺟراء رﺋﻳﺳﻲ ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﻬﺎ
ﻣرﺗﺑطﺔ إرﺗﺑﺎطﺎ وﺛﻳﻘﺎ ﺑﻬذا اﻷﺧﻳر.

واﻹﺟراءات اﻟﻌﺎرﺿﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ:

 -1اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ

ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗداﺑﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد اﻷطراف أو ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ
إذا اﻋﺗﺑرت أن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺳﺗﺻدرﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻬدد ﺑﺧطر ﻣﺑﺎﺷر.

2

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﺑﺄﻣر زﺟري ﻣؤﻗت ﺗﻬدف ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳد اﻟوﺿﻊ رﻳﺛﻣﺎ ﺗﺻدر
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع.

وﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿرورة ﻟذﻟك ،وﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارﻫﺎ اﻟذي ﻳﺄﺧذ

ﺷﻛﻝ أﻣر ﻳﺗﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺛرة زﻣﻧﻳﺔ ﺗﺗراوح ﻣن ﻳوم واﺣد إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ.
وﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﻳر ﻧﺳﺗدﻝ ﺑﻘﺿﻳﺔ إﺣﺗﺟﺎز اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓﻲ طﻬران ﺳﻧﺔ 1979
ﺣﻳث طﻠﺑت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺗﺧﺎد ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظﻳﺔ ﺑﻐرض ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ
وﻣوظﻔﻲ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ –ﻣؤﻗﺗﺎ -إﻟﻰ ﺣﻳن اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻹﻳران وﺗﻘدﻳم

اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻓﺄﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣ ار ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1979/12/15ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظﻳﺔ
ﻟﺗﻔﺎدي ﺿرر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟم ﻳﺗﺣﻘق ﻟﻛﻧﻪ ﺳﻳﻛون ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﺻﻼح إن وﻗﻊ.
 -2اﻟدﻓوع اﻷوﻟﻳﺔ

ﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة ) (1/79ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﻓوع اﻷوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﻣن ﺣﻘوق
اﻟدﻓﺎع ﻳﺛﻳرﻫﺎ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣﺳﺎﺋﻝ إﺟراﺋﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ أوﻋدم

ﻗﺑوﻝ اﻟدﻋوى ﻧظ ار ﻟﺗﺧﻠف أﺣد ﺷروطﻬﺎ أو ﻏﻳﺎب ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻟﺻﻳﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن إﺛﺎرة
دﻓوع أﺧرى إن وﺟد ﺳﺑب ﻟﺗﺑرﻳرﻫﺎ.
اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟدﻓوع اﻷوﻟﻳﺔ ﻫو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻳﻧﻬﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ دون
اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،وﺳﻣﻳت ﻛذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳﻲ أوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺗﺳﺑق
 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (2/47ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (41ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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إﺟراءات اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻷن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻳﺻﺑﺢ ﻋدﻳم اﻟﺟدوى ﻣﺗﻰ ظﻬرت ﻋﻳوب ﺗﺟﻌﻝ
ﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻏﻳر ﺳﻠﻳم.

1

وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدﻓوع ﻧذﻛر اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ  1988/12/21ﺿد اﻟطﻠب اﻟﻠﻳﺑﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻟوﻛﻳرﺑﻲ ،وﻛذا اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻲ
اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻳوﻏوﺳﻼﻓﻳﺎ ﻓﻲ  1996/07/11ﺿد اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك ﺑﺧﺻوص ﻗﺿﻳﺔ اﻹﺑﺎدة

اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.

2

 -3ﺿم اﻟدﻋﺎوي

إذا وﺟدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن أطراﻓﺎ ﻓﻲ دﻋﺎوي ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻘدم ﻧﻔس اﻟﻣراﻓﻌﺎت واﻟﻌروض ﺿد ﺧﺻم
ﻣﺷﺗرك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧﻔس اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻳﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺿم اﻟدﻋﺎوي ،وﻳﻌﻘب ذﻟك أن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﺗﻠك
اﻷطراف ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻗﺎض واﺣد ﻟذﻟك اﻟﻐرض وﺗﻘدﻳم إدﻋﺎءات وﻣراﻓﻌﺎت ﺷﻔوﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻻ ﻳﺻدر إﻻ

ﺣﻛم واﺣد ﻓﻘط.

3

 -4اﻹدﻋﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻳﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم إدﻋﺎء ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻳﺟب أن ﻳﻛون ذا ﺻﻠﺔ

ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣوﺿوع طﻠب اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وأن ﻳﻘﻊ ﺿﻣن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﻬدف اﻹدﻋﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ )ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬﻣﻬﺎ دوﻟﺔ أﺧرى

ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك ﻣﻌﺎﻫدة ﻳﻣﻛن أن ﺗدﻋﻲ أن اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى ﺗﺻرﻓت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺷﺎﺑﻪ(.

ﻓﻔﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﺗﻘدﻣت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑطﻠب ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ
اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ إﻳران ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺳﻧﺗﻲ ) 1987و (1988ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ زرع اﻷﻟﻐﺎم
وﻫﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺑواﺧر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻫﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻋﺳﻛرﻳﺔ ﺧطﻳرة ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻘﺑﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻠب ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ

 1988/03/10واﻋﺗﺑرت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (10ﻣن
ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣﻘوق اﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑطﻬران ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1955/08/15واﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﺣﻳز

اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1957/06/16وﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗرد ﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﻳن أﻗﺎﻟﻳم
اﻟطرﻓﻳن اﻟﺳﺎﻣﻳﻳن".

4

 -1وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.18 ،17 :
 -2ﺣﻳث ﺗﻣﺳﻛت ﻳوﻏﺳﻼﻓﻳﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻲ ﺑﻌدم ﺗوﻓر ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑوﺳﻧﺔ واﻟﻬرﺳك واﻋﺗﺑرت أن ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻟم
ﺗﻛون ﻛﻳﺎﻧﺎ ﺳﻳﺎدﻳﺎ ﻳرﺗﻘﻲ اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﺛﻧﺎء ﻓﺛرة اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ،ﻏﻳر أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﻓﺿت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر ﻣن

اﺗﻔﺎق داﻳﺗون ﻟﻠﺳﻼم ﻟﺳﻧﺔ  1995ﻛرس وﺟودﻫﺎ ﻛدوﻟﺔ.

 -3أﻧظر :ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.32 :
 -4وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.101 ،100 :
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 -5اﻟﺗدﺧﻝ
ﻳﺟوز ﻟدوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أن ﺗطﻠب إذﻧﺎ ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﺧﻼﻝ اﻟدﻋوى إذا اﻋﺗﺑرت ﻟﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ذات طﺑﻳﻌﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ وﻳﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺑث ﻓﻲ اﻟطﻠبٕ ،واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻔﺳﻳر ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﻛون اﻟدوﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﻳﺔ طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺣق ﻟﺗﻠك اﻟدوﻝ اﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ اﻟدﻋوى.1
وﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻧﻼﺣظ اﻟﻌدﻳد ﻣن طﻠﺑﺎت اﻟﺗدﺧﻝ وﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟد طﻠب

اﻟﺗدﺧﻝ اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻛوﺑﺎ ﺳﻧﺔ  1955ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﻳﺔ أﻳﺎ دي ﻻ ﺗوري اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳن ﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ واﻟﺑﻳرو
ﻣن أﺟﻝ ﺗﻔﺳﻳر ﺑﻌض ﺑﻧود إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻟﺳﻧﺔ  1928ﺑﺷﺄن ﺣق اﻟﻠﺟوء.
 -6ﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ

ﻳﻌﺗﺑر ﺗرك اﻟﺧﺻوﻣﺔ إﺟراء ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن إرادﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء
اﻟﺧﺻوﻣﺔ دون اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﺗﺗﻧﺎزﻝ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟراﻣﻳﺔ إﻟﻰ إﺻدار

ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﺗﺣوﻝ دون ﺗﺣﻘق ذﻟك ،ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳﺔ ﻓﻘد أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣ ار ﺑﺗﺎرﻳﺦ

 1996/02/22ﻳﺗﺿﻣن إﻧﻬﺎء ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟﺟوي ﺑﻳن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟطرﻓﻳن ﻳﺑﻠﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن ﺣﻛوﻣﺗﻳﻬﻣﺎ إﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﺗﺳوﻳﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻗﺑﻠت واﺷﻧطن دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  101ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻛﺗﻌوﻳض وﻫذا ﺑﻌدﻣﺎ ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ إﺳﻘﺎط طﺎﺋرة إﻳرﺑﺎص ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺧطوط اﻟﺟوﻳﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ
ﺑواﺳطﺔ ﺻوارﻳﺦ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  19888/07/03وﻗد ﺧﻠف اﻟﻬﺟوم  290ﺿﺣﻳﺔ ﻛﻠﻬم ﻣن اﻟﻣدﻧﻳﻳن.

2

 -7ﻋدم اﻟﻣﺛوﻝ

ﻋدم ﻣﺛوﻝ أﺣد اﻟطرﻓﻳن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﻳﺣوﻝ دون ﺳﻳر اﻟدﻋوى ﻓﻳﺟوزﻋﻧدﻫﺎ ﻟﻠطرف اﻷﺧر
أن ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ،وﻗﺑﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻳﺟب أن ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن أن ﻟدﻳﻬﺎ

إﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ وأن طﻠب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻳﺔ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻗوﻳﺔ.3

ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻹﺟراء اﻹﺳﺗﺷﺎري أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

إﺟراءات اﻟﻔﺗوى ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم أﻧﺷطﺔ اﻷطراف واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻹﻓﺗﺎء وﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻدور اﻟﻔﺗوى.
وﺗﻘﺗرب إﺟراءات اﻹﻓﺗﺎء ﻛﺛﻳ ار ﻣن ﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ وﻳرﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ،ﻓﻘد أﻛدت اﻟﻣﺎدة ) (68ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ

ﻣﺑﺎﺷرة وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ أو اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﻧﺻوص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدود

 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) 62و (63ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.125 :
 -3أﻧظر :ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.31 :
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اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻹﻓﺗﺎء ﺗﻘوم ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺎﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

1

وﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ دراﺳﺔ اﻹﺟراء اﻹﺳﺗﺷﺎري أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:

 -1ﺗﻘدﻳم طﻠب اﻟﻔﺗوى ٕواﺟراءات اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺗﻔﺗﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻼﺑد ﻣن طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳوﺟﻪ إﻟﻳﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة

) (40ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ 2ﺗﻌرض ﻓﻳﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻳﻬﺎ
وﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ دﻗﻳﻘﺔ وواﺿﺣﺔ ﻻﻏﻣوض ﻓﻳﻬﺎ واﻟطﻠب إﻣﺎ أن ﻳﻛون ﻓردﻳﺎ وﻫذا ﻫو اﻷﺻﻝ
وﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ رﺳﺎﻟﺔ ﺗوﺟﻪ ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺣق طﻠب اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري أو ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ

إﺗﻔﺎق ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺣدث ﺧﻼف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻳن ﻫﻳﺋﺗﻳن ﻳﺣق ﻟﻬﺎ طﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري وﺗﺗﻘدم اﻟﻬﻳﺋﺎت ﺑﺳؤاﻝ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻼف اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻳﻬﺎ.

3

وﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن اﻟطﻠب ﺑﻳﺎﻧﺎ دﻗﻳﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﺗرﻓق ﻣﻌﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﻳﺢ ﻣوﺿوع اﻟﻔﺗوى ،وﻗﻳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﻳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ﺗﻘدﻳم
اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣﻧذ اﻟﺑداﻳﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﻳﺟوز ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻲ أﺗﻧﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻣﺎدام ﺑﺎب اﻟﻣراﻓﻌﺎت

ﻣﻔﺗوﺣﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻳرﺳﻝ ﺗﺑﻠﻳﻐﺎ إﻟﻰ اﻟدوﻝ أو أﻳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﻠﻳﻐﻬﺎ أو

ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺎﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻔﺗوى ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﺧﺑرﻫﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎت
ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﺗﺳﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺷﻔوﻳﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻔﺗوى.
طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (3/66ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ
اﻟﺣﺿور أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟم ﻳﺻﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ اﻟﺧﺎص أن ﺗﺻرح ﻋن رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﺑﻳﺎن ﻛﺗﺎﺑﻲ أو ﺷﻔوي
واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ ذﻟك وأﻛدت اﻟﻣﺎدة  66ﻓﻘرة  4ﻣن اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت

ﺑﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ أو ﺷﻔوﻳﺔ أو ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ أن ﺗﻧﺎﻗش ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻏﻳرﻫﺎ.
أﺧﻳ ار ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻟطﻠب ﻣوﻗﻌﺎ ﻣن اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻬﺎز طﺎﻟب اﻟﻔﺗوى أو ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
طﺎﻟﺑﺔ اﻟﻔﺗوى.

4

 -1ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.764 :
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (40ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
 -3ﻣﺣﻣد ﻋزﻳز ﺷﻛري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.283 :
 -4ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.799 ،798 :

- 61 -

 -2اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧطﻳﺔ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﻔوﻳﺔ
ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق ،ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراءات ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ و
أﺧرى ﺷﻔﻬﻳﺔ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﻳﻝ طﻠب اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗوى ﺑﻌدة أﻳﺎم ،وﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء
اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻘدﻳم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗطﺑﻊ أﻳﺔ
دوﻟﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرﺗﻬﺎ أن ﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺛم ﻳﺻدر رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣ ار ﻳﺿﻊ ﻣن

ﺧﻼﻟﻪ ﺣدا زﻣﻧﻳﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺧﻼﻟﻪ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻣدة
اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﺷﻬرﻳن ﻳﻣﻛن ﺗﻣدﻳدﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑﻝ دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ،وﻳﺟب أن
ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،وﻳﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺟﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺳرﻳﺔ وﻟﻛن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺑداﻳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔﻬﻳﺔ،

ﺛم ﻳﺗم دﻋوة اﻟدوﻝ ﻟﺗﻘدﻳم ﻣراﻓﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﻔﻬﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺑﺿﻊ ﺟﻠﺳﺎت.1

وﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (4/66ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ

أو ﺷﻔوﻳﺔ أو ﻗدﻣت ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻧﺎﻗش اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ دوﻝ أو ﻫﻳﺋﺎت أﺧرى وذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟوﺟﻪ وﺑﺎﻟﻘدر وﻓﻲ اﻟﻣﻳﻌﺎد اﻟذي ﺗﻌﻳﻧﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة أو اﻟذي ﻳﻌﻳﻧﻪ رﺋﻳﺳﻬﺎ إذا ﻟم
ﺗﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻌﻘدة .وﻳﻘﺗﺿﻲ ذﻟك أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎ ﻳﻘدم ﻣن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟدوﻝ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت".

2

ٕواذا ﻗدﻣت اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻟﺧطﻳﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ إﺑداء ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺻدد اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺑداء ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻬﺎ ﺷﻔﺎﻫﻳﺎ ﻓﻲ

اﻟﻣواﻋد اﻟﻣﺣددة.3

 -3إﺟراءات اﻟﻣداوﻟﺔ واﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻔﺗوى

إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﻳﺗطرق إﻟﻰ إﺟراءات اﻟﻣداوﻟﺔ واﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرة

اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ .4ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻣﻛن اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (68ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻔﺗوى ﺗﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .5ﺑﺣﻳث ﺗذﻛر

وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻷﺳﺎﻧﻳد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗذﻛر اﻷﺳﺑﺎب وﻣن ﺗم اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻔﺗوى،
 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ "ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ" ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﻌﺎم  ،2007ص ،95 ،94 :ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/allhesis/israeli_apartheid_wall_in_international_law.pdf

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة  66ﻓﻘرة  4ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -3ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.286 :
 -4ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.795 :
 -5اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.796 :
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ﻛﻣﺎ ﻳذﻛر اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﻳﻛوﻧون اﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻔﺗوى وﻟﻸﻗﻠﻳﺔ إﺑداء رأﻳﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻣﻊ ذﻛر
اﻟﺳﺑب.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز أن ﻳﺟﻠس ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻗد ﺗم ﺗﺟﺳﻳد ﻫذا اﻟﻧص ﻣن طرف

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻗﺿﺎة ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 1ﻓﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺻﺣراء

اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻓﻲ  ،1975/10/16أﻳن ﺳﻣﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳن ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻗد أﻋﺎﺑت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﻳن إﺑداء اﻟرأي اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗؤدي وظﻳﻔﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ 2وﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة
) (102ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻔﺗوى ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن أو أﻛﺛر ﻳطﺑق ﻧص
اﻟﻣﺎدة ) (31اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ-:
.1

ﻳﺣق ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣﻣن ﻳﻛوﻧون ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أﺣد أطراف اﻟدﻋوى أن ﻳﺟﻠﺳوا ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺗﻪ

.2

إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎض ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أﺣد أطراف اﻟدﻋوى ﺟﺎز ﻟﻛﻝ ﻣن أطراﻓﻬﺎ

اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

اﻵﺧرﻳن أن ﻳﺧﺗﺎر ﻗﺎﺿﻳﺎ آﺧر ﻟﻠﻘﺿﺎء .وﻳﺣﺳن أن ﻳﺧﺗﺎر ﻫذا اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺑﻳن اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن
ﺟرى ﺗرﺷﻳﺣﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﻳن ) 4و.(5
.3

إذا ﻟم ﻳﻛن ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎض ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ أطراف اﻟدﻋوى ﺟﺎز ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬم أن ﻳﺧﺗﺎر

.4

ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺣواﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﻳن ) 26و (29وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣواﻝ

ﻗﺎﺿﻳﺎ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (2ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة.

ﻳطﻠب اﻟرﺋﻳس إﻟﻰ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذﻳن ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬم اﻟداﺋرة ،أو إﻟﻰ ﻋﺿوﻳن إذا
اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺟﻠوس ﻟﻠﺑدﻳﻝ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟذﻳن ﻫم ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺔ اﻷطراف
أو اﻟﺑدﻳﻝ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﻳن ﻳﻌﻳﻧﻬم اﻷطراف ﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود
أﻋﺿﺎء ﻣن ﺟﻧﺳﻳﺗﻬم أو وﺟود ﻫؤﻻء وﺗﻌذر ﺟﻠوﺳﻬم.
.5

إذا ﻛﺎن ﻟﻌدة أطراف ﻧﻔس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻌﺗﺑرون ﻛطرف واﺣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻧد

ﻗﻳﺎم اﻟﺷك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺗﻔﺻﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.
.6

ﻳﺟب ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن ﻳﺧﺗﺎرون ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات  2و 3و 4ﻣن

ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻳﻬم اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد  2و) 17اﻟﻔﻘرة  (2و 20و 24
ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻳﺷﺗرك ﻫؤﻻء اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﻊ

زﻣﻼﺋﻬم.

3

 -1ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.741 :

 -2ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.286 :
 -3أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (31ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
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أﺧﻳ ار ﻻ ﺑدا أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻓﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم
و ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟدوﻝ )أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة( وﻣﻧدوﺑﻲ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ اﻷﻣر
ﻣﺑﺎﺷرة ) (67،66،65واﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗطﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻘ أر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ
ﻋﻠﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺗودع ﻣﺧﺗوﻣﺔ وﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

الفرع الثالث
الفصل في القضية
ﺑﻌدﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟوﻛﻼء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون واﻟﻣﺣﺎﻣون ﻣن ﻋرض أوﺟﻪ دﻓﺎﻋﻬم واﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﻳﻌﻠن اﻟرﺋﻳس إﺧﺗﺗﺎم اﻟﻣراﻓﻌﺔ وﺗﻧﺳﺣب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣداوﻟﺔ ،ﻋﻧد ﺋد ﻳﺗم ﺗﺑﻠﻳﻎ اﻷطراف
ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (1/94ﻣن اﻻﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﻣﺎدة  54ﻓﻘرة ) 1و  (2ﻣن
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ.

وﻳﻌد اﻟﺣﻛم أﺧر إﺟراء ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺈرﺳﺎء وﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻳﺣﺳم ﻣوﺿوع

اﻟﻧزاع ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘدم ﻻﺣﻘﺎ ﺳواءا إﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ أو ﺗﻔﺳﻳر
ﺑﻌض أو ﻛﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎﻣﻪ إذا ظﻬرﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻠﺑس واﻟﻐﻣوض ،وﺳوف ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻳﻊ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:

أوال :إصدار األحكام
ﻳﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ أﺻوات اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﺎﺿرﻳن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻳرﺟﺢ ﺟﺎﻧب

اﻟرﺋﻳس .1أو ﻣن ﻳﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻣن أﺷﻬر اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت وﺿﻌﻳﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ
اﻟﻠوﺗس ) (Lotusاﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ " "C.P.J.Iﺑﺗﺎرﻳﺦ  1927/09/07وﻗد
ﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺗرﺟﻳﺢ ﺻوت رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗد ﺣﺻﻝ ﻧﻔس اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﻗﻠﻳم ﺟﻧوب ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ.
وﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣداوﻟﺔ ﻳﺗﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﻳﺔ ﺑﻌد ﺗوﻗﻳﻌﻪ ﻣن اﻟرﺋﻳس واﻟﻣﺳﺟﻝ

ﺑﻌد إﺧطﺎر وﻛﻼء اﻷطراف إﺧطﺎ ار ﺻﺣﻳﺣﺎ.2

وﻣن ﺣﻳث اﻟﺷﻛﻝ ﻳﻧﻘﺳم اﻟﺣﻛم اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم وﻫﻲ:
اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ-:

وﻳﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻣﻣﺛﻠﻳﻬﺎ ،ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻋرض اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺣﺟﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت
ﺑﻬﺎ اﻷطراف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

1 - Recueil, c.p.j.i, série A/N° 10, 1988,p 20

 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة )  ( 58ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
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اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ-:
ﻳﺷﻣﻝ ﺳرد اﻷﺳﺑﺎب ﺑﺻورة ﻣﻔﺻﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛم ،ﺣﻳث أن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن
اﻟﻣﺎدة)  (56ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ذﻛر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن أن
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق.
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث-:

ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم وﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﺑﺻﻔﺔ إﺟﺑﺎرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﻳن إﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ إﺻدارﻩ.1

وﻣﺳﺎﻳرة ﻟﻠﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ﻓﺈن إﺑداء اﻵراء
اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة وﻧﺷرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻠك اﻵراء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن اﻹﺟراءات
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﺷر ﻫذﻩ اﻵراء ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم.
ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ﺑﺣﺟﻳﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺣﻳث ﻻ ﻳﻠزم إﻻ اﻷطراف

اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻧزاع اﻟذي ﻓﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﻓﻘط.2

وﻳﺻدر ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﻠﻐﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎق
اﻷطراف ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﺗﻔﺎق ﻳﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ واﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ وﺗﺑﻳن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أي اﻟﻧﺻﻳن

ﻫو اﻷﺻﻝ اﻟرﺳﻣﻲ.3

ثانيا :طرق الطعن في حكم محكمة العدل الدولية
ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (60ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون اﻟﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻏﻳر
ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف " ..ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺟﻳﺔ وﻗوة ﺑﻣﺟرد ﺻدورﻫﺎ وأﻧﻬﺎ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ ﻗوة اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ وﺟوب اﻹﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
وﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن إﻟﺗزاﻣﺎت ،ﻛﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﻳﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻳﻬﺎ،

ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ وﻳزوﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع ﺑﻣﺟرد إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻼ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك أن ﺗرﺟﻊ
ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﻻ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻻ ﺣﺗﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ،وﻳﻌﺑرﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب
اﻟﺣﻛم ﻟﻘوة اﻷﻣراﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ.4

إذن ﻓﺄﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻛون ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻳس ﻫذا ﻓﺣﺳب وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛذﻟك ،ﻷن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺈﺟراء ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻐﻳﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
 -1أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (2/56ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (59ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -3ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ،اﻟﺷﻠف ،2008/2007 ،ص.64 :
 -4ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ طﻌن ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،1998 ،ص.217 :

- 65 -

اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺻدق أن ﺗوﺟد دوﻟﺔ ﺗﺟﻬﻝ وﺟود دﻋوى ﻣرﻓوﻋﺔ ﺿدﻫﺎ ﻓﻼ
ﺗﺗواﻓرﻫﻧﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ أﺑﻳﺣت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﻳن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،ﻓﻌدد أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻣﺣدود وﻳﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟدوﻝ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣﺎ ﺗﻘﻳﻣﻪ اﻟدوﻝ ﻣن
ﺑﻌﺛﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدوﻝ ﺗﻘرﻳﺑﺎ أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄﻳﺔ دﻋوى ﺗﻧظرﻫﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟن ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺳوى إطﺎﻟﺔ ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻟﻺﺟراءات
وﺗﺿرب ﺑﺻورة ﻛﺑﻳرة ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻣن ﺣﺳن ﻧﻳﺔ.1

ﻛﻣﺎ أن أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ،ذﻟك أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ذات
درﺟﺔ واﺣدة ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ أوﻝ وأﺧر درﺟﺔ ،ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ و ﻧظﺎم
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻌرف اﻟﺗدرج ﺑﻳن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻼ وﺟود ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذات
ﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺻدر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﺧرى ﻣن أﺣﻛﺎم وﻟﻌﻝ

أﻫم ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻف ﺑﻬﺎ
ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﻳﻧﺷﺄ ﻧزاع ﺣوﻝ ﺗﻔﺳﻳر ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﺗظﻬر وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻗﺑﻝ
اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌﺎﻟﺟﻪ ﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1ﺗﻔﺳﻳر ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻗد ﺗﺻدر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﺑﻬﻣﺔ وﻏﺎﻣﺿﺔ وﻏﻳر واﺿﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ

ﻟﻠﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﻳن أطراف اﻟﻧزاع ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أي طرف ﻣن أطراف اﻟﻘﺿﻳﺔ.
واﻟواﻗﻊ أن اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻛم وﻣدى ﻣدﻟوﻟﻪ ﻻ ﻳﺛور إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﺎﻣﺿﺎ وﻣﺑﻬﻣﺎ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم واﺿﺣﺎ وﻗﺎطﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻠن ﻳﺛور ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻧزاع
وﻟذﻟك ﻓﺈن طﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻟﻳس طﻌﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ٕواﻧﻣﺎ إﺟﻼء ﻣﻌﻧﻰ وﻣدﻟوﻝ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺣﺗﻰ
ﻳﺗﺳﻧﻰ ﺗﻧﻔﻳذﻩ دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻪ.

وﻳﻌﺗﺑر ﻏﻣوض اﻟﺣﻛم وﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟطﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻣﺑﻬﻣﺎ
ﻳﺟﻌﻝ اﻷطراف ﺗﻠﺗﺑس ﻓﻳﻪ ﻓﺈن ﻫذا ﻳؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻓﻬم ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ
اﻷطراف إﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻓض ﺗﻧﻔﻳذﻩ ،أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟطﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻫو وﺟود ﻧزاع ﺑﻳن
اﻟطرﻓﻳن ﺣوﻝ ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺣﻛم أي أن ﻛﻝ طرف ﻣن اﻷطراف ﻳﺗﻣﺳك ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ

ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﻐﺎﻳرة ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطرف اﻷﺧر ،أﻣﺎ إذا ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟرأي ﻓﻼ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺑﻝ

طﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ﺣﻳث أﻧﻪ ﻻ ﺟدوى ﻣن وراءﻩ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻣﺎدام اﻷطراف ﻗد ارﺗﺿوا
طرﻳﻘﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺗﻔﺳﻳرﻩ.
 -1ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣم ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص. 787 :
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ﻳﺟب أن ﻳﻧﺻب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛم وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻘط دون
ﺗﺟﺎوز ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﺟوز أن ﻳﺗﺧذ طﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ذرﻳﻌﺔ ﻟﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت ﺟدﻳدة ﻟم ﻳﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛم اﻷﺻﻠﻲ أو
ﻳﺗﺧذ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﻛم.
ﻳﺟب أﻳﺿﺎ أن ﻳﻘدم طﻠب ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺣﻛم ﺑﻳن أطراف اﻟﻧزاع اﻟذي ﺻدر ﺑﻳﻧﻬم ،ﻓﺎﻟﻣﻌروف أن

ﻟﻠﺣﻛم أﺛر ﻧﺳﺑﻲ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠزم ﺳوى أطراﻓﻪ وﻻ ﻳﻧﺻرف أﺛرﻩ إﻟﻰ اﻟﻐﻳر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻠطرف
اﻟﻐﻳرأن ﻳطﻠب ﺗﻔﺳﻳرﻩ ،وﻻ ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻘدم طﻠب اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻣن ﻛﻼ طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻝ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ ،وﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻳﺳﺗطﻳﻊ أﺣد أطراف اﻟﻧزاع أن ﻳطﻠب ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺣﻛم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺣﻛم واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﻔﺳر واﻟﻣﻠزم ﻷطراف اﻟﻧزاع.
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻘد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻛم ورأي اﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ ﻟطﻠﺑﺎت

اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  20ﻧوﻓﻣﺑر  1950ﺑﺻدد ﺗﻔﺳﻳر ﺣﻛم 17

ﻧوﻓﻣﺑر  1950اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﻳﺔ اﻟﻠﺟوء ﺑﻳن ﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ وﺑﻳرو ،واﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 7ﺟوﻳﻠﻳﺔ
 1955اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔﺳﻳر اﻟرأي اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  11ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1955ﺑﺷﺄن ﻗﺿﻳﺔ إﻗﻠﻳم ﺟﻧوب ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ.1
 -2ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻳﻌﺗﺑر اﻟطﻌن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر طرﻳق ﻣن طرق اﻟطﻌن اﻟﻐﻳرﻋﺎدﻳﺔ وﻗد أوردت اﻟﻣﺎدة ) (1/61ﻣن
اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻧظﻳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠطﻌن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻳث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  " :ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم إﻻ ﺑﺳﺑب ﺗﻛﺷف واﻗﻌﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻛﺎن ﻳﺟﻬﻠﻬﺎ ﻋﻧد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟطرف اﻟذي ﻳﻠﺗﻣس إﻋﺎدة اﻟﻧظرﻋﻠﻰ أﻻ
ﻳﻛون ﺟﻬﻝ اﻟطرف اﻟﻣذﻛور ﻟﻬذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن إﻫﻣﺎﻝ ﻣﻧﻪ ".
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻷﺟﻝ إﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟطﻌون واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ .اﻛﺗﺷﺎف واﻗﻌﺔ ﺟدﻳدة ﺣﺎﺳﻣﺔ

ﻣﻔﺎد ﻫذا اﻟﺷرط أن اﻟطﻌن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر طﻌن ﻳﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن اﻟﺣﻛم ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻪ وﻋدم إﺧﺗﺻﺎﺻﻪٕ ،واﻧﻣﺎ
ﻫو طﻌن ﻳﺗﻣﺧض ﻋن إﻛﺗﺷﺎف وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣرة وﻟم ﻳﺛرﻫﺎ أﺣد ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻠﻎ درﺟﺔ
ﻣن اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟو ﻋﻠﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑﻝ إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻟﺗﻐﻳر وﺟﻪ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وﻟﺗﻐﻳر ﻣﺟرى

اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺣﺗﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ.

 -1ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ طﻌن ،ص 223 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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ب .أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗت إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﺣﻛم وﻟﻠطرف اﻟذي ﻳطﻠب
إﻋﺎدة اﻟﻧظر.
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻟﺷرط أن ﺗﻛون اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣوﺟودة وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﺻدور اﻟﺣﻛم وﻟﻛن ﻟم ﻳﺗﺑﻳن
وﺟودﻫﺎ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟطرف اﻟذي ﻳطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر إﻻ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ،وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا

أﻧﻪ ﻻ ﻳﻧظر ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت وﻗﺎﺋﻊ ﺟدﻳدة ذات أﺛر ﺣﺎﺳم.1

ج .أن ﻳﺗم اﻛﺗﺷﺎف اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور
اﻟﺣﻛم و أن ﻳﺗم ﺗﻘدﻳم طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ ) (06ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺗﺷﺎف
اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة.2

إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة ﻳﻘدم طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋن طرﻳق أﺣد أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ طﻠب ﻋﻠﻰ ﻋرﻳﺿﺔ ﻳﺑﻳن ﻓﻳﻪ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﻳﻪ وﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﻲ
ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ذات أﻫﻣﻳﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن ﻋﻘﻳدة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﺎ ﻳؤﻛد ﺧﻠو
طرﻓﻪ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺟﻬﻠﻪ وﺟﻬﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﺟود ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ.

وﺗﻔﺗﺗﺢ إﺟراءات إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺣﻛم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺛﺑت ﻓﻳﻪ ﺻراﺣﺔ وﺟود اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة

ﺗﺑررﻋﺎدة اﻟﻧظر وﺗﻌﻠن ﺑﻪ أن اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺎﺋز اﻟﻘﺑوﻝ ،و
ٕا
وﺗﺳﺗظﻬر ﻓﻳﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛن ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﻌﻠق إﻓﺗﺗﺎح إﺟراءات إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺳﺑق )اﻟﻣﺎدة 61

ﻓﻘرة  3ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ(.3

ثالثا :تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية
ﻳرى اﻟﻔﻘﻳﻪ رﻳﺳﻣﺎن أن اﻟﺗﻧﻔﻳد ﻫو ﺗﺣوﻝ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ واﻗﻌﻳﺔ
وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى اﻟﻔﻘﻳﻪ "ﺳﻣﺑﺳون" أن اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫو إﺣﺎاﻟﺔ ﻣﺎ ورد
ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس ﺑواﺳطﺔ أطراﻓﻪ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻣن أﺣﻛﺎم  .4ﻫذا ﻋن

ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات اﻟﺗﺣﻛﻳم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘ اررات ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ إذا أﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟطﻌن ﻛﺎن واﺟب اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،وﻷﺟﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻘد

ﺧص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ﻧﺻﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (94ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﻳﻠﻲ ":ﻳﺗﻌﻬد ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أن ﻳﻧزﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ
ﻗﺿﻳﺔ ﻳﻛون طرﻓﺎ ﻓﻳﻬﺎ " ..وﻳﻧﺻرف "ﻳﺗﻌﻬد" إﻟﻰ ﻣﺎﻳﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻣن إﻟﺗزام ﻳﺗطﻠب اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻪ
ﺑﺈﺗﺑﻌﺎع ﻣﺳﻠك وﻻﻳﺗرك ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠدوﻝ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻧﺻﻝ ﺑﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﺗﺗﻘﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﺑﺗﻐﻲ إﺣﻘﺎﻗﻪ
1- Suzanne Bastid. L’organisation judicaire internationale, l’arbitrage international J.C.D.I.1961Fasc.249, p20.

 -2أﻧظر:اﻟﻣﺎدة ) (4/61ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

 -3ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ طﻌن ،ص.237 :
 -4أﺣﻣد اﺳﻛﻧدر ،اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻔض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزء  37رﻗم  ،1999 ،4ص.40 :
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ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺔ أو إﺗﺑﺎع وﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ أوﺑذﻝ اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻳﺟﺎد أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم ﻷن اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫو ﺗﺣﻘﻳق ﻧﺗﻳﺟﺔ،
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق أﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ أﻧﺗر ﻫﻧدﻝ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ....ﻳﻘﺻد ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم وﺿﻊ ﻣﻧطوﻗﻪ
1

ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ " ،ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣﺳن اﻟﺗﻌﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ ٕوان ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﺟﻼ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻟذﻟك.
وﻳﻘﺿﻲ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﺑرﻓض إﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ﻷن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫو اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺧﺗﻳﺎري ،ﻏﻳر أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻗد ﺗﺑﻧﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟﺑري ﻷﺣﻛﺎم
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أﺳوة ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﻳﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (2/94ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ " إذا اﻣﺗﻧﻊ أﺣد اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻳن ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺎ ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻛم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻠﻠطرف اﻷﺧر أن ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،وﻟﻬذا اﻷﺧﻳر إذا رأى ﺿرورة ﻟذﻟك أن ﻳﻘدم
ﺗوﺻﻳﺎﺗﻪ أو ﻳﺻدر ﻗرار ﺑﺎﻟﺗداﺑﻳراﻟﺗﻲ ﻳﺟب إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻟﺣﻛم".

اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدرﻋﻧﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ

ﻳرﺟﻊ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻹرادة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض إﺣدى طرﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎم
ﺑذﻟك ﻓﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك ﻋن طرﻳق إﺻدار ﺗوﺻﻳﺎت ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر
ﻣن أﺟﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم ﺗﻧﻔﻳذا ﻗﺳرﻳﺎ.2

إن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺧوﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﻳﺎم اﻟدوﻝ ﺑذﻟك ﻋرﻓت ﻣن

اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﺟراء ﺗدﺧﻝ اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﻧﻘض )اﻟﻔﻳﺗو( اﻟذي
ﺣﺎﻝ دون ﺗﺣﻘﻳق ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ "ﻣﻣر ﻛورﻓو"
رﻓﺿت أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ دﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻗررﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺗﻌوﻳض ﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺳﻔﻧﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻔﺟرة ﺑﻔﻌﻝ اﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣزروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻣرﻛورﻓو ،ﻟﻛن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟذي أﺣﻳﻝ إﻟﻳﻪ اﻷﻣر ﻟم ﻳﺗﺧذ أي

ﻗرار ﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ ،ﻧﻔس اﻟﺷﻳﺊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟذي ﺗﻘدﻣت ﺑﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﺑطﻬران أﻳن ﻟﻘﻲ ﻫذا اﻟطﻠب ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﻳﺗﻲ أﻳﺿﺎ،
وﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟزﻳت اﻷﻧﻛﻠو -إﻳراﻧﻳﺔ رﻓﺿت إﻳران" اﻟﺗداﺑﻳر اﻹﺣﺗ ارزﻳﺔ" اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻳﺳت ﻟﻸﺧﻳرة ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻘرﻳر ﻣﺎﻗررﺗﻪ وﻗد أﺧﻔق ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أﻳﺿﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ أي
ﺗدﺑﻳر ،ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن رﻓض اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣن ﻗﺑﻝ إﻳران ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﻟم ﻳﻛن ﻟﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻝ ﻟﻘرار إﺣﺗﻳﺎطﻲ

ﻣؤﻗت ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﻧﻘض وﻫذا ﻣﺎﺗم ﻓﻌﻼ ﺣﻳن ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻧزاع ،3ﻛﻣﺎ أن
ﻫﻧﺎك ﻗﺿﺎﻳﺎ أﺧرى ﻋرﻓت ﻣﻣﺎطﻠﺔ أورﻓض اﻟدوﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ

 -1وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .151
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.402
 -3إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣوﻗف اﻟدوﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ج  ،1965 ،20ص37 :
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ﻛﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﻗﺿﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺑﻧﻳﻛﺎرﻏوا
وﺿدﻫﺎ......إﻟﺦ.

1

ٕواذا ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻗد ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1994/02/03ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺑﻳن

اﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ وﺗﺷﺎد ،ﻓﻔﻲ  1994/04/04ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻓﻲ ﺳرت ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﻳرﻳﺔ اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻳن

ﻟﻳﺑﻳﺎ وﺗﺷﺎد ﺗﻌﻬد ﻓﻳﻪ اﻟطرﻓﺎن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم  (1994) 815أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس
اﻷﻣن ﻓرﻳق ﻣن ﻣراﻗﺑﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻗطﺎع أوزو وذﻟك ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،وﻗد وﻗﻊ ﻛﺑﻳراﻟﻣراﻗﺑﻳن
اﻟﻌﺳﻛرﻳﻳن ﻓﻲ  1994/05/30ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻳن اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ واﻟﺗﺷﺎدﻳﺔ
اﻟذي ورد ﻓﻳﻪ اﻧﺳﺣﺎب اﻹدارة واﻟﻘوات اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ ﻣن ﻗطﺎع أوزو وﻗد دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن ذﻟك
اﻟﺗﺎرﻳﺦ.2

أﺧﻳ ار ﻻ ﺑدا أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أﻧﻪ وﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﻳق اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻳﻔﺿﻝ اﻷطراف إﺑرام إﺗﻔﺎق
ﻳﺣدد ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻳﻛون ﺣﺳب رﻏﺑﺗﻬم ﺑدﻳﻼ ﻋن اﻟﺣﻛم ﺣﻳن ﻳرﻓض أﺣد اﻷطراف ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻓﺗﺳوى
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت أوﻋن طرﻳق وﺳﺎطﺔ ﺗﺗم ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻛﻣﺎ ﻫو
اﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ إﺗﻔﺎق اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1981/01/19اﻟذي ﺗم ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺟزاﺋر ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻧزاع ﺑﻳن

اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ٕواﻳران ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻓﻲ طﻬران ،ﺑﻌدﻣﺎ
أﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1980/05/24ﻋدﻳم اﻟﺟدوى ﺑﺳﺑب إﻧﻛﺎر إﻳران ﻟﻣﻧطوﻗﻪ.

3

 -1أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.305 :
 -2ﻓﻳﺻﻝ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻠﻲ طﻪ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،دار اﻷﻣﻳن ،اﻟﻘﺎﻫرة  ، 1999،ص.245 :
 -3وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.154 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
دور محكمة العدل الدولية في تسوية
النزاعات الدولية
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت واﺣدة ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﺣﺳب ﺑﻝ ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ذات

ﺳﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﻻﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﻠﻘد أﻧﺷﺋت ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﻘﺻد اﻷوﻝ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻫو" ﺗﺗذرع
ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌدﻝ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼﻝ

ﺑﺎﻟﺳﻠم أو ﻟﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ" .1ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﺗﻔﺳﻳرﻩ وﺗطﺑﻳﻘﺎﺗﻪ ،ﺣﺗﻰ

أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗارر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ دون أرﻳﻬﺎ .وﻟﻌﻝ ذﻟك أﻫم أدوارﻫﺎ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ إﻟﻳﻬﺎ ﻻ
ﻳﺣﻣﻝ ﺻﻔﺔ إﻟازﻣﻳﺔ.

ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﻳﻪ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗﺎﻣت ﻣﻧذ أن ﺑدأت ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة وظﻳﻔﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
واﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  1946ﺑدور ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق أﻫذاﻓﻬﺎ ،ﻓﻼ أﺣد ﻳﻧﻛر ﻣدى
ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﺑر ﻣارﺣﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗوﺿﻳﺢ وﺗطوﻳر ﻗواﻋد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،وﻛدا ﺳد ﺑﻌض ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ .ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣن أﺟﻝ ﻣﻧﻊ ﻧﺷوب اﻟﺻارﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ووﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺑذﻟك
ﺗﻛون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗد أﺳﻬﻣت ﻓﻲ إﺳﺗﻘارارﻟﻌﺎﻟم.

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻧﺟد أن دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺎن ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠﻘﺔ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻳث ﻧﺟد أن ﺣﺎﻻت اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺟدا ،وﻳرﺟﻊ ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺻورﻧﺎ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب
أﻫﻣﻬﺎ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ أن ﺗرى ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوﻝ إﻟﻰ ﺣﻛم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻻ ﺗرى ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ أري ،وﺳﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﺿﻝ

اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻋددﻫﺎ اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة .33

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘدم ﺳﻧﺳﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻔﺻﻝ وﻓق ﻣﺑﺣﺛﻳن ،ﺑﺣﻳث ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻷوﻝ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺣد ﻣن دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧازﻋﺎت ،وﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻫم اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ
اﻟﻧازﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

 -1أنظر المادة ) (01من ميثاق األمم المتحدة.
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المبحث األول
العقبات التي تحد من دور محكمة العدل الدولية
في تسوية النزاعات
ﺗﻌد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (92ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻬﻳﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻗد ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻹﻧﺷﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺳوﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺎ واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف إذا ﺗراﺿﻰ اﻷطراف ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (38ﻣن
ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﺑداء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ أﺟﻬزة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺄذون ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك.
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟذى ﻳﻌﻳﺷﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻰ وذﻟك
ﻷن ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈرادة اﻟدوﻝ وﺣدﻫﺎ ،ﺑﻝ ﻟو أن طرﻓﺎ ﻳرﻳد رﻓﻊ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻷﺧر ﻳرﻓض
ﻻ ﻳﻧﻌﻘد اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺗظﻬر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﺗﺣﻛم ﺑﻣﺎ
ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ إﺳﻣﻬﺎ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻰ ،ورﺑﻣﺎ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻳﻌود إﻟﻰ ﺗﻣﺳك اﻟدوﻝ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺗﻲ
ﺗﺧوﻟﻬﺎ ﺣق رﻓض اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣن ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ ﻋدم ﻗﺑوﻝ اﺧﺗﺻﺎص

اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ واﻟﻧزوﻝ إﻟﻰ أﺣﻛﺎﻣﻪ ،وﻋﻧد اﻟﻠزوم اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺟز
اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎر ﺿﺎﺑط ﻟﻬﺎ.
إزاء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﺑﻳن اﻵﺗﻳﻳن:
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻝ.
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المطلب األول
عقبات تتعلق باختصاصات محكمة العدل الدولية
ﻟﻘد طﺎﻟﺑت ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﻳﺳﻛو ﻋﺎم  1945ﺑﺄن ﻳﻛون اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟزاﻣﻳﺎ ،وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻗد رﻓﺿت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻣس ﺣرﻳﺔ
اﻟﺧﻳﺎر ﻟدﻳﻬﺎ ،وﻟﻬذا ﺑﻘﻳت اﻟوﻻﻳﺔ اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻪ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛن ﻻ ﺧﻳﺎر أﻣﺎم اﻟدوﻝ ﺳوى أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺗﺄﻳﻳدﻫﺎ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﺗدﻋم اﻟدور اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻر ،وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺳواء اﺗﺧذت ﻓﻲ
ﺷﻛﻝ ﻗوة ﻋﺳﻛرﻳﺔ أم اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن اﻟدوﻝ ﻣن ﺗﺟرﻳد ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺟﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺑﻌﻳدة ﻋن اﻹﺛﺎرة.
ﻓﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ
إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺎدام ﻋرض اﻟﻧزاع ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠدوﻝ
اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ إذ ﻻﻳﻛﻔﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع.
وﻫﻛذا ﺗﻧﻘﺳم دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﻳن ،ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ أوﻟﻬﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻘﻳدة ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻧزاع وﻧﻔرد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻛﺗﺣدﻳد ﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

الفرع األول
السلطات المقيدة للمحكمة في التصدي للنزاع
اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ طرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺳواء اﻟﺗﺣﻛﻳم أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،ﻫو
إرادة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌد ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﻳﺎ وﻣﻬﻣﺎ وﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ أي ﺗﺳوﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ وﻟﻘد أﻗرت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑدأ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ وﻛذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو واﻟذي

ﺻدر ﻓﻲ  28آذار  ،1948وﻟﻘد اﺷﺗرطت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻛون إرادة أطراف اﻟﻧزاع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺿﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﻛون اﻟﺗراﺿﻲ ﺿﻣﻧﻳﺎ وﻻ ﻳﺷﺗرط أن ﻳﻛون ﺻرﻳﺣﺎ أو
ﻣﻛﺗوﺑﺎ.
ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻧزاﻋﺎت إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ إﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ
واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﻳن

اﻵﺗﻳﺗﻳن:
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أوال :عدم إمكانية تصدي المحكمة للنزاع إال باختصاص إتفاقي
ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة  01ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻋﻠﻰ " :أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﻣﺗد إﻟﻰ ﻛﻝ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق
اﻷطراف ﻓﻲ ﻧزاع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻳﺿﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق ﻫﻳﺋﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻔﻌوﻝ ".

إذن ﻓﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻋﻘد إﺗﻔﺎق ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟطرح اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن إﻋطﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﺳﻧدا ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟدوﻟﻲ ﻋن طرﻳق إدراج ﺑﻧد
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع ﺣﻳن ﻧﺷوﺑﻪ.
 -1اﻹ ﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻟطرح اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻣن ﺑﻳن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،1984ﺗم اﺳﺗﺧدام

اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ وﻫﻲ-:
 .1ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو ﺑﻳن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وأﻟﺑﺎﻧﻳﺎ.

1

 .2ﻗﺿﻳﺔ ﺣق اﻟﻠﺟوء اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﻳن اﻟﺑﻳرو وﻛوﻟوﻣﺑﻳﺎ.
 .3ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎدة ﺣوﻝ ﺑﻌض اﻷﺟزاء اﻟﺻﻐﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﻳن ﻫوﻟﻧدا وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ.

 .4ﻗﺿﻳﺔ ) (Minquiers et des Ecrechousﺑﻳن ﻓرﻧﺳﺎ وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ.

 .5ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﺑﺣر اﻟﺷﻣﺎﻝ ﺑﻳن اﻟداﻧﻣﺎرك وﻫوﻟﻧدا وأﻟﻣﺎﻧﻳﺎ اﻟﻐرﺑﺑﺔ.

 .6ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻳن ﻟﻳﺑﻳﺎ وﺗوﻧس.

 .7ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري وﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد ﺑﻳن ﻛﻧدا واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
2

وذﻟك ﻓﻲ ﺧﻠﻳﺞ ﻣﻳن". " Maine

 .8ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺣدودي ﺑﻳن ﻣﺎﻟﻲ وﺑورﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳوا )ﻓوﻟﺗﺎ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ(.
وﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻟﻌرض ﻧزاع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة

اﻟطوﻳﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت وﺳرﻳﺎن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ،ﻓﻣﺛﻼ ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﺑﻳن ﻛﻧدا

واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺣوﻝ اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻓﻲ  29ﻣﺎرس  1979وﺳرى ﻣﻔﻌوﻝ ﻫذا اﻹﺗﻔﺎق ﻓﻲ 20
ﻧوﻓﻣﺑر ،1981وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻓﺈن وﺟود ﺧﻼف ﺧطﻳر ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻳرﻋﻘد اﻹﺗﻔﺎق
ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﺑﻳن ﻫﺎﺗﻳن اﻟدوﻟﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،واﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺧﻼف اﻟﺣدودي ﺑﻳن ﻣﺎﻟﻲ وﺑورﻛﻳﻧﺎ
ﻓﺎﺳو اﻟذي أدى إﻟﻰ إﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﻋﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1974وﻟم ﻳﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﻟﻌرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
 -1ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻣﺣﻣد ﺳرﺣﺎن ،دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ٕوارﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﻳق
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة  ،1986،ص 20 :وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ.
 -2ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ،اﻟﺳﻧﺔ  9اﻟﻌدد ) ،1985 (3ص:
.220
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اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ 17ﺳﺑﺗﻣﺑر 1983ﺑﻌد ﺗﺣﻘﻳق ﻧوع ﻣﺎ ﻣن اﻹﻧﻔراج ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،ﻛﻣﺎ أن
ﻣن أﻫم اﻟﺷروط ﻟﺗوﺻﻝ اﻷطراف إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﻌرض ﻧزاع ﻣﺎ ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫو
ﺗواﻓر ﺣﺳن اﻟﻧﻳﺔ.

1

 -2اﻹ ﺗﻔﺎق ﺳﻠﻔﺎ ﺑﻳن اﻷطراف ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ﻟﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻳن ﻧﺷوﺑﻪ
ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻟﻌرض اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
)أ( ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻷﻳﺳﻠﻧدﻳﺔ ﺑﻳن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﻳﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ٕواﻳﺳﻠﻧدا ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.

2

ﻓﺑﻣوﺟب اﻹﺗﻔﺎق اﻹﻳﺳﻠﻧدي-اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ  11ﻣﺎرس  ،1961واﻹﺗﻔﺎق

اﻷﻳﺳﻠﻧدي -اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ  19ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1961ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻷﺣد اﻷطراف رﻓﻊ اﻟﻧزاع
ﺣﻳن ﻧﺷوﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﺑﻣوﺟب ﻫذﻳن اﻹﺗﻔﺎﻗﻳن ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺻدار ﺣﻛﻣﻳن اﻷوﻝ ﺑﺗﺎرﻳﺦ
 2ﻓﻳﻔري  1973ﺣوﻝ اﻹﺧﺗﺻﺎص واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳوم  25ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1974ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.

3

)ب( واﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدام ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة ،ﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﺣﺗﺟﺎز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﻳن

اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓﻲ إﻳران 4.وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ أﻋﻠﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة
اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﻼﺣق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌﺎم ) ،(1961واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ ) ،(1963ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻟﻌرض ﻧزاع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺣﻳن ﻧﺷوﺑﻪ وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﻔﺳﻳر وﺗطﺑﻳق ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻣﻌﺎﻫدﺗﻳن.
ﻏﻳر أن ﻫذﻩ اﻟوﺳﻳﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدوﻝ ﻋن ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر
ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣدودة ،ﻓﻣن أﺻﻝ ﻣﺎﺋﺗﻳن وﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫدة ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ وﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻋﻘدت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  1946إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  ، 1978ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧدا ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق اﻷطراف ﺣﻳن ﻧﺷوب ﻧزاﻋﺎت
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻗﻠﻳﻼ.

5

ثانيا :عدم إمكانية تصدي المحكمة للنزاع إلزاميا إال بتصريح إختياري
ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛون ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ أن" ﻟﻠدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أطراف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم أن ﺗﺻرح ﻓﻲ أي وﻗت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑذات ﺗﺻرﻳﺣﻬﺎ وﺑدون

 -1ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.107 :
 -2أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.147 :
 -3ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.225 :
 -4إﺑ ارﻫﻳم ﺷﺎوش أﺣﻣد ﺧوﺟﺔ ،ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﺑطﻬران ودور اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺣث ﻟﻧﻳﻝ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺎي  ،1999ص.73 :
 -5ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.108 :

- 75 -

ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻘر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻻﻳﺗﻬﺎ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن
دوﻟﺔ ﺗﻘﺑﻝ اﻻﻟﺗزام ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋﻝ … اﻟﺦ".
ﻳﻌد ﻗﺑوﻝ اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺻرﻓﺎ أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب واﻟذي ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ
ﻗﺑوﻝ اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدم اﻟطﻠب ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ وﺗﺗﺣدد ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻋوى ذاﺗﻬﺎ واﻟذي رﻓﻊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟطﻠب وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺧﺎﺻﺔ.

وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺎدة ) (2 /36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑﺎب ﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺎت اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ
اﻟوﻗﺎﺋﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﻛن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟوﻻﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻓﺎﻧﻪ ﻛﺗﺻرف أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب ﻳﺟب أن ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أرﻛﺎن

وﺷروط ،واﻟﺷﻛﻠﻳﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻫﻲ إﻳداع اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟدى اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة

) (4ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (36ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﺗرك اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳﺗم اﻟﺗﺻرف ﻓﻳﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺻرﻓﺔ
وﻟﻳس ﻫﻧﺎك أي ﺗﺻرﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﻳس ﻫﻧﺎك أي
إﻟزام ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﻘرات ) 2و 3و (5ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرة واﻟﺷروط ،وﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﺗﺻرف
ﺗﻘﺑﻝ اﻟدوﻝ اﻻﻟﺗزام ﺑﺣق ﺗﺎم دون اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﺧﺻوﻣﺎت ذات

اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻻ ﻳﻛون اﺟﺑﺎرﻳﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑﻝ ﻧﻔس اﻻﻟﺗزام

ﺣﻳث ﻻ ﻳﻧﺷﺄ ﺣﻘوﻗﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ٕواﻧﻣﺎ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻪ ﻣﻊ إﻋﻼن آﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ

أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (36ﻳﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ،وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟذي ﻳﻘدم اﻟطﻠب أن ﻳﻘدﻣﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺧطﻲ ﻟﻸﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة وﻫو ﻣﻠزم ﺑﺗﺣرﻳر ﻧﺳﺦ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎس وﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ ﻟدى

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

إن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ ﻟﻌرض اﻟﻧزاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻘﺑﺔ طﻔﻳﻔﺔ
أﻣﺎم ﺗﺄﻛﻳد ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﻝ اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻟﻛن ﻟﺳوء
اﻟﺣظ ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻗﻠﻳﻠﺔ وﻋﻧد وﺟودﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﺣﻔظﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻳص دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي وﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت.
وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣﻔﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 -1اﻟﻌدد اﻟﻘﻠﻳﻝ ﻟﻠﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
إن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ
وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗراﺟﻊ ﺧطﻳر وﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻹﺧﺗﻳﺎرﻳﺔ
ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ  1936إﻋﺗرﻓت إﺣدى وأرﺑﻌون دوﻟﺔ ﻣن
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أﺻﻝ ﺗﺳﻌﺔ وﺳﺗﻳن ﻛﺎﻧت أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﺛﻠﺛﻳن ﻣن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﺻﺑﺔ
اﻷﻣم ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ ،أﻣﺎ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن دﻋﺎوى اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻣن
ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﺣوﻝ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻋﺎم  1970إﻟﻰ  ،1974وﺗﻠك اﻟﻣودﻋﺔ ﻣن طرف
اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﺎم  ،1959إﻻ أن ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﺑﺎت ﺿﺋﻳﻼ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد

اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ،

ﻓﺣﺗﻰ ﺟوﻳﻠﻳﺔ

 1996ﻛﺎن ﻋدد اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻹاﻧﻔرادﻳﺔ ) (59دوﻟﺔ ،ﻣﻧﻬﺎ  17دوﻟﺔ إﻓرﻳﻘﻳﺔ ) 11ﻣﻧذ
ﻋﺎم  (1966و 09دوﻝ ﻣن أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ و 05ﻣن آﺳﻳﺎ و 28ﻣن ﺑﻳن دوﻝ أوروﺑﺎ واﻟدوﻝ اﻷﺧرى،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ) (12دوﻟﺔ ﺗراﺟﻌت ﻋن ﺗﺻرﻳﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ  07ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣدﻋﻰ
ﻋﻠﻳﻬم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺻرﺣت ﺑﻘﺑوﻝ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ

ﻋن طرﻳق اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻹﻧﻔرادي ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻌﺻﺑﺔ ،ﻓﺈﺣدى ﻋﺷر ﻣﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘﺑﻝ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ظﻝ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

1

وﻳﺟب اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ إﺟﺑﺎرﻳﺎ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺧﻔﻲ
ﺣﻘﻳﻘﺔ وأﻫﻣﻳﺔ وﻫﻲ أن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺻرﻳﺣﺎت ﻳﺣق ﻟﻬﺎ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺣﻔظﺎت ﺣوﻝ اﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.2

 -2ﺗﻘﻠﻳص ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺻرﻳﺣﺎت اﻟدوﻝ:
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻷن اﻟدوﻝ أﻓرطت ﻓﻲ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد
إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ،اﻟﺗﺣﻔظ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ
اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ 17أﻛﺗوﺑر  1956واﻟذي ﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻝ ﻧزاع ﺑﻳن إﺳراﺋﻳﻝ
ودوﻟﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب ﻣﻌﻬﺎ أو ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو ﻻ ﺗرﻳد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ دﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ طﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﻳﻝ.

3

وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟﻛﻧدي اﻟذي وﺿﻊ ﻓﻲ أﻓرﻳﻝ  1970واﺷﺗﻣﻠت

اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق
ﺗطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ﻛﻧدا أو ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﺣﻔﺎظ واﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻳﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ
اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺳواﺣﻝ ﻛﻧدا.

4

ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻹﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻟﻬﻧدي اﻟذي أﻗر ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن
ﺳﺑﺗﻣﺑر  1974واﻟذي ﻳﺳﺗﺛﻧﻲ ﻣن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟﻬﻧد ودوﻟﺔ ﻣن دوﻝ اﻟﻛوﻣﻧوﻟث. -1ﺳﻔﻳﺎن ﺷﻌﻼﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.16 :
 - 2ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.110 :
Annuaire de la cour international de justice, 1968- 1969, P53
Annuaire de la cour international de justice, 1969- 1970,P55
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34-

 اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻓردﻳﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس. اﻟﻧزاﻋﺎت ﺣوﻝ ﺗﻌدﻳﻝ ﺣدود اﻟﻬﻧد أو ﻛﻝ ﻧزاع ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣدود. اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ أو اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري أو ﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻳد اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ.

 -اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟوي اﻟﻣﻣﺗد ﻓوق أراﺿﻳﻬﺎ اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﺑرﻳﺔ.

1

وﻟﻌﻝ ﻣن أﺷد اﻟﺗﺣﻔظﺎت إﺛﺎرة ﻟﻠﺟدﻝ ﻫﻲ اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن
إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﻋﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺳﻳﺎدة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺣددﻫﺎ
ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ،وﻟﻘد ﺗم إدراج ﻫذا اﻟﺗﺣﻔظ ﻷوﻝ ﻣرة ﺑﺎﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر آب  1946ﻓﻬﻝ ﻳﻌﺗﺑر
ﺗﺣﻔظﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻛﺗﺣﻔظ ﻣﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم؟.
ﻣن اﻟﻣؤﺳف اﻟﻘوﻝ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺈﺑداء أرﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ،ﻓﻔﻲ
ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻘروض اﻟﻧروﻳﺟﻳﺔ )ﻓرﻧﺳﺎ /اﻟﻧروﻳﺞ( ﻗﺑﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  06ﺟوﻳﻠﻳﺔ 1957
وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧروﻳﺞ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻔظ اﻷوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وطﺎﻟﺑت اﻟﻧروﻳﺞ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘروض ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
اﻟوطﻧﻲ ،وﻗد أﻋﻠﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن ﻋدم إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ دون أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺔ ﻫذا
اﻟﺗﺣﻔظ .

2

ﻛﻣﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﻧظر ﻓﻲ ﺷرﻋﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ 21
ﻣﺎرس  1959ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ )) (Interhandelاﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة /ﺳوﻳﺳ ار( 3وأﻳﺿﺎ ﻟم ﺗﺑد ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  12أﻓرﻳﻝ  1960ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺣق اﻟﻣرور ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻬﻧدﻳﺔ )اﻟﺑرﺗﻐﺎﻝ /اﻟﻬﻧد(
أرﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻔظﺎت.

4

ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘوﻝ أن ﻫذﻩ اﻟﻧوع ﻣن
اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻳؤدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺑﻧد اﻹﺧﺗﻳﺎري ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻹﺟﺑﺎري ﺑﻝ إﻧﻪ
ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺗدﻣﻳر اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻪ.
وﻟﻘد أﻋرب اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن ﻗﻠﻘﻪ ﻣن اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟم ﻳوﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺗﺣﻔظﺎت
اﻷوﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳﺔ ﻓﺈن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺻﺑﺢ ﻫﺷﺎ ووﻫﻣﻳﺎ.

5

 -1ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.229 :
 -2ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.111:
- RECUEIL CIJ, 1959, P 06
- RECUEIL CIJ, 1960, P 29 et la suite

 -5ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.231 :
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3
4

وﻣﻣﺎ ﻻ رﻳب ﻓﻳﻪ أﻧﻪ إذا ﺣﺻﻝ ﺗطور ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺗﺣوﻝ ﻫذا
اﻟﻠﺟوء ﻣن إﺧﺗﻳﺎري إﻟﻰ إﺟﺑﺎري ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺣدث ﺗﻘدم ﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻳﻪ ﻫو اﻟذي ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ واﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧون.

الفرع الثاني
اإلستثناءات المبدئية كتحديد إلختصاصات محكمة العدل الدولية
ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻌرﻳف اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ )أوﻻ( ،ﺛم ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات
)ﺛﺎﻧﻳﺎ(.

أوال :تعريف اإلستثناءات المبدئية
ﻗد ﺗﻘوم دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗذرع ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺣوﻝ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻹﺻدار ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﻳث ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﺑﺷﻛﻝ أوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات وﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (79ﻣن ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي أﻗر ﻓﻲ أﻓرﻳﻝ  1978ﺑﺈﺻدار
ﺣﻛم ﻳﻣﻛن أن ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻹﻗرار ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أو ﺑﻌدة اﺳﺗﺛﻧﺎءات وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع.
 ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات وﺣﻳﻧﺋذ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوعاﻟﻧزاع.
 -ﻗد ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن إﻋﺗراض أو ﻋدة إﻋﺗراﺿﺎت ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺑدﺋﻳﺔ وﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻘوم

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﻓض اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑدﺋﻲ أو اﻹﻗرار ﺑﺄن اﻹﻋﺗراض ﻟﻳس ﺑﺎﻋﺗراض ﻣﺑدﺋﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﻳد
ﻣوﻋد ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣراﻓﻌﺔ.

1

إن اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻫو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻳﻧﻬﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ دون اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ،وﺳﻣﻳت ﻛذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳﻲ أوﻟوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب ﻣراﺣﻝ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺗﺳﺑق إﺟراءات اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻷن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﻳﺻﺑﺢ ﻋدﻳم اﻟﺟدوى ﻣﺗﻰ ظﻬرت
ﻋﻳوب ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻏﻳر ﺳﻠﻳم ،ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد إﺟ ارﺋﻳﺔ دﻗﻳﻘﺔ.2

ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺗطﻠب اﻟدوﻝ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺿم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑدﺋﻲ إﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ،وﻟﻘد ﻟﻘﻲ ﻫذا اﻻﺟراء ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ ﺗراﻛﺷن ﻓﻲ اﻟﻘرار
 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.232 :
 -2وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.88 :
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اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1964/07/24ﺣﻳث ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗطﺑﻳق اﻹﺟراء وﻓﺻﻠت ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺣﺔ
اﻟدﻓﻊ اﻷوﻟﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﻓرﺿت اﻷطراف ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ اﻹﺟراءات
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻛﻠﻔﺔ دون أن ﺗﻧﺗﺞ ﻓﺎﺋدة ﻓﺑرزت ﻋﻳوب اﻹﺟراء وﻣﺣدودﻳﺗﻪ ،وأﺛﻳرت ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻹﺟراء ﻣن ﺟدﻳد
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺑﻳن ﻧﻳﻛﺎرﻏوا واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم

اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  1986/06/27وواﺟﻬت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻟوﻛرﺑﻲ ﺣﻳن ﻗدﻣت أﻧﺟﻠﺗ ار
واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ دﻓﻌﺎ ﺑﻌدم ﺟدوى اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ ﻟﻳﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود ﻗ اررات

أﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺗﺧرج اﻟﻧزاع ﻣن وﻻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻳﻔﺗرض إدﺧﺎﻝ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎش ﻣﻣﺎ ﻳﺗطﻠب
ﻓﺣص اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷرة.1

وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻧظﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟذي أﻗر ﻓﻲ أﻓرﻳﻝ  1978ﻗد أﻟﻐﻰ ﻓﻲ

اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  79ﻣﺑدأ اﻟوﺻﻝ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ،إﻻ أن
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  79ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺟب أن ﺗذﻋن إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﺗم ﺑﻳن اﻷطراف ﻓﻲ
اﻟﻧزاع ﻳﻬدف إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع.

2

ثانيا :اإلستخدام المفرط لالستثناءات المبدئية
ﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔرط ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟدوﻝ ،ﻓﻔﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق
ﻛورﻓو)ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ /أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ( ﻗﺎﻣت أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻹﺣﺗﺟﺎج أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺷﺄن ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت إﻻ ﺗوﺻﻳﺔ وﻻ ﺗﺷﻛﻝ ﺳﻧد ﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.3
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﻣﺑﺎﺗﻠﻳوس )) (AMBTIELOSﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ /اﻟﻳوﻧﺎن( ﻗﺎﻣت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺑﺎﻹﺣﺗﺟﺎج

ﺑﻌدم إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷن ﻫﻧﺎك إﻗرار ﺑﺄن ﻳﻌرض اﻟﻧزاع ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻳوﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم.
وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ أﻧﺗرﻫﻧداﻝ )) (INTERHANDEاﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة /ﺳوﻳﺳ ار( ﺗذرﻋت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﺑﺄرﺑﻊ إﻋﺗراﺿﺎت ،أوﻟﻬﺎ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻷن اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺳوﻳﺳ ار ﻗد ﻧﺷب

ﻗﺑﻝ  26أوت  1946وﻫو اﻟﻳوم اﻟذي دﺧﻝ ﻓﻳﻪ اﻟﺗﺻرﻳﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﺑﺷﺄن اﻟوﻻﻳﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻳز
اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻧﺷب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺛﺎﻧﻲ ﻫذﻩ
اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛون أن ﻫذا اﻟﻧزاع ﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﺻرﻳﺢ اﻟﺳوﻳﺳري وأن ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ﻳﻘﺗﺿﻲ أﻧﻪ ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺳوﻳﺳار ﻳﺟب ﺗﺣدﻳد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت ﺑﻌد  28ﺟوﻳﻠﻳﺔ  ،1948أﻣﺎ اﻹﻋﺗراض اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون أن ﺷرﻛﺔ أﻧﺗرﻫﻧداﻝ ﻟم ﺗﻘم
 -1اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.99 ،98 :
 -2ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.233 :
 -3ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.114 :
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ﺑﺎﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻹﻋﺗراض اﻟراﺑﻊ اﻟذي اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻪ اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻷن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ أﺗﺧذت ﺿد ﺷرﻛﺔ
أﻧﺗرﻫﻧداﻝ ﺗﻧدرج ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺿﻣن إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ -ﺗراﻛﺷن ") "TRACTION-BARCELONAﺑﻠﺟﻳﻛﺎ /إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ( ﻧﺟد إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

وﺑﻐﻳﺔ اﻹﻋﺗراض ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻧزاﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻗﺎﻣت

ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻷن ﺗﺧﻠﻲ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻋن اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺳﻧﺔ  1961ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌﺎﻫدة  1927اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻟﻌرض
اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﻻﻏﻳﺔ ،واﺳﺗﻧدت إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ﻟﻳﺳت ﻟدﻳﻬﺎ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ وأﻳﺿﺎ إﻟﻰ ﻋدم إﺳﺗﻧﻔﺎذ ﺷرﻛﺔ ) (B.Tﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ
اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ أوردﻧﺎﻫﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻬدف ﻣن اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺛﻧﺎءات أو اﻹﻋﺗراﺿﺎت
اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎدي أن ﺗﻧظر ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺛﺎرة ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ
ﺗﺣدﻳد إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاع.

المطلب الثاني
عقبات تتعلق بالدول
ﻳﻛﻣن اﻟدور اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ ﻋدم إﻗﺗﻧﺎع ﺑﻌض اﻟدوﻝ
اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻟدور اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،وﻳرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات
ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وأﺧرى ﻓﻧﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﺣرص ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ،وﻟﻬذا إذا رأت -
وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -ﺗرك اﻟﻧزاع ﻣﻌﻠﻘﺎ دون ﺣﻝ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ

ﺻدور ﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﻳر ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻬرب ﻣن ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﺑﺣﺟﺞ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻓﺗﺑدو ﻋﺎدة ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟوﻗت واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻛﻣﺎ
ﻳرﺟﻊ اﻷﻣر أﻳﺿﺎ اﻟﻰ اﻟﺷﻛوك ﺣوﻝ ﺗواﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف اﻟدوﻟﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظروف ﻛﺎﻧت ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ

اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﻳطرة ﻓﻲ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ .وأن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻻﺗﺿﻣن اﻟﻌداﻟﺔ
واﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
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وﻳرى ﺑﻌض اﻟﺷراح أن ﻋدم إﻗﺗﻧﺎع ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻟدور اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺻﻝ إﻟﻰ ﺣرص ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك
ﺑﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إدﻋﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ
ﺗﺧﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻳﺎراﺗﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﻣ ارر ،وﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم إﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺗﺧﻠق ﻣﻧﺎﺧﺎ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻗد

ﻳﻐري دوﻻ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺑﺔ ﻟﻠﺳﻼم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻘوة أو وﺳﺎﺋﻝ ﻗد ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻏﻳر أن

ﺗﻛون راﻏﺑﺔ ذﻟك اﺑﺗداء.1

وﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻹﻗﺗﻧﺎع ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻫذا ﻳرﺟﻊ ﻟوﺟود أﺟﻬزة ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳرﻫﺎ
)ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ...إﻟﺦ ( ،وأﻳﺿﺎ ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟدوﻝ ﻟطرح ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬم
اﻟﺟدﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

إزاء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﻳن اﺛﻧﻳن ،ﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻷوﻝ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻋدم ﻣﺛوﻝ اﻟدوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

الفرع األول
قلة القضايا المطروحة على محكمة العدل الدولية
إن ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﺑرﻏﺑﺔ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻋرض
ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أو ﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ.
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟدوﻝ ﺗﻔﺿﻝ إﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﺗﻛون أﻗﻝ ﻛﻠﻔﺔ

وأﻗﺻر زﻣﻧﺎً وأﻛﺛر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ وﻳﺗرك اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻔﺗوﺣﺎً إذا ﻟم ﻳﻛن اﻟﺣﻝ ﻣﻘﺑوﻻً ،ذﻟك أن ااﻟﻣﻧظﻣﺎت

اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻗد ﺗﻌرض ﺣﻠوﻻً أو إﺟراءات ﻻ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻛﺣﻝ ﺳرﻳﻊ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻔرﻳط ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌوﺑﻬﺎ أو

ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺿﻐوط اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ،وﺗﻔﺎدﻳﺎً ﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺗورط ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗرى اﻟﺣﻛوﻣﺎت أن ﺗﺗرك

اﻟﻧزاع ﺑﻼ ﺣﻝ أو ﺗﺳوﻳﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﻣﻐﺎﻣرة اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،وﻳﻣﻛن ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ

أن ﺗﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺗﺳوﻳﺔ أو إﺗﻔﺎﻗﻳﺔ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﺗراﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺻدور ﺣﻛم ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﻟﺗﻔﺎف ﺣوﻟﻪ

أو اﻟﺗﻣﻠص ﻣﻧﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻐﻳر اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﻧﺷب ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻧزاع.

ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى ﻫﻲ أن اﻟﺗراﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎً طوﻳﻼً ﻳﺗراوح ﺑﻳن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺑﻝ

اﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ  11ﻋﺎﻣﺎً ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ دﻓﻊ ﻣﺻﺎرﻳف اﻟدﻋوى ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك

 -1ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ ،اﻟﻌدد ) (5ﺑﻐداد-74 ،
 ،1975ص.247 :
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ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟدوﻝ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ رواﺑط ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺿﻝ ﻋرض ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﻳﺔ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ،
وأﻫم ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ.

1

ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﺗ ازﻳد ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎء اﻟدوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻝ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ إذ ﻧﺟد ﻋددا ﻣن
اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻟﺟوء اﻟدوﻝ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻝ ﻧزاﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻣﺛﻼ ﺣﺗﻰ 1978
وﻗﻌت ﺳوﻳﺳ ار ﻋﻠﻰ  28ﻣﻌﺎﻫدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻊ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات ﺗﺗﺿﻣن ﺑﻧدا

ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌرض اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺷوء ﻧزاع ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدات ،ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺻت
اﻟﻣﺎدة  16ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  1965ﺣوﻝ ﺗﺟﺎرة اﻟﺗراﻧزﻳت ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن
ﺳواﺣﻝ ﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣﺎر ﺑﺄن اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﺣوﻝ ﺗﻔﺳﻳر وﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻳﻣﻛن طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﻳم ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء.

2

ﻟﻘد ﺗطور اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ إذا أﻧﻪ ﺑﻳن ﺳﻧﺗﻲ ) (1978- 1977ﺗم
إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻧذﻛر:
 -1ﻗﺿﻳﺔ ﻗﻧﺎة ﺑﻳﻐﻝ ) (Beagleﺑﻳن اﻷرﺟﻧﺗﻳن وﺗﺷﻳﻠﻲ ﺣوﻝ اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة.

3

 -2ﻗﺿﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﺑﻳن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزر اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻳﺔ.
 -3اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻔﺳﻳر اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺟوي ﺑﻳن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﺗم اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺔ
.1946
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﻋرض ﻧزاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟو ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷدرﻛﻧﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﻟم ﻳطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻟﺧطﻳرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،وﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗم اﻟﺗﻔﻛﻳر

ﺑﻌرض ﻧزاﻋﺎت دوﻟﻳﺔ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻘﻳت ﻣﻳﺗﺔ ،ﻓﻠﻘد اﻗﺗرﺣت اﻟﻬﻧد ﻋﻠﻰ

اﻟﺻﻳن اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻋرض اﻟﻧزاع اﻟﺣدودي ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﺧطﻳرة ﺳﻧﺔ  1962ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻏﻳر أن اﻟﺻﻳن اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ رﻓﺿت ﻫذا اﻟطﻠب ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  20أﻓرﻳﻝ .1963
ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻋﺎدﻳﺔ ﺣﻳن ﻧﺷوﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﻬدد اﻟﺳﻼم .ﻛﻣﺎ

أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻌﻳدة ﻛﻝ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑﻳرة.

وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة ﺑﻳن  1946و 1975ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  26ﻧزاﻋﺎ دوﻟﻳﺎ ﻓﻘط رﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻋدا ﺳﻧﺗﻲ
 -1ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.240 :
 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.242 ،241 :
 -3أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.217 ،216 :

- 83 -

) 1946و (1975ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك  12ﺳﻧﺔ ﻟم ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗ ار اًر ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت
ﻫﻧﺎك  17ﻋﺎﻣﺎً ﻟم ِ
ﺗﻌط اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ رأﻳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎ ،وأﺛﻧﺎء ﻋﻬد اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر وﺻراع
اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﺑﻳن اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة واﻟﻘوى اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﺗﻐﻳرات ﺟذرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم

اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وأدت إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟم ﺗﻧظر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳوى ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧزاﻋﺎت ﻓﻘط ﻣن
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌدﻳدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.

وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻳﻣﻛن اﻹﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺟواب ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ اﻟدوﻝ ﺣوﻝ دور
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻫﻳﺋﺔ اﻷﻣم واﻟﺗﻲ أوﺿﺣت ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻷوﻝ ﻟﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟدوﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

1

الفرع الثاني
عزوف الدول عن المثول أمام المحكمة العدل الدولية
إن ظﺎﻫرة ﻋدم ﻣﺛوﻝ اﻟدوﻝ اﻷطراف ﻓﻲ ﻧزاع أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﺑظﺎﻫرة ﺟدﻳدة ﻓﻘد
ﻣرت ﺳﻠﻳﻔﺗﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣرﺗﻳن ،ﻓﻔﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻧﻘض )اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺻﻳﻧﻳﺔ -اﻟﺑﻠﺟﻳﻛﻳﺔ( اﻟﺗﻲ طرﺣﺗﻬﺎ ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ

ﺿد اﻟﺻﻳن ﻟم ﺗﻣﺗﺛﻝ اﻟﺻﻳن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ ،وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﺻوﻓﻳﺎ

وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺗﻐﻳب ﻣﻣﺛﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻠﻐﺎرﻳﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻲ وﻣﻊ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻠﻐﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻣت
ﺑﺗﻔﺳﻳر ﻏﻳﺎب ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻏﻳر إرادﻳﺔ ،إﻻ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﻓﺿت اﻷﺧذ ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﻧظ ار
ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت ﺗﻐﻳﺑت ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ ﻋن اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻳﻣﻛن

إﻳﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺿﻳق ﻛورﻓو ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1949إذ طﻌﻧت أﻟﺑﺎﻧﻳﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد
اﻟﺗﻌوﻳض ﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ،وطﺑﻘت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷوﻝ ﻣرة اﻟﻣﺎدة ) (53ﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ
 1951ﻗﺎﻣت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﺑﻌرض ﻧزاﻋﻬﺎ ﻣﻊ إﻳران ﺣوﻝ ﺗﺄﻣﻳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻧﺟﻠو إﻳراﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ورﻓﺿت إﻳران اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1953ﺧﻼﻝ ﻗﺿﻳﺔ ﻧوت ﺑوﻫم ﻗﺎﻣت ﻏواﺗﻳﻣﺎﻻ
ﺑﺗﻘدﻳم إﻋﺗراﺿﺎت ﺣوﻝ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ دون ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻬﺎ ،وﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻹﻋﺗراﺿﺎت ﺧﻼﻝ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑدﺋﻳﺔ ،وﻟم ﺗﻣﺗﺛﻝ ﻏواﺗﻳﻣﺎﻻ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ.

ﻛﻣﺎ رﻓﺿت إﻳﺳﻠﻧدا ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﺋد اﻹﻳﺳﻠﻧدﻳﺔ اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣﺟﺔ أن
اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت  1961اﻟﺗﻲ أﻋطت اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ أي ﻧزاع ﺑﻳن اﻷطراف ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ
 -1ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص.244 :
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وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺟرﻣﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﻳن ﻗﺎﻣت اﻟﻬﻧد ﺑﺗﺳﻠﻳم ﻋدد ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻳﻳن اﻷﺳرى
اﻟذﻳن ارﺗﻛﺑوا ﺟراﺋم ﺣرب ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻐﺎﻝ اﻟﺷرﻗﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﻐﻼدﻳش وﻟﻘد ﺗﻘدﻣت ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﺷﻛوى إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻻﻫﺎي ورﻓﺿت اﻟﻬﻧد اﻟﻣﺛوﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻠﻘت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ إﺧطﺎر ﺑدﻋوى أﺳﺗراﻟﻳﺎ

وﻧﻳوزﻟﻧدا ﺿدﻫﺎ ﻓﻲ  1973ﻗﺎﻣت ﺑﺈرﺳﺎﻝ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن
ﺗﻣﺗﺛﻝ أﻣﺎﻣﻬﺎ.

ﻛﻣﺎ أن ﺗرﻛﻳﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﺑﺣر إﻳﺟﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن
اﻟﻳوﻧﺎن أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻗﺎﻣت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  19دﻳﺳﻣﺑر 1978
ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺎدة ) (53ﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ إﺣﺗﺟﺎز اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓﻲ إﻳران ﺗﻠﻘت
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑرﻗﻳﺔ ﻣن إﻳران ﺑﺗﺎرﻳﺦ  9دﻳﺳﻣﺑر  1979ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻘوم ﺑﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﺔ ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ.

1

ﻓﻲ اﻷﺧﻳر ،ﻣن اﻟﻣﻔﻳد أن ﻧذﻛر ﺑﺄن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻋدم إﻗﺗﻧﺎع اﻟدوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ
اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎر ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺟرت ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم
 1970وﻛﺎﻧت وراء اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻹﺟراءات ،ﺣﻳث أﺷﺎر أﺣد
ﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻌﺎم  1996إﻟﻰ ﺗﻌﺎظم دورﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ذﻛرت )أن ﻣن دواﻋﻲ ﺳرورﻫﺎ ان اﻟدوﻝ ﺑﺎﺗت ﻓﻲ

اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة ﺗرﻓﻊ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺗزاﻳدة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ(.2

 -1ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.247 ،246 :

 -2ﺗﻘﺎرﻳر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ/31 ،ﺗﻣوز /ﻳوﻧﻳو إﻟﻰ /آب /أﻏﺳطس  ،2000اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،اﻟدورة  56ﻧﻳوﻳورك

 ،2001ص.68 ،67 :
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المبحث الثاني
التطبيقات العملية لتسوية النزاعات الدولية
أمام محكمة العدل الدولية
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻟﻌﺑت دو ار ﺑﺎر از ﻓﻲ ﺣﻝ

اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻون اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳنٕ ،واﻧطﻼق ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدﻋﺎوي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ،

وﻗد ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎوي ﺑﻳن ﻓﺋﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﺣدود ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،وأﺧرى ﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ
وﻻﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻔﻧﺻﻠﻲ وﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ٕواﻳران ﻟﻌﺎم  ،1979وأﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام ﻏﻳر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة ﻛﻘﺿﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﺑﻳن ﻧﻳﻛﺎرﻏوا واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻌﺎم  1986وﻓﺋﺔ راﺑﻌﺔ ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺟﺎري وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ.
وﺗﻌد اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظرﻫﺎ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣوﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة وﻣﺎ ﺛﺎر ﻣن ﻧزاﻋﺎت ﺣدودﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ.
وﻣن أﺷﻬر ﻣﺎ ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓور إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻳد ﻟﻌﺎم  1951ﺑﻳن اﻧﺟﻠﺗ ار واﻟﻧروﻳﺞ،

وﻗﺿﻳﺔ اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻟﻬﻧدوراس وﻧﻳﻛﺎ ارﻏوا ﻋﺎم  1960وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ

اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻋدﻳدة ،ﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ اﻟذي ﻓﺻﻠت ﻓﻳﻪ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺎم  ،2001واﻟﻧزاع اﻟﺣدودي ﺑﻳن ﻟﻳﺑﻳﺎ وﻣﺎﻟطﺎ ﻋﺎم .1985
أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻧﺟد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد أﺻدرت اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻔﺗﺎوي اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﺣورﺣوﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻳب ﻋﻣﻠﻬﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﺣق ﺗﻘرﻳراﻟﻣﺻﻳر ،وﻣدى ﺷرﻋﻳﺔ اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻣن أﺑرزﻫذﻩ اﻟﻔﺗﺎوى،
اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺧﺎص ﺑﻘﺿﻳﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،1975اﻵراء اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺿﻳﺔ
ﺟﻧوب ﻏرب إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﺳﻧﺔ ) 1956 ،1955 ،1950و (1971وﻳﻌد اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻵﺛﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  2006ﻣن أﺣدث
وأﻫم اﻵراء اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ واﻟذي ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ.
إن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺑﺣث ﻳﻬدف إﻟﻰ إﺑراز ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣن اﻟواﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ رﻏم
ﻣﺳﺎوﺋﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗد ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ وﻻﺑد ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻣﺑررة وﻣﻧزﻫﺔ ﻋن
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أي ﻣﻳﻝ أو ﻫوى ﺗﻌﻳن اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أن ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺿرورﻳﺔ
أو ﻣﻬﻣﺔ ﻹظﻬﺎر ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
وﻋﻠﻳﻪ ﺳوف ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑن وﻫﻣﺎ:
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ

اﻟوظﻳﻔﺔ

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻧزاع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ )ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ( ﻛﻧﻣودج ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ.

المطلب األول
مساھمة محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات من خالل
ممارسة الوظيفة القضائية
ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻧظرت ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧواع ،وﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣوﻣﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻛدا دورﻫﺎ
وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟزاﻋﺎت ،ﺣﺎوﻟﻧﺎ دراﺳﺔ ﻧﻣوذﺟﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻣن ﺣﻳث أطراف اﻟﻧزاع وﻓﺛرة ﻧﺷوﺑﻪ وﻛدا

ﻣن ﺣﻳث ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ،ﺑﺣﻳث ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ ﻓرع أوﻝ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن اﻟﺗﻲ ﺟرت
أﺣداﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﻣن ﻛﺎﻧت ﺗﺳودﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻘطﺑﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗطرق ﻓﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ
اﻟﻘطري ﻛﻧﻣودج ﻋن ﺳﻌﻲ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ ﺣﻝ ﻧزاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﻳق ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ
اﻟﺳﺎﺑق ﻻ ﺗﺛق ﻓﻳﻬﺎ وﺗﺗﺟﻧﺑﻬﺎ.

الفرع األول
قضية الرھائن األمريكيين )الواليات المتحدة األمريكية ضد إيران(
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳن ﻣن ﺑﻳن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ وﻻﻳﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧون
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ واﻟﺗﻲ ﺟرت أﺣداﺛﻬﺎ إﺑﺎن اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗوة أﺣد أطراف ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﻳﺔ وﻧﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟوﻻﻳﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،وﻧظ ار ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻛوﻧﻬﺎ أﺣد
اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺋﻣﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﻣﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن طرﻳق ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺣق

اﻟﻧﻘض)اﻟﻔﻳﺗو( ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﻟت ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
وﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ دراﺳﺔ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻧزاع )أوﻻ( ،ﻣوﺿوع اﻷﻣراﻟﺗﺣﻔظﻲ )ﺛﺎﻧﻳﺎ(
وﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ )ﺛﺎﻟﺛﺎ(.
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أوال :وقائع النزاع
ﻧظرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﻳرت ﺑﻳن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ٕواﻳران ﺣوﻝ

ﻣوﺿوع إﺣﺗﺟﺎز رﺟﺎﻝ اﻟﺳﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑطﻬران ﻣن طرف إﺣدى

اﻟﻔﺻﺎﺋﻝ اﻟطﻼﺑﻳﺔ ﺑﻌد ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻳران.

1

ﺗرﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ إﻟﻰ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎت ﻋﺎم  ،1979ﻣﻊ ﻗﻳﺎم اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران
ﻓﻘﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻹﻳراﻧﻳﻳن ﺑﺎﻗﺗﺣﺎم ﺳﻔﺎرة اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ 1979/11/04
واﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ وأوراﻗﻬﺎ واﻋﺗﻘﻠت اﻟﻌﺷرات ﻣن ﻣوظﻔﻳﻬﺎ وأﺑﻘت ﻋﻠﻳﻬم
ﻛرﻫﺎﺋن ،ﻛﻣﺎ اﻗﺗﺣﻣت ﻗﻧﺻﻠﻳﺗﺎ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ )ﺗﺑرﻳز( ،و)ﺷﻳراز( ،واﺣﺗﻼﻟﻬﻣﺎ.
وﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ ﻣوﺿوع ﻫؤﻻء اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ،ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻠﺟوء ﻣرﺗﻳن وﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 1979/11/29
ﺣﻳث طﻠﺑت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺻدار أﻣر ﺗﺣﻔظﻲ ﺑﺈطﻼق ﺳراح ﻫؤﻻء اﻟرﻫﺎﺋن.
و ﻗدﻣت طﻠﺑﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1980/01/15ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن إﻳران اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن
اﻟرﻫﺎﺋن واﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ وﻗﻧﺻﻠﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺣﻣﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ اﻹﻳراﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻹﻳراﻧﻳﺔ

ودﻓﻊ ﺗﻌوﻳض ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن أﺿرار ،واﺳﺗﻣﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن  18إﻟﻰ.1980/3/ 20

ثانيا :األمر التحفظي
ﺗوﺟﻬت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أوﻻ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1979/11/09اﻟذي أﺻدر ﻗ اررﻩ

رﻗم ) (457وﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﻓو ار إﻳران ﺑﺈطﻼق ﺳراح أﻋﺿﺎء ﺳﻔﺎرة اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻓﻲ

طﻬران وﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﻬم ،وﺗﺄﻣﻳن ﻣﻐﺎدرﺗﻬم ﻹﻳ ارن ،ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ﻛﻼ ﻣن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ
ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻝ ﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼﻓﺎت وﺑﺷﻛﻝ ﺳﻠﻣﻲ ﺣﺳب ﻣﺑﺎدئ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
ﻗﺎﻣت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  1979/11/29ﺑرﻓﻊ دﻋوى ﺿد إﻳران أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (36ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘدﻣت أﻳﺿﺎً اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑطﻠب

ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺟراءات ﺗﺣﻔظﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻠﻣﺎدة ) (41ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،2واﻟﻣﺎدة ) (73ﻣن اﻟﻧظﺎم
اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﺗﻠﺧﺻت ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﻳﺔ:

 -1إﺑ ارﻫﻳم ﺷﺎوش أﺣﻣد ﺧوﺟﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.73 :
 -2ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (41ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ":أ -ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘرر اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب
اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﺣﻔظ ﺣق ﻛﻝ ﻣن اﻷطراف وذﻟك ﻣﺗﻰ رأت أن اﻟظروف ﺗﻘﺿﻲ ﺑذﻟك .ب -إﻟﻰ أن ﻳﺻدر اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻓو ار أطراف
اﻟدﻋوى وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻧﺑﺄ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﻳرى اﺗﺧﺎذﻫﺎ".

- 88 -

 -1اﻟﺑت ﻓﻲ إﺧﻼﻝ إﻳران ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺳﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ اﻹﻳراﻧﻳﻳن وﺗﺷﺟﻳﻌﻬم وﻋدم
ﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳﻳن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬم اﻟﻣﺑﻌوﺛون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳون ،وﻫو ﻣﺎ
ﻳﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ،واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻳﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺻداﻗﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﻳن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻌﺎم 1955

واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳن ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ دﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﻌوﺛون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳون ﻟﻌﺎم
1973وﻣﻳﺛﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
 -2ﻳﺟب ﻋﻠﻰ إﻳران ﺣﺎﻻ إطﻼق ﺳراح اﻟرﻫﺎﺋن ،وﺗﺄﻣﻳن ﻣﻐﺎدرﺗﻬم وﻏﻳرﻫم ﻣن اﻟرﻋﺎﻳﺎ اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن

ﻟﻸراﺿﻲ اﻹﻳراﻧﻳﺔ.
 -3ﻳﺟب ﻋﻠﻰ إﻳران دﻓﻊ ﺗﻌوﻳﺿﺎت ﻷﻣرﻳﻛﺎ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ.
 -4أن ﺗﺣﺎﻛم إﻳران اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻋن ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت. 1
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ) (41ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،واﻟﻣواد ) 74 ، 73و (75ﻣن ﻻﺋﺣﺔ إﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﻘدﻳم طﻠب ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻷواﻣر اﻟﺗﺣﻔظﻳﺔ اﻵﺗﻳﺔ:
)أ( إطﻼق ﺳ ارح اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓورا ،وﺗﺄﻣﻳن ﻣﻐﺎدرﺗﻬم ﻹﻳران.
)ب( إﺧﻼء ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻗﻧﺻﻠﻳﺗﻬﺎ ٕواﻋﺎدﺗﻬﻣﺎ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.

)ج( ﺗﺄﻣﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻗﻧﺻﻠﻳﺗﻬﺎ ،وﺿﻣﺎن ﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ داﺧﻝ إﻳران
ﻟﻳﻘوﻣوا ﺑوظﺎﺋﻔﻬم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ.

)د( أن ﺗﻣﺗﻧﻊ إﻳران ﻋن ﺗﻘدﻳم أي ﺷﺧص ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻗﻧﺻﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
)ﻫـ( أن ﺗﻣﺗﻧﻊ إﻳران ﻋن اﺗﺧﺎذ أي ﻋﻣﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻣس ﺣﻘوق اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺻدور ﺣﻛم ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وأن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﺗﺧﺎذ أي ﻋﻣﻝ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻬدد ﺣﻳﺎة
اﻟرﻫﺎﺋن أو ﺳﻼﻣﺗﻬم.2
وأﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1979/12/15وﺑﺈﺟﻣﺎع أﺻوات ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ أﻣ ار ﺗﺣﻔظﻳﺎ
ﻳطﺎﻟب ﺑﺈﺧﻼء ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎرة وﻗﻧﺻﻠﻳﺎت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ إﻳرانٕ ،واطﻼق ﺳراح اﻟرﻫﺎﺋن ﻓو ار.

وﻳﻼﺣظ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أﻣ ار ﺗﺣﻔظﻳﺎ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع وﻫو ﻣﺎ ﻟم

ﻳﺣﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻷﻣر
ﻳﺣدث ﻣن ﻗﺑﻝ .ﻛﻣﺎ ﻟم ﻳرﻓق أي ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رأﻳﺎ أو ﺗﺻر َ
اﻟﺗﺣﻔظﻲ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺄﻣوﻻ ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﺻدرﻩ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ وﺗؤﻛدﻩ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ،
 -1ﻋﺑد اﷲ اﻷﺷﻌﻝ "،ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓﻲ طﻬران أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ" ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد
اﻟﺳﺎدس واﻟﺛﻼﺛون  ، 1980ص 235 :وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.236 :
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ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي رأى ﻓﻳﻪ أﺣد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن أن ﻫذا اﻷﻣر ﻳﻣﻬد ﻹﺻدار ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟذي ﺳﻳﺣدد ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إﻳران ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت .1980
وﺣدد رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ  ،1979/12/24ﺗﺎرﻳﺦ 1980/01/15:ﻟﺗﻘدم اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ﻣراﻓﻌﺗﻬﺎ وﺗﻘرﻳرﻫﺎ ،وﺗﺎرﻳﺦ  1980/01/18ﻟﺗﻘدم إﻳران ﻣراﻓﻌﺗﻬﺎ وﺗﻘرﻳرﻫﺎ اﻟﻣﺿﺎد ،وﻟﻘد إﻣﺗﻧﻌت

إﻳران ﻋن اﻹﻣﺗﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬذا اﻷﻣر اﻟﻣﺗﺧد ﻣن طرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻷواﻣر.

واﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح اﻵن :ﻫﻝ ﻳﺟوز اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻷواﻣراﻟﺗﺣﻔظﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻣﺎ؟
ﻋدت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻳوﻣﻲ ) 24و ( 25ﻧوﻋﺎ ﻣن

اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﻧﻔس اﻟذي ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (51ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

ثالثا :حكم محكمة العدل الدولية
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎدئ ذي ﺑدء أن ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ،
وﻣن ﺛم أن ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،وأﺧﻳ اًر إﺻدار اﻟﺣﻛم.
 -1إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻋﺗﻣدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻋﻠﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻟﻌﺎم  1961و 1963واﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬﻣﺎ ،واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻟﺣﻘوق اﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﻳن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻌﺎم ،1955وﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺟراﺋم
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﻳن ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﻌوﺛون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳون اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻳوﻳورك ﺑﺗﺎرﻳﺦ  17دﻳﺳﻣﺑر ،1973وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن إﻳران ﻗد ﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ  1951وأن ﻗﺑﻠت اﻻﺧﺗﺻﺎص

اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗﻧدت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻳﺿﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ.

1

 -2اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺟرت اﻟﻣراﻓﻌﺎت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن  18إﻟﻰ  ،1980/03/20وأﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ
.1980/05/24
ﻋدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن إﻳران اﻧﺗﻬﻛت اﻷﻋراف اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ
دوﻟﻳﺎً اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺎﻧدت وﺷﺟﻌت اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺟﺎز اﻟرﻫﺎﺋنٕ ،وان ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺑﺄن
 -1أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 148 :وﻣﺎﻳﺎﻳﻬﺎ.
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أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ﻗد ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎز ،وﻟم ﺗﺟد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أي ﻣﺑرر ﻻﺣﺗﺟﺎز اﻟرﻫﺎﺋن ﻣﺎ
داﻣت اﻷﻋراف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣن ﻻ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺿﻳﻔﺔ راﺿﻳﺔ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﻳن ﻫذا
ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،وﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ أي ﺗﻌوﻳض ﺗدﻓﻌﻪ إﻳران ﻷﻣرﻳﻛﺎ ﺑﺳﺑب اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت

ﺑﻬﺎ؛ ﻷن إﻳران ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﻧﺗﻬك اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ.1

وﻟﺟﺄت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻧظر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن إﻟﻰ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة ﻳوم  24و ،1980/4/25ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﻗوات أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣرﻳراﻟرﻫﺎﺋن ،وﻟﻛن
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﺷﻠت ﻓﺷﻼ ذرﻳﻌﺎ ،وﻗدﻣت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة آﻧذاك ﺗﺑرﻳ ار ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺣﺳب رأﻳﻬﺎ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎدة ) (51ﻣن ﻣﻳﺛﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻟﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺑرت ﻋن ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد طﻠﺑت ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1979/12/15ﻣن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت

اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﻌدم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ أو ﻳﻔﺎﻗم اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ
وأوﺿﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛﻠف ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ أو اﻟﺑت ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﻟن ﻳؤﺛر ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺳﺗﺻدرﻩ ﺑﺧﺻوص

ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن.2

 -3إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ
أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑطﻬران
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1980/05/24وﻛﺎن ﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
)أ( ﻋدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (13ﺻوﺗﺎ ﺿد ﺻوﺗﻳن ﻣوﺿﺣﺔ أن إﻳران اﻧﺗﻬﻛت ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.
)ب( طﻠب ﻗﺿﺎة ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن إﻳران اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن إﺟراءات ﺑﺧﺻوص ﻣﺎ

ﺣدث ﻳوم  ،1979/11/04وأن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﻓراج ﻋن اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ،وأن ﺗﺳﻠﻣﻬم ﻟدوﻟﺔ ﺳوﻳﺳ ار اﻟﺗﻲ
ﺗرﻋﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران ،وأن ﺗؤﻣن ﻣﻐﺎدرة ﻫؤﻻء اﻟرﻫﺎﺋن ﻟﻸراﺿﻲ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ،وأن ﺗﻌﻳد ﻟﻠوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ووﺛﺎﺋق اﻟﺳﻔﺎرة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وﻗﻧﺻﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻳران.
)ج( ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ أﺻوات ) (12ﻗﺎﺿﻳﺎ ﺿد أﺻوات  3ﻗﺿﺎة ﺑﺗﻌوﻳﺿﺎت ﺗدﻓﻌﻬﺎ
إﻳران ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن أﺿرار.
)د( وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (14ﻗﺎﺿﻳﺎ ﺿد ﻗﺎض واﺣد ،ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﺣدد ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت اﻟﺗﻲ

ﺳﺗدﻓﻌﻬﺎ إﻳران ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ إذا ﻟم ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع.
 -1ﻋﺑد اﷲ اﻷﺷﻌﻝ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.247 :
 -2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.248 :
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ﻏﻳر أﻧﻪ ورﻏم ﺻدور ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻳراﻧﻳﺔ ،وﻗﺑﻝ ذﻟك رﻓﺿت ﺗطﺑﻳق اﻟﺗداﺑﻳر
اﻟﺗﺣﻔظﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧطﻘت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﺣﻳﻧﻬﺎ ﻟﺟﺄت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وطرﺣت ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻋدم ﺗﺟﺎوب إﻳران ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﻳر ،ﻟﻛن ﺟرى ﺗﻔﺎوض ﻻﺣق ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺗﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﺗﻳن ﻋن طرﻳق وﺳﺎطﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻛﻠﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎق ﺑﻳن إﻳران واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  09ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ،1981وﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗم اﻹﻓراج ﻋن اﻟرﻫﺎﺋن ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ورﻓﻊ اﻟﻳد ﻋن ﺟزء ﻣن اﻷرﺻدة اﻹﻳراﻧﻳﺔ اﻟﻣﺟﻣدة

ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ ) (13ﻣﻠﻳﺎر دوﻻر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى.

1

الفرع الثاني
النزاع الحدودي بين قطر والبحرين
ﺗﻌد ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻳﺎدة اﻟدوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻳﻣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻛراﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻳﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟدوﻟﻲ .إذ إن أي ﻧزاع ﺣدودي ﺑﻳن دوﻟﺗﻳن

ﻳﻔﺗرض وﺟود إدﻋﺎءات ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺷﺄن ﺳﻳﺎدة ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ.

وﻳﻌد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﺳﺑﻝ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﺣﻝ اﻷزﻣﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدودﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر اﻟرﻏﺑﺔ ﻟﻠدوﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺧﻼف إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ،وﻫﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﺑدو ﺣﻼ وﺳطﺎ ﻳﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ طرف ﻣﺣﺎﻳد ﻣﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ .وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدودﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻳﻛون ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻣن ﻗﺑﻝ دور
ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ ﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن

اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺛﺎر ﻣن ﻧزاﻋﺎت دوﻟﻳﺔ.
وﻗد ﺷﻬد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟدوﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
واﻟذي ﺗدور أﺣداﺛﻪ ﺣوﻝ ﺳﻳﺎدة ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟزر ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺟزر ﺣوار و اﻟزﺑﺎرة،
وﻛذا ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وﻳﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧزاع اﻷطوﻝ ﻣن ﻧوﻋﻪ ﻣر ﺑﻣراﺣﻝ ﻋدﻳدة وﻋرف

ﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺛﻳرة ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ ﻣن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ووﺳﺎطﺔ ،إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﻳﺟد ﻧﻔﻌﺎ ﻓﺗم ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺎز ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ ﻳﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ
أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻷطراف اﻟﻧزاع وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻷﻫم أﺳﺑﺎب وﻣراﺣﻝ ﺗطورﻫذا اﻟﻧزاع.

أوال :أسباب النزاع ومراحل تطوره
ﻧﺣﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺗﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻧﺷﺄة اﻟﻧزاع وﺗﺎرﻳﺧﻪ ،ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺈﻋطﺎء ﻧﺑذة

وﺟﻳزة ﻋن أﻫم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻳﻬﺎ.

 -1أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.162 :
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 -1أﺳﺑﺎب ﻧﺷﺄة اﻟﻧزاع وﺗﺎرﻳﺧﻪ
ﺗرﺟﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،وذﻟك ﺣﻳن اﻧطﻠﻘت ﻗﺑﺎﺋﻝ "اﻟﻌﺗوب"،
ﺑﺄﺳطوﻝ ﻛﺑﻳر ،ﻣن ﺷﺑﻪ ﺟزﻳرة ﻗطر؛ واﺳﺗوﻟت ،ﻋﺎم  ،1783ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣرﻳن ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ
اﻹﻳراﻧﻳﻳن؛ وﻋرف ﻋﺎﻣﺋذ ،ﺑﻌﺎم اﻟﻔﺗﺢ .وﺗﺣوﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻳﻬﺎ ،ﻷرﺿﻬﺎ اﻟﻐﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟزراﻋﺔ ،وأﺷﺟﺎر اﻟﻧﺧﻳﻝ،
ووﻓرة ﻣﺻﺎﻳد اﻟﻠؤﻟؤ ،واﻟﻣﻳﻧﺎء اﻟﻣزدﻫر ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة.
وﺗﺗﺄﻟف اﻟﺑﺣرﻳن ﻣن أرﺧﺑﻳﻝ ،ﻳﺿم ﺛﻼﺛﺎ وﺛﻼﺛﻳن ﺟزﻳرة ،أﻛﺛرﻫﺎ ﺟزر ﺻﺧرﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ،ﻻ أﻫﻣﻳﺔ
ﻟﻬﺎ .وأﻛﺑرﻫﺎ ﺟزﻳرة اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ أطﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ اﺳم اﻟﺑﺣرﻳن .وﻳﺗﻣﺗﻊ ﻫذا اﻷرﺧﺑﻳﻝ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ
اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺻﻔﻬﺎ "دﻳوراﻧد" ،ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻘﻳم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ ،ﺑﻘوﻟﻪ" :إن اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﺞ،
ﻛﻘﺑرص ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط".1

وﻗد ﺗﻣﻳزت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺎﻟﻌداء وﻗﻳﺎم ﺣروب أﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﻳن ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋﺎم

 1840ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ،وﻓﻲ ﻋﺎم  1867ﺛﺎر ﻧزاع ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﻋﻠﻰ إﺛر ﻫﺟوم ﺷﻧﺗﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻗطر

إﻧﺗﻬﻰ ﺑﻌﻘد ﻣﻌﺎﻫدة ﺻﻠﺢ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﺗدﺧﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ .2إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻳت ﻣﺗوﺗرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣطﺎﻟﺑﺔ
اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟزﺑﺎرة واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻘطرﻳﺔ ،واﺳﺗﻣر اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﺑداﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﻳﻧﺎت
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻹﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻧﻔطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﻳﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ -
ﺑﺗرو ﻟﻳوم ﻛورﺑورﻳﺷن -اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻳﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ

اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺟزر ﺣوار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔط ،ﻓﺄدى ذﻟك إﻟﻰ إﺛﺎرة ﺟدﻻ ﻛﺑﻳ ار
ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ﻣن ﻗﺑﻝ ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ،
واﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣرﻋﺎم  1937ﺑﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاع ﺑﻌد ﻫﺟوم اﻟﻘوات اﻟﻘطرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎرة ﺑﺗدﺧﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ورﺳﻣت
اﻟﺣدود ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  1947ﺛﺎر اﻟﻧزاع ﻣن ﺟدﻳد ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺿم ﻛﻝ ﻣن ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ و ﻗطﻌﺔ ﺟرادة إﻟﻰ

اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺑرﻳطﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1965ﺗﻘدﻣت ﻗطر إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﻳن ﻳﺗﺿﻣن ﺣﻝ اﻟﺧﻼف ودﻳﺎ
واﺳﺗﻣر اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ أن ﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدﻳن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﻣﺎ ﻋﺎم  1971ﻋن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ.3
 -2اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻳﻬﺎ

ﻳﻧﺣﺻر اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻟدوﻟﺗﻳن ﺣوﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﺟزر واﻷراﺿﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟزﺑﺎرة ﻓﻲ اﻟﻳﺎﺑﺳﺔ اﻟﻘطرﻳﺔ ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزر ﺣوار ،وﺟزﻳرﺗﺎ ﻗطﻌﺔ ﺟرادة ،وﺣد ﺟﻧﺎن ،وﻫﻣﺎ ﺟزﻳرﺗﺎن
 -1أﻧطر :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء ،أﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع وﻣراﺣﻝ ﺗطورﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://www.moqatel.com/moqatel/data/behoth/siasia-askria4/karn-africa/mokatel117-1-5htm

 -2ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﻧﻌﻼت اﻟﻌﻣري ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود ﺑﻳن دوﻝ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺣدﻳث ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ، 2007 ،ص.352 :
 -3ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺳﻠﻣﻳﺎ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2006 ،ص.284 :
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ﻼ ﻋن ﻣﺻﺎﺋد اﻷﺳﻣﺎك
ﺻﻐﻳرﺗﺎن ،وﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ وﻓﺷت اﻟﻌزم ،وﻋدد ﻣن اﻟﻔﺷوت اﻟﺻﻐﻳرة اﻷﺧرى .ﻓﺿ ً

واﻟﻠؤﻟؤ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،واﻧﺗﻬﺎءا ﺑﺣدود اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ دوﻟﺔ .وﻓﻳﻣﺎﻳﻠﻲ ﻧﺑذة ﻋن أﻫم اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ.
أ .ﺟزر ﺣوار
ﺗﺿم ﺟزر ﺣوار ﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﺟزﻳرة ﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻝ رﺑﻊ داﺋرة ﺗﺑﻌد ﻧﺣو ﻋﺷرﻳن ﻛﻠم ﻣن

اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻷﻗﺻﻰ ﺟﻧوب اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ رأس اﻟﺑﺣر ،وﻋﻠﻰ ﺑﻌد أﻗﻝ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻳﻠوﻣﺗرات ﻣن ﻗطر
ﺑﺣﻳث ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻳ ار ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧدت ﻋﻠﻳﻪ ﻗطر ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ ﺟزر ﺣوار
أي ﻗرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻗطر ﻛﺎن ﺳﻧدﻫﺎ ﺟﻐراﻓﻲ أي ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻘرب ،أﻣﺎ اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻛﺎن ﺳﻧدﻫﺎ
ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزر ﺣوار ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت آﻝ ﺧﻠﻳﻔﺔ ،وﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ﺛﻠث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﺑﻠﻳﺔ
ﻟﻠﺑﺣرﻳن ،وﻧظ ار ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻋرف اﻟﻧزاع ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ.
ب .اﻟزﺑﺎرة
اﻟزﺑﺎرة ﻋﺑﺎرة ﻋن آﺛﺎر ﻗرﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﻝ اﻟﻘطري ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺟزﻳرة اﻟﺑﺣرﻳن ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب،
وﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﻳن ﻛرأس ﻋرﻳض ﺗﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن اﻟﻌرﻳش ﺷﻣﺎﻻ طرق ﻣﻌﺑدة ﻳﺑﻠﻎ طوﻟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ113
ﻛﻠم أوﻝ ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ ﻫم أﺳرة آﻝ ﺧﻠﻳﻔﺔ ،وﻫم ﺣﻛﺎم اﻟﺑﺣرﻳن ﺣﺎﻟﻳﺎ اﻟذﻳن ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ذات أﻫﻣﻳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟﺎرة ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ طﺎﻟﺑت

اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺎﻟزﺑﺎرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أرض أﺟدادﻫم ،وﻫو ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻠق ﻟﻘطر اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﻫﻲ اﻷﺧرى أن اﻟزﺑﺎرة
اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ آﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗطر.1

ثانيا :جھود الوساطة
ﺷﻬدت ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﻳﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌرض اﻟﺧﻼف اﻟﺣدودي أﻣﺎم

اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻘد طﺎﻟﺑت ﻗطر ﺑﻌرض ﺧﻼﻓﻬﺎ اﻟﺣدودي ﻣﻊ اﻟﺑﺣرﻳن ﺣوﻝ ﺟزر ﺣوار وﻗطﻌﺔ ﺟرادة
وﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ أﻣﺎﻣﻪ ودﻋت ﻗطر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ،وﻗد ﺑﺎدرت ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ
اﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﺟراءات ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﻳم  ،وﻟﻛن اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗوﻗﻔت ﺟراء رﻓض اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ
ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻗطر.

وﺑﻌد ﺣﺻوﻝ ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﻋﺎم  1971ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﻣﺎ ﻋن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ،ﺣﺎوﻟت ﻗطر

اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع ﻣﻊ اﻟﺑﺣرﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﺟزﻳرة ﻓﻲ
اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﺑدﻻ ﻣن ﺣوار ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت ﺗﻌﺎون اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،إﻻ
أن اﻟﺑﺣرﻳن ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﻷي اﻗﺗراح ﻣن اﻗﺗراﺣﺎت ﻗطر ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
 -1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ– اﻟﺷﻠف ،2008/2007 ،ص.85 ،84 :
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ﻛوﺳﻳط 1واﺳﺗطﺎﻋت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ أن ﺗﺣﻘق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﺣﻳث ﺗم إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﻋﺎم  1978ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﺟﻣﻳد اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ.
إﻻ أن إﻋﻼن ﺧﺑراء اﻟﻧﻔط أن ﺣﻘﻝ دﺧﺎن اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻘطر ،وﻫو أﻛﺛر اﻟﺣﻘوﻝ ﻧﻔطﺎ ﻗد ﺑدأ ﻳواﺟﻪ
ﺧطر ﺗﺳرب اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺗﺟوﻳﻔﺎت طﺑﻳﻌﻳﺔ ﺗﺣت اﻷرض إﻟﻰ ﺟزر ﺣوار ،أدى إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻧزاع ﻣن ﺟدﻳد،

وﻳﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺳك اﻟﺑﺣرﻳن أﻛﺛر ﻣن أي ﻣرة ﺑﺟزر ﺣوار ﺑﻌد ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻔط ﻓﻲ

ﺣﻘﻝ دﺧﺎن اﻟﻘطري ،وذﻟك ﻟﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺑﺣرﻳن ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﻣﻌظم ﻣواردﻫﺎ اﻟﻧﻔطﻳﺔ وواﺻﻠت اﻟﺑﺣرﻳن
ﺟﻬودﻫﺎ ﺑﺿم ﺟزر ﺣوار واﺛﺑﺎت ﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺣﻳث ﻗﺎﻣت ﻓﻲ أواﺋﻝ  1982ﺑﺗدﺷﻳن إﺣدى
اﻟﺳﻔن اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺣت اﺳم ﺣوار واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﻧﺎو ارت اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻗطر أﻧﻪ
اﺳﺗﻔزاز ﻟﻬﺎ وﺧرق ﻻﺗﻔﺎق  ،1978ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري اﻟﺧﻠﻳﺟﻲ إﻟﻰ إﺻدار ﻗرار ﺑﻧﻔس اﻟﻌﺎم

 1982ﻳطﻠب ﻓﻳﻪ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ ﺳﻌﻳﻬﺎ ﻟﺣﻝ اﻟﺧﻼف ،ﻛﻣﺎ أﻗر اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أﻋﻣﺎﻝ
اﺳﺗﻔ اززﻳﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،وﻓﻲ  20أﻛﺗوﺑر  1984ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺷروع ﺿﺧم ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء
ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﺷت اﻟﻌﻠﻘم ﺑﻌد ردﻣﻬﺎ ،وﺗم ﻣد ﺟﺳر ﻳرﺑط اﻟﺑﺣرﻳن وﻗطر ،إﻻ أن اﻟﻧزاع ﺛﺎر ﻣن
ﺟدﻳد ﻋﺎم  1986ﺑﻌد ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻗوات ﻗطرﻳﺔ ﺑﻐزو ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ ٕواﻋﻼﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣظورة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﺟزر ﺣوار ﺑﺣرﻳﺎ وﺟوﻳﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑﻠﻎ اﻟﻧزاع ذروﺗﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻣﻛن اﺣﺗواؤﻩ إﻻ ﺑﺗدﺧﻝ ﺧﺎدم

اﻟﺣرﻣﻳن اﻟﺷرﻳﻔﻳن ،وﺗم اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﺑﻌد ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎٕ ،واﻋﺎدة اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻪ.

ﺗواﺻﻠت ﺟﻬود اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺣﻝ ودي ﻟﻠﺧﻼف ،ﺣﻳث اﺳﺗطﺎع اﻟطرﻓﺎن
اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﻋﺎم 1987ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺣﻝ اﻟﻧزاع ﻋن طرﻳق اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺧﻼف ،وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺷﻝ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻳﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻝ أﺧرى ﻓﻲ إطﺎر
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ ﻳﻧﻬﻲ اﻟﻧزاع.

ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑرﻋﺎم  1987ﻗﺎم اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻹطﺎر ،ﺑﺗﻘدﻳم ﻋدة ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗﺳوﻳﺔ
اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،ﻛﺎن ﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻪ إﺣﺎﻟﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﺑﻐرض اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ وﻣﻠزﻣﺔ ﻳﺗﻘﻳد ﺑﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ اﻟطرﻓﺎن ،2ﻟﻛن ﻳﺑدو أن ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت

ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﻗﺑﻝ أطراف اﻟﻧزاع ،وﺧﻳر دﻟﻳﻝ ﻣﺎ ﺻدرﻋن ﻗطر ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﻋﺎم

) (1991-1990ﺣﻳث ﻗﺎم اﻟﺷﻳﺦ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺑن ﺣﻣد أﻣﻳر ﻗطر ﺑﺈﺻدار ﻣرﺳوم ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺎﻣﺗداد اﻟﻣﻳﺎﻩ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻗطر إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  44.4ﻛﻠم ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻛﻝ ﺟزر ﺣوار وﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ وﻗطﻌﺔ ﺟرادة
 -1أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﻳدي ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،أﺑوظﺑﻲ :ﻣرﻛز
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2000 ،ص.30 :
 -2ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ ،اﻟﻌدد) ،2005 ،(3ص.207 :
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وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟزر ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻘطر ،وﻫذا أﻣر ﻣرﻓوض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﻷﻧﻪ
ﻳﻣس ﺑﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ وﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.
ﻓﻲ  25دﻳﺳﻣﺑر 1990وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ ،ﺗم ﺗوﻗﻳﻊ
ﻣﺣﺿر ﺑﻳن وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ،أﻧﺷﺄ ﺣﻘوﻗﺎ وواﺟﺑﺎت ﻟﻠطرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،وﻫو ﻣﺎ

اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ورأت ﻓﻳﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ دوﻟﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ رﻓﺿت دﻓﻊ اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺄن اﻟﻣﺣﺿر
ﻟم ﻳﻛن ﺳوى ﺳﺟﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎع وأن ﺗوﻗﻳﻊ وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر ﻟم ﻳﻛن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ اﺗﻔﺎق

دوﻟﻲ ٕواﻧﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫم ﺳﻳﺎﺳﻲ .1وأﺻﺑﺣت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ أﻣ ار ﻻ ﺑدﻳﻝ ﻋﻧﻪ.

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗدﺧﻝ دوﻝ ﺻدﻳﻘﺔ ﻗﺻد اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻘرﻳب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﻳن

اﻟﺑﻠدﻳن وﺗﻬدﺋﺔ اﻷوﺿﺎع وﻛﺎن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟدوﻝ واﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرﻓﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن ودوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻟﻛن دون ﺟدوى ،ﻣﻣﺎ أﻛد أن اﻟطرﻳق ﻣﺳدود ﻓﻲ ﻛﻝ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت أﻣﺎم اﻟﻧزاع اﻟﻘطري
اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻣﺎﻋدا طرﻳق واﺣد أﻻ وﻫو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ.

ثالثا :عرض الخالف الحدودي بين قطر والبحرين أمام محكمة العدل الدولية
ﺑﻌد ﻓﺷﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺣﻝ اﻟﻧزاع )اﻟﻘطري-اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ( اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ آﺧر ﺣﻝ وﻫو ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻫم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع؟.
 -1إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ
ﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ-:
أ .اﻧﻌﻘﺎد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري -اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻧﺟد أن ﻗطر ﻗد ﺗوﺟﻬت إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻧﻔرد ﻳوم  08ﺟوﻳﻠﻳﺔ 1991وﻗﺎﻣت ﺑرﻓﻊ دﻋوى ﺿد اﻟﺑﺣرﻳن ﺗطﻠب ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺳوﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
واﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻌﻳﻳن اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ.
أﺳﺳت ﻗطر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن

ﻓﻲ دﻳﺳﻣﺑر 1990ﻣن ﻗﺑﻝ وزراء ﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻟﺛﻼث.2

 -1ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر 2005 ،ص.158 :
 -2ﻓﻳﺻﻝ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻠﻲ طﻪ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.232 :

- 96 -

ردت اﻟﺑﺣرﻳن ﺑطﻠب ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ  08أوت  ،1991ﺛم اﺗﺑﻌﺗﻪ ﺑطﻠب ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  14أﻛﺗوﺑر1991
اﻋﺗرﺿت ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت ﺑﻬﺎ ﻗطر ،ﻛﻣﺎ دﻓﻌت ﺑﺄن ﻣﺣﺿر دﻳﺳﻣﺑر 1990ﻟﻳس اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
دوﻟﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣﺟرد ﺳﺟﻝ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟزﺑﺎرة.
درﺳت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﻠﺑﺎت اﻟطرﻓﻳن ،وﻗﺿت ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1994ﺑﺄن رﺳﺎﺋﻝ دﻳﺳﻣﺑر1987
وﻣﺣﺿر دﻳﺳﻣﺑر 1990ﺗﻌﺗﺑر اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت دوﻟﻳﺔ ﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطراﻓﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن ﻗطر ﻟم
ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ اﻟﻧزاع ﻗﻲ طﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ  08ﺟوﻳﻠﻳﺔ ،1991ﻓﻘد ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋطﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر
ﻟﻠطرﻓﻳن ﻟﻼﺗﻔﺎق رﻓﻊ ﻧزاﻋﻬﻣﺎ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب طﻠب ﻣﺷﺗرك أو طﻠﺑﺎت ﻣﻧﻔردة ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻠن
اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ،وﺗرﻛت ذﻟك اﻟوﻗت ﻻﺣق.
ﻗﺎم اﻟطرﻓﺎن ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﻌدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻗﺻد اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺻﻳﻐﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
إﻻ أﻧﻬﻣﺎ أﺧﻔﻘﺎ ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻗطر ﻓﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر 1994ﺗﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻣﻧﻔرد ﻳﺗﺿﻣن ﻛﻝ اﻟﻧزاع ،ﻏﻳر أن
اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﺎودت اﻋﺗراﺿﻬﺎ ﺑﺷﺄن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ووﺟﻬت اﻋﺗراﺿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻳث
ﻗﺎﻟت أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﻌﻠن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  01ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1994ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠب
ﻗطر اﻟﻣﻧﻔرد ﺑﺗﺎرﻳﺦ  08ﺟوﻳﻠﻳﺔ  ،1991وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌﻠن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ أﻧذاك ،ﻓﻬذا ﻻ ﻳﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ

طﻠب ﻗطر اﻟﻣﻧﻔرد ﻓﻲ  30ﻧوﻓﻣﺑر 1994ﻓﻲ ﻏﻳﺎب ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ
أﻣر اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﺷﻛﻝ ﺟدي ،وﺗوﺻﻠت إﻟﻰ إﺻدار ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ 15ﻓﻳﻔري
 1995ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﻋﺷرة أﺻوات ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﻣﺳﺔ ،واﻟذي ﻗﺿت ﻓﻳﻪ ﺑﺄن ﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺣﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ،وذﻟك ﺑﻣوﺟب رﺳﺎﺋﻝ دﻳﺳﻣﺑر 1987وﻣﺣﺿر
دﻳﺳﻣﺑر ،1990وأن ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر ﻗد أﻗر رﻓﻊ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة

اﻟﻣﺣددة ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد رﻓﺿت اﻋﺗراض اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻟدوﺣﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ وﺟوب رﻓﻊ اﻟﻧزاع ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﺗرك ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗﺑﻠت اﻟطﻠب اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻗطر ﻓﻲ 30
ﻧوﻓﻣﺑر 1994واﻟذي اﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ ﺣددﺗﻪ اﻟﺻﻳﻐﺔ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ.

1

ب .أﺳس اﻧﻌﻘﺎد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري -اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،ﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺗطرق إﻟﻰ
اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺷﻲء ﻣن اﻹﻳﺟﺎز.
ﺑﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
وطرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،وﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋﻝ ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ،اﻗﺗراح
إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣور اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻼﻫﺎي ﻹﺻدار ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﻣﻠزم ﻟﻠطرﻓﻳن
 - 1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.90 ،89 :
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اﻟﻠذﻳن ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺗطﺑﻳق ﺷروطﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗراح ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻋن ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﺣرﻳن
وﻗطر واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺗواﻓق
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺿﻳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع  25دﻳﺳﻣﺑرﻋﺎم  1990واﻟذي ﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق اﻟطرﻓﻳن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ -وﺑﻣﺟرد أن ﺗﺿﻊ ﻳدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع -ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻧظر واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣدودﻳﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻧزاع أو أي اﻣﺗﻳﺎز أو ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺣﻝ ﺧﻼف ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،وﻛذﻟك ﺗرﺳﻳم ﻣﻧﺎطق اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ

ﻟﻠدوﻟﺗﻳن.1

ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺿر اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺟواز ﺗﻘدم أﺣد اﻟطرﻓﻳن إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وطرح
اﻟﻧزاع ﻓور اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬر ﻣﺎي  ، 1991وﻫذا

طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺻﻳﻐﺔ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﺗﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗطر وﻛﺎن ﻫذا أﻫم اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺣﺿر دﻳﺳﻣﺑر ،1991وﻣن ﻫذا
ﻳﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺿر اﺗﻔﺎق ﻣﻧﺷﺊ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ رﺿﻲ ﺑﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن ﻣﻣﺎ
ﻳﻌﻧﻲ إﻧﺷﺎء ﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷطراف وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ
واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،2وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ رﻓض اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻻت دﻓﻊ اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ

ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﻗطر.
 -2اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ  15ﻓﻳﻔري 1995اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﻌﻘﺎد إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري -اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﺑدأ اﻟطرﻓﺎن إﺟراءاﺗﻬﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻗﺎﻣت ﻗطر ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻝ
 82ﻣﺳﺗﻧدا ﻟﺗدﻋﻳم ﻣوﻗﻔﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﻻ أن اﻟﺑﺣرﻳن ﻗدﻣت طﻌﻧﺎ رﺳﻣﻳﺎ ﻓﻲ  25ﺳﺑﺗﻣﺑر1996
ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻗطر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم ﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن
اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎر أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻋﻠﻳﻪ طﻠﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺗﻳن ﺗﺑﻳﺎن ﻣوﻗﻔﻬﺎ -ﻓﻲ ﻣذﻛرات
ﻣﻛﺗوﺑﺔ -ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﺣﻳث ردت ﻗطر ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻐﻔﻝ اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋق ﻏﻳر اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ

وﻫو ﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ،ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت اﻋﺗذارﻫﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺑﺣرﻳن ﻋن ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ
ﻋطﻠت ﺳﻳر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﺛﺎرت ﻗﻠق اﻟﺑﺣرﻳن ،وﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻹﺟراءات.3

ﻓﻲ ﻓﻳﻔري 1999ﺳﺟﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﺳﻣﻳﺎ ﺗﺧﻠﻲ ﻗطر ﻋن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺛﺑت أﻧﻬﺎ ﻣزورة وﺗﻘدم
ﺑﻌدﻫﺎ ﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن ﺑطﻠﺑﺎﺗﻬﻣﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

Qatar v. bahrain, jurisdiction and admissibility,1994 international court of justice reports

1-

 -2ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.212 :
 -3أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﺟﻠد  ،2005 ،61ص.28 :

- 98 -

أ /طﻠﺑﺎت اﻟﺑﻠدﻳن
ﻗدﻣت اﻟﺑﺣرﻳن وﻗطر ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣدود ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

أ .1 -ﻣطﺎﻟب دوﻟﺔ ﻗطر
)أ( ﺳﻳﺎدة ﻗطر ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار.
وﻋدﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻣرﻫﺎ
)ب( ﺳﻳﺎدة ﻗطر ﻋﻠﻰ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ وﻗطﻌﺔ ﺟرادﻩ ّ
اﻟﻣد و ﺗﻧﺣﺳر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺟزر

ﻣﻳﺎﻩ

)ج( ﻟﻳس ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة ﺟﻧﺎن.
)د( ﻟﻳس ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﺑﺎرة.
)ﻫـ( أن دﻋوى اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣدود اﻷرﺧﺑﻳﻝ وﺧطوط اﻷﺳﺎس اﻷرﺧﺑﻳﻠﻳﺔ وﻣﻐﺎﺻﺎت
اﻟﻠؤﻟؤ وﻣﺻﺎﺋد اﻷﺳﻣﺎك ﺳﺗﻛون ﻏﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻐرض ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن.
)و( رﺳم ﺧط اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻷوﺣد ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺣﺳﺎن أن اﻟزﺑﺎرة
وﺟزر ﺣوار وﺟزﻳرة ﺟﻧﺎن ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﺳﻳﺎدة ﻗطر ﻻ اﻟﺑﺣرﻳن.
أ . 2 -ﻣطﺎﻟب دوﻟﺔ اﻟﺑﺣرﻳن
طﺎﻟﺑت اﻟﺑﺣرﻳن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋﺎوى واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ وأن
ﺗﺻدر ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
)أ( ﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﺑﺎرة.
)ب( ﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺟﻧﺎن وﺣد ﺟﻧﺎن.
)ج( ﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﻗطر ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ
وﻗطﻌﺔ ﺟرادة ،وﻫﻲ ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗﻛون اﻷرﺧﺑﻳﻝ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ.
ب /ﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻘدﻣت ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﺑطﻠﺑﺎﺗﻬﻣﺎ ،ﺑدأت ﺟوﻟﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺷﻔوﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت
ب .1 -دﻓﺎع ﻗطر
ﺗﺷﻛﻝ دﻓﺎع ﻗطر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ" ﺗورﻳز ﺑﻧﺎدر" ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺗدﺑﺎ ،وﺗرأس ﻫﻳﺋﺔ اﻟدﻓﺎع اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم
ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻘطري" ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء آﺧرﻳن أﻫﻣﻬم وزﻳر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺷؤون
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ " أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣﺣﻣود" ،ووزﻳر اﻟﻌدﻝ اﻟﻘطري اﻟﺳﺎﺑق اﻟدﻛﺗور"ﻧﺟﻳب ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﻳﻣﻲ"

- 99 -

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻛﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،وﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن رﺟﺎﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻳﻳن ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ ،وﺑﻠﺟﻳﻛﺎ ،وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ

واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻟﻬﻧد.1

رﻛزت ﻗطر ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار واﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﺟزءا ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن أراﺿﻳﻬﺎ
وأﻧﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،وﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘدﻳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧراﺋط اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ واﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ ،واﻟﻌدﻳد ﻣن

اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﻣﺛﻠت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ظﻠت ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ

ﻟﻔﺗرة طوﻳﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺛﺑت ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟزر ﺣوار ،أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﻧدت ﻗطر إﻟﻰ اﻟﺑﻌد
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺧﻼف.2

ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أوﻝ ﻣراﻓﻌﺔ ﻟﻘطر واﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ" روﻣﺎن ﺑوﻧدي" ﻧﺟد أﻧﻪ رﻛز ﻋﻠﻰ أن–ﻣﺎ
ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﺑﺣرﻳن إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﻣن إﺛﺑﺎﺗﺎت ﻻ ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ -وﺗﺳﺎءﻝ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﺋﻼ "ﻛﻳف ﻳﻣﻛن أن ﺗﺗﻔق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺧراﺋط اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ واﻟروﺳﻳﺔ واﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزر اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗطرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺷﻛك ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟوﺛﺎﺋق
اﻟﻘطرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣون ﻧﻔﺳﻪ؟"
أﺿﺎف اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻬﻧدي "ﺷﺎﻧﻛر داس" ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺣق ﻗطر ﻓﻲ اﻟﺟزر ،واﺳﺗﺑﻌد
ﻛﻝ اﻟﺷﺑﻬﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺧراﺋط ،ورﻛز ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎ ﺣﻳث ﻗﺎﻝ أن ﻗطر ﻗدﻣت ) (82وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ

ﻟﻠﺟزر ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟﺑﺣرﻳن ﻟم ﺗﻘدم ﺳوى ) (05وﺛﺎﺋق ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻰ ﻓﺗرة ﺗواﺟد ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻛﺎن ﺑداﻓﻊ ﺷﺧﺻﻲ
ﻻ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﻧﺢ ﺗم دون إﻋﻼم ﺣﻛﺎم ﻗطر.
أﻣﺎ اﻟﺑروﻓﻳﺳور"ﺟوﻧﺑﻳﺎر ﻛوﻧدﻳك" أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،ﻓﻘد رﻛز

ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وﺗﺳﺎءﻝ ﻋن رﻏﺑﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﺻﻐر
اﻟﻔﺷوت واﻟﺻﺧور واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﻳﻬﺎ ،واﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﻳن
اﻷرﺧﺑﻳﻠﻳﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ذﻟك.

ﻛﻣﺎ ﺑﻳن ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ أن ﻗطر ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﺧط ﺗﻘﺳﻳم ﻗﻳﻌﺎن اﻟﺑﺣﺎر ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وأﻧﻪ ﺧط
وﺿﻊ ﻟﺗﺣﺎﺷﻲ اﻟﺻ ارﻋﺎت ﺑﻳن ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔط ﻻﻏﻳر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻳس ﻟذﻟك أي ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﺳﻳد "اﻳﺎن ﺳﻳﻧﻛﻠﻳر" ﺗم اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋﺎم 1939

اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﺑﺣرﻳن ﺟزر ﺣوار ،ﻣﺑر ار ذﻟك ﺑﺄن ﻗرار ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻟم ﻳﻠق ﻣواﻓﻘﺔ ﻗطر وﻻ رﺿﺎﻫﺎ ﻋﻠﻳﻪ.

 -1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.93 :
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.292 :
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ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺳﻳد "أرﻳك دﻳﻔﻳد" ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ب" ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗطر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠزﺑﺎرة "ﻣؤﻛدا
أن ﻗطر ﻫﻲ أوﻝ ﻣن طﺎﻟﺑت ﺑﻌرض ﺣوار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻣﻧذ  ،1964ﺑﻳﻧﻣﺎ رﻓﺿت اﻟﺑﺣرﻳن ،وﻟم ﺗﻘﺑﻝ
إﻻ ﻋﺎم  ،1988ﺑﻌد أن ﻋرﺿت اﻟزﺑﺎرة ﻛورﻗﺔ ﻣﻘﺎﻳﺿﺔ"
ﻋﻣوﻣﺎ أﻛد ﻣﺣﺎﻣو ﻗطر ،ﺣق ﻣوﻛﻠﺗﻬم -ﻗطر -ﻓﻲ اﻟﺟزر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺗﺷﻛﻳﻛﻬم ﺑﺎﻟﺻور

اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺣرﻳن ،ﻣؤﻛدﻳن أن ﻣﺎ ﻳﻔﺻﻝ ﻗطر ﻋن ﺟزر ﺣوار ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  150ﻣﺗر ،ﺑﻌﻛس
اﻟﺻور اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻓﻲ آﺧر ﻳوم ﻣن ﻣراﻓﻌﺎت ﻗطر ،ﻗررت ﻫﻳﺋﺔ دﻓﺎﻋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟزر

ﺣوار واﻟزﺑﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة وﺿﻊ ﺗﻘﺳﻳم ﺑﺣري ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﻳﻌطﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺟزر اﻟﻣﺗﻧﺎزع
ﻋﻠﻳﻬﺎ.1

وﻗﺎﻝ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ" :إﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟزﺑﺎرة ،ﻗد أﺧذت ﻣن طرف اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻘط ،ﻛﻧﻘطﺔ ﺗﻛﺗﻳﻛﻳﺔ ﻻ

ﻏﻳر ،ﺑﻘﺻد اﻟﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺣوار .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣر ،ﻓﻧﺣن ﻣرﻧون ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ،وﻻ
ﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﺧط ﻋﺎم  .1947وﻧﻘوﻝ إن ﻗراري  1947و  1939ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ،ﻳﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر
ﻓﻳﻬﻣﺎ .ﻓﻲ ﺣﻳن أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،ﻳرﻓض ﻗرار  ،1947وﻳﻘﺑﻝ ﻗرار 1939؛ وﻫذا أﻣر ﻻ ﻳﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ
اﻟﻣﻧطق".
وأﺿﺎف أن طﻠﺑﺎت اﻟطرﻓﻳن واﺿﺣﺔ .وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر ﺑرﻣﺗﻬﺎ .وﻻ أﺗﺻور

أن أﺣدا ﻣن اﻟطرﻓﻳن ،ﻳﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ،أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳوف ﺗﺣﻛم ﺑﻣﻧﺎﺻﻔﺔ اﻟﺟزر ﺑﻳﻧﻧﺎ؛ وﻟﻳس ﻫﻧﺎك
أﺣد ﻣﻧﺎ ،ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ .ﻻ أﺗﺻور أن ذﻟك ﻣﻣﻛن ،ﻷن ﺣوار وﺣدة ﺟﻐراﻓﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﺑر
اﻟﺗﺎرﻳﺦ ،وأن اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻳن ﻛﻝ ﺟزﻳرة وأﺧرى ،ﺻﻐﻳرة ﺟدا ،ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ وﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ .ﺛم إن
وﺟودﻫﺎ ﻛﺄرﺧﺑﻳﻝ ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻫﻲ أﻗرب إﻟﻰ ﻗطر؛ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻛﺛﻳرة ،أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن
اﻟﺷﺎطﺊ اﻟﻘطري أﻛﺛر ﻣن  150ﻣﺗ ار.
وﻣﺿﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ :إن ﻣﺑدأ " ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﺑﻳدﻩ ،ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﺑﺣوزﺗﻪ" ،ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ دوﻝ
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون؛ أوﻻ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻳس ﻋرﻓﺎ دوﻟﻳﺎٕ ،واﻧﻣﺎ ﻋرف إﻗﻠﻳﻣﻲ ،ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﻳم ،وأﺻﺑﺢ ﻧﺻﺎ
ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌض دوﻝ ﻣﻧطﻘﺔ أﻣرﻳﻛﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ أن ذﻟك اﻟﻣﺑدأ ،ﻟم
ﻳرﺗق إﻟﻰ أن ﻳﻛون ﻋرﻓﺎ دوﻟﻳﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﻟدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎطﺑﺔ.2
ب –  . 2دﻓﺎع اﻟﺑﺣرﻳن
ﺑﻌدﻣﺎ اﻧﺗﻬت ﻗطر ﻣن ﻣراﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ،ﺟﺎء دور اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻘطر واﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ

ﺧﻣس ﺟﻠﺳﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗﻘدﻳم ادﻋﺎءاﺗﻬﺎ واﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻔﻧﻳد ادﻋﺎءات ﻗطر ،ﺗوﻟت
 -1أﻧظر :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء) ،ﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن  ،دﻓﺎع ﻗطر( ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:

http://www.moqatel.com/moqatel/data/behoth/siasia-askria4/karn-africa/mokatel117-1-5htm

 -2أﻧطر :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ﻣﻬﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺑﺣرﻳن ﻫﻳﺋﺔ رﻓﻳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗرأﺳﻬﺎ وزﻳر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻳد »ﺟواد ﺳﺎﻟم
اﻟﻌرﻳض« ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻳن :اﻟﺑروﻓﻳﺳور »أﻳﻠﻳو ﻫو ﻟوﺗر ﺑﺎﺧت« ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﺑرﻳدج
اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ ،واﻟﺑروﻓﺳﺳور اﻟﺳوﻳدي »ﻳﺎن ﺑوﻟﺳون« واﻟﻣﺣﺎﻣﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن »ﺑروﺳﺑﻳر ﻓﻳﻝ« ،و»ﻣﺎﻳﻛﻝ
راﻳزﻣﺎن« ،واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ »ﻓﺗﺣﻲ اﻟﻛﻣﻳﺷﻲ« ﻛﻣﺎ ﺣﺿر اﻟﻣراﻓﻌﺎت وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳن »اﻟﺷﻳﺦ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺑﺎرك آﻝ ﺧﻠﻳﻔﺔ« ،و»ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن ﺳﻳف« وزﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ و»ﻣﺣﻣد

ﺣﺎﺑراﻷﻧﺻﺎري« ﻣﺳﺗﺷﺎر أﻣﻳر اﻟﺑﺣرﻳن.
ﺑدأت اﻟﺟوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﺷﻔﻬﻳﺔ ﻓﻲ  15/14ﺟوان  2000ﺣوﻝ ﻣوﺿوع

ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،1ﺣﻳث أﺷﺎراﻟﺑوﻓﻳﺳور»ﺑروﺳﺑﻳر ﻓﻳﻝ« ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ أن إدﻋﺎء ﻗطر ﺑﺣﺟﻳﺔ ﺧط
 1948إدﻋﺎء ﺑﺎطﻝ ،ﺣﻳث أن ﻗطر اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘرﻳر اﻟﺧﺑﻳرﻳن –ﻛﻳﻧدي -و-وﻳﺗﻳﻣور ﺑوﻏز-

اﻟذﻳن اﻗﺗرﺣﺎ ﺗﻘﺳﻳم ﻗﺎع اﻟﺑﺣر وﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﻣن اﻟﺧﻠﻳﺞ ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ

اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﺣرﻳن وﻗطر وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ دﻟﻳﻼ ﻳﻔﺗﻘر ﻟﻠﺣﺟﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎراﻟﺑروﻓﻳﺳورﻓﻳﻝ إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ
ﺑﺧﺻوص ﺗﻘرﻳر اﻟﺧﺑﻳرﻳن ،وﻫﻲ إﻋﺗراف ﻛﻝ ﻣن ﻛﻳﻧدي وﺑوﻏز أن اﻟﺧراﺋط اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر ﻟم ﺗﻛن
ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﻳر ﻣﺟزوم ﺑدﻓﺗﻬﺎ ،وأن اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟزر ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أورد اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر واﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ أن اﻟﺧط اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1947ﻟﻳس ﻟﻪ أي ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ

ﻛﺎن ﻳﺣدد ﻣﻧﺎطق ﺗﻧﻘﻳب اﻟﻧﻔط ﻟﻧﻔﺎدي اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺛور ﺑﻳن اﻟﺷرﻛﺎت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺑﻠدﻳن.

أﻣﺎ اﻟﺑروﻓﻳﺳور »ﻟوﺗرﺑﺎﺧت« ﻓﻘد رﻛز ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟزﺑﺎرة ﻣن ﻗطر؛ ﻣﺣﺎوﻻ إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣدر ﻣﻧﻬﺎ أﺟداد آﻝ
ﺧﻠﻳﻔﺔ ،ﺣﻛﺎم اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﺣﺎﻟﻳﻳن .أﻣﺎ ﻋن اﻟﺟزر ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟوﺗر ﺑﺎﺧت ،إن ادﻋﺎءات ﻗطر ﺳﺗﺗﺳﺎﻗط ،واﺣدة

ﺗﻠو اﻷﺧرى ،ﻟدى ﺗﻘدﻳم اﻟﺑﺣرﻳن أدﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟزر .ورﻛز اﻟدﻓﺎع اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻓﻲ أن "ﺟزر ﺣوار
ﺟزء ﻣن اﻷرﺧﺑﻳﻝ اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ،ﺣﻳث ﺗﺑدو ﻛﻝ ﺟزﻳرة وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟزء ﺑري ،ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸرﺧﺑﻳﻝ اﻷم" .وﻫو
اﻟطرح اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،اﻟذي دﻋﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع ،وﻟﻳس
اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘط ،ﻛﻣﺎ ﺗطﺎﻟب ﻗطر.2

ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ رﻛز اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺑروﻓﻳﺳور"ﻣﺎﻳﻛﻝ راﻳزﻣﺎن" ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺳﻘﺎط ﺣﺟﺔ اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ

ﻗﺎﺋﻼ أن اﻟﺑﺣرﻳن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ آﺧر ﺟزﻳرة ﻟﻬﺎ وﻟﻳس ﻗﻲ ﺟزﻳرة ،ﻛﻣﺎ أﺷﺎر ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎرﻋﺎم
 ،1958واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ أﺻﺑﺣت اﻷرض ﻫﻲ اﻟﻣرﺟﻊ وﻟﻳس اﻟﺑﺣر ،ﻛﻣﺎ أﺿﺎف أن اﻟﺑﺣر ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑر،
وأن اﻟﺟزء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻛﻝ ،وأن اﻟﻛﻝ ﻫو أرﺧﺑﻳﻝ ﻟﻠﺑﺣرﻳن...وأن ﺳﺎﺣﻝ اﻷرﺧﺑﻳﻝ ﻳﺑدأ ﻣن آﺧر ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ آﺧر
 -1ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.161 :
 -2أﻧظر :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
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ﺟزﻳرة ﻣن ﺟزر اﻷرﺧﺑﻳﻝ وﻟﻳس اﻟﻌﻛس ،وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ »ﻟوﺗرﺑﺎﺧت« رﻛز ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻧﻳد ﺣﺟﺔ
ﻗطر اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗراب ﺑﻬذف ﺿم ﺟزر ﺣوار إﻟﻳﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ »ﻓﺗﺣﻲ اﻟﻛﻣﻳﺷﻲ« ﻓﻘد طﺎﻟب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻘواﻧﻳن ﻧﻔﺳﻬﺎ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﺷﻬرﻫﺎ ،ﻗﺿﻳﺔ ﺑورﻛﻳﻧﺎﻓﺳو وﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم  ،1986وﻗﺿﻳﺔ

اﻟﻬﻧدو ارس ﺿد اﻟﺳﻠﻔﺎدورﻋﺎم  ،11992وﻏﻳرﻫﺎ أﻳن اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣوروﺛﺔ
ﻋن اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺎ اﻣﺗﻠﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺳﺗواﺻﻝ اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ

وأﻛد »اﻟﻛﻣﻳﺷﻲ« أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻧزاع ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن اﻟﻣﻌروض أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.2

أﺿﺎف ﻧﻔس اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أن ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ورﺛﺗﺎ ﺣدودا ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻋﺎم ،1971
وﻫو اﻟﺗﻘﺳﻳم اﻟذي وﺿﻊ ﺟزر ﺣوار ﺗﺣت ﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﻛم ﺗﺣﻛﻳﻣﻲ ﻋﺎم  1939ﺻﺎدر
ﻋن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ.

أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻛﻧدي»روﺑرت ﻓوﻟﻳﺗ ار« ﻓﻘد رﻛز ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻲ وﻫو ﺗﻌﻣﻳر ﺟزر
ﺣوار ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺳﻛﺎن ،إذ أﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﺟزر ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛﻧﻬﺎ ﻗﺑﻳﻠﺔ »اﻟدواﺳر« ﻟﻣدة ﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻛﻝ ﺳﻧﺔ،
وﻛﺎن ﻳﺗوﻟﻰ ﺷﻳوخ اﻟﺑﺣرﻳن »آﻝ ﺧﻠﻳﻔﺔ« أﻣراء ﺗﻠك اﻟﻘﺑﻳﻠﺔ أﻣورﻫم ﻣﻣﺎ ﻳؤﻛد أن اﻟﺑﺣرﻳن ﻣﺎرﺳت ﺣﻘوﻗﺎ

ﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار ،ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻝ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳم وﺛﺎﺋق ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﺗﺛﺑت ذﻟك.3

ﻋﻣوﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻳﺋﺔ دﻓﺎع اﻟﺑﺣرﻳن وﻗﻌﻬﺎ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إذ أن ﻣﺣﺎﻣو اﻟﺑﺣرﻳن ﺣﺎوﻟوا ﺑﺷﺗﻰ
اﻟطرق إﺛﺑﺎت ﺣق اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
واﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﻣطروح أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﺑﻬذا اﻟﺷﻛﻝ ﺗﻛون ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﻗد اﻧﺗﻬﻳﻧﺎ ﻣن ﺗﻘدﻳم ﻣراﻓﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﻔﻬﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ رﺟﺎﻝ ﻗﺎﻧون ﻣﺧﺗﺻﻳن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ،وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ

ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ أطراف اﻟﻧزاع اﻟﻣﺣﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،ﻟﻳﺄﺗﻲ

ﺑﻌدﻫﺎ دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻔﺣص أدﻟﺔ اﻟطرﻓﻳن واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ إﺻدار ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
اﻟﻧزاع.

4

 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻌدد) ،1990 ،(46ص 137 :وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
 -2أﻧظر :ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق.
 -3ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.301 :
 -4ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.97 :
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 -3اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻧزاع
ﺗﻌﻣﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ،ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ
ﻷطراف اﻟﻧزاع ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺑﻳب أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻘوة اﻹﻟزاﻣﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷطراف
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:
أ .ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛم وأﺳﺑﺎﺑﻪ
ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺟزر ﺣوار-ﻗطر ﺿد اﻟﺑﺣرﻳن -ﻣن ﺗﻘدﻳم ﻣذﻛرﺗﻬم
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ،واﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺷﻔوﻳﺔ ،دﺧﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣداوﻻت ﻛﺎﻧت اﻷطوﻝ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ،إذ
اﺳﺗﻣرت ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ،وﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد اﻟظﻬر ﺑﺗوﻗﻳت ﻫوﻟﻧدا ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن ﺷﻬر
ﻣﺎرس  ،2001أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺷﻬﻳر واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ،
ﻣﺳدﻟﺔ اﻟﺳﺗﺎرﻋﻠﻰ أﺣد أطوﻝ وأﺻﻌب اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺣدودﻳﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ،وﻗﺎم رﺋﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﻔرﻧﺳﻲ "ﺟﻳﻠﺑﺎرﻏﻳوم" ﺑﻘراءة ﻧص اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺗﻳن وﻧﺻف ﻣن اﻟزﻣن.

وﻗد ﺟﺎء ﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدرﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ  16ﻣﺎرس 2001ﻓﻲ ﺟزأﻳن ،ﻳﺗﻌﻠق اﻟﺟزء
اﻷوﻝ ﺑﺳﻳﺎدة ﻛﻝ ﻣن اﻟﺑﻠدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود
اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺑذﻟك:
اﻟﺟزء اﻷوﻝ :اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
 (1ﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻛم
)أ( ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع أن ﻟدوﻟﺔ ﻗطر اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎرة،
)ب( ﻗررت ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (12ﺻوﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﻣﺳﺔ أﺻوات ﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار،
)ج( ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع أن ﺳﻔن دوﻟﺔ ﻗطر ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣرﻳن اﻟذي
ﻳﻔﺻﻝ ﺟزر ﺣوار ﻋن ﺟزر اﻟﺑﺣرﻳن اﻷﺧرى ﺑﺣق اﻟﻣرور اﻟﺑريء اﻟﻣﻣﻧوح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻟﻌرﻓﻲ،
)د( ﻗررت ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (13ﺻوﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ أرﺑﻌﺔ أﺻوات أن ﻟدوﻟﺔ ﻗطر اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة ﺟﻧﺎن،
ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺣد ﺟﻧﺎن،

)ﻫـ( ﻗررت ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (12ﺻوﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﻣﺳﺔ أﺻوات أن ﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟزﻳرة
ﻗطﻌﺔ ﺟرادة،
)و( ﻗررت ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع أن ﺟزﻳرة ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺣﺳر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎء ﻋﻧد اﻟﺟزر ﺗﻘﻊ ﺗﺣت
ﺳﻳﺎدة ﻗطر،
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)ي( ﻗررت ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ) (13ﺻوﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ أرﺑﻌﺔ أﺻوات ،أن ﻳرﺳم اﻟﺣد اﻟﺑﺣري اﻟذي ﻳﻘﺳم
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻗطر ودوﻟﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (250ﻣن ﻫذا

اﻟﺣﻛم.1

 (2ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺣﻛم
أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫذا ،وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺄﺳﻳﺳﻪ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة

) (38اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ
ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﻳن اﻟدوﻝ ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻌرف

اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وآراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻳﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻧد اﻧﻌدام اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﻳﺔ او ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن إﻋطﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﻳق
ﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري –اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
رﺳﻣﻳﺔ ﻣوﻗﻌﺔ ﺑﻳن أطراف اﻟﻧزاع إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طرف ﺛﺎﻟث »اﻟﺳﻌودﻳﺔ« ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﻳﺔ وﻫﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻌﺎم  1982وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرﻓﻳن ،وﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫم ﻣﺎ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻪ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﺎرس .2001
• اﻟزﺑﺎرة
أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟزﺑﺎرة إﻟﻰ ﻗطر ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم  1868اﻟذي ﻟم ﺗطﺎﻟب
ﻓﻳﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺎﻟزﺑﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﺑوت ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺳﻠطﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺑﺣرﻳن ،أﺛﻧﺎء

ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﻠزﺑﺎرة ﺑﻝ ﻛﺎن أﻓراد ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳؤدون ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻟﻠﺑﺣرﻳن دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺳﻠطﺔ  ،2ﻛﻣﺎ أن
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﺎم  1937ﺑﻳن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ وﺷﻳﺦ اﻟﺑﺣرﻳن ،وأﻳﺿﺎ ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ

ﻟﻠﺣﺎﻛم اﻟﻬﻧد ،ﻟم ﺗﺑﻳن أي ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﺑﺎرة ،3واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻝ

واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﻛد أن اﻟزﺑﺎرة ﻗطرﻳﺔ ،وﻫذا أﺛﻧﺎء اﻟﺗواﺟد اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

إﻟﻰ رﻓض طﻠب اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟزﺑﺎرة ﻟﻬﺎ ٕواﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻗطر.
 yﺟزر ﺣوار

اﺳﺗﻧدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ "ﺟزر ﺣوار" ﻟﻠﺑﺣرﻳن إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر
ﻓﻲ  1939اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ اﻟﺟزرﻟﻠﺑﺣرﻳن ،واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻗرار ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻟﻌﺎم  1939ﻗد أﺛﺎر ﺟدﻻ
ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻛﺑﻳ ار ﺑﻳن ﻗطرواﻟﺑﺣرﻳن إذ أن اﻟﺑﺣرﻳن ﺗرى ﻓﻳﻪ اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺗﻬﺎ ﻟﺟزرﺣوار ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
 -1ﻣوﺟز اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻔﺗﺎوي واﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ )  ،(2002 -1997ص.177 ،176 :
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.320 :
 -3ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﻧﻌﻼت اﻟﻌﻣري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.353 :
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ﺗرﻓﺿﻪ ﻗطر وﻻ ﺗﻌطﻳﻪ أي ﻗﻳﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻟم ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﺣﻛﻣﺎ ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺎ ،1واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻝ اﻟﻘرب اﻟذي
ﺗرى أﻧﻪ ﻳﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ووﺛﺎﺋق ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﻋﺎم  .1913اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻧودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣق ﻗطر ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار ،وﻧظ ار ﻟﻬذا

اﻟﺟداﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﺣوﻝ ﻗرار  1939ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻔﺣص اﻟﺣﻛم 2ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﻟزاﻣﻳﺗﻪ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ أﻧﻪ

إذا ﻛﺎن ﻳﻣﺛﻝ ﺣﻛﻣﺎ ﻓﻠﻳس ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻧطق ﺑﺣﻛم ﻓوق ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧرىٕ ،واذا ﻛﺎن ﻣﺟرد ﻗرار إداري
ﻓﻣن ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ.

ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،وﺟدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻣﺻطﻠﺢ " ﺗﺣﻛﻳم " ﻳﺳﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﻳﺔ
ﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻝ ،واﻋﺗﻣد ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي  .1907واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ
 1925ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة ﻟوزان ،وﺑذﻟك اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 11
ﺟوﻳﻠﻳﺔ  1939ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻣﻠزم ﻟﻠطرﻓﻳن وﻻ ﻳﻣﻛن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ.

3

اﻋﺗﺑرت ﺟزر ﺣوار أرﺿﺎ ﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ورﻓﺿت إﻋﺗراض ﻗطر ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻋﺎم  ، 1939ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟك اﺳﺗﻧدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﻣراﺳﻼت ﻣﻣﺛﻝ ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ ﺷﻳوخ ﻗطر
واﻟﺑﺣرﻳن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﻛد ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺑﺣرﻳن ﻟﻠﺟزر.
ﻛﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗرار ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻟﻌﺎم  .1939ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻐراب ﺣﺎﻛم

ﻗطر ﻟﺻدورﻩ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻌﺗرض ﻋﻠﻳﻪ وﻗﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻘدم اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘطرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟزر ،وﺑﻬذا اﻟﺷﻛﻝ ﺗم رﻓض ﻛﻝ إدﻋﺎءات ﻗطر.

4

أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق " ﺑﺟﻧﺎن " ﻓﻘد ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺑﻌﻳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻗطر ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻲ ﻋﺎم .1939

5

اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﺑﺣرﻳن ﺟزر ﺣوار دون ﺟﻧﺎن ،وﺑﻣﺎ أن اﻟﺣﻛم ﻟم ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻧﺎن وﻟم

ﻳﻌﺗﺑرﻫﺎ أرﺿﺎ ﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ إذا ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘطر.
 yﺟﻧﺎن وﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ ﻓﻘد ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗطر ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻩ
اﻟﻘطرﻳون اﻧﺗﺻﺎ ار ﻟﻬم وﺗﻌوﻳﺿﺎ ﻋن ﺟزر ﺣوار ،واﻟﻔﺷت ﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﻫو ﺟزء ﻣن اﻷرض
ﺗﻐﻣرﻩ اﻟﻣﻳﺎﻩ أﺛﻧﺎء اﻟﻣد وﺗﻧﺣﺻر ﻋﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﺟزر ،وﻳﻣﻛن ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻛﺟزﻳرة ﻣن أﺟﻝ رﺳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ،

 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.25 :
2- Michael RIesman Ungratified treaties and other unperfected acts in International Law: Constitutions
functions.35 Vend. 2002.P.729 – 730

 -3ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.306 :
 -4ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﻧﻌﻼت اﻟﻌﻣري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.353 :

5

- John Robert. Crook. Current development. The 2001 judicial activity of the international cours of justice
2002 P. 397-398
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واﻟﻔﺷت ﻟﻳس ﻟﻪ ﻣﻳﺎﻩ إﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺧط اﻻرﺗﻛﺎز ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺷوت وﻫو ﻣﺎ ﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺑﺣرﻳن رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﻋطﺗﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻷرﺧﺑﻳﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ
ﻣﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق ﺳﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔﺷوت اﻟﺻﻐﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺧطوط
اﻹرﺗﻛﺎز ،إﻻ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑرﺟوﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎرﻋﺎم  1982وﺟدت أن ﺧطوط اﻹرﺗﻛﺎز ﻻ
ﻳﻣﻛن أن ﺗرﺳم إرﺗﻛﺎز اﻟﻔﺷوت ،وﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزرا ،ﻟذﻟك ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺷﻲء ﻳﺳﻣﺢ

ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧط ارﺗﻛﺎز اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔﺷوت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻟدى ﻗطرﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﺣدود ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻷرﺧﺑﻳﻠﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺷوت اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﺣرﻳن،
ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗرى أن ﻣﺎ ﺗﻘدﻣت ﺑﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ﻻ ﻳﺛﺑت اﻟطﺎﺑﻊ اﻷرﺧﺑﻳﻠﻲ إﻻ إذا أﻗر ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

1

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ ﻟﻠﺳﻳﺎدة اﻟﻘطرﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎطق

ﺻﻳد اﻟﻠؤﻟؤ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة ،ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻋﺻر ﺻﻳد اﻟﻠؤﻟؤ ﻗد اﻧﺗﻬﻰ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﺑﺣرﻳن
ﻟﻳس ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻓرض ﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻳد ،وﺑﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧذت ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗطر اﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗرى ﺑﺄن ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻋﻠﻰ طوﻝ ﺷواطﺊ اﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻟم ﺗﻌد أﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ ﻻدﻋﺎء اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﺻﻳد اﻟﻠؤﻟؤ.

3

2

وﺑﻬذا

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺣﻛم ﺑﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺟزء أوﻝ ﻣن

ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  16ﻣﺎرس  ،2001أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﻛم ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ

ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن وﻫو ﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺳﻳﺎدﻳﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻪ
وﺗﻔﺻﻝ ﻓﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن ﺗرﺳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن
وأﺧذت ﺑﻌﻳن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺗوءات اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻﻧف اﻟﻔﺷوت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟزر ﻧظ ار

ﻟطﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻗﻝ ﻧﻘطﺔ ارﺗﻛﺎز ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺑﺣرﻳﺔ

ﻛﻣﺎ راﻋت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﺗﻳن ﻟﺣﻘﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻻﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،واﻋﺗﺑرت أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر اﻟﻣﻘرر ﻋﺎم .4 1982
ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﻳﻛون ﺑﻣوﺟب
ﺧط ﺑﺣري ﻣﺗﺳﺎوي اﻷﺑﻌﺎد ﻳﺑدأ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ ،وﻳﺳﺗﻣر ﻫذا اﻟﺧط إﻟﻰ أن
 -1ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.309 :
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.19 :

3

- Yoshifumi Tanaka reflections ou maritime delimitation in the Qatar/ Bahrain case .52.1 international and
comparative law quarterly 1., 2003.

 -4ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﻧﻌﻼت اﻟﻌﻣري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .355
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ﻳﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺧط ﺗﻌﻳﻳن اﻟﺣد ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﺈﻳران ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ،واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣرﻳن وﻗطر ،ﻛﻣﺎ
وﺿﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺣد اﻟﺑﺣري ،ﺑﺄن ﻓﻛرة اﻟﺣد اﻟﺑﺣري اﻟوﺣﻳد ﻫذا ﻟم ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣﻌﺎﻫدات
ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ وﻟﻳدة ﺳﻠوك اﻟدوﻝ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ رﺳم ﺧط ﺑﺣري وﺣﻳد ﻳﺣدد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.
أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧوب ﻓﻳﺗﺟﻪ اﻟﺧط اﻟﺣدودي إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺧط
اﻟﺣدودي ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن.
ﻓﻲ ﺗرﺳﻳم اﻟﺧط اﻟﺣدودي اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ اﻟﻘطري ﺣددت ﻧﻘﺎط ارﺗﻛﺎز ﻣن ﻛﻠﻰ اﻟدوﻟﺗﻳن ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻘرﻳﺑﻲ
ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣدﻳد ﻋرض اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻛﺎﻧت ﻗطر ﻗد طﺎﻟﺑت ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻛﻝ اﻟﻧﺗوءات اﻟﺑﺣرﻳﺔ

اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.1

ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻘﺎط اﻻرﺗﻛﺎز اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻛﻠﻰ اﻟﺑﻠدﻳن ﻳﻛون ﺧط ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻓﺎﺻﻝ ﺑﻳن ﺟزر
ﺣوار ،ﺛم ﻳﺗواﺻﻝ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ " ﻓﺷت اﻟﻌزم " ﻋﻠﻰ ﻳﻣﻳن اﻟﺧط و"ﺟزر ﺳﺗ ار" ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎﻟﻪ
ﻣﺎ ار ﺑﻳن ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ وﻗطﻌﺔ ﺟرادة ،ﺑﺣﻳث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،أﻣﺎ ﻓﺷت اﻟدﻳﺑﻝ
ﻓﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘطري ،وﻧﺑﻬت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺿرورة ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺧطوط ﻣﺳﺗﻘﻳﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﺑﺣرﻳن ﺑﻳن ﺟزرﻫﺎ وﺟر ﻗطر ﻷﻧﻬﺎ ﺟزر ﻳﺟب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ.

2

واﺳﺗﻧدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ ﻫذا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر ﻟﻌﺎم  ،1982ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (15ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻌﺎم  .1982واﻟﺗﻲ ﺗﻧص "ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛون
اﻟﺳواﺣﻝ ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻣﺗﺟﺎورة ﻻ ﻳﺟوز ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ إذا ﻟم ﺗوﺟد اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﻌﻛس ذﻟك أن ﺗﻣد
ﺑﺣرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ وراء ﺧط اﻟوﺳط اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻛﻝ ﻧﻘطﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻣن أﻗرب ﻧﻘطﺔ ﻣن
ﺧطوط اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺎس ﻣﻧﻬﺎ ﻋرض اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺗﻳن إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻻ ﻳطﺑق إﻻ إذا ﻛﺎن
ﻣن اﻟﻼزم ،ﺑﺳﺑب ﺳﻧد ﺗﺎرﻳﺧﻲ أو أﻳﺔ ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺑﺣر اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺗﻳن ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ".

طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧص رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻳﺗم رﺳم ﺧط وﺳط ﻣؤﻗت ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن

ﻳﺟب ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.3

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر راﻋت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗرﺳﻳم
اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻳﻪ أن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر أﺧذت ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻗواﻋد ﻋرﻓﻳﺔ ،وذﻟك ﻷن ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﻳن -ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن – ﻟم ﻳﻛوﻧﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم

اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﻟﻌﺎم  ،1982أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺑﺣرﻳن ﻛﺎﻧت طرﻓﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻣﺎ ﻗطر
 -1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص.103 :
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.311 :
 -3أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.15 :
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ﻓﻘد اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗواﻋد
ﻋرﻓﻳﺔ وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أطراف اﻟﻧ ازع.
ب .اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري -اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ
ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري-اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ– ﺑﺗﺎرﻳﺦ  16ﻣﺎرس  2001وﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻋﺗﻣدت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺻﻔﺔ

ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ " ﻣﺑدأ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪ"  ،وذﻟك

ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﺟزر ﺣوار ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ﻗد ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم  1939واﺳﺗﻣرت
ﺗﺣت اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ إﻟﻰ وﻗت اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﻋﺎم 1971

1

ﻛﻣﺎ طﺑﻘت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺿﻳﺔ " ﻣﺑدأ اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟذي طﺎﻟﺑت ﺑﻪ اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻲ ﻣراﻓﻌﺗﻬﺎ
اﻟﺷﻔوﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ  21ﺟوان  2000ﺣﻳث أﻛدت أن ﺟزﻳرة ﺣوار ﺧﺿﻌت ﻟﻠﺗﺣﻛﻳم ﺑﻣوﺟب ﻗرار

 1939اﻟذي ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣرﻳن ،وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻬو ﻳﺣوز ﺣﺟﻳﺔ
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺟوز ﻣﻌﻪ إﺻدار ﺣﻛم ﻓوﻗﻪ أو إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻳﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺣﺟﻳﺔ وﻫو ﻣﺎ أﺧذت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم  16ﻣﺎرس .2001
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر
ﻟﻌﺎم  1982ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﺑﺣرﻳن دوﻟﺔ ﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ طﺑﻘت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﻳد اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗرﺳﻳم اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻟم
ﻳﻛن أﻣ ار ﻋﺎدﻳﺎ ،ﺣﻳث ﻛﺎن ﺑﻳن دوﻟﺔ ﻗﺎرﻳﺔ ،ودوﻟﺔ أرﺧﺑﻳﻠﻳﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ﺟزر ،ﻫذا وﻳﻼﺣظ أن
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ.
ﻳﺗﺿﺢ ذﻟك ﻋﻧد إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘرب أو اﻟﺟوار اﻟذي طﺎﻟﺑت ﺑﻪ ﻗطر ،واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر
اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳظﻬر ﺟﻠﻳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟزر ﺣوار واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ،2ﻷن اﻟﺑﺣرﻳن ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﻳﺎدة ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزر ،وﻣﻧﺢ اﻟزﺑﺎرة ﻟﻘطر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وطﺑﻘﺎ ﻟﻧﻔس

اﻟﻣﺑدأ.

 -1ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻷﺳس واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،2003 ،ص:
.38
 -2ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ،اﻟﺟزء اﻷوﻝ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر 2003 ،ص:
 169وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
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ﺑﻬذا ﺗﻛون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺣﻝ أﺻﻌب ﻧزاع ﻗد واﺟﻬﻬﺎ ،واﻷطوﻝ ﻣن
ﻧوﻋﻪ ،ﻣؤﻛدة ﺑذﻟك ﺗﻣﻳزﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدودﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ،أﻣﺎم ﻋﺟز اﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت.1

وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أﻣ ار ﺿرورﻳﺎ ﻗﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻣن أﺟﻝ

اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻠوﻝ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ.

ج -اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم
ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻛم واﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺗﺿﺢ أﻧﻬﺎ أﺧذت
ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﻌﻘد ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻼف ،ﺣﻳث اﻛﺗﻔت ﺑﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗرق إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺻرﻳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺊ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗواﻓر ﺷرط اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺣﻳث ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛون اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣرﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ
أﻫداﻓﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺗﻬدﻳدا ﻟﻸﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻫذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻘﻪ
ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣن ﻛﻝ ﻫذا ﻫﻲ ﻋدم إﺿﻌﺎف دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻧﻼﺣظ اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳن ﻧوﻋﺎ ﻣن
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻﻝ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺣﻘوﻗﻬﻣﺎ ﺑﺷﺄن
اﻷﻗﺎﻟﻳم ﻣﺣﻝ اﻟﻧزاع ،ﻓﻣﺛﻼ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻋﺎم  1939ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ اﻟذي ﻳﻘﺿﻲ
ﺑﺗﺑﻌﻳﺔ ﺟزر ﺣوار ﻟﻠﺑﺣرﻳن وﺟزﻳرة ﺟﻧﺎن ﻟﻘطر ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﺗﺣدﻳد
اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣدﻳث ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻟوﺟود وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣظﺎﻫر أﺧرى ﻣن ﻣظﺎﻫر
وﺿﻊ اﻟﻳد ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻳم ﻣﺎ.

ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻣﻳز ﺑﻪ ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺗﺟﺎور ﻣﻌﻳﺎ ار
ﻹﺛﺑﺎت أو ﻧﻔﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻷﻗﺎﻟﻳم ،وﺑﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻛدت أن ﻋﺎﻣﻝ اﻟﺟوار أو اﻟﻘرب ﻻ ﻳﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ

ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدودﻳﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ.2

ﺑﻬذا ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣدى أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺣﻛم ،ﺣﻳث ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وﺗﻣﻳز

ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻧطق اﻟﺳﻠﻳم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺑﺎرز وواﺿﺢ ،وﻫﻛذا ﺣﺻﻠت اﻟﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﺟزر

 -1ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻳد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫرة
 ،1994ص .158
 -2ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.106 :
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ﺣوار اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟزر ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺣﺻﻠت
ﻗطر ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎرة وﺟﻧﺎن.
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺣﻛم ﺟﺎء ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺣرﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺟزر ﺣوار أﺳﺎس اﻟﺧﻼف ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،إﻻ
أن ﻫذا ﻻ ﻳﻌن ﺧﺳﺎرة ﻗطر إذ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﻛﻣﻬﺎ إﺣداث ﺗوازن وﻫذا ﻣﺎ
ﺣﺻﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﺣﻳث رﺣب اﻟﺑﻠدﻳن ﺑﺎﻟﺣﻛم وﻋﺑ ار ﻋن رﺿﺎﻫﻣﺎ ﺑﻪ ،وﺑﻬذا ﻧﻘوﻝ أن ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎ ﻫو

إﻻ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺳوﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ،ﻷن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺎﻟﺟت ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﻛم ﻣﺗوازﻧﺎ وﻣﻌﻘوﻻ وﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻠﻛﻝ.1
د -ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم
ﻣﺎﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ  16ﻣﺎرس 2001
ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع اﻟﻘطري -اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ،أﻧﻪ ﻻ إﺷﻛﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺗﻧﻔﻳذﻩ ،إذ أﻋرﺑت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻋن رﺿﺎﻫﻣﺎ
وﻗﺑوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ووﺻﻔﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣﻧﺻف ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﻳن.

ذﻟك أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫذا اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻣطﺎﻟب ﻛﻝ ﻣن ﻗطر واﻟﺑﺣرﻳن ،وﻣن دﻻﺋﻝ اﻟرﺿﺎ
ﺑﻘرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻋﻼن ﻳوم اﻟﺳﺑت  17ﻣﺎرس  2001وﻫو اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺻدور اﻟﺣﻛم ﻋطﻠﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﻳن ،ﺛم أﻣر ﻛﻝ ﻣن أﻣﻳر اﻟﺑﺣرﻳن ،وأﻣﻳر ﻗطر ﺑﺎﻟﺷروع ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻣﺎ دﻋﺎ أﻣﻳر
اﻟﺑﺣرﻳن اﻟﺷﻳﺦ ﺣﻣد ﺑن ﻋﻳﺳﻰ آﻝ ﺧﻠﻳﻔﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺋﻧﺎف أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن أﺟﻝ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺣدود ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
ﻣﺷروع اﻟﺟﺳر اﻟذي ﻳرﺑط ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﻛﻣﺎ ﻗﺎم أﻣﻳر اﻟﺑﺣرﻳن ﺑزﻳﺎرة ﺗﻬﻧﺋﺔ ﻟﻘطر ﻓﻲ  20ﻣﺎرس ﺑﻌد

ﺻدور اﻟﺣﻛم وﺗم اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﻳﺔ واﻷﺧوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎرة. 2

ﻛﻝ ﻫذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻟﻘرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﻳﺛر أﻳﺔ ﻋواﺋق أو إﺷﻛﺎﻻت
ﻣن ﻗﺑﻝ أطراف اﻟﻧزاع ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻋﺗﺑروا أن اﻟﺣﻛم ﺣدث ﺗﺎرﻳﺧﻲ ،ﺣﻳث ﺗم أﺧﻳ ار وﺿﻊ ﺣد
ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،وﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻳﻌﻳد ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺟدﻳد ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺣﻳث ﻋﺑر أﻣﻳر اﻟﺑﺣرﻳن

ﻗﺎﺋﻼ :اﻟﻘرار ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻛﺳب ﻳﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺑﻠدﻳن .
ﻟﻘد اﺷﺗﻣﻝ ﺣﻛم  16ﻣﺎرس  2001ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘرار اﻟﺣدود ﺣﻳث ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻘﺑوﻝ اﻟطوﻳﻝ ﻟﺣﻳﺎزة اﻗﻠﻳم
وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻳﻪ دﻟﻳﻝ ﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻧد واﻟﺷرﻋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﺑﻌد ﺗﻌﻳﻳن ﺧط اﻟﺣدود

اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،ﺑﺣﻳث ﻳؤدي إﻟﻰ ﺟﻌﻝ ﺣق اﻟﺳﻳﺎدة ﻟﻠﺑﺣرﻳن ﻋﻠﻰ ﺟزر ﺣوار ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌطﻲ ﻗطر ﺣق
اﻟﺳﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎرة وﺣق ﻣرور ﺳﻔﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﻳن اﻟﺟزر اﻟﺑﺣرﻳﻧﻳﺔ ،وﺑﻬذا ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ طﺑﻘت
 -1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.107 :
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 316 :وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.
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ﻣﺑﺎدئ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع ،وﻟﻌﻝ ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻬﻝ ﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﺣﻛم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد إذ أن اﻟطرﻓﺎن ﻟم ﻳﺛﻳ ار أي اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم واﻋﺗﺑروﻩ ﻋﺎدﻻ وﻣﻧﺻﻔﺎ وﺑﺎﺷ ار ﻓو ار
ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗرﺳﻳم ﺧط اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدﻳن ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧزاع
اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ.

1

ﻓﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ
ﺗﺄﻛﻳد دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدودﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎص ،ذﻟك
أن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣودﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن أطراف ﺗﻠك
اﻟﻧزاﻋﺎت ،وﻧﺄﻣﻝ أن ﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻟﺣﻛم ﺣﺎﻓ از ﻟﻠدوﻝ اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﺑﺻورة ﺟدﻳﺔ ﻧﺣو ﺗﺳوﻳﺔ
ﻧزاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋن طرﻳق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وذﻟك ﻧظ ار ﻟﻣﺎ ﻳﺷﻛﻠﻪ اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣن
إﺧﻼﻝ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻳﻳن.

 -1ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص.109 :
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المطلب الثاني
مساھمة محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات من خالل ممارسة
الوظيفة اإلستشارية )النزاع العربي اإلسرائلي -نمودجا(-
ﻟم ﺗﻌرض اﻟﺣﻘوق اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﻠﺑث ﻓﻳﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أو ﻣن ﺟﻬﺎت
ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ﻣﺣﺎﻳدة إﻻ ﻣرﺗﻳن ،اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت أﻳﺎم اﻹﻧﺗداب اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﺎم  1930ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ ﺣﺎﺋط اﻟﺑراق ﻋﻧدﻣﺎ ﺛﺎرت ﻧزاﻋﺎت ﺣوﻝ ﺣﻘوق اﻟﻌرب واﻟﻳﻬود ﺑﺷﺄﻧﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣن ﻋﺻﺑﺔ
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﺎﻳدة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺳوﻳﺳري ،ﺳوﻳدي وﻫوﻟﻧدي

واﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  21ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ ﻋﺎم  2003ﻋﻧدﻣﺎ طﻠﺑت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﺻدار ﻓﺗوى ﺑﺧﺻوص اﻟﺟدار اﻟذي أﻗﺎﻣﺗﻪ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ

اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ 1.واﻟذي ﻳﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ -اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ.

وﻋﻠﻳﻪ ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳﻳم ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﻳن اﺛﻧﻳن ،ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻲ اﻷوﻝ اﻟﺟداراﻟﻌﺎزﻝ ودواﻋﻲ
طﻠب ﻓﺗوى ﺑﺷﺄﻧﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻓﻳﻪ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.

الفرع األول
الجدار العازل ودواعي طلب فتوى بشأنه
ﻟﻘد أدت زﻳﺎرة آرﻳﻳﻝ ﺷﺎرون اﻟﻣﺷؤوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ إﻟﻰ اﻧدﻻع اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺻﻰ
اﻟﻣﺑﺎرك ،اﻟﺗﻰ ﻗدم اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ آﻻف اﻟﺷﻬداء واﻟﺟرﺣﻰ ،وﻣﻧذ ﺗوﻟﻰ ﺷﺎرون رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎت اﻟﻌدوان اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ وﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟدﻫم واﻟﻘﺻف اﻟﺟوى واﻹﻏﺗﻳﺎﻝ واﻹﻋﺗﻘﺎﻝ أﻣو ار
روﺗﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﻫو اﻷﻣر اﻟذى أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺛر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻼم وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق وﻋﻣد آرﻳﻳﻝ ﺷﺎرون إﻟﻰ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟدار ﻓوق
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑدﻋوى ﺣﻣﺎﻳﺔ إﺳراﺋﻳﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﻔداﺋﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎوﻣون اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون
داﺧﻝ اﻟﻣدن اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻺﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺧطﻳرة ﻟﺣﻘوق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدار اﻟﻌﻧﺻري
اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ إﺿطرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

 -1اﻟﻘﺎﺳم أﻧﻳس ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ " ﻓﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ" ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﺑﻳروت ،2007 ،ص.28 ،27 :
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ﻣن أﺟﻝ إﻓﺗﺎﺋﻬﺎ ﻋن اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺷﻳﻳد ﻫذا اﻟﺟدار .ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

أوال :الجدار العازل
ﻓﻲ ﺿوء ﺗزاﻳد أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ وأﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗدﻣﻳر واﻟﺧراب واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق
اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ واﻟﺣرﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺷرﻋت إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﺗﺟرﻳف
اﻷراﺿﻲ ﺗﻣﻬﻳدا ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار اﻟواﻗﻲ ﻟﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ واﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ
ﻻ ﻳوﺟد ﺷرﻳك ﻓﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺳﻠﻣﻲ.
ﺑدأت ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري اﻟذي ﺷرع اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳون ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن

ﺣزﻳران ﻟﻌﺎم  ،2002ﺣﻳث أطﻠﻘت إﺳراﺋﻳﻝ واﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺳﻣﻳﺎت ﻋدة ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﺳﻛرﻳﺔ
ﺗﻘوﻣﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﺄطﻠﻘت أﻣرﻳﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﺑﻬﺎ ﺿد ﻣﺎ ﺳﻣﺗﻪ اﻹرﻫﺎب اﺳم "ﻋداﻟﺔ دون ﺣدود" ،أﻣﺎ إﺳراﺋﻳﻝ

ﻓﺄطﻠﻘت ﻋﻠﻰ ﺣرﺑﻬﺎ اﻷﺧﻳرة إﺳم " اﻟﺟدار اﻷﻣﻧﻲ" أو )ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳوراﻟواﻗﻲ( ،ﻟﻛن ﺗﺳﻣﻳﺔ اﻟﺳور ﻓﻲ
ﻋﻣﻘﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻﻝ واﻹﻧﻔﺻﺎﻝ ،ﻷن اﻟﻳﻬودي ﻋﺑر ﺗﺎرﻳﺧﻪ أراد اﻟﺗﻣﻳز ﻋن ﻏﻳرﻩ واﻻﻧﻔﺻﺎﻝ
ﻋﻧﻪ.
ﻳﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﻳﻪ ﺟداﻝ اﻟﻌزﻝ أو اﻟﺟدار اﻹﺳﺗﻌﻣﺎري ﻟﻛن ﻟﻳس اﻟﺟدار اﻷﻣﻧﻲ ،وﻳﺑﻠﻎ طوﻝ
اﻟﺟدار  703ﻛﻠم وﻳﺗﻛون ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺧراﺳﺎﻧﻳﺔ وﻫﻳﻛﻝ ﻣن اﻷﺳﻼك ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺗﺎر وﻳوﺟد ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺑﻳﻪ أﺳﻼك ﺷﺎﺋﻛﺔ وﺣﻔر ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻣﻘﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﻣﺗﺎر ،وﻣزود ﺑﺄﺟﻬزة اﺳﺗﺷﻌﺎر إﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ و ﺑﻣﺣﺎذاة
اﻟﺟدار طرﻳق ﻣﻛﺳو ﺑﺎﻟرﻣﻝ اﻟﻧﺎﻋم ﺑﺣﻳث ﻳﺗرك ﻣن ﻳﺳﻳر ﻋﻠﻳﻪ آﺛﺎر أﻗدام.

1

 -1أﺛﺎر وأﺑﻌﺎد اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ
ﻫذا اﻟﻣﻠف اﻟﻘدﻳم اﻟﺟدﻳد ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﺧطط اﻹﺳﺗﻳطﺎﻧﻲ ﺑﻬدف اﻹﺳﺗﻳﻼء ﻋﻠﻰ اﻷرض و

ﺗﺷرﻳد اﻟﺳﻛﺎن وﺟﻌﻝ ﻗﺿﻳﺗﻬم ﻣﻠﻔﺎ ﺟدﻳدا ﻳﺿﺎف إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻔﺎوﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،وﻓرض ﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻷﻣراﻟواﻗﻊ ٕواﺟﺑﺎر ﻓﻠﺳطﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻳﻛون ﻓﻘط.

ﻳؤدي ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرة أو ﻋزﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دوﻧم ﻣن ﺧﻳرة اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ

اﻷﻛﺛر وﻓرة ﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺟوﻓﻳﺔ ،وﺗم ﺗﺟرﻳف آﻻف اﻟدوﻧﻣﺎت ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﻳﺔ واﻗﺗﻼع ﻋﺷرات
اﻵﻻف ﻣن اﻷﺷﺟﺎر ،وﻣﺋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺻودرت أراﺿﻳﻬم ،أو دﻣرت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ،وﺗدﻣﻳر اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﻧﻳﺔ ،واﺳﺗﺑﺎﺣﺔ اﻟﺿﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺗﻬﺎٕ ،واﻟﻐﺎء ﻛﻝ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

 -ﻳﺷﻛﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ ﺗدﻣﻳ ار ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ

ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد اﻟﺳﻳطرة اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺎء واﻷرض.

 -1اﻟﻘﺎﺳم أﻧﻳس ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.146 :
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 ﺗﻠوث اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺟوﻓﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺑر اﻹﻏ ارق اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻧﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ،واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧطرﻟﻸﺳﻣدة اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ.
 ﻧﻘص اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺷرب وﻓﻘدان اﻟﻣﻳﺎﻩ. ﻣﻧﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻣن ﺣﻔر وﺑﻧﺎء ﺗﺳﻬﻳﻼت ﻧﻘﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ. اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘﻝ وﺣرﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ،وﻫو ﻣدﺧﻝ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﻌﻧﺎﻳﺔاﻟطﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم ،وﺣرﻣﺎن اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻔر واﻟﺗﻧﻘﻝ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم اﻟذي ﻫو ﺣق ﻟﻛﻝ اﻟﺑﺷر ﻓﻘد أدت ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﻼﻝ إﻟﻰ ﺗزاﻳد ﺻﻌوﺑﺔ وﺻوﻝ
اﻟطﻼب واﻟﻣﻌﻠﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣدارس ﺑﺳﺑب ﺗﻌرض ﻣراﻓﻘﻬﺎ ﻟﻸﺿرار.

1

ﻳﻣﺛﻝ اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﺻرﻳﺣﺎ وواﺿﺣﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
إن إﺳراﺋﻳﻝ ﺑررت ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ وﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﻛﺎن داﺧﻝ ﻫذا
اﻟﺟدار واﻹﻗﻔﺎﻝ ﻋﻠﻳﻬم ﻛﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻹﻧﺗﺣﺎرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬك اﻟﺟدار اﻟﻌدﻳد ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣواﺛﻳق واﻷﻋراف اﻟدوﻟﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻗرار اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2003/10/12واﻟذي
ﻳدﻋو إﻟﻰ وﻗف ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار اﻟﻌﻧﺻري اﻟذي ﻳﺷﻛﻝ إﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ،
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻳﺎة واﻟﺗﻧﻘﻝ.
وﻹﻧﺷﺎء اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ دﻻﻻت وأﺑﻌﺎد ﻋﻧﺻرﻳﺔ ،ﻓﻬو ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن
ﺗﺗﻌﺎﻳش أو أن ﺗﺣﻳﺎ ﻓﻲ ظﻝ ﺣوار ﺳﻳﺎﺳﻲ طﺑﻳﻌﻲ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣراد إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗرﻳد ﻋزﻝ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن ﻓﻠﺳطﻳن ﺑزﻋم اﻟدواﻋﻲ اﻷﻣﻧﻳﺔ.

2

وﻻﺑدا ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻫداف واﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻹﻧﺷﺎء
اﻟﺟدار ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد ﻓﻛرة اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري ﻫذﻩ ،وﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎﻳﻠﻲ:

3

أ .اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ
وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ ﺗﺳﻠﻝ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻳن اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻣن اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺳﻧﺔ
 ،1948وﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻬﺎدﻳﺔ.

 -1أﺑواﻟﺧﻳر ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ،ﻓﺗوى اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،إﻳﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2006 ،ص،83 :
.85
 -2اﻟﻘﺎﺳم أﻧﻳس ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.95 :
 -3ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد وﺣﺳن اﺑﺣﻳص ،اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣرﻛز اﻟزﻳﺗوﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ،ﺑﻳروت ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
 2010ص.14 :
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ب .اﻟﺑﻌد اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺗﺻوراﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻟﻠﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ،وﻓﻲ اﻟﺗرﺳﻳم اﻷﺣﺎدي
اﻟﺟﺎﻧب ﻟﻠﺣدود ،وﻓﻲ اﻟﺿم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸرض وﻓرض ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ أﻣ ار ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ ،وﻳﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻔرض ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻬوﻳد وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدس.
اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي
وﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدرة أراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن اﻟزراﻋﻳﺔ ،وﻣﺻﺎدر ﻣﻳﺎﻫﻬمٕ ،واﻋﺎﻗﺔ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ

واﻟﺗﻧﻘﻝ ،ووﺿﻊ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻟدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻬﺟرة واﻟﺧروج ﻣن وطﻧﻬم.
اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

إذ أن اﻟﺟدار ﻳﻣزق ﻋن ﻋﻣد اﻟﻧﺳﻳﺞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻌزﻝ أﺣﻳﺎء وﻗرى وﻣدﻧﺎ ﻛﺛﻳرة
ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ،وﻳﻣﻧﻊ ﺗواﺻﻠﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺟدار اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣﺗﺿررﻳن.
 -2ﻣوﻗف أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﺟدار
ﻟﻘد وﻗﻔت أﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻟﺟﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﺣﻳﺎﻝ اﻟﺟدار
اﻟﻌﺎزﻝ وأﻧﻪ ﻳﺷﻛﻝ ﺧرق واﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺣﻳث
ﺗﻌرﺿت إﺳراﺋﻳﻝ ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﺑﺳﺑب إﻗﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ.
أ .اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﻳﻛﻲ
ﻗﺑﻝ أن ﺗﺗﺧذ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻧﻘض ﺿد اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻳدﻳن إﺳراﺋﻳﻝ ﻛﺎﻧت

ﺗﻘف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﻠﺳطﻳن ﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﻳق ﺣﻳث اﻋﺗﺑرت أﻣرﻳﻛﺎ أن اﻟﺟداراﻟﻌﺎزﻝ

ﺛﻌﺑﺎن ﻳﻠﺗوي ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،إﻻ إن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺟورج ﺑوش ﻟم
ﺗﻧﻔﻊ ﺣﻳث ﻗﺎﻝ ﺷﺎرون ﺑﻌد ﻟﻘﺎءﻩ ﺑوش أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار.
وﺑدأت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺧﺎرطﺔ اﻟطرﻳق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ
ﺑﺳﺑب ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻹﺳﺗﻳطﺎن وأﻋﻠﻧت ﻋن ﻋزﻣﻬﺎ ﺣﻔظ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘروض اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻹﺳراﺋﻳﻝ ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة

اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺣددت ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار وﺣدﻩ ﻟﻛن ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑﺎس ذﻫب ﺑوش إﻟﻰ أن ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻼم وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن أﺧذت اﻹدارة
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺗﺗﺑﺎطﺄ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻬدﻳداﺗﻬﺎ ﺑﺣﻔظ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺿﻐط ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ.
ﺻوﺗت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺣق اﻟﻧﻘض "اﻟﻔﻳﺗو" ﺿدﻩ ﻛﻣﺎ ﻋﺎرﺿت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

ﻟﻠﺑت ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إﺳراﺋﻳﻝ ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدار واﻋﺗﺑرت أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ وﻟﻳﺳت ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وأن
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ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻣن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ
ﺗﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﻗدﻣت ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣذﻛرﻩ ﺧطﻳﺔ ﻗﺎﻟت ﻓﻳﻬﺎ " إن إﺻدار رأي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻳﻬدد
ﺗﻘوﻳض ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻼم وﺗﺳﻳﻳس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وأن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗطﻠب ﺑﺻورﻩ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗﺟﻧب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗدﺧﻝ أو ﺟﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎوض أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ ،رﻏم ذﻟك ﻻ

ﺗزاﻝ اﻹدارة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎد اﻟﺟدار وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزاﻝ ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﺑﺗﻐﻳر ﻣﺳﺎر اﻟﺟدار.

1

ب .اﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ
ﻋﺎرض اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻧﺎء ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،واﻧﺗﻘدﻩ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وواﻓﻘت ﺑﻌض دوﻟﻪ ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ "إﺳراﺋﻳﻝ" ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺟدار ،ﺣﻳث ﺻوﺗت ﻓرﻧﺳﺎ ٕواﺳﺑﺎﻧﻳﺎ

ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗرار ﻳدﻳن "إﺳراﺋﻳﻝ" ﻟﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺟدار وﻳدﻋوﻫﺎ إﻟﻰ وﻗف "ﺑﻧﺎﺋﻪ ٕواﻟﻐﺎء ﻗرار
اﻟﺑﻧﺎء" ،ﻓﻲ ﺣﻳن اﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﻟﺗﺻوﻳت أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ وﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ .2وﻗﺎﻝ ﺑﻳﺎن ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ إن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار
ﻳﻘوض ﺟﻬود إﺣﻼﻝ اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻳﻔﺎﻗم اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳون ،وﻗد ﺻدر
اﻟﺑﻳﺎن اﻟذي ﻳﻌد ﻣن أﻗوى اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﻘد ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻳوﻣﻳن ﻣن
ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻋﻘدﺗﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑروﻛﺳﻳﻝ وﺣﺿرﻫﺎ وزﻳر اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺳﻠﻔﺎن

ﺷﺎﻟوم ،وأﺿﺎف أن اﻟﺟدار ﻳﻌزﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻋن أراﺿﻳﻬم وﻳﺣرﻣﻬم ﻣن ﻣوارد اﻟﻣﻳﺎﻩ وﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ

أﺧرى ،وﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎ اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ ﻟﻸزﻣﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺗﻳن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﻳن.

3

ج .اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ
إن اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ،إداﻧﺔ ،ﺷﺟب ،اﺳﺗﻧﻛﺎر ،ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻗﻣﺔ
طﺎرئ ﻻ ﻳﺧرج ﺑﺷﻲء ﺳوى" اﻟﺧﻼف".
وﺣﺗﻰ رﻏم ﺧطورة ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار ﺑﻘﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ،رﻏم أن اﻟطرف

ﻧﺳﺑﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﻳﻛﻲ اﻟداﻋم ﻹﺳراﺋﻳﻝ ،وﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﻳر ً
اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﻣرﻳر ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق.

 -1اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺑﺣوت ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:

http://www.jalaan.com/book/show.php

 -2ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ اﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ) ،(2012-1947ﻗﺳم اﻻرﺷﻳف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
ﻣرﻛز اﻟزﻳﺗوﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ،ﺑﻳروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،ﺗﻣوز/ﻳوﻟﻳو  ،2012ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://www.alzaytouna.net/permalink/20198.html.
 -3اﻟﺟدار اﻟﻔﺎﺻﻝ ،اﻟدواﻓﻊ واﻷﺛﺎر ،ﻣرﻛز اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻠدرﻟﺳﺎت اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة -ﻟﻧدن ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhathj.htm
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د .ﻣوﻗف أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻷﺧرى
ﻟﻘد اﻧﺗﻘدت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وﻓﻲ أﻛﺛرﻣن ﺗﻘرﻳر ،ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻘدت
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛذﻟك اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ واﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻋﻣﻝ ﻏﻳر ﻣﺷروع وﻳﺷﻛﻝ ﺧرق واﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ،
ﻣﺛﻝ اﻟﺻﻠﻳب اﻷﺣﻣر اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو
اﻟدوﻟﻳﺔ......إﻟﺦ.
ﺣﻳث أﻋﻠﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻠﻳب اﻷﺣﻣر ﻓﻲ ﺑﻳﺎن ﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺣﻳﺎﻝ اﻟﺟدار
اﻟﻔﺎﺻﻝ اﻟذي أﻗﺎﻣﺗﻪ إﺳراﺋﻳﻝ ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺧط اﻷﺧﺿر داﺧﻝ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ رأت ﻓﻳﻪ أﻧﻪ

ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋزﻝ آﻻف اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻋن ﺧدﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻼج واﻟﻣﻳﺎﻩ واﻟﺗﻌﻠﻳم وﻏﻳرﻫﺎ وﻟﻘد ذﻫﺑت
إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺣﻳث اﻋﺗﺑرت اﻟﺟدار ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.

1

ثانيا :دواعي طلب رأي استشاري بشأن الجدار
ﺑﺗﺎرﻳﺦ  2003/10/9ﺗﻘدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻣﺷروع ﻗرار إﻟﻰ ﻣﺟﻠس
اﻷﻣن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﺗﺷﻳﻳد إﺳراﺋﻳﻝ ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻼﻝ ،ﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،إﺧﻼﻻ
ﺑﺧط ﻫدﻧﺔ ﺳﻧﺔ  ،1949ﻫو أﻣر ﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻳﺟب وﻗﻔﻪ
ٕواﻟﻐﺎءﻩ" ،إﻻ أن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﺳﺗﺧدﻣت ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘض ﻹﺳﻘﺎط ﻣﺷروع اﻟﻘرار ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن

ﻓوزﻩ ﺑﻐﺎﻟﺑﻳﺔ ﻋﺷرة أﺻوات ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ.

2

ٕواﺛر ﻓﺷﻝ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،طرح اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﻲ 2003/10/21ﻗ ار ار ﺑﻐﺎﻟﺑﻳﺔ  144ﺻوﺗﺎ ،ﻳطﺎﻟب "إﺳراﺋﻳﻝ" ﺑوﻗف ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ،ﻛﻣﺎ
ﻳطﻠب ﻣن اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﺗﻘدﻳم ﺗﻘﺎرﻳرﻋن ﻣدى ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻟﻘرار ،وﺑﻌد ﻧﺣو ﺷﻬر ،ﻗدم اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﺗﻘرﻳرﻩ
اﻷوﻝ ،وﻗﺎﻝ ﻓﻳﻪ أن "إﺳراﺋﻳﻝ" ﻟم ﺗﻧﻔذ اﻟﻘرار ،وأﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ،ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺗﻘرﻳرﻩ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟدار وآﺛﺎرﻩ ،وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻘرﻳر اﺗﺧذت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗرار ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﻹﺑداء رأﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺟدار.

3

ﺗﻘدﻣت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑطﻠب ﻓﺗوى ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ
 ،2003/12/10ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﺷرة

اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ واﻟطﺎرﺋﺔ ﺗﻠﻘت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗراراﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑطﻠب اﻟﻔﺗوى ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم ES-10/14

اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﻲ  ،2003/12/8واﻟذي ﺗﺿﻣن اﻟﺳؤاﻝ اﻵﺗﻲ ":ﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺷﻳﻳد
-1ﺟدران اﻟﻌزﻝ اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ -اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ -ﺗﻐﻳﻳر اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺟﻳوﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟدﻳﻣوﻏراﻓﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:
http://ajrasal3awda.ahlamontada.net/t3703-topic

 -2ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد وﺣﺳن اﺑﺣﻳص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.25 :
 -3اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،ص.26 :
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اﻟﺟدار اﻟذي ﺗﻘوم إﺳراﺋﻳﻝ )اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻼﻝ( ﺑﺈﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﺣوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﻳن ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻣن ﺣﻳث ﻗواﻋد و ﻣﺑﺎدئ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  ،1949وﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذات اﻟﺻﻠﺔ؟.
وﺗﺎﺑﻊ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻘﺿﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻳف اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ؛ إذ أﻧﻬﺎ أوﺻت
ﺑﺄن ﻳظﻝ اﻟﻣوﺿوع ﻗﻳد اﻟﻧظر وأن ﺗدﻋﻰ ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﺿوء ﻣوﻗف "إﺳراﺋﻳﻝ" واﺟﺗﻣﻌت
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻌﻼ ﻳوم  03ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ  ،2003وﻫﻲ ﻋﺎزﻣﺔ أن ﺗﺣﻳﻝ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟداﻝ اﻟﻌﺎزﻝ إﻟﻰ
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻣواﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،واﻧﻌﻘدت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم اﻟذي أدان ﻓﻳﻪ إﺳراﺋﻳﻝ ﻣؤﻛدا أن ﺑﻧﺎء اﻟﺟداﻝ ﻳﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ

اﻟﺗزاﻣﺎت إﺳراﺋﻳﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و ﻗ اررات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

 -1اﻟﻘﺎﺳم أﻧﻳس ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.145 :
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1

الفرع الثاني
قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية
أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺗﻣوزﻋﺎم  2004ﻓﺗواﻫﺎ ﺑﺷﺄن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻳﻳد اﻟﺟداراﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ،وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻓﻲ  13ﺗﻣوز /ﻳوﻟﻳو  ،2004ﺗﻠﻘﻰ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻓﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣوﻗﻌﺔ وﻣﺧﺗوﻣﺔ ،وﺑﻌد ذﻟك أﺣﻳﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣذﻛرة إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك ﻣرﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻵراء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
واﻟﺑﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺷﻳﻳد ﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ.
وﺳﺗﺗم دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻔرع وﻓﻘﺎ ﻟﺛﻼث ﻓﻘرات ،ﺑﺣﻳث ﻧﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ

اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟرأي أوﻻ ،ﺛم ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺿﻣون ﻓﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن
اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺷﻳﻳد اﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺎ ،وأﺧﻳ ار ﻧﻘوم
ﺑﺈﺑرازاﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗوى.

أوال :الفصل في مسألة إختصاص المحكمة بإعطاء الرأي
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدأ ﻓﻲ ﺑﺣث اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ،ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺈﻋطﺎء اﻟرأي اﻟﻣطﻠوب ،أوﻏﻳر ﻣﺧﺗﺻﺔ.
وﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻣدى اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺈﺻدار ﻓﺗوى ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻌﺎزﻝ أوﻻ ،ﺛم
ﻧﺗطرق ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺿد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺛﺎﻧﻳـﺎ.
 -1ﻣدى اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺈﺻدار ﻓﺗوى ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻔﺗوى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن

اﻟﻣﺎدة  96ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ " ﻷي ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أن ﻳطﻠب
إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻓﺗﺎءﻩ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ".
وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (1/65ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ رﺧص ﻟﻬﺎ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻬﺎ ،أو ﺣﺻﻝ اﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك طﺑﻘﺎ
ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻟﻣذﻛور.
ﻫذان اﻟﺣﻛﻣﺎن ﻛﺎﻓﻳﺎن ﻹﺛﺑﺎت اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟطﻠب ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،واﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻔﺗوى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
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وﻟﻛﻲ ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﺑﺈﺻدار ﻓﺗوى ﻣن اﻟﺿروري ﺑداﻳﺔ أن ﺗﻛون اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب
اﻟﻔﺗوى ﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺄن ﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ،ذﻟك أن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟطﻠب ﻓﺗوى ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

1

أ .اﻟوﻻﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺷﺧص
أي أن اﻟطﻠب ﻣﻘدم ﻣن ﻫﻳﺋﺔ ﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ ،ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (1/96ﻣن

اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻋﻠﻰ أن " ﻷي ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أن ﻳطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ
إﻓﺗﺎءﻩ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ".
ب .اﻟﻘرار اﻋﺗﻣد ﺑﺻورة ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻹﺟراﺋﻳﺔ

ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗرارﻫﺎ د/ط –  14/10ﻓﻲ  08ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ /دﻳﺳﻣﺑر2003
ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ  90ﺻوﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ  8أﺻوات ﻓﻬو اﻋﺗﺑر ﺑﺻورة ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ دﺳﺗورﻳﺎ ﻣن أﻋﺿﺎء

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذﻳن ﺻوﺗوا ﻋﻠﻳﻪ ،وﻳﺟب اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺑﻳ ار ﻋن اﻹرادة اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺷرﻋﺎ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﻟﻳس ﻟﻌدد اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﻳن ﻋن اﻟﺗﺻوﻳت أو اﻟﻐﺎﺋﺑﻳن أي أﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار اﻟذي اﻋﺗﻣد اﻟﻔﺗوى أو ﻋﻠﻰ
ﻧظﺎﻣﻳﺗﻪ اﻹﺟراﺋﻳﺔ.

2

ج .اﻟﻘرار اﻟذي اﻋﺗﻣد اﻟطﻠب ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ

3

ﻟﻘد ذﻛرت ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﺗﺷﻣﻝ " أﻳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أو أﻣر ﻳدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذا اﻟﻣﻳﺛﺎق  ) " ...اﻟﻣﺎدة  10ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ( ،واﻟواﺿﺢ أن

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق وﻻﻳﺔ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻳﺛﺎق ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻧطﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻣن

اﻷﻧﺷطﺔ ،وﺗﺷﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟوﻻﻳﺔ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳرٕ ،واﻧﻬﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﻛذﻟك

اﻟﻣﺎدة ) (11ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن
اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﺗﻧﺎﻗش أي ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن اﻟذي ﻳرﻓﻌﻬﺎ إﻟﻳﻬﺎ أي ﻋﺿو

ﻣن أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر واﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة

 ...اﻟﺦ ،ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ إﺳراﺋﻳﻝ ﻣﻧذ ﻋﺎم  1967ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء
اﻟﺟدار وﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺻﻣﻳم ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻌﺑرﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻراﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺛﻳﻘﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻳﺔ.

4

 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.96 :
 -2أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (86ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻔﻘرﺗﻳن  2و 3ﻣن اﻟﻣﺎدة  18ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
3

 -أﻧظر :اﻟﻣﺎدة ) (10ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

 -4ﻋﻣر ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ،ﺣق اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،2005 ،ص.85 :
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د .اﻟوﻻﻳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﺿوع
ﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺻدر ﻓﺗوى ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )(96
ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﺎدة ) (1/65ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﻠﺗﺎﻫﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻛﻝ ﻣوﺿوع اﻟطﻠب "ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ" واﻟﻔﺗوى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ )اﻟﺟدار( ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻳن اﻟﺣﻛﻣﻳن.
وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﻬﻳﺋﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻟﻔﺗوى ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوغ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﺗرﻳد أن ﺗﺳﺄﻟﻪ
وﻫدف اﻟﺳؤاﻝ واﺿﺢ ،ﺗﻘرﻳر اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار اﻟذي ﺗﻘوم إﺳراﺋﻳﻝ ﺑﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻷرض
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ.
وﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗرد ردا ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ
طﻠﺑﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،وذﻟك ﻣن
ﺣﻳث ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  1949وﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﺑﻳن ﺑوﺿوح أن اﻟطﻠب ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار،
وﻟﻛﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻌﻳن ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣوﺟودة وﺗﻔﺳرﻫﺎ وﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار وﺑذﻟك
ﺗﻛون ﻗد ردت ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ردا أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻟﻳس ﺳؤاﻻ ﻣﺟردإ ،واﻧﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ اﺗﺻﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷ ار
ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣددة ،أوﺑوﺿوح ﻣﻠﻣوس وﻫو ﺑﻧﺎء إﺳراﺋﻳﻝ اﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﺣوﻟﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ
اﻟطﻠب ﻣوﺛﻘﺔ ﺟﻳدا وﻫﻲ أﻧﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺛﺎﺋق ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرار
اﻟذي ﻳﺗﺿﻣن اﻟطﻠب ،ذﻟك أن ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻳﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت واردة ﻣن ﻣﻛﺎﺗب

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ،وﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ،
واﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻏذﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ووﺛﺎﺋق و ازرة اﻟدﻓﺎع اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ وﻣواد أﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ

ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻳﺷﻳر ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن إﺳراﺋﻳﻝ وﻓﻠﺳطﻳن ﻛﻠﺗﺎﻫﻣﺎ اﺳﺗﺷﻳرﺗﺎ أﺛﻧﺎء إﻋداد اﻟﺗﻘرﻳر
وﻫو ﻳﺗﺿﻣن ﻣوﺟز ﻟﻣوﻗف اﻟدوﻟﺗﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم أدرج ﻓﻲ
اﻟﻘرار 14/10ﻹﻋطﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻳﻬﺎ ﻟدى اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﻳﺔ.

1

وﻋﻠﻳﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ،ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﺑﺈﺻدار ﻓﺗوى ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ﻣﺎدام ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺗوى ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟطﻠب وﻻ

 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﺳﺎﺑق ،ص.98 :
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ﻳوﺟد أي ﺳﺑب ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﺻدار ﻓﺗواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻣﺎ ادﻋت إﺳراﺋﻳﻝ وﺑﻌض
اﻟدوﻝ اﻷﺧرى.
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻳﺗم ﺷرﺣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﻛذﻟك اﻟرد ﻋﻠﻰ أي ادﻋﺎء واﺣﺗﺟﺎج ﺣﺳب ﻣﺎ
ﺗراﻩ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ.
 -2اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺿد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻌطﻰ آراء اﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ إذا ﺻدر اﻟطﻠب ﻣن ﺟﻬﺎز ﻟﻪ ﺻﻔﺔ
طﻠب ذﻟك اﻟرأي وﺷرط أن ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،وﻗد ﺗم ﺗﻘدﻳم اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺣﺟﺞ ﺿد اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻣﻧﻬﺎ:
 أن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ طﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻷن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻔظاﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ.

1

 أن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗرار اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻠم 2ﻟﻌﻘد اﻟدورة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲﺗﺑﻧت ﻓﻳﻪ طﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻏﻳر ﺳﻠﻳم ،ذﻟك أن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟم ﻳﺗم طرح اﻟﻘرارأﻣﺎﻣﻪ ﻟﻳطﻠب رأﻳﺎ
اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻲ طرﺣت أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﺑﻧﻳﻪ اﻟﻘراررﻗم 1515
) (2003اﻟذي أﻗر ﺧرﻳطﺔ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﺻدور ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎص ﺑطﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري
ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺟﻠس اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻳس ﻣن ﺣق
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ.

وﻗد ردت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟم ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﻓﻲ  14أﻛﺗوﺑر  2003ﺑﺳﺑب
اﺳﺗﺧدام ﻋﺿو داﺋم )اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة( ﺣق اﻟﻔﻳﺗو ،أن ﻳﺗﺑﻧﻰ ﻣﺷروع ﻗرار ﺑﺧﺻوص اﻟﺟدار ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺛﻝ ﻫذا اﻟﻘرار ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رأي اﺳﺗﺷﺎري ﺑﺧﺻوﺻﻪ.

 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻌدد ) ،1992 ،(48ص،176 :
.177
 -2اﻟﻘرار رﻗم ) (5/377واﻓﻘت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  03ﻧوﻓﻣﺑر  ،1950وﻗد ﺗﻘدم ﺑﻣﺷروع اﻟﻘرار وزﻳر ﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت " دﻳن اﺗﺷﻳﺳون".
ﺗﻧص اﻟﻔﻘرة )أ( ﻣن اﻟﻘرار رﻗم  377ﺗﺎرﻳﺦ  1950/11/2اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟﻝ اﻟﺳﻼم ،واﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة )) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻬدﻳد ﻟﻠﺳﻠم أو ﺧرق ﻟﻪ أو وﻗوع ﻋدوان ،وﻋﻧد ﻓﺷﻝ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ
اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗواﻓر إﺟﻣﺎع اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺋﻣﻳن ﻓﻳﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓو ار وﺗﺑﺣث اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﺗﻘدم
ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣوﻝ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ،وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن أو إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ (( -أﻧظر :ﺣﺳن ﻧﺎﻓﻌﺔ ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻧﺻف ﻗرن ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺗﻧظﻳم

اﻟدوﻟﻲ ﻣﻧذ  ،1945ﺳﻠﺳﺔ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد  ،202اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻷدب ،اﻟﻛوﻳت ،1995 ،ص.127 :
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 أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟم ﻳﻧﺻب ﻋن" ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ " وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرةاﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  96اﻟﻣﻳﺛﺎق و اﻟﻣﺎدة  65ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﻗد ردت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ذو طﺑﻳﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ وﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن ﻣوﻗف واﻗﻌﻲ وﻫو ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار.
 أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ذو طﺑﻳﻌﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذﻟك أﻳﺿﺎ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰﻗﺿﺎءﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص.
 أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧزاع ﺑﻳن إﺳراﺋﻳﻝ وﻓﻠﺳطﻳن وﻟم ﺗواﻓق ﺑﺧﺻوﺻﻪإﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة رﻓض إﻋطﺎء اﻟرأي اﻟﻣطﻠوب.
وﻗد ردت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن اﺷﺗراط ﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻝ ﻫو أﻣر ﺿروري وأن ذﻟك ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ طﻠب اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري.

 أن اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻳﻌﻳق اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻰ ﺣﻝ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻔﺎوض ﻟﻠﻧزاع اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ-اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ،ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ ﺧرﻳطﺔ اﻟطرﻳق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻋن
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح.
وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن رأي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق

اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻐﺎﻳﺗﻬﺎ وﻟﻳس ﺗﻌوﻳﻘﺎ ﻟﻬﺎ.

1

 أن اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطروح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫو ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن اﻟﻧزاع )اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ-اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ( ،ﻻﻳﻣﻛن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻳﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ.
 أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ﺗرﻓض ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﺗﺣت ﻳدﻫﺎ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷدﻟﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﻟرأي ﺑﺧﺻوص اﻟﺳؤاﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ .وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻳﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ و
ﻗﺎﻟت أن أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺗﺣت ﺑﺻرﻫﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﻋطﺎء اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري.
 أن اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟن ﻳﻛون ﻟﻪ أي ﻏرض ﻣﻔﻳد ﻷن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:) (1أﻋﻠﻧت أن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻏﻳر ﻣﺷروع ،وﻗررت اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺄن طﻠﺑت ﻣن إﺳراﺋﻳﻝ وﻗف
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار و إزاﻟﺗﻪ.
) (2ﻟم ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﺗرﻳدﻩ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﻣطﻠوب.
وﻗد ردت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄﻣرﻳن :
)أ( أن إﻋطﺎءﻫﺎ اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻫو ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ.

 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 177 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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)ب( أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘدر ﻣﺎذا ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻟﻠرأي
اﻻﺳﺗﺷﺎريٕ ،واﻧﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﻳرة أن ﺗﻘرر ذﻟك.

 ﺗﻘوﻝ إﺳراﺋﻳﻝ أن ﻓﻠﺳطﻳن ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻌﻧف ﺿد إﺳراﺋﻳﻝ وﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲﻳﻬدف اﻟﺟدار إﻟﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘرر

ﻋﻼﺟﺎ ﻟﺧطﺄ ﻓﻠﺳطﻳن اﻷﻣر اﻟذي ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظر إﺳراﺋﻳﻝ ،أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﻓض إﻋطﺎء اﻟرأي

اﻻﺳﺗﺷﺎري وﻗد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﻷن اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري طﻠﺑﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻳس ﻣوﺟﻬﺎ
إﻟﻰ أﻳﺔ دوﻟﺔ أو ﻛﺎﺋن ﻣﺎ.

1

ثانيا :مضمون فتوى المحكمة )الرأي اإلستشاري(
ﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ رأي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻧﻘﺎط ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻫﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
وﻗﺑوﻝ اﻟطﻠب ،أي اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻳب ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي طرﺣﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣواﻟﺗﺎﻟﻲ:
 -1ﺑﻌض اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻷوﻟﻳﺔ
ﻟﻘد ﻣﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﺗﺄﻛﻳد ٕواﺛﺑﺎت ﻋدم

ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ،ﻓﺑﻌد أن أﻋﻠﻧت ﺗﻔﺿﻳﻠﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻔظ اﻟﺟدار ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي ﺻﺎﻏﺗﻪ

اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣطروح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻣوﺿﺣﺔ أن اﻟﺟدار ﻣﺣﻝ اﻟﻧظر ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎء ﻣﻌﻘد،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﻬم ﻫذا اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻣﺎدي اﻟﺿﻳق ،ﻣﺑﻳﻧﺔ أن اﻟﻠﻔظﻳن اﻵﺧرﻳن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻳن ﺳواء
ﻣن ﺟﺎﻧب إﺳراﺋﻳﻝ "اﻟﺣﺎﺟز" أو ﻣن ﻗﺑﻝ اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة " اﻟﺳور" ﻟﻳس أﻛﺛر دﻗﺔ ﻟو أﺧذﻧﺎ
اﻟري اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺎدي .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﺣﺎﻟﻲ ،أ
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗدﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﻠﻳﻼ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻗﺎﻟﻳم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟري ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻧﺷﺎء

اﻟﺟدار ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ووﺿﻊ إﻗﻠﻳم ﻓﻠﺳطﻳن ﺗﺣت اﻻﻧﺗداب ﺑرﻳطﺎﻧﻳﺎ ،ﻣرور ﺑﻘرار
اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗم ) (171اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 1947ﺑﺷﺄن ﺗﻘﺳﻳم ﻓﻠﺳطﻳن ٕواﻧﺷﺎء

دوﻟﺗﻳن إﺣداﻫﻣﺎ ﻋرﺑﻳﺔ واﻷﺧرى ﻳﻬودﻳﺔ ٕواﻧﺷﺎء ﻧظﺎم دوﻟﻲ ﺧﺎص ﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻘدس واﻧدﻻع اﻟﺣرب
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ أﻋﻘﺑﻬﺎ ﻣن إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻬدﻧﺔ ،وﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ  3أﻓرﻳﻝ
 1949ﺑﻳن إﺳراﺋﻳﻝ واﻷردن ،واﻟﺗﻲ ﻋﻳﻧت اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧط اﻟﻬدﻧﺔ ﺑﻳن اﻟﻘوات

اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ واﻟﻘوات اﻟﻌرﺑﻳﺔ )اﻟﺧط اﻷﺧﺿر( واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺣرب ﻳوﻧﻳو  ،1967وﻣﺎ أﻋﻘﺑﻬﺎ ﻣن ﻗ اررات
ٕواﺟراءات ﻋدﻳدة ﺻدرت ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ،ﻹداﻧﺔ وﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻌض اﻟﻘ اررات

اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ واﻟﺗداﺑﻳر اﻹدارﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
 -1أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص ،182 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،ﻛﺄراﺿﻲ ﻣﺣﺗﻠﺔ ،ﻣﺷﻳرة ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ 22
ﻧوﻓﻣﺑر 1967رﻗم  242واﻟذي أﻛد ﻋدم ﺟواز اﻛﺗﺳﺎب أي إﻗﻠﻳم ﻋن طرﻳق اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة داﻋﻳﺎ إﻟﻰ
ﺳﺣب اﻟﻘوات اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻷﺧﻳر.

1

 -2ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ذت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ
إﺳراﺋﻳﻝ
أ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺣدﻳد ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘدﻳر ﻣدى ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ إﺳراﺋﻳﻝ )ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار( ،وأﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  02ﻣن
ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ " :أن ﻳﻣﻧﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن
اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻘوة أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺿد اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ أو اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻷي دوﻟﺔ ،أو ﺑﺄي
طرﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة"ٕ ،واﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﺈﻋﻼن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﻣن أﻧﻪ ﻟن ﻳﻌﺗرف ﺑﺄي اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻸراﺿﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﺗﻬدﻳد
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ.

ب .أﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ﻟﻠﺷﻌب ،ﺛم ذﻫﺑت ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي
ﻗد أﺻﺑﺣت ﺟزء ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌرﻓﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻔﺳﻳ ار ﻟﻘواﻧﻳن وأﻋراف اﻟﺣرب وﺗوﻗﻔت ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص
ﻋﻧد اﻹدﻋﺎء اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺑﻌدم إﻧطﺑﺎق اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  1949ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ،وﺑﻌد
دراﺳﺔ ﻣﺗﺄﻧﻳﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ أراض ﻣﺣﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﺷوب ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﻳن اﺛﻧﻳن أو أﻛﺛر ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ.
ج .ﺗﻌرﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺑﻳﺎن ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ اﻟﺟدار ﻣن اﻧﺗﻬﺎك ﻟﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وأﻋﺎدت اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌرﻓﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﻋدم ﺟواز
اﻹﺳﺗﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘوة.
د .ﺑﻌد أن أوﺿﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎك إﺳراﺋﻳﻝ ﻣﺑﺎدئ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﺗوﻗﻔت ﺑﺷﻛﻝ
ﺟدي ﻋﻧد اﻹدﻋﺎء اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﺑﺄن اﻟﺟدار ﻻ ﻳﺗﻔق ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﺎدة )(51
ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺣﻳث ﻻﺣظت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس ﻻ ﻳﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ

ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﻳﺔ ،وﻗد اﻧﺗﻬت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳﺧﺎﻟف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.

2

 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.116 :
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) ،(2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 184 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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 -3ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار واﻧﺗﻬﺎك ﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﻣن أﺑرز اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻣن ﺟراء ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار وﻏﻳرﻩ ﻣن إﺟراءات اﺗﺧدﺗﻬﺎ
إﺳراﺋﻳﻝ ﻫﻲ:
)أ( ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﺑﻣﺎ ﻳﻧطوي ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻣﺻﺎدرة ﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷ ارﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ
ﺗﻌﻳﻳﻧﺎ وﺗرﺳﻳﻣﺎ ﻟﻠﺣدود ﺑﻳن إﺳراﺋﻳﻝ وﻓﻠﺳطﻳن ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد وﻫو أﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺑﺎدئ

اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ،ﺣﻳث أن ﺗﻌﻳﻳن وﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣدود ﻫو أﻣر ﻳﺟب أن
ﻳﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻷطراف أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﻠزم ﺻﺎدر ﻋن ﻫﻳﺋﺔ دوﻟﻳﺔ ﺧوﻟﻬﺎ

اﻷطراف ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ.
)ب( ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ،1907
واﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم  1949اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﻳن وﻗت اﻟﺣرب ﺣﻳث ﺗﺧطر

اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻻﻫﺎي ﺳﻠطﺔ اﻻﺣﺗﻼﻝ ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺣرم
اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف ﻗﻳﺎم ﺳﻠطﺔ اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺑﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ أو ﻧﻘﻝ ﺟﺎﻧب ﻣن ﻣواطﻧﻳﻬﺎ
إﻟﻰ اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻣﺣﺗﻝ )ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻳطﺎن( واﻟﺗﻲ أﻗﻳم اﻟﺟدار ﻟﻛﻲ ﻳؤﻣن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﺎت
اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﻳﺿﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ إﻟﻰ إﺳراﺋﻳﻝ وﻳﻔﺻﻠﻬﺎ ﻋن إﻗﻠﻳم
ﻓﻠﺳطﻳن ،وﻳﺟﺑر ﻓﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻋﻠﻰ اﻟرﺣﻳﻝ ﻣن دﻳﺎرﻫم ﻣﻣﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ إﻓراﻏﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن.

1

)ج( ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗﻣزﻳق اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ وﻳﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎزﻝ ﺻﻐﻳرة ،وﺣق ﺗﻘرﻳر
اﻟﻣﺻﻳر ﻳﺟﻌﻝ اﻟﺷﻌب ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم ﻓﺎﻟﺷﻌب اﻟذي ﻳﻣﻠك ﺣق ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻩ ﻫو
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ " أي اﻟﺷﻌب اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم"ٕ ،واذا ﻛﺎن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳؤدي إﻟﻰ ﺿم
ﻣﺎ ﻳزﻳد ﻋﻠﻰ  40ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن إﻗﻠﻳم ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻼﺣﺗﻼﻝ إﻟﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﺈن ذﻟك ﻳﻌﻧﻲ
ﺧطﻳر ﺑﺎﻹﻗﻠﻳم اﻟذي ﻳﻘﻳم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر
ا
ﻣﺳﺎﺳﺎ

اﻟﻣﺻﻳر.

)د( ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳؤدي إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟذي
ﻳﻛﻔﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواﺛﻳق اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
)ﻫـ( إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺧوﻝ إﺳراﺋﻳﻝ ﺣﻘﺎ ﻣن أي ﻧوع ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ اﻟﻣﺣﺗﻝ.
)و(

ﻻ ﻳﺟوز ﻹﺳراﺋﻳﻝ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﻟﺗﺑرﻳراﻟﺟدار ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷروط ﻫذﻩ
اﻟﺿرورة.

 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص.117 :
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)ي( ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌدد ﻳﺗﺟﺎوزاﻟﺣﺻرﻣن اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس
اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻲ أداﻧت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ
اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔٕ ،واﻧﻬﺎء اﻻﺣﺗﻼﻝ وﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻩ و
إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻳﺿرب ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﺑﻬذﻩ اﻟﻘ اررات اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ
ﻹﺳراﺋﻳﻝ.

 -4اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻺﻧﺗﻬﺎﻛﺎت
ﺑﻌد أن ﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻗد اﻧﺗﻬﻛت ﺑﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺟدار ٕواﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ،

ﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ،اﻧﺗﻘﻠت اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻬذﻩ

اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ،وﻫﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺳؤاﻝ اﻟذي طرﺣﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺳراﺋﻳﻝ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠدوﻝ اﻷﺧرى وﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
أ .اﻷ ﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺳراﺋﻳﻝ
إﻋﺗﺑرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ أن اﻟﺟدار اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎزﻝ ﻏﻳر ﺷرﻋﻲ وﻏﻳر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻓرﺿت ﻋﻠﻰ
إﺳراﺋﻳﻝ وﻗف اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ،وﻫدم ﻣﺎ ﺗم ﺑﻧﺎؤﻩ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن
اﻟﺟدار اﻟﻣﻘﺎم أو اﻟذي ﺳﻳﻘﺎم ﺣوﻝ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻓرﺿت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻳﺿﺎ إﻟﻐﺎء ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدار ،وﺗﻌوﻳض اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﻳن واﻹﻋﺗﺑﺎرﻳن اﻟذﻳن ﺗﺿرروا
ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدار ،ﻛﻣﺎ ﻓرﺿت ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻳﺿﺎ اﻹﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﻛﺗﻬﺎ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﻓﻲ

اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام ﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن.

1

ب .اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻷﺧرى:
أي اﻟدوﻝ اﻟراﻋﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وأﻫم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻫذﻩ اﻟدوﻝ
ﻫو اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻩ ،وﺣﻣﻝ إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬذا
اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ،2واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﻛذﻟك ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﺣﺗرام إﺳراﺋﻳﻝ ﻟﻧﺻوص اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم

 -1اﻟﻌﺷﺎوي ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب اﻟﺑﻠﻳدة " اﻟﺟدﻝ اﻟﻘﺎﺋم ﺣوﻝ اﻟﺟدار اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻌﺎزﻝ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ" ،ص ،5 :ﻋﻠﻰ
ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت:

http://www.ouargla-univ.dz/pagesweb/PressUniversitaire/doc/03%20
ELBAHITH/R05/ART/R0513.pdf

 -2ﻣﺻﻣودي ﻣﺣﻣد ﺑﺷﻳر ،ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻌدد
 ،10أﻛﺗوﺑر ،2005ص.119 ،118 :
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 ،11949وﻋدم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدار ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،وأن اﻟدوﻝ
ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻌدم ﺗﻘدﻳم أي ﻋون أو ﻣﺳﺎﻋدة ﻳﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ دﻋم اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻋن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدار.2
ج .اﻷﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ أي
ﻋﻣﻝ ﻹﻧﻬﺎء اﻟوﺿﻊ ﻏﻳر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ،أﺧذا ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟذي

أﺻدرﺗﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،3ﺑﻝ إن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻛدت اﻟﺿرورة اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻷن ﺗﺿﺎﻋف ﻫﻳﺋﺔ اﻷﻣم
اﻟﻣﺗﺣدة ﺟﻬودﻫﺎ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻧزاع اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ -اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟذي ﻳﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن.

ثالثا :األھمية السياسية والقانونية للفتوى
ﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻝ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ،ﻓﻣن اﻟﻐرﻳب ﺣﻘﺎ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ دوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرن
ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﻘد ظﻝ ﺗداوﻟﻬﺎ ﺣﻛ ار ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ
أﺻدرت ﻛﻣﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻣن اﻟﻘ اررات ﺑﺷﺄن ﺣﻘوق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ.
إن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى وﺿﻌت ﻧﻘطﺔ ﺑداﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻊ ﺟواﻧب

اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻹﻳﺿﺎح ﻟﺟواﻧب ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ

ﻋدﻳدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻌﺻﺑﺔ اﻷﻣم إزاء إﻗﻠﻳم ﻓﻠﺳطﻳن ﺗﺣت
اﻻﻧﺗداب ،وﺿرورة ﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻣن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻩ ٕواﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻫﻲ
أﻣور ٕوان ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد أﺟﺎﺑت ﻋﻠﻳﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎطﻌﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻣﺎزاﻟت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺑﻳﺎن واﻹﻳﺿﺎح ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺟﻠس
اﻷﻣن واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﻣن إﺟراءات وأﻋﻣﺎﻝ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻠﻰ

أﺳﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻك اﻻﻧﺗداب ،ﻫﻝ ﺳﻳﻛون
ﻫﻧﺎك ﺗﺣرﻛﺎ ﺟدﻳدا ﻧﺣو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻻﻟﺗﻣﺎس رأي ﺟدﻳد ﻳﺿﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ؟ .وﻫﻝ ﺳﻳﻛون اﻟرأي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ،أم ﺑداﻳﺔ ﻟﻧﺿﺎﻝ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗد ﻳﻘود اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻳوﻣﺎ إﻟﻰ
اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗؤدي اﻟﻰ إﺟﺑﺎر إﺳراﺋﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ظﻠت ﺗراوغ ﺣﺗﻰ

اﻵن ﻟﻠﺗﻣﻠص ﻣن اﺣﺗرام ﻣﺑﺎدئ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ،رﺑﻣﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺟﻳب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤاﻝ وﻟﻛن اﻟﻣﻬم
ﺑﺎﻟﻣوﺿوع أن اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﺎءت ذرة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓرﻳدة ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗطورات اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺑﺎﻟطرﻳق اﻟﺻﺣﻳﺢ.

 -1ﻣﺻﻣودي ﻣﺣﻣد ﺑﺷﻳر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  ،ص.119 :
 -2أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ) (2005-2001اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص .194
 -3ﻣﺻﻣودي ﻣﺣﻣد ﺑﺷﻳر ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص120 :
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وﺗﺷﻛﻝ اﻟﻔﺗوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻧﺟﺎ از ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
ﻳﻣﻛن إذا ﻣﺎ أﺣﺳﻧت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻧﻌطﻔﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة ﻧﺿﺎﻝ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﺿد
اﻻﺣﺗﻼﻝ واﻻﺳﺗﻳطﺎن وأن أﻫﻣﻳﺔ ﻫذا اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن:
 -1ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺗﻘدم رأﻳﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗدﻳن ﻣﻣﺎرﺳﺎت إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ

اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻋﺎم  ،1967ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻘدس اﻟﺷرﻗﻳﺔ وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ ،وﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ،وﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻧﻳف اﻟراﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﻳﺔ ﺗﻔوق أﻫﻣﻳﺔ ﻗ اررات

ﻣﺟﻠس اﻷﻣن و اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ذات طﺎﺑﻊ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣواﻗف اﻟدوﻝ،
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ذو طﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.
 -2ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺗﺷﻛﻝ ﺣﻛﻣﺎ واﺿﺣﺎ وﻫو ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار ﺧرق ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

ﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﺳراﺋﻳﻝ وواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻗﺿت ﺑﺿرورة إزاﻟﺔ وﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣﻧﻪ وﺟددت اﻟﺗﺄﻛﻳد
ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﺗﻳطﺎن وﺿم اﻟﻘدس ﻏﻳر ﺷرﻋﻳﻳن وﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻹﻋﺗراف ﺑﻣﺎ ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن ﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻷرض.
 -3ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺗﺣدد ﺑوﺿوح اﻟواﺟﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ودوﻟﻬﺎ اﻷﻋﺿﺎء ،وﻋﻠﻰ أطراف ﻣﻌﺎﻫدة ﺟﻧﻳف ،ﻣن أﺟﻝ وﻗف ﻫذا اﻟﺧرق

اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ وﺗﺻوﻳب آﺛﺎرﻩ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ،وﻫو ﺑذﻟك ﻳﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻹﻟزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ ﺣﺗﻰ ٕوان
ﺳﻣﻳت ﻓﺗوى أو رأﻳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎ.

 -4وﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى ﺻدرت ﻋن أﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﺻﻼﺣﻳﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳرد ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ أﺑرز ﺣﺟﺞ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﻰ
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻣﺿﻣون اﻟﻔﺗوىٕ ،وان

اﻋﺗراض اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ )ﺑوﻳرﺟﻧﻳﺗﺎﻝ( ،ﻻ ﻳطﻌن ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻳطﻠﻘﻪ اﻟرأي اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻋﻠﻰ

اﻟﺟدار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌﺗرض ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﻳن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺣﻘﺎﺋق ذات اﻟﺻﻠﺔ ،واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺣق إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣن
واﻟﺿرورة اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء "ﻫﺟﻣﺎت اﻹرﻫﺎب".
 -5إن اﻟﻔﺗوى ﻳﻣﻛن أن ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎدة زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﺳﻣﻳﺎ و

أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ ﻫو اﻟطرف اﻟﺿﻌﻳف ﻣن ﺣﻳث ﺗوازن اﻟﻘوى ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﻣﻠك اﻟﺣق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ.

 -6أن ﻓﺗوى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺷﻛﻝ ﻣرﺗﻛز ﻟﻬﺟوم ﻓﻠﺳطﻳن ﻟﻪ ﻫدﻓﻪ اﻟﻣﺣدد ﺑوﺿوح ﻣن
ﺧﻼﻝ ﻓرض اﻟﻌزﻟﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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اﻟدوﻟﻲ ﻹﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺻﻳﺎع ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ووﻗف اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت إﺳراﺋﻳﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ.
وأﺧﻳ ار وﺑﻣﺎ أن اﻟﻔﺗوى ﺻﺎدرة ﻋن أﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣرﺟﻊ و
ﻣﺻدر ﻓﻲ ﺣق رﻓﻊ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم دوﻟﻳﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌد ﻣرﺟﻊ

ودﻟﻳﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﻳن اﻟدوﻟﻳﺔ واﻋﺗداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن إذا ﻣﺎ رﻓﻌت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻻﺣﻘﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟطرف اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻲ أﻣﺎم
ﻣﺣﺎﻛم إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أﺧرى.

1

ﻓﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﻝ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ
واﻟﻛﻳﺎن اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ وﻛذﻟك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أوﻻ

ﺑﺧﺻوص إﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،وﺛﺎﻧﻳﺎً ﺑﺧﺻوص ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺟدار ﻧظ ار

ﻟﻠﺗﺑﺎﻳن ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣوﻝ اﻟﺗﻛﻳﻳف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻣﻘﺗرح ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ،

ﻓﻘد اﻧﺗﺻرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف وﻗﺎﻟت ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ
ﺟدار اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﻧﺻري اﻟذي ﺗﻘﻳﻣﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬﺎ ﻋﺎم .1967
وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗؤﻛد ﻣﺑدأ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن أﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وأن وﻻﻳﺗﻬﺎ

ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أواﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت
اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ،اﻟذي ﻳﺧوﻟﻬﺎ وﻓق ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺛﻼﺛﻳن ﻣن ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺑت ﻓﻲ أي
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻛذﻟك اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ إذا ﺛﺑﺗت ﻛﺎﻧت ﺧرﻗﺎ ﻻﻟﺗزام دوﻟﻲ.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﻣﺛﻝ اﻧﺗﺻﺎ ار ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ واﻟﺗﺳﻠط اﻷﻣﻳرﻛﻲ ،اﻟذي ﺷﻛﻝ وﻻ ﻳزاﻝ ﺳﻳﺎج ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﺔ
ﻟﻠﻛﻳﺎن اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺳﺗﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ.

ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﺗﺧذﻝ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار ،ﻓﻘد أﺻدرت ﻓﺗوى ﻟﻬﺎ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ أن إﺳراﺋﻳﻝ ﻟم ﺗﻠﺗزم أﺑدا ﺑﺗطﺑﻳق أي ﻗرار ﺣﺗﻰ وﻟوﻛﺎن ﻣﻠزم ﻓﻛﻳف ﻟﻬﺎ أن
ﺗﻠﺗزم ﺑﻔﺗوى ﻫﻲ أﺻﻼ ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺑﻝ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷدﺑﻳﺔ .واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻛﺑرﻫﻲ
ﻫﻝ ﺳﻳﺄﺗﻲ ﻳوم وﻳﺳﺗﺛﻣر ﻓﻳﻪ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﻳن ﻫذا اﻟﻘرار وﻳﺳﺗﺧدﻣوﻧﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻗﺿﻳﺗﻬم اﻟﻣﻌﻘدة؟

 -1رﻳم ﺗﻳﺳﻳر ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ص 121 :وﻣﺎﻳﻠﻳﻬﺎ.
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺗﻌد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻷداة اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ ﺳﻠﻣﻳﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻳوﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﺎﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون ﻫو
ﺧﻳر ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟوﺣﻳدة ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (92ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق.

وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺎﻫﻳﺔ إﻻ اﻣﺗداد ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ

أﺳﺳت ﺳﻧﺔ  ،1920ﺗﻧﻔﻳذا ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﻣم ،وﺟﺎءت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻳوم ﻣﺗﺑﻧﻳﺔ
ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺑﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻌرض ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﻘﻳت ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌوﻝ إزاء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﻣﺎدة ) (37ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

ﻟﻌﻝ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘوي ﺑوﺟود ﺟﻬﺎز ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻪ ﺛﻘﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،وﻫو

أﻣر ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ أﻏﻠﺑﻳﺔ أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن وﻻ ﻳ ازﻝ ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز ﻣن أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻌب
أدوار ﺣﺎﺳﻣﺔ ،ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻋﻬد ﻟﻳس ﺑﺎﻟﺑﻌﻳد ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺑﻧﺟﺎح ﻷطوﻝ ﻧزاع ﺣدودي ﺑﻳن
اﻟدوﻟﺗﻳن اﻟﺟﺎرﺗﻳن )ﻗطرواﻟﺑﺣرﻳن( ﻋن طرﻳق إﺻدارﻫﺎ ﻟﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ دوﻟﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻣﻠزم ﻟطرﻓﻲ اﻟﻧزاع
واﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﻣﺎ أدﻟت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛرأي اﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ

اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ اﻟﻌﻧﺻري اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرﻋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻛﺎن رد اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ اﻹداﻧﺔ ﻟﻬذا
اﻟﻔﻌﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺎطﻼ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ
ﺗﺻدﻳﻬﺎ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن اﻟﻧزاﻋت اﻟدوﻟﻳﺔ وﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋن اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎرزة ﻓﻲ
ﺗطوﻳر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﺑﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺣرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻳﻛﺎراﻏوا وﺿدﻫﺎ ﻧظ ار ﻟﻠﻌدد

اﻟﻛﺑﻳر ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ درﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻷوﻝ ﻣرة ﻛﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟﻠﻘوة،

واﻟﺗدﺧﻝ اﻹﻛراﻫﻲ ،واﻧﺗﻬﺎك ﻗواﻋد اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻔردي
واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ.
إذن إﻟﻰ ﺣدود ﻫذﻩ اﻟﺳطور رﺑﻣﺎ ﻳﺑدو ﻟﻧﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺟدﻳر ﺑﻧﺎ أن ﻧوﺿﺢ أﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا اﻟدوراﻻﻳﺟﺎﺑﻲ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎﺗزاﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن

اﻟﺻﻌوﺑﺎت ،ﻓﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺑﻌض ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺟوزﻟﻬﺎ أن ﺗﻧظر

إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺗﻲ رﻓﻌت إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺈرادة اﻷطراف وﻳﻌود ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻟﺣرص اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ
اﻟﺗﻣﺳك اﻟﻣطﻠق ﺑﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ادﻋﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن.
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ﻻﺷك إن ﻣﺑدأ اﻟﺳﻳﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﻛﺎن وﻣﺎ زاﻝ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﻘﺑﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ أﻣﺎم ﺗطور
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟزاﻣﻲ ،ﺣﻳث ﺣرﻣت اﻟﺳﻳﺎدة اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺻﻔﺔ
اﻹﻟزام اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎة اﻟوطﻧﻲ.
وﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ إﻳﺟﺎد اﻟﺳﺑﻝ اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻫذﻩ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗطوﻳرأداﺋﻬﺎ ﺑﺣﻳث ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗطرح ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺑﻣﺎ ﻳؤﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻳﻳن ﻓﻲ ظﻝ ﻋﺎﻟم اﻟﻳوم ﺣﻳث اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﺷﻛﻝ أﺳﺑﺎﺑﺎً ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺳﺗﻣرة.

أﺧﻳر وﻣن ﺧﻼﻝ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟدور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑوﺳﻌﻧﺎ
ا

اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم ﺗوﺻﻳﺎت ﻧراﻫﺎ ﺿرورﻳﺔ ﻟﺣﻝ أﻫم اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ وﻓق اﻵﺗﻲ:

النتائج:
-1

أن دورﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺑدو ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ

ﻳﻌﺎرض اﻟدوﻝ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن ،وﻣﻊ ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣﻛﺎن اﻷوﻝ ﻟﻧﺻرة اﻟﺣق وﺣﻝ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ،وأﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌزﻳز اﻟﺳﻠم واﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘ اررﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
-2

ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟوﺣﻳد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﻳﻣﺎرس ﻋﻣﻠﻪ

ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ودون اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أواﻟﺗﻛﺗﻼت داﺧﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ
وﺳﻳﻠﺔ ﺗﺳوﻳﺔ ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻋن طرﻳق اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻳس اﻟﻘوة ،وﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ اﻟﺗﻲ
ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ واﻹﺳراﺋﻠﻳﺔ وﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻷوروﺑﻳﺔ
ﻟﻠﺗﺄﺛﻳرﻋﻠﻰ ﻗرارﻫﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ واﻧﺗﺻرت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻧﺻﺎف.
-3

ﺗﻣﺎرس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وظﻳﻔﺗﻳن اﻷوﻟﻰ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ إﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟوظﻳﻔﺔ

اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻧﺟد أن ﺣق طﻠب اﻟﻔﺗوى ﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻗﻲ
ﻓروع اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗرﺧﻳص ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣرﻣﺎن
ﻛﻝ ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟدوﻝ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق ،أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص
اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻣﺷﻛﻝ ﻳﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣﺳﺑق ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺑﻝ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ

ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
-4

أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟدﻳﻬﺎ ﻣﺷﻛﻝ ﺗﻧﻔﻳذ آراﺋﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻬﻝ ﺗم

ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻛورﻓو ﺳﻧﺔ  ، 1949وﻛذا ﻗﺿﻳﺔ ﻧﻳﻛﺎراﻏوا ﺳﻧﺔ  1986؟.
وﻫﻝ ﺗم ﺗﻧﻔﻳذ رأي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺣوﻝ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﺳﻧﺔ  1996؟ .وﻟﻌﻝ أﺳﺎس ﻫذﻩ

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻳﻌود إﻟﻰ أن واﺿﻌﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟم ﻳوﻟوا اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ
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اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻛم ،ﺑﻘدر ﺗرﻛﻳز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
وﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ وﻟﻳس ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺄﻣﻳن اﻟﺧﺿوع ﻟﻘ ارراﺗﻬﺎ وأراﺋﻬﺎ.

التوصيات:
.1

ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺻﺑﺢ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟزاﻣﻳﺎ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺗوﺳﻳﻊ ﻧطﺎق ﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﺣد ﻣﻣﻛن
ﺑﺣﻳث ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.
.2

ﻧظ ار ﻟﻸﻫﻣﻳﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻺﺧﺗﺻﺎص اﻹﻓﺗﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﻳر ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ

وﺗﺣدﻳد ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺑدﻗﺔ ،ﻧرى ﺿرورة ﺗوﺳﻳﻊ ﺣق طﻠب اﻟﻔﺗوى ﺑﺣﻳث ﻳﺻﺑﺢ ﻫذا

اﻟﺣق ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣن اﻷﻣﻳن اﻟﻌﺎم واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟدوﻟﻳﺔ اﻷﺧرى واﻟدوﻝ ،ﻛﺎﻗﺗراح
ﻟﺗطوﻳرﻫذا اﻹﺧﺗﺻﺎص.
 .3ﺿرورة ﺗﻌدﻳﻝ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (34اﻟﻔﻘرة ) (1ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ٕواﻋطﺎء اﻟﺣق ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت
اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻛون طرﻓﺎً ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔٕ ،واﻋطﺎء اﻟﺣق ﻟﻠدوﻝ ﺑﻣﻘﺎﺿﺎة
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧزاع ﺑﻳن دوﻟﺔ وﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﻳﻣﺗﻠك ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
.4

ﻟﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﺳﺗﻐ ارق ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ وﻗت ﻛﺑﻳر أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎ أﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ

ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻳﻪ ﻳﺗوﺟب زﻳﺎدة ﺗﺑﺳﻳط وﺗﺳرﻳﻊ اﻹﺟراءات ﻣن أﺟﻝ إﻗﻧﺎع اﻟدوﻝ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷب ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ.
.5

ﺿرورة إﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻹﻟزاﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﺗزام

ﺑﺎﺣﺗرام أراﺋﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺗﻌرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﺣﻛم أو إﻋطﺎء

ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ رأﻳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﻳﺎ أﺧدا ﺑﻣﺑدأ ﺣﺟﻳﺔ اﻟﺷﻳﺊ اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗدﻋﻳم دور اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋن طرﻳق ﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻓرض وﻻﻳﺗﻬﺎ وﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻗﺑﺔ
اﻟدوﻝ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻘ ارراﺗﻬﺎ.

ﺧﺗﺎﻣﺎ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻫﺎي ﻓﻲ ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدى ﺗوﺳﻳﻊ
إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺄﻣﻝ أن ﻳﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ.

ﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻫﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑرى ﻣﺛﻝ اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﺳﺗﺳﻌﻰ ﻳوﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذﻩ
اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك اﻟﻣطﻠق ﺑﺳﻳﺎدﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ؟.
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اﻟﻣﻼﺣق
الملحق رقم :1
النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية
اﻟﻣﺎدة 1
تكون محكمة العدل الدولية ،التي ينشئھا ميثاق األمم المتحدة األداة القضائية الرئيسية للھيئة وتباشر
وظائفھا وفقا ألحكام ھذا النظام األساسي.
اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ :ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
المادة 2
تتكون ھيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من األشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين
في بالدھم للمؤھالت المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية ،أو من المشرعين المشھود لھم
بالكفاية في القانون الدولي وكل ھذا بغض النظر عن جنسيتھم.
المادة 3
 -1تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا ،وال يجوز أن يكون بھا أكثر من عضو واحد من رعايا
دولة بعينھا.
 -2إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه
يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيھا عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
 -1أعضاء المحكمة تنتخبھم الجمعية العامة ومجلس األمن من قائمة حاوية أسماء األشخاص الذين
رشحتھم الشعب األھلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا لألحكام التالية.
 -2بخصوص أعضاء "األمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة ،تتولى تسمية
المرشحين شعب أھلية تعينھا حكوماتھا لھذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة ألعضاء محكمة
التحكيم الدائمة في المادة  44من اتفاقية الھاي المعقودة عام  1907في شأن التسوية السلمية
للمنازعات الدولية.
 -3في حالة عدم وجود اتفاق خاص ،تحدد الجمعية العامة ،بناء على توصية مجلس األمن الشروط
التي بموجبھا يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في "األمم المتحدة" ،أن
تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
اﻟﻣﺎدة 5
 -1قبل ميعاد االنتخاب بثالثة أشھر على األقل يوجه األمين العام لألمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء
محكمة التحكيم الدائمة ،التابعين إلى الدول المشتركة في ھذا النظام األساسي وإلى أعضاء الشعب
األھلية المعينين وفقا ألحكام الفقرة  2من المادة  4يدعوھم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء
األشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
 -2ال يجوز ألي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين ،وال أن يكون بينھم أكثر من اثنين من
جنسيتھا ،كما ال يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤھا.
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اﻟﻣﺎدة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أھلية ،قبل تقديم أسماء المرشحين ،باستشارة محكمتھا العليا وما
في بلدھا أيضا من كليات الحقوق ومدارسھا ومن المجامع األھلية والفروع األھلية للمجامع الدولية
المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
 -1يعد األمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف األبجدية بأسماء جميع األشخاص المسمين بھذه
الطريقة ،وفيما عدا الحالة التي نص عليھا في الفقرة  2من المادة  12يكون ھؤالء األشخاص وحدھم
ھم الجائز انتخابھم.
 -2يرفع األمين العام ھذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس األمن.
اﻟﻣﺎدة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس األمن مستقال عن اآلخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
اﻟﻣﺎدة 9
على الناخبين عند كل انتخاب ،أن يراعوا أنه ال يكفي أن يكون المنتخبون حاصال كل فرد منھم على
المؤھالت المطلوبة إطالقا ،بل ينبغي أن يكون تأليف الھيئة في جملتھا كفيال بتمثيل المدنيات الكبرى
والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
اﻟﻣﺎدة 10
 -1المرش حون ال ذين ين الون األكثري ة المطلق ة ألص وات الجمعي ة العام ة وألص وات مجل س األم ن
يعتبرون أنھم قد انتخبوا.
 -2عند التصويت بمجلس األمن النتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليھا ف ي الم ادة
 12ال يحصل تفريق بين األعضاء الدائمين واألعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
 -3إذا حصل أكث ر م ن مرش ح م ن رعاي ا دول ة واح دة عل ى األكثري ة المطلق ة لألص وات ف ي الجمعي ة
العامة وفي مجلس األمن اعتبر أكبرھم سنا ھو وحده المنتخب.
اﻟﻣﺎدة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد لالنتخاب ،عقدت بالطريقة ذاتھا ،جلسة ثانية
ثم ثالثة عند الضرورة.
اﻟﻣﺎدة 12
 -1إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة االنتخابية الثالثة جاز في كل وقت ،بناء على
طلب الجمعية العامة أو مجلس األمن ،تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثالثة
منھم ويسمي مجلس األمن الثالثة اآلخرين ،ليختار ،بطريقة التصويت ،باألكثرية المطلقة ،مرشحا
لكل منصب شاغر ،يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس األمن للموافقة عليه من كل منھما.
 -2إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه
في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليھا في المادة7.
 -3إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في االنتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابھم ملء
المناصب الشاغرة في مده يحددھا مجلس األمن وذلك باختيار األعضاء الباقين من بين المرشحين
الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس األمن.
 -4إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي األكبر سنا.
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اﻟﻣﺎدة 13
 -1ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ،ويجوز إعادة إنتخابھم.على أن خمسة من القضاة الذين
وقع عليھم اإلختيار في أول إنتخاب للمحكمة يجب أن تنتھي بعد مضي ثالث سنوات ،ووالية خمسة
آخرين بعد ست سنوات.
 -2القضاة الذين تنتھي واليتھم بنھاية الثالث سنوات والست سنوات المشار إليھا آنفا تعينھم القرعة
واألمين العام يقوم بعملھا بمجرد االنتھاء من أول انتخاب.
 -3يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملھم إلى أن يعين من يخلفھم .ويجب على كل حال أن يفصلوا
في القضايا التي بدأوا النظر فيھا.
 -4إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في االستقالة ،فاالستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وھو يبلغھا إلى
األمين العام ،وبھذا اإلبالغ يخلو المنصب.
اﻟﻣﺎدة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم األمين العام بإبالغ الدعوات المنصوص عليھا في المادة  5في الشھر الذي يلي خلو المنصب
ويعين مجلس األمن تاريخ االنتخاب.
اﻟﻣﺎدة 15
عضو المحكمة المنتخب بدال من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
اﻟﻣﺎدة 16
 -1ال يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما ال يجوز له أن يشتغل بأعمال من
قبيل أعمال المھن.
-2عند قيام الشك في ھذا الشأن تفصل المحكمة في األمر.
اﻟﻣﺎدة 17
 -1ال يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
 -2وال يجوز له االشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيال عن أحد أطرافھا أو
مستشارا أو محاميا أو سبق عرضھا عليه بصفته عضوا في محكمة أھلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو
أية صفة أخرى.
 -3عند قيام الشك في ھذا الشأن تفصل المحكمة في األمر.
اﻟﻣﺎدة 18
 -1ال يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إال إذا أجمع سائر األعضاء على أنه قد أصبح غير
مستوف للشروط المطلوبة.
 -2يبلغ مسجل المحكمة األمين العام ھذا الفصل إبالغا رسميا.
 -3بھذا اإلبالغ يخلو المنصب.
اﻟﻣﺎدة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفھم بالمزايا واإلعفاءات السياسية.
اﻟﻣﺎدة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بال تحيز أو ھوى وأنه لن
يستوحي غير ضميره.
اﻟﻣﺎدة 21
 -1تنتخب المحكمة رئيسھا ونائبه لمدة ثالث سنوات ويمكن تجديد انتخابھما.
 -2تعين المحكمة مسجلھا ولھا أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين اآلخرين.
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اﻟﻣﺎدة 22
 -1يكون مقر المحكمة في الھاي على أن ذلك ال يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتھا ،وأن تقوم
بوظائفھا في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
 -2يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
اﻟﻣﺎدة 23
 -1ال ينقطع دور انعقاد المحكمة إال في أيام العطلة القضائية .وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتھا.
 -2ألعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادھا ومدتھا مع مراعاة المسافة التي
تفصل الھاي عن محال إقامتھم 3.على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفھا ،إال أن
يكونوا في إجازة أو أن يمنعھم المرض أو غير ذلك من األسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس
بيانا كافيا.
اﻟﻣﺎدة 24
 -1إذا رأى أحد أعضاء المحكمة ،لسبب خاص ،وجوب امتناعه عن االشتراك في الفصل في قضية
معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
 -2إذا رأى الرئيس ،لسبب خاص ،أنه ال يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية
معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
 -3عند اختالف العضو والرئيس في مثل ھذه األحوال تقضي المحكمة في الخالف.
اﻟﻣﺎدة 25
 -1تجلس المحكمة بكامل ھيئتھا إال في الحاالت االستثنائية التي ينص عليھا في ھذا النظام األساسي.
 -2يسوغ أن تنص الالئحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من االشتراك في الجلسات قاض
أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على أال يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين
تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضيا.
 -3يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
اﻟﻣﺎدة 26
 -1يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منھا من ثالثة قضاة أو أكثر على
حسب ما تقرره ،وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا ،كقضايا العمل والقضايا المتعلقة
بالترانزيت والمواصالت.
 -2يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة ھذه
الدائرة بموافقة الطرفين.
 -3تنظر الدوائر المنصوص عليھا في ھذه المادة في القضايا وتحكم فيھا إذا طلب إليھا ذلك أطراف
الدعوى.
اﻟﻣﺎدة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليھا في المادتين  26و 29يعتبر صادرا من المحكمة
ذاتھا.
اﻟﻣﺎدة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليھا في المادتين  26و 29أن تعقد جلساتھا وتباشر وظائفھا في غير
الھاي ،وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

- 138 -

اﻟﻣﺎدة 29
لإلسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لھا ،بناء على
طلب أطراف الدعوى أن تتبع اإلجراءات المختصرة ،للنظر في القضايا والفصل فيھا .وزيادة على
ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه االشتراك في الجلسة من القضاة.
اﻟﻣﺎدة 30
 -1تضع المحكمة الئحة تبين كيفية قيامھا بوظائفھا ،كما تبين بصفة خاصة قواعد اإلجراءات.
 -2يجوز أن تنص الالئحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرھا دون أن
يكون لھم حق في التصويت.
اﻟﻣﺎدة 31
 -1يحق للقضاة ،ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى ،أن يجلسوا في قضيته المعروضة
على المحكمة.
 -2إذا كان في ھيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافھا اآلخرين أن
يختار قاضيا آخر للقضاء .ويحسن أن يختار ھذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحھم وفقا
للمادتين  4و.5
 -3إذا لم يكن في ھيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منھم أن يختار قاضيا
بالطريقة المنصوص عليھا في الفقرة  2من ھذه المادة.
 -4تطبق أحكام ھذه المادة في األحوال الواردة في المادتين  26و  ،29وفي ھذه األحوال يطلب
الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منھم الدائرة ،أو إلى عضوين إذا اقتضى األمر،
التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين ھم من جنسية األطراف أو البديل من األعضاء
الذين يعينھم األطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتھم أو وجود ھؤالء
وتعذر جلوسھم.
 -5إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة وعند قيام
الشك في ھذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
 -6يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات  2و  3و  4من ھذه
المادة أن تتوافر فيھم الشروط المنصوص عليھا في المواد  2و ) 17الفقرة  (2و  20و  24من ھذا
النظام األساسي .ويشترك ھؤالء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زمالئھم.
اﻟﻣﺎدة 32
 -1يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.
 -2يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
 -3يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
 -4يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا ألحكام المادة  31من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم
يباشرون فيه وظائفھم.
 -5تحدد الجمعية العامة ھذه المرتبات والمكافآت والتعويضات وال يجوز إنقاصھا أثناء مدة الخدمة.
 -6تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
 -7تحدد بقواعد تضعھا الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبھا المعاشات ألعضاء المحكمة
والمسجل والشروط التي تسدد بموجبھا نفقات السفر ألعضاء المحكمة والمسجل.
 -8تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
اﻟﻣﺎدة 33
تتحمل األمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
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اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺎدة 34
 -1للدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
 -2للمحكمة أن تطلب من الھيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيھا .وتتلقى
المحكمة ما تبتدرھا به ھذه الھيئات من المعلومات .كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليھا في
الئحتھا الداخلية ووفقا لھا.
 -3إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاھا ھيئة
دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس ھذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك ھذه
الھيئة وأن يرسل إليھا صورا من المحاضر واألعمال المكتوبة.
اﻟﻣﺎدة 35
 -1للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام األساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
 -2يحدد مجلس األمن الشروط التي يجوز بموجبھا لسائر الدول األخرى أن تتقاضى إلى المحكمة،
وذلك مع مراعاة األحكام الخاصة الواردة في المعاھدات المعمول بھا .على أنه ال يجوز بحال وضع
تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
 -3عندما تكون دولة من غير أعضاء "األمم المتحدة" طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب
أن تتحمله ھذه الدولة من نفقات المحكمة .أما إذا كانت ھذه الدولة من الدول المساھمة في نفقات
المحكمة فإن ھذا الحكم ال ينطبق عليھا.
اﻟﻣﺎدة 36
 -1تشمل والية المحكمة جميع القضايا التي يعرضھا عليھا المتقاضون ،كما تشمل جميع المسائل
المنصوص عليھا بصفة خاصة في ميثاق "األمم المتحدة" أو في المعاھدات واالتفاقات المعمول بھا.
 -2للدول التي ھي أطراف في ھذا النظام األساسي أن تصرح ،في أي وقت ،بأنھا بذات تصريحھا
ھذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص ،تقر للمحكمة بواليتھا الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية
التي تقوم بينھا وبين دولة تقبل االلتزام نفسه ،متى كانت ھذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل
اآلتية:
)أ( تفسير معاھدة من المعاھدات،
)ب( أية مسألة من مسائل القانون الدولي،
)ج( تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي،
)د( نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى ھذا التعويض.
 -3يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليھا آنفا دون قيد وال شرط أو أن تعلق على شرط التبادل
من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتھا أو أن تقيد بمدة معينة.
 -4تودع ھذه التصريحات لدى األمين العام "لألمم المتحدة" وعليه أن يرسل صورا منھا إلى الدول
التي ھي أطراف في ھذا النظام األساسي وإلى مسجل المحكمة.
 -5التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة  36من النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي،
المعمول بھا حتى اآلن ،تعتبر ،فيما بين الدول أطراف ھذا النظام األساسي ،بمثابة قبول للوالية
الجبرية لمحكمة العدل الدولية .وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان ھذه التصريحات ووفقا للشروط
الواردة فيھا.
 -6في حالة قيام نزاع في شأن والية المحكمة تفصل المحكمة في ھذا النزاع بقرار منھا.
اﻟﻣﺎدة 37
كلما نصت معاھدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئھا جمعية األمم أو إلى
المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين ،فيما بين الدول التي ھي أطراف في ھذا النظام األساسي ،إحالتھا
إلى محكمة العدل الدولية.
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اﻟﻣﺎدة 38
 -1وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليھا وفقا ألحكام القانون الدولي ،وھي تطبق
في ھذا الشأن:
)أ( االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بھا صراحة من جانب الدول
المتنازعة،
)ب( العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال،
)ج( مبادئ القانون العامة التي أقرتھا األمم المتمدنة،
)د( أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم ،ويعتبر ھذا أو ذاك
مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59
 -2ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا
لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻟث :ﻓﻲ اﻹﺟراءات
اﻟﻣﺎدة 39
 -1اللغات الرسمية للمحكمة ھي :الفرنسية واإلنكليزية .فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية
بالفرنسية صدر الحكم بھا ،وإذا اتفقا على أن يسار فيھا باإلنكليزية صدر الحكم بھا كذلك.
 -2إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز ألطراف الدعوى أن يستعملوا في
المرافعات ما يؤثرون استعماله من ھاتين اللغتين .وفي ھذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية
واإلنكليزية .وتبين المحكمة أي النصين ھو األصل الرسمي.
 -3تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين -استعمال لغة غير الفرنسية أو اإلنكليزية.
اﻟﻣﺎدة 40
 -1ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب األحوال إما بإعالن االتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى
المسجل .وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
 -2يعلن المسجل ھذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن.
 -3ويخطر به أيضا أعضاء "األمم المتحدة" على يد األمين العام ،كما يخطر به أي دولة أخرى لھا
وجه في الحضور أمام المحكمة.
اﻟﻣﺎدة 41
 -1للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذھا لحفظ حق كل من األطراف وذلك متى رأت
أن الظروف تقضي بذلك.
 -2إلى أن يصدر الحكم النھائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس األمن نبأ التدابير التي يرى
اتخاذھا.
اﻟﻣﺎدة 42
 -1يمثل أطراف النزاع وكالء عنھم.
 -2ولھم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
 -3يتمتع وكالء المتنازعين ومستشاروھم ومحاموھم أمام المحكمة بالمزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء
واجباتھم بحرية واستقالل.
اﻟﻣﺎدة 43
 -1نقسم اإلجراءات إلى قسمين :كتابي وشفوي.
 -2تشمل اإلجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن اإلجابات عليھا ثم من
الردود إذا اقتضاھا الحال .كما تشمل جميع األوراق والمستندات التي تؤيدھا.
 -3يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررھا المحكمة.
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 -4كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف اآلخر صورة مصدق عليھا بمطابقتھا
لألصل.
 -5اإلجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشھادة الشھود وألقوال الخبراء والوكالء والمستشارين
والمحامين.
اﻟﻣﺎدة 44
 -1جميع ما يراد إعالنه إلى من عدا الوكالء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى
حكومة الدولة المقتضى عمل اإلعالن في أرضھا.
 -2وھذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق يعمل في محل النزاع.
اﻟﻣﺎدة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات .وعند وجود مانع لديه يتوالھا نائبه .وإذا تعذرت رئاستھما للجلسة تولى
أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
اﻟﻣﺎدة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمھور
فيھا.
اﻟﻣﺎدة 47
 -1يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
 -2وھذا المحضر يكون ھو وحده المحضر الرسمي.
اﻟﻣﺎدة 48
تضع المحكمة الترتيبات الالزمة لسير القضايا ،وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمھا،
كما تحدد المنھج الذي يتبع في تلقي البيانات.
اﻟﻣﺎدة 49
يجوز للمحكمة ،ولو قبل بدء المرافعة ،أن تطلب من الوكالء تقديم أي مستند أو بيان ،وما يقع من
االمتناع عن إجابة طلبھا تثبته رسميا.
اﻟﻣﺎدة 50
يجوز للمحكمة ،في كل وقت ،أن تعھد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية ھيئة أخرى
تختارھا ،في القيام بتحقيق مسألة ما .أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيھم في أمر من األمور
بصفته فنيا خبيرا.
اﻟﻣﺎدة 51
جميع األسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشھود والخبراء بالشروط التي تبينھا
المحكمة في الئحتھا الداخلية المشار إليھا في المادة .30
اﻟﻣﺎدة 52
للمحكمة ،بعد تلقي األسانيد واألدلة في المواعيد التي حددتھا لھذا الغرض ،أال تقبل من أحد من
أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إال إذا قبل ذلك األطراف
اآلخرون.
اﻟﻣﺎدة 53
 -1إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه ،جاز للطرف اآلخر أن يطلب
إلى المحكمة أن تحكم له ھو بطلباته.
 -2وعلى المحكمة قبل أن تجيب ھذا الطلب أن تتثبت من أن لھا والية القضاء وفقا ألحكام المادتين
 36و  37ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
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اﻟﻣﺎدة 54
 -1بعد أن يفرغ الوكالء والمستشارون والمحامون ،بإشراف المحكمة ،من عرض القضية يعلن
الرئيس ختام المرافعة.
 -2تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
 -3تكون مداوالت المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل أحد.
اﻟﻣﺎدة 55
 -1تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي األكثرية من القضاة الحاضرين.
 -2إذا تساوت األصوات ،رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
اﻟﻣﺎدة 56
 -1يبين الحكم األسباب التي بني عليھا.
 -2ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
اﻟﻣﺎدة 57
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقال برأيه
الخاص.
اﻟﻣﺎدة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل ،ويتلى في جلسة علنية ،بعد إخطار الوكالء إخطارا صحيحا.
اﻟﻣﺎدة 59
ال يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة لمن صدر بينھم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
اﻟﻣﺎدة 60
يكون الحكم نھائيا غير قابل لالستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة
بتفسيره ،بناء على طلب أي طرف من أطرافه.
اﻟﻣﺎدة 61
 -1ال يقبل التماس إعادة النظر في الحكم ،إال بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجھلھا عند
صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر ،على أال يكون جھل الطرف
المذكور لھذه الواقعة ناشئا عن إھمال منه.
 -2إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة ،تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظھر
فيه صفاتھا التي تبرر إعادة النظر ،وتعلن به أن االلتماس بناء على ذلك جائز القبول.
 -3يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمھا الذي أصدرته ،قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة
النظر.
 -4يجب أن يقدم التماس إعادة النظر ،خالل ستة أشھر على األكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
 -5ال يجوز تقديم أي التماس إلعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
اﻟﻣﺎدة 62
 -1إذا رأت إحدى الدول ،أن لھا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيھا الحكم في القضية جاز لھا أن
تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل.
 -2والبت في ھذا الطلب يرجع األمر فيه إلى المحكمة.
اﻟﻣﺎدة 63
 -1إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافھا دول ليست من أطراف القضية
فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
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 -2يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا ھي استعملت ھذا الحق كان
التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لھا أيضا.
اﻟﻣﺎدة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خالف ذلك.
اﻟﻔﺻﻝ اﻟراﺑﻊ :ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎوى
اﻟﻣﺎدة 65
 -1للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية ھيئة رخص لھا ميثاق "األمم المتحدة"
باستفتائھا ،أو حصل الترخيص لھا بذلك طبقا ألحكام الميثاق المذكور.
 -2الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيھا تعرض عليھا في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا
للمسألة المستفتى فيھا وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتھا.
اﻟﻣﺎدة 66
 -1يبلغ المسجل طلب االستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لھا الحضور أمام المحكمة.
 -2كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لھا الحضور أمام المحكمة أو إلى أية
ھيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسھا  -في حالة عدم انعقادھا  -أنھا قد تستطيع أن تقدم معلومات
في الموضوع ،ينھي فيه إلى كل منھا أن المحكمة مستعدة ألن تتلقى في خالل ميعاد يحدده الرئيس،
البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع ،أو ألن تسمع في جلسة علنية تعقد لھذا الغرض ،ما يتصل
بالموضوع من بيانات شفوية.
 -3إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لھا الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في
الفقرة الثانية من ھذه المادة جاز لھا أن تعرب عن رغبتھا في أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا
شفويا .وتفصل المحكمة في ذلك.
 -4الدول والھيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليھما يجوز لھا أن تناقش البيانات
التي قدمتھا دول أو ھيئات أخرى ،وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل
حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسھا إذا لم تكن المحكمة منعقدة .ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في
الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والھيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
اﻟﻣﺎدة 67
تصدر المحكمة فتواھا في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك األمين العام ومندوبو أعضاء األمم
المتحدة ومندوبو الدول األخرى والھيئات الدولية التي يعنيھا األمر مباشرة.
اﻟﻣﺎدة 68
عندما تباشر المحكمة مھمة اإلفتاء تتبع -فوق ما تقدم -ما تراه ھي ممكن التطبيق من أحكام ھذا النظام
األساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎﻣس :اﻟﺗﻌدﻳﻝ
اﻟﻣﺎدة 69
يجرى تعديل ھذا النظام األساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق األمم المتحدة لتعديل الميثاق
على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة ،بناء على توصية مجلس األمن ،من أحكام بشأن اشتراك
الدول التي تكون من أطراف ھذا النظام األساسي وال تكون من أعضاء األمم المتحدة.
اﻟﻣﺎدة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديالت التي ترى ضرورة إجرائھا في ھذا النظام األساسي ،وتبلغ
اقتراحاتھا كتابة لألمين العام للنظر فيھا وفقا ألحكام المادة .69
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الملحق رقم :2
قائمة ببعض القرارت واآلراء اإلستشارية الصادرة عن محكمة العدل
الدولية
! ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻵراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

شروط قبول دولة كعضو بھيئة األمم المتحدة المادة ) (4من الميثاق /رأي  28ماي .1948
التعويض عن األضرار التي ألحقت بمصالح ھيئة األمم المتحدة /رأي  11أفريل .1949
مدى اختصاص الجمعية العامة في قبول عضوية دولة بھيئة األمم المتحدة /رأي  3مارس1950
تفسير معاھدات السلم المبرمة مع بلغاريا ،المجر ورومانيا /الرأي األول  30مارس  1950و
الثاني  18جويلية .1950
الوضع الدولي لجنوب -غرب أفريقيا /رأي  11جويلية .1950
التحفظات اتجاه اتفاقية الوقاية وقمع جريمة اإلبادة /رأي  28ماي .1951
آثار أحكام المحكمة اإلدارية لھيئة األمم المتحدة المانحة للتعويض /رأي  13جويلية .1954
إجراء التصويت المطبق على المسائل المتعلقة بالروابط والتظلمات الخاصة بإقليم جنوب-غرب
إفريقيا /رأي  7جوان . 1955
قبول االستماع للمتظلمين من طرف لجنة جنوب-غرب إفريقيا /رأي  01جوان . 1956
أحكام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بناء على دعاوى ضد اليونسكو /رأي  23أكتوبر
.1956
تشكيل لجنة األمن البحري للمنظمة ما بين الحكومية االستشارية للمالحة البحرية O.M.C.I
رأي  08جوان . 1960
بعض مصاريف ھيئة األمم المتحدة المادة ) (17من الميثاق /رأي  20جويلية .1962
اآلثار القانونية بالنسبة للدول من جراء الوجود المستمرإلفريقا الجنوبية بناميبيا )جنوب-غرب
إفريقيا( على الرغم من صدور القرار  (1970) 276عن مجلس األمن /رأي  21جوان .1971
طلب إصالح الحكم رقم  158للمحكمة اإلدارية لھيئة األمم /رأي  12جويلية . 1973
الصحراء الغربية /رأي  16أكتوبر. 1975
تطبيق التزام التحكيم بناء على الفصل  21من اتفاق  26جوان 1947المتعلق بمقر ھيئة األمم
المتحدة /رأي  26أفريل . 1988
تطبيق الفقرة  22من المادة ) (6من االتفاقية حول االمتيازات والحصانات لھيئة األمم المتحدة
رأي  15ديسمبر.1989
مشروعية استعمال األسلحة النووية من طرف دولة في نزاع مسلح /رأي  08جويلية . 1996
مشروعية التھديد أو استعمال األسلحة النووية /رأي  8جويلية . 1996

! ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘ اررات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قضية مضيق كورفو) Détroit de CORFOUلمملكة المتحدة ضد ألبانيا( ،حكم  9أفريل .1949
قضية حماية الرعايا والمحامين الفرنسين بمصر)فرنسا ضد مصر( ،أمر  29مارس .1950
قضية حق اللجوء ھيادي التور ) HAYA de LATORREكولومبيا ضد البيرو( ،حكمين 20
نوفمبر 1950و  13جوان .1951
قضية الشركة األنجلو إيرانية )المملكة المتحدة ضد إيران( ،حكم  22جويلية .1952
قضية حقوق الرعايا األمريكيين بالمغرب) فرنسا ضد الواليات المتحدة (،حكم  27أوت 1952
قضية المصايد)المملكة المتحدة ضد النرويج( ،حكم  18ديسمبر.1951
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 .7قضية إمباتليوس ) AMBATIELOSاليونان ضد المملكة المتحدة( ،حكم  19ماي .1953
 .8قضية » ) « MINQUIERS ET DES ECREHOUSفرنسا ضد المملكة المتحدة( ،حكم 17
نوفمبر .1953
 .9قضية نوتبوھم ) NOTTEBOHMليشتانتاين ضد غواتيماال( ،حكم  6أفريل .1955
 .10قضية سحب العملة الذھبية من روما سنة ) 1943إيطاليا ضد فرنسا ،المملكة المتحدة والواليات
المتحدة( ،حكم  15جوان . 1954
 .11قضايا متعلقة بالمعاملة لطائرة أمريكية وركابھا في المجر)الواليات المتحدة ضد المجر
والواليات المتحدة ضد اإلتحاد السوفياتي( ،أوامر  12جويلية .1954
 .12قضية الشركة " كھرباء بيروت" )فرنسا ضد لبنان( ،حكم  29جويلية . 1954
.13قضية الحادث الجوي في  10مارس  ) 1953الواليات المتحدة ضد تشيكوسلوفاكيا( ،أمر 14
مارس .1956
 .14قضية الحادث الجوي في 7أكتوبر ) 1952الواليات المتحدة ضد اإلتحاد السوفياتي( ،أمر 14
مارس .1956
 .15قضايا المتجمد الجنوبي )المملكة المتحدة ضد األرجنتين والمملكة المتحدة ضد الشيلي( ،أمر16
مارس .1956
 .16قضية القروض النرويجية )فرنسا ضد النرويج( ،حكم  6جويلية .1957
 .17قضية أنترھندال ) INTERHANDELسويسرا ضد الواليات المتحدة( ،حكم  21مارس .1959
 .18قضية حق المرور عبر اإلقليم الھندي )البرتغال ضد الھند( ،حكم  12أفريل .1960
 .19قضية تطبيق اتفاقية  1902لتسوية الوصاية على القصر)ھولندا ضد السويد( ،حكم  28نوفمبر
.1958
.20قضية الحادث الجوي في  4سبتمبر) 1954الواليات المتحدة ضد اإلتحادالسوفياتي( ،أمر09
ديسمبر .1958
 .21قضايا متعلقة بالحادث الجوي في 27جويلية  ) 1955إسرائيل ضد بلغاريا ،والمملكة المتحدة
ضد بلغاريا ،والواليات المتحدة ضد بلغاريا( ،أوامر 3 :أوت  1959و 30ماي .1960
 .22قضية السيادة على بعض األراضي الحدودية ) بلجيكا ضد ھولندا ( ،حكم  20جوان 1959
 .23قضية الحادث الجوي في  07نوفمبر) 1955الواليات المتحدة ضد اإلتحاد السوفيتي( ،أمر07
أكتوبر. 1959
 .24قضية شركة الميناء ومخازن بيروت وشركة راديو الغربي )فرنسا ضد لبنان( ،أمر 31أوت
.1960
.25قضية القرار التحكيمي الصادر عن ملك إسبانيا في  23ديسمبر ) 1906الھندوراس ضد نيكاراغوا
( ،حكم  18نوفمبر. 1960
 .26قضية برشلونة -تراكشيون ) BARCELONA TRACTIONبلجيكا ضد إسبانياي بلجيكا(،
حكمين في 24 :جويلية  1964و 05فيفري . 1970
 .27قضية معبد برياه -فيھار) كمبوديا ضد تايالندا( ،حكم  15جوان .1962
 .28قضية جنوب غرب إفريقيا )إثيوبيا ضد إفريقيا الجنوبية ،وليبيريا ضد إفريقيا الجنوبية( ،حكم 18
جويلية . 1966
.29قضايا متعلقة بالجرف القاري لبحر الشمال )الدانمرك ضد ألمانيا الفيدرالية ،وألمانيا الفيدرالية ضد
ھولندا( ،حكم  20فيفري. 1969
.30قضايا متعلقة باالختصاص في مجال المصائد )المملكة المتحدة ضد إسلندا ،ألمانيا الفيدرالية ضد
إسلندا( ،أحكام  25جويلية . 1974
.31قضية االستئناف المتعلق باختصاص مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ) O.A.C.Iالھند ضد
الباكستان( ،حكم  18أوت . 1972
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.32قضايا متعلقة بالتجارب النووية )استراليا ضد فرنسا ،وزيالندا الجديدة ضد فرنسا( ،أحكام 20
ديسمبر. 1974
 .33قضية محاكمة أسرى الحرب الباكستانيين )باكستان ضد الھند( ،أمر  15ديسمبر. 1973
 .34قضية الجرف القاري لبحر إيجة ) Mer d'EGEEاليونان ضد تركيا( ،حكم  19ديسمبر .1978
 .35قضية األشخاص الدبلوماسية والقنصلين األمركيين بطھران )الواليات المتحدة ضد إيران(،
حكم  24ماي . 1980
.36قضية الجرف القاري) تونس ضد ليبيا( ،حكم  24فيفري .1982
.37قضية خليج ماين  ) MAINEكندا ضد الواليات المتحدة( ،حكم  12أكتوبر . 1984
 .38قضية الجرف القاري )ليبيا ضد مالطا( ،حكم  3جوان. 1985
.39قضية طلب إعادة النظر وتفسير حكم  24فيفري  ،1982حكم  10ديسمبر. 1985
.40قضية النشاطات العسكرية وشبه العسكرية بنيكاراغوا )نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة( ،حكم 27
جوان.1986
.41قضية الخالف الحدودي )بوركينافاسو ضد مالي( ،حكم  22ديسمبر. 1986
.42قضية النشاطات العسكرية الحدودية وغيرالحدودية )نيكاراغوا ضد الھندوراس(،حكم 20
ديسمبر. 1988
.43قضية إلتونيكا سيكوال ) ELETTRONICA SICULAالواليات المتحدة ضد إيطاليا ( ،حكم 20
جويلية . 1989
.44قضية المرورعبر البالت الكبير ) Grand BELTفلندا ضد الدنمارك( ،أمر  29جويلية .1991
.45قضية النظر في القرار التحكيمي المتعلق بالتحديد البحري بين )غينيا بيساو والسنغال( الصادر في
 31جويلية  ،1989حكم  12نوفمبر. 1991
.46قضية تفسيروتطبيق اتفاقية مونت﷼ لسنة 1971بمناسبة الحادث الجولي في لوكربي
) LOCKERBIEليبيا ضد المملكة المتحدة ،وليبيا ضد الواليات المتحدة( ،أمر  14أفريل
.1992
.47قضية الخالف الحدودي البري والجزري والبحري )الھندوراس ضد السلفادور( ،حكم 11
سبتمبر. 1992
.48قضية التحديد البحري في المنطقة الواقعة ما بين غريالند وبان مايين ،حكم  14جوان . 1993
.49قضية شريط أوزو) AOUZOUالتشاد ضد ليبيا( ،حكم  03فيفري . 1994
.50قضية شبه جزيرة بكاسي ) BAKASSIالكامرون ضد نيجريا( ،أمر  15مارس 1996
)التدابيرالتحفظية(.
.51قضية تطبيق االتفاقية من أجل الوقاية وردع جريمة اإلبادة )البوسنة والھرسك ضد يوغسالفيا
"صربيا والجبل األسود"( ،أمر 11جويلية . 1996
.52قضية التحديد البحري ومسائل إقليمية )قطر ضد البحرين( ،حكم  30أكتوبر1996
.53قضية المحطات البترولية )إيران ضد الواليات المتحدة( ،أمر 12ديسمبر.1996
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قائمة المصادر و المراجع

 )1المراجع باللغة العربية:
أ) كتب عامة:
 .1ﻣﺣﻣد ﻋزﻳز ﺷﻛري ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟواﻗﻊ ،دار
اﻟﻔﻛر ،دﻣﺷق.1973 ،
 .2اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﻳر ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،
اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.1974 ،
 .3ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،
.1974
 .4اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
.1975
 .5ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻹرﺷﺎد،
ﺑﻐداد.1975 ،
 .6ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻣم ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ،
اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.1977 ،
 .7ﺟﺎﺑر إﺑراﻫﻳم اﻟراوي ،اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺳﻼم ،ﺑﻐداد،
.1978
 .8ﺷﻠﺑﻲ إﺑراﻫﻳم أﺣﻣد ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،
اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.1984 ،
 .9ﻣﻔﻳد ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1985 ،
 .10ﻏﺳﺎن اﻟﺟﻧدي ،ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗوﻓﻳق ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن.1987 ،
 .11ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ ﻣﺻﻳﻠﺣﻲ ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة.1989 ،
 .12ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺎدري ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟرﺑﺎط،
اﻟﻣﻐرب.1990 ،
 .13ﺑطرس ﻏﺎﻟﻲ ،ﺧطﺔ اﻟﺳﻼم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.1995 ،
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 .14ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺣﺳن ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻧﺻف ﻗرن :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺗﻧظﻳم
اﻟدوﻟﻲ ﻣﻧذ  ،1945ﺳﻠﺳﺔ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد  ،202اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻷداب ،اﻟﻛوﻳت.1995 ،
 .15ﻋﺻﺎم اﻟﻌطﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﺑﻐداد.1996 ،
 .16ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟذوب ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ،
ﺑﻳروت ،ﻟﺑﻧﺎن.1996 ،
 .17أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1998،
 .18أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﻳدي ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود
واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،أﺑو ظﺑﻲ ،ﻣرﻛز
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2000 ،
 .19رﺷﺎد ﻋﺎرف اﻟﺳﻳد ،اﻟوﺳﻳط ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
اﻷردن.2001 ،
 .20ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠطﺎن ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﻳﻊ.2002 ،
 .21ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد اﻟدﻗﺎق ،اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.2002 ،
 .22ﻋﻠﻲ ﻳوﺳف اﻟﺷﻛري ،اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ واﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،إﻳﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة.2003 ،
 .23أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟدوﻟﻲ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ،
اﻟﺟزاﺋر.2005 ،
 .24أﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ،
اﻟﺟزاﺋر.2005 ،
 .25ﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻧﺎﺑﺔ.2005 ،
 .26ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،ﺣق اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺻﻳر ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.2005 ،
 .27ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،ﺣﻝ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ،
اﻟﺟزاﺋر.2005 ،
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 .28أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.2006 ،
 .29ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺣﻲ اﻟﺷﺎﻋري ،ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺳﻠﻣﻳﺎ ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة .2006
 .30ﺣﺳﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺳﻠﻳﻣﺎن ،اﻟﺣدود اﻟدوﻟﻳﺔ واﻟﻣﻳﺎﻩ اﻻﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ،اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،أﺑو ظﺑﻲ.2009 ،
 .31ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑو ﻫﻳف ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ ﻋﺷرة،
ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،ﻣﺻر ،ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ.
 .32ﻋﻣر ﺻدوق ،دروس ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻳم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،دﻳوان
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر .ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ.
ب) كتب متخصصة:
 .1ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد اﻟدﻗﺎق ،ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﻳر ﺗﺣﻔظﻳﺔ ،دﻳوان
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.1977 ،
 .2ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﻣﺣﻣد ﺳرﺣﺎن ،دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ٕو إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﻳق
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة.1986 ،
 .3أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟرﺷﻳدي ،اﻟوظﻳﻔﺔ اﻹﻓﺗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ودورﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳر وﺗطوﻳر ﺳﻠطﺎت اﻷﺟﻬزة اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻬﻳﺋﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎﻫرة.1993 ،
 .4ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻳد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ ﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود
اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1994 ،
 .5ﺣﺳﻳن ﺣﻧﻔﻲ ﻋﻣر ،دور ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻣﺣﻛﻣﺔ طﻌن ،دار
اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1998 ،
 .6اﻟﺧﻳر ﻗﺷﻲ ،ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻣؤﻗت
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة.1999 ،
 .7ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ،اﻟﺟزء اﻷوﻝ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﺣدود
اﻟدوﻟﻳﺔ ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2003 ،
 .8ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣدود ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻷﺳس
واﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت ،دﻳوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر.2003 ،
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 .9ﻣﺣﻣد ﺧﻠﻳﻝ اﻟﻣوﺳﻰ ،اﻟوظﻳﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،دار واﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن.2003 ،
 .10أﺑواﻟﺧﻳرﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ،ﻓﺗوى اﻟﺟداراﻟﻌﺎزﻝ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ،
إﻳﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫرة.2006 ،
 .11أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ()2005-2001
داراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة .2006/2007
 .12اﻟﻘﺎﺳم أﻧﻳس ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ -ﻓﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ (دراﺳﺔ وﻧﺻوص) ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت
اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﺑﻳروت.2007 ،
 .13ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﻳد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻛﻧﻌﻼت اﻟﻌﻣري ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدود ﺑﻳن دوﻝ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻟﺣدﻳث ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.2007 ،
 .14ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد وﺣﺳن اﺑﺣﻳص ،اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣرﻛز اﻟزﻳﺗوﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات ،ﺑﻳروت،
.2010
 .15وﺳﻳﻠﺔ ﺷﺎﺑو ،اﻟوﺟﻳز ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ
اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوزﻳﻊ ،اﻟﺟزاﺋر.2011 ،

ت) الرسائل و المذكرات الجامعية:
المذكرات الجامعية (ماستر -ماجستير):
 .1إﺑراﻫﻳم ﺷﺎوش  -أﺣﻣد ﺧوﺟﺔ ،ﻗﺿﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن اﻷﻣرﻳﻛﻳﻳن ﺑطﻬران
ودور اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺣث ﻟﻧﻳﻝ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺎي
.1999
 .2رﺿﺎ ﺑوﻟوح ،ﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻬدﻳد واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء
اﻟرأي اﻹﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ
 ،08/07/1996رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ (.)2001 -2002
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 .3ﺷﻌﻼﻝ ﺳﻔﻳﺎن ،ﻗرارات ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ
وﺗطوﻳر ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ،ﻓرع
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.2003 ،
 .4ﺳﻠﻳﻣﺔ ﻣوﺳوﻧﻲ ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘدﻣﺔ
أﻣﺎم ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ،اﻟﺷﻠف،
(.)2007- 2008
 .5ﺑﺧﺗﺔ ﺧوﺗﺔ ،اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ ،ﻣذﻛرة ﻟﻧﻳﻝ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﻳﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ،اﻟﺷﻠف ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ (2008
.)2007-

ث)المقاالت الفقهية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣوﻗف اﻟدوﻝ اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ.1965 ،)20( ،
إﺑراﻫﻳم ﺷﺣﺎﺗﺔ ،ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﻳرﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻌدد (.1973،)31
ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد اﻟﻛﺎظم ،دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﻳﺔ ،اﻟﻌدد ( ،)5ﺑﻐداد .1975 ،
أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء ،ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻌدد
(.1990 ،)46
أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎ ،اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻌدد (.1992 ،)48
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻠﻳب اﻷﺣﻣر اﻟﺳﻧﺔ  10اﻟﻌدد (.1997 ،)53
أﺣﻣد اﺳﻛﻧدر ،اﻟﺗﺣﻛﻳم ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻔض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟطرق
اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ،
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺟزء ( )37رﻗم .1999 ،4
أﺣﻣد أﺑو اﻟوﻓﺎء اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ -2005
 2001اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﻳن ﻗطر
واﻟﺑﺣرﻳن ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌدد( ،)11ﻣﺟﻠد ،61
.2005
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 ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻘطري، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ.9
 ﻣﺟﻠﺔ،اﻟﺑﺣرﻳﻧﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ
.2005 ،)03(  اﻟﻌدد،اﻟﺣﻘوق اﻟﻛوﻳﺗﻳﺔ
 إﺳﻬﺎم أوﻝ ﻗﺎض ﺳوري ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻧظرﺗﻬﺎ، ﻣﺣﻣد أﻣﻳن اﻟﻣﻳداﻧﻲ.10
 ﻣﺟﻠﺔ،)1980-1917( ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺻﻼح اﻟدﻳن ﺗرزي
، اﻟﻌدد اﻷوﻝ،)26(  اﻟﻣﺟﻠد،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
.2010

:) المراجع باللغة األجنبية2
A) Les Ouvrages généraux :
1. Suzanne Bastid. L’organisation judiciaire
Internationale, l’arbitrage international J.C.D.I.1961
Fasc.249.
2. See, open heim - Lauterpacht, international Law, vol
2, 1961, p59
3. LC Green. International Law through the cases ,1970
4. Quoc-Dinh.N Daillier.P et pellet A, Droit
international public, L .G .DJ paris 2 édition.1980
5. Michael Riesman Ungratified treaties and other
unperfected acts in International Law: Constitutions
functions.35 Vend. 2002
B) Les Ouvrages Spéciaux :
1. M.O HUDSON: international Tribunal: past and
future C.E, I.P, BROOKLINGS INSTITUTION,
Washington, 1944.
2. RUTH.C.LAWSON. The problem of compulsory
jurisdiction of the world court A.J.I.L. Vol 46.1952
3. S.Rosenne" the international court of justice" 1957
p 446-447.
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4. Qatar v . Bahrain, jurisdiction and admissibility,1994
international court of justice – reports
5. John Robert. Crook . Current development. The
2001 judicial activity of the international court of
justice. 2002.
6. Yoshifumi Tanaka reflections au maritime
delimitation in the Qatar/ Bahrain case .52.1
international and comparative law quarterly 1,
2003.
7. S.H.M .W aldok: Decline of the optional clause
B.Y.B.I. vol 32 (4955-56)

:) مواقع اإلنترنيت3
: ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧﻳت، ﻣوﻗﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.1
Https: //www.icj-cij.org/homepage/ar
 ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ،)1948-1991(  ﻣوﺟز اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻔﺗﺎوى ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ.2
:اﻹﻧﺗرﻧﻳت
https://www.icj-cij.org/homepage/ar/summary.php
: ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺑﺣوت، اﻟﺟدار اﻟﻌﺎزﻝ.3
http://www.jalaan.com/book/show.php
: ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت، ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗﻝ ﻣن اﻟﺻﺣراء.4
http://www.moqatel.com
 ﻣرﻛز اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ، اﻟدواﻓﻊ واﻵﺛﺎر، اﻟﺟدار اﻟﻔﺎﺻﻝ.5
: ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت، ﻟﻧدن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،واﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhathj.htm
-2012(  ﺗﻘرﻳر ﺣوﻝ اﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳطﻳﻧﻳﺔ.6
، ﺑﻳروت، ﻣرﻛز اﻟزﻳﺗوﻧﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات، ﻗﺳم اﻻرﺷﻳف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،)1947
: ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧﻳت،2012 ﻳوﻟﻳو/ ﺗﻣوز،ﻟﺑﻧﺎن
http://www.alzaytouna.net/permalink/20198.html
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ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت

اﻟﻣﻘدﻣﺔ

1

اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ :اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ :اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

6
7
8

اﻟﻔرع اﻷوﻝ :اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

8

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﺧﺗﻳﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

12

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻟازﻣﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

15

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

اﻟﻔرع اﻷوﻝ :اﻷﺷﺧﺎص أﺻﺣﺎب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻟﻔﺗوى

21
22

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن طﻠب اﻟﻔﺗﺎوى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ

29

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻔﺗوى.

31

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻧظﻳم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ واﻹﺟارءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم

34

ﺳﻳر ﻋﻣﻠﻬﺎ

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ :ﺗﻧظﻳم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

35

اﻟﻔرع اﻷوﻝ :ﻫﻳﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎة

35

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺟﻬزة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ

41

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻐرف

43
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