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ـأ   

  مقدمة
  

صيغة تضم  جمرد باعتباره ونن االستغراق يف دراسة هذا القانتعد الدول حمور القانون الدويل وغايته احلقيقية، لذا فإ   
دول يعد جمموعة من األهداف واملبادئ والقواعد القانونية، دون أن يتم ربط ذلك مبحور هذا القانون وغايته، أي ال

القائمة املاثلة يف اتمع الدويل، وهي أن الدول أوال وأخريا هي حمور القانون الدويل، وهي  ابتعادا وإسقاطا للحقيقة
  .وتتكفل بالعمل على سرياابالتايل اليت حتدد قواعده، 

  .وقد ظهرت إىل جانب الدول أشخاص قانونية أخرى يف اتمع الدويل املعاصر، أال وهي املنظمات الدولية   

ولقد ظل اتمع الدويل فترة غري قليلة من الزمن يهدف إىل قيام تنظيم دويل وصوال إىل ما يشبه اتمع احمللي من    
من أنه بدون حتقيق  -أي اتمع الدويل–ومن مث القضاء على ظاهرة احلرب، ألنه كان على يقني مركزية السلطة،  حيث

ختتلف يف طموحاا ومطامعها، فبعض الدول تطمع يف  هذا األمر فلن يكون هناك سالم بني الدول، ذلك أن الدول
ريد التعايش يف ظل السالم العاملي الذي ، مما يؤدي ا إىل التعدي، وحتمي الدول األخرى اليت تثروات البعض اآلخر

  )1(. يضمن لكل الدول على حد سواء استقالهلا وأمان مواطنيها

  :ويف هذا االجتاه، حرم ميثاق األمم املتحدة استعمال القوة يف العالقات الدولية، وهذا باستثناء حالتني ضيقتني 

من ميثاق األمم املتحدة واليت جتيز لس األمن اختاذ التدابري العسكرية  42يف املادة  احلالة املنصوص عليها -1
  .من امليثاق ال تفي بالغرض 41وهذا إذا رأى أن التدابري املنصوص عليها يف املادة 

هلا اعتداء  من امليثاق، ومبوجبها جيوز للدول أن تدافع عن نفسها إذا وقع 51احلالة املنصوص عليها يف املادة  -2
  .من طرف قوة مسلحة

وجود قضاء دويل دائم يتم اللجوء إليه من أجل تسوية املنازعات الدولية بصورة  ولقد تطلع اتمع الدويل لضرورة   
  .سلمية، ذلك كجزء من التنظيم الدويل املنشود الذي دف إليه الدول احملبة للسالم

الدوليني، برزت احلاجة لوجود جهاز قضائي يفصل يف املنازعات القائمة بني ومع تطور فكرة تعزيز السلم واألمن    
  .تكريسا ملبدأ سيادة القانون يف العالقات الدولية الدول بالوسائل السلمية وهذا
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ـب   

" حمكمة العدل الدولية"مع تأسيس  1945وقد تبلورت هذه الفكرة تدرجييا إىل أن أسفرت بصيغتها النهائية عام     
وتعد حمكمة العدل الدولية يف حقيقة األمر استمرارا  ضائي يتمتع بصالحيات قضائية وأخرى استشاريةكجهاز ق

واليت انقضت يف سبتمرب " احملكمة الدائمة للعدالة الدولية"للمحكمة السابقة اليت أنشأت يف عهد عصبة األمم وهي 
  .لفشل العصبة يف حتقيق أهم أهدافها مع اندالع احلرب العاملية الثانية واليت كانت مبثابة دليل 1939

وتعد حمكمة العدل الدولية اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، واليت أنشأت مبوجب ميثاق األمم املتحدة املوقع يف   
  .للتذرع بالوسائل السلمية" سان فرانسيسكو"، ب1945جوان  26

إىل إجياد قضاء دويل يضطلع مبهمة الفصل يف النزاعات  ولقد كانت حمكمة العدل الدولية مثرة جلهود كبرية سعت  
  .الدولية

 ، وإمنا يدعمه يف ذلك طرقغري أن هذا ال يعين أن القضاء الدويل هو الطريقة األوحد يف القانون الدويل لتسوية النزاع  
  ...)الوساطة، التوفيق، التحكيم( )1(أخرى 

احملاكم الدولية األخرى، وهذا من عدة نواحي، غري أن الفرق بينهما كما ختتلف حمكمة العدل الدولية عن غريها من 
فمحكمة العدل الدولية خمتصة بالنظر يف النزاعات القائمة بني الدول، أما احملكمة  وبني احملكمة اجلنائية الدولية شاسع،

تعمل على التحقيق مع  - 1998وأسس هلا نظام روما األساسي يف جويلية – 2002 اجلنائية الدولية، واليت أسست عام
األفراد املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية، واحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وهي تقوم مبحاكمتهم يف احلاالت اليت تكون 
الدول فيها غري راغبة أو غري قادرة على القيام بذلك، فسلطة احملكمة اجلنائية ترتكز على اجلرائم اليت يرتكبها األفراد 

  .فقط

أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست جهازا من أجهزة األمم املتحدة، إال أا ذات صلة وثيقة ا من خالل عدد من  كما  
االتفاقيات الرمسية املتعلقة حبقوق اإلنسان بوجه عام، وهذا على عكس حمكمة العدل الدولية اليت هي من أجهزة األمم 

  )2(. طة يف حلّ النزاعات بني الدولالقانوين واليت تتميز بالسل املتحدة وذراعها

إن الدارس للقانون الدويل العام وخاصة قانون املنظمات الدولية وفهم نظامها القانوين، وهذا عرب دراسة استقرائية    
  .حتاول اإلجابة على عدة تساؤالت
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ـج   

  :ومن هذا املنطلق تعاجل هذه الدراسة اإلشكالية الرئيسية التالية

  والقواعد القانونية اليت حتكم عمل حمكمة العدل الدولية ؟ما هي اآلليات 

  :األساسية السابقة عدة إشكاليات فرعية وتتفرع عن اإلشكالية  

  ما هي حمكمة العدل الدولية ؟ -

  مما تشكل هذه احملكمة ؟ -

تقسيم ثنائي للبحث، إذ سيتم التعريف مبحكمة العدل الدولية وإعطاء حملة  إتباعلإلجابة على هذه اإلشكاليات سيتم   
إضافة إىل التطرق لتشكيلة قضائية وهذا الفصل األول، أما الفصل الثاين سيتم ختصيصه لآلليات القانونية تارخيية حوهلا 

  .لسري اخلصومة أمام حمكمة العدل الدولية
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  تشكيل حمكمة العدل الدولية :الفصل االول
 

حمكمة "الرابع عشر أداة قضائية رئيسية هليئة األمم املتحدة مساها  جعل ميثاق األمم املتحدة يف فصله  
  .، وذكر جذورها التارخيية، موضحا أنها وريثة احملكمة الدائمة للعدل الدويل"العدل الدولية

إن الدارس للقانون الدويل العام، وباألخص قانون املنظمات الدولية، وجب عليه إلقاء نظرة حول 
  :ستجيب عن عدة تساؤالت أمههاعرب دراسة احملكمة، وهلذا 

  ما هي حمكمة العدل الدولية؟ وما هي جذورها التارخيية؟ ومما تتشكل هذه احملكمة؟ وكيف يتم تعيني قضاا؟

هذا ما سيتم اإلجابة عليه ضمن هذا الفصل، من خالل مبحثني، تطرق أوهلما إىل تعريف حمكمة العدل 
  .وتناول ثانيهما نظام العضوية يف احملكمة ،تارخيية حوهلاالدولية، وإعطاء حملة 

  :مفهوم حمكمة العدل الدولية: املبحث األول

، الدولية اليت ينشئها ميثاق األمم املتحدة واليت تعترب األداة القضائية الرئيسية هلذه اهليئة إن حمكمة العدل
  .وفقا ألحكام نظامها األساسي، وقد مرت هذه احملكمة مبراحل سبقت إنشائها تباشر وظائفها

املبحث، بينما يف املطلب الثاين  األول من هذا وعليه سيتم إعطاء تعريف حملكمة العدل الدولية يف املطلب
  .تارخيية حوهلا سيتم إعطاء حملة
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  :تعريف حمكمة العدل الدولية: املطلب األول

العدل الدولية أداة قضائية رئيسية هليئة األمم املتحدة، تباشر وظائفها وفقا ألحكام نظامها تعترب حمكمة 
امللحق مبيثاق األمم املتحدة، وقد أنشئت هذه  مبوجب النظام األساسي للمحكمة 1945األساسي، أنشئت عام 

  )1( .سي ذاتهاحملكمة على أنقاض احملكمة الدائمة للعدل الدويل، مع احتفاظها بنظامها األسا

  :من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي 93وقد نصت املادة 
األساسي للمحكمة، وجيوز للدول  يعد أعضاء األمم املتحدة حبكم عضويتهم يف اهليئة، أطرافا رئيسية يف النظام<<

الدولية طبقا للشروط اليت حتددها اجلمعية العامة، وطبقا  إىل حمكمة العدل االنضمامغري األعضاء يف األمم املتحدة 
  .>>لظروف كل حالة على حدا، وبناءا على توصية جملس األمن

يكون  كما جيب على كل عضو من أعضاء األمم املتحدة أن يقبل وينفذ حكم احملكمة يف أي قضية
  .من امليثاق 94و 93طرفا فيها طبقا للمادتني 

النظام الذي وضعته عصبة األمم للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ونظام احملكمة  وجتدر اإلشارة إىل أن
ارتأوا إلغاء احملكمة الدائمة للعدالة  فواضعو امليثاق احلالية قد أحلق مبيثاق األمم املتحدة، واعترب جزء ال يتجزأ منه،

تقريبا على نفس األسس اليت قامت عليها  الدولية اليت أنشئت يف عهد العصبة وقرروا إنشاء حمكمة جديدة تقوم
  )2( .احملكمة السابقة

ميثاق األمم  ميكن تعريف حمكمة العدل الدولية على أا الذراع القضائي لألمم املتحدة، أنشئت مبوجب
  ".سان فرنسيسكو"، مبدينة 1945جوان  26املتحدة املوقع يف 

األساسي، إذ ختتص بالفصل يف النزاعات ذات الطابع وتباشر هذه احملكمة وظائفها وفقا ألحكام نظامها 
، وحىت ولو مل تكن أعضاء ، سواء كانت هذه الدول أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة أو مل تكن كذلكالدويل

بقصر السالم، وهي اجلهاز الوحيد من بني أجهزة األمم  "الهاي" يف األمم املتحدة ومقر حمكمة العدل الدولية ب
وقد بدأت حمكمة العدل الدولية عملها يف عام  مقر األمم املتحدة" نيويورك"املتحدة الذي يوجد مقره خارج 

حتت رعاية عصبة األمم والنظام  1920، عندما حلت حمل احملكمة الدائمة للعدالة الدولية اليت أنشئت يف 1946
 ي حملكمة العدل الدولية ملحق مبيثاق األمم املتحدة، إذ يعترب جزءا ال يتجزأ منه، وهو يقع يف سبعني مادةاألساس

  .تكملت بالتفصيل عن القواعد واإلجراءات املتبعة أمام احملكمة

  .1949بني بريطانيا وألبانيا عام " مضيق كورفو"وأول قضية عرضت على احملكمة للفصل فيها هي قضية 
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  :أجهزة األمم املتحدة منها ن حملكمة العدل الدولية بعض االستثناءات حتيزها عن باقيغري أ

إن املنظمة الدولية كما هو معروف ختاطب دوهلا فقط، ومتارس اختصاصاا عن طريق أجهزا وفق ما حيدده   -أ
ا أحد أجهزة األمم املتحدة حتقيق أهدافها الدولية املشروعة، وحمكمة العدل الدولية باعتباره ميثاقها من أجل

سواء كانت هذه الدول أطراف يف النظام األساسي للمحكمة أو مل تكن كذلك،  الرئيسية ختاطب مجيع الدول
  .حىت الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة كما ختاطب

الدولية،  ولعل هذا يرجع إىل رغبة األمم املتحدة يف إتاحة الفرصة لدول بغرض نزاعها أمام حمكمة العدل
ويف املقابل هذه احملكمة تقدم حلوال هلذه الدول من خالل القرارات امللزمة اليت تصدرها، واإللزام هنا له مفهوم 

  .خاص

حمكمة العدل الدولية تعترب من بني األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، غري أن مقرها يوجد خارج مدينة  - ب
  .من للمحكمة نوعا من احلياد واالستقاللية يف عملهااألمريكية، وهذا االستثناء يض" نيويورك"

وهذا يتطابق مع ما هو معمول به يف القضاء الوطين خبصوص مسألة الفصل بني السلطات فتركز سلطتني 
  .أو أكثر يف يد جهة واحدة سواء كان فردا أو قلة، سيؤدي حتما إىل استبداد تلك اجلهة بالسلطة العامة

الفصل التام، وإمنا يقصد به الفصل النسيب الذي حيقق التوازن، أي بوجود رقابة متبادلة والفصل هنا ال يقصد به 
  .بني حمكمة العدل الدولية وغريها يف أجهزة األمم املتحدة
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  :حملة تارخيية حول حمكمة العدل الدولية: الثايناملطلب 

الدويل حباجته إىل إجياد نظام يضمن له محاية حقوقه وتوفري قدر معني من حسن العالقات  لقد شعر اتمع
املفاوضات  القوة حلل اخلالفات الناشئة عندما يعجز أسلوب نيب اتمع الدويل اللجوء إىل استعمالبني الدول وجت

  .والتحقيق والتوفيق عن إجياد حل ملثل هذه اخلالفات

، "مايو"قانوين حلل املنازعات ظهرت فكرة التحكيم الدويل ألول مرة يف معاهدة ورغبة يف إجياد نظام 
اليت قررت إنشاء جلنة خمتلطة للفصل يف " الواليات املتحدة األمريكية"و" بريطانيا"املربمة بني  1794عام " املاء"

يكون فيصال بني الطرفني عدد من املنازعات القائمة بني دولتني يعين كل طرف نصف األعضاء ويرأسها حكم ل
ملزمة بريطانيا بدفع تعويض  1873عام " األلباما"قضية  وقد أصدرت هذه اللجنة قرارها التحكيمي األول بشأن

واليات اجلنوب األمريكية  للواليات املتحدة عن قيامها ببعض األعمال العدوانية وغرق السفن األمريكية وإمداد
  )1(. بالسالح

، غري أنها مل تكن حمكمة "احملكمة الدائمة للتحكيم"متّ إنشاء  1899لعام " الهاي األول"ومبوجب مؤمتر 
، ألا اكتفت بتشكيل جلان حمكمة، لكن ذلك املؤمتر قد جنح يف وضع إجراءات دولية مبدلوهلا القانوين الصحيح

  ".حمكمة التحكيم الدائمة"التحكيم وإنشاء 

األوىل واليت تنص على أنه تلتزم الدول املتعاقدة بأن تشكل " الهاي"ية من اتفاق )20(وطبقا لنص املادة 
  )2(. حمكمة دائمة التحكيم

تلتزم الدول األطراف التعاقد بأن حتافظ  1907الثانية لعام " الهاي"من اتفاقية ) 22(ومبوجب املادة 
  )3(. على احملكمة املذكورة

من إقامة نظام قضائي دويل  مل حتقق ما دف إليه البشرية - حمكمة التحكيم الدائمة–غري أن هذه احملكمة 
دائم وثابت، ولذلك عهد إىل جلنة قانونية إعداد مشروع بالنظام األساسي حملكمة العدل الدولية إعماال لنص املادة 

  .1920ديسمرب  16من عهد العصبة وقد متّ املصادقة عليه يف  14

، إال أا تعطلت عن العمل "الهاي"ارست عملها مبقرها بمت تشكيل احملكمة، وم 1922مع بداية عام 
، وبدأت اجللسة األوىل 1946بسبب احلرب العاملية الثانية، إىل أن قدم قضاا استقالتهم لألمني العام للعصبة عام 

  )4(. 1946أفريل  18حملكمة العدل الدولية اجلديدة يف 

  :بعض اإلشكاالت، مردها إىل أمرينوقد أثار إنشاء احملكمة اجلديدة يف بادئ األمر 

                                                             
  .120، ص1997، منشورات الجامعة المفتوحة، اإلسكندریة، 2صالح عرفة، التنظیم الدولي، ط عبد السالم -1
  .32، ص2012، والتوزیع والطباعة، 1محمد صاحب سلطان، العالقات العامة في المنظمات الدولیة، ط -2
  .32محمد صاحب سلطان، المرجع نفسھ، ص -3
  .120عبد السالم صالح عرفة، المرجع السابق، ص -4
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من املعاهدات الدولية نص على إحالة كل نزاع خاص بتفسريها إىل احملكمة الدائمة للعدل  األول، أن عددا كبريا
  .الدويل

والثاين، إىل أنّ عددا ال بأس به من الدول قد أعلن قبوله مقدما باختصاص هذه احملكمة، وإنشاء حمكمة جديدة 
  .القبول إىل إسقاط تلك اإلحالة وذلك سيؤدي حتما

غري أنّ اللجنة املختصة بوضع نظام احملكمة اجلديدة متكنت من تدارك النتيجة فنصت يف النظام اجلديد 
  )1(. على أنّ احملكمة اجلديدة حتلّ حملّ القدمية من هذه الناحية، والنظام األساسي للمحكمة يقع يف سبعني مادة

   

                                                             
  .352- 351خلیل حسین، المرجع السابق، ص -1
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  .تنظيم حمكمة العدل الدولية :املبحث الثاين

يف هذا املبحث، سيتم التطرق إىل تشكيلة حمكمة العدل الدولية، إضافة إىل طريقة أو كيفية انتخاب 
  .خصص للتشكيلة، بينما الثاين، خصص لطريقة انتخاب قضاة احملكمة قضاا، وهذا ضمن مطلبني، األول

  .تكوين حمكمة العدل الدولية :املطلب األول

األول قضائي، والثاين إداري، أما الشق القضائي، فإن احملكمة : حمكمة العدل الدولية من شقني تتألف
العالية واحلائزين يف بالدهم على املؤهالت  ذوي الصفات اخللقية تتشكل من مخسة عشر قاضيا من بني األشخاص

هلم بالكفاية يف القانون الدويل، بغض  املطلوبة للتعيني يف أرفع املناصب القضائية، أو من بني املشرعني املشهود
النظر عن جنسيتهم، على أن ال يكون هناك أكثر من عضو واحد من رعايا نفس الدولة، وهو ما تضمنته املادتني 

  )1(. من النظام األساسي للمحكمة 3و 2

املادة التاسعة من ويراعي يف التعيني التمثيل اجلغرايف العادل للدول األعضاء يف األمم املتحدة، حيث تنص 
  :على أنه النظام األساسي

النظام : ينبغي أن يكون تأليف اهليئة كفيال بتمثيل املدنيات الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل وهي<<
  )2( >>األجنلوسكسوين، والنظام الالتيين والشريعة اإلسالمية والنظام االشتراكي ونظام أمريكا الالتينية وآسيا

   

                                                             
  .139، ص200مصطفى سالمة حسن، المنظمات الدولیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، اإلصدار الثاني، ط -2

  .217، ص2006
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حملكمة العدل الدولية أن تضم أكثر من فرد ينتمي لدولة بعينها، وباإلضافة  يفهم من نص املادة السابقة أنه ال جيوز
  إىل ذلك، يتعني على احملكمة أن متثل األشكال

، غري أا تستطيع أن تعقد جلساا يف مكان آخر عندما ترى ذلك "هوالندا"ب "الهاي"ومقر احملكمة هو مبدينة 
  )1(. مناسبا

تؤلف كل منها من ثالثة قضاة أو أكثر، وذلك  وجيوز للمحكمة أن تشكل من وقت آلخر دائرة أو أكثر
  .للنظر يف أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل، والقضايا املتعلقة بالترونزيت واملواصالت

يف  للمحكمة أن تشكل يف أي وقت دائرة للنظر يف قضية معينة، ومتدد احملكمة عدد القضاة كما جيوز
  )2(. هذه الدوائر مبوافقة الطرفني، وهذه الدوائر تنظر يف القضايا وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى

بناء على  قضاة جيوز هلاهذا ولإلسراع يف إجناز نظر القضايا تشكل احملكمة كل سنة دائرة من مخسة 
  .طلب أطراف الدعوى أن تتبع اإلجراءات املختصرة للنظر يف القضايا والفصل فيها

   

                                                             
  315، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، 8محمد مجذوب، التنظیم الدولي، ط -1
  .محكمةلمن النظام األساسي ل 26المادة  -2



 الفصل األول تشكيل حمكمة العدل الدولية
 

 
 

8 

  )1(. اجللسة من القضاة وزيادة على ذلك خيتار قاضيان للحلول حمل من يتعذر عليه االشتراك يف

ال جيوز حملكمة العدل الدولية أن تضم أكثر من فرد ينتمي لدولة بعينها،  يفهم يف نص املادة السابقة أنه
  .وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على احملكمة أن متثل األشكال الرئيسية للحضارة والنظم القانونية الرئيسية يف العامل

دائما تضم قضاة وبالرغم من أنه ال حيق ألي دولة أن تتمتع بصفة تلقائية بالعضوية، فإن احملكمة كانت 
  .من جنسية األعضاء الدائمني لس األمن

 1967واالستثناء الوحيد هو الصني، اليت مل ترشح جمموعتها الوطنية أي مرشح صيين للفترة ما بني عامي 
  .1984و

وجيوز للدوائر  )2(. يعترب صادرا من احملكمة ذاا علما أن كل حكم يصدر من إحدى هذه الدوائر
وذلك مبوافقة أطراف " الهاي"أن تعقد جلساا وتباشر وظائفها يف غري  29- 26املنصوص عليها يف املادتني 

  )3( .الدعوى

من مسجل احملكمة وجمموعة من املوظفني الضروريني  أما عن الشق اإلداري حملكمة العدل الدولية فيتكون
يف احملكمة بقلم احملكمة والذي  شعبة اليت يعمل فيها املسجل واملوظفونحلاجة احملكمة تعينهم احملكمة، وتسمى ال

  .األجهزة الدائمة يف احملكمة، ويترأس هذا القلم املسجل ويساعده نائبه الذي ينوب عنه عند غيابه يعترب أحد

أكرب موظف إداري يف احملكمة ويتمتع مبرتبة كبرية تضاهي مرتبة األمني العام ملنظمة  ورئيس القلم يعد
األمم املتحدة، ومدة تعيني القلم ونائبه سبع سنوات قابلة للتجديد، ويعمل يف قلم احملكمة موظفون قانونيون 

م وحماسبون ومترمجون حتريريون وشفويون وموظفو أرشيف وطباعة ومكتبات وموظفون لشؤون اإلعال
ورئيس القلم هو . يف احلاسوب ومساعدون إداريون ومراسلون وعمال اتصاالت وحراس أمن صيوناواختص

املتخصصة  أعماله وهو ميثل قناة االتصال بني احملكمة والدول واملنظمات الدولية املسؤول عن إدارة القلم وتوجيه
 لنظر فيها وحيضر جلسات احملكمة وينظم حمضرا ذهواألمم املتحدة، ويعد قائمة القضايا احملالة للمحكمة ل

اجللسات ويوقع على قرارات احملكمة وخيتمها، كما أنه هو املسؤول عن أرشيف احملكمة ومنشوراا، وصياغة 
 تقوم به من أعمال، وخيضع مجيع موظفي قلم احملكمة ميزانياا والرد على االستفسارات املتعلقة باحملكمة وما

ساسي للموظفني الذي يتطابق من حيث املضمون مع النظام األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة، للنظام األ
املساوين من حيث الفئة واملرتبة،  وتتطابق أوضاع عملهم وحقوقهم املالية مع ما ينطبق على موظفي األمم املتحدة

  )4(. الدبلوماسيةكما يتمتعون باحلصانات واالمتيازات ذاا اليت يتمتع ا أعضاء البعثات 

                                                             
  .من النظام األساسي للمحكمة 29المادة  -1
  .من النظام األساسي للمحكمة 27المادة  -2
  .محكمةلمن النظام األساسي ل 28المادة  -3
  .313-312، ص2011، دار القندیل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1المنظمات الدولیة، طعبد هللا علي عبو،  -4
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أو نائبه من منصبه إال إذا رأى ثلثا أعضاء احملكمة أنه أصبح عاجزا عجزا  هذا وال جيوز عزل رئيس القلم
  .طرية بواجباتهأو أنه أخل بصورة خ دائما عن ممارسة مهامه

الذي ينوي الرئيس اختاذه، وذلك مبوجب  وقبل اختاذ أي قرار بذلك يبلغ رئيس القلم أو نائبه باإلجراء
بيانات رسالة خطية تعرض األسباب وتبني مجيع األدلة املتصلة باألمر، وتتاح لرئيس القلم أو لنائبه فرصة اإلدالء ب

  )1(. أو تقدمي معلومات أو اإلجابة على أسئلة موجه إليه

    

                                                             
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 29المادة  -1
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  .انتخاب قضاة حمكمة العدل الدولية: املطلب الثاين

أوضح النظام األساسي للمحكمة اإلجراءات اليت تتبع النتخاب قضاا وذلك يف املواد من الرابعة حىت 
  :توضيحها فيما يليالثانية عشر، ومتر هذه اإلجراءات مبراحل خمتلفة، يتم 

يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإعداد قائمة بأمساء األشخاص الذين يصلحون للقيام ذه املهمة ويرغبون 
  )1(. بناءا على ترشيح من الشعب األهلية يف حمكمة التحكيم الدائمة يف القيام ا، ويتم حترير القائمة

األمن بتحديد الشروط اليت مبوجبها ميكن هلذه الدول أن فتقوم اجلمعية العامة بناء على توصية جملس 
  )2(. تشترك يف انتخاب قضاة حمكمة العدل الدولية وذلك يف حالة عدم وجود نص خاص

وقبل موعد االنتخاب بثالثة أشهر على األقل يوجه األمني العام طلبا كتابيا إىل أعضاء الشعب األهلية 
الثانية من املادة الرابعة يدعوهم إىل القيام يف موعد معين بتقدمي أمساء األشخاص الذين املعينني وفقا ألحكام الفقرة 

ميكن هلم القيام بأعباء العضوية يف احملكمة، وعلى الشعب األهلية مراعاة أن احلد األعلى لعدد املرشحني هو أربعة، 
مرشحي شعبة ما  حوال أن يتجاوز عددبينهم أكثر من اثنني من جنسيتها، كما ال جيوز حبال من األ وال يكون

  .ضعف عدد املناصب املراد ملؤها

ومدارسها والفروع  وللشعبة األهلية قبل تقدمي أمساء املرشحني استشارة حمكمتها العليا وكليات احلقوق
  .األهلية للمجامع الدولية املتفرعة لدراسة القانون

، يتوىل األمني العام مهمة )3( دائمة والشعب األهليةوبعد إعداد القائمة من قبل أعضاء حمكمة التحكيم ال
العامة وجملس األمن، حيث يتوىل كل منهما على وجه  عرض هذه القائمة واليت تكون مرتبة أجبديا على اجلمعية

اجلمعية العامة  االستقالل انتخاب أعضاء احملكمة، ويعد فائزا بالعضوية املرشح الذي حيصل على األغلبية املطلقة يف
أن النظام األساسي حملكمة العدل الدولية مل مييز بني األعضاء الدائمني وغري الدائمني يف  وجملس األمن، مع مالحظة

  )4( .جملس األمن عند إجراء التصويت

على األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعية العامة وجملس األمن  دولة واحدة وإذا حصل مرشح من رعايا
  .اعترب أكربهم سنا هو الفائز بالعضوية

مث  وأما إذا بقي منصب واحد شاغر بعد أول جلسة تعقد لالنتخاب، عقدت بالطريقة نفسها جلسة ثانية
تسمى اجلمعية العامة ثالثة منهم، ويسمى  ثالثة عند الضرورة، فإذا مل تتوافر األغلبية يتوىل املؤمتر من ستة أعضاء

                                                             
  .551-550، ص2012محمد السعید الدقاق وإبراھیم أحمد خلیفة، التنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،  -1
  .محكمة لاألساسي لمن النظام  4المادة  -2
، الدولي العام یتم تبنیھم من جانب حكومات الدول التي یحملون جنسیتھا یقصد بالشعب األھلیة مجموعة من خبراء القانون -3

  .551أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص وإبراھیمتعریف وارد في محمد السعید الدقاق 
، 2004، ، إیتراك للنشر والتوزیع، مصر الجدیدة2المتخصصة، طعلي یوسف الشكري، المنظمات الدولیة واإلقلیمیة  -4

  .153ص
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جملس األمن الثالثة اآلخرين، ويتوىل هذا املؤمتر ترشيح أمساء القضاة لكل منصب شاغر وعرضها على اجلمعية 
  .العامة وجملس األمن للموافقة عليها

الذين مت انتخام ملء املناصب الشاغرة من بني املرشحني  أما إذا فشل املؤمتر يف ذلك تولّى أعضاء احملكمة
احلاصلني على أعلى األصوات يف اجلمعية العامة وجملس األمن، فإذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي 

  .األكرب سنا

احملكمة الذين  انتخام، على أن والية مخسة من قضاة وينتخب القضاة ملدة تسع سنوات وجيوز إعادة
، وتنتهي والية مخسة اآلخرين بعد ست وقع االختيار عليهم يف أول انتخاب تنتهي بعد مضي ثالث سنوات

  .سنوات

من هذا التجديد اجلزئي احملافظة على  ويتم حتديد القضاة الذين تنتهي واليتهم عن طريق القرعة، والغاية
  .أسلوب عمل احملكمة عن طريق االحتفاظ ببعض أعضائها

إىل األمني  االستقالة لرئيس احملكمة الذي بدوره يبلغها والية القضاة باالستقالة، على أن تقدموقد تنتهي 
  .العام، ومبجرد الوصول هذا اإلبالغ يعد املنصب شاغرا

اما ادا كان عضو احملكمة الدي قرر االستقالة من احملكمة هو الرئيس يبلغ قراره هدا اىل احملكمة و تصبح 
  .من االئحة الداخلية للمحكمة 2فقرة  5و هدا ما نصت عليه املادة .نافدةاالستقالة 

وجيري التعيني يف املناصب الشاغرة وفقا لألسلوب املتبع ألول انتخاب على أن يقوم األمني العام بإبالغ 
  )1(. الدعوات يف الشهر الذي يلي خلو املنصب ويف هذه احلالة حيدد جملس األمن تاريخ االنتخاب

مدة سلفه وجتدر اإلشارة إىل أن  املنصب بدال من العضو الذي مل يكمل مدته، يكمل ضو احملكمةوع
يواصلون مهام عملهم حلني تعيني من خيلفهم، ويف كافة األحوال عليهم  أعضاء احملكمة الذين انتهت واليتهم

  .بدؤوا النظر فيها الفصل يف القضايا اليت

  :من النظام األساسي للمحكمة على أنه 31وتنص الفقرة الثانية من املادة 
إذا كان يف هيئة احملكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين أن خيتار قاضيا <<

  >>...آخر للقضاء

لكل منهم أن  إذا مل يكن يف هيئة احملكمة قاض من جنسيته أطراف الدعوى جاز<<: تنص الفقرة الثالثة على أنه و
  )2( >>ار قاضيا بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادةخيت

                                                             
  .154علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص -1
  .552محمد السعید الدقاق وإبراھیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص -2
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والواقع أن النظام األساسي قد قلب الوضع املنطقي الذي يتماشى مع ما ينبغي أن يكون عليه قضاة 
  .يدة والنزاهةاحملكمة من احل

يتمتع جبنسية أحد أطراف النزاع، وهذا يف حد ذاته  يف فقرا األوىل جتيز أن يكون من بني القضاة من 31فاملادة 
خصما وحكما يف ذات الوقت، على أن النظام األساسي  خروج عن منطق القاعدة أنه ال جيوز لشخص أن يكون

قد أتاح للدول األخرى األطراف يف النزاع أن يتغري قضاة جيلسون مع القضاة األصليني يف احملكمة إذا مل يكن 
  )1(. متمتعا جبنسية الدولة املعنية اآلخرينواحد من هؤالء 

و يشترك هؤالء القضاة يف القضايا   .و ميكن أن تضم احملكمة أيضا أشخاصا خيتارون للجلوس بصفتهم قضاة خاصني

و يأيت ترتيب هؤالء القضاة . قدم املساواة التامة مع القضاة اآلخرين يف هيئة احملكمة اليت جيلسون فيها على
  .أعضاء احملكمة حسب كرب السن اخلاصني بعد

  :هذا ويلتزم قضاة احملكمة مبا يلي

  .عدم تويل وظائف سياسية أو إدارية أو مهن حرة -1

  .عدم اشتراكه يف وظيفة مستشار أو حمام يف أية قضية -2

عضوا عدم االشتراك يف الفصل يف أية قضية سبق أن توكل أو كان مستشارا فيها أو سبق عرضها عليه بصفته  -3
  )2(. وعند قيام الشك تفصل احملكمة يف املسألة. أو جلنة حتقيق أو أية صفة أخرى يف حمكمة وطنية أو دولية

ذات طابع  أخرىأي مهمة سياسية أو إدارية أو أن يزاولوا أي مهنة  اجيوز ألعضاء احملكمة أن ميارسو و عليه ال  
مهين، و ال جيوز هلم أن يتصرفوا كوكيل أو حمامي يف أي قضية، و ال أن يشاركوا يف البث يف قضية سبق هلم أن 

  .شاركوا فيها بأية صفة

أن يتوىل التحكيم قي القضايا اليت ال ميكن عرضها على  ،رهنا بأدائه اللتزاماته يف احملكمة ،و جيوز ألحد القضاة
  .ه أن يشارك قي أعمال اهليئات العلمية كما جيوز له أن يلقي حماضرات بني حني و آخرو جيوز ل ،احملكمة

ويتمتع قضاة احملكمة حبصانات وامتيازات، ويف هذا الصدد أبرمت حمكمة العدل الدولية مع احلكومة اهلولندية 
ع يف عاصمتها مقر حمكمة اتفاقا خاصا حول هذه احلصانات واالمتيازات، باعتبار أن هولندا هي الدولة اليت يق

العدل الدولية، ولقد صدقت اجلمعية العامة على هذه االتفاقية بقرار صادر منها تضمن إىل جانب التصديق توصية 
، أو كانوا ميرون يف وا مقيمني فيهاقضاة احملكمة حصانة ديبلوماسية سواء كان اإىل كافة الدول األعضاء بأن مينحو

                                                             
  .553محمد السعید الدقاق وإبراھیم أحمد خلیفة، المرجع نفسھ، ص -1
  .191عواد حمودة، المرجع السابق، ص سھیل حسین الفتالوي وغالب -2
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إقليمها مىت كان ذلك املرور متعلقا مبمارستهم لوظيفتهم أو مبناسبتها، كما طلبت من كافة الدول االعتراف 
  )1(. بوثيقة املرور اليت متنحها للقضاة أو لكبار موظفيها

القضاة رواتب سنوية، غري أن هذه احلصانة مقيدة يف القضايا اجلزائية، تتحدد بواجبام الرمسية، كما يتقاضى 
  )2(. ويتقاضى الرئيس ونائبه مكافأة، وحتدد اجلمعية العامة هذه الرواتب واملكافآت

تعني الرواتب واملكافآت من الضرائب كافة، وتتحمل األمم املتحدة مصروفات احملكمة على الوجه  و
  )3(. الذي تقرره اجلمعية العامة

قبل أن يباشر القاضي عمله يقرر يف جلسة علنية أنه سيتوىل وظائفه بال حتيز أو هون وأنه لن يستوحي  و
  )4(. يف عمله غري ضمريه

                                                             
  .555-554محمد السعید الدقاق وإبراھیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص -1
، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1سھیل حسین الفتالوي، القانون الدولي العام في زمن السلم، ط -2

  .661ص
  .661صسھیل حسین الفتالوي، المرجع السابق،  -3
  .221جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص -4
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  حمكمة العدل الدولية أماماآلليات القانونية لسري اخلصومة  :الفصل الثاين

  

من  07تعترب من بني األجهزة الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة وذلك مبوجب نص املادة  إن حمكمة العدل الدولية
  .امليثاق، الذي أناط ا ممارسة اختصاصات ذات الطابع القضائي

 92ولقد اعترب النظام األساسي حملكمة العدل الدولية من ملحقات امليثاق، وجزء ال يتجزأ منه، ولقد نصت املادة 
  :هذا بقوهلا من امليثاق على

وتقوم بعملها وفق نظامها األساسي امللحق  ةإن حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية لألمم املتحد<<
                                                                                                                             )1( >>للعدل الدويل وجزء ال يتجزأ من امليثاق مبين على النظام األساسي للمحكمة الدائمة ذا امليثاق وهو

  :واإلجراءات أمامها دوليةحمكمة العدل ال اختصاص: املبحث األول

  .حملكمة العدل الدولية اختصاصها املعين، وواليتها اخلاصة، كما هو احلال بالنسبة جلميع احملاكم األخرى

ومتارس احملكمة نوعني من االختصاص، اختصاص قضائي وآخر إفتائي، كما متارس نوعني من الوالية، والية 
  .اختيارية ووالية جربية

هذا املبحث الختصاص احملكمة بنوعيه وهذا ضمن املطلب األول، بينما املطلب الثاين خصص  وسيتم التطرق يف
  .ألنواع الوالية اليت متارسها احملكمة

  

   

                                                             
  .555محمد السعید الدقاق، وإبراھیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ص -1
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  :حمكمة العدل الدولية اختصاص: املطلب األول

تصاص ذو كما هو األمر بالنسبة جلميع احملاكم األخرى، متارس حمكمة العدل الدولية نوعني من االختصاصات، اخ
إفتائي والذي عن طريقه  طابع قضائي والذي مبوجبه تنظر احملكمة يف مجيع الدعاوى اليت ترفع إليها، واختصاص ذو طابع

  .تبدي احملكمة رأيها يف األمور اليت تعرض عليها

  :االختصاص القضائي حملكمة العدل الدولية: الفرع األول

األساسي حملكمة العدل الدولية، جندها تضمنت شرحا وافيا من النظام  38إىل  34بالرجوع للمواد من 
  .الختصاصها

فبخصوص املنازعات بني الدول فالقاعدة العامة أن الدول وحدها هي اليت ميكن هلا أن تكون طرفا يف خصومة 
لدولية وعليه حملكمة العدل ا من النظام األساسي 1فقرة  34تفصل فيها حمكمة العدل الدولية، وهذا ما تضمنته املادة 

  :فالدول اليت حيق هلا اللجوء إىل احملكمة هي

  .الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وهذه الدول تصبح تلقائيا طرفا يف النظام األساسي -

  .الدول اليت ليست أعضاء يف األمم املتحدة، ولكنها انضمت للنظام األساسي للمحكمة -

ة ومل تنظم للنظام األساسي للمحكمة وهذا طبقا للشروط اليت حتددها الدول اليت ليست أعضاء يف األمم املتحد -
  )1( .اجلمعية العامة بناء على توصية جملس األمن

  :الشروط مبا يلي حددت اجلمعية العامة هذه 1946ديسمرب  11ويف 

   

                                                             
  .213، ص2004، 1سھیل حسین الفتالوي، المنظمات الدولیة، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط -1



 الفصل الثاني اآلليات القانونية لسري اخلصومة أمام حمكمة العدل الدولية
 

 
 

16 

  .قبول قواعد النظام األساسي للمحكمة -1

من امليثاق، واخلاصة باختصاص جملس األمن يف تنفيذ أحكام  94التعهد بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة  -2
  .احملكمة

اجلمعية العامة ومبوجب هذه الشروط انضمت إىل النظام  التعهد باملسامهة بنفقات احملكمة وفقا ملا حتدده -3
  ".سان مارينو"و" سويسرا"األساسي للمحكمة كل من 

  :ته بشأن شروط التقاضي أمام احملكمة وهيتوصي 1946أكتوبر  15أما جملس األمن فقد أصدر يف 

ضرورة إخطار مسجل احملكمة بقبول هذه الدول الختصاص احملكمة وفقا مليثاق األمم املتحدة والنظام  -1
  .األساسي للمحكمة

  )1( .من ميثاق األمم املتحدة 94حكم احملكمة حبسن نية وقبول االلتزامات الواردة يف املادة  التعهد بتنفيذ -2

من النظام األساسي للمحكمة حددت  34تتعلق باملنظمات الدولية والدول، فإن املادة  أما بالنسبة للمنازعات اليت
من النظام األساسي  34/1 بالنظر يف املنازعات الناشئة بني الدول فقط وهذا ما جاء يف نص املادة اختصاص احملكمة

  .للمحكمة

للمحكمة أن تطلب من اهليئات الدولية العامة املعلومات املتعلقة <<: أنه وجاء يف الفقرة الثانية من نفس املادة
تبتدرها به هذه اهليئات من املعلومات، كل ذلك مع مراعاة الشروط املنصوص  بالقضايا اليت تنظر فيها، وتتلقى احملكمة ما

  )2(. >>عليها يف الئحتها الداخلية

مكفول للدول دون غريها من الكيانات الدولية األخرى، وهذا  إن حق اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية هو حق
  .من النظام األساسي للمحكمة 34مبوجب نص املادة 

دوليتني، مع  وعلى هذا ال ميكن للمحكمة أن تفصل يف املنازعات الناشئة بني دولة ومنظمة دولية، أو بني منظمتني
  .ن الدول مت االعتراف هلا بالشخصية القانونية الدوليةالعلم أن املنظمات الدولية يف حقيقتها متثل جمموعة م

غري أنه من الناحية العملية، جند أن حمكمة العدل الدولية قد نظرت يف منازعات ختص املنظمات وأبرز مثال على 
خبصوص منح الشخصية  1949أفريل  11، الرأي االستشاري الشهري الصادر عن حمكمة العدل الدولية بتاريخ ذلك

  :جاء فيه ما يلي القانونية للمنظمة الدولية، والذي
ومتتع املنظمة ...أشخاص القانون يف أي نظام قانوين ليسوا بالضرورة متطابقني يف الطبيعة أو يف مدى احلقوق<<

ن ميثلون الغالبية العظمى م إن مخسون دولة...الدولية بالشخصية القانونية أمر ضروري لتحقيق أهداف ومبادئ امليثاق

                                                             
  .159-158علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص -1
  .662الفتالوي، القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابق، صسھیل حسین  -2
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شخصية دولية موضوعية وليس جمرد  أعضاء اتمع الدويل هلم املقدرة وفقا للقانون الدويل على خلق وحدة متلك
  .>>القدرة على رفع الدعاوى القضائية الدولية ، كما تكون هلمشخصية معترف ا بواسطتهم فقط

هي حمكمة خمتصة  ألن هذه األخريةأما خبصوص األفراد، فال حيق هلم التقاضي أمام حمكمة العدل الدولية، 
  .بالنزاعات الدولية وليست حمكمة أفراد

–، ضد دولة أجنبية، فيفترض غري أن هناك من الفقهاء من قال بأنه يف حال وجود نزاع بني فرد أو مؤسسة
داخال يف وليا أن تتبىن دولته القضية وترفع شكوى رمسية إىل حمكمة العدل الدولية، وذا يصبح النزاع د - حسب رأيهم

وهذا بالرغم من عدم وجود نص قانوين ال يف النظام األساسي للمحكمة، وال يف امليثاق يسمح للفرد . اختصاص احملكمة
  .أن يلجأ للمحكمة

املتحدة يف قضية التعويض عن األضرار اليت تلحق  قد اعترفت حمكمة العدل الدولية لألمم 1949إال أنه يف عام 
بالشخصية القانونية الدولية " برنادوت"دة مبناسبة اغتيال وسيط األمم املتحدة يف فلسطني الكونت مبوظفي األمم املتح

  .عليه أمام حمكمة العدل الدولية من خصائصها أهلية التقاضي كطرف مدعي ومدعى واليت

األشخاص الطبيعيني إن حمكمة العدل الدولية ليس هلا أي والية قضائية جنائية، وبالتايل فهي ال ختتص مبحاكمة 
الوطنية أو الدولية، مثل احملكمة الدولية  املتهمني بارتكاب جرائم دولية، ألن هذا االختصاص يؤول للمحاكم اجلنائية

  .اجلنائية الدائمة

ولكن مع ذلك يكون هلا احلق يف تقدير التعويض الواجب دفعه لتعويض األضرار النامجة عن هذه اجلرائم، ومن 
للمحكمة  1993الصدد، الطلب املقدم من البوسنة عام  ثة اليت أثريت أمام حمكمة العدل الدولية يف هذااألحكام احلدي

ملطالبة صربيا واجلبل األسود بدفع تعويض عن األضرار اليت حلقت باألشخاص واملمتلكات وبالبيئة واالقتصاد البوسين من 
على أن حيدد  )1993- 1991األهلي هناك ما بني األعوام  عنتيجة للصرا(جراء االنتهاكات اجلارية للقانون الدويل 

  )1(. التعويض من قبل احملكمة وحتتفظ البوسنة لنفسها باحلق يف تقدمي تقييم حمدد لألضرار

   

                                                             
  .317عبد هللا علي عبو، المرجع السابق، ص -1
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  :أمثلة من قضاء احملكمة - 

  :1949كورفو عام قضية مضيق  - 1

حبرية  اإلقليمية األلبانية، فانفجرت ألغام، مرت سفن حربية بريطانية يف مضيق كورفو، ضمن املياه 1946يف عام 
، وامت بريطانيا حكومة ألبانيا بوضع األلغام أو أنزلت بالسفن أضرارا جسيمة وأسفرت عن وفاة بعض ملّاحيها

، ورفعت القضية إىل األمم السماح للغري بوضعها بعد أن قامت السلطات البحرية للحلفاء بتنظيف املضيق من األلغام
  :أوصى جملس األمن بعرضها على حمكمة العدل الدولية وأصدرت احملكمة ثالثة قرارات تضمنت ما يلياملتحدة ف

  .احملكمة خمتصة بالنظر يف القضية -

إال أن زرع األلغام ال ميكن أن يتم ألبانيا مسؤولة عن االنفجارات اليت حدثت واخلسائر اليت نتجت عن ذلك  -
  .دون علم احلكومة األلبانية

دون احلصول  هناك مبدأ عام مقبول ينص على أنه حيق للسفن احلربية، يف أوقات السلم، أن تعرب املضايق الدولية -
  .على إذن مسبق من الدولة الساحلية

بريطانيا تدخلت بشكل غري جائز يف شؤون ألبانيا عندما أرسلت، بعد وقوع االنفجار، أسطوال حبريا إىل املياه  -
  .من األلغام ية لتنظيف هذه املياهاإلقليمية األلبان

إسترلينية كتعويض عن اخلسائر املادية واخلسائر يف األرواح لرية  844,000على ألبانيا أن تدفع لربيطانيا مبلغ  -
  )1(. اليت تكبدا

  :1951قضية املصائد لعام  - 2

حدا للخالف الطويل الذي كان قائما بني بريطانيا  لقد وضع احلكم الذي أصدرته احملكمة يف هذه القضية
، أصدرت النرويج مرسوما احتفظت مبوجبه لصياديها حبق استغالل بعض املصائد البحرية 1935والنرويج، ففي عام 

  .الواقعة على ساحلها اجلنويب

إا اعتربت أن نقطة ومتتد إىل مسافات بعيدة من الشاطئ ف ومبا أن سواحلها تتكون من صخور تتخللها املياه
اليت اتبعتها النرويج يف حتديد  البداية لقياس عرض حبرها اإلقليمي تبدأ عند اية الصخور، واحتجت بريطانيا على الطريقة

ء ، أصدرت احملكمة حكما جا15/12/1951الدويل ويف  عرض البحر اإلقليمي واعتربت أا خمالفة ألحكام القانون
  )2(. فيه أن املرسوم النروجيي ال يتضمن، خالفا الدعاء بريطانيا ما يتعارض والقانون الدويل
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على " الواليات املتحدة األمريكية"حكما يدين عدوان  27/06/1986وقد أصدرت حمكمة العدل الدولية يف  -
ألف قتيل إضافة  29، ما خلف "وانيكارج"وتسليحها للمعارضة املسلحة وتلغيمها شواطئ وموانئ ومطار " نيكارجوا"

  .إىل تدمري البالد

  :غري شرعي وميس بقاعدتني آمرتني مها" نيكارجوا"يف " الواليات املتحدة األمريكية"اعتربت احملكمة أنّ تدخل 

بأداء " الواليات املتحدة األمريكية"طالبة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول واستعمال القوة يف العالقات  -
تطبيق احلكم  املترتبة عن خرقها للقانون الدويل، إال أنّ الواليات املتحدة األمريكية رفضت" نيكارغوا"إىل  تعويضات

ضمن نطاق الدفاع الشرعي عن النفس نيابة عن حكومة السلفادور وإثر تسليح  يدخل" نيكارغوا"مقتنعة أن تدخلها يف 
  )1(. للمعارضة املسلحة يف السلفادور" نيكارغوا"

هذه بعض األمثلة عن النزاعات اليت نظرت فيها حمكمة العدل الدولية باإلضافة إىل أحكام وقرارات عديدة 
  :صدرت عنها منها

  .1952اإليرانية عام  النفط االجنليزية قضية شركة -

  .1951-1950عام " آياد والتوري قضية"" البريو"و" كولومبيا"قضية حق اللجوء السياسي بني  -

  .1960عام " نيكارغوا"و" هندوراس"التحكيمي بني  القرارقضية  -

 1979قضية احتجاز الرهائن من أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي يف السفارة األمريكية يف طهران عامي  -
  .1980و

  )2(. 1986-1984عامي " نيكارغوا"قضية األنشطة األمريكية العسكرية وشبه العسكرية يف  -
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  .االختصاص اإلفتائي حملكمة العدل الدولية: الفرع الثاين

العدل الدولية إىل جانب اختصاصها القضائي، اختصاص إفتائي أو استشاري، أشار إليه ميثاق األمم  حملكمة
  .، وفصله النظام األساسي للمحكمة96يف مادته  املتحدة

، )1( إعطاء آراء إفتائية يف مسائل قانونيةويقصد باالختصاص اإلفتائي السلطة اليت متلكها حمكمة العدل الدولية يف 
ومبوجب هذه السلطة املمنوحة للمحكمة حيق ألي طرف أن يتقدم بتفسري إىل احملكمة، وهذا إذا مت االختالف حول 

رأيها  مبوجبها تبدي احملكمة حتديد معىن احلكم أو نطاق تطبيقه أو يقصد منه الصالحية املمنوحة حملكمة العدل الدولية
  .تشاري يف املسائل القانونية بناءا على طلب من اجلمعية العامة وجملس األمناالس

اإلفتائي سلطة احملكمة بتفسري نص غامض اختلفت الدول حول تفسريه واجلهات اليت جيوز هلا  أو االختصاص
ساسي للمحكمة لكل استصدار فتوى من احملكمة هي أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املرتبطة ا، هلذا منح النظام األ

  .من اجلمعية العامة وجملس األمن وسائر فروع هيئة األمم والوكاالت املرتبطة ا احلق يف التماس فتوى من احملكمة

ومبا أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعترب إحدى اهليئات الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة، وهذا مبوجب املادة السابعة 
  )2(.ء بناء على توصية من جملس األمنتتألف من مجيع أعضاء األمم املتحدة، وهلا احلق يف فصل األعضا من امليثاق، وألا
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إىل أا تعد من إحدى أهم األجهزة اليت تعتمد عليها األمم املتحدة وفضال عن كوا ملجأ الدول الضعيفة،  إضافة
  )1(. سلطة استفتاء حمكمة العدل الدولية بشكل مباشر -هي وجملس األمن–فقد منحتها األمم املتحدة 

من اجلمعية العامة أو  ألي<<: من امليثاق واليت تنص على ما يلي 01الفقرة  96وهذا يظهر من خالل نص املادة 
  .>>جملس األمن أن يطلب إىل احملكمة إفتائه يف أية مسألة قانونية

أن تفيت يف  للمحكمة<<: منه على ما يلي 01فقرة  65كما أن النظام األساسي للمحكمة قد نص مبوجب املادة 
أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص هلا ميثاق األمم املتحدة باستفتائها، أو حصل ترخيص هلا بذلك طبقا 

  .>>ألحكام امليثاق املذكور

لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املرتبطة ا جيوز هلا طلب فتوى من احملكمة وهذا فاألجهزة األخرى التابعة 
  .مبوجب إذن مسبق من اجلمعية العامة وجملس األمن

لألمم  وبناء على ما سبق فإن ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية قد منحا اجلمعية العامة
مباشرة إىل احملكمة طالبة  كمة مباشرة، أو بعبارة أخرى فإن اجلمعية العامة هلا احلق يف اللجوءاملتحدة سلطة استفتاء احمل

  .إفتائها يف أية مسألة قانونية

وجتدر اإلشارة إىل أن معظم الفتاوى اليت قامت حمكمة العدل الدولية بإصدارها كانت بناء على طلب من اجلمعية 
  .منها %60وبلغت حوايل  العامة،

، وكانت القضية تتصل 1947كما أن اجلمعية العامة هي أول من قام بالتماس فتوى من احملكمة وبذلك يف عام 
دولة مل يستجب لطلبها االنضمام إىل األمم املتحدة منذ إنشائها، ورفض جملس األمن ألسباب خمتلفة، ويف عام  12ب 

من ميثاق األمم املتحدة، فإنه  04م إىل األمم يف املادة دولة مرشحة لالنضما ، أعلنت احملكمة أنه إذا استوفت1948
     .على جملس األمن أن يصدر توصية إجيابية يف ذلك للجمعية
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  :أمثلة عن الفتاوى أو اآلراء االستشارية - 

  :فتوى احملكمة خبصوص جدار الفصل العنصري على أراضي فلسطني - 1

  .إلكترونية أمتار، جمهز بأجهزة استشعار 5كلم، وارتفاعه  703طوله ، قامت إسرائيل ببناء جدار 2002يف عام 

ما : بطلب فتوى من حمكمة العدل الدولية، وكانت الصياغة كاآليت 10/12/2003تقدمت اجلمعية العامة يف 
ا يف ذلك القدس هي اآلثار القانونية الناجتة من تشييد اجلدار الذي تقوم به إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مب

املتعلقة حبماية (ومبادئ القانون الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة  وما حوهلا، وذلك من حيث قواعدالشرقية 
  ، وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة ؟)1949املدنيني وقت احلرب عام 

  .قبلت طلب الفتوى من حيث الشكل: احملكمة أوال -

  :2004احملكمة فتواها يف جويلية وأصدرت 

  .إن اجلدار خيالف القانون الدويل -

الدويل، وإيقاف أعمال البناء، وأن تزيل ما قامت به، وتبطل مجيع اللوائح  إسرائيل ملزمة بإاء خروقاا للقانون -
  .اليت أصدرا يف هذا الصدد

  .دارإسرائيل ملزمة بالتعويض عن األضرار الناجتة عن بناء اجل -

  .مجيع الدول ملزمة بأن ال تعترف بالوضع الالشرعي املترتب عن بناء اجلدار وعدم املساعدة فيه -

  :حول وضع الصحراء الغربية 16/10/1975فتوى احملكمة يف  - 

  :طالبت اجلمعية العامة من احملكمة اإلجابة عن سؤالني

  بال سيد ؟ إقليماهل كانت الصحراء الغربية عندما استعمرا إسبانيا  -1

  الصالت القانونية اليت كانت تربط هذا اإلقليم باململكة املغربية واموعة املوريتانية ؟ ما هي -2

مل تكن إقليما بال سيد ) الساقية احلمراء ووادي الذهب(وأجابت احملكمة عن السؤال األول بأن الصحراء الغربية 
قبائل  كانت له روابط قانونية مع كل من اململكة املغربية وبعض اإلقليمالثاين بأن هذا  ، وعن السؤالحلظة احتالهلا

الصحراء، فقد كشفت املعلومات اليت حصلت عليها احملكمة عن وجود صالت والء وتبعية بني سلطان املغرب وبعض 
روابط  شكّلالقبائل اليت كانت تعيش يف إقليم الصحراء الغربية، وعن وجود حقوق، بعضها يتعلق باألرض، كانت ت

قانونية بني اموعة املوريتانية واإلقليم املذكور، واستنتجت احملكمة أن الوثائق املتوافرة لديها ال تثبت وجود أي عالقة 
من حيث السيادة اإلقليمية بني إقليم الصحراء الغربية من جهة واململكة املغربية واموعة املوريتانية من جهة أخرى، ومل 

 14/12/1960عالقات قانونية من شأا إدخال تغيري على تطبيق القرار الذي اختذته اجلمعية العامة يف احملكمة وجود 
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، بالنسبة إلزالة االستعمار عن الصحراء وتطبيق )اإلعالن حول منح االستقالل للبالد والشعوب الرازحة حتت االستعمار(
  )1(. ادة سكان اإلقليممبدأ حق تقرير املصري من خالل التعبري احلر والشرعي إلر

الدول املرشحة لعضوية  شروط قبول(، حول تفسري املادة الرابعة من امليثاق 28/05/1945فتوى احملكمة يف  -
، حول اختصاص اجلمعية العامة بشأن قبول أعضاء جدد مل تصدر 03/03/1950، وفتواها يف )األمم املتحدة

  .من جملس األمن توصية بقبوهلم

  .، حول التعويض عن األضرار اليت تصيب املنظمة العاملية أو تصيب أحد موظّفيها11/04/1949فتواها يف  -

  .ناميبا ، حول حتديد النظام القانوين الذي كان خيضع له إقليم21/06/1971فتواها يف  -

ت هذه ، حول أثر أحكام احملكمة اإلدارية القاضية بالتعويض فاألمم املتحدة أنشأ13/07/1954فتواها يف  -
احملكمة للنظر يف القضايا املتعلقة مبخالفة عقود العمل أو شروط تعيني موظفي األمانة العامة، وقد وضعت نظاما هلا، 

هذا النظام على أن احملكمة اإلدارية هي اليت تقرر التعويضات املترتبة للموظفني، وعلى أن األمم املتحدة هي اليت  وينص
املصروفني  أصدرت هذه احملكمة عدة أحكام تقضي بالتعويض على بعض موظفي األمانة ،1953تدفعها، وخالل عام 

من اخلدمة ولتنفيذ هذه األحكام اضطرت اجلمعية العامة إىل فتح اعتمادات جديدة، ولكن البعض اعترض على ذلك 
مة رفض تنفيذ أحكام احملكمة فطلبت اجلمعية العامة فتوى من حمكمة العدل الدولية حول ما إذا كان حيق للجمعية العا

، فتوى اعتربت فيها أنه ال حيق للجمعية العامة، ألي سبب كان، أن 1953اإلدارية، وأصدرت احملكمة الدولية يف يوليو 
  .ألحد موظفي األمم املتحدة الذي صرف من اخلدمة دون موافقته ترفض تنفيذ حكم احملكمة اإلدارية يقضي بالتعويض

ة تعترب حمكمة مستقلة تصدر أحكاما ائية، وغري قابلة لالستئناف، يف نطاق اختصاصها احملدود، إن احملكمة اإلداري
وليست جمرد هيئة استشارية أو خاضعة للمنظمة العاملية وهلذا فإن هذه املنظمة ملزمة بتنفيذ أحكامها، وتعترب التعويضات 

 )2(. أن تتنصل منهاللجمعية العامة  اليت تقضي ا ديونا على املنظمة ال حيق
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  .أمام حمكمة العدل الدوليةاإلجراءات : املطلب الثاين

إن والية حمكمة العدل الدولية ال متتد إىل غري املسائل اليت اتفق املتقاضون على إحالتها إليها قبل قيام النزاع أو عند 
تنص على أن والية احملكمة تشمل مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاضون،  من النظام األساسي 36/1قيامه، فاملادة 

  .كما تشمل مجيع املسائل املنصوص عليها بصفة خاصة يف ميثاق األمم املتحدة أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول ا

  ، أم الوالية اإلجبارية ؟ولكن أي نوع من الوالية تطبقه حمكمة العدل الدولية، هل هو الوالية االختيارية

هذا ما سيتم اإلجابة عليه ضمن هذا املطلب من خالل فرعني، الفرع األول خصص للوالية االختيارية، أما الفرع 
  .الثاين خصص للوالية اإلجبارية

  .الوالية االختيارية حملكمة العدل الدولية: الفرع األول

أا اختيارية، أي أنه ال ميكن للمحكمة أن تنظر يف قضية إال إذا كانت  األصل يف والية حمكمة العدل الدولية
هذه الوالية إىل مبدأ أساسي حيكم تسوية  الدول بعد قيام املنازعة بينها قد اتفقت على إحالته إىل احملكمة، وتستند

  )1(. الدول ذات سيادة وهلا حق اختيار طرق حل منازعاا املنازعات الدولية، ألن

كانت هناك حماولة جلعل اختصاص احملكمة إجباريا بالنسبة للدول األطراف يف نظامها األساسي وفيما خيص وقد 
اقترحت جلنة القانونيني املكلفة بصياغة املشروع التمهيدي لنظام  1920املنازعات ذات الصفة القانونية، إذ أنه يف عام 

هذا االقتراح كان قد  مية بالنسبة لكل النزاعات القانونية، ولكناحملكمة الدائمة للعدل الدويل أن تكون صالحيتها إلزا
يف " إيران"، حاولت 1945ومل يؤخذ به، ويف عام ) إيطاليا، فرنسا، بريطانيا(آنذاك  اصطدم مبعارضة الدول الكربى

" األمريكيني"ن م ة أنتأن تطرح من جديد هذه الصالحية اإللزامية، ولكن املعارضة هذه املر" سان فرانسيسكو"مؤمتر 
  )2(. وسقط بذلك املشروع" السوفييت"و

وهلذا اتفق على حل وسط يوفق بني فكرة اإللزام وفكرة االختيار، فأصبحت الوالية إلزامية مرهونة بتصريح خاص 
  )3(. يصدر عن الدول اليت تقبلها

األطراف، ومبجرد حصول ، بشكل عام، عن طريق تسوية مبوافقة ويف إطار التقاضي االختياري تنعقد احملكمة
مؤسسة قضائية  احملكمة باعتبارها التسوية والتوافق حول موضوع النزاع واملسائل اليت ستطرح على القضاة تنعقد

موجودة، وتبقى الدول املعنية أو األطراف يف الدعوى حرة سواء لناحية قبول التقاضي، أو لناحية حتديد موضوعات 
  .وفحوى الدعوى
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من  التسوية أو التوافق أن تكون مكتملة شكليا وصرحية لكي تكون الدعوة لالنعقاد مقبولة ويشترط يف وثيقة
  .الناحية القانونية

 – التركي"، حيث اعتربت احملكمة أن البيان 1978وكمثال عن هذا قضية املسطح القاري لبحر إجيه لعام 
الذي نشر إثر اجتماع وزراء خارجية البلدين ال يكفي إلعطائها صالحية االنعقاد بل جيب أن يكون الطلب " اليوناين

  )1(. إتباعهاطبقا لألصول الواجب 

  ولكن هل يتعني على الدول القبول باختصاص احملكمة مسبقا ؟

  .الوالية اإلجبارية حملكمة العدل الدولية: الفرع الثاين

، على قد وافقت بطريقة أو بأخرى العدل الدولية أن تنظر يف قضية ما إال إذا كانت الدول املعنية حملكمةال ميكن 
موافقة "أن تكون أطرافا يف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة إعماال مببدأ أساسي حيكم تسوية املنازعات وهو مبدأ 

  )2(.  اختيار سبل حل منازعاا، ألن الدول متلك السيادة اليت تكفل هلا حريتها يف"األطراف

، فإن التقاضي اإللزامي ال ينتج إال يف حاالت معينة، وعلى اعتبار أن الوالية اإللزامية ال تشكل قاعدة، بل استثناء
  .فيمكن للدول أن تبدي موافقتها على القبول باختصاص احملكمة اإللزامي، وهذا بأحد الطرق الثالث اآلتية

  :اخلاصمبوجب االتفاق  - 1

ميكن لدولتني أو أكثر تتنازع على موضوع معين أن تتفق على عرض املوضوع معا على احملكمة وأن تربم اتفاق 
  )3( .خاص هلذا الغرض

تشمل والية احملكمة مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاضون، كما تشمل : "تنص على أن 1فقرة  36فاملادة 
  ".مجيع املسائل املنصوص عليها بصفة خاصة يف ميثاق األمم املتحدة أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول ا

 يكون مكتوبا أو صرحيا فللمحكمةوال يشترط أن يكون االتفاق صادر قبل أو بعد قيام النزاع، كما ال يشترط أن 
  )4( .والية إلزامية على مجيع القضايا املعروضة عليها قانونية كانت أم سياسية

وعلى احملكمة أن تفصل يف موضوع النزاع وال جيوز هلا أن تصدر قرار بعدم إمكانية احلكم يف النزاع وإمنا عليها 
  .أن تسد النقص يف قواعد القانون الدويل
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 يف املنازعات احملكمة تستند يف أحكامها عند النظر من النظام األساسي للمحكمة، فإنّ 38املادة  وطبقا لنص
املعروضة عليها إىل املعاهدات واملواثيق املعمول ا والقواعد العامة، واألحكام القانونية، وتعاليم خرباء القانون الدويل، 

  .والعرف كمصدر إضايف

  :مبوجب إعالن انفرادي - 2

يف النظام األساسي للمحكمة تقر فيه بالصفة اإللزامية الختصاص احملكمة على  وهذا اإلعالن تصدره دولة طرف
من النظام األساسي  2فقرة  36وهو ما يفهم من نص املادة . أي نزاع مع دولة طرف أخرى تقبل بنفس االلتزام

 ام األساسي أن تصرح يف أي وقت، بأا بذاتاليت هي أطراف يف هذا النظ للدول: "للمحكمة اليت تنص على أنه
تصرحيها هذا وبدون احلاجة إىل اتفاق خاص، تقر للمحكمة بواليتها اجلربية يف النظر يف مجيع املنازعات القانونية اليت 

  :تقوم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نفسه، مىت كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق باملسائل اآلتية

 .معاهدة من املعاهداتتفسري   .أ 

 .أية مسألة من مسائل القانون الدويل  .ب 

 .لاللتزام الدويل حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانت خرقا   .ج 

 )1(. نوع التعويض املترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض  .د 

على املنازعات الدولية، إذ إن إصدار الدول ملثل هذه اإلعالنات يسهم بشكل كبري يف بسط اختصاص احملكمة 
دولة طرف يف النظام األساسي أعلنت مسبقا قبوهلا الختصاص احملكمة اإللزامي النزاع هلا وال داعي ألخذ  يكفي أن ترفع

موافقة الطرف الثاين يف النزاع على اللجوء إىل احملكمة مىت كانت قد أعلنت كذلك مسبقا قبوهلا هلذا النوع من 
  .االختصاص

هذه الطريقة أن اإلعالنات االنفرادية ميكن أن تكون حمدودة زمنيا، أو تتضمن حتفظات،  يقلل من أمهيةولكن ما 
  .أو تستثين أنواعا معينة من املنازعات، كما من البديهي أن يكون كال طريف أو أطراف املنازعات قد أعلنا اإلعالن نفسه

ا إعالنات انفرادية تقر فيها بالصفة اإللزامية الختصاص هناك حوايل ثلث الدول األعضاء يف األمم املتحدة لديه
  )2(. احملكمة

لديها إعالن ) اململكة املتحدة(ومن بني الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن، هناك دولة واحدة فقط 
من هذا النوع ساري املفعول، وكانت فرنسا والواليات املتحدة األمريكية قد فعلت نفس الشيء، ولكنهما سحبتا 

  )3(. ديا من هذا القبيلإعالنيهما، أما الصني وروسيا، فلم تصدرا قط إعالنا انفرا
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من  36وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا قام نزاع بني دولتني أو أكثر يتعلق مبسألة من املسائل املنصوص عليها يف املادة 
النظام األساسي للمحكمة، ففي هذه احلالة يكفي أن ترفع إحدى الدولتني شكواها إىل احملكمة حىت يكون هلذه احملكمة 

  .عحق الفصل يف النزا

، وختلف الدولة إن األمور جتري عند ذلك، كما لو كانت الشكوى مرفوعة من أحد املواطنني أمام حمكمة وطنية
  )1(. املدعى عليها عن احلضور ال مينع احملكمة الدولية من النظر يف النزاع، وإصدار حكم ملزم للطرفني

املتحدة الذي يتوىل إرسال صورة منه للدول ويتم إيداع قبول االختصاص اإللزامي لدى األمني العام لألمم 
  .األطراف يف النظام األساسي وإىل مسجل احملكمة

وتعد التصرحيات املعمول ا حىت اآلن فيما بني الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة، مبثابة قبول للوالية 
  )2(. ه التصرحيات وفقا للشروط الواردة فيهااجلربية حملكمة العدل الدولية يف الفترة املتبقية من مدة سريان هذ

  :مبوجب شرط املعاهدة - 3

دولة طرف مسبقا القبول  ، تتعهد"شرط االختصاص" هناك العديد من املعاهدات تتضمن شروطا تعرف ب
ويف هذه . باختصاص احملكمة يف حال نشوب نزاع يف املستقبل مع دولة أخرى طرف حول تفسري معاهدة ما أو تطبيقها

على احملكمة عن طريق طلب من جانب دولة ضد دولة أخرى وتكون األخرية ملزمة باملثول أمام  تعرض احلالة فإن املسألة
  )3( .احملكمة

العديد من الدول اليت تقر باختصاص احملكمة اإللزامي يف كل املنازعات اليت تكون طرفا فيها، وهذا هناك اليوم 
إىل الدول وإرادا ومصاحلها، فقد أعلنت أمريكا  وضع جيد لتهيئة أجواء قضائية دولية مشجعة، ولكن يبقى األمر عائدا

بعد أن أصدرت احملكمة " نيكارغوا"لزامي يف نزاعها مع ملدة سنتني لقبوهلا بالقضاء اإل املؤقت عن سحبها 1984عام 
الدويل، وأا جيب أن تدفع تعويضات إىل  أصوات يقضي بأن أمريكا قد انتهكت القانون 3صوت ضد  12قرارا بأغلبية 

  )4(. وملّا رفضت، قامت األخرية برفع شكوى أمام احملكمة، لكن أمريكا قامت بتجميدها ،"نيكارغوا"

كانت الوالية اختيارية أو إلزامية، فإا ويف كلتا احلالتني تعتمد على قبول الدول التقاضي أمام احملكمة، وسواء 
، ألن الدول تتمسك وهذا ما جعل احملكمة تفشل يف تقرير واليتها اجلربية للفصل يف املنازعات الدولية اليت تعرض إليها

الدول على االمتثال واخلضوع لوالية احملكمة، وذلك بسبب غياب دائما بشكل مطلق بسيادا، إذ ال يوجد ما جيرب 
 .السلطة يغيب معها اإللزام، وهذا كله حيول دون إعطاء احملكمة السلطة الكاملة للفصل يف املنازعات اليت تثور بني الدول
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وإصدار حكم ملزم فاملقصود إذن باالختصاص القضائي صالحية احملكمة بالبث يف النزاعات الدولية بني الدول، 
  .ألطراف النزاع

يف مجيع املنازعات  فالدول حيق هلا ويف أي وقت ودون احلاجة إىل اتفاق خاص أن تقر بوالية احملكمة اجلربية
  .القانونية اليت تقوم بينها وبني دول تقبل االلتزام ذاته

إلزامية احلكم الصادر عن احملكمة ال جيد سنده يف قبول الدول أطرافا النزاع به على اعتبار أن سلطة  وعلى هذا فإن
  .تسمو على سيادة الدول، بل إن ذلك مرده إىل االتفاق احملكمة

، فالتزام الدولة بوالية احملكمة مل فعبارة للمحكمة والية جربية ال تقوم كدليل على أن للمحكمة اختصاص جربي
ويف مواجهة دولة أخرى تقبل بااللتزام على نفس النحو،  الصادر من جانب الدولة، يأت إال مبوجب التصريح اإلرادي

  .يف هذا الصدد إلرادة الدول دور مهم ال ميكن إنكاره وهذا ما جيعل

ام واجلرب، من أصول القانون الدويل غياب السلطة األمسى يف اتمع الدويل، واليت متلك عنصر اإللز ذلك أن
  .فالدول كلها متساوية السيادة

  .وهذا بعكس القضاء الوطين فقرارات احملكمة العليا متتاز باإللزامية، وهذا مرده إىل متتع الدولة بالسيادة الكاملة

لتوحيد األحكام القضائية، غري أنه  إن االختصاص القضائي حملكمة العدل الدولية، كما سبق بيانه يعترب مرجعا
مسألة مشاة لتلك بالرجوع إىل االختصاص اإلفتائي فإنه ال يلزم احملكمة إذا ما طلب إليها مرة أخرى إصدار رأي يف 

املشابه، فالرأي االستشاري إذن ال يعترب مرجعا لتوحيد اآلراء االستشارية الصادرة عن احملكمة،  اليت صدر فيها الرأي
عن احملكمة متثل أمهية ال يستهان ا، ألا تقدم حلوال ملسائل قد حتصل فيما بعد،  ن مع هذا فإن الفتوى الصادرةولك

  .وهذا ما يقدم باحملكمة خطوة لألمام

من الفتاوى رفعتها هيئات ووكاالت ) %20( باملائةأصدرت احملكمة عشرون  1946فمنذ نشأا عام 
وال خيتلف االختصاص القضائي عن االختصاص اإلفتائي يف هذه النقطة فحسب، بل أن  .متخصصة تابعة لألمم املتحدة

  .االختصاص القضائي تابع لنظام قانوين ملزم، بينما االختصاص اإلفتائي فهو تابع لنظام قانوين غري ملزم

ا فهي تنظر يف كما أن االختصاص القضائي أمشل من االختصاص اإلفتائي، فاحملكمة إذا ما عرضت عليها نزاع م
النزاع كله، أي اجلانب القانوين واجلانب السياسي، أما إذا مارست اختصاصها اإلفتائي فهي تقوم بإبداء رأي استشاري 

  .فقط دون الفصل يف النزاع

أو مل تكن  إضافة إىل أن الدول مجيعها ميكنها عرض نزاعها أمام احملكمة سواء كانت أعضاء يف النظام األساسي
  .، والوكاالت التابعة هلانما الفتوى ال تطلبها إال أجهزة األمم املتحدةكذلك، بي

  .واحلكم القضائي ملا يصدر يلزم أطراف النزاع فقط، أما الفتوى تلزم وختاطب الدول ككل
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  .القواعد القانونية اليت حتكم عمل حمكمة العدل الدولية: املبحث الثاين

من قواعد حتكمها، إذ تفصل يف القضايا اليت ترفع إليها وفقا ألحكام  بصفتها حمكمة البد حملكمة العدل الدولية
  .القانون الدويل، وهذا من أجل أداء وظائفها القضائية واإلفتائية، وأثناء فصلها يف املنازعات اليت ترفع إليها

در بذلك قرارات حول أية مسألة أو نزاع يعرض عليها أيا كان نوعه، فتص كما يتوجب على احملكمة إصدار
  .أحكاما وقرارات قضائية، كما تصدر آراء استشارية

وتعتمد حمكمة العدل الدولية يف الفصل يف النزاعات اليت ترفع إليها على مصادر تلجأ إليها حلسم النزاع املعروض 
  .أمامها

  ل احملكمة ؟فما هي اإلجراءات اليت تتبعها حمكمة العدل الدولية يف عملها؟ وما هي القيمة القانونية ألعما

  .إجراءات عمل حمكمة العدل الدولية: املطلب األول

يف هذا املطلب سيتم التطرق لإلجراءات اليت تتبعها حمكمة العدل الدولية يف عملها، وهذا ضمن فرعني، األول 
  .خمصص إلجراءات سري اخلصومة القضائية، أما الثاين خصص إلجراءات استصدار فتوى دولية

  .إجراءات سري اخلصومة القضائية الدولية: الفرع األول

تسري اإلجراءات يف حمكمة العدل الدولية بصورة مشاة لإلجراءات يف احملاكم الوطنية، وترفع القضايا إىل احملكمة 
  .حبسب األحوال، إما بإعالن االتفاق اخلاص، وإما بطلب كتايب يرسل إىل املسجل

  )1(. زاع، وبيان املتنازعنيويف كلتا احلالتني جيب حتديد موضوع الن

  )2(. أو ممثليها الديبلوماسي يف البلد الذي يوجد فيه مقر احملكمة ويوقع هذا الطلب إما وكيل الدولة املدعية

الطلب واستيفائه للشروط القانونية، يتولّى املسجل إرسال نسخة طبق األصل منه إىل الدولة املدعى  وبعد تقدمي
  .عليها

  .اإلجراءات أمام احملكمة إىل إجراءات مكتوبة، وإجراءات شفويةوتقسم 

  .اإلجراءات املكتوبة: البند األول

وتشمل اإلجراءات املكتوبة ما يقدم للمحكمة واخلصوم من مذكرات وإجابات عليها، وردود إذا اقتضاها احلال، 
  .تشمل مجيع األوراق واملستندات اليت تؤديها كما

                                                             
  .، من النظام األساسي للمحكمة1فقرة  40المادة  -1
  .، من الالئحة الداخلیة للمحكمة3فقرة  38المادة  -2
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وتتمثل هذه الوثائق  )1( وثائق املطلوبة، ومواعيد تقدميهااملكتوبة بإصدار احملكمة أوامرها بتقدمي الوتبدأ اإلجراءات 
  :يف

  :العريضة - 1

إذا رفعت الدعوى مبوجب عريضة، فإن املرافعة يف هذه احلالة تتألف من مذكرة من املدعي، تليها مذكرة مضادة 
  )2(. من املدعى عليه

الدولة املدعية، وهي تتضمن عادة عرضا للوقائع والطلبات اليت تسعى هذه الدولة للحصول أما املذكرة، فتقدمها 
  .عليها من وراء دعواها، وبيانا حبكم القانون، كما تتضمن استنتاجات، وترسل نسخة منها للطرف اآلخر

الواردة يف مذكرة املدعي، املضادة، فتقدمها الدولة املدعى عليها، وتشمل على التسليم بالوقائع  وخبصوص املذكرة
وتفنيدها مالحظات على احلجج القانونية املعروضة يف مذكرة املدعي أو إنكارها، وعند االقتضاء ألي وقائع إضافية، 

  )3( .ومالحظات على بيان حكم القانون الوارد يف املذكرة، وبيان حبكم القانون ردا عليه واالستنتاجات

وجيوز عقد جولة ثانية من املرافعات إذا طلب الطرفان ذلك، أو كانت احملكمة قد رأت ضرورة لذلك، وعندئذ 
  )4(". مذكرة تعقيبية"وتقدم الدولة املدعى عليها " مذكرة جوابية"تقدم الدولة املدعية ردا على ذلك يسمى 

، وإمنا وجب أن تربزا النقاط اليت ال زالت تفرق وينبغي أال تكون هتان املذكرتان جمرد تكرار الدعاءات األطراف
  )5(. بني األطراف

  :االتفاق اخلاص - 2

مبوجب االتفاق اخلاص، فإن عدد وثائق املرافعة وترتيب تقدميها يتحدد  أما إذا كانت القضية املعروضة أمام احملكمة
على النحو املنصوص عليه يف أحكام االتفاق ذاته، إال إذا قررت احملكمة خالف ذلك بعد التحقق من وجهات نظر 

  .األطراف

على عدد وثائق املرافعة االتفاق اخلاص أي نص من هذا القبيل، وإذا مل يتفق األطراف بعد ذلك  أما إذا مل يتضمن
، وال تأذن احملكمة بتقدمي مذكرات ، يودع كل طرف مذكرة، ومذكرة مضادة يف غضون األجل نفسهوترتيب تقدميها

  )6(. جوابية إال إذا ارتأت بضرورة لذلك

                                                             
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 44المادة  -1
  .للمحكمة من الالئحة الداخلیة 1فقرة  45المادة  -2
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2و 1فقرة  49المادة  -3
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2فقرة  45المادة  -4
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 3فقرة  49المادة  -5
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 46المادة  -6
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وجيوز تقدمي اإلخطار باتفاق خاص بصورة مشتركة، كما جيوز أن يقدمه أي طرف يف النزاع، وإذا مل يقدم 
  .اإلخطار بصورة مشتركة تعين على رئيس القلم أن حييل إىل الطرف اآلخر نسخة منه مصدقة طبق األصل

ويف مجيع احلاالت، ترفق باإلخطار النسخة األصلية من االتفاق اخلاص أو نسخة منه مطابقة لألصل، وجيب أن 
حا وضوحا كافيا يف االتفاق  يكن ذلك واضيوضح اإلخطار موضوع املنازعة على وجه التحديد، واألطراف فيها، إذا مل

  .عن االتفاق اخلاص وخيتلف الطلب )1( اخلاص

ما معا على احملكمة، وهو يتألف من  دولتان ترغبان يف عرض نزاع فاالتفاق اخلاص، هو ثنائي بطبيعته، وتربمه
نص واحد يورد املسائل اليت اتفقت الدولتان على إحالتها إىل احملكمة، وجيوز ألي من الدولتني املعنيتني إقامة الدعوى 

  .بإخطار قلم احملكمة بذلك االتفاق

تصاص املنصوص عليه إىل شرط االخأما الطلب، فيكون يف شكل إنفرادي، تقدمه دولة ضد دولة أخرى استنادا 
يف معاهدة ما، أو يف اإلعالنات الصادرة مبوجب شرط التخيري، وينبغي أن تبني الوثائق موضوع النزاع بدقّة وأمساء 

  ".الهاي"األطراف املتنازعة، وأن تكون مشفوعة برسالة من وزير اخلارجية للدولة املعنية أو سفريها يف 

، جيب على الدولة مقدمة الطلب أن اخلاص، فباإلضافة للعناصر السابقةوالطلب يكون أكثر تفصيال من االتفاق 
تبني األساس الذي تبين عليه إدعائها بأن احملكمة ذات اختصاص، كما جيب أن حيدد بدقة، مع تقدمي بيان موجز باحلقائق 

  )2(. بنت عليها اإلدعاءواألسس اليت 

بالكيفية واملواعيد اليت تقررها احملكمة،  )رئيس القلم(ات بواسطة ويف كلتا احلالتني يتم تقدمي هذه الوثائق واملستند
فورا إىل الطرف اآلخر وإىل القضاة، وكذلك األمني العام لألمم املتحدة، وإىل مجيع الدول اليت حيق هلا  إذ يعلن الطلب

  )3(. ، وتندرج القضية يف السجل العام، ويعلم الصحافة بذلكاملثول أمام احملكمة

يكون تقدمي : "من النظام األساسي للمحكمة، بقوهلا 3فقرة  43واملادة  2، 40/1وهو ما جاء يف نص املادة 
  ". ذلك بواسطة املسجل وعلى الكيفية ويف املواعيد اليت تقررها احملكمة

  :اإلعالن - 3

األساسي ولكنها قبلت باختصاص  رفعت الدعوى مبوجب إعالن من طرف دولة ليست طرفا يف النظام أما إذا
وهذا وفقا لقرار صادر عن جملس األمن، فيجب أن يرافق رفع  -من النظام األساسي 35/2استنادا لنص املادة –احملكمة 

  .الدعوى إيداع هذا اإلعالن، إلّا إذا كان قد أودع من قبل لدى رئيس القلم

   

                                                             
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 39المادة  -1
 www.m-ahewar.org، 2015مارس  29بتاریخ  -2
  www.m-ahewar.org، 2015مارس  29بتاریخ  -3
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ة مسألة تثار بشأن صح1(. ة هذا اإلعالن أو أثرهواحملكمة هي اليت تفصل يف أي(  

وترفق بالنسخة األصلية لكل وثيقة مرافعة نسخ مصدقة طبق األصل من مجيع املستندات املتعلقة باملوضوع 
  .واملقدمة تأييدا لالدعاءات اليت تتضمنها وثيقة املرافعة

الة إرفاق مقتطفات ، فيكفي يف هذه احلأما إذا كان موضوع أحد هذه املستندات متعلق باملوضوع بشكل جزئي
منه ألغراض وثيقة املرافعة، وتودع نسخة من املستند بنصه الكامل لدى قلم احملكمة إال إذا كان قد نشر وكان غري 

  )2(. مستصعب احلصول عليه

كل وثيقة مرافعة تارخيا، وإذا تعين إيداع الوثيقة يف تاريخ حمدد، فإنّ تاريخ تسلم قلم احملكمة للوثيقة هو  وحتمل
  )3(. به احملكمة التاريخ الذي تأخذ

وقد تقصر، ألا مرتبطة  أما عن املدة اليت ميكن أن تستغرقها اإلجراءات املكتوبة، فهي ليست حمددة، فقد تطول
ا األطراف، فقد تستغرق بضعة  بدرجة تعقيد القضية وعدد املرافعات املكتوبة وحجمها، واحلدود الزمنية هلا اليت تطالب

  )4(. أشهر، كما قد متتد إىل عدة سنوات

احلق يف اختيار إحدى الفرنسية واالجنليزية، ولألطراف : أما عن اللغة املستعملة، فللمحكمة لغتني رمسيتني مها
، جاز ألطراف الدعوى أن يستعملوا يف املرافعات ما يؤثرون استعماله من اللغتني، وإذا مل يوجد اتفاق على تعيني اللغة

  .هذه احلالة يصدر احلكم بكلتا اللغتني هاتني اللغتني، ويف

ويف هذه احلالة ترفق  )5(لغة أخرى ثالثة غري هاتني اللغتني الرمسيتني  غري أن احملكمة جتيز ألطراف النزاع استعمال
  .الذي يقدمها بالنسخة األصلية لكل وثيقة مرافعة، ترمجة هلا إىل اللغة الفرنسية واإلجنليزية يصدق على دقتها الطرف

مبذكرة  عة يف هذه احلالةوميكن أن تقتصر الترمجة على اجلزء أو مقتطفات من املستند املرفق على أن تكون مشفو
  )6(. أن للمحكمة أن تطلب ترمجة أجزاء أخرى أو ترمجة املستند بأكمله إيضاحية حتدد الفقرات املترمجة، إال

اإلشارة إىل أنه يف حال اتفق األطراف على أن تكون املرافعات بإحدى لغيت احملكمة الرمسيتني، فيكون من  وجتدر
  )7(. احلكم ذه اللغة، ويعترب نص احلكم الصادر ذه اللغة هو النص ذو احلجية املتعني إصدار

                                                             
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 41المادة  -1
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2و 1فقرة  50المادة  -2
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2فقرة  52المادة  -3
 www.icj-cij.org، 2015مارس  15بتاریخ  -4
  .من النظام األساسي للمحكمة 39المادة  -5
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 51المادة  -6
  .من الالئحة الداخلیة لمحكمة 96المادة  -7
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  .اإلجراءات الشفوية :البند الثاين

، تصبح القضية جاهزة لالستماع، وحتدد احملكمة تارخيا لبدء املرافعة الشفوية، وهلا بعد إقفال باب املرافعة اخلطية
  )1(. أيضا عند االقتضاء، أن تقرر تأجيل فتح باب املرافعة الشفوية أو تأجيل متابعتها

لية من الالئحة الداخ 74ويف كل األحوال جيب على احملكمة أن تضع يف اعتبارها األولية ملا اشترطته املادة 
  )2(. للمحكمة خبصوص القضايا االستعجالية والظروف اخلاصة األخرى

مستندات جديدة للمحكمة، إال إذا وافق الطرف اخلصم  وعند البدء يف املرافعة الشفوية، ال جيوز ألي طرف تقدمي
إنه يسمح للطرف ويف حال متّ تقدمي هذا املستند ف -إن كانت هذه املستندات ضرورية- عليها، أو أذنت ا احملكمة

  )3(. اخلصم بالتعليق عليه وتقدمي مستندات مؤيدة لتعليقاته

واحملكمة هي اليت حتدد الوقت املناسب للمرافعة الشفوية، كما حتدد الترتيب الذي تستمع به لألطراف، وحتدد 
كل طرف من  يتكلمون باسم، وعدد املستشارين واحملامني الذين كذلك طريقة عرض األدلة واستجواب الشهود واخلرباء

  )4(. أطراف النزاع، وهذا بعدما يتم التحقق من وجهات نظر األطراف

وتكون جلسات احملكمة علنية، ما مل تقرر احملكمة أن تكون سرية، أو يطلب املتقاضون عدم حضور اجلمهور يف 
  )5(. جلساا

وإذا تعذر  الرئيس إدارة اجللسات، وعند وجود طارئ مينعه من ممارسة مهام عمله يتوىل نائبه هذه املهمة، ويتوىل
  )6(. حضوره أيضا يتوىل أعمال الرئاسة أقدم القضاة احلاضرين

الرمسي، وتطرح مجيع  وخيصص لكل جلسة حمضر يوقعه الرئيس واملسجل، وهذا احملضر يكون وحده احملضر
  )7(. األسئلة املتعلقة بالدعوى على الشهود واخلرباء

اإلجراءات املعمول ا يف  والشهود جيوز تقدميهم بدعوى من أحد أطراف النزاع، ويف هذه احلالة تتبع احملكمة
يه استجواب من الطرف الشاهد، يل البلدان اليت تطبق القانون العام، أي استجواب أويل من قبل الطرف الذي استدعى

  .، واستجواب منفصل من الطرف األول، وإجابات عن أسئلة تطرحها احملكمةاآلخر
                                                             

  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 1فقرة  54المادة  -1
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2فقرة  54المادة  -2
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 3، 2، 1فقرة  56المادة  -3
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 58المادة  -4
  .من النظام األساسي للمحكمة 46المادة  -5
  .من النظام األساسي للمحكمة 45المادة  -6
  .من النظام األساسي للمحكمة 51المادة  -7
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أو لرئيسها اختاذ  ، وإذا مل تكن احملكمة منعقدة فيجوز للمحكمة)1( كما جيوز استدعاء الشهود من احملكمة نفسها
، أو التدابري الالزمة لتمكني الشهود من اإلدالء بشهادام خارج احملكمة، وهذه التدابري تتخذها احملكمة من تلقاء نفسها

  )2(. بناء على طلب أحد األطراف

  :قبل اإلدالء بشهادته باإلعالن التايل ويديل الشاهد

  )3( >>كلّ احلق، وال شيء غري احلقأعلن رمسيا وبشريف وضمريي أنين سأقول احلق، <<

ما، فبعد االستماع إىل األطراف تصدر  رأت احملكمة ضرورة إلجراء أي حتقيق أو االستعانة خببري يف مسألة وإذا
أو اخلرباء وطريقة تعيينهم، كما تبني اإلجراءات الواجب  أمرا بذلك حتدد فيه موضوع التحقيق أو اخلربة، وعدد احملققني

  )4(. إتباعها

وعند االقتضاء تدعو احملكمة احملققني أو اخلرباء إىل اإلدالء بإعالن رمسي، ويديل كل خبري قبل اإلدالء بأي بيان 
  :باإلعالن التايل

غري احلق، وأن البيان الذي سأديل به  أعلن رمسيا وبشريف وضمريي أنين سأقول احلق، كل احلق، وال شيء<<
  )5(. >>سيكون متفقا مع قناعيت الصادقة

  )6(. وأي حمضر بالتحقيق أو تقرير يقدمه اخلرباء يرسل لألطراف، وتتاح هلم فرصة التعليق عليه

ونظرا لعدم وجود هيئة حمامني يف حمكمة العدل الدولية، فليست هناك شروط جيب أن يفي ا املستشارون 
  .قبل الدولة الطرف يف قضية ما للقيام بذلكواحملامون لتمكينهم من املرافعة أمام احملكمة، ما مل يكونوا معنيني من 

وال يشترط على املستشارين أن حيملوا جنسية الدولة اليت ميثلون أمام احملكمة لصاحلها، وخيتارون من بني ممارسي 
  .املتنازعة أم األكثر كفاءة املهنة، أو أساتذة القانون الدويل، واحلقوقيني الذين ترى الدول

واملستشارين وحماموهم أمام احملكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء واجبام حبرية  ويتمتع هؤالء الوكالء
  )7(. واستقالل
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وجيوز للمحكمة يف أي وقت وقبل قفل باب املرافعة الشفوية، سواء كان هذا من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد 
األطراف، أن تطلب من املنظمات الدولية العامة املعلومات املتعلقة بالقضايا اليت تنظر فيها، وتتلقى احملكمة ما تبتدرها به 

ينبغي أن يكون شفويا أو كتابيا،  تقرر ما إذا كان تقدمي هذه املعلومات واحملكمة هي اليت. معلوماتهذه اهليئات من 
  )1(. وآجال تقدميها

هلذه املنظمات أن تبادر من تلقاء نفسها بتقدمي هذه املعلومات إىل احملكمة، وهذه املعلومات تقدمها يف  كما جيوز
  )2(. وهذا قبل قفل باب املرافعة اخلطية لدى قلم احملكمة شكل مذكرة تودعها

وبعد أن يفرغ الوكالء واملستشارون واحملامون بإشراف احملكمة من عرض القضية، يعلن الرئيس ختام املرافعة 
  .وتنسحب احملكمة للمداولة يف احلكم

ئيس األمور اليت واملداوالت جتري يف جلسة سرية يعقدها القضاة من أجل تبادل وجهات النظر، يلخص خالهلا الر
  .تتطلب يف رأيه مناقشة وقرارا من احملكمة

، وهي شبيهة حبكم أويل مصغر، وتترجم هذه املذكرة مث حيضر كل قاض مذكرة خطية يبني فيها رأيه يف القضية
  .وتوزع على القضاة اآلخرين ليكونوا فكرة عن رأي األغلبية

ثانية، تشكل احملكمة يف أعقاا، على أساس اآلراء اليت أعرب عنها  وبعد بضعة أسابيع، تعقد مداوالت موسعة
كل قاض، جلنة صياغة تتألف من قاضيني اثنني يكون رأيهما أقرب إىل رأي األغلبية الواضحة، باإلضافة إىل الرئيس، ما 

ذين جيوز هلم تقدمي تعديالت األقلية، وتعد هذه اللجنة مشروع قرار يتم توزيعه على القضاة ال مل يتبني أن رأيه من رأي
  .خطية بشأنه

جلنة الصياغة مشروعا جديدا، وتلي ذلك قراءة ثانية، وجيري التصويت النهائي  وبعد النظر يف هذه التعديالت، تعد
  .بعد اعتماد النص النهائي يف القراءة الثانية، ويصوت القضاة بنعم، أوال، شفويا حسب ترتيب األقدمية والعكس

صوت الرئيس هو املرجح، وإذا كان القرار  باالمتناع عن التصويت، وإذا تساوى عدد األصوات يكونوال يسمح 
، إرفاق ، وجيوز للقضاة الذين يرغبون يف ذلك، ميكن إجراء تصويت منفصل لكل قضية على حدايتعلق بقضايا منفصلة

حون فيه األسباب اليت دعت لتصويتهم، بيان بالقرار يعربون فيه عن موقفهم، أو عن أي رأي منفصل أو معارض يوض
  .من النظام األساسي للمحكمة 57تضمنته املادة  وهذا ما

                                                             
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 1فقرة  69المادة  -1
  .من الالئحة الداخلیة للمحكمة 2فقرة  69المادة  -2



 الفصل الثاني اآلليات القانونية لسري اخلصومة أمام حمكمة العدل الدولية
 

 
 

36 

العملية، وطبقا هلذا املنهج، فإن القضاة  إن عملية اختاذ قرار احملكمة متناسقة مع التركيز على الصبغة املشتركة هلذه
ل يف املناقشات، والتأثري على مضمون قرار احملكمة، الذين يرفقون آراء منفصلة أو معارضة يواصلون مشاركتهم بالكام

  )1(. لكي يكون قرارا صادرا عن احملكمة ككل

  )2(. مبوعد النطق بهوعندما تنتهي احملكمة من مداوالا وتعتمد حكمها، خيطر األطراف 

الكربى بقصر ، ويتلى يف جلسة علنية تعقدها احملكمة بقاعة العدل )3(ويوقع احلكم كل من الرئيس واملسجل 
السالم، وهذا حبضور احملكمة بكامل هيئتها، والصحافة والسلك الديبلوماسي واحملامني وغريهم من األشخاص املهتمني 

  )4(. ، وميكن احلصول على بطاقة الدخول يوم انعقاد اجللسة عند بوابات القصر لدى إبراز بطاقة اهلويةبأنشطة احملكمة

مخسون صفحة  واالجنليزية على صفحات متقابلة ويكون طوله عادة اللغة الفرنسيةويصدر احلكم كوثيقة ثنائية 
ترب احلكم ملزما من يوم النطق به، كما جيب أن يبني يف احلكم األسباب اليت بين عليها، وأمساء القضاة الذين بكل لغة، ويع

يهم وحماميهم ووكالئهم، واستنتاجات وأمساء األطراف ومستشار اشتركوا فيه، وأمساء القضاة الذين شكلوا األغلبية
  .لإلجراءات، وتاريخ النطق باحلكم مع حتديد نص احلكم ذي احلجية األطراف، إضافة إىل بيان الوقائع وعرض موجز

  )5(. كما جيب أن يوضح يف احلكم ما إذا كان صادرا عن احملكمة أو عن إحدى دوائرها

وحتال نسخة  احلكم موقعة وخمتومة خبامت احملكمة حسب األصول،وتودع يف حمفوظات احملكمة نسخة واحدة من 
أخرى إىل كل األطراف، وحييل رئيس القلم نسخا منه إىل كل من األمني العام لألمم املتحدة، وأعضاء األمم املتحدة، 

  )6(. والدول األخرى اليت حيق هلا املثول أمام احملكمة

عويضات، وقد يشكل ذلك مرحلة إضافية يف عملية حلّ النزاع للطرف الذي يكسب القضية أن يطالب بت وجيوز
  .ا، على غرار إجراءات تناول أساس الدعوىتشمل جزء خطيا وجزء شفوي
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  )1(. أما عن املصاريف فكل طرف يتحمل املصاريف اخلاصة به، ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك

أو تكاليف، ذلك أن األمم املتحدة هي اليت تتحملها، وال يطلب من األطراف املاثلة أمام احملكمة أن تدفع رسوما 
  .والنفقات الوحيدة اليت تتحملها الدول األطراف يف القضايا هي رسوم املستشارين واحملامني فقط

باستثناء الدول اليت تعاين صعوبات مالية يف هذا الصدد جيوز هلا أن تلجأ إىل الصندوق االئتماين الذي أنشأه األمني 
، ويتمثل الغرض يف هذا الصندوق املمول بات الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف مساعدة 1989لألمم يف عام العام 

البلدان األشد فقرا على متويل النفقات النامجة عن نزاع معروض على احملكمة مبوجب اتفاق خاص، أو عن تنفيذ حكم 
  .احملكمة الذي أفض إليه هذا االتفاق

  )2(. مت استخدام موارد الصندوق يف رسم احلدود احملكوم ا يف قضية بوركينافاسو ومايل ويف الثمانينيات

جتدر اإلشارة إىل أن إجراءات التقاضي ال تنتهي دائما بإصدار حكم، فقد يتوصل الطرفان أحيانا إىل تسوية أثناء 
  .اإلجراءات

، أو أن يعلن الطرفان اتفاقهما على سحب إلجراءاتوقد حيدث أيضا أن تبلغ الدولة املدعية احملكمة بأا تسقط ا
  .الدعوى

  )3(. تصدر احملكمة أو رئيسها أمرا بشطب القضية من سجل احملكمة ويف كلتا احلالتني

ويف بعض األحيان قد تطرأ على القضية املعروضة على احملكمة للنظر فيها بعض األمور، مما يستدعي إيقاف 
  .الفصل يف هذا األمر الذي اعترضهاالدعوى أو جتميدها إىل حني 

  فما هي هذه اإلجراءات اليت تعترض سري القضية أثناء النظر فيها من طرف احملكمة ؟

  :اإلجراءات العارضة - 

وقد حيدث أثناء النظر يف قضية ما أن تنشأ إجراءات عرضية كما هو احلال يف احملاكم الوطنية، واألمر العارض هو 
هو الذي يعترض سري الدعوى، أي  ، أي تتوقف الدعوى إىل حني الفصل يف األمر العارضسري الدعوى الذي يعترض

  .تتوقف الدعوى إىل حني الفصل يف األمر العارض
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، والتدابري املؤقتة، إضافة إىل إجراءات أخرى عرضية، واإلجراءات العرضية األكثر شيوعا هي االعتراضات األولية
  :التايلوتستعرض لكل منها على الشكل 

  :االعتراضات األولية - 1

االعتراضات األولية هي اليت تعلّق اإلجراءات املتصلة مبوضوع الدعوى، وتثار للطعن يف صالحية احملكمة إلصدار 
  :الدولة مثال ، ومن دفوعحكم بشأن موضوع الدعوى

  :احملكمة الدفع بعدم اختصاص - أ

الغ الذي قدمت على أساسه الدولة املدعية طلبها  االنفراديقد تدفع دولة مدعى عليها بأن املعاهدة أو اإلعالن 
حتفظ مرفقا باملعاهدة أو اإلعالن  وباطل أو مل يعد ساريا، أو بأن النزاع حدث قبل سريان املعاهدة أو اإلعالن، أو بأن

  .يستثين النزاع قيد البحث

  :لطلبعدم مقبولية ا - ب

قد تدفع الدولة املدعى عليها بأنه مل يتم االمتثال لألحكام اجلوهرية للنظام األساسي للمحكمة أو الئحتها، أو بأن 
تستنفد، أو بأن الدولة املدعية غري مؤهلة  ليس ذو صفة قانونية، أو بأن وسائل االنتصاف احمللية مل ، أو أنهقائم غري النزاع

  .لرفع الدعوى

اعتراض أويل من قبل أحد الطرفني إىل تعليق اإلجراءات املتصلة مبوضوع الدعوى، ويفضي إىل مرحلة يؤدي تقدمي 
  .جزء خطيا وجزء شفويا منفصلة من القضية، تشمل أيضا

احملكمة حكما يتلى يف جلسة علنية، وهي إما أن تؤيد االعتراض، وعندئذ تنتهي القضية، أو ترفضه، ويف  وتصدر
  )1(. اإلجراءات املتصلة مبوضوع الدعوى من النقطة اليت علقت عندها هذه احلالة تستأنف

  :التدابري املؤقتة - 2

من النظام األساسي للمحكمة  41صت املادة إذا رأت احملكمة وجوب اختاذ تدابري مؤقتة، جاز هلا ذلك، وقد ن
  :على هذه التدابري بقوهلا

للمحكمة أن تقرر التدابري املؤقتة اليت جيب اختاذها حلفظ حق كل من األطراف وذلك مىت رأت أن الظروف <<
  .>>تقضي بذلك
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اعتربت أن احلقوق اليت وتتخذ احملكمة هذه التدابري بناء على طلب أحد األطراف، أو مببادرة منها، وذلك إذا 
والتدابري املؤقتة دف عموما إىل جتميد الوضع ريثما . بعد مهدد خبطر مباشرستصدره فيما  تشكل موضوع احلكم الذي

  .حكما ائيا بشأن موضوع النزاع تصدر احملكمة

مر يتلى يف الذي يأخذ شكل أ وتعقد جلسات مستعجلة إذا رأت احملكمة ضرورة لذلك، وتصدر احملكمة قرارها
  .، خالل فترة زمنية تتراوح من يوم واحد إىل أربعة أسابيعجلسة عامة

  :املتاحة، فنجد أما اإلجراءات األخرى العرضية

  :عدم املثول - 1

أن يطلب من  إن عدم مثول أحد الطرفني أمام احملكمة ال حيول دون سري الدعوى، وجيوز عندها للطرف اآلخر
تتأكد احملكمة من أن لديها اختصاصا يف القضية وأن طلب الدولة  احملكمة أن حتكم لصاحله، وقبل قيام ذلك، جيب أن

  )1( .منه 53نص املادة  وقد نص النظام األساسي على ذلك يف. املدعية يقوم على أسس قوية

  :التدخل - 2

الدعوى إذا اعتربت أن هلا مصلحة ذات طبيعة قانونية يف القضية، جيوز لدولة ثالثة أن تطلب إذنا للتدخل خالل 
املنازعة تتعلق بتفسري معاهدة تكون الدول غري املعنية  ، وإذا كانتويتوقف األمر على احملكمة لكي تبت يف الطلب

  .يف الدعوى بالقضية طرفا فيها، حيق لتلك الدول التدخل

  :النظام األساسي للمحكمة بقوهلامن  62والطلب بالتدخل نصت عليه املادة 
إذا رأت إحدى الدول، أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية جاز هلا أن تقدم إىل <<

  .>>احملكمة طلبا بالتدخل

  :اإلدعاء املقابل - 3

مباشرة مبوضوع طلب  جيوز للدولة املدعى عليها تقدمي ادعاء مقابل يف مذكرا املقابلة، وجيب أن يكون ذا صلة
األصلي للمنازعة،  اخلصم املقابل وأن يقع ضمن اختصاص احملكمة، ويهدف اإلدعاء املقابل عادة إىل التوسع يف املوضوع

  :ومثال ذلك

  .اليت تتهمها دولة أخرى بانتهاك معاهدة ميكن أن تدعي أن الدولة األخرى تصرفت مثلها أن الدولة
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  :ضم الدعاوى - 4

والعروض ضد خصم مشترك فيما يتعلق بنفس  احملكمة أن طرفا يف دعاوى منفصلة قدم نفس املرافعاتإذا وجدت 
األطراف بتعيني قاض واحد لذلك  ، جيوز للمحكمة أن تأمر بضم الدعاوى، ويعقب ذلك أن يسمح لتلكالقضية

  .الغرض، وتقدمي ادعاءات ومرافعات شفوية مشتركة، وال يصدر إال حكم واحد فقط

  :من الالئحة الداخلية على ما يلي 47نصت املادة  وقد
للمحكمة أن تقضي يف أي وقت بضم الدعاوى يف قضيتني أو أكثر، وهلا أن تقضي أيضا بأن تكون املرافعات <<

اخلطية أو الشفوية مرافعات مشتركة، مبا يف ذلك استدعاء الشهود، أو أن تقضي دون إجراء أي ضم رمسي، باختاذ إجراء 
  )1(. >>يف أي جانب من هذه اجلوانبمشترك 

  .إجراءات استصدار فتوى دولية :الفرع الثاين

إجراءات الفتوى هي جمموعة القواعد واألحكام اليت تنظم أنشطة احملكمة واألطراف، من مرحلة رفع الدعوى إىل 
  .غاية صدور الفتوى

اليت تتبعها احملكمة يف إصدارها تشبه إىل حد كبري اإلجراءات اليت تتبعها عند  ونظرا ألمهية الفتوى فإن اإلجراءات
  .عرض القضية للفصل فيها

  :وللتطرق هلذه اإلجراءات، ميكن التفصيل فيها عرب املراحل التالية

  .تقدمي طلب الفتوى وإجراءات التبليغ: املرحلة األوىل - 1

من النظام  40من طلب كتايب يوجه إليها، وهذا ما نصت عليه املادة  إن احملكمة ال تفيت من تلقاء نفسها إذ البد
األساسي للمحكمة، وتعرض يف الطلب املوضوعات اليت يطلب من احملكمة اإلفتاء فيها، وجيب أن تكون الصياغة دقيقة 

  .وواضحة ال غموض فيها

اهليئة اليت هلا حق طلب الرأي إذ يكون على شكل رسالة توجه من  -وهذا األصل–والطلب إما أن يكون فرديا 
  .االستشاري

                                                             
  .2015/ 04/ 15بتاریخ  -1



 الفصل الثاني اآلليات القانونية لسري اخلصومة أمام حمكمة العدل الدولية
 

 
 

41 

 )1(. أو يكون الطلب على شكل اتفاق، وهذا عندما حيدث خالف قانوين بني هيئتني حيق هلا طلب الرأي اإلفتائي

املستندات اليت  والطلب املقدم إىل احملكمة وجب أن يتضمن بيانا دقيقا للمسائل اليت يراد استفتاؤها فيها، وترفق به كل
  )2(. من النظام األساسي للمحكمة 65وهذا ما تضمنته املادة . تكون جديرة بأن توضحها

ويبلغ املسجل طلب اإلفتاء دون إبطاء إىل الدول اليت حيق هلا احلضور أمام احملكمة، أو إىل أية هيئة دولية ترى 
تقدمي معلومات يف املوضوع، وغرض التبليغ هو الطلب  أا تستطيع -يف حال عدم انعقادها–احملكمة، أو يرى رئيسها 

  .من احملكمة تقدمي هذه املعلومات كتابة أو شفها يف جلسة علنية تعقد هلذا الغرض

طالب الفتوى، أو من طرف املنظمة طالبة ويف األخري، وجب أن يكون الطلب موقعا من األمني العام للجهاز 
  )3(. الفتوى

  

  .رحلة اخلطية واملرحلة الشفويةامل: املرحلة الثانية - 2

  :للمحكمة فإن من النظام األساسي 4فقرة  66استنادا لنص املادة 
للدول واهليئات اليت قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو أقدمت كليهما جيوز هلا أن تناقش البيانات اليت قدمتها <<

إذا  احملكمة يف كل حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسهاقدر ويف امليعاد الذي تعينه دول أو هيئات أخرى على الوجه وال
مل تكن احملكمة منعقدة، ويقتضي ذلك أن يبلغ املسجل يف الوقت املناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إىل الدول 

  .>>واهليئات اليت قدمت مثل تلك البيانات

بتقدمي البيانات مناقشة ما تقدمت به دولة أو هيئة يتضح من نص املادة أنه يتعني على الدول واهليئات اليت قامت 
  .أخرى واحملكمة حتدد املوعد

  .إجراءات املداولة والنطق بالفتوى: املرحلة الثالثة - 3

األساسي للمحكمة، فإن للمحكمة سلطة تقديرية واسعة تسمح هلا بإتباع ما  من النظام 68بالرجوع لنص املادة 
مل يتطرق النظام األساسي للمحكمة إىل إجراءات املداولة واملرافعة عند  تراه ممكن التطبيق يف جمال املنازعات، حيث
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والت سرية، وتقسم بالطريقة مباشرة الوظيفة اإلفتائية، وهو احلال يف إجراءات التقاضي حترر الفتوى بعد إجراء مدا
  .نفسها إىل موجز لإلجراءات واحلجج اليت استندت عليها، مث املنطوق

من النظام األساسي، تصدر احملكمة فتواها يف جلسة علنية بعد أن  67أما عن النطق بالفتوى، وحسب املادة 
األمر  خرى واهليئات الدولية اليت يعنيهاالدول األ دوبويكون قد أخطر بذلك األمني العام، ومندوب األمم املتحدة، ومن

  .مباشرة

 وعند النطق بالفتوى تتبع نفس اإلجراءات املتبعة يف النطق باألحكام القضائية، ويتلى الرأي يف جلسة علنية بقاعة
، ويصاغ بنفس طريقة األحكام القضائية، حيث تذكر الوقائع واملستندات واألسباب العدل الكربى بقصر السالم

  )1(. غلبية، ويذكر رأي األقلية املخالف مع ذكر السبب، كما جيوز أن جيلس للنظر يف الفتوى قاضي باملناسبةوباأل

وخيطر رئيس القلم األمني العام لألمم املتحدة، وعند االقتضاء أعلى موظف يف اهليئة أو الوكالة اليت طلبت الفتوى 
بالتاريخ والساعة احملددين للجلسة العلنية للنطق بالفتوى، وحيظر أيضا ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول 

  )2(. تخصصةاألخرى واملنظمات الدولية والوكاالت امل

خبامت احملكمة حسب األصول، وترسل نسخة  احملكمة نسخة واحدة من الفتوى موقّعة وخمتومة وتودع يف حمفوظات
 أعلى موظف يف اهليئة أو الوكالة اليت طلبت أخرى إىل األمني العام لألمم املتحدة، وترسل عند االقتضاء نسخة ثالثة إىل

فتوى احملكمة ويرسل رئيس القلم نسخة من الفتوى للدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول األخرى والوكاالت 
  )3(. املتخصصة واملنظمات الدولية العامة املعنية باألمر
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  .الدوليةالقيمة القانونية ألعمال حمكمة العدل : املطلب الثاين

كل عمل تقوم به حمكمة العدل الدولية له قيمة قانونية، وهذه القيمة ختتلف من عمل إىل آخر، ويقصد بذلك أن 
  .القيمة القانونية لقرارات احملكمة ختتلف عن القيمة القانونية للفتاوى اليت تصدرها

ات احملكمة، والثاين سيبني الفتاوى ومت تقسيم هذا املطلب إىل فرعني، األول سيوضح القيمة القانونية لقرار
  .الصادرة عن احملكمة

  .القيمة القانونية لقرارات حمكمة العدل الدولية: الفرع األول

عن حمكمة العدل الدولية هي قرارات ملزمة وجيب تنفيذها من قبل الدول اليت صدرت  إن القرارات اليت تصدر
منه يف  94دول بتنفيذ قرارات حمكمة العدل الدولية، إذ تنص املادة أوجب ميثاق األمم املتحدة أن تتعهد ال حبقها فقد

من أعضاء األمم املتحدة أن ينزل على حكم حمكمة العدل الدولية يف أية قضية  أن يتعهد كل عضو<< :فقرا األوىل على
  .>>يكون طرفا فيها

، كما )1(أخرى وإن كـانت ممـاثلة للدعـوى  ةـر وال إىل قضيـرار ال متتد إىل الغيـار القـــكما أنّ آث
العادية، ويسري على مجيع أطراف  ملّا يصدر يكون ائيا وغري قابل لالستئناف بأي طريق من طرق الطعن أن احلكم

يف  61من النظام األساسي للمحكمة، ويستثىن من هذا ما نصت عليه املادة  60و 59النزاع، كما ورد يف املادتني 
فيها بأنه جتوز مراجعة احلكم الصادر عن احملكمة وذلك  النظر يف احلكم، واليت جاء وىل والثانية يف شأن إعادةفقراا األ

، كل من احملكمة والطرف الذي يلتمس إعادة بسبب تكشف واقعة حامسة يف الدعوى كان جيهلها عند صدور احلكم
  .الواقعة ناشئا عن إمهال منهالنظر، وذلك بشرط أالّ يكون جهل الطرف املذكور هلذه 

تقدمي أي  وجيب أن يقدم االلتماس خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ اكتشاف الوقائع املذكورة وال جيوز
  )2( .التماس إلعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ احلكم

جيب على كل  احملكوم فيه، إذ ومىت صدر احلكم أصبح واجب التنفيذ، حيث تتمتع أحكام احملكمة بقوة الشيء
  )3(. تنفيذ أحكام احملكمة، وإال جاز للمحكمة اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذها عضو من أعضاء األمم املتحدة
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حمكمة العدل الدولية، عن أحكام التحكيم، كون أن أحكام هذه األخرية هي ائية وملزمة  وهنا ختتلف أحكام
  )1(. القوة اجلربية، ألن تنفيذها يتوقف على حسن نية األطراف باستعمال ولكنها غري نافذة جربا أو

  .وال يكون للحكم قوة اإللزام إال بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النزاع الذي فصل فيه بالذات

  :وتصدر أحكام احملكمة باللغتني الفرنسية واإلجنليزية، ويتضمن

  .األطراف، وتلخص التاريخ اإلجرائي، وتقدم ادعاءات األطرافوتضم أمساء القضاة وممثلي : املقدمة -

                                 .أسباب قرار احملكمة، ويتضمن خالصة الوقائع اهلامة وتعرض األسباب النوعية -

  )2(. احملكمة منطوق القرار، هو ما قررته-

للحكم بأنه ملزم للطرفني ال يعين يف حد ذاته أنه البد من أن يتوافر يف احلكم القابلية للتنفيذ اجلربي،  إن االعتراف
وهو األمر املعمول به بالنسبة لألحكام الصادرة يف القضاء الداخلي، فالفرد الذي صدر حكم لصاحله يستطيع يف حالة 

الدويل  العامة اليت جتربه على التنفيذ وقد كان القانون سلطةرفض الطرف الصادر ضده احلكم بتنفيذه أن يلجأ إىل ال
التقليدي يترك أمر تنفيذ األحكام الصادرة من أحكام التحكيم إلرادة وحسن نية الطرف الصادر ضده احلكم، إال أن 

م، وكانت أول القانون الدويل املعاصر بذل جهودا لتقريب القضاء الدويل من القضاء الداخلي فيما يتعلق بتنفيذ احلك
من عهد العصبة اليت نصت على ما جيب عمله يف حالة عدم تنفيذ حكم  13/4يف املادة  حماولة يف عهد التنظيم الدويل

احملكمة الدائمة للعدل الدويل، وقد سار ميثاق األمم املتحدة على هذا النهج فأعطى قوة تنفيذية حلكم حمكمة العدل 
من العصبة يف  13/4من امليثاق ميتاز على نص املادة  94/2يثاق، غري أن نص املادة من امل 94/2الدولية يف نص املادة 

  )3(: نقطتني

اليت تؤدي إىل تنفيذ احلكم، أما ميثاق  على أن يقوم جملس العصبة باختاذ التدابري بالنص 13/4اكتفت املادة  -1
األمن،  ، فقد خولت صراحة للطرف الذي يشكو من عدم تنفيذ احلكم أن يلجأ إىل جملس94/2األمم املتحدة يف املادة 

وال ينتظر حىت يتحرك الس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد أعضائه، وهذا يعطي للدولة الشاكية حرية أكثر يف 
  .العمل
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سلطة الس يف  94/2مل يوضح عهد العصبة التدابري اليت جيب على جملس العصبة اختاذها، بينما بينت املادة  -2
اختاذها  هذا الصدد وهي إما أن يقدم توصياته إذا كان األمر يدعو إىل أكثر من ذلك أو يصدر قرارا بالتدابري اليت جيب

  .احلكم لتنفيذ

إذا صاحب عدم  وفقا للفصل السابع من امليثاق استخدام سلطات جملس األمنوقد تصل هذه التدابري إىل حد 
  .التنفيذ ديد السلم أو اإلخالل به أو عمل من أعمال العدوان

وهذا يعطي للحكم فكرة على املدى الذي ميكن أن يصل إليه التنفيذ اجلربي اللتزام دويل صدر بتقريره حكم 
تطور اتمع  وهو يعطي يف نفس الوقت فكرة عن الشوط الذي جيب أن يقطعهقضائي يف ظل ميثاق األمم املتحدة، 

الدويل حىت تكتمل له سلطات تشريعية وقضائية عليا ميكن أن تفرض نفسها على الدول بقوة القانون كما هو احلال يف 
  )1(. اتمع الداخلي

يكن له دفاع وكمثال عن ذلك اعتداء  إن جملس العصبة مل يتعامل مع االعتداءات اليت حصلت آنذاك، ألنه مل
  .، إضافة إىل أن عهد العصبة مل يوضح التدابري اليت جيب أن يتخذها جملس العصبة"ساحل العاج"على " إيطاليا"

من الواليات املتحدة األمريكية إنفاذ احلكم الذي أصدرته احملكمة " نيكاراغوا"، التمست 1986ويف عام 
خبصوص األعمال العسكرية وشبه العسكرية يف نيكارغوا (رفعتها ضد الواليات املتحدة لصاحلها يف القضية اليت 

  ).وضدها

  .إىل جملس األمن بسبب الفيتو الذي مارسته الواليات املتحدة األمريكية" نيكارغوا"ومل يعتمد القرار الذي قدمته 

، أسفرت املفاوضات بني "نيكارغوا" ، وعقب االنتخابات اليت أدت إىل تغيري احلكومة يف1991غري أنه يف عام 
  .الطرفني عن التوصل إىل اتفاق، وشطبت القضية من السجل

  .القيمة القانونية لفتاوى حمكمة العدل الدولية: الفرع الثاين

بالرجوع لنصوص ميثاق األمم املتحدة، والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية، ومن قبلهما ميثاق العصبة والنظام 
سي حملكمة العدل الدولية الدائمة، ال جند أي اهتمام مبوضوع القيمة القانونية للفتوى الصادرة عن حمكمة العدل األسا

الدولية، غري أن الفقه الدويل قد انقسم بني مؤيد ومعارض فيما يتعلق مبدى التزام الدول املعنية مبوضوع الفتوى وكذلك 
  .ل بوجود اجتاهني رئيسيني يف هذا اخلصوصالتزام اجلهة اليت طلبت الفتوى، وميكن القو
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  .يرى بعدم متتع الفتاوى بأية قيمة قانونية ملزمة، وأا تعد جمرد رأي استشاري غري ملزم: األول -

فريى أن الفتاوى اليت تصدرها احملكمة تتساوى مع األحكام من حيث قيمتها القانونية امللزمة وأن  :والثاين -
  )1(. ما هي إال اختالفات شكلية فقط ى واألحكاماالختالفات بني الفتاو

الفتوى عبارة عن آراء استشارية، غري ملزمة، فإن للجهة اليت تطلبها مطلق احلرية يف إتباعها أو  وإذا كانت
ة فهي زيادة على أا ملزم اإلعراض عنها، وهذا خالفا لألحكام القضائية اليت تصدرها احملكمة، ألن األحكام القضائية

  .وعلى هذا ميكن مساواة األحكام القضائية مع الفتاوى اليت تصدرها احملكمةتنتج آثارا قانونية معينة 

ورغم أن احملكمة قد أشارت يف أكثر من مرة أن فتاواها غري ملزمة قانونا إال أن الواقع العملي يثبت مدى التزام 
  )2( .اجلهات اليت تطلبها ا

احلاالت يشترط أن تكون الفتوى ملزمة، ومثال ذلك ما يتعلق باالتفاق املعقود بني الواليات غري أنه يف بعض 
  .املتحدة واألمم املتحدة بشأن استضافة مقر األمم املتحدة

رأيا استشاريا فقط، وعلى الرغم من  بناءا على ما تقدم ميكن القول أن الفتوى غري ملزمة، ألا ال تعد وسوى
ومن قبلهما ميثاق -لذي شاب امليثاق والنظام األساسي للمحكمة حني جتاهال حسم هذه املسألة القصور والنقص ا

إال أن الواقع العملي، والسوابق القانونية حملكمة العدل الدولية  -العصبة والنظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل
ألن الفتوى تسهم بشكل كبري يف تطوير القانون الدويل،  يؤكد على حجية الفتاوى الصادرة عن هذه احملكمة، واحترامها

املنظمات الدولية، والدول تأخذها عمليا بعني االعتبار، وهي تسهم يف إيضاح القانون الدويل وتطويره مع أا غري  ذلك
  .ملزمة

الفتوى، على اعتبار  من النظام األساسي للمحكمة، جند أن هلا سلطة تقديرية يف تقدمي 65وإذا رجعنا لنص املادة 
  ..."احملكمة: "أن النص مل يلزم احملكمة بتقدميها، وذلك حني استعمل عبارة

فإذا كان الطلب الذي قدم للمحكمة يتعارض مع ضفتها القضائية، أو القواعد األساسية اليت توجه أنشطتها 
  .از هلا أن ترفض إصدار الفتوىكمحكمة، أو إذا جتاوز االلتماس بتقدمي الفتوى أهلية اهليئة اليت طلبتها ج
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والقانوين أو إن صح التعبري التفسري  إن للفتوى أمهية وقيمة كبرية ال يستهان ا، إذ أا تعرب عن التفسري الرمسي
الدقيق واألكثر حجية، وتعكس وجهة نظر احملكمة حول املوضوع أو املسألة املطلوب تفسريها، وقد سامهت هذه 

  .راء اإلفتائية للقانون الدويل وهذا بشكل كبريالفتاوى يف إثراء اآل
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  اخلامتة
  

لقد سامهت حمكمة العدل الدولية من خالل األحكام والقرارات القضائية واآلراء االستشارية اليت أصدرا يف تطوير القانون الدويل    
  .العام

القضائية على الصعيد الدويل بأمتّ معىن الكلمة، أن العدالة الدولية ال ميكن أن تلعب دورا غري أن هذه احملكمة مل تتمكن من متثيل السلطة    
الذي جيربها بأن تبقى وسيلة هامشية  شبيها مبا هو عليه احلال يف حماكم القانون الداخلي، وهذا يعود إىل الصفة االختيارية للحل القضائي

العدالة الدولية الطابع اإللزامي بسبب متسك الدول بسيادا، وميكن القول معه أن حمكمة  لتسوية النزاعات الدولية، ونظرا لعدم ارتداء
  ."عدالة حمدودة ومقيدة" العدل الدولية هي عبارة

مل  1946مل تنظر إال يف عدد قليل من املنازعات الدولية، فمنذ تأسيسها يف عام  إن قرارات حمكمة العدل الدولية قليلة نسبيا وهي   
  :قرارا وذلك مرده إىل أسباب من بينها 92رأيا إفتائيا و 25تصدر احملكمة سوى حوايل 

ها التزامات ال تريد أن إن الدول تتجنب اازفة بالقرارات القضائية الصادرة عن حمكمة العدل الدولية، ألن هذا القرار يفرض علي -1
  .تتقيد ا

إن طبيعة عمل احملكمة ليست حمددة من حيث املدة، قد تطول وقد تقصر، فهناك قضايا فصلت فيها حمكمة العدل الدولية يف مدة  -2
واجه فيها كل واليت ت 2000زمنية مقبولة مل تتجاوز السنتني أو ثالث سنوات كما حصل يف النزاع حول مذكرة التوقيف الصادرة عام 

، كما أن هناك قضايا امتدت إىل أكثر من عشر سنوات، كما 2002وبلجيكا، ومت احلكم فيها يف عام  من مجهورية الكونغو الدميقراطية
  .ليسجل اية النزاع 2001، إذ أنه أتى القرار يف حصل خبصوص النزاع اإلقليمي البحري بني البحرين وقطر

عن –إن طبيعة القانون املطبق يف احملكمة يعرقل اللجوء إليها يف الكثري من القضايا، هلذا تفضل الدول استخدام وسائل أخرى بديلة  -3
حلل نزاعاا حبيث تكون أقل صعوبة، وأقصر زمنا إضافة إىل أا أكثر إمكانية يف التسوية، زيادة على أن احلل النهائي ال  -الطريق القضائي

يكون للدول املتنازعة رأيا يف قبول تسويتها أو ) والتحقيقالوساطة، التوفيق (ون ملزما ألطراف النزاع، وميكن القول أن هذه الوسائل يك
  .عدم قبوهلا

ض لقد اصطدمت حمكمة العدل الدولية بعوائق كبرية يف تنفيذ أحكامها، على الرغم من كوا ملزمة من الناحية القانونية، فهناك بع -4
فشل القرار أو احلكم الصادر عن احملكمة بسبب عدم خضوع  ، ولكن قراراا مل تنفذ، فإن إمكانيةالقضايا اليت فصلت فيها احملكمة

  .األطراف له يقلل من تأثري احملكمة على النزاعات الدولية

حىت يومنا هذا، فال ميكن استعراض كل  1946غري أنه ال ميكن إنكار الدور الذي قامت به حمكمة العدل الدولية منذ نشأا عام  
  :ذكر عناوين بعض املواد محلت مسامهتها األساسية عن طريق اجتهادها قامت بالتفصيل، لكن ميكن األعمال اليت
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للمنظمات الدولية، قانون  املعاهدات، والتحفظات على املعاهدات، تكوين املبادئ العامة للقانون، حتديد الشخصية القانونية تفسري
  ....البحار

فقد كان لبعض القضايا اليت عرضت على  وعالوة على دورها القضائي، تلعب حمكمة العدل الدولية دورا هاما جدا هو إصدار الفتاوى،  
ئل يف عمليات األمم املتحدة، حمكمة العدل الدولية أمهية كبرية بالنسبة لألمم املتحدة أصدرت مبوجبها احملكمة فتاوى كان هلا األثر اهلا

دة، ومنها ما يتعلق بالتزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة باملسامهة يف نفقات املنظّمة، والفتاوى املتعلقة حبصانة خرباء األمم املتح
  .وسلطات احملاكم اإلدارية املنشأة حتت رعاية األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة

  :بعض البلدان ومثال ذلك لعدل الدولية عن طريق فتواها يف إاء استعماركما وقد سامهت حمكمة ا  

أعلنت احملكمة أن استمرار وجود جنوب غرب إفريقيا غري  1971فتوى احملكمة خبصوص استعمار جنوب غرب إفريقيا لناميبا، ففي عام 
  .مشروع وجيب إاؤه يف أقرب وقت

املنازعات اإلقليمية اهلامة حول حتديد احلدود األرضية أو احلدود البحرية بني خمتلف كما حسمت حمكمة العدل الدولية سلسلة من   
  ....الدول مثل أمريكا وكندا، اهلندوراس، والسلفادور، التشاد وليبيا

  :وما يتم اقتراحه من خالل هذه الدراسة بعض النقاط تتمثل فيما يلي  

ات لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة عن حمكمة العدل الدولية، كما وجب عليه وجب على اتمع الدويل التفكري جبدية يف آلي -1
  .للمحكمة يف بعض املسائل احلساسة، وهذا بشرط املساواة بني أفراد اتمع الدويل فرض الوالية اجلربية

ا، غري أن تشكيلة القضاة ال زالت على ا، وهذا منذ نشأبإن عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد تضاعف إىل ثالث مرات تقري -2
حاهلا أي مخسة عشر قاضيا فقط هلذا فمن األفضل أن يعاد النظر خبصوص مسألة عدد القضاة، ورفعه إىل أكثر من ذلك لتتناسب مع عدد 

  .الدول األعضاء

وارتكاب اجلرمية، وإمنا جيب أن يهدف أيضا إىل وميكن القول، أن النظام العاملي جيب أن ال يكتفي إىل إحالل العدل بعد وقوع احلدث   
لعب دور وقائي من خالل اختاذ آليات لتفادي وقوع الظلم ما أمكن وتفادي استمراره إن وقع، ذلك أن مثل هذا الدور يعطي للقضاء 

  .الدويل فعالية أكثر



  



 
 النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية

  

 1المادة 

تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق األمم المتحدة األداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا 
 .ألحكام هذا النظام األساسي

 تنظيم المحكمة: الفصل األول

 2المادة 

هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من األشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بالدهم  تتكون
للمؤهالت المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي 

 .وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم

 3المادة 

 .من خمسة عشر عضوا، وال يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينهاتتألف المحكمة -1

إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من -2
 .رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية

 4المادة 

كمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس األمن من قائمة حاوية أسماء األشخاص الذين رشحتهم أعضاء المح -1
 .الشعب األهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا لألحكام التالية

غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب " األمم المتحدة"بخصوص أعضاء  -2
 44كوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة ألعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة أهلية تعينها ح

 .في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية 1091من اتفاقية الهاي المعقودة عام 

موجبها في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس األمن، الشروط التي ب -3
، أن تشترك في انتخاب أعضاء "األمم المتحدة"يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في 

 .محكمة العدل الدولية



 5المادة 

قبل ميعاد االنتخاب بثالثة أشهر على األقل يوجه األمين العام لألمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة  -1
لى أعضاء الشعب األهلية المعينين وفقا التحكيم الدائم ة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام األساسي وا 
يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء األشخاص الذين يستطيعون قبول  4من المادة  2ألحكام الفقرة 

 .أعباء عضوية المحكمة

بعة مرشحين، وال أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما ال ال يجوز ألي شعبة أن تسمي أكثر من أر  -2
 .يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها

 6المادة 

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضا 
 .لحقوق ومدارسها ومن المجامع األهلية والفروع األهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانونمن كليات ا

 7المادة 

يعد األمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف األبجدية بأسماء جميع األشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما -1
 .ؤالء األشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهميكون ه 12من المادة  2عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 

لى مجلس األمن -2  .يرفع األمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وا 

 8المادة 

 .يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس األمن مستقال عن اآلخر بانتخاب أعضاء المحكمة

 9المادة 

يكون المنتخبون حاصال كل فرد منهم على المؤهالت على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه ال يكفي أن 
المطلوبة إطالقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيال بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية 

 .في العالم

 11المادة 

األمن يعتبرون أنهم قد المرشحون الذين ينالون األكثرية المطلقة ألصوات الجمعية العامة وألصوات مجلس  -1
 .انتخبوا

ال  12عند التصويت بمجلس األمن النتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة  -2
 .يحصل تفريق بين األعضاء الدائمين واألعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور



مطلقة لألصوات في الجمعية العامة وفي إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على األكثرية ال -3
 .مجلس األمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب

 11المادة 

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد لالنتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند 
 .الضرورة

 12المادة 

الجلسة االنتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد  -1
العامة أو مجلس األمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثالثة منهم 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 منهما

إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة  -2
 .1الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 

ن ينجح في االنتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب إذا رأى المؤتمر المشترك أنه ل -3
الشاغرة في مده يحددها مجلس األمن وذلك باختيار األعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات 

 .في الجمعية العامة أو في مجلس األمن

 .إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي األكبر سنا -4

 13المادة 

 .للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثالث سنوات ووالية خمسة آخرين بعد ست سنوات -1

القضاة الذين تنتهي واليتهم بنهاية الثالث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفا تعينهم القرعة واألمين العام  -2
 .يقوم بعملها بمجرد االنتهاء من أول انتخاب

ويجب على كل حال أن يفصلوا في . كمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهميستمر أعضاء المح -3
 .القضايا التي بدأوا النظر فيها

إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في االستقالة، فاالستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى األمين العام،  -4
 .وبهذا اإلبالغ يخلو المنصب

 14المادة 



 :ين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأتييجوز التعي

في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس  5يقوم األمين العام بإبالغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 
 .األمن تاريخ االنتخاب

 15المادة 

 .ة سلفهعضو المحكمة المنتخب بدال من عضو لم يكمل مدته يتم مد

 16المادة 

ال يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما ال يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل  -1
 .أعمال المهن

 .عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في األمر-2

 17المادة 

 .ضيةال يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية ق -1

وال يجوز له االشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيال عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا  -2
 .أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى

 .عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في األمر -3

 18المادة 

ال يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إال إذا أجمع سائر األعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط  -1
 .المطلوبة

 .يبلغ مسجل المحكمة األمين العام هذا الفصل إبالغا رسميا -2

 .بهذا اإلبالغ يخلو المنصب -3

 19المادة 

 .السياسية يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا واإلعفاءات

 21المادة 



قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بال تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير 
 .ضميره

 21المادة 

 .تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثالث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما -1

 .بتعيينه من الموظفين اآلخرينتعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة  -2

 22المادة 

على أن ذلك ال يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في . يكون مقر المحكمة في الهاي -1
 .مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا

 .يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة -2

 23المادة 

 .وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها. أيام العطلة القضائيةال ينقطع دور انعقاد المحكمة إال في  -1

ألعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل الهاي  -2
على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إال أن يكونوا في إجازة أو أن  3.عن محال إقامتهم

 .منعهم المرض أو غير ذلك من األسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بيانا كافياي

 24المادة 

إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن االشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية  -1
 .أن يخطر الرئيس بذلك

حد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه ال يجوز أن يشترك أ -2
 .فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك

 .عند اختالف العضو والرئيس في مثل هذه األحوال تقضي المحكمة في الخالف -3

 25المادة 

 .تجلس المحكمة بكامل هيئتها إال في الحاالت االستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام األساسي -1



تنص الالئحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من االشتراك في الجلسات قاض أو أكثر يسوغ أن  -2
بسبب الظروف وبطريق المناوبة على أال يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل 

 .المحكمة عن أحد عشر قاضيا

 .يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة -3

 26المادة 

يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثالثة قضاة أو أكثر على حسب ما  -1
 .تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصالت

حدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وت -2
 .بموافقة الطرفين

 .تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى -3

 27المادة 

 .يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها 20و 22كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 

 28المادة 

أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير الهاي، وذلك  20و 22يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 
 .بموافقة أطراف الدعوى

 29المادة 

لإلسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف 
وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول . ختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيهاالدعوى أن تتبع اإلجراءات الم

 .محل من يتعذر عليه االشتراك في الجلسة من القضاة

 31المادة 

 .تضع المحكمة الئحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد اإلجراءات -1

في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق  يجوز أن تنص الالئحة على اشتراك مساعدين -2
 .في التصويت

 31المادة 



 .يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة -1

يختار قاضيا  إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين أن -2
 .5و  4ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين . آخر للقضاء

إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة  -3
 .من هذه المادة 2المنصوص عليها في الفقرة 

، وفي هذه األحوال يطلب الرئيس إلى عضو 20و  22المادة في األحوال الواردة في المادتين تطبق أحكام هذه  -4
من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى األمر، التخلي عن الجلوس للبديل من 

األطراف في خصوص القضية  أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية األطراف أو البديل من األعضاء الذين يعينهم
 .في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤالء وتعذر جلوسهم

إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا  -5
 .الشأن تفصل المحكمة في الموضوع

من هذه المادة أن تتوافر  4و  3و  2المنصوص عليه في الفقرات  يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه -2
ويشترك . من هذا النظام األساسي 24و  29و ( 2الفقرة ) 11و  2فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 

 .هؤالء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زمالئهم

 32المادة 

 .اتبا سنويايتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة ر  -1

 .يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة -2

 .يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس. -3

من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون  31يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا ألحكام المادة  -4
 .فيه وظائفهم

 .مرتبات والمكافآت والتعويضات وال يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمةتحدد الجمعية العامة هذه ال -5

 .تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة -2

بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات ألعضاء المحكمة والمسجل  تحدد -1
 .والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر ألعضاء المحكمة والمسجل

 .تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة -8



 33المادة 

 .ه الذي تقرره الجمعية العامةتتحمل األمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوج

  

 في اختصاص المحكمة: الفصل الثاني

 34المادة 

 .للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة -1

وتتلقى المحكمة ما . للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها -2
كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الئحتها الداخلية ووفقا . به هذه الهيئات من المعلوماتتبتدرها 

 .لها

إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة  -3
أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها  أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل

 .صورا من المحاضر واألعمال المكتوبة

 35المادة 

 .للدول التي هي أطراف في هذا النظام األساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة -1

يحدد مجلس األمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع  -2
على أنه ال يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل . ألحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بهامراعاة ا

 .بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة

طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله " األمم المتحدة"عندما تكون دولة من غير أعضاء  -3
أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم ال . ةهذه الدولة من نفقات المحكم

 .ينطبق عليها

 36المادة 

تشمل والية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص  -1
 .تفاقات المعمول بهاأو في المعاهدات واال" األمم المتحدة"عليها بصفة خاصة في ميثاق 



للدول التي هي أطراف في هذا النظام األساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون  -2
حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بواليتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة 

 :لمنازعات القانونية تتعلق بالمسائل اآلتيةتقبل االلتزام نفسه، متى كانت هذه ا

 تفسير معاهدة من المعاهدات،(أ)

 أية مسألة من مسائل القانون الدولي،( ب)

 تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي،( ج)

 .نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض( د)

تصريحات المشار إليها آنفا دون قيد وال شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة يجوز أن تصدر ال -3
 .دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة

وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف " لألمم المتحدة"تودع هذه التصريحات لدى األمين العام  -4
ل  .ى مسجل المحكمةفي هذا النظام األساسي وا 

من النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها  32التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة  -5
. حتى اآلن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام األساسي، بمثابة قبول للوالية الجبرية لمحكمة العدل الدولية

 .سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيهاوذلك في الفترة الباقية من مدة 

 .في حالة قيام نزاع في شأن والية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها -2

 37المادة 

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية األمم أو إلى المحكمة الدائمة 
 .ن، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام األساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدوليةللعدل الدولي تعي

 38المادة 

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا  -1
 :الشأن

 معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد ( أ)

 العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال،( ب)

 مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة،( ج)



ذاك مصدرا احتياطيا أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم، ويعتبر هذا أو ( د)
 50لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل  -2
 .واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

  

 في اإلجراءات: الفصل الثالث

 39المادة 

فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية . الفرنسية واإلنكليزية: ية للمحكمة هياللغات الرسم -1
ذا اتفقا على أن يسار فيها باإلنكليزية صدر الحكم بها كذلك  .صدر الحكم بها، وا 

ما  إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز ألطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات -2
وتبين المحكمة أي . وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية واإلنكليزية. يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين

 .النصين هو األصل الرسمي

 .استعمال لغة غير الفرنسية أو اإلنكليزية -لمن يطلب من المتقاضين-تجيز المحكمة  -3

 41المادة 

ما بطلب كتابي يرسل إلى المسجلترفع القضايا إلى المحكمة بح -1 . سب األحوال إما بإعالن االتفاق الخاص وا 
 .وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين

 .يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن -2

رى لها وجه في على يد األمين العام، كما يخطر به أي دولة أخ" األمم المتحدة"ويخطر به أيضا أعضاء . -3
 .الحضور أمام المحكمة

 41المادة 

للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من األطراف وذلك متى رأت أن الظروف  -1
 .تقضي بذلك

 .إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس األمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها -2

 42المادة 



 .يمثل أطراف النزاع وكالء عنهم -1

 .ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين -2

يتمتع وكالء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء واجباتهم بحرية  -3
 .واستقالل

 43المادة 

 .وشفويكتابي : نقسم اإلجراءات إلى قسمين -1

تشمل اإلجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن اإلجابات عليها ثم من الردود إذا  -2
 .كما تشمل جميع األوراق والمستندات التي تؤيدها. اقتضاها الحال

 .يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة -3

 .مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف اآلخر صورة مصدق عليها بمطابقتها لألصل كل -4

 .اإلجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود وألقوال الخبراء والوكالء والمستشارين والمحامين -5

 44المادة 

المحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة جميع ما يراد إعالنه إلى من عدا الوكالء والمستشارين و  -1
 .المقتضى عمل اإلعالن في أرضها

 .وهذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق يعمل في محل النزاع -2

 45المادة 

ذا تعذرت رئاستهما للجلسة. وعند وجود مانع لديه يتوالها نائبه. يتولى الرئيس إدارة الجلسات تولى أعمال الرئاسة  وا 
 .أقدم القضاة الحاضرين

 46المادة 

 .تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها

 47المادة 

 .يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس -1



 .وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي -2

 48المادة 

المحكمة الترتيبات الالزمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد  تضع
 .المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات

 49المادة 

يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكالء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من االمتناع عن 
 .ها تثبته رسمياإجابة طلب

 51المادة 

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام 
 .أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من األمور بصفته فنيا خبيرا. بتحقيق مسألة ما

 51المادة 

وى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في جميع األسئلة المتعلقة بالدع
 .39الئحتها الداخلية المشار إليها في المادة 

 52المادة 

للمحكمة، بعد تلقي األسانيد واألدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، أال تقبل من أحد من أطراف الدعوى 
 .ه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إال إذا قبل ذلك األطراف اآلخرونتقديم ما قد يريد تقديم

 53المادة 

إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف اآلخر أن يطلب إلى  -1
 .المحكمة أن تحكم له هو بطلباته

ثم  31و  32ة القضاء وفقا ألحكام المادتين وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها والي -2
 .من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون

 54المادة 

بعد أن يفرغ الوكالء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام  -1
 .المرافعة



 .تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم -2

 .مداوالت المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل أحد تكون -3

 55المادة 

 .تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي األكثرية من القضاة الحاضرين -1

 .إذا تساوت األصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه -2

 56المادة 

 .يبين الحكم األسباب التي بني عليها -1

 .الذين اشتركوا فيهويتضمن أسماء القضاة  -2

 57المادة 

 .إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقال برأيه الخاص

 58المادة 

 .يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكالء إخطارا صحيحا

 59المادة 

 .إال بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيهال يكون للحكم قوة اإللزام 

 61المادة 

يكون الحكم نهائيا غير قابل لالستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على 
 .طلب أي طرف من أطرافه

 61المادة 

ف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور ال يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إال بسبب تكش -1
الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على أال يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا 

 .عن إهمال منه



تها إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفا -2
 .التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن االلتماس بناء على ذلك جائز القبول

 .يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر -3

 .يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خالل ستة أشهر على األكثر من تكشف الواقعة الجديدة. -4

 . يجوز تقديم أي التماس إلعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكمال -5

 22المادة 

إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى  -1
 .المحكمة طلبا بالتدخل

 .والبت في هذا الطلب يرجع األمر فيه إلى المحكمة -2

 63ادة الم

إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل  -1
 .أن يخطر تلك الدول دون تأخير

يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي  -2
 .الحكم ملزما لها أيضا يقضي به

 64المادة 

 .يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خالف ذلك

  

 في الفتـاوى: الفصل الرابع

  

 65المادة 

باستفتائها، " األمم المتحدة"للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق  -1
 .بذلك طبقا ألحكام الميثاق المذكورأو حصل الترخيص لها 



الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة  -2
 .المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها

 66المادة 

 .يحق لها الحضور أمام المحكمةيبلغ المسجل طلب االستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي  -1

كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية  -2
أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه  -في حالة عدم انعقادها  -ترى المحكمة أو يرى رئيسها 
مستعدة ألن تتلقى في خالل ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل  إلى كل منها أن المحكمة

 .بالموضوع، أو ألن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية

الفقرة إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في  -3
وتفصل . الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا

 .المحكمة في ذلك

الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها  -4
ى الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي دول أو هيئات أخرى، وذلك عل

ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات . يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة
 .الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات

 67المادة 

فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك األمين العام ومندوبو أعضاء األمم المتحدة تصدر المحكمة 
 .ومندوبو الدول األخرى والهيئات الدولية التي يعنيها األمر مباشرة

 68المادة 

األساسي  ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام -فوق ما تقدم-عندما تباشر المحكمة مهمة اإلفتاء تتبع 
 .الخاصة بالمنازعات القضائية

 التعـديـل: الفصل الخامس

 69المادة 

يجرى تعديل هذا النظام األساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق األمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى 
التي تكون من أطراف ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس األمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول 

 .هذا النظام األساسي وال تكون من أعضاء األمم المتحدة



 71المادة 

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديالت التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام األساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة لألمين 
 . 20العام للنظر فيها وفقا ألحكام المادة 
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  :ملخص

، وبدأت عملها يف 1945حمكمة العدل الدولية هي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، تأسست يف جوان 
  .1946أفريل 

قاضيا ينتخبون من طرف اجلمعية العامة  15، وهي تتألف من )هولندا(مقر احملكمة هو يف قصر السالم بالهاي 
  .وجملس األمن ملدة تسع سنوات لألمم املتحدة

  .اللغات املستعملة يف احملكمة هي الفرنسية واالجنليزية

 .حمكمة العدل الدولية، امليثاق، منظمة األمم املتحدة :الكلمات املفتاحية

  

Résumé : 

La cour internationale de justice est l’organe judiciaire principale des nations unies. Il 
a été créé en Juin 1945 et a commencé à travailler en Avril 1946. 

Le siège de la cour au palais de la paix à La Haye (Pays-Bas),et elle est composée de 
15 juges, qui sont élus pour un mondât de neuf ans par l’assemblée générale des 
nations unies et le conseil de sécurité. 

Ses langues officielles sont le français et l’anglais. 

Les mots clés : La cour internationale de justice, la charte, les nations unies. 

 

Summary: 

The international court of justice is the principal judicial organ of the United 
Nations. It was established in June 1945, and began work in April 1946. 

The seat of the court is at the peace palace in The Hague (Netherlands). 

The court is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years 
by United Nations general assembly and the Security Council. 

Its official languages are French and English. 

Keywords: The international court of justice, the charter, united nations. 


