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 وزارة انخعهُى انعانٍ و انبحث انعهًٍ

 جايعت دَانً        

 كهُت انقاَىٌ و انعهىو انسُاسُت

 

 

 

 اختصاصات حمكمة العدل الدولية
 

( انً كهُت انقاَىٌ و انعهىو انسُاسُت  فاطًت جبار حًه خاٌبحث حقذيج به انطانبت ) 

 كجسء يٍ يخطهباث َُم شهادة انبكانىرَىش فٍ انقاَىٌ

 

 االشزاف 

 . جبار يحًذ يهذٌو
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ِحُىِ  ٍِ انره ًَ ْح ِ انره  بِْسِى َّللاه

  
َو قُْم اَيُُج بًِا اَِسل َّللاُ ِيٍ ِكخاب َو اِيْرُث العِذَل )

 (بََُُُكى
 

 
 

ُْى )                                                             (َصَذق َّللْاه اْنَعِظ   

                                                                   سىرة انشىري

                                                                               اَِت )51(
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 .... خالصبإالى الذين واكبوا معي طريق العمر 
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 الى الذين بذلوا كل جهد و عطاء لكي اصل الى ىذه اللحظة

 جبار محمد مهدي ( م.)البحثاساتذتي الكرام و ال سيما مشرف 
 اىدي لهم ثمرة جهدي المتواضع
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 الشكر و التقدير

من نعم كثيرة في اكمال بحثي  ال  وما اسبقو علي الحمد هلل واشكره قبل كل شي

كلية يسعني  اال ان اتقدم  بوافر الشكر والعرفان وعظم التقدير واالمتنان الى عمادة  

 القانون والعلوم السياسية  لما لها من فضل  كبير  في مساعدتي  على التخرج .

في قسم القانون  لما لها من فضل  خالل  اتذتي كما اتقدم بخالص امتناني  الى اس

 سنوات دراستي  االربعة فقد افادوني من علم ومعرفة  افادتني كثيرا .

  القانون والعلوم السياسية لما ارفدوني بو منواتوجو بشكري  ايضا الى مكتبة كلية 

 في اتمام بحثي. كتب ومعلومات اعانتني

واتوجو بالشكر واالمتنان  وبالغ التقدير الى استاذي جبار محمد مهدي السعدي لما 

قدمو لي من مساعدة كبير وجهد ووقت حيث كانت توجيهاتو العلمية منارا اضاءة 

 جميعا . طريقي في كتابة البحث وشكرا لهم

                                                                                  

 

 الباحثة
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 المقدمة

ساد العصور القديبة منطق القوة يف العالقات الدولية ، فكاف اغبل االوؿ لتسوية النزاعات اؼبًتتبة على ىذه   
ما خلفتو اغبروب من  لفظاعةنظرا ن اػبسائر اؼبادية و البشرية ، العالقات ىو اغبروب اليت اسفرت عنها الكثَت م

الويالت وصل اجملتمع الدورل اذل قناعة مفادىا انو ال بد من التصدي ؽبذه الظاىرة و تفادي ما ترتبو من اػبسائر 
 و الدمار.

فلجا اذل البحث عن وسائل سبكنو من تسوية النزاعات قبل اف تتفاقم و تصل اذل النزاع الدورل اؼبسلح ، و   
ىو انشاء جهاز قضائي دورل دائم تعهد لو مهمة الفصل يف اؼبنازعات الدولية مقتدين يف  اعتربوا اف اغبل االمثل

ذلك بالقضاء الداخلي حيث سعى اجملتمع الدورل اذل اقامة جهاز قضائي يعمل على الفصل يف النزاعات بناء 
و الوسائل القضائية يف كخطوة اوذل لالذباه كب  لعاـ فظهرت ؿبكمة التحكيم الدائمةعلى قواعد القانوف الدورل ا

كانت ؿبدودة خاصة اف احكامها ال تعد نافذة اال دبوافقة   العمليةتسوية اؼبنازعات اال اف فاعليتها من الناحية 
من الصفة الديبومة سوى االسم لذا سعى اجملتمع  تأخذالدوؿ اطراؼ القضية اليت صدر فيها اغبكم، كما اهنا دل 

دورل تكوف اكثر فعالية من سابقتها فكاف انشاء احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل الدورل اذل انشاء جهاز قضائي 
اػبطوة الثانية حملاولة ذبسيد ىيئة قضائية دولية و تعترب احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل الصورة االوذل للقضاء الدورل 

االخَتة دل تصمد كثَتا و باءت  اليت حاولت اف ذبسد على الصعيد الدورل سلطة قضائية دولية دائمة اال اف ىذه
 بالفشل اثر اندالع اغبرب العاؼبية الثانية.

و لكن اجملتمع الدورل كاف متيقنا اذل مدى حاجتو اذل ىيئة بديلة تسعى غبل ىذه النزاعات و تكوف اكثر فعالية   
ؿبكمة العدؿ الدورل يف ظل منظمة االمم اؼبتحدة  بإنشاءفبذؿ من اجل ذلك جهود كبَتة و توجت ىذه اعبهود 

لتكوف اعبهاز القضائي الرئيسي ؽبا و تعمل على حل اػبالفات اليت تنشا بُت الدوؿ سعيا منها لتحقيق العدالة 
لنزاع و ىنا تثور السؤاؿ ىل الدولية و وضع اغبد للنزاع الدورل دبوجب حكم قضائي ينهي اػبصومة بُت اطراؼ ا

 ة العدؿ الدورل سلطة قضائية دولية فعلية ؟ؿبكم ذبسد

و االجابة على ىذا السؤاؿ سنعتمد يف دراستنا ىذه على اؼبنهج الوصفي التحليلي من خالؿ التطرؽ اذل نصوص  
  ةالنظاـ االساسي للمحكمة و ؿباولة ربليل ىذه النصوص و تتجلى االنبية العلمية يف دراسة ؿبكمة العدؿ الدولي

قضائية تكفل للدوؿ حل اؼبنازعات الدولية ، اليت تعد احد اىم اىتمامات اجملتمع الدورل تسعى  كوسيلة قانونية
  ، و تظهر ىذه االنبية من خالؿ معرفة مدى فاعليتها على ذبسيد جهاز  ُتالدولياذل حفظ السلم و االمن 
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رية هبذه احملكمة مع اؼبمارسات اليت قضائي دورل فعلي ، اما االنبية العملية فتتمثل يف ؿباوالت ربط اعبوانب النظ
يعرفها الواقع الدورل ، و تربز االنبية كذلك يف مسانبة ؿبكمة العدؿ الدولية يف حل اؼبنازعات الدولية و ربقيق 
العدالة الدولية كما حاولت جاىدة ذبنيب العادل كابوس اغبروب و النزاعات العسكرية متجهة يف ذلك اذل رسم 

 الدورل ، ؼبا ذكر من انبية راينا اف لبتار ) اختصاصات ؿبكمة العدؿ الدورل ( لبحثنا. ءللقضامعادل جديدة 

ؿبكمة العدؿ  نشأةو عليو سنقـو بتقسيم ىذا البحث اذل ثالث مباحث لبص اؼببحث االوؿ منها لدراسة   
ؼببحث الثالث لدراسة و تشكيلها مث ندرس يف اؼببحث الثاين الية عمل ؿبكمة العدؿ الدولية و لبصص االدولية 

 اختصاصات احملكمة.
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 المبحث االول

 محكمة العدل الدولية و تشكيلها نشأة

ُت برزت اغباجة لوجود جهاز يفصل يف اؼبنازعات القائمة بُت رة تعزيز السالـ و استقرار الدوليمع تطور فك    
الدوؿ بوسائل سلمية تكريسا ؼببدا سيادة القانوف يف العالقات الدولية و قد تبلورت ىذه الفكرة تدرهبيا اذل اف 

ث استقرت بظهور ؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة و من بعدىا ؿبكمة العدؿ الدولية ، عليو ندرس يف ىذا اؼببح
 ؿبكمة العدؿ الدولية و ذلك يف اؼبطلب االوؿ مث نبحث يف اؼبطلب الثاين كيفية تشكيل احملكمة. نشأة

 المطلب االول

 محكمة العدل الدولية نشأة

ؿبكمة العدؿ  نشأةعن ـبتصرة نبذة ؿبكمة العدؿ الدولية نرى انو من الضرورة اف نعرؼ  نشأتقبل اف نبحث   
الدولية الدائمة و اليت تعترب اؼبورث حملكمة العدؿ الدولية ، عليو نقسم ىذا اؼبطلب اذل فرعُت ندرس يف الفرع 

 ؿبكمة العدؿ الدولية .  نشأةؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة مث نبحث يف الفرع الثاين  نشأةاالوؿ 

 الفرع االول

 محكمة العدل الدولية الدائمة نشأة

اف للظروؼ اليت عاشها اجملتمع الدورل لتسلط الدوؿ الكربى و استعماؿ القوى يف فظ منازعاهتا و توسع   
( االثر اؼبباشر الذي دفع العادل 9494-9491نشاطاهتا االستعمارية و اندالع اغبرب العاؼبية االوذل بُت االعواـ )

بضرورة اهباد منظمة ذبمع كافة الدوؿ و يف نطاقها اذل اهباد عصبة االمم حيث اىتز لذلك الضمَت العاؼبي و شعر 
و يتم التعاوف اؼبثمر يف كافة النواحي و ربًـت السلمية ربل كافة اؼبشكالت اليت تعًتض العالقات الدولية بالطرؽ 

ذلك فقد قامت اجملهودات و قدمت اؼبشروعات من قبل اغبكومات ادت يف  ألجلفيها قواعد القانوف الدورل و 
 (9) ة اىداؼ العصبة من ديباجة ميثاؽاذل خلق عصبة االمم لتحقيق ؾبموعة من االىداؼ و يبكن معرف النهاية

 :اليت تنص على ما يلي

                                                           

ص  – 2192 –الوزيرية  –بغداد  –مكتبة السيسباف  –الطبعة االوذل  –اؼبنظمات الدولية  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (9) 
911- 911. 
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) اف االطراؼ السامية اؼبتعاقدة بقصد تنمية التعاوف بُت االمم و ربقيق السالـ و االمن رات اف تقبل بعض   
االلتزامات اليت تقضي بعدـ االلتجاء اذل اغبرب و اف تعمل على اقامة عالقات صروبة بُت الدوؿ اساسها العدؿ 

ف ذبعلها القاعدة اغبقيقة للصلة بُت اغبكومات و اف و الشرؼ و اف تنفذ تنفيذا دقيقا قواعد القانوف الدورل و ا
  (9)االلتزامات اؼبًتتبة على اؼبعاىدات اليت تنظم عالقات الشعوب اؼبتبادلة (.ذبعل العدالة تسود ربًـت بنزاىة كافة 

و يبكن ربقيق ىذه االىداؼ و اؼبتمثلة بتحقيق العدؿ و اؼبساواة و احًتاـ قواعد القانوف الدورل عن طريق ىيئة   
او جهاز قضائي و من اجل ذلك قدمت عدة مقًتحات اذل العصبة لتشكيل ؿبكمة دولية ؿبايدة تتوذل حسم 

من عهد عصبة  91لعصبة فقد اقرت اؼبادة اؼبنازعات الدولية و ؼبشروعية تلك االىداؼ و انسجامها مع اىداؼ ا
 إلعداداالمم انشاء ؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة و استنادا اذل ذلك عُت ؾبلس العصبة عبنة مؤلفة من الفقهاء 

/كانوف االوؿ/ 92، و قد اعدت اللجنة اؼبشروع و عرضو على اعبمعية العامة للعصبة يف  9421اؼبشروع يف عاـ 
، وقد وقعت  9421/  وؿ/ كانوف اال91دخلت عليو بعض التعديالت و عرض للتوقيع يف و اؼبناقشتو  9421

دولة صادقت عليها باستثناء الواليات اؼبتحدة  11دولة من بينها  14على نظاـ ؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة 
عدؿ الدولية الدائمة بسبب االمريكية و االرباد السوفيييت ، ىذا و دل يوقع العراؽ على النظاـ االساسي حملكمة ال

صادؽ على النظاـ االساسي للمحكمة و البند االختياري  9494و يف عاـ  آنذاؾخضوعو لالنتداب الربيطاين 
 . (2) 9493لسنة  4بقبوؿ اختصاصها بقانوف رقم 

 99و اصدرت خالؿ فبارستها الختصاصها  9411و حىت عاـ  9422و باشرت احملكمة اعماؽبا منذ عاـ    
رايا استشاريا ، و قد كانت احملكمة تعقد دورة عادية يف السنة و دورات استثنائية وفقا للضرورة و   22قرارا و 

تعيُت كاتبا و موظفُت و يقـو  كانت الىاي مقر احملكمة و كانت احملكمة تنتخب رئيسا و نائبا للرئيس و
الكاتب بتمثيل احملكمة لدى العصبة و سبثيل الدوؿ االعضاء يف النظاـ االساسي و تامُت اعماؿ الًتصبة و ادارة 

 . (9)القضايا اؼبالية اؼبتعلقة هبا 

ويببلدوف مركب  –اف اؼبنازعات اليت فصل فيها احملكمة عديدة و نقدـ ما يلي مبوذجا لواحد منها قضية ويببلدوف  
               و كاف  9429بريطاين كانت ربمل موادا عسكرية فرنسية اذل بولونيا اليت كانت يف حالة حرب مع روسيا يف عاـ 

و قد منعت اغبكومة  على اؼبركب اؼبرور يف قناة كيل االؼبانية اؼبفتوحة للمالحة اغبرة دبوجب معاىدة فرساي
                                                           

 .911ص –مصدر سابق  -( د.ىادي نعيم اؼبالكي 9)
 .919ص  -9431 –بغداد  –دار القادسية مطبعة  –الطبعة االوذل  –اؼبنازعات الدولية  –د. سهيل حسُت الفتالوي (2) 
 –بَتوت  –اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة االوذل  –القانوف الدورل العاـ  –د. وليد بيطار (9) 

 .219ص  -2113
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فنشا نزاع بُت كل من اؼبانيا و فرنسا و عرض على احملكمة الدائمة و كانت وجهة النظر االؼبانية اؼبركب من اؼبرور 
اليت دافعت عنها اؼبانيا ىي اف حالة اغبياد اليت اعلنتها ازاء اغبرب القائمة بُت بولونيا و روسيا تفرض عليها ربييد 

ذا بادرت اذل منعو و قد رفضت احملكمة يشكل خرقا غبيادىا و ؽبو اف مرور السفينة  القناة اليت زبضع لسيادهتا
احملكمة االؼبانية موقفها و اعتربهتا ـبالفة لنصوص معاىدة فرساي  االسباب اليت بررت فيها 9429الدائمة عاـ 

 .  (9) فقط مرور السفن تابعة لدوؿ اليت تكوف يف حالة اغبرب معها دبنع ألؼبانياكانت تسمح   ألهنا

ىذا و قد توقفت عمل ؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة يف اغبرب العاؼبية الثانية لعدة اسباب من بينها قياـ     
القوات االؼبانية باحتالؿ االراضي اؽبولندية مقر احملكمة مث الغيت رظبيا يف اخر اجتماع للعصبة و حلت ؿبلها 

 . (2)ؿبكمة العدؿ الدولية التابعة ؼبنظمة االمم اؼبتحدة 

 الفرع الثاني

 محكمة العدل الدولية نشأة

 . (9)القضاء الدورل اغبارل ىو قضاء ؿبكمة العدؿ الدولية 

اهنيار النظاـ العاؼبي الدورل يف ذلك عصبة االمم و اندالع اغبرب العاؼبية  9494اف شهد خريف عاـ  بعد   
مت انشاء منظمة االمم اؼبتحدة لتحل ؿبل ة الدائمة )كما مذكور اعاله ( و الثانية و الغاء ؿبكمة العدؿ الدولي

  (1)العصبة 

و حلت ؿبكمة العدؿ الدولية ؿبل احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل فقد حلت ىذه االخَتة قانونا يف قرار اعبمعية   
 .  (1)ىو اخر يـو يف حياهتا  9411/ 94/1و كاف يـو  93/1/9411العامة لعصبة االمم الصادرة يف 

 مؤسسو االمم اؼبتحدة اف يطوروا من دور اؽبيئة القضائية عرب دؾبها بشكل اكثر وثقا باؼبنظمة العاؼبيةو قد اراد   
 تلك حاؿ ؿبكمة العدؿ الدولية اليت ورثت نظاـ احملكمة العدؿ الدولية الدائمة مع تعديالت طفيفة و ىي بالفعل

 . (1)من اؼبيثاؽ االمم اؼبتحدة  2اؼبادة  احدى اؽبيئات الرئيسية للمنظمة االمم اؼبتحدة وفقا ألحكاـ نص

                                                           

 .211ص  –اؼبصدر السابق  –د. وليد بيطار (9) 
 .912ص  –اؼبصدر السابق  –د. سهيل حسُت الفتالوي (2) 
 .212ص  –اؼبصدر السابق  –د. وليد بيطار (9) 
 .911ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (1) 
 –عماف  –دار وائل للنشر و التوزيع  –الطبعة االوذل  –الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية  –د. ؿبمد خليل موسى (1) 

 . 91ص  – 2119
 .212ص  -اؼبصدر السابق –وليد بيطار د.(1) 
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انشاء  وفرانسيسكاؼبتحدة يف واشنطن اقرت قبيل انعقاد مؤسبر ساف  لألممكانت عبنة من اػبرباء التابعُت   ااذ    
الدائمة سنة  احملكمةالذي قامت بو احملكمة الدائمة السابقة اذ انتهت والية قضاة ؿبكمة بالرغم من الدور الناجح 

و كاف من اؼبتعذر انتخاب قضاة جدد و كاف ذبديد والية احملكمة تقضي باف تصبح الدوؿ السابقة  9494
االعضاء يف النظاـ االساسي اعضاء يف احملكمة اعبديدة ، و كانت الدوؿ الظافرة ) اؼبنتصرة يف اغبرب ( ال ترغب 

مع ظروؼ ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية فاعلن  تتالءـ يف ذلك و عليو عمدت اللجنة اذل انشاء ؿبكمة جديدة
و اصبحت ؿبكمة العدؿ الدولية االداة  9411حل احملكمة الدائمة بقرار ازبذتو اعبمعية العاؼبية للعصبة عاـ 

 . (9)القضائية و احد فروع ىيئة االمم اؼبتحدة الستة 

من  يتجزأاؼبتحدة و نظامها االساسي جزء ال  لألممسي عليو فاف ؿبكمة العدؿ الدولية ىي اعبهاز القضائي الرئي 
و  9411/ابريل/9اجتماع ؽبا يف الىاي يف  ؿو عقدت احملكمة او  9411/يونيو/ 21ميثاؽ اؼبنظمة، انشات يف 

مقرىا قصر السالـ دبدينة الىاي هبولندا و ىو نفس مقر احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل ) و هبوز للمحكمة اف 
 . (2)ا يف اي مكاف اخر اذا رات ضرورة ذلك ( تعقد جلساهت

ؿبكمة العدؿ الدولية الدائمة و ؿبكمة العدؿ و يف ختاـ ىذا الفرع نرى اف نقارف بشكل ـبتصر بُت احملكمتُت   
يف التسمية و  نهما فقد يقوؿ راي انو ال فرؽ بُت احملكمتُت سواالدولية ليتضح لنا الدور الذي كانت سبارسو كال م

عن  يتجزألكن ىذا القوؿ يعيبو انو اغفل عدة اعتبارات اف النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية يعترب جزء ال 
ميثاؽ منظمة االمم اؼبتحدة كما اف ؿبكمة العدؿ الدولية ىي احد اجهزهتا اؼبنظمة الرئيسية الستة ) ؾبلس 

لس اقتصادي و اجتماعي ، ؿبكمة العدؿ الدولية ، اعبمعية العامة ( الوصاية ، ؾبلس االمن ، االمانة العامة ، ؾب
و صبيع اعضاء اؼبنظمة يعتربوف بصفتهم ىذه اعضاء يف النظاـ االساسي للمحكمة على عكس اغباؿ يف عصبة 
االمم ، و زبتلف بذلك ؿبكمة العدؿ الدولية عن احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل اليت دل تكن فرعا من فروع 

          لعصبة كما اف نظامها االساسي دل تكن جزءا من عهد العصبة ايضا ، اذ اف ؿبكمة العدؿ الدولية عليها التزاـ ا
مة عن بالتعاوف مع اؼبنظمة لتحقيق االىداؼ اؼبشار اليها يف اؼبيثاؽ و ىو الذي يفسر لنا اختالؼ و خروج احملك

جاوز اغبقيقة اذا قلنا اف احملكمة تعترب دبثابة اداة للقانوف الدورل تلعب نتائمة بل اننا ال مبادئ و سوابق احملكمة الد
للمسانبة يف التقنُت التدرهبي للقانوف الدورل  باإلضافةدورا يف الكشف عن قواعده و احكامو و تساىم يف تطويره 

 . (9)فبا يكوف لو ابلغ االثر يف تنظيم اعبماعة الدولية 

                                                           

 .212ص  –السابق اؼبصدر –د.وليد بيطار (9) 
 .932،933ص  – 2114 –الطبعة االوذل  –النظاـ التادييب للموظفُت الدوليُت  –د. ؿبمد اضبد صفوت (2) 
 .949ص  – اؼبصدر نفسو (9) 
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العدؿ الدولية تعترب اعبهاز القضائي الرئيسي ؼبنظمة االمم اؼبتحدة و ىي فرع من خالصة القوؿ ىي اف ؿبكمة    
االمم  و يكوف عملها وفق النظاـ االساسي اؼبلحق دبيثاؽث للمحكمة الدائمة للعدؿ الدورل فروعها و تعترب الوار 

 نظاـ االساسي للمحكمة الدائمة للعدؿ الدورل.اؼبتحدة و ىو مبٍت على ال

 الثانيالمطلب   
 تشكيل محكمة العدل الدولية

( من الفصل االوؿ من النظاـ االساسي للمحكمة  99-2ينظم تشكيل ؿبكمة العدؿ الدولية اؼبواد )      
فتقضي اؼبادة الثانية ) تتكوف ىيئة احملكمة من قضاة مستقلُت ينتخبوف من االشخاص ذوي الصفات اػبلقية 

 . (9)ضائية ( العالية اغبائزين يف بالدىم اؼبؤىالت اؼبطلوبة للتعيُت يف ارفع اؼبناصب الق

عليو يتوذل االشراؼ على الوظيفة القضائية حملكمة العدؿ الدولية ؾبموعة من القضاة يتم انتخاهبم بناءا على      
االساسي اذا نقسم ىذا اؼبطلب اذل ثالث فروع ندرس يف الفرع االوؿ  نظامها اؼبؤىالت و الشروط ؿبددة يف

شروط ترشيح القضاة و يف الفرع الثاين كيفية ترشيح القضاة و نبحث يف الفرع الثالث اجراءات انتخاب القضاة و 
 انتهاء عضويتهم.

 الفرع االول
 شروط ترشيح القضاة

العالية اغبائزين يف بالدىم  لقيةوف من بُت االشخاص ذوو اػبتتكوف ىيئة احملكمة من طبسة عشر قاضيا ينتخب   
على اؼبؤىالت اؼبطلوبة للتعيُت يف ارفع اؼبناصب القضائية او من الفقهاء اؼبشهود ؽبم بالكفاية يف القانوف الدورل 

 . (2)بغض النظر عن جنسيتهم 

عليو فاف قضاة ؿبكمة العدؿ الدورل ينتخبوف ال لكوهنم ينتسبوف عبنسية دولة معينة و امبا ينتخبوف لصفاهتم   
الشخصية يف ضوء مؤىالهتم القانونية يف ىذا اجملاؿ ، ىذا ال هبوز اف يكوف يف ىيئة ؿبكمة اكثر من عضو واحد 

يف احملكمة الف االعتماد  –القانونية  –اؼبدارس من دولة معينة و الغرض من ذلك ىو سبثيل اكرب قدر فبكن من 
على ؾبموعة من الدوؿ دوف اخرى سوؼ يؤدي اذل تطبيق القواعد القانونية الدولية اؼبعًتؼ هبا بُت ىذه الدوؿ 

  . (9)يزىم اذل طرؼ معُت فقط و قد تكوف القواعد اؼبطبقة غريبة عن الدوؿ اؼبتنازعة و اذل احتماؿ رب

 .  (1)قاضياف ينتمياف اذل جنسية دولة واحدة يكوف اؼبقعد من نصيب االكرب سنا واذا انتخب   

                                                           

 .29ص  -2199 –االسكندرية  -دار اعبامعة اعبديد –االجراءات يف النظاـ القضائي الدورل  –د. ىاين حسن العشري (9) 
 .211ص  -9449 –بغداد  –مطبعة جامعة اؼبوصل  –الوسيط يف التنظيم الدورل  –د. خليل اظباعيل اغبديثي (2) 
 .911ص  –اؼبصدر السابق  –د. سهيل حسُت الفتالوي (9) 
 .213ص  –اؼبصدر السابق  –د. وليد بيطار (1) 
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عموما فقد نص النظاـ االساسي للمحكمة على انو ينبغي اف يؤخذ بعُت االعتبار عند اختيار القضاة صبلة من  
ىذه اؼبؤىالت او  اؼبؤىالت اليت تضمنتها اؼبادة الثانية و اليت تعترب يف الوقت نفسو شروط ترشيح القضاة و

 الشروط ىي :

 اوال : االستقاللية 

  .(9)اعترب النظاـ االساسي للمحكمة اف استقالؿ القضاة يعد شرطا اساسيا ال بد من مراعاتو عند اختيار القضاة 

ليسوا فبثلُت غبكوماهتم لدى احملكمة و ال  حملكمة باستقالؿ تاـ عن دوؽبم فهمفيجب اف يتمتع اعضاء ا 
ىبضعوف لتعليماهتا و من اجل ضماف ىذه االستقاللية فقد منحوا االمتيازات و اغبصانات فباثلة ؼبا يتمتع بو 
الدبلوماسيوف ، و القضاة ال يعزلوف و تدـو والية القاضي تسع سنوات قابلة للتجديد و الغرض من ذلك ىو 

لى القضاة من شاهنا اف ىبل هبذه االستقاللية و ال يستطيع القاضي خالؿ مدة واليتو عدـ فبارسة اي ضغط ع
 . (2)اخرى مهنةفبارسة اي نشاطات 

اذ ال وبق لعضو احملكمة اف يشغل اية وظيفة سياسية او ادارية كذلك ال هبوز اف يعمل كوكيل او ؿباـ او   
كاف وكيال عن احد اطرافها او وكيال لو او ؿباميا او سبق مستشار يف اية قضية او اف يفصل يف قضية سبق لو اف  

    عرضها عليو بصفتو عضوا يف ؿبكمة وطنية او دولية او عبنة ربقيق او اي صفة اخرى و يناؿ كل عضو من 
اعضاء احملكمة راتبا سنويا و يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس مكافاة خاصة و تعفى الرواتب و اؼبكافآت من 

افة كل ذلك لضماف استقالؽبم و عدـ خضوعهم ألي ضغط و عند قياـ الشك يف ذلك ) استقالؿ الضرائب ك
 . (9)القضاة ( تبت احملكمة بنفسها يف االمر و تتخذ االجراءات اليت تراىا كفيلة لضماف استقالؽبم 

 : االخالق العالية  ثانيا

ينبغي على القاضي اف يتحلى بصفات خلقية ضبيدة كالنزاىة و االلتزاـ باؽبدوء يف التعامل و اف وبكم عقلو و    
يبتعد عن الطيش و يظهر دبظهر حسن يعكس مركزه الشخصي اؼبتميز و اف تكوف حالتو العقلية و الصحية جيدة 

                                                           

بسكرة كلية اغبقوؽ  –حبث منشور مقدـ اذل جامعة ؿبمد خضَت  –ؿبكمة العدؿ الدولية كهيئة قضائية  –حسناوي العاـر (9) 
 .2ص  – 2191/ 2191 –اؼبوسم اعبامعي  –قسم اغبقوؽ  –و العلـو السياسية 

 .214ص  –اؼبصدر السابق  –د. وليد بيطار (2) 
 –عماف  –مكتبة دار الثقافة لنشر و التوزيع  –الطبعة االوذل  –الوسيط يف القانوف الدورل العاـ  –د. عبد الكرمي علواف (9) 

 .292ص  – 9442
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و اف يتحلى باالنضباط و فضال عن ذلك هبب اف ال يكوف فبن سبق و اف مهامو على اكمل وجو  سبكنو من اداء
 . (9)صدر اغبكم عليو جبناية او جنحة او يكوف من ذوي سوابق 

 التعيين في ارفع المناصب مؤىالتثالثا :

 و ىذا يعٍت انو يشًتط يف القاضي اف يكوف مؤىال الف يتوذل اعلى اؼبناصب القضائية يف بالده ) كما ذكرنا 
 سابقا ( و عليو فاف ترشيح القضاة يكوف وفقا لنظاـ كل دولة لذا فقد يكوف الًتشيح على اساس :

 الشهادة  -1
يف القانوف وفقا لنظاـ دولتو ففي حالة ما اذا كانت الدولة تقـو  و يقصد بو اف يكوف لو شهادة 

بتعيُت القضاة يف سلكها القضائي فبن وبملوف الشهادة اعبامعية االولية او اعلى من ذلك حبيث 
يعترب ىذا اؼبؤىل العلمي الذي اشًتط لتعيينو يف اعلى اؼبناصب القضائية يف بالده يبكنو من الًتشيح 

 العدؿ الدولية.لعضوية ؿبكمة 
 الشهادة و الخبرة  -2

اذل اؼبمارسة ؼبدة معينة حبيث تكسبو خربة سبكنو من  باإلضافةاي اف يكوف لو الشهادة يف القانوف  
 التعيُت يف اعلى اؼبناصب القضائية يف البالد .

 ان يكون من المشرعين -3
يقصد بو اف يكوف من العاملُت يف تشريع القوانُت كاف يكوف عضوا يف الربؼباف او من اؼبشاركُت يف   

صياغة القوانُت يف دولتو ىذا فضال على اف يكوف اؼبشهود ؽبم بالكفاية يف القانوف الدورل من خالؿ 
لة فيها او اف يكوف من اؼبتحدة او يف فروعها اثناء سبثيلو للدو  باألمممسانبتو يف عمل عبنة السادسة 

اساتذة اعبامعات يف القانوف الدورل العاـ او العاملُت يف احملاكم او عباف التحكيم الدولية او من 
الدورل ، و ىذا يعٍت اف اساس ترشيح القضاة ىبتلف من دولة  اؼبؤلفُت يف موضوعات القانوف

ف و مؤىلوف بذلك وفقا لنظامها حبيث تقـو كل دولة بًتشيح القضاة الذين ترى اهنم جديرو  ألخرى
 . (2)االساسي 

  

                                                           

 –مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع  –الطبعة االوذل  –القضاء الدورل االقليمي  –د. خالد سلماف اعبود  –أ. د. مرشد اضبد السيد (9) 
 . 91، 91ص  – 2111 –عماف 
 .99، 91ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2) 
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 رابعا : عدم اعتداد بجنسية القضاة

نص النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية على عدـ االعتداد جبنسية القضاة و االخذ بنظر االعتبار التوزيع  
اؼبادة )اؼبدنيات الكربى و النظم القانونية الرئيسية يف العادل (.  ) اعبغرايف العادؿ يف اختيار اعضاء احملكمة و سبثيل

 .( 9)من النظاـ االساسي للمحكمة (  4

قد اىتموا باف يبنحوىا اقوى سبثيل فبكن لكي تستطيع اف تستفيد  ضعوا نظاـ احملكمةااذا سبق و اف ذكرنا اف و  
فاعلية فب تنفيذ قراراهتا حيث ال هبوز اف يكوف يف احملكمة اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.  بأكرب

 ىذه ىي شروط ترشيح القضاة و لكن كيف يتم الًتشيح ؟ ىذا ما سنقـو بدراستو يف الفرع الثاين.

 الفرع الثاني

 كيفية ترشيح القضاة

من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية اف ترشيح القضاة يكوف بناءا على طلب كتايب من (  9)بينت اؼبادة   
 للدوؿ االعضاء يف النظاـ االساسي  بعيُتاؼبتحدة اذل اعضاء ؿبكمة التحكيم الدائمة التا لألمماالمُت العاـ 

خاص اؼبرشحُت الذين يستطيعوف حملكمة العدؿ الدولية و الشعب االىلية تدعوىم فيها اذل القياـ بتقدمي االش
 .( 2)قبوؿ اعباء عضوية احملكمة 

الذين سبق و اف رشحوا و ادرجت اظبائهم يف قائمة ؿبكمة  و اؼبقصود بالشعب االىلية ىم االشخاص   
اػباصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية  9412التحكيم من قبل الدوؿ اؼبنظمة اذل اتفاقية الىاي عاـ 

ليعُت يف القانوف الدورل و مؤىلُت للقياـ دبهاـ التحكيم يف مثل ىذه االمور ، غَت انو ذبدر اؼبالحظة بوصفهم ض
اذل اف اعضاء االمم اؼبتحدة اليـو ليسوا صبيعا قد سبق ؽبم االنضماـ اذل اتفاقية الىاي و بالتارل فليس صبيعهم 

شعبا اىلية ؽبذا الغرض و  بإنشاءل ىذه الدوؿ تقـو شعبا اىلية بالوصف الذي تقدـ ذكره و يف ىذه اغبالة فاف مث
ىي قبل اف تقـو بذلك ينبغي عليها استشارة ؿباكمها العليا و اؼبعاىد و الكليات و اؽبيئات و اجملامع اؼبعنية 

 اؼبتحدة الطلب اؼبذكور اعاله اذل الشعب االىلية لألممبدراسة القانوف و طرؽ تنميتو، و بعد ارساؿ االمُت العاـ 
يقـو االخَت بتقدمي اظباء اربع مرشحُت على اف ال يكوف بينهم اكثر من اثنُت من جنسيتها كما ال هبوز حباؿ من 

 .(9)االحواؿ اف يتجاوز عدد مرشحي الشعبة ضعف عدد اؼبناصب اؼبراد شغلها 

                                                           

 –بَتوت  –اؼبؤسسة اعبامعية لدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة االوذل  –الوسيط يف القانوف الدورل العاـ  –د. علي زراقط (9) 
 .111ص-2199-لبناف

 .92ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2)  
 .212ص  –اؼبصدر السابق  –د. خليل اظباعيل اغبديثي (9) 
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اؼبتحدة اعداد قائمة مرتبة حسب اغبروؼ  لألممو بعد االنتهاء من االجراءات اؼبذكورة يتوذل االمُت العاـ     
( من النظاـ 92/9االشخاص اؼبسمُت هبذه الطريقة و فيما عدا اغبالة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ) بأظباءاالجبدية 

 . (9)االساسي حملكمة العدؿ الدولية 

يكوف ىؤالء االشخاص وحدىم ىم اعبائز انتخاهبم و يرفع االمُت العاـ ىذه القائمة اذل صبعية العامة و ؾبلس  
 .  (2)االمن 

 و يتم بعد ذلك تصويت و االنتخاب و ىذا ما نقـو بدراستو يف الفرع الثالث. 

 الفرع الثالث
 اجراءات انتخاب القضاة و انتهاء عضويتهم

اؼبرشحُت اذل اعبمعية العامة و ؾبلس االمن تقـو   بأظباءبتقدمي قائمة اؼبتحدة  لألممبعد اف يقـو االمُت العاـ    
كل اعبمعية العامة و ؾبلس االمن بانتخاب اعضاء ؿبكمة بصورة مستقلة و اف اؼبرشحُت الذين حصلوا على 

 . (9)د انتخبوا االكثرية اؼبطلقة يف اعبمعية العامة و ؾبلس االمن يعتربوف ق

و اذا بقى منصب واحد او اكثر خاليا بعد اوؿ جلسة تعقد لالنتخاب عقدت بالطريقة ذاهتا جلسة ثانية مث     
ثالثة عند الضرورة و اذا بقى مع ذلك منصب واحد او اكثر شاغرا بعد اعبلسة االنتخابية الثالثة جاز يف كل 

مؤسبر مشًتؾ اعضاؤه ستة تسمي اعبمعية العامة  تأليفاالمن  الوقت بناءا على طلب اعبمعية العامة او ؾبلس
اؼبطلقة مرشحا لكل  باألكثريةثالثة منهم و يسمي اجمللس االمن الثالثة االخرين ليختار بطريقة التصويت و 

اؼبؤسبر اؼبشًتؾ انو لن ينجح يف اؼبهمة اؼبوكل اليو توذل اعضاء احملكمة الذين مت  رأىمنصب شاغر ، ىذا و اذ 
انتخاهبم ملء اؼبناصب الشاغرة يف مدة وبددىا ؾبلس االمن و ذلك باختيار االعضاء الباقُت من بُت اؼبرشحُت 

ة رجح فريق القاضي و ؾبلس االمن و اذا تساوت اصوات القضاا الذين حصلوا على اصوات يف اعبمعية العامة
االكرب سنا، ىذا و بعد االنتهاء من انتخاب اعضاء احملكمة تنتخب احملكمة رئيسها و نائبو ؼبدة ثالث سنوات و 

  . (1)يبكن ذبديد انتخاهبما 

ىذا و اف مدة والية قضاة ؿبكمة العدؿ الدولية ىي تسع سنوات قابلة للتجديد و قد اوضحت ذلك اؼبادة    
 اـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية بنصها على ما يلي :( من النظ99)

                                                           

( من النظاـ االساسي للمحكمة ) اذا اصبع اؼبؤسبر اؼبشًتؾ على ترشيح شخص دبجتمع فيو الشروط 2( فقرة )92نص اؼبادة )(9) 
 (. 2ليها يف اؼبادة )اؼبطلوبة جاز لو وضع اظبو يف قائمة الًتشيح حىت و لو كاف اظبو غَت وارد يف قائمة الًتشيح اؼبشار ا

 .911ص  -اؼبصدر السابق –د. ؿبمد اضبد صفوت (2) 
 .911ص  –اؼبصدر السابق  –د. سهيل حسُت الفتالوي (9) 
 .232ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (1) 
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ينتخب اعضاء احملكمة ؼبدة تسع سنوات و هبوز اعادة انتخاهبم على اف والية طبسة من قضاة  -9
الذين وقع عليهم االختيار يف اوؿ انتخاب للمحكمة هبب اف تنتهي بعد مضي ثالث سنوات و 

 والية طبسة اخرين بعد ست سنوات.
الذين تنتهي واليتهم بنهاية ثالث سنوات و ست سنوات اؼبشار اليها انفا تعينهم القرعة و القضاة  -2

 االمُت العاـ يقـو بعملو دبجرد االنتهاء من اوؿ انتخاب.

يستمر اعضاء احملكمة يف قياـ بعملهم اذل اف يعُت من ىبلفهم و هبب على كل حاؿ اف يفصلوا يف -9
 .( 9)ما حددت والية رئيس احملكمة و نائبو بثالث سنوات قابلة للتجديد كالنظر فيها. بدأوالقضايا اليت 

اصوات االعضاء على  بإصباعاو الفصل ال يكوف اال  اما انتهاء العضوية فتكوف بانتهاء الوالية او االستقالة     
اساس اف العضو اؼبفصوؿ دل يعد يستويف الشروط اؼبطلوبة للبقاء يف العضوية ، و فيما يتعلق بانعقاد جلسات 

 احملكمة تعقد احملكمة جلساهتا يف  مقرىا يف الىاي.

و يكفي يف كما تستطيع اف تعقد جلسات ؽبا يف اي مكاف اخر تراه مناسبا، تنعقد احملكمة بكامل اعضائها     
ت اغباالت االستثنائية تسعة قضاة و يستطيع رئيس احملكمة اف يطلب اذل احد االعضاء عدـ االشًتاؾ اذا كان

مؤلفة من ثالث  كمة تشكيل ىيئةحبينهما تفصل احملكمة فيو و هبوز للم ىناؾ ضرورة لذلك و يف حالة خالؼ
 .قضاة للنظر يف بعض قضايا العمل و اؼبواصالت ........اخل

كما ؽبا اف تؤلف يف اي وقت ىيئة للفصل يف اي نزاع و ربدد اؽبيئة عدد القضاة باتفاؽ االطراؼ و يعترب    
اغبكم الصادر عنهم دبثابة اغبكم الصادر عن احملكمة و قضاة احملكمة العدؿ الدولية دائموف اال انو هبري تعيُت 

لكل  ة قاض من جنسية احد اؼبتقاضُت وبقىيئة احملكم قضاة مؤقتُت تنتهي مهمتهم بانتهاء الدعوى فاذا كاف يف
 . (2)من اؼبتقاضُت االخرين اختيار قاض من بُت الذين جرى ترشيحهم لعضوية احملكمة 

اما عن سجل احملكمة يتكوف سجل ؿبكمة العدؿ الدولية من اؼبسجل و اؼبسجل اؼبساعد و زبتار احملكمة     
اؼبرشحُت الذين يقًتحهم اعضاء احملكمة و ذلك ؼبدة سبع اؼبسجل و اؼبسجل اؼبساعد بطريقة االقًتاع من بُت 

وظائف اؼبسجل يف انو يعترب وسيطا  اؼبسجل و تتمثل اىم اقًتاحسنوات و يتم تعيُت موظفي السجل بناءا على 
يف اؼبراسالت الصادرة عن احملكمة او اؼبرسلة اليها وىو الذي يعد قائمة عامة بكل قضايا و يقـو بتسجيلها و 

                                                           

 .19،12ص  –اؼبصدر السابق  –أ . د. مرشد اضبد السيد ، د. خالد سلماف اعبود (9) 
 .211ص  –اؼبصدر السابق  –د. وليد بيطار (2) 
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الذين وبق ؽبم  باألشخاصترقيمها طبقا لتاريخ وصوؽبا اذل احملكمة و ىو الذي يرسل اذل دولة اؼبقر قائمة 
و اغبصانات اؼبنصوص عليها يف النظاـ االساسي و يف اي اتفاؽ خاص ، و وبضر االستفادة من االمتيازات 

 ؿباضر ىذه  ومسؤوليتاؼبسجل بشخصو جلسات احملكمة و دوائرىا او يكلف مساعده اغبضور و يعد على 
 راءاآلاعبلسات و يقـو بازباذ االجراءات الالزمة للًتصبة اذل اللغات الرظبية كما انو يوقع على االحكاـ و 

 . (9)االستشارية االوامر الصادرة عن احملكمة و يرد على كل طلبات االستعالمات اؼبتعلقة باحملكمة و نشاطها 

من قبل اعبمعية العامة و اجمللس وخالصة ما تقدـ ، تكوف ىيئة احملكمة من طبسة عشر قاضيا يتم انتخاهبم     
االمن وفق الشروط و االجراءات اليت نص عليها النظاـ االساسي للمحكمة كما حدد النظاـ االساسي مدة 

تناوؿ ايضا كيفية و بياف كيفية انعقاد جلسات احملكمة. عضوية القضاة و حاالت انتهاء عضويتهم و تتوذل ايضا 
 اؼبسجل و بشكل الذي حبثناه.انتخاب مسجل احملكمة و اىم وظائف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .24، 23ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن الشعري (9) 
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 المبحث الثاني

 الية عمل محكمة العدل الدولية

 فبثلووظيفتها القضائية باتباع ؾبموعة من االجراءات اؼبتتالية يتبعها كل  بأداءتقـو ؿبكمة العدؿ الدولية      
الدوؿ اؼبتقاضية و القضاة و اعواهنم على حد سواء و ذلك وفق ؾبموعة من القواعد و االجراءات اليت حددىا 
النظاـ االساسي للمحكمة و بناء على ؾبموعة من الوثائق القانونية اؼبعدة من اجل ضبط مسار العملية القضائية 

نحاوؿ من خالؿ ىذا اؼببحث التطرؽ اذل و الوصوؿ يف النهاية غبكم ينهي اػبصومة القضائية ، عليو س
و ذلك اؼبطلب االوؿ و لبصص  الشأفىذا  االجراءات اؼبتبعة اما ؿبكمة العدؿ الدولية و القواعد اليت تطبقها يف

 اليت تصدرىا ىذه احملكمة. ألحكاـاؼبطلب الثاين 

 المطلب االول

 االجراءات و القواعد التي تطبقها المحكمة

اليت يتعُت على احملكمة اتباعها هبب معرفة القواعد اليت تلتـز هبا احملكمة عند عرض اي نزاع  ؼبعرفة االجراءات  
 ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية ىي :93عليها و ىذه القواعد كما حددهتا اؼبادة )

و ىي تطبق يف القانوف الدورل  ألحكاـوظيفة احملكمة اف تفصل يف اؼبنازعات اليت ترفع اليها وفقا    -9
 : الشأفىذا 

تفاقات الدولية العامة و اػباصة اليت تضع قواعد معًتفا هبا صراحة من جانب الدوؿ اال -أ 
 اؼبتنازعة.

 العادات الدولية اؼبرعية اؼبعتربة دبثابة قانوف دؿ عليو تواتر االستعماؿ. -ب 
 مبادئ القانوف العامة اليت اقرهتا االمم اؼبتمدنة. -ج 
مذاىب كبار اؼبؤلفُت يف القانوف العاـ يف ـبتلف االمم يعترب ىذا او ذاؾ احكاـ احملاكم و  -د 

 .(9) 14مصدرا احتياطيا لقواعد القانوف و ذلك مع مراعاة احكاـ اؼبادة 
ال يًتتب على النص اؼبتقدـ ذكره اي اخالؿ دبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ؼببادئ  -2

 (.2)على ذلكلدعوى العدؿ و االنصاؼ مىت وافق اطراؼ ا

                                                           

 –دار زىراف للنشر و التوزيع  –دور ؿبكمة العدؿ الدولية يف تفسَت و تطبيق ميثاؽ االمم اؼبتحدة  –د. رشيد ؾبيد ؿبمد الربيعي (9) 
 .999ص  – 2119 –االردف  –عماف 

 .999_ص نفسة صدراؼب(2)
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يتضح من النص اؼبتقدـ ذكره اف احملكمة تفصل يف الدعاوي اؼبعروضة عليها ) كقاعدة عامة ( و فقا لقواعد   
يف النزاع اؼبعروض  ألطراؼالقانوف الدورل العاـ باحثة عنها يف مصادرىا االصلية و االحتياطية اؼبعروفة و اف 

 . (9)احملكمة اغبق يف اف يطلبوا اليها طرح القانوف جانبا و الفصل ؼبا تراه حقا و عدال 

ىذا و بعد معرفة القواعد اليت تطبقها احملكمة نعرج النظر على االجراءات اليت تتبعها احملكمة عند عرض النزاع   
مهامها اؼبذكور وفق االجراءات احملددة دبوجب النظاـ االساسي و الالئحة  بأداءعليها حيث تقـو احملكمة 

الداخلية اال انو عند النظر يف القضية قد تعًتضها بعض الظروؼ االستثنائية اليت تدفعها اذل اتباع اجراءات غَت 
كمة و ذلك يف الفرع عادية، عليو سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب التطرؽ اذل االجراءات العادية اليت تتبعها احمل

 االوؿ و االجراءات العارضة يف الفرع الثاين.

 الفرع االول
 االجراءات العادية

ؿبكمة العدؿ الدولية بقانوف اؼبرافعات الدولية لذا فاف من يعرض النزاع  ـيعرؼ الكتاب االجراءات اؼبتبعة اما  
وتتلخص  ياألساساؼبنصوص عليها يف الئحة احملكمة و نظامها  تاإلجراءااماـ احملكمة هبب اف يتبع ؾبموعة من 

 : (2)االجراءات الشفوية  -2االجراءات الكتابية  -9ىذه االجراءات يف 

 اوال : االجراءات الكتابية

ؿبكمة العدؿ الدولية اذ  ـقبل اف نتطرؽ اذل االجراءات الكتابية هبب اوال اف نتعرؼ على طرؽ رفع الدعوى اما  
ترفع القضايا اذل احملكمة ) ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية على اف 11تنص الفقرة االوذل من اؼبادة )
 اذل اؼبسجل ويف كلتا اغبالتُت هبب تعيُتاالتفاؽ اػباص واما بطلب كتايب يرسل حبسب االحواؿ اما االعالف 

موضوع النزاع و بياف اؼبتنازعُت ( و عليو فانو وفقا ؽبذا النص السابق فاف لرفع الدعوى اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية 
 . (9)طريقتُت 

االتفاؽ اػباص الذي مت بُت الدولتُت اؼبتنازعتُت بقبوؿ والية احملكمة و ىذه اغبالة  بإعالفالطريقة االوذل تكوف   
 االختصاص االختياري للمحكمة. بأحواؿتكوف فيما يتعلق 

و ىذه اغبالة ال  اؼبتنازعتُت الطريقة الثانية تتمثل يف تقدمي طلب كتايب اذل مسجل احملكمة من احدى الدولتُت  
االتفاؽ اؼبرـب بُت  بإعالفتكوف اال يف حالة االختصاص االلزامي للمحكمة، و سواء اقيمت الدعوى اماـ احملكمة 

                                                           

 . 233ص  –اؼبصدر السابق  -د. ىادي نعيم اؼبالكي (9) 
 .11ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2) 
 .299ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن العشري (9) 
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ـ اذل مسجل احملكمة فيجب يف كلتا اغبالتُت تعيُت موضوع النزاع و بياف اؼبتنازعُت و يقـو الطرفُت او بطلب مقد
 بأخطاراؼبتحدة و الذي يقـو بدوره  لألممو من بينهم االمُت العاـ  الشأفىذا الطلب اذل ذوي  بإعالفاؼبسجل 

كمة غَت اف اخطار االمُت العاـ اماـ احمل حضوراعضاء االمم اؼبتحدة كما ىبطر بو اي دولة اخرى ؽبا وجو يف 
بالطلب اؼبقدـ اذل احملكمة ال يعد امرا ضروريا يف بعض االحواؿ، مثل النزاع على تطبيق اؼبعاىدة يف ىذه اغبالة 
هبب اف يكوف االخطار مباشرا اذل الدولة اؼبعنية، ىذا و اف اعالف االتفاؽ اػباص او ارساؿ الطلب الكتايب هبب 

 . (9)احملكمة على اف يقـو بذلك اػبصـو صبيعا او احدىم  اف يتم يف قلم كتاب

الكتابية حيث تعتمد ىذه اؼبرحلة على االوراؽ االجرائية اليت يقدمها  باإلجراءاتبعد ذلك تشرع احملكمة   
احملررات ربمل العناصر القانونية للعمل االجرائي و تبُت اؼبركز القانوين لكل تمثل يف ؾبموعة تاطراؼ النزاع و ىي 

طرؼ من خالؿ وسائل الدفاع اؼبتاحة لتعزيز موقعو اماـ القضاء ، و عند تعيُت وكالء االطراؼ يتوذل رئيس 
ر عند مناقشة عريضة احملكمة مهمة استدعائهم لالستعالـ بشاف اؼبسائل االجرائية اليت هبب اف تتخذ بعُت االعتبا

 . (2)افتتاحية ) طلب كتايب ( او دبوجب تبليغ عقد الًتاضي ) االتفاؽ اػباص الذي مت بُت الطرفُت ( 

د رفع الدعوى عن طريق عريضة افتتاحية ىذه اغبالة يكوف اختصاص احملكمة اجباريا و قد مت ربدي -9
 :تتضمن حسب الًتتيب ما يلي  انواع االوراؽ االجرائية و اليت

 مذكرة اؼبدعي - أ
 مذكرة اؼبدعي عليو - ب

عليو من  هبب اف يقدـ بشكل متتابع و هبوز للمحكمة الًتخيص للمدعي بتقدمي مقاؿ رد على مذكرة رد اؼبدعي
 تلقاء نفسو او بناءا على طلب اػبصـو كما هبوز ؽبا ايضا سبديد اجل تقدمي االوراؽ االجرائية او اعتبار اجراء ما 

جل اذا كاف يستند اذل طلب مربر، اذ وبق للطرؼ االخر يف ىذه اغبالة اف يقدـ وجهة صحيحا بعد انقضاء اال
 نظره بشاف اؼبسالة.

 رفع الدعوى عن طريق تبليغ عقد الًتاضي : -2
يف ىذه اغبالة يتم ربديد عدد وثائق اؼبرافعة و ترتيب تقديبها وفقا ؼبا مت النص عليو يف احكاـ   

من وجهة نظر  التأكدخبالؼ ذلك بعد اف يتم  يقرار يقضاالتفاؽ ذاتو ما دل يكن للمحكمة 
دد االتفاؽ على ع لألطراؼفانو يبكن  الشأفاالطراؼ و اذا دل يرد النص يف االتفاؽ اػباص هبذا 

                                                           

 .292،299ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن العشري (9) 
 .221ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي علواف (2) 
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مذكرة و مذكرة مضادة يف نفس اؼبيعاد و  بإيداعوثائق اؼبرافعة و ترتيب تقديبها، و يقـو كل طرؼ 
 . (9)بتقدمي مذكرات جوابية اذا استدعى االمر ذلك  لألطراؼهبوز للمحكمة الًتخيص 

او ارساؿ تبليغ  و يقضي القاعدة العامة يف حساب ميعاد تقدمي االوراؽ يكوف ابتداء من تاريخ تبليغ العريضة  
عقد الًتاضي غَت احملكمة قد اورد استثناء على ذلك يف بعض اغباالت اليت دعت اليو الضرورة، اما فيما يتعلق 

( من النظاـ االساسي للمحكمة قد اجازت لكل من 94دبسالة اللغة اؼبستعملة من طرؼ احملكمة فاف اؼبادة )
اللغتُت الرظبيتُت، اي االقبليزية و الفرنسية و يف حالة غياب  بإحدىاالطراؼ االتفاؽ على اف يتم االجراء الكتايب 

عرضا لوقائع  االتفاؽ فانو يتم استخداـ اللغتاف معا و تتم اؼبناقشة بتبادؿ اؼبذكرات اي مذكرة اؼبدعي اليت تضمن
شار اليها يف مذكرة يؤسس عليها الطلب االصلي، اـ مذكرة اؼبدعي عليو فقد تتضمن اعًتافا او انكارا للوقائع اؼب

القانونية و وبق لكل طرؼ من  باألسسالطرؼ اؼبدعي او يقدـ عرضا اضافيا بالوقائع و اؼبالحظات اؼبتعلقة 
غياب احد اطراؼ  حاؿمنح كل منهما ؾباال لرد و يف  طالع على ىذه االوراؽ االجرائية واطراؼ الدعوى اال

 . (2)هبوز لطرؼ االخر اف يطلب من احملكمة اغبكم لو بدعواه 

 ثانيا : االجراءات الشفوية

بعد االنتهاء من االجراءات الكتابية ) اؼبذكور سلفا ( تقـو احملكمة بتحديد تاريخ من اجل افتتاح االجراءات   
( من الالئحة 11الشفوية، و تتمثل ىذه االجراءات يف استماع احملكمة اذل شهادة الشهود و قد نصت اؼبادة )

تصريح التارل ) اعلن رظبيا و بشريف و ضمَتي انٍت الداخلية للمحكمة على اف الشاىد قبل اف يدرل مادتو يؤدي ال
  اغبق كل اغبق ال شيء غَت اغبق ( و ذلك ما دل تقرر احملكمة صياغة اخرى ، كما يبكن للمحكمة او  سأقوؿ

لرئيسها يف حاؿ اذ دل تكن منعقدة اف تتخذ التدابَت الالزمة لتمكن الشهود من االدالء بشهادهتم خارج احملكمة 
االمر و يكوف ذلك اما دبوجب طلب من احد اطراؼ اػبصومة او من تلقاء نفسها، كما يبكن اذا تطلب 

ة اذا ما تعلق االمر ببعض اعبوانب التقنية و للمحكمة السلطة التقديرية يف للمحكمة اف تستعُت باػبربة القضائي
تعانة خببَت ، و كذلك للمحكمة تقرير اللجوء اليها و هبوز ايضا الحد اطراؼ اػبصومة اقًتاح اللجوء اذل االس

االستماع اذل اقواؿ اؼبستشارين و احملامُت و ؽبيئة احملكمة توجيو ما تراه من االسئلة اذل الوكالء و اؼبستشارين و 
النزاع و ؽبا اف تطلب منهم بعض االيضاحات كما ؽبا اغبق اف تفعل ذلك ازاء الشهود و  ألطراؼاحملامُت اؼبمثلُت 

 . (9)ة اف يباشر ىذا اغبق دبفرده اف شاء لكل قاض على حد

                                                           

 .12ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (9) 
بَتوت  –مؤسسة جامعية للنشر و التوزيع  –طبعة االوذل  –قانوف دورل العاـ  –د. سليم حداد  –د. ؿبمد عرب صاصيال (2) 

 .122ص  – 2113 –
مصر  –دار الكتب القانونية  –اؼبسؤولية الدولية اعبنائية و اؼبدنية عن جرائم االرىاب الدورل  –د. طارؽ عبد العزيز ضبدي (9) 

 .241ص  – 2113 –احمللة الكربى  –مصر  –دار شتات للنشر و برؾبيات  –احمللة الكربى  –
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او يطلب من احد طريف النزاع و  بإرادهتاىذا و االصل اف تكوف جلسات احملكمة علنية مادل تقرر خالؼ ذلك   
 . (9)لكل جلسة من جلسات احملكمة ؿبضر خاص هبا يعد رظبيا بعد توقيعو من رئيس احملكمة و مسجلها 

ما دل تعًتضها  نزاع ة اليت تتبعها احملكمة العدؿ الدولية عندما تعرض عليها ايةىذه ىي االجراءات العادي   
 االستثنائية اليت قد تدفعها اذل اتباع بعض االجراءات االستثنائية و ىذا ما نقـو بدراستو يف الفرع الثاين. الظروؼ

 الفرع الثاني 

 االجراءات العارضة

الدولية عند النظر يف النزاعات اؼبعروضة عليها قد تواجو بعض اغباالت سبق و اف اشرنا اذل اف ؿبكمة العدؿ   
الداخلية، اذا ماذا يقصد  الئحتهاو دبوجب نظامها االساسي  فيها احملكمة اجراءات خاصة حددت االستثنائية تتبع

ؼبطروحة يقصد هبا تلك االجراءات اليت تدعي احملكمة لفصل فيها على ىامش القضية ا ؟باإلجراءات العارضة
عليها فعال ، و ىذا ما يبُت لنا اف استقالؿ ىذه االجراءات ليس شيئا مطلقا دبعناىا مرتبطة ارتباطا وثيقا باألجراء 

 . (2)الرئيسي 

 و االجراءات العارضة اماـ احملكمة عديدة كباوؿ دراسة الشيء اليسَت منها :  

: من الواضح اف ؿبكمة العدؿ الدولية مؤىلة دبوجب نظامها لتحديد التدابَت االحتياطية  اوال : التدابير المؤقتة
( من نظامها االساسي 19اؼبؤقتة حبق كل من الفريقُت و ذلك يف اي وقت من اوقات احملاكمة اذ نص اؼبادة )
ت اف طراؼ و ذلك مىت رأعلى انو ) للمحكمة اف تقرر التدابَت اؼبؤقتة اليت هبب ازباذىا غبفظ حق كل من اال

 . (9)الظروؼ تقضي بذلك( 

يقصد هبا االجراءات اليت هتدؼ اذل احملافظة على  –فماذا يقصد بالتدابَت اؼبؤقتة او االجراءات التحفظية    
اغبقوؽ اؼبتنازعة عليها اذل حُت الوصوؿ اذل تسوية اؼبنازعات من اجل ذبنب االضرار باغبقوؽ خالؿ فًتة النظر يف 

االجراءات التحفظية الصادرة عن احملكمة ىي حفظ حقوؽ اػبصـو يف  ءوراالدعوى، و الغاية اؼبنشودة من 
اية وسائل االثبات يف النزاع و منع تفاقمو اذل حُت الفصل فيو، و ذبدر االشارة اذل اف ؿبكمة الدعوى و ضب

                                                           

 .222،223ص  –صدر السابق اؼب –د. خليل اظباعيل اغبديثي (9) 
 .19ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2) 
 .191ص  –اؼبصدر السابق  –د. سليم حداد  ود. ؿبمد عرب صاصيال (9) 
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منها اذا رات  دببادرةالعدؿ الدولية يبكن ؽبا اف تقضي بالتدابَت ربفظية او مؤقتة بناء على طلب احد االطراؼ او 
طر مباشر، ىذا و قد استخدمت اف اغبقوؽ اليت تشكل موضوع اغبكم الذي ستصدره فيما بعد مهددة خب

احملكمة سلطة تقرير التدابَت اؼبؤقتة يف قضايا عديدة منها قضية نزاع اغبدود الربية و البحرية بُت كامَتوف و نيجَتيا 
ى اصباع واليات اؼبتحدة االمريكية الذي لغ، كما اعتمدت ايضا احملكمة ازباذ التدابَت اؼبؤقتة بناءا على طلب ال

 . (9)المر بالتدابَت اؼبؤقتة اذل اف تصدر احملكمة قرارا هنائياالقضاة على ا

 ثانيا : تدخل الغير امام محكمة العدل الدولية

اذا رات احدى الدوؿ اف ؽبا  -9( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية على انو ) 12نصت اؼبادة )  
و البت يف  -2مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها اغبكم يف القضية جاز ؽبا اف تقدـ اذل احملكمة طلبا بالتدخل 

 . (2)ىذا الطلب يرجع االمر فيو اذل احملكمة ( 

اؼبتقدـ اعاله انو اذا كانت احدى الدوؿ غَت االطراؼ يف النزاع اؼبعروض اماـ احملكمة سبلك يتضح من النص   
ذات طبيعة قانونية قد يؤثر فيها اغبكم الذي سيصدر يف القضية قيمكن ؽبا اف تقدـ طلبا بالتدخل اذل  مصلحة

كمة اف تتدخل يف ىذه القضية يف احملكمة اضافة اذل ذلك يبكن لدولة ليست طرفا يف القضية اؼبعروضة اماـ احمل
  اغبالة اليت يكوف فيها اؼبسالة اؼبعروضة على احملكمة تتعلق بتفسَت اتفاقية ىي طرؼ فيها و من اعبدير بالذكر اف 

بتفسَت اتفاقية بعض اطرافها ) االتفاقية ( دوؿ ليست من اطراؼ  كمة يف حالة النزاعات اليت تتعلقمسجل احمل
تلك الدوؿ  دبسالة اؼبعروضة اماـ احملكمة ، ىذا و يشًتط اف يقدـ طلب التدخل يف القضية  بإخطارالقضية ملـز 

خالؿ مدة ال تتجاوز هناية مرحلة االجراءات الكتابية للدعوى و يستثٌت من ذلك اغباالت الطارئة جدا و هبب 
اليت يقـو  ألسسكم و بيانا جراء اغب تتأثراف يتضمن طلب التدخل ربديدا ؼبصلحة ذات صفة القانونية اليت قد 

الوثائق اؼبؤيدة للطلب، و قد تلقت  و اختصاص احملكمة بُت الدولة اؼبتدخلة و الدوؿ االطراؼ يف القضية عليها
ا اذ قدـ تدخل طرؼ ثالث اال يف حالتُت منهاحملكمة طلبات لتدخل يف العديد من اؼبناسبات و دل تقبل احملكمة 

( من نظامها االساسي كما استقبلت احملكمة ثالثة 12اؼبادة ) ألحكاـنادا للمحكمة ستة طلبات تدخل است
كانت يف معظمها تفتقد   ألهنا( من نظامها و ردت احملكمة سبعة طلبات منها 19طلبات استنادا للمادة )

 ؼبصلحة ذات صفة قانونية قد يؤثر فيها اغبكم و من القضايا اليت رفضت فيها احملكمة طلبا لتدخل القضية

                                                           

 .93ص  –اؼبصدر السابق  –د. ؿبمد خليل موسى (9) 
 – 2191 –لبناف  –طرابلس  –اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب  –االتفاقيات الدولية و االقليمية غبقوؽ االنساف  –د لينا الطباؿ (2) 
  .12ص 
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اؼبتعلقة باعبرؼ القاري ) اعبمهورية العربية الليبية / تونس ( فقد ردت احملكمة الطلب اؼبقدـ من مالطا لتدخل الف 
 . (9)الدولة طالبة التدخل فشلت يف اثبات وجود مصلحة قانونية ؽبا قد يؤثر فيها اغبكم 

 : الحضورثالثا : التخلف عن 

الدولية على انو يف حاؿ غياب احد طريف النزاع او امتنع الدفاع عن مدعاه نص النظاـ االساسي حملكمة العدؿ   
ال يؤثر على سَت الدعوى، حبيث اجاز لطرؼ االخر اف يطلب اغبكم بطلباتو و لكن بعد ربقق احملكمة من 

 االمور االتية :

 اف يطلب الطرؼ االخر صدور اغبكم يف غياب الطرؼ الذي دل وبضر . -9
 يما اذا كانت ـبتصة بالنظر يف الدعوى اـ ال.احملكمة ف تتأكداف  -2
 اف تكوف الدعوى من ناحية الشكلية وفقا ؼبا حدده القانوف. -9

و ىذا يعٍت انو يف حاؿ توفر الشروط السابقة الذكر فاف احملكمة تصدر حكم غيايب و يكوف هنائيا غَت قابل    
 .(2)يف القضاء الداخلي  الشأفللطعن باؼبعارضة كما ىو 

جانب االجراءات اؼبذكورة سابقا ىناؾ اجراءات عارضة اخرى عديدة ال ؾباؿ ىنا لذكرىا كالدفوع االولية و اذل 
 الطلبات اؼبتقابلة.

خالصة القوؿ فيما تقدـ يف ىذا اؼبطلب ىو اف ؿبكمة العدؿ الدولية بوصفها جهاز قضائي ؽبا اجراءات اليت 
سبارسها عند النظر فيما تعرض عليها من القضايا و ىذه االجراءات كما حددىا النظاـ االساسي للمحكمة ىي 

صـو من اؼبذكرات و من االجابات عليها اجراءات كتابية و تشمل االجراءات الكتابية ما يقدـ للمحكمة و للخ
مث من الردود اذا اقتضاىا اغباؿ كما تشمل صبيع االوراؽ و اؼبستندات اليت تؤيدىا و االجراءات الشفوية و اليت 

و اقواؿ اػبرباء و الوكالء و اؼبستشارين و احملامُت، و قد تعًتض احملكمة تتمثل يف استماع احملكمة لشهادة الشهود 
رىا القضية بعض الظروؼ االستثنائية اليت قد تدفعها اذل ازباذ بعض االجراءات العارضة كالتدابَت اؼبؤقتة و اثناء نظ

 اخل.....دخوؿ الطرؼ الثالث 

 

                                                           

 .11،19ص  –اؼبصدر السابق  –د. ؿبمد خليل موسى (9) 
 .11ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2) 
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 المطلب الثاني

 احكام محكمة العدل الدولية

صومة القضائية اغبكم القضائي الدورل ىو اؽبدؼ الذي يرمي اؼبتقاضوف الوصوؿ اليو و ىو اخر اجراء ينهي اػب  
اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية لذا سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب التطرؽ اذل كيفية صدور ىذا اغبكم و الطعن فيو 

 يف الفرع االوؿ و اذل نفاذه يف الفرع الثاين.

 الفرع االول 

 كيفية صدور حكم محكمة العدل الدولية و الطعن فيو

بعد اف تنتهي احملكمة من االجراءات الكتابية و الشفوية تقـو بالنطق باغبكم بعد اؼبرور دبجموعة من اؼبراحل   
حيث يعد ىذا اغبكم يف االصل هنائيا و غَت قابل للطعن فيها باي طريقة من طرؽ الطعن اال اذا نص النظاـ 

ع اذل صدور اغبكم اوال مث اذل كيفية االساسي للمحكمة على خالؼ ذلك عليو سنتطرؽ من خالؿ ىذا الفر 
 الطعن يف ىذا اغبكم ثانيا. 

 اوال : صدور حكم محكمة العدل الدولية :

حسم النزاع اؼبرفوع اغبكم : ىو قرار صادر من ؿبكمة مشكلة سواء كانت عامة اـ اقليمية و الذي يؤدي اذل   
من االجراءات القضائية، و لكي يكتسب ىذه اليها حسب االصوؿ القانونية و الذي يصدر عرب سلسلة متكاملة 

الصفة يلـز اف يصدر من قبل ىيئة احملكمة يف منازعة رفعت اليها وفقا للشكلية اليت ربددىا االنظمة االساسية 
 . (9)للمحاكم، ابتداءا من قرار رئيس احملكمة خبتاـ اؼبرافعة حىت النطق باغبكم 

لقد وضع النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية سلسلة من االجراءات حيث تصدر االحكاـ اػباصة باحملكمة    
اغبكم فيها اذ بعد اف يفرغ الوكالء و اؼبستشاروف و احملاموف من عرض  إلصداروفقا ؽبا و اليت تبدا بتهيئة الدعوى 

احد طريف الدعوى  اقواؿ محكمة بعدىا االستماع اذلالقضية يعلن رئيس احملكمة ختاـ اؼبرافعة حيث ال هبوز لل
الطرؼ االخر او اف تقبل مذكرات و مستندات من احد الطرفُت الف القوؿ خبالؼ ذلك يعٍت حرماف  حبضوراال 

 . (2)الطرؼ االخر من حق الدفاع 

قشة كافة اؼبسائل بُت قضاة احملكمة و منا اآلراءتنسحب بعد ذلك ىيئة احملكمة للمداوالت حيث يتم تبادؿ   
القانونية اؼبثارة و يتم ذلك بصورة سرية ال وبق اف وبضر اشغاؽبا اطراؼ النزاع من الوكالء و اؼبستشارين و احملامُت 

                                                           

 .912ص  –اؼبصدر السابق  –د. خالد سلماف اعبود  –أ. د. مرشد اضبد السيد (9) 
 .132ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن العشري (2) 
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رايهم حبرية، و العلة من  و اعبمهور و اؽبدؼ من ىذه السرية ىي ضماف استقالؿ القضاة و سبكينهم من ابداء
) اؼبداولة ( ىو ربضَت اؼبشروع التمهيدي للحكم و التصويت عليو و النطق بو يف جلسة يتم ربديد  العمليةىذه 

 . (9)تاريخ انعقادىا مسبقا 

 ربضَت اؼبشروع التمهيدي -9
تبدا ىذه اؼبرحلة بعرض رئيس احملكمة كافة اؼبسائل اليت تبدو ضرورية للمناقشة او تثَت التساؤؿ او   

يف النزاع و ؽبذا الغرض يقدـ كل قاضي اؼبالحظات و االنطباعات االولية ذات صلة سبهيدا للفصل 
و يبكن ايضا اف يقـو بتوزيع النصوص اؼبتعلقة دبضموف االسئلة اعبديدة او التعديالت اليت  بشأهنا
ئيس الكلمة لكل عضو من رت هبا االسئلة اؼبطروحة سابقا مث يعطي الر حر على الصيغة اليت  طرأت

احًتاـ ترتيب االقدمية بعد ذلك تتوذل احملكمة القانوين مع االخذ بعُت االعتبار  يواجل عرض رأ
من رئيس احملكمة و عضوين اخراف ينتخباف من قبل القضاة عن  تتألفتعيُت عبنة الصياغة و اليت 

و تعمل ىذه اللجنة على اعداد اؼبشروع  اغباضرينالطلقة للقضاة  باألغلبيةطريق االقًتاع السري و 
زع اؼبشرع التمهيدي على كل لى العروض اليت قدمها القضاة مث يو التمهيدي للحكم باالستناد ع

قضاة احملكمة و بعد االطالع عليو يبكنهم اف يتقدموا بالتعديالت الكتابية على ىذا اؼبشروع فتقـو 
اوذل و بعد ىذه القراءة يقـو القضاة الذين ؽبم اراء اللجنة دبراجعتو و تطرحو للمناقشة يف قراءة 

 . (2)انفرادية او ـبالفة بتقدمي نصوصها اذل اللجنة و يطرح اؼبشروع للمناقشة يف قراءة ثانية 
 التصويت على اغبكم -2

القضاة اغباضرين و  بأغلبيةبعد اف تنتهي عبة الصياغة من القراءة الثانية يتم التصويت على اغبكم   
عند تساوي االصوات يرجح اعبانب الذي بو راي الرئيس او القاضي الذي يقـو مقامو و وفقا 

عند صدوره هبب أف ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية فأف اغبكم 11اؼبادة ) ألحكاـ
 بإصباعكلو او بعضو   اظباء القضاة الذين شاركوا فيو واذا دل يصدر اغبكميكوف مسببًا واف يتضمن 

اػباص و ىذا البياف  أراء القضاة الذين شاركوا فيو جاز لكل قاٍض اف يصدر بيانًا مستقاًل برأيو
شكل اعالف و فيو يصدر القاضي اعالنا قصَتا برايو و قد يكوف يف صورة راي  يأخذاؼبستقل قد 

لف معو يف كل اسبابو او فردي او انفرادي اذا كاف القاضي يتفق مع اغبكم الصادر و لكن ىبت
 . (9)عن القضاء االقبليزي  مأخوذةبعضو و تعترب مسالة اصدار بياف بوجهة نظر القضاة عادة 

                                                           

 .913ص  –اؼبصدر السابق  –د. خالد سلماف اعبود  –أ.د. مرشد أضبد السيد  (9) 
   .19ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر ( 9 (

ص  – 2114 –االزاريطة  –شارع سوتَت  –دار اعبامعة اعبديدة  –قانوف اؼبنظمات الدولية  –د. عبد الكرمي عوض خليفة (9) 
994. 
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 النطق باغبكم  -9

يصدر حكم ؿبكمة العدؿ الدولية عن طريق النطق بو يف جلسة علنية بعد توقيعو من طرؼ رئيس   
احملكمة و اؼبسجل يف جلسة علنية وبدد تاريخ انعقادىا سلفا و بعد اف يتم اخطار اطراؼ اػبصومة 

اللغتُت الرظبية حسب  بإحدىاخطارا صحيحا حيث يقـو رئيس احملكمة بتالوة منطوؽ اغبكم 
ؽ االطراؼ او باللغة اليت اعتمدىا رئيس احملكمة خالؿ سَت الدعوى، و نظرا لطوؿ االحكاـ اتفا

القضائية فانو هبوز لو اف يقرا فقط بعض الفقرات اؼبهمة و يعترب تاريخ النطق باغبكم ىو بداية 
 . (9)اكتساب حكم القوة االلزامية يف مواجهة االطراؼ 

 ل الدولية ثانيا : الطعن في احكام محكمة العد

سبق و اف ذكرنا اف احكاـ ؿبكمة العدؿ الدولية هنائية و غَت قابلة للطعن فيها باي طريق من طرؽ الطعن اال   
اذا نص النظاـ االساسي للمحكمة على خالؼ ذلك و ىذا ما نص عليو النظاـ االساسي حيث دل يقبل الطعن 

 ( شروطها بنصها على انو :19اؼبادة ) يف احكاـ احملكمة غَت التماس اعادة النظر و الذي بُت

ال يقبل التماس اعادة النظر يف اغبكم اال بسبب تكشف واقعة حاظبة يف الدعوى كاف هبهلها عند   -9
صدور اغبكم كل من احملكمة و الطرؼ الذي يلتمس اعادة النظر على اال يكوف جهل الطرؼ 

 اؼبذكور ؽبذه الواقعة ناشئا عن انباؿ منو.
ة النظر تفتتح حبكم من احملكمة تثبت فيو صراحة وجود الواقعة اعبديدة و نستظهر فيو اجراءات اعاد -2

 صفاهتا اليت تربر اعادة النظر و تعلن بو اف التماس بناء على ذلك جائز القبوؿ.
قبل اف تقبل السَت يف اجراءات اعادة النظر هبوز للمحكمة اف توجب عمل حبكمها الذي اصدرتو  -9

. 
 .  خالؿ ستة اشهر على اكثر من تكثف دافعة جديدةالنظر  إلعادةماس هبب اف يقدـ الت -1
 . (2)ال هبوز تقدـ اي سباس إلعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ اغبكم  -1

ىذه ىي الطريقة الوحيدة اليت يبكن من خالؽبا اعادة النظر يف االحكاـ الذي تصدره احملكمة اما فيما يتعلق   
ال تعترب طريقا لطعن يف احكاـ احملكمة كما ذىب اليها البعض و امبا ىي طلب من احملكمة.  فإهنابتفسَت اغبكم 

                                                           

 .11ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (9) 
 .234ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (2) 



79 
 

لتوضيح ما يكتشف اغبكم من الغموض من ناحية و من ناحية اخرى فانو ال يضيف اي شيء اذل حجية االمر 
 .(9)بو  اؼبقضي

 الفرع الثاني  

 تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية

اف االجراءات اؼبتبعة اماـ احملكمة ال تنتهي دبجرد صدور منطوؽ اغبكم و امبا تبقى مستمرة اذل غاية تنفيذه و   
الوظيفة القضائية للمحكمة و ذبسد الوفاء  تعكس بوضوح مدى فاعلية ألهناتعترب ىذه اؼبرحلة اىم مرحلة 

 . (2)بااللتزامات الواردة يف اؼبنطوؽ اغبكم النهائي 

 الذي يبكن طرحو ىنا ما ىو مصدر الزامية حكم ؿبكمة العدؿ الدولية و ما مدى ىذه االلزامية؟ السؤاؿو   

 ( منو على ما يلي :41ميثاؽ االمم اؼبتحدة حيث نص يف اؼبادة ) السؤاؿعلى ىذا  باإلجابةتكفلت   

يف اية قضية حدة اف ينزؿ على حكم ؿبكمة العدؿ الدولية يتعهد كل عضو من اعضاء االمم اؼبت -9
 يكوف طرفا فيها.

اذا امتنع احد اؼبتقاضُت يف قضية ما عن القياـ دبا تفرضو عليو اغبكم تصدره احملكمة فللطرؼ االخر  -2
ضرورة لذلك اف يقدـ توصياتو. او يصدر قرارا  رأىاف يلجا اذل ؾبلس االمن و ؽبذا اجمللس اذا 

 بالتدابَت اليت هبب ازباذىا لتنفيذ ىذا اغبكم.

اليت تصدرىا احملكمة ىو التعهد الصادر من ىذه  باألحكاـيتضح من النص اؼبتقدـ ذكره اف اساس التزاـ الدوؿ   
لقضية عن تنفيذ حكم الدوؿ بتنفيذ االحكاـ اليت تصدرىا احملكمة و يف حاؿ امتناع احدى الدوؿ االطراؼ يف ا

 . (9)ابَت الالزمة لضماف تنفيذ اغبكم اللجوء اذل ؾبلس االمن الزباذ التدلطرؼ االخر احملكمة فاف ل

خالصة القوؿ ؼبا تقدـ يف ىذا اؼبطلب ىو انو بعرض القضية او النزاع على احملكمة و ازباذ كافة االجراءات   
مي اؼبتقاضوف الوصوؿ اليو و يكوف ىذا اغبكم هنائيا و ير اؼبذكورة سابقا تنتهي احملكمة اذل اصدار اغبكم و الذي 

ن فيو اال عن طريق التماس اعادة النظر و بالشروط اؼبذكورة سلفا، و اطراؼ النزاع ملزموف بتنفيذ غَت قابل للطع

                                                           

 .911ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي عوض خليفة (9) 
 .21ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (2) 
 .224ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي علواف (9) 
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( من ميثاؽ االمم اؼبتحدة و يف حالة 41اغبكم الصادر من ؿبكمة العدؿ الدولية دبوجب التعهد الوارد يف اؼبادة )
ن الزباذ كافة التدابَت وء اذل ؾبلس االمامتناع احد االطراؼ القضية عن تنفيذ اغبكم كاف للطرؼ االخر اللج

 الكفيلة لتنفيذ اغبكم.
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 المبحث الثالث

 اختصاصات محكمة العدل الدولية

حملكمة العدؿ الدولية اختصاصاف رئيسياف ،  اوؽبما القضاء و ىو اصدار االحكاـ يف اؼبنازعات اليت تقع بُت   
ابداء الراي فيب اؼبسائل القانونية اليت تعرض عليها من اجهزة االمم اؼبتحدة ، عليو الدوؿ، و ثانيهما االفتاء و ىو 

نتناوؿ يف ىذا اؼببحث ىذاف االختصاصاف و ذلك يف مطلبُت لبصص اؼبطلب االوؿ الختصاص القضائي و 
 ندرس يف اؼبطلب الثاين االختصاص االفتائي.

 المطلب االول

 االختصاص القضائي

اليت ترفع امامها لذا كباوؿ من خالؿ ىذا  اؼبنازعاتساسية حملكمة العدؿ الدولية يف فض تتمثل الوظيفة اال
اؼبطلب معرفة االشخاص الذين وبق ؽبم التقاضي اما ؿبكمة العدؿ الدولية ، و نتطرؽ اذل مدى امكانية تلك 

خالؿ فرعُت لبص الفرع  االطراؼ يف اللجوء اذل ىذه احملكمة ، و كذا اؼبنازعات اليت تدخل ضمن واليتها من
 االوؿ الختصاص الشخصي ، و الفرع الثاين لالختصاص النوعي.

 الفرع االول

 شخصياالختصاص ال

وؿ ؽبا حق التقاضي اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية و يعترب الشخصية باالختصاص الشخصي االطراؼ اليت ىبيقصد 
 . (9)القانونية من اىم اؼبقومات اليت تكسب اشخاص القانوف الدورل حق التقاضي اماـ اعبهات القضائية 

اف تكوف اطرافا يف ( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية ) للدوؿ وحدىا اغبق يف 91/9اذ تنص اؼبادة )  
الدعاوي اليت ترفع للمحكمة( و اماـ صراحة نص اؼبادة سالفة الذكر فال وبق للمنظمات الدولية و االفراد 

 .(2)التقاضي اماـ احملكمة

الدوؿ  –و يالحظ اف ىناؾ ثالث طوائف من الدوؿ ؽبا حق التقاضي اماـ احملكمة و ىي الطائفة االوذل    
من ميثاؽ االمم اؼبتحدة (  49/9نظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية )اعضاء االمم اؼبتحدة بوصفهم اطرافا يف ال

الدوؿ  –الطائفة الثانية  و ينتمي اذل تلك الطائفة ايضا الدوؿ اليت تنضم يف اؼبستقبل اذل عضوية االمم اؼبتحدة.

                                                           

 .22ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (9) 
 .43ص  –اؼبصدر السابق  –د. خالد سلماف اعبود  –أ . د. مرشد اضبد السيد (2) 
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مة العدؿ الدولية ، اليت ليست اعضاء يف االمم اؼبتحدة ، و تلك الدوؿ يبكنها اف تنظم اذل النظاـ االساسي حملك
( من ميثاؽ االمم 49/2و ذلك بشروط ربددىا اعبمعية العامة لكل حالة بناء على توصية ؾبلس االمن ) اؼبادة 

 . (9)اؼبتحدة 

و قد حددت اعبمعية العامة شروط انضماـ الدوؿ غَت االعضاء يف االمم اؼبتحدة اذل النظاـ االساسي حملكمة     
 و ىذه الشروط ىي : 9411يف عاـ  ليشتنشتاينو  9421سويسرا يف عاـ  انضماـدبناسبة  –العدؿ الدولية 

 قبوؿ احكاـ النظاـ االساسي للمحكمة. -9
 ( من ميثاؽ االمم اؼبتحدة.41قبوؿ االلتزامات الواردة يف اؼبادة ) -2
 . (2)التعهد بدفع نصيب عادؿ يف نفقات احملكمة  -9

الدوؿ اليت ترغب يف التقاضي اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية دوف اف تكوف عضوا يف االمم اؼبتحدة  –الطائفة الثالثة   
او عضوا يف النظاـ االساسي للمحكمة و يكوف ذلك بشروط اليت وبددىا ؾبلس االمن، و قد حدد ؾبلس االمن 

 و ىي : 9411اكتوبر  99ىذه الشروط يف قراره الذي اصدره يف 

ميثاؽ االمم اؼبتحدة و  ألحكاـكمة تصروبا بقبوؿ اختصاص احملكمة وفقا ايداع قلم كتاب احمل -9
 النظاـ االساسي للمحكمة و الئحتها.

 تعهد بتنفيذ احكاـ احملكمة حبسن النية. -2
 . (9)( من ميثاؽ االمم اؼبتحدة 41قبوؿ االلتزامات اليت فرضتها اؼبادة ) -9

( من النظاـ 91ىذا بالنسبة للدوؿ اما فيما ىبص اؼبنظمات الدولية و االفراد و الشركات من الواضح اف اؼبادة )  
االساسي حملكمة العدؿ الدولية اجازت للدوؿ وحدىا اغبق يف اف تكوف اطرافا يف الدعاوي اليت ترفع للمحكمة )  

  عوى اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية للحصوؿ على حكم كما ذكرنا سابقا ( فاؼبنظمات الدولية ال وبق ؽبا رفع د
قضائي سواء كانت الدعوى ضد دولة او منظمة دولية اخرى و ذلك على الرغم من اف اؼبنظمة الدولية تعد 

 . (1)شخصا من اشخاص القانوف الدورل 

                                                           

 .923،924ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي عوض خليفة (9) 
 .231ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (2) 
 .924ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي عوض خليفة (9) 
 .31ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن العشري (1) 
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العاديُت اذ ال وبق ؽبم رفع دعاوي اماـ احملكمة فبالرغم من ربسن الوضع القانوين  لألفرادو كذا اغباؿ بالنسبة     
للفرد على اؼبستوى الدورل اال انو ما زاؿ ال وبق لو اللجوء اذل ؿبكمة العدؿ الدولية مباشرة اال اف ضباية مصاغبو 

 . (9)جنسيتها دعواه اماـ احملكمة تتم وفقا لقواعد القانوف الدورل العاـ حيث تتبٌت الدولة اليت وبمل الفرد 

 :حبق التقاضي اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية يعود لعدة اسباب منها  لألفرادو عدـ االعًتاؼ   

الغرض من انشاء احملكمة ىو غبل اؼبنازعات اليت تؤدي اذل قياـ حالة اغبرب بُت الدوؿ، و اف النزاع  -9
 بُت الفرد و الدولة ال يؤدي اذل ذلك .

 يستطيع اؼبطالبة حبقوقو مثل دولة اخرى عن طريق دولتو. اف الفرد -2
اف الفرد يستطيع مراجعة احملاكم الوطنية ؼبقاضاة الدولة، خاصة و اف غالبية احملاكم الوطنية للدوؿ  -9

 . (2)تنظر الدعاوي اؼبقامة ضد الدولة 

اؾ وحداهتا يف عمليات دولية اما بالنسبة للشركات فقد عرفت الشركات يف وثائق االمم اؼبتحدة خباصية اشًت   
 ات يف القانوف الدورل ؿبل جدؿ بُتو لكن ال يزاؿ اؼبركز القانوين ؽبذه الشرك معينة كالتصدير و تقدمي براءة اخًتاع

مؤيد و معارض اال اف غالبية الفقو يعًتؼ ؽبا بالشخصية القانونية ما داـ ىناؾ امكانية ؼبسائلتها خاصة يف ؾباؿ 
ع تلكن ىذه الشخصية ؿبدودة و ال يبكن اف تتساوى مع الشخصية القانونية الدولية اليت تتم حقوؽ االنساف و

 هبا الدوؿ.

و عليو فالسؤاؿ الذي يبكن اف نطرحو حوؿ امكانية تقاضي ىذه الشركات اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية ،   
ذبد اف ؿبكمة العدؿ الدولية قد اقرت يف قضية شركة برشلونة للجر و االشارة و الطاقة، اف  الشأفخبصوص ىذا 

    الشخصية القانونية للشركات فباثلة لشخصية االفراد، معٌت ذلك انو ال هبوز ؽبا التقاضي اماـ ؿبكمة العدؿ 
اذل التحكم الدورل او غَتىا من احملاكم  ؽبا فقط حق التقاضي اماـ القضاء الوطٍت و اللجوء اأجازو الدولية و امبا 

  . (9)اليت تفتح اجملاؿ لكيانات من غَت الدوؿ كاحملكمة الدولية لقانوف البحار 

 
                                                           

–دار العاتك  –الطبعة االوذل  –الدورل العاـ القانوف الدورل االنساين  مدخل لدراسة القانوف –د. علي ضبيد العبيدي (9) 
 .219ص  – 2114

 .921ص  –اؼبصدر السابق  –اؼبنازعات الدولية  –د. سهيل حسُت الفتالوي (2) 
 .24ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (9) 
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 الفرع الثاني

 االختصاص النوعي

عادة ال يبيز االذباه الغالب يف الفقو و القضاء الدوليُت بُت االختصاص النوعي و الوالية حيث استخدمو     
اؼبصطلحُت باؼبعٌت نفسو دبعٌت اف الوالية ىي ) سلطة احملكمة يف فصل يف منازعات معينة كاؼبنازعات القانونية اي 

 . (9)( معينةلتحقيقات يف الوقائع تلك اؼبنازعات اؼبتعلقة بتفسَت او تطبيق اؼبعاىدات او ا

اذ اف من مهمات ؿبكمة العدؿ الدولية اصدارىا احكاما ملزمة و اف تفصل استنادا اذل القانوف الدورل يف     
صبيع اؼبنازعات اؼبرفوعة اليها من الدوؿ ، و اما كوف احملكمة مفتوحة للدوؿ فهذا ال يعٍت اف الدوؿ اؼبعنية مضطرة 

ة احملكمة للفصل يف النزاعات القضائية متعلقة دبوافقة غبل نزاعاهتا مع دوؿ اخرى عن طريق احملكمة ذلك اف والي
 . (2)الدوؿ الف العدؿ الدورل ما زاؿ بعكس العدؿ الوطٍت امرا اختياريا 

( من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية على اف ) تشمل والية احملكمة صبيع 91/9قد نصت اؼبادة )    
اهنا تشمل صبيع اؼبسائل اؼبنصوص عليها بصفة خاصة يف ميثاؽ او يف  القضايا اليت يعرضها عليها اؼبتقاضوف كما

 . (9)اؼبعاىدات و االتفاقات اؼبعموؿ هبا ( 

ىذا يعٍت اف للمحكمة صالحية النظر يف صبيع اؼبنازعات اليت يعرضها عليها االطراؼ مهما كانت طبيعتها    
عرضت عليها من قبل الدوؿ اؼبتنازعة و   ايا عديدةقانونية او سياسية، فقد نظرت ؿبكمة العدؿ الدولية يف قض

الشكوى اليت  –كانت ذات طبيعة سياسية و مع ذلك عدهتا احملكمة ضمن اختصاصها و من ىذه القضايا مثال 
تقدمت هبا فرنسا ضد مصر غبماية مواطنُت فرنسيُت و اشخاص ربت اغبماية الفرنسية يف مصر و ذلك بسبب 

    زين حسن الناصري ال اتفق مع  الغاء مصر االمتيازات اؼبمنوحة للرعايا االجانب فيها، لذلك يقوؿ الدكتور فنر
ت القانونية فقط و اف اؼبنازعات السياسية ال يبكن عرضها على اف احملكمة زبتص يف فض اؼبنازعا –ي القائل الرأ

على اساس القانوف اال اذا عرضت على القضاء او التحكيم فاف يبتعد عن  بشأهناالقضاء الدورل و اصدار قرار 
 اؼبهمة االساسية اليت وكلت اليو يف ىذه اغبالة لذلك نرى  اف ىذا التصور يتعارض قبل كل شيء مع نص الفقرة

، اما خبصوص الفقرة  نشأهتا( من النظاـ االساسي للمحكمة و مع تطبيقاهتا و ذلك منذ 91( من اؼبادة )9)

                                                           

 .999ص  –اؼبصدر السابق  –د. خالد سلماف جود  –د. مرشد اضبد السيد (9) 
 –دار الشؤوف الثقافة العامة  –الطبعة االوذل  –دور القضاء الدورل يف تسوية النزاعات الدولية  –ن حسن الناصري بد. فنر ز (2) 

 .14ص  – 9434لسنة  –بغداد 
 .12ص  -اؼبصدر السابق  –د. لينا الطباؿ (9) 
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( من نظاـ احملكمة يقوؿ الدكتور فنر زين اننا ال نعتقد باهنا ربدد صالحية احملكمة من حيث 91( من اؼبادة )2)
الدوؿ االطراؼ يف النظاـ االساسي بوالية احملكمة  تعاجل موضوع اقرار ألهنااؼبوضوع باؼبنازعات القانونية ذلك 

اعبربية يف فض اؼبنازعات القانونية اليت تنشب بُت ىذه الدوؿ و كذلك بُت احداىا و دولة اخرى تقبل االلتزاـ 
نفسو اضافة اذل ذلك فاف ما اوردتو ىذه الفقرة يشمل ايضا صبيع مواضيع القانوف الدورل اليت يبكن اف ينشا حوؽبا 

 . (9)زاع بُت الدوؿ يف ؾباؿ عالقاهتا اؼبتبادلة ن

 عليو سوؼ نتناوؿ يف ىذا الفرع والية ؿبكمة العدؿ الدولية و نقسمها اذل :

 الوالية االختيارية –اوال 

الية ؿبكمة العدؿ الدولية يف االصل والية اختيارية، اي قائمة على رضا  صبيع اؼبتنازعُت بعرض االمر عليها و     
للنظر و الفصل فيو، فاذا فقد الًتاضي بينهم صبيعا استحاؿ عرض النزاع على احملكمة و ذلك وفقا غبكم الفقرة 

 . (2)( من نظاـ االساسي للمحكمة 91االوذل من اؼبادة )

طريقة اخرى توكل اذل احملكمة  الشأفقد اقًتحت يف ىذا  9421يف العاـ  تألفتكانت عبنة الفقهاء اليت     
اختصاصا الزاميا للنظر يف اؼبنازعات ذات الطابع القانوين، فقد وجدت ىذه اللجنة حبق انو يًتتب على القضاء 

ال يكوف اختياريا فحسب بل هبب اف الدورل لكي يتمكن من القياـ دبهامو بصورة صحيحة و بشكل مرضي ا
الزاميا اسوة بالقضاء الداخلي غَت اف ؾبلس العصبة و من بعده اعبمعية العامة قد زبليا عن فكرة الوالية  يكوف 

االلزامية للمحكمة اماـ معارضة الدوؿ الكربى و خاصة من قبل حكوميت فرنسا و بريطانيا ، ىذا و دل يستبدؿ 
 . (9)ية يف نظاـ ؿبكمة العدؿ الدولية و بقية ىذه الوالية يف نظامها اساسا لتقاضي امامها مبدا الوالية االختيار 

و باتت احملكمة تعتمد على ارادة االطراؼ اؼبعنية اذا ترؾ حرية االختيار للدوؿ يف اللجوء اذل احملكمة من     
( من ميثاؽ االمم اؼبتحدة و قد جاء فيها انو ) ليس يف ىذا 41عدمو و يعزز ىذا الراي ايضا ما جاء يف اؼبادة )

 دبقتضىما ينشا بينهم من خالؼ اذل احملاكم اخرى اؼبيثاؽ ما يبنع اعضاء االمم اؼبتحدة من اف يعهدوا حبل 
 . (1)اتفاقات قائمة من قبل او يبكن اف تعقد بينهم يف اؼبستقبل ( 

                                                           

 .21 ، 14ص  –اؼبصدر السابق  –د. فنر زين حسن الناصري (9) 
 .914ص  – 2191 –بَتوت  –مكتبة السنهوري  –طبعة اوذل  –القانوف الدورل العاـ  –د. عصاـ العطية (2) 
 .22ص  –اؼبصدر السابق  –ن حسن الناصري بد. فنر ز (9) 
 .229،  221ص  –اؼبصدر السابق  –د. عبد الكرمي علواف (1) 
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 الوالية االجبارية ) االلزامية ( –ثانيا 

اذا كاف االصل اف حملكمة العدؿ الدولية والية اختيارية فاف ىذا االصل و ردت عليو استثناء و دبوجب ىذا       
 االستثناء اصبح حملكمة والية اجبارية يف حاالت معينة اذا كاف االختصاص االجباري حملكمة مطلبا نادى بو رواد

و اليت مت  9412اجملتمع الدورل منذ القدـ حيث كاف اؼببادرة االوذل لتحقيق ىذه الغاية يف مؤسبر الىاي عاـ 
اليت سعت اليها الدوؿ من خالؿ ىذا اؼبؤسبر ىي خلق دبوجبها انشاء ؿبكمة التحكيم الدائمة حيث كانت الغاية 

جهاز قضائي دورل لو والية عامة و ذات اختصاص الزامي و لكن ىذه احملاوالت باءت بالفشل بسبب اعًتاض 
بعض الدوؿ و مت احياء ىذه الفكرة مرة اخرى بصورة اكثر جدية يف عهد عصبة االمم حيث سعت كثَت من 

االصلي ؼبيثاؽ عصبة  اذل خلق جهاز قضائي دورل دائم ذات طابع الزامي يف اؼبشروعالدوؿ و خاصة الالتينية 
االمم اليت ورد فيها نص ىبوؿ احملكمة الدائمة للعدؿ الدورل حق النظر بصورة الزامية يف صبيع الدعاوي القانونية 

كانت النتيجة ىي اقتصار اليت ترفع امامها لكن ىذه احملاوالت اصطدمت ىي االخرى دبعارضة الدوؿ الكربى و  
االختصاص االلزامي على بعض اؼبنازعات القانونية و بشرط قبوؿ الدوؿ اطراؼ النزاع االختصاص االلزامي على 
بعض اؼبنازعات القانونية و بشرط قبوؿ الدوؿ اطراؼ النزاع االختصاص االجباري و هبذا تكوف الدوؿ قد 

زامي لكن ىذا الفشل دل يقضي على عزيبة الدوؿ يف ربقيق اخفقت مرة اخرى يف خلق جهاز قضائي دورل ال
العدؿ الدولية كقاعدة عامة  ىدفها و طرحت فكرة مرة اخرى يف مؤسبر دـو بارتن اوكس هبعل اختصاص ؿبكمة

 . (9)اجبارية مع امكانية التحفظ و دل يكتب ؽبذه احملاولة النجاح ايضا 

يف عهػػػػػػػػػػػػػد االمػػػػػػػػػػػػػم اؼبتحػػػػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػػػػى اف يكػػػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػػػذا و قػػػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػػػتقر عمػػػػػػػػػػػػػل ؿبكمػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػدؿ الدوليػػػػػػػػػػػػػة   
 اختصاصها اجبارية يف اغباالت التالية :

 . اذا تضمنت معاىدة او اتفاقية نص يقر االختصاص االجباري للمحكمة -9
كما اف للدوؿ اليت ىي اطراؼ يف النظاـ االساسي للمحكمة اف تصرح يف اي وقت باهنا بذات  -2

ر للمحكمة بواليتها اعبربية يف نظر صبيع اؼبنازعات تصروبها ىذا و بدوف حاجة اذل اتفاؽ خاص تق
القانونية اليت تقـو بينها و بُت دولة تقبل االلتزاـ نفسو مىت كانت ىذه اؼبنازعات القانونية تتعلق 

 باؼبسائل االتية :
 تفسَت معاىدة من اؼبعاىدات. -أ 

                                                           

 .12ص  –اؼبصدر السابق  –حسناوي العاـر (9) 
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 اية مسالة من مسائل القانوف الدورل. -ب 
خرؽ االلتزاـ الدورل ، ىذا ما نص عليو اؼبادة  طبيعة او مدى التعويض اؼبًتتب على -ج 

 . (9) من النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية (91/2)

كما تنص الفقرة الثالثة من اؼبادة ذاهتا على انو ) هبوز اف تصدر التصروبات اؼبشار اليها انفا دوف قيد و ال شرط  
معينة بذاهتا او اف تقيد دبدة معينة( و تنص الفقرة و دوؿ ا و اف تعلق على شرط التبادؿ من جانب عدة دوؿ

اؼبتحدة( و عليو اف يرسل صورا منها اذل الدوؿ  لألممالرابعة على اف ) تودع ىذه التصروبات لدى االمُت العاـ )
اليت ىي اطراؼ يف ىذا النظاـ االساسي و اذل مسجل احملكمة( و يتضح من ىذه النصوص اف اصدار الدوؿ 

فيو قبوؽبا االختصاص اعبربي حملكمة العدؿ الدولية ىو يف ذاتو امر اختياري ؽبا مطلق اغبرية يف اتيانو  لتصريح تعلن
و االحجاـ عنو كما اف للدوؿ ايضا مىت رات مناسبة قبوؽبا ؽبذا االمر االختياري اف تقيد قبوؽبا دبا تشاء من قيود 

تصروبات قبوؿ االختصاص االلزامي على مدة سرياهنا  موضوعية او زمنية و قد جرت العادة فعال على اف تنص يف
على تضمُت ىذه التصروبات ربفظات تصروبها يف اي وقت تشاء كما جرت العادة او على حق الدولة يف سحب

ـبتلفة قد تنصب على نزاع معُت او على انواع ؿبددة من اؼبنازعات و من اعبدير بالذكر اف تصريح دولة معينة 
زاع قد اصدروا مثل ىذا االلزامي حملكمة العدؿ الدولية ال يؤيت اثره ما دل يكن صبيع اطراؼ الن بقبوؽبا االختصاص

 .(2)يف شاهنا النزاع نفسو من االمور اليت قبلت ىذه الدوؿ كلها اختصاص احملكمة االلزامي التصريح وما ـ يكن 

خالصة القوؿ يف ىذا اؼبطلب اف ؿبكمة العدؿ الدولية بوصفها جهاز قضائي دورل ؽبا اختصاصات قضائية   
 سبارسها غبسم ما تعرض عليها الدوؿ من اؼبنازعات سواء كانت منازعة قانونية او سياسية و سواء كانت الدوؿ 

و ال يف  ية او اليت ليست يف االمم اؼبتحدةاعضاء يف االمم اؼبتحدة او يف النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدول  
النظاـ االساسي للمحكمة و لكنها ترغب يف التقاضي اماـ ؿبكمة العدؿ الدولية وفق الشروط اليت وبددىا ؾبلس 
االمن ، اما غَت الدوؿ من اؼبنظمات الدولية او االفراد فليس ؽبا حق التقاضي اماـ احملكمة، و للمحكمة والية 

ع القضايا اليت يعرضها عليها اؼبتقاضوف كما تشمل بصورة خاصة صبيع اؼبسائل اؼبنصوص عليها يف النظر يف صبي
والية اختيارية اي قائمة على رضا صبيع االطراؼ اؼبيثاؽ او يف اؼبعاىدات او االتفاقات اؼبعموؿ هبا و ىذه الوالية 
 يف حاالت معينة حددىا نظامها االساسي.اؼبتنازعة بعرض االمر على احملكمة كما اف للمحكمة والية جربية 

                                                           

دار الشؤوف الثقافية العامة  –وزارة الثقافة و االعالـ  –الطبعة االوذل  –مباحث يف القانوف الدورل  –د. صاحل جواد الكاظم (9) 
 .942 ، 949ص  – 9449 –بغداد –

 .232، 231ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىادي نعيم اؼبالكي (2) 
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 المطلب الثاني

 االختصاص االفتائي ) االستشاري ( 

فقد عرفتها منذ القدـ نظم قانونية عديدة كالنظامُت الفرعوين و الروماين، و  النشأةدل تكن الفتوى امرا حديث     
 . (9)فقد جرى العمل على اف يعهد هبا اذل اشخاص من ذوي اؼبكانة العالية يف اجملتمع علما و منزلة  ألنبيتها

ىذه الوظيفة حرصت غالبية اؼبنظمات الدولية على زبويل اجهزهتا القضائية سلطة اعطاء  بأنبيةو اقتناعا   
نا يف ىذا اجملاؿ ذبربة االمم اؼبتحدة اليت الفتاوي القانونية بناءا على طلب االجهزة اليت يرخص ؽبا بذلك، فلدي

( منو على سلطة اجهزهتا الرئيسية و الفرعية و كذا منظماهتا اؼبتخصصة يف طلب 41نص ميثاقها يف اؼبادة )
 . (2)الفتاوي من ؿبكمة العدؿ الدولية بشاف اؼبسائل القانونية اليت تثور يف نطاؽ اختصاصات كل منها 

لدولية الوالية االفتائية و اليت يقصد هبا سلطة احملكمة يف تفسَت نص غامض اختلفت عليو اف حملكمة العدؿ ا
الدوؿ على تفسَته ، او تفسَت ما كاف غامضا و دبوجب النظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية هبوز عبمعية 

 . (9)العامة و ؾبلس االمن اف تطلب رايا استشاريا حوؿ اية مسالة قانونية 

ك يبكن كذلك عبميع ىيئات االمم اؼبتحدة و وكاالهتا اؼبتخصصة اؼبرخص ؽبا يف ىذا اػبصوص فضال عن ذل 
اؼبتحدة اف تطلب من احملكمة رايا استشاريا، و قد وضعت ىذه االمكانية موضع  لألمممن قبل اعبمعية العامة 

التنفيذ بالتحديد من قبل اؼبنظمة البحرية االستشارية الدولية و من قبل منظمة العمل الدولية، ىذا و بالرغم من 
و اؼبنظمات الدولية  اف النظاـ االساسي للمحكمة قد خصت اعبهات اؼبذكورة اعاله بطلب الفتوى اال اف الدوؿ

 .(1)سبارس ىذا اغبق ايضا 

اؼبتحدة او من خالؿ الرئيس الوكاالت  لألمميقدـ طلب اغبصوؿ على الراي االستشاري من خالؿ االمُت العاـ 
بذلك و يقدـ الطلب مكتوبا و مشتمال لبياف دقيق للمسالة اؼبراد اغبصوؿ على راي  اؼبأذونةالدولية اؼبتخصصة 

و يرفق بالطلب اي وثيقة او مستند قد يساىم يف اجالء اؼبسالة و توضيحها يقـو سجل احملكمة  ابشأهناستشاري 
بتبليغ كافة الدوؿ اؼبعنية بالطلب و بدعوة الدوؿ و اؼبنظمات الدولية اليت ترى احملكمة اهنا قد تقدـ بيانات او 

                                                           

 .991ص  –اؼبصدر السابق  –د. خالد سلماف اعبود  –د. مرشد اضبد السيد (9) 
 .992ص  –اؼبصدر نفسو (2) 
 .919ص  –اؼبصدر السابق  –د. سهيل حسُت فتالوي (9) 
 .129اؼبصدر السابق ص  –القانوف الدورل العاـ  –د. سليم حداد  –د. ؿبمد عرب صاصيال (1) 
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مدة ؿبددة ، كما تتمتع ىذه الدوؿ و معلومات تتعلق دبوضوع الطلب اذل تقدمي تلك اؼبعلومات كتابة خالؿ 
مناقشة البيانات و اؼبعلومات اؼبكتوبة اؼبقدمة من دوؿ او منظمات دولية اخرى كما  بإمكانيومات الدولية ةو اؼبنظ

 . (9)يبكن للمحكمة اف تقرر ظباع بيانات الدوؿ و اؼبنظمات الدولية و ايضاحاهتا و كذلك مناقشتها شفاىا 

و تكوف تقدمي الطلبات و كذلك مناقشة البيانات باللغات الرظبية للمحكمة و ىي االقبليزية و الفرنسية فاذا   
ىاتُت اللغتُت مت ذلك و صدر اغبكم باللغة اليت مت االتفاؽ  بإحدىاتفق االطراؼ على اف يسار يف القضية 

 دعوى اف يستعملوا يف اؼبرافعات ماال ألطراؼاز عليها، و اذا دل يكن شبة اتفاؽ على تعيُت اللغة اليت تستعمل ج
يودوف استعمالو من ىاتُت اللغتُت و يف ىذه اغبالة يصدر اغبكم باللغتُت الفرنسية و االقبليزية و تبُت احملكمة اي 

 .(2)النصُت ىو النص الرظبي

و يبثل االطراؼ اماـ احملكمة و كالء عنهم و يتم تعيينهم اما يف وثيقة االتفاؽ اػباص برفع النزاع اذل احملكمة او   
يف الطلب الكتايب او يف صحيفة افتتاح الدعوى و اما يف اوؿ اجراء كتايب يقدمو اؼبدعى عليو و اذا امتنع اؼبدعى 

وكالء اؼبتنازعُت يف حكم القانوف فبثلُت ؽبم، ا غيابيا و يعد عليو اف يعُت وكيلو جاز للمحكمة اف تصدر حكمه
بو وكالئهم من تصروبات شفوية او كتابية و سواء كانت ىذه التصروبات متفقة مع يتقيدوف دبا يدذل  فاألطراؼ

وؽبم يف  ما صدر ؽبم من تعليمات من دوؽبم اـ ال، ىذا و يتوذل الوكالء القياـ بكافة االجراءات اؼبتعلقة باػبصومة
ف ؼبساعدهتم يف اقباز مهمتهم على ا القياـ باؼبهمة اؼبوكولة اليهم اف يستعينوا اماـ احملكمة دبستشارين او ؿبامُت

 واجبهم حبرية و  ألداءيتمتع وكالء اؼبتنازعُت و مستشاريهم و ؿباميهم اما احملكمة باؼبزايا و االعفاءات الالزمة 
استقالؿ و ذبدر االشارة اذل اف احملكمة غَت ملزمة باالستجابة اذل طلب الفتوى فلها اغبق يف تقدمي الفتوى او 

 . (9)االمتناع عن ذلك 

اذل االختصاص االفتائي و بُت االختصاصُت  باإلضافةعليو للمحكمة العدؿ الدولية االختصاص القضائي   
ا ففي االختصاص القضائي ىبلص احملكمة اذل اصدار اغبكم او قرار فروؽ مهمة نرى من الضروري االشارة اليه
الفتوى او التوصية و الواقع اف ىناؾ فرؽ واضح بُت اغبكم و  بإصداراما يف االختصاص االفتائي تنتهي احملكمة 

تباع التوصية، فالتوصية ىي ؾبرد ابداء نصيحة او رغبة او دعوة يبكن اف تقبل او ترفض فالدوؿ غَت ملزمة با
التوصيات اليت تصدرىا احملكمة الف التوصية ال تتضمن قانونا قوة االلزاـ و ال يًتتب على ـبالفتها اية مسؤولية 

                                                           

 .24ص  –اؼبصدر السابق  –د. ؿبمد خليل موسى (9) 
 .292 ،291ص  –اؼبصدر السابق  –د. ىاين حسن العشري (2) 
 .293، 292ص  –نفسواؼبصدر (9) 
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قانونية اما اغبكم او القرار فهو امر يتضمن قوة االلزاـ و ال ىبتلف من حيث القوة عن اي قانوف تصدره السلطة 
 . (9)اؼبختصة يف داخل دولة من الدوؿ 

االستشارية فيما يعرض  اآلراءخالصة القوؿ ىو اف حملكمة العدؿ الدولية والية افتائية اي ؽبا صالحية تقدمي   
اؼبتحدة  لألمممن اؼبسائل القانونية من قبل اعبمعية العامة او ؾبلس االمن او اي ىيئة او وكالة ـبتصة تابعة عليو 

و ة بناءا على طلب يقدـ للمحكمة من قبل جهات اؼبذكورة اعبمعية العامة لألمم اؼبتحد و اؼبرخص ؽبا من قبل
 يتم ذلك وفق االجراءات اليت حددىا النظاـ االساسي للمحكمة و الذي تطرقنا اليها سلفا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .911،911ص  –اؼبصدر السابق  – ىادي نعيم مالكيد. (9) 
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 الخاتمة

ؿبكمة العدؿ الدولية و  نشأةبعد اف تناولنا يف البحث اختصاصات ؿبكمة العدؿ الدولية و من خالؿ دراسة  
كمة و احكاـ احملكمة و اختصاصات احملكمة العدؿ الدولية و اجراءات اؼبتبعة اماـ احمل عمل تشكيلها و الية

 كما يلي :نا اذل بعض النتائج و التوصيات  مة العدؿ الدولية توصلكؿب

 اوال : النتائج

 لألممؿبكمة العدؿ الدولية ىي جهاز قضائي دورل دائم و ىي جهاز رئيسي من االجهزة اؼبنظمة  -9
تتوهبا للجهود اليت بذؽبا اجملتمع الدورل  نشأتو ىي وارثة حملكمة الدائمة للعدؿ الدورل  اؼبتحدة

ات بطريقة استعماؿ القوة يف تسوية اؼبنازعات الدولية و حل ىذه اؼبنازعؿباولة منها للتخلص من 
 قضائية و سلمية.

تقـو ؿبكمة العدؿ الدولية دبمارسة نشاطاهتا وفق نظامها االساسي اؼبلحق دبيثاؽ االمم اؼبتحدة و  -2
وبياف  عنها و يتوذل النظاـ االساسي للمحكمة بياف كيفية تشكيل احملكمة يتجزأاليت تعترب جزء ال 

 ند فبارسة ىذه االختصاصات.ع اختصاصاهتا واالجراءات اليت تلجأ اليها احملكمة 
سبارس ؿبكمة العدؿ الدولية نشاطاهتا بواسطة موظفُت دوليُت اذ تتكوف ىيئة احملكمة من طبسة  -9

عشر قاضيا ينتخبهم اعبمعية العامة و اجمللس االمن من قائمة حاوية اظباء اشخاص الذين رشحتهم 
اؼبيثاؽ، و يتم انتخاهبم ؼبدة تسع  ألحكاـالشعب االىلية يف ؿبكمة التحكيم الدائمة و وفقا 

انتخاهبم على اف والية طبسة من القضاة الذين وقع عليهم االختيار يف اوؿ  إعادةسنوات و هبوز 
انتخاب للمحكمة هبب اف تنتهي بعد مضي ثالث سنوات و والية طبسة اخرين بعد ست سنوات،  

كن ذبديد انتخاهبم كما و تعُت كما و تنتخب احملكمة رئيسها و نائبو ؼبدة ثالث سنوات و يب
 احملكمة مسجلها و ؽبا اف تعُت ما تقضي الضرورة بتعيينو من اؼبوظفُت الدوليُت.

 احملكمة فاف احملكمة سبارس نوعُت من االختصاصات :و فيما يتعلق باختصاص  -1
االحكاـ القضائية لتسوية النزاع اؼبعروض امامها و للدوؿ  بإصداراالختصاص القضائي : و اؼبتمثل 

وحدىا ىذا اغبق اـ غَت الدوؿ من اشخاص القانوف الدورل العاـ فليس ؽبا حق التقاضي اماـ 
 احملكمة.

االستشارية عبمعية العامة و ؾبلس االمن و كذلك  اآلراءاالختصاص االفتائي : و يتمثل بتقدمي 
و وكاالهتا اؼبتخصصة بشرط حصوؽبم على االذف من اعبمعية العامة  اؼبتحدة لألمماؽبيئات التابعة 

اؼبتحدة و برغم من اف النظاـ االساسي للمحكمة قد خصت اعبهات اؼبذكورة اعاله بطلب  لألمم
 الفتوى اال اف الدوؿ و اؼبنظمات الدولية سبارس ىذا اغبق ايضا.
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عليها اؼبتقاضوف كما تشمل صبيع اؼبسائل اؼبنصوص  تشمل والية احملكمة صبيع القضايا اليت يعرضها -1
 عليها بصفة خاصة يف ميثاؽ االمم اؼبتحدة و اؼبعاىدات و االتفاقيات اؼبعموؿ هبا.

احكاـ ؿبكمة العدؿ الدولية هنائية و غَت قابلة للطعن فيها اال عن طريق التماس اعادة النظر و  -1
ة يف الدعوى كاف هبهلها عند صدور اغبكم كل يشًتط يف ىذا االخَت اف يكوف ىناؾ واقعة حاظب

من احملكمة و الطرؼ الذي يلتمس اعادة النظر بشرط اف ال يكوف جهل الطرؼ اؼبذكور ناشئا عن 
انباؿ منو و هبب اف يقدـ التماس من خالؿ ستة اشهر من تاريخ تكشف الواقعة و ال يقبل 

 االلتماس بع مضي عشر سنوات من تاريخ صدور اغبكم.

 التوصيات : ياثان

لدوؿ وحدىا اغبق يف التقاضي اماـ احملكمة و نعتقد اف ىذا قصورا يف اعطت ميثاؽ االمم اؼبتحدة  -9
اؼبيثاؽ هبب تالفيو و ذلك جبعل باب احملكمة مفتوح للتقاضي امامها بالنسبة للدوؿ و غَتىا و 

 شاهنا شاف الدوؿ.لبص بالذكر ىنا اؼبنظمات الدولية اليت تتمتع بشخصية قانونية دولية 
كما جعلت اؼبيثاؽ احكاـ احملكمة هنائية و غَت قابلة للطعن اال عن طريق التماس اعادة النظر و  -2

االجدر ىنا اف احملكمة نظاـ التدرج القضائي ) التدرج يف االحكاـ القضائية ( و بذلك بتشكيل 
الطعن فيها دبختلف طرؽ ىيئة قضائية عليا زبتص بالنظر يف االحكاـ الذي تصدره احملكمة عند 

 الطعن اؼبعروفة يف القضاء الداخلي.
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 . 2114 سنة –دار العاتك 

اؼبؤسسة اعبامعية لدراسات  –الطبعة االوذل  –الوسيط يف القانوف الدورل العاـ  –علي زراقط د. -91
 .2199 سنة -لبناف –بَتوت  –و النشر و التوزيع 

 –الطبعة االوذل  –دور القضاء الدورل يف تسوية النزاعات الدولية  –ن حسن الناصري بفنر ز د.  -99
 . 9434لسنة  –بغداد  –دار الشؤوف الثقافة العامة 
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 –اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب  –االتفاقيات الدولية و االقليمية غبقوؽ االنساف  –لينا الطباؿ د.  -92
 .  2191 سنة –لبناف  –طرابلس 

 .2114 سنة –الطبعة االوذل  –دييب للموظفُت الدوليُت النظاـ التأ –ؿبمد اضبد صفوت د.  -99

دار وائل  –الطبعة االوذل  –الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية  –ؿبمد خليل موسى د.  -91
 .  2119 سنة –عماف  –للنشر و التوزيع 

مؤسسة  –طبعة االوذل  –قانوف دورل العاـ  –د. سليم حداد  –ؿبمد عرب صاصيال د. -91
 . 2113 سنة –بَتوت  –جامعية للنشر و التوزيع 

 –االوذل الطبعة  –القضاء الدورل االقليمي  -خالد سلماف اعبود –مرشد اضبد السيد أ.د  -91
 .2111 سنة –عماف  –مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع 

 –بغداد  –مكتبة السيسباف  –الطبعة االوذل  –اؼبنظمات الدولية  –ىادي نعيم اؼبالكي د. -92
 . 2192 سنة –الوزيرية 

 -دار اعبامعة اعبديد –االجراءات يف النظاـ القضائي الدورل  –ىاين حسن العشري د.  -93
 .2199 سنة –االسكندرية 

اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات و النشر و  –الطبعة االوذل  –القانوف الدورل العاـ  –وليد بيطار د. -94
 .2113 سنة –بَتوت  –التوزيع 

 الرسائل: ثانياا 

 –حبث منشور مقدـ اذل جامعة ؿبمد خضَت  –ؿبكمة العدؿ الدولية كهيئة قضائية  –حسناوي العاـر  -9
 . 2191/ 2191 سنة –اؼبوسم اعبامعي  –قسم اغبقوؽ  –بسكرة كلية اغبقوؽ و العلـو السياسية 

 : االتفاقياتثالثاا 

 .9411نظاـ االساسي حملكمة العدؿ الدولية ملحق دبيثاؽ االمم اؼبتحدة لعاـ  -9


