
 (14)المحاضرة 

 الفصل الرابع

 التسوية القضائية

 00الددو   بإرادةوهو ان التقاضي في الشؤون الدولية منوط  00التسوية القضائية مبدأ اساس يسود  

وقد اقدرت هد ا  00أي ان موافقتها تعتبر شرطا مسبقا لتسوية المنازعات عن طريق القضاء الدولي 

  00في  المبدأ محكمة العد  الدولية الدائمة

  في قضية مافروماتس 4291الحكم ال ي اصدرته سنة 

  في قضية الفوسفات المغربي 4291والحكم ال ي اصدرته سنة 

 في قضية كوروفو  4211نة الحكم ال ي اصدرته س 

 وسنتناول في هذا الفصل دراسة محكمة العدل الدولية

 

 محكمة العدل الدولية

لتحد  محد  محكمدة العدد  الدوليدة الدائمدة التدي كاندت قائمدة ضدمن  4211انشئت ه ه المحكمدة عدام  

من  الفقرة االولىوقد اشار ميثاق االمم المتحدة الى محكمة العد  الدولية في  00نطاق عصبة االمم 

 باعتبارها احد االجهزة االساسية للمنظمة  المادة السابعة

ي هدندص المدادة الثانيدة والتسدعون مدن الميثداق ويتضد  مدن و 00ثم خصص لها الفص  الرابد  منده  

 00 المحكمة جهاز من اجهزة المنظمة الرئيسيةان  00المادة االولى من مواد الفص  الراب  عشر 

كمذا كانذت محكمذة العذدل الدوليذة  00 وليست منظمة دولية قائمة بذذاتها 00 قضائي  و اختصاص

 الدائمة التي لم تكن جهازا من اجهزة عصبة االمم بل منظمة دولية مستقلة

من المادة الثانية والتسعون كد ل  ان محكمدة العدد  الدوليدة محكمدة جديددة وليسدت اسدتمرار  ويتض  

 ن بني نظامها على النظام االساس له ه المحكمةوا 00لمحكمة العد  الدولية الدائمة 

 

 المبحث االول

 تكوين المحكمة

واحدد مدن  ال يجدوز ان يكدون مدن بيدنهم اكثدر مدن عضدو 00تتألف المحكمة من خمسة عشر قاضديا  

وعلى ك  عضو ان يعم  مستقال عدن حكومتده وقبد  ان يباشدر عملده يبدين  00رعايا الدولة الواحدة 

 في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بال تحيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره

ويجددري انتخدداا قضدداة المحكمددة علددى اسدداس مقدددرتهم وكفددائتهم فددي القددانون والقضدداء ويراعددى فددي  

 تمثي  المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم  اختيارهم

مدن  00بانتخداا اعضداء المحكمدة  مسذتق  عذن اال ذروتقوم ك  من الجمعية العامة ومجلدس االمدن  

تحتدوي اسدماء جميد  االشدخاص الد ين رشدحتهم الشدعا  00قائمة يعدها االمين العام لألمدم المتحددة 

ويشترط النتخاا القاضي ان  00مرتبة حسا الحروف االبجدية  00ئمة االهلية لمحكمة التحكيم الدا

 ينا  االكثرية المطلقة ألصوات الجمعية العامة وألصوات مجلس االمن 

ان مدة العضوية لكد  قاضدي هدي تسد  سدنوات قابلدة للتجديدد وفدي كد  ثدالد سدنوات تبدد  عضدوية  

 دة ثالد سنوات م  امكان تجديد انتخابهما ونائبا للرئيس لم خمسة منهم وينتخا االعضاء رئيسا لهم

وال يفص  عضو من المحكمة قب  انتهاء مدته اال بقرار يصدره زمالءه باالجماع بانه قد اصب  غير  

 مستوف للشروط المطلوبة



  00ويحرم على القاضي ان  

 يشغ  اية وظيفة سياسية او ادارية او ان يشتغ  بإحدى المهن 

  وال يجوز له ان يعم  كوكي  او محام او مستشار في اية قضية 

  او ان يفص  في قضية سبق له ان كان وكيال عن احد اطرافهدا او مستشدارا لده او محاميدا او

سبق عرضها عليه بصدفته عضدوا فدي محكمدة وطنيدة او دوليدة او لجندة تحقيدق او ايدة صدفة 

 اخرى 

ويتقاضى الرئيس ونائذ  الذرئيس مكافذ ة  00ا سنويا ويتناول كل عضوا من اعضاء المحكمة راتب 

 وتعفى الروات  والمكافآت من الضرائ  كافة  00  اصة

  وتتحم  االمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه ال ي تقرره الجمعية العامة 

  ومقدر  00ويتمت  اعضاء المحكمة عند مباشدرتهم وظدائفهم بالمزايدا واالعفداءات الدبلوماسدية

مددة مدينددة الهدداي غيددر انهددا تسددتطي  ان تعقددد جلسدداتها فددي مكددان اخددر عندددما تددرى  لدد  المحك

 مناسبا

 المبحث الثاني

 ا تصاصات المحكمة

 العد  الدولية اختصاصان رئيسيان لمحكمة  

  القضاء وهو اصدار االحكام في المنازعات التي تق  بين الدو  : اولهما 

  المسائ  القانونية التي تعرض عليها من اجهزة االمم االفتاء وهو ابداء الرأي في : وثانيهما

 المتحدة

 الفرع االول

 اال تصاص القضائي للمحكمة

 :والية المحكمة  -1

واليددة محكمددة العددد  الدوليددة فددي االصدد  واليددة اختياريددة اأي قائمددة علددى رضدداء جميدد  المتنددازعين  

هم جميعددا اسددتحا  عددرض بعددرض امددر الخددالف عليهددا للنظددر والفصدد  فيدده ا فددإ ا فقددد التراضددي بيددن

 من النظام االساس للمحكمة  93النزاع على المحكمة او ل  وفقا لحكم الفقرة االولى من المادة 

اوه ه الوالية تقوم على قبو  الدو  لها اوبالنسبة الى الدو  التي تعلن  وللمحكمة ايضا والية جبرية 

 :القانونية التي تقوم في شأن  امرها مقصور على المنازعاتقبولها لها اوالوالية الجبرية 

 تفسير معاهدة من المعاهدات 0أ

 اية مسألة من مسائ  القانون الدولي 0ا 

 تحقيق واقعة من الوقائ  التي ا ا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي 0ج 

 نوع التعويض المترتا على خرق التزام دولي ومدى ه ا التعويض  0د 

ا ا كدان اطدراف الندزاع مدن الددو  التدي سدبق لهدا  إال 00 االتوال تكون الوالية جبرية في هذه الحذ 

 قبو  ه ه الوالية الجبرية

بد   00النزاع مدن الددو  التدي سدبق لهدا قبدو  هد ه الواليدة  بمعنى انه ال يكفي ان يكون احد اطراف 

تمدوز  94يجا ان يكون جميد  اطدراف الندزاع مدن الددو  التدي سدبق لهدا قبدو  هد ه الواليدة ولغايدة 

 اعلنت ثالثا وستين دوله قبو  الوالية الجبرية للمحكمة 9004



وقدد يعلدق علدى  00ون مطلقدا واإلعالن ال ي تصددره الدولدة بقبدو  الواليدة الجبريدة للمحكمدة قدد يكد 

وقد يقيد بمدة معينة وهو يودع لدى االمين العدام  00معينة  شرط التباد  من جانا عدة دو  او دو 

المتحدة اوعلى االمين العدام ان يرسد  صدورا مدن هد ه التصدريحات الدى الددو  االطدراف فدي  لألمم

 النظام االساس للمحكمة اوالى مسج  المحكمة 

 للمحكمة اال تصاص الش صي -2

بدان  00الفقرة االولى من المادة الرابعة والثالثين من النظدام االسداس لمحكمدة العدد  الدوليدة  تقضي 

فهي التي لها دون سائر اشخاص القانون الدولي حق  00والية المحكمة مقصورا على الدو  وحدها 

مذن  00 السياسذيةوالوحذدات  00 والجماعذات 00 لألفذراد 00وهك ا ال يجوز  00التقاضي امامها 

 طلا التقاضي امام محكمة العد  الدولية 00 غير الدول

  ل ل  رفضت محكمة العدد  الدوليدة الفصد  فدي قضدية شدركة الدنفط البريطانيدة االيرانيدة بدين

 القاضي بعدم االختصاص 4219تموز  99بريطانيا وإيران بقرارها الصادر في 

بد  البدد مدن تدوافر  00مدام محكمدة العدد  الدوليدة ان توافر وصف الدولة ال يكفي لجدواز التقاضدي ا 

 شروط اخرى هو ان تكون الدو  المتقاضية كلها اطراف في النظام االساس لمحكمة العد  الدولية 

  مددن ميثدداق االمددم المتحدددة  فددي فقرتهددا االولددى يعتبددر جميدد  اعضدداء االمددم  39وبينددت المددادة

 لمحكمة العد  الدولية المتحدة بحكم عضويتهم اطرافا في النظام االساس 

  ونصت في فقرتها الثانية على جواز انضمام من ليس عضوا في االمم المتحدة من الدو  الى

النظام االساس لمحكمدة العدد  الدوليدة بشدرو ط تحدددها الجمعيدة العامدة لكد  حالدة بنداء علدى 

 توصية مجلس االمن

  في االمم المتحددة الدى النظدام وقد حددت الجمعية العامة شروط انضمام الدو  غير االعضاء

االساس لمحكمة العد  الدولية بمناسبة طلا سويسرا االنضمام للنظام االساس لمحكمة العد  

 :وه ه الشروط هي  4231في عام 

 قبو  احكام النظام االساس للمحكمة  .4

قبو  التزامات الدو  االعضاء في االمم المتحدة المنصوص عليها فدي المدادة الرابعدة  .9

 عين من الميثاقوالتس

 التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة وفقا لما تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة .9

اما سائر الدو  االخرى فال تستطي  االلتجاء الدى المحكمدة إال بشدروط تدر  لمجلدس االمدن تحديددها   

وقد اصدر  00ة على ان ال يكون في ه ه الشروط ما يخ  بالمساواة بين المتقاضين امام المحكم 00

 :حدد فيه هذه الشروط هي  4213عام   4ت 41مجلس االمن قرارا في 

ضرورة اخطار مسج  المحكمة بقبو  ه ه الدو  اختصاص المحكمة وفقا لميثاق االمدم المتحددة  .4

 والنظام االساس للمحكمة

 التعهد بتنفي  احكام المحكمة بحسن نية .9

ميثداق االمدم المتحددة فيمدا يتعلدق باختصداص مجلدس مدن  21قبو  االلتزامات الواردة في المدادة  .9

 االمن بتنفي  احكام المحكمة

 هذه هي طوائف الدول التي يشملها اال تصاص الش صي للمحكمة

 اال تصاص النوعي للمحكمة 0 3

 00حددت ه ا االختصاص الفقرة االولى من المادة السادسة والثالثين مدن النظدام االسداس للمحكمدة  

ويتفق  00فك  نزاع يقوم بين الدو   00ويتض  من ه ا النص ان للمحكمة اختصاصا نوعيا واسعا 



 00 ت تص المحكمذة بذالنظر فيذه 00 والفصل فيه 00 للنظر 00االطراف على رفعه الى المحكمة 

فددان  00سددواء كددان النددزاع  ا طدداب  قددانوني ام  ا طدداب  سياسددي  00نوعدده او طابعدده  مهمددا يكددون

 المحكمة تختص بنظره والفص  فيه ما دام اطرافه قد رفعوا امره الى المحكمة 

وم   ل  فمن االمور الجديرة بالمالحظة ان المنازعات السياسية يصعا حلها عادة بموجا القدانون  

 00نازعين ا ا ص  عزمهم على عرض النزاع  ي الطاب  السياسي علدى المحكمدة ل ل  ان المت 00

وقدد سدبق  00يقرنون ه ا العزم باالتفاق على ان تفص  المحكمة فيه وفقا لمبادئ العدد  واالنصداف 

للمحكمة ان ابددت نفورهدا ايضدا فدي النظدر فدي المنازعدات التدي ال يتطلدا امدر الفصد  فيهدا تطبيدق 

 امثاله 0القانون 

  في قضدية المنداطق  4291اا عام  91الحكم ال ي اصدرته محكمة العد  الدولية الدائمة في

 الكمركية 

 الفرع الثاني

 اال تصاص االفتائي للمحكمة

مؤداهدا ان تفتدي فدي أي مسدالة  00الى جانا مهمتها القضدائية وظيفدة اخدرى لمحكمة العد  الدولية  

وتستطي  االجهزة االخدرى لألمدم  00جلس االمن افتائها فيها قانونية تطلا اليها الجمعية العامة او م

ا ا اجازت لها  ل   00المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ان تقدم طلبا للفتوى الى المحكمة 

 الجمعية العامة 

ويبلغ المسج  طلا  00ويقدم طلا الفتوى كتابة ويجا ان يتضمن بيانا دقيقا للمسالة المستفتى فيها  

او ايدة هيئدة دوليدة تدرى المحكمدة انهدا  00ستفتاء الى الدو  التي يحق لها الحضور امام المحكمة اال

وتصدددر  00تسدتطي  تقدديم معلومددات عدن الموضدوع بصددورة شدفهية فدي الجلسددة او بصدورة كتابيدة 

اعضددداء االمدددم )المحكمدددة فتواهدددا فدددي جلسدددة علنيدددة بعدددد اخطدددار االمدددين العدددام ومنددددوبي الددددو 

 ندوبي الدو  االخرى والهيئات الدولية التي يعنيها االمر مباشرة وم(المتحدة

وا ا كانت ه ه الفتاوى عبارة عن اراء استشدارية فالجهدة التدي تطلبهدا مطلدق الحريدة فدي اتباعهدا او  

 00وفدي سدائر الوكداالت المتخصصدة  00فقدد جدرت العدادة فدي االمدم المتحددة  00االعراض عنها 

بحيدد اكتسدبت فدي الواقد  قدوة  00وعلى االلتزام بها كما لدو كاندت ملزمدة على احترام ه ه الفتاوى 

 ال تق  عمال عن قوة االحكام الملزمة  00اكبر مما قد يتبادر الى ال هن 

طلا افتاء  41نظرت المحكمة في  4219كانون الثاني  وأو  4213وخال  الفترة الممتدة بين عام  

 امر 91 فتوى و 41فيما يتعلق به ه القضايا  وأصدرت

 

 المبحث الثالث

 االجراءات والقواعد التي تطبقها المحكمة

 االجراءات امام المحكمة -1

  00ترفع الدعوى امام محكمة العدل الدولية  

   صددورة مددن اتفدداق الطددرفين المتنددازعين علددى احالددة المسددالة الددى  00بددان تقدددم الددى المسددج

 ه ا في حالة ما ا ا كان اختصاصها اختياريا  00 المحكمة

  ارسدا  طلدا  00اما ا ا كانت والية المحكمة اجبارية فتستطي  أي من الددولتين المتندازعتين

 الى المحكمة 

  وبيان المتنازعين  00يجا تعيين موضوع النزاع  00وفي كلتا الحالتين 



 ويخطر به ك ل  أي دولة اخرى  00 كما يخطر اعضاء االمم المتحدة عن طريق االمين العام

 لها مصلحة من الحضور امام المحكمة 

  ويحضددر فددي المحكمددة ممثلددون عددن اطددراف النددزاع ولهددم الحددق فددي اصددطحاا المحددامين

 والمستشارين 

  او بنداء علدى  00ا ا قررت المحكمدة خدالف  لد  مدن تلقداء نفسدها  إالوتكون الجلسات علنية

وتتم المناقشة بتباد  الم كرات والمرافعات الشفوية وسماع الشهود واراء  00طلا الخصوم 

 واللغات الرسمية للمحكمة هي الفرنسية واالنكليزية 00الخبراء 

  00او عجز عن الدفاع عن وجهة نظره  00وا ا تخلف احد الخصوم عن الحضور  

  وعلدى المحكمدة  00فيجوز للطرف االخر ان يطلا الى المحكمة ان تحكم لده بددعواه

  00قب  ان تجيا ه ا الطلا 

  00ان تثبت من ان لها والية القضاء في النزاع المطروح امامها  

  دعدوى الخصددم الحاضددر تقدوم علددى اسدداس صدحي  مددن حيددد ومدن ان دعددوى

 الواق  والقانون

 القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة -2

وهدي تطبدق فدي هد ا  00الحكدام القدانون الددولي  في المنازعات التي ترف  اليها وفقاتفص  المحكمة  

 الشان 

االتفاقددات الدوليددة العامددة والخاصددة التددي تضدد  قواعددد معتددرف بهددا صددراحة مددن جانددا الدددو   0 4

 المتنازعة

 العرف الدولي المقبو  بمثابة قانون د  عليه تواتر االستعما   0 9

 مبادئ القانون العامة التي اقرتها االمم المتمدنة 0 9

ويعتبر ه ا وسديلة  00مختلف االمم احكام المحاكم وم اها كبار المؤلفين في القانون العام من  0 1

علذى انذه يجذوز للمحكمذة ان  12و ل  مد  مراعداة احكدام المدادة  00مساعدة لتعيين قواعد القانون  

 تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واالنصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك

 م المحكمةحك 0 3

  00وأوجه دفاعهم ا ا ما انتهى الخصوم من عرض قضيتهم  

  00فيعلن رئيس الجلسة ختام المرافعة  

  ثم يتداو  القضاة فيما بينهم في جلسة سرية 

  ويتلى بعد  ل  الحكم في جلسة علنية 

 وا ا 00وتصدددر المحكمدة قرارهددا بأكثريدة الحاضددرين  00ويتلدى بعدد  لدد  الحكدم فددي جلسدة علنيدة  

 تساوت االصوات رج  الجانا ال ي فيه الرئيس

  وللقضداة  00وان يتضمن اسماء القضاة الد ين شداركو فيده  00ويجا ان يكون القرار مسببا

 ال ين يخالفون راي االغلبية ان يرفعوا به بيانا مستقال برايهم الخاص 

  الندزاع الد ي والحكم ال ي تصدره المحكمة له قوة الزام بالنسبة الطراف النزاع وبخصدوص

 وهو حكم واجا االحترام والنفا  00فص  فيه 

فا ا امتن  احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه الحكم كدان للطدرف االخدر ان يلجدا الدى مجلدس  

 وله ا المجلس ان يقدم توصياته او يصدر قرارا بالتدابير التي يجا اتخا ها لتنفي  الحكم  00االمن 



الدوليدة حكمدا نهائيدا غيدر قابد  لالسدتئناف او ألي طريدق مدن طدرق الطعدن ويعد حكم محكمة العد   

 العادية

ندزاع قضدائيا  11فدي  4219حتدى او  كدانون الثداني  4213نظرت محكمة العد  الدوليدة مدن سدنة  

 امرا  411حكما و  19وأصدرت 


