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  :ȪȵــȵǼة 

لنرى اهليئة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة  1948االنتظار إىل غاية عام  يلقد كان من الضرور    
ȉȭ ɀȒȞرȓȿ قȱȿǻ ȯɀǤة تشري يف فتواها بشأن  ALVAREZمبعية بعض قضاهتا الدوليني من أمثال 

ǥǼǶاملت ȴȵɉا Ž  ّسدة باخلصوص يف العالقة الواجب واجمل، إىل الطبيعة الدستورية مليثاق املنظمة األممية
قيامها بني امليثاق كوثيقة دستورية مؤّسسة للمنظمة واألجهزة اليت أنشأهتا من جهة ، والعالقة فيما بني 

  .سلطات هذه األجهزة من جهة أخرى 
 بعد هذه البادرة حملكمة العدل الدولية أخذ القضاء الدويل يتشّيع بشكل متزايد هلذه الفكرة اجلديدة 

للحد الذي أصبح معه يف اإلمكان القول بوجود شبه إمجاع دويل حـول اعتبـار الوثـائق املنشـئة     
للمنظمات الدولية مبثابة دستور هلا تذكر أهدافها وتبني املبادئ اليت تلتزم هبا عند سعيها لتحقيق هـذه  

يت حتكم عالقات هذه األهداف ، وحتدد أجهزهتا وكيفية أداء هذه األجهزة ملهامها ، وتبني القواعد ال
  .األجهزة املختلفة واملتبادلة 

          وقياسا على ذلك ، فقد أنشأ ميثاق منظمة األمم املتحدة بصفته وثيقة دسـتورية قائمـة علـى    
ثالث أجهزة هـي األهـم يف    – De Castroوفق ما عرب عنه القاضي  –"  مبدأ تقسيم السلطات" 

، اجلمعية العامة و حمكمة العدل الدولية ، حيث ُحضي كال منها  جملس األمن:   املنتظم األممي وهي 
  .بسلطات سيادية يف جمال اختصاصها 

فقد عهد امليثاق جمللس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ األمن والسلم الدوليني سـواء حبـل    
جمعية العامة مـا سـوى   أو باختاذ التدابري الردعية حللها، كما أوكل لل(*)الرتاعات الدولية حال سلميا

ذلك من مهام كلما تعلق األمر بالدراسة و التداول و التوصية يف أوجه النشاط املختلفـة السياسـية   
واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية ، يف حني أعطى حملكمة العدل الدولية اختصاص حل الرتاعـات  

  ارها األداة القضائية الرئيسية لألمم ذات الطابع القانوين كاختصاص أصيل وفق نظامها األساسي باعتب
  

                                                 
من حيث أن املصطلح األول أكثر اتساعا من املصطلح الثاين ، وهكذا يهـدف   ajustement " التسوية" عن مصطلح   règlement" احلل"خيتلف مصطلح   (*)

إىل التوصـل  " التسوية" إىل حسم الرتاع حسما دائما وهنائيا بالسعي إىل إهناء تارخيي للرتاع يف إطار بناء عالقات متساوية و عادلة بني األطراف ، فيما تسعى" احلل"
استنادا إىل مصاحل مشتركة تتمثل يف التوصل إىل اتفاق بني أطراف متنازعة يعكس ميزان القوى املتصارعة يف امليدان وال يعكـس بالضـرورة   إىل إهناء رمسي للرتاع 

عنونة الفصـل  عليه  لاالحتياجات العادلة لألطراف ، ويبدو هبذا املعىن مصطلح احلل األنسب واألقرب إىل موضوع دراسة احلال من مصطلح التسوية ، وهذا ما تد
 2005، رعمر سعد اهللا ؛ حل الرتاعات الدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ) . د" : (احلل"و " التسوية"أنظر بشأن التمييز بني مصطلحي.السادس من امليثاق

  .       16-14، ص
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ب   

  
السلم واألمـن   لوجه ال جيع ىاملتحدة ، مسامهة منها يف حل الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية عل

  . والعدل الدويل عرضة للخطر
وإذا كانت نصوص امليثاق قد كشفت عن وجود تعاون جيب أن يقوم بني األجهزة الرئيسية لألمم  

باالختصاصات األصيلة لكال منها ، فإن اآلليات القانونية اليت ُوضعت من  لالذي ال خي املتحدة بالقدر
للفصل بني هذه االختصاصات ،مل تكن حامسـة   1945امليثاق ذات يوم من عام  اطرف الذين صاغو

  . وواضحة بالقدر املطلوب يف امليثاق
 ميدان حفظ السلم حتكمهـا آليـة   فإذا كانت العالقة بني سلطات جملس األمن واجلمعية العامة يف 

يف عمومها ، فإن العالقة بني سلطات جملس األمن و حمكمة العدل الدولية ليس هلا من آليـة   12املادة 
مـع   )3(36مماثلة عندما يباشر اجلهازان وظائفهما يف حل الرتاعات الدولية،  إال مبا جاء يف نص املادة 

تطبيقها ، ناهيك عن الغياب الكلي ألية آلية حتكـم   من غموض يف صياغتها ومن حيث اما يكتنفه
العالقة بني سلطات اجلهازين مبوجب أحكام الفصل السابع يف جممله ، ما أدى بالفقـه الـدويل إىل   
التساؤل عن طبيعة ومدى سلطات اجمللس واحملكمة يف جمال حل الرتاعات الدولية وحدود الفصل بينها 

  .اق ذات الصلةضمن اإلطار العام لألحكام امليث
وهكذا ازداد هذا التساؤل إحلاحا يف املمارسة الدولية خاصة يف بعض القضايا الدولية اليت كانـت  
حمل نظر اجمللس واحملكمة يف آن واحد ، وهو ما جعل اختياري يقع على موضوع احلدود الفاصلة بني 

ساسا مين باألمهية البالغة الـيت  جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف جمال حل الرتاعات الدولية ، إح
شكلها املوضوع على صعيد الفقه والقضاء الدوليني ، مبا أثاره من إشكاالت قانونية جدية يف املمارسة 

  :الدولية ، ومن مث جاءت أمهية طرح اإلشكالية اجلوهرية التالية 
لدولية يف حـل  إىل أي مدى مت ضبط احلدود الفاصلة بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل ا -

وإىل لعام ألحكام امليثاق ذات الصلة ، الرتاعات الدولية وحفظ األمن والسلم الدوليني ضمن اإلطار ا
   الة للفصـل بـني سـلطات واختصاصـات     أي مدى كانت اآلليات املعتمدة من طرف امليثاق فّع

  .اجلهازين ؟ 
ض بني متغريين رئيسني ومها احلـدود  ومن الواضح أن اإلشكالية املطروحة قائمة على الترابط املفتر

الفاصلة بني  سلطات اجمللس واحملكمة من جهة ، و السلطات نفسها املخولـة للجهـازين يف حـل    
  الرتعات الدولية من جهة أخرى ، حيث تتغري هذه احلدود بتغري سلطات اجمللس واحملكمة، ضمن إطار 
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أحكامهما ذات الصلة ، خاصـة منـها الفصـل    اآلليات اليت اعتمدمها امليثاق والنظام األساسي يف 

السادس والسابع والرابع عشر من امليثاق ، واليت يفترض أهنا متثل مواطن التـداخل والتالقـي بـني    
سلطات اجمللس واحملكمة فيما يتعلق باالختصاص وكيفيات التعامل مع الرتاع ، وكذا فيمـا خيـص   

  . ابة على تنفيذها تطبيق احللول النامجة عن هذا التعامل وبسط الرق
  :لذلك ميكن اعتماد الفرضيات التالية لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وهي  
هـو  " الرتاعات السياسية"إن التقسيم التقليدي الذي تبّناه حمّررو امليثاق والذي مفاده أن اصطالح  -1

ختتص هبا حمكمـة العـدل   وبالتايل خيتص هبا جملس األمن وال " الرتاعات القانونية"املقابل الصطالح 
  .الدولية هو تقسيم نظري جمرد 

تتأثر احلدود الفاصلة بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل الدولية مبدى فاعلية اآلليـات الـيت    -2
 .اعتمدها امليثاق للفصل بني هذه السلطات يف التصدي للرتاع 

للفصل بني سلطات اجمللس واحملكمة إمنـا  إن اآلليات القانونية اليت صاغها امليثاق ودرجة فاعليتها  -3
هي انعكاس لطبيعة هذه السلطات اليت منحها امليثاق لكال اجلهازين يف جمال حل الرتاعـات الدوليـة   

  .وحفظ األمن والسلم الدوليني 
وسأحاول إجابة على اإلشكالية املطروحة وحتققاً من صحة الفرضيات املقترحة اعتمـاد املنـهجني   

الوصفي يف سرب غور  املنهجأسلوب حتليل املضمون كأحد أساليب حيث سنعتمد  ن،الوصفي واملقار
االستعانة باملمارسة الدوليـة   مع  الدولية،بعضاً من مضامني أحكام امليثاق ذات الصلة حبل الرتاعات 

ـ  سلطتيهماالدولية يف رسم احلدود الفاصلة بني  العدل األمن واالجتهاد القضائي حملكمة جمللس ا ، فيم
كأحد أساليب املنهج املقارن من أجل املوازنة بـني سـلطات اجمللـس     املقارنة أسلوب سيتم اعتماد

  املقارنـة حل الرتاعات الدولية ضمن أحكام امليثاق والنظام األساسي ذات الصلة ، وكذا  يفواحملكمة 
احملكمة ، وما كـان  كرسه امليثاق يف العالقة بني اجمللس و الذيالوضع احلايل  بني  -من حني آلخر -

على األقل مـن   -باعتبار أن بعض نصوص امليثاق ما هي إال امتداد  ،األمم عصبةعليه احلال يف عهد 
  .خاصة من حيث العالقة بني اجلهازين حمل البحث ، لبعض نصوص عهد العصبة  -الشكلحيث 

منـهما تغطيـة    حيتوي كال منهما على مبحثني ستكون الغاية ،لذا فإن املوضوع سيتضمن فصلني
  .اجلوانب اجلوهرية للدراسة أو ما يفترض أنه يغطي هذه اجلوانب 
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ووفق التسلسل املنطقي للخطة املقترحة، فقد تضمن الفصل األول إبراز احلدود الفاصلة بني سلطات 
اجمللس واحملكمة يف مرحلة التصدي للرتاع ،من خالل معايري االختصاص النوعي واآلليات املعتمـدة  

  . صل بني سلطيت اجلهازين يف حل الرتاع للف
وهكذا تضمن املبحث األول من هذا الفصل املعايري اليت اعتمدها الفقه واألعمال االتفاقية الدوليـة   

هبا جملس األمن،  صومنها امليثاق للتمييز والفصل بني الرتاعات واملواقف السياسية اليت يفترض أهنا خيت
ص بالتصدي هلا حمكمة العدل الدولية ، كما تضمن تقدير وتقيـيم هلـذه   والرتاعات القانونية اليت ختت

املعايري وكذا املنهج الذي اعتمدته حمكمة العدل الدولية حلل إشكال االختصـاص ، فيمـا احتـوى    
املبحث الثاين حماولة استكشاف اآلليات اليت اعتمدها امليثاق يف فصليه السادس والسابع ، واحلكم على 

للفصل بني سلطات اجمللس واحملكمة يف حل الرتاعات الدولية بالطرق السلمية وحفـظ   مدى فاعليتها
األمن والسلم الدوليني، يف إطار ما أعطاه امليثاق هلذين اجلهازين من سلطات يف هذا الشأن من جهة ، 

  . وما كشف عنه الفقه واالجتهاد القضائي يف فصل احلدود بينها من جهة أخرى
    من هذه الدراسة، فقد حاولت ختصيصه ملرحلة الحقة علـى مرحلـة التصـدي   أما الفصل الثاين 

للرتاع ، وهي مرحلة تتعلق بتنفيذ وتطبيق احللول املعتمدة يف حل الرتاع ومدى إمكانية بسط الرقابـة  
على شرعيتها، وفق اآلليات اليت مسح املؤمترون يف سان فرانسيسكو بتمريرها يف الصياغة النهائية لبنود 

  .امليثاق والنظام األساسي للمحكمة ذات الصلة 
مـن امليثـاق    94ولقد اشتمل املبحث األول من هذا الفصل البحث يف مدى فاعلية آليات املادة    

لضمان الفصل بني الوظيفة القضائية للمحكمة واملتضمنة إصدار أحكام هنائية حائزة حلجية الشـيء  
س كجهاز سياسي أسندت له مهمة تنفيذ أحكـام احملكمـة،   املقضي فيه ، والوظيفة التنفيذية للمجل

مبوجب التدابري  الضرورية اليت ميكنه اختاذها لضمان هذا التنفيذ ، فيما خصصت مبحث ثاين للتوقف 
عند آليات الرقابة املمكنة للمحكمة على أعمال اجمللس يف جمال حل الرتاعات الدولية ، حسب مـا  

للمحكمة من إمكانات ملعاجلة صحة لوائح اجمللس مبناسبة أداء وظيفتها  كفله امليثاق والنظام األساسي
القضائية اإلفتائية واملنازعاتية ، لننهي هذه الدراسة بنتائج كخالصة واستنتاجات ملا مت التعرض إليـه  
مبعية بعض االقتراحات ، ميكن أن تساعد على حل أهم اإلشكاالت املطروحة بشأن فاعلية اآلليـات  

ية املعتمدة من طرف امليثاق للفصل بني اجلهازين مبناسبة أداء مهامهما يف حل الرتاعات وحفظ القانون
  .    السلم 



  :           مقدمـــة 

   

   
وألن احلدود الفاصلة بني سلطات اجمللس واحملكمة ُيفترض أهنا تتأثر سلبا وإجيابا مبدى السلطات ذاهتا 

اولت من خالل هذين الفصلني تأكيد املمنوحة لكال اجلهازين يف جمال حل الرتاعات الدولية ، فإين ح
وإبراز هذه الفكرة اعتماداً من جهة على بعض أحكام امليثاق كمصدر للسلطات ، واعتمداً من جهة 
أخرى على املمارسة الدولية جمللس األمن من خالل غزارة اللوائح اليت أصدرها خاصة منذ هناية احلرب 

ني الشرق والغرب ، مستعيناً يف ذلك باالجتهاد القضائي الباردة، عندما حترر اجمللس من قيود الصراع ب
حملكمة العدل الدولية الذي كان له أمهيته البالغة يف بلورة احللول املالئمة لبعض اإلشكاالت القانونيـة  
اليت أثارهتا صياغة بعض نصوص امليثاق يف عالقة عمل كال اجلهازين ، ورسم احلدود الفاصـلة بـني   

  .حلل السلمي للرتاعات الدولية وحفظ األمن و السلم الدولينيسلطتيهما يف جمال ا
من مسائل وإشكاالت قانونية خلّفت جدال كبريا علـى مسـتوى    هونظرا لطبيعة املوضوع وما يثري

القانونية جمانبة املصادر اليت شـكلت ملجـأً    ةالفقه والقضاء الدوليني ، فقد حاولت يف هذه الدراس
تماد أكثر على املراجع واملصادر القانونية املتخّصصة ، اليت تعتمد الكثافـة  للدراسات السياسية، واالع
األمر ويف حدود اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ، وقد كانـت كتـب    هيف املعلومة وفق ما يتطلب

ومقاالت األستاذ الدكتور قّشي اخلري الدارس واملتخصص يف القضاء الدويل ، وكذا كتب ومقـاالت  
   يس السابق حملكمة العدل الدولية السيد حممد جباوي ، هي أهم املصـادر الـيت أعتمـدت    وآراء الرئ

عليها ، لكوهنا الكتابات احلديثة اليت وضعت اإلصبع على اجلرح، وكانت األكثر ختصصاً واألقـرب  
  .إىل موضوعنا من مصادر أخرى كثرية 

ماكان شّيقا مبا يثريه من إشـكاالت   على القارئ الكرمي ، أن البحث حمل الدراسة بقدر يوال أخف
جدية وحديثة يف القانون الدويل ، بقدر ما كان صعبا من حيث اإلحاطة مبجمل جوانبه وحيثياتـه ،  
خاصة يف ظل الظروف الصعبة للغاية واملشاكل الكثرية واملتعددة اليت مازالت ترزح يف ظلها املكتبـة  

مل تكن لتسمح بالتنقل إىل خارج اجلزائر ، حيث تتوافر اجلزائرية ، إظافة إىل صعوبات وعقبات ذاتية 
  .    املصادر امللّمة أكثر بأهم جوانب املوضوع قيد البحث والدراسة
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ȯȿɉا ȰصȦȱا  

țاƕȲȱ ɃņǼتصȱاȿ ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ǬɆǵ ȸȵ ةȲȍاȦȱا ǻȿǼƩا  
  

جملس األمن  وحمكمة العدل الدولية يف جمـال حـل الرتاعـات       سلطات تثري احلدود الفاصلة بني 
وكذا آليـات  ،للجهازين يف حل هذه الرتاعات (*)تتعلق باالختصاص النوعي الدولية بادئ ذي مسائل

  .التصّدي  حللها
فقد كان للعمل االتفاقي والفقه  الدوليني أن  مّيزا بني الرتاعات القانونية اليت يعود  االختصـاص      

وذلـك   والرتاعات السياسية اليت يفترض أهنا خيتص هبا جملس األمـن،  النوعي يف حلّها للمحكمة ،
 كمـا كـان   ،من الرتاعات من زوايا  Ưتلفة بني النوعني   اًاعتمادا على معايري  متعددة  تتبّنى متييز

النظريـة   تالللقضاء الدويل ممثال يف  حمكمة العدل الدولية  منهجه  اخلاص يف حماولته حلسم اإلشكا
  ) . مبحث أول (يف هذا الشأن   عيالنو والعملية اليت عرفتها هذه املعايري من أجل  حتديد  االختصاص

أن حاول إرساء آليات  قانونية يف تصّدي اجمللـس واحملكمـة    كان للميثاق  ،من جهة  أخرى     
حماولة من حمّرريه  غة النصّية ألحكام  الفصل السادسوذلك مبوجب الصيا للرتاعات كل يف ما خيّصه ،

أن هذه اآلليات بقدر ما كانت ضعيفة  وتنقصـها   إال , لفصل بني سلطات اجلهازين يف هذا اإلطارا
الفصل من جهة ،  فقد شهدت  ضمورńا وتالشيńا  مبوجب  أحكام  الفصـل  الفاعلية  مبوجب  هذا 

       جلميع  أنواع الرتاعات مـن جهـة  أخـرى      السابع يف ظل سلطات موّسعة للمجلس يف التصّدي
  ) .  مبحث ثاين ( 

ȯȿɉا ǬǶǤامل  
ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ƘɅاȞر ملȚȺȱاǣ ȰصȦȱا ɁǼȵ. 

و الفقه الدويل معايري ذاتية و موضوعية يف التمييز والفصـل بـني   اعتمدت  االتفاقيات الدولية       
يز بني النـوعني  ي، إال أنة نتيجة إلشكاالت عملية يف التم)مطلب أول (والقانونية  الرتاعات السياسية

كان للقضاء الدويل أن تبىن منهج خاص يف التعامل مع هذه اإلشكاالت قصد حتديـد  ،من الرتاعات 
  ) .مطلب ثاين(للمحكمة الدولية يف جمال حل الرتاعات الدولية االختصاص النوعي 

  
                                                 

  .اً فيما إذا كان سياسياً أو قانوني اجمللس اختصاص اجلهازين من حيث  طبيعة  الرتاع نقصد باالختصاص النوعي للمحكمة و(*)
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 ȯȿɉا ǢȲȖامل  

Ⱦƨات اȖȲȅ ƙǣ ȰصȦȲȱ ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ƘɅاȞȵاȸɅȁ.  
إذا كان ما نص عليه امليثاق و ما أكدته املمارسة الدولية عموماً هو اختصاص جملس األمن يف حل     

، فإنه من الثابت قانوناً هو اختصاص )فرع أول (ولية أو تسوية الرتاعات السياسية و املواقف الد
حمكمة العدل الدولية اختصاصا نوعيا يف حل الرتاعات القانونية حسب ما جاء به امليثاق ووفقا 

  ) .فرع ثاين ( لنظامها األساسي والحتها الداخلية 
 ȯȿɉا țرȦȱا  

 اǹتصاȋ اȰǵ Ž ȄȲŎ اƕȱاȝات ȿ املɀاقȤ اɆȆȱاɆȅة 
، فإنه مع ذلك مل يكن له أن  )1(امليثاق قد جاء  على ذكر الرتاع  واملوقف  أكثر من  مرة  إذا كان  

وعليه ، فقبل اخلوض  يف حتديد  مفهوم  الرتاعات السياسية  كما جاءت  يف النصـوص  . مّيز بينهما
ومتييـزه     différend، البد لنا أوال ă من  تعريف الـرتاع    )فقرة ثانية ( القانونية  و اآلراء  الفقهية 

  ) .  فقرة أوىل (حسب  ما أكده الفقه الدويل يف آراءه املختلفة  situation عن املوقف 
ǥرȪȦȱ1(ا : ( ƃȿǼȱا Ȥقɀامل ȸȝ ȻȂɆɆƢ ȿ ƃȿǼȱا țاƕȱا ȤɅرȞǩ. 

ة، من البديهي أنه ال ميكننا إبعاد أو عزل الرتاعات الدولية  عن النظرّية العامة للرتاعات بصفة عام   
سواء على املستوى الداخلي للدول أو على مستوى العالقات اليت حتكّم العناصر املكّونة للمجتمـع  

فالنظّرية العامة للرتاعات مرتبطة أساسا بالعنف الدويل ، وهبـذا ميكـن مالحظـة  عـدة     . الدويل 
لصـراع  ، أو  فقد نتحدث عن الرتاع ، أو اخلالف ،أو ا. مصطلحات تفيد كلها املعىن العام للرتاع 

األزمة ، أو التوتر ، أو احلدث دون أن نعرف عما نتحدث بالتحديد ، فيكون اسـتعمال مصـطلح   
يف اإلطار العام الحتوائه  عن هذه الظواهر املتعددة ولكنها  تشكل يف النهايـة    différend" نزاع "

بني طرفني   L’impact وهو التعارض أو التصادم ، )2( ميزات مشتركة ينبغي حتديدها يف معىن واحد
  متناقضة  ، وحيدث يف حالة عدم   تعبارة عن تصادم  بني أفكار أو اƟاها: "متضاّدين متامńا ، فالرتاع

  
                                                 

، فيمـا ذكـرت كلمـة    )  3_2( 52و  38، 37، 36، ) 2( 35، ) 1(33، ) 3(27، ) 3( 2: منفردة يف امليثاق ضمن املواد "  الرتاع" مةذكرت كل  (1)
  ). 1(35و  34، ) 1(12، ) 1(1: معا يف املواد " الرتاع  واملوقف" ، فيما جاء على ذكر كلميت 40و 14، ) 3(11: منفردة يف املواد " املوقف"

،  2002، كلية احلقوق جامعة  باتنة ، ) مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية ( ؛ حل الرتاعات الدولية و استعمال القوة ،  قفريدة بلفرا: أنظر (2)
  : نقال عن . 16ص 

-P.F.GONIDEC et R.CHARVIN :Relations internationales , 3 eme Ed , Montchrestien  1981, P.395   
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توافق يف املصاحل مما جيعل األطراف اليت يتعلق هبا موضوع اخلالف حتاول تغيري الوضع القائم لعـدم  

    .)3("قبوله من طرفها 
االدعاءات املتناقضـة بـني   " تلك   Hans kelsenولية كما يراها األستاذ  ويقصد بالرتاعات  الد  

حلّها طبقا لقواعد تسوية املنازعات الدولية الـواردة يف القـانون    شخصني دوليني أو أكثر، ويتطلب
  .)4("الدويل 

لتني أو الرتاع الذي ينشأ بني دو"وحسب األستاذ إمساعيل عمر سعد اهللا ،فإن الرتاع الدويل هو      
بوجه عام بني شخصني أو أكثر من أشخاص القانون  الدويل ، ويتضّمن وجود مطالبة أو ادعـاءات  
من قبل أحد األطراف Ɲصوص مسألة أو موضوع حمدد ، وأن تتقابـل هـذه املطالـب أو تلـك     

   .)5( "االدعاءات بالرفض  أو بادعاءات مقابلة من جانب الطرف األخر
  : فإن شروط قيام الرتاع الدويل هي  ه التعريفات ،من خالل هذ            

 J  أن يكون الرتاع بني أشخاص القانون الدويل.  
 J  تلفة حبيث ُيستمر يف املطالبة هباƯ أن ينشأ عن ادعاءات أو مصاحل  متناقضة بني أطراف. 
 J صفة دولية عامة وليست خاصة مبواطين الدول إال بتوافر شروط بسـط   أن يكون الرتاع ذو

 .اية الدبلوماسية  احلم
متقابلة بني دولتني متنازعتني هلا  تو الرتاع الدويل يتعلق بظهور مصاحل متضاربة Ɵّسد سلوكيا     

فيتضمن الرتاع احتجاجاً مث إنكار مـن الطـرف املقابـل     من  اجلدّية و اجلسامة ما يهّدد مصاحلها،
املسائل السياسية الدولية الـيت ال ترتـب   ولذلك فإن جمّرد االختالف يف اآلراء حول  ،)6( وباستمرار

، فقد حملّت حمكمـة العـدل   )7(تؤّدي إىل نشوء نزاع دويل التزامات  أو حقوق لألطراف األخرى ال
 divergence de" االختالف يف الـرؤى "الدولية يف اجتهاد قضائي سابق إىل متييز جوهري بني جمّرد

vues   والرتاعdifférend   ةبشأن  رأيها االستشارييفɆȲǣقا  ȴقǿ ȜȖȪامل ȨɆǤȖǩ22  ǼȺǤȱا ȸȵ  
  

                                                 
 .23،ص  نفس املرجع (3)
  

 .231، ص 2002القانون الدويل العام ، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ، القاهرة : سهيل حسن الفتالوي   (4)
 .448، ص 2005معجم يف القانون الدويل املعاصر ، الطبعة األوىل ، ديوان املطبوعات  اجلامعية ، اجلزائر  : عمر سعد اهللا  (5)
 .9حل الرتاعات الدولية ،املرجع السابق ،ص: اهللا عمر سعد  (6)
 . 232سهيل حسن الفتالوي ؛املرجع السابق،ص (7)
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 ȃǻاȆȱاȸȵ  ةɆاقȦǩاǥǼǶاملت ȴȵɉات اȹصاǵȿ اتȁاɆتȵيف ما عرف بقّضية الّسيد 1989الصادر سنة  ا 

Dimitru Mazilu  )8(            .  
، فقد دعت الضرورة اإلجرائية الـيت اقتضـتها     situation  internationaleأما املوقف الدويل    

،  عن التصويت –دون املوقف  –من امليثاق امتناع  من كان طرفا يف الرتاع  27من املادة  )3(الفقرة 
امتثاال لقاعـدة   52من املادة )3(وذلك يف القرارات املتخذة تطبيقا ألحكام الفصل السادس و الفقرة 

  .    nemo judex  in causa sua  "ال ميكن ألحد أن يكون  قاضي  نفسه " تقليدية وهي أنه 
يف العديد من املّرات كما ذكرنا ، فإنه " املوقف" و" الرتاع " و إذا كان امليثاق قد جاء على ذكر   

مل يأت على حتديد مدلوهلما أو  على األقل مدلول أحدمها حƓ يتم متييزه بتعريف سلƑ عن اآلخر ، 
سابقة على وجود الرتاع عند ما جاء فيها  على أن املوقف هو مرحلة  34ولو أن امليثاق  ملّح يف املادة 

، وإن " جمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إىل احتكاȫ  دويل أو قد يـثري نزاعـا  "أن 
لكن ليس كل موقف  كان ذلك ليس حمققا يف مجيع احلاالت ، فكل نزاع يتضمن بالتأكيد موقف ،

أن املوقف قد يعّبر على مرحلة من املراحـل   ، وإن كان ذلك  ال يؤثر على)9(يؤدي حتما إىل نزاع 
  .)10( األوىل لنشوء الرتاع وتطوره

لذلك " نزاع" أƽل وأعم من مصطلح " موقف " أيضا ، على أن مصطلح  34وتدل  صياغة املادة    
املوقف لفظة عامة تشمل يف مدلوهلا كلمة نـزاع ، و تبعـا   " يرى األستاذ  حممد طلعت الغنيمي أن 

، فقد خص امليثاق  بعض  املواقف بأحكام  خاصة وّمسـى هـذه   ...نزاع يعترب موقفاً  لذلك فكل
املواقف بالرتاع ، وعلى ذلك يكون الرتاع عبارة عن املوقف الذي يتضمن مقارعة للحجة  أو بتعبري 
آخر، يوجد نزاع  حيث يوجد طرفان أحدها يّدعي حقا واآلخر ينكره عليه أو حيث  توجه دولـة  

... االستجابة إليه ، أما جمرد اخلالف فال جيعل من املوقف نزاعńا أخرى والثانية ترفض   دولةطلبا إىل
وميكن هليئـة األمـم     ،)11(" فاملوقف مشكلة سياسية معقدة تتضارب  فيها مصاحل  أكثر من دولة 

      ذلك فإنه  املتحدة أن تتدخل يف املوقف كراعية للسالم وحامية للمصلحة العامة اجلماعية ،وتبعا ل
  

                                                 
(8) David Ruzié : Droit international public ,14 Ed , Dalloz,Paris,1999.,p.160.   
(9) N. Quoc  Dinh P.Daillier  et A. Pellet : Droit international public, 5 eme Ed, L.G.D.J, Paris,1994,p.795.  

 
 . 367، ص1998الوسيط يف القانون املنظمات الدولية ، الطبعة اخلامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  : أƥد أبو الوفاء  (10)
 .633-632؛ ص 1971حممد طلعت الغنيمي ؛ األحكام العامة يف قانون األمم، منشأة املعارف ، اإلسكندرية  ؛  (11)
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كنا أمـام   مظهرها يف  تنوع اآلراء، بينما لو إذا كان هناȫ نزاع ، فإن املصاحل املتعارضة لطرفيه Ɵد"

  .)12("نقطة بداية اإلجراء توجد يف مصلحة اجلماعة يف أن حيفظ السلم واألمن الدويلموقف فإن 
ه للتفرقة بني الرتاع واملوقف ال ميكـن   أن أي ضابط ميكن اقتراح" ويرى األستاذ  أƥد أبو الوفاء   

ميكن التقرير أن املوقف ليس إال حالة غري حمـددة  :"  ، غري أنه استدرȫ  بالقول أنه"أن يكون حامسا 
     ، يف حني يرى األستاذ مفيد شهاب أنـه )13(" قد تتوافر يف حلظة معينة يف إطار العالقات بني أطرافه

كان األمر نزاعńـا حيمـل معـىن     ة إدعاء ما أنكرته عليها دولة أخرىعت دولمن الثابت انه إذا اّد" 
أما املوقف فهو حالة عامة تنطوي على مشكالت سياسية تتعلق  مبصـاحل عـدة دول أو    اخلصومة ،

  .)14("اجملتمع الدويل ككل
ويف املمارسة ، فقد جرى التقليد على امتناع أعضاء جملس األمن وبصفة اختياريـة أحيانـا عـن      

، ما مل يتعلـق األمـر   )15(املشاركة يف التصويت عند نظر اجمللس للشكاوى اليت يكونون أطرافا فيها
فقد أثريت مشكلة التفرقة بـني الـرتاع   . بقرارات تصدر يف إطار أحكام الفصل السابع من امليثاق

ـ   وات واملوقف ألول مرة أمام جملس األمن عند نظر شكوى سوريا ولبنان اخلاصة بطلب جـالء الق
، فامتنعت كال من بريطانيا وفرنسا عند التصويت  1946الفرنسية والربيطانية عن إقليمهما يف فرباير 

بينـها وبـني    قɆȒة ɀȥǿɀȭ ȨɆȒȵ، كما امتنعت بريطانيا عن التصويت يف )16(عند عرض الشكوى
قضية الرتاع  ، وامتنعت كال من اهلند وباكستان عن التصويت خالل نظر اجمللس يف 1949ألبانيا سنة 

  . )17( 1952و  1950القائم بينهما حول إقليم كشمري بني عامي 
     
  
  
   
  

                                                 
 .809نفس املرجع ، ص  (12)
 .367ص , أƥد أبو الوفاء ؛ املرجع السابق  (13)
 . 97، ص 1989املنظمات الدولية ، الدار اجلامعية، بريوت : مصطفى سالمة حسني  (14)
 .173ص  1975، دار الفكر العرŸ ، القاهرة ) النظرية العامة لألمم املتحدة:(إبراهيم حممد العناين ؛ التنظيم الدويل  (15)
  .117، ص  1974املنظمات الدولية ، الطبعة الثانية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية : الشافعي حممد البشري  (16)
(17)  ȫكلية احلقوق) مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية(دور جملس األمن يف حفظ األمن والسلم الدوليني بني النصوص والتطبيق : قصي الضّحا ، 

  .74، ص 2002، جامعة اجلزائر ، 
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كلما من خالل امتناعها عن التصويت )18(وقد تكون هذه املمارسة دليالً على سلوȫ الحق للدول   

لتفرقـة  من امليثاق بشأن ا )3(27كانت طرفًا يف نزاع ينظر فيه اجمللس ، ويثبت تفسريńا ضمنيا للمادة 
  .)19( املوقف والرتاع رغم االستثناءات احملدودة يف هذا الشأن نيب

يوليو  15وقد سبق للجمعية الصغرى اليت شكلتها اجلمعية العامة أن قدمت تقريراً هلذه األخرية يف    
  :أشارت فيه إىل أن صفة الرتاع ميكن توافرها يف أي من احلاالت التالية 1948

  .على أهنا متثل نزاعńا اتفاق أطراف املشكلة-
  .إدعاء دولة مبخالفة دولة أخرى اللتزاماهتا الدولية وبإنكار األخرية ذلك-
إدعاء دولة بأن دولة أخرى قد أضّرت حبقوق دولة ثالثة وإقرار هـذا اإلدعـاء فتعتـرب طرفًـا يف         -

  .)20(الرتاع
وال يوجد هلذه املسألة أية إشـارة يف   ومل يضع جملس األمن حلد اآلن ضابطًا دقيقًا يف هذا الشأن ،   

النظام الداخلي املؤقت للمجلس ، كما ال يوجد هلذه املسألة أي أثر يف تقرير اللجنة الـيت كلفتـها   
بإعداد تقرير ينظر  يف مسائل التصويت يف جملس األمن والذي تبنته اجلمعية  1947اجلمعية العامة سنة 

املتضـمنة          43/51، كما خلـت الالئحـة   )21(14/04/1949املؤرǷ يف  267العامة مبوجب قرارها 
اإلعالن املتعلق مبنع وإزالة الرتاعات واملواقف اليت قد هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم املتحدة "

من أي تفرقة بني الرتاع واملوقف مما يعين أن املسألة تركت للتقدير السياسي للمجلس مـن  " يف ذلك
   .مع كل حالة على حدا خالل التعامل

اللبنانية بأن وصف الرتاع أو _ويّبني إدعاء االحتاد السوفييت خالل حبث جملس األمن املسألة السورية   
، أن نيـة األعضـاء   )22(املوقف يف مسألة معروضة على اجمللس يعد قرارńا صادرńا يف مسألة موضوعية

  نشاء املنظمة قد اƟهت Ʋو اعتبار أن اجمللس هو الدائمني يف جملس األمن وللوهلة األوىل من تاريǸ إ

                                                 
عندما اعتربت أن امتناع عضو دائم عن التصـويت ال ميثـل   ) 27/3(اعتمدت حمكمة العدل الدولية على قاعدة السلوȫ الالحق للدول يف تفسريها هلذه املادة  (18)

وهي فتوى صادرة بشـأن  . ضي عمومńا بقبول أعضاء األمم املتحدة وقد ح" يدل على وجود ممارسة عامة يف تلك املنظمة " صوت سلƑ واعتربت أن هذا االعتقاد 
 .    77، املرجع نفسه ، ص  1971الوضع يف  ناميبيا سنة 

 عند استخدام حق الفيتو يف القضـية  1968شذّ االحتاد السوفييت عن هذه املمارسة مرة واحدة مبناسبة نظر اجمللس يف قضية تدخله يف تشيكوسلوفاكيا يف أوت  (19)
 .1986،كما شذت الواليات املتحدة األمريكية عن ذلك مبناسبة نظر اجمللس يف قضية نزاعها مع نيكاراغوا سنة 

  .173إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق، ص  (20)
  .71- 70قصي الضحاȫ ؛ املرجع السابق ، ص : أنظر تفصيال هلذا التقرير يف  (21)
  :يف 1946فرباير 4املسألة  يف جلسة  أنظر مناقشات اجمللس حول هذه (22)

 .    119، ص  1950، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، اجمللد السادس، القاهرة  " ميثاق األمم املتحدة " حامد سلطان ، -  
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وحده املختص بتحديد ما إذا كانت املشكلة متثل نزاعńا أو موقفًا ، دون اعتبار لتكييـف األجهـزة   

  .)24(ودون ما اعتبار لوجهة نظر الدولة الشاكية ،)23( األخرى ومنها حمكمة العدل الدولية
 ǥرȪȦȱ2(ا ( :ɆȅاɆȆȱات اȝاƕȱا ȤɅرȞǩة.  

يدفعنا التباين يف وجهات النظر بني النصوص القانونية والفقه يف تعريف الرتاعات السياسية وحتديد    
مداها من خالل املعايري املعتمدة ومنطلقاهتا ، التعرض إىل هذا التعريف حسبما مـا ورد يف العمـل   

  ).ب(، وحسب ما جاء به الفقه الدويل إثراءă هلذا العمل ) أ(اإلتفاقي الدويل 
)Ǖ(- ɄاقȦǩɋا ȰمȞȱا ȤɅرȞǩ:  

قلما Ʊد يف االتفاقيات الدولية مجاعية كانت أو ثنائية تعريف للرتاعات السياسية ، وغالبńـا مـا       
يؤخذ تعريفها مبفهوم سلƑ عند ما يرد يف االتفاقيات واملعاهدات تعريف للرتاعات القانونية ، وأحيانا 

الـواردة يف معاهـدات   " الرتاعات األخـرى  " بهمة من مثل يقتصر يف التعبري عنها على عبارات م
، غري أن الكثري من املعاهدات مع ذلـك   1925أكتوبر  16اليت عقدت بني بعض الدول يف  ولوكارن

تقتصر على ذكر اصطالح الرتاعات السياسية دون أي توضيح ملدلوهلا ، وبالتايل فإن العبء األكرب يف 
  .)25( ملدلول وقع على الفقه الدويلالبحث عن معيار لتحديد هذا ا

ورغم ذلك ، فقد حاولت بعض املعاهدات القليلة وضع معيار لتعريف الرتاعات السياسية ، مـن      
بني أملانيا وسويسرا، عندما استندت على معيـار   1921ديسمرب  3ذلك معاهدة التحكيم املوقعة يف 

هو الذي تكون صفته السياسية غالبة، " السياسي موضوعي يف تعريف الرتاع السياسي قائلة أن الرتاع 
  .)26("حلكم مستند على مبادئ قانونية جمّردة− ذلك   بسبب −وغري قابل 

      
    

                                                 
للجمعية العامة أية سلطة يف هـذا  ) ) 5(رقم  امللحق: أنظر اجلزء اخلاص باملالحق(واملشار إليها أعاله  1988ديسمرب  5الصادرة يف  43/51مل تعط  الالئحة  (23)

لتعزيز منـع املنازعـات أو    الشأن، وكل ما ميكنها فعله يف هذا امليدان هو إمكانية طلب فتوى من حمكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية إذا كان ذلك مالئما
أن رأيا قانونيا لألمم املتحدة ذهب إىل اعتبار أن تقدير حمكمة العدل الدولية من أن أمرا ما يعـد   ويذكر أƦد أبو الوفاء). من اإلعالن  19الفقرة ( املواقف وإزالتها 

أƥد أبو الوفاء ، : ، أنظر  27وفقا للفصل السادس واملادة " نزاعا"من النظام  األساسي ليس حامسا لتقدير أن ذلك األمر يعد ) 2( 36وفقا للمادة " نزاعا قانونيا "
  . 367ابق ، ص املرجع الس

 .173إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق ص  (24)
 .221، ص  1973اللجوء إىل التحكيم الدويل ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العرŸ ، القاهرة : إبراهيم حممد العناين  (25)
  :صلي له على الشكل التايلوقد جاء نص املادة الرابعة من هذه املعاهدة حسب النص األ.  222نفس املرجع ، ص  (26)

" une contestation qui revêt un caractére avant tout politique et ne se prêt pas pour ce motif à une sentence reposant 
sur des principes exclusivement juridiques ".                                                                                                               
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كما أكدت على نفس املعيار قبل ذلك املذكرة التفسريية Ɲصوص املادة اخلامسة مـن املشـروع      

، مث اعتمدته معاهدة التحكيم بني دول  1899 الروسي املقدم ملؤمتر الهاي األول للسالم املنعقد سنة
  .، إال أن الفقه كان أكثر إثراءă هلذا التعريف من خالل املعايري اليت تبّناها)27(أمريكا الالتينية

)ǡ(- ƃȿǼȱا ȼȪȦȱا ȤɅرȞǩ:  
من الصعب وضع تعريف دقيق للرتاعات السياسية ، كما أنه من املستحيل ماّديا وضع قائمة هلذه    
عات ، إذ يالحظ أن فكرة الرتاع السياسي فكرة نسبية بصفة أساسية ، حيث أن مدلوهلا خيتلف الرتا

  . )28(تبعńا الختالف الزمان واملكان ومدى تطور العالقات بني الدول وظروفها
كان بسبب أن املظهر األساسـي لقاعـدة    اƕȱاȝات اɆȆȱاɆȅةويف احلقيقة ، فإن ظهور مصطلح   

بني مجاعة الدول نتيجة لفكرة السيادة ، فال زال قضاء احملاكم الدوليـة رضـائي   القانون مل يكتمل 
  ".   مذهب السيادة"يتوقف على قبول الدول ، ما أدى إىل بروز ما ُعرف لدى الفقه الدويل بـ 

غري أن اختالف آراء أنصار هذا املذهب أّدى بالفقه إىل عدم التوصل إىل االستقرار حـول معيـار     
،ومنهم من استعان مبعيـار  )1(دد لتعريف هذه الرتاعات، فمنهم من اعتنق معيارńا موضوعيا ثابت وحم

  .)2(شخصي يف حتديد هذا التعريف
)1(- Ʉȝɀȑɀامل ǿاɆȞامل:  

أول من أدخل مذهب السيادة يف القانون الدويل ، ففّرق عند حبثه لطريقـة   VATELكان فاتل    
، وذهب إىل أنه ال يصّح أن )29(ساسية واحلقوق األقل أمهّيةحل الرتاعات بني الدول  بني احلقوق األ

فكان هذا هو أول معيار ظهر يف الفقه . )30(نطلب حكم القضاء إال حيث تكون املصاحل غري أساسية
  .للتفرقة بني الرتاعات اليت ميكن أن تعرض على القضاء الدويل وما ال ميكن عرضه عليه منها

يف مشروع الئحة إجراءات التحكيم الذي قدمه أمـام جممـع    Gold Schmidtوكان  األستاذ    
خيص الرتاعات الـيت تـثري مسـائل السـلطة      "السياسية " ذكر أن لفظ  1873القانون الدويل عام 

questions de puissance  وليس مسائل القانون ، وأن الرتاعات غري القانونية واليت تعادل الرتاعات  
  

                                                 
 .760حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق ، ص  (27)
  .222إبراهيم حممد العناين ، اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السابق ، ص  (28)
 .752حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص : أنظر (29)
 .751نفس املرجع ، ص  (30)
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، )31(حكما على أساس من قواعـد القـانون   –بطبيعتها  –ك اليت ال تقبل السياسية يف نظره هي تل

ورأى أن الرتاعات السياسية ذات طبيعة معقدة تتعلق مبسائل اجلنسية واملسـاواة والسـيادة وهـي    
  . بطبيعتها مسائل قوة ال قانون ، وال تصلح للتسوية عن طريق التحكيم

هو املعىن القريب للرتاع السياسي والذي يؤخذ مـن   أن مثل هذا التعريف Briggsويرى األستاذ    
  .)32( خالل تعريف الرتاع غري القانوين

: لقد عبŁرت فكرة الرتاعات السياسية الّسنني حƓ وصلت القرن العشرين ، فقادها كثريون أمثال    
م مسـألة تقسـي   1922وعندما ناقȈ معهد القانون الدويل سـنة  . ربج ، فوشي و باƀ بولد ، ومه

الرتاعات الدولية اكتفى عدد كبري من األعضاء بوصف الرتاعات بالسياسية عندما تؤثر على استقالل 
  .)33( الدولة أو شرفها أو مصاحلها احليوّية

وإذا كان املعيار املوضوعي يف التمييز بني الرتاعات القانونية والسياسية له يف الفقـه القانــوين     
اسي قد اهتم باملسألة من وجهة نظره اخلاصة ، فقد اهـتم السيــاسيون   احلظ الوفري فإن الفقه السي

حديثا بالرتاعات ذات الطابع السياسي وحبثوا يف كيفيـة حتديـدها اسـتنادا للمفكـر السياسـي      
H.J.Morgenthau  34(اليت بّين فيها التوّترات والرتاعات الدولية " السياسات بني األمم" يف مؤلفه(.   

فقيه مورغونتو بأنه ال يـمكن إحالة الرتاعات املتعلقة بالتـوزيع الشامل للسلطة على فقد اعتقد ال   
حمكمة قانون من حيث ال ميكن صياغتها يف اصطالحات قانونية ، ففي قاعـدة هذه الرتاعات يكمن 

  . )35("نزاع بني الرغبة يف احملافظة على التوزيع القائم للسلطة ، والرغبة يف التخلص منه"
قـد أǊنتقد املعيار املوضوعي يف الفترة ما بني احلربني العامليتني حيث كانت الثغرات اليت انطوت ل   

 Subjectiveعليه واضحة ملعظم فقهاء تلك الفترة ، فقد متّت اإلشارة إىل الطبيعة الذاتية لرد الفعل 

réaction اه حادث ما عند حتديد أمهية الرتاع ، أو ما إذا كان الرتاع قدƟ    مّس شـرف الدولـة أو
  كما أدى التناقض الظاهر الذي اتسم به تعامل الدول بإحالة نزاعات ذات أمهية ، )36(مصاحلها احليوية

  

                                                 
 . 223 – 222اهيم حممد العناين، اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السابق ، ص إبر (31)
  .754حممد طلعت الغنيمي ،املرجع السابق ، ص (32)
 .752نفس املرجع ، ص  (33)
 .     39فريدة بلفراق ، املرجع السابق ، ص  (34)
 .20، ص1994لسنة ) 2:(، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باتنة ، العدد " العدل الدوليةكمة املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حم"قشي اخلري؛  (35)
 . 19نفس املرجع ، ص  (36)
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واستبعاد نزاعات قابلة للتسوية بالتطبيق اخلالص للقـانون مـن   اسية كربى على التسوية القضائية سي

    .         نطاق هذا اإلجراء إىل هجر املعيار املوضوعي
عتمدت بعد احلرب العاملية الثانية هي إحالل كل مـن  أولذلك فإن السمة املمّيزة ملعظم املعايري اليت   

موقف الدول حمل طبيعة الرتاع ، ونظرية قابلية أو عدم قابلية النـزاعات للتسوية القضائية مــحل  
النظرية " يري ما أطلق عليه  بـ ، وشكلت هـذه املعا) السياسية ( الرتاعات القانونية أو غري القانونية 

 The Subjective theory of"الشخصية للرتاعات القابلة للتسوية القضائية أو غـري القابلـة هلـا    

justiciability  )37( ا يفńا ذاتيńالتمييز بني الرتاعات القانونية والسياسية واليت تبّنت معيار.  
 )2(- ɄخصȊȱا ǿاɆȞامل:  

عندما ناقȈ معهد القـانون الـدويل مسـألة     1922ار الشخصي إىل سنة ميكن إرجاع أصل املعي   
تقريرا  اعترافا فيه بـأن   Brownو  Politisاالختصاص اإللزامي للمحاكم الدولية ، فقدم كال من 

هناȫ من املنازعات ما ال يصلح ألن تسّوى قضائيا بسبب انعدام املشّرع الدويل القادر على أن يتطور 
وفقا لروح العدالة والتقدم ، فكانت التفرقة بني املنازعات القضائية وغـري القضـائية    بالقانون القائم

قائمة على ما إذا كان الطرف املتنازع يعترف بأنه ال يتأسس على قاعدة قانونية ، بل يطلب تغـيري  
  . )38(القانون القائم

تخذونه يف صياغة وبنـاء  وهكذا تعتمد وجه النظر الشخصية على إرادة األطراف واملوقف الذي ي   
دعواهم ، فيقال أن الرتاع سياسي إذا طلب األطراف تعديل القانون املوجود ، وعلى هذا فإن طريقة 
. عرض الرتاع على أساس من الرغبة يف تعديل أو مراجعة القانون هي اليت تضفي عليه الصفة السياسية

من القانون الدويل على نزاع يتعلق بعدم فإذا طلب كال الطرفني تطبيق قواعد أو مبادئ غري مستمدة 
  . )39(التسلح مثال ، فمن الواضح أن الرتاع هو نزاع سياسي

إىل هذا الرأي عندما يعّرف الرتاعات ذات الطابع السياسي  Charles Rousseauوينضم األستاذ     
  قائمة ، وأن هذه بالرتاعات الناشئة عن طلب أحد الطرفني تعديل األوضاع ال) غري اخلاضعة للقضاء(
  
  

                                                 
 .نفس املرجع  (37)
  .760 – 759حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (38)
  .224بق ، ص إبراهيم حممد العناين، اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السا (39)
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هي االدعاءات املتناقضة الصادرة عن طريف الرتاع والـيت ال   Descampsالرتاعات كما الحظ ذلك 

  . )Schindler )40ميكن وصفها بالقانونية ألهنا تظهر يف تطور الحق للرتاع كما ينقل عن 
ية اليت يتبناها الكثري من وما يالحظ أن وجهة النظر الشخصية تقترب كثريńا من وجهة النظر الواقع   

، حيث مييلون إىل تربير موقف الـدول يف عـدم    Ian Brownlieالفقهاء يأź على رأسهم األستاذ 
إخضاع منازعاهتم للقضاء بوجود أسباب جّدية تقف وراء رفض الدول قبول القضاء اإللزامي ، ألن 

تعزى عدم الصالحية هذه أحيانńا  بعض الرتاعات غري صاحلة للتسوية القضائية لسبب أو آلخر ، حيث
إىل وجود بعض العالقات بني الرتاع والتوتر ، وأحيانńا إىل فاعلية احلل الذي يتضمنه احلكـم، كمـا   

  .)41(تعزى أحيانńا أخرى إىل أمهية املصاحل السياسية واالقتصادية اليت ينطوي عليها الرتاع 
لدولية للتسوية القضائية لعدة انتقادات ، وكـان  عات ااولقد تعرضت النظرية الشخصية لقابلية الرت  

من الذين انتقدوا بشدة هذه النظرية املؤّسسة على معيـار ذاź يف   Hirsch  Lauterbachtاألستاذ  
  .الفصل بني النوعني من الرتاعات

الدول عات الدولية للتسوية القضائية  بأن ارتفقد الحظ لوترباخت يف دراسته الوافية ملدى قابلية ال   
بإثارة مسألة مدى صالحية التسوية القضائية نظرńا لرغبتها يف تسوية الرتاع سياسيا  –يف رأيه  –تقوم 

وليس لعدم صالحية الرتاع بطبيعته للحل عن طريق احملاكم الدولية ، لذلك يرى أن هذا املعيار يفتقد 
اȟ نوع من سلطة املبدأ القانوين على للمنطق والصالحية الواقعية ، معتربńا أن القائلني به حياولون إصب

،وهو ما يراه كذلك األستاذ الغنيمـي  )42( موقف الدول معادي ألي اعتراف حقيقي بسيادة القانون
  ما من حالة مل تعرض على التسوية القضائية ألهنا غري صاحلة للفصل " من الفقه العرŸ الذي يرى أنه 

لقوة حتميها ، فكانت عدم قضائية منازعة من هذا النـوع  فيها قضائيا ، وإمنا ألنه كان واضحńا أن ا
  .)43( "إفصاحńا عن رغبة الدول يف أن حتل إرادهتا اخلاصة حمل التزامها بالقانون 

وسنرى فيما بعد أن حمكمة العدل الدولية من خالل احلاالت اليت تصّدت هلا كانت دائمة وفّيـة     
  مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتحدة يف الفصل يف ملهمتها ودورها كجهاز قضائي رئيسي لألمم 

  
                                                 

 .283، ص  1982شكر اهللا خليفة وعبد احملسن سعد ، األهلية للنشر والتوزيع ، بريوت : شارل روسو؛ القانون الدويل العام، ت (40)
 .22قشي اخلري ؛ املرجع السابق ، ص (41)
  :نقال عن  21قشي اخلري ؛ املرجع السابق ، ص  (42)

-H.Lauterbacht ; the function of low in the international community, Archon Books ,  
Hamden ,USA , 1966, p.5.     

  .758حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (43)
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وأهنا تظل دائما Ưتصة ما دام األطراف تقبل واليتها ، مما يدحض مزاعم أصحاب املعيـار   املتقاضون

  .عات الدولية للتسوية القضائيةارتلالشخصي أو القائلني بالنظرية الشخصية لقابلية ا
ƆاǮȱا țرȦȱا  

ǵ Ž مةȮǂا ȋتصاǹةاɆȹɀȹاȪȱات اȝاƕȱا Ȱ.  
عهد ميثاق األمم املتحدة إىل حمكمة العدل الدولية باعتبارها اجلهاز القضائي الرئيسي للمنظمـة        

اختصاصاً ثابتاً حبل الرتاعات القانونية بني الدول األعضاء يف النظام األساسي واليت تقبل واليتها مـن  
على جملس األمـن  "من امليثاق على أنه  )3(36ة ، وهكذا نّصت املاد(*)حيث االختصاص املوضوعي

وهو يقدم توصياته وفقا هلذه املادة أن يراعي أيضا أن املنازعات القانونيـة جيـب علـى أطـراف     
أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقا ألحكام النظام األساسـي هلـذه   − بصفة عامة −الرتاع
  ".احملكمة

فإنه امتنـع كـذلك عـن     كما رأينايف الرتاع الدويل بصفة عامة رومثلما مل يأت امليثاق على تع   
من النظام األساسي ضمنا يف سياق املادة  36تعريف الرتاعات القانونية صراحة ، وإن أشار إىل املادة 

ولذلك يكون امليثاق قد ترȫ اجملال واسـعńا للفقـه وللنصـوص    . أعاله  ةمن امليثاق املذكور )3(36
  .عن امليثاق وكذا لالجتهاد القضائي من أجل حتديد هذا التعريف ومتييزه عما سواهالقانونية اخلارجة 

لذلك ميكننا التساؤل هنا عن املعايري اليت اعتمدهتا النصوص القانونية واآلراء الفقهية يف تعريف       
ما إذا كـان   معرفة –ومن باب أوىل  –، لكن جيدر بنا أوالً  )الفقرة الثانية(هذا النوع من الرتاعات 

حملكمة العدل الدولية واحملكمة السلف اجتهاد قضائي يرمي إىل حتديد هذا التعريف وكذا حتديد معامل 
وشروط قيام هذا النوع من الرتاعات حƓ تكون احملكمة  Ưتّصة بالتصدي له ، وباخلصوص كشـف  

" املسألة القانونيـة "و différend juridique" الرتاع القانوين"األبعاد القانونية والقضائية للتفرقة بني 
question juridique         وما إذا كان لذلك تأثريات حامسة على االختصـاص القضـائي للمحكمـة

  ).  الفقرة األوىل(
  
  

                                                 
فق ما جاءت بـه  حملكمة العدل الدولية حتديدńا كال من الوالية االختيارية واإللزامية للمحكمة و ratione materiaeنشري إىل أننا نقصد باالختصاص املوضوعي (*)

  :من نظامها األساسي، أنظر يف استعمال هذا املصطلح 36املادة 
  .   67، ص  1989دور القضاء الدويل يف تسوية املنازعات الدولية ، الطبعة األوىل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد : فنرز بن حسن الناصري -
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 ǥرȪȦȱة): 1(اɆȹɀȹاȪȱة اȱǖȆامل ȸȝ ȻȂɆɆƢȿ ƆɀȹاȪȱا țاƕȱا ȤɅرȞǩ.  

، لـذلك  " الرتاعات"أساسا بالفصل يف يتعلق االختصاص القضائي النوعي حملكمة العدل الدولية     
مسألة أولية جيب الفصل فيها قبـل البحـث يف مناقشـة     (*)différend" الرتاع"يعترب حتديد مفهوم 

  تبحث يف مدى وجود نزاع كمة يف تصديها للرتاع القانوين اختصاص احملكمة ، طاملا أن منهج احمل
مـن نظامهـا    )6(36اص والدعوى تطبيقا للمادة بني طرفني أوالً مث حتديد طبيعته قبل قبول االختص

  .، وإالƋ تعذر عليها قبول االختصاص بنظر الدعوى)45(منه )1(38ويف ضوء املادة  )44(األساسي
إىل اصـطالح      )60،  40،  38،  36(فنجد أن النظام األساسي للمحكمة يشري يف عدة مواد منـه     
صاص احملكمة فيما يتعلـق باملوضـوع أو باجلوانـب    سواء عند احلديث عن اخت dispute" الرتاع"

  .املختلفة الختصاصها الفرعي دون حتديد لتعريفه
مل تتضمنه فإن أغلب سندات االختصاص مبا فيها تلـك   36وإذا كانت الفقرة األوىل من املادة     

ة اليت ُتـبىن يف  ، ومن مث فإن مفهوم الرتاع يعترب النوا" نزاع"املدرجة يف املعاهدات تستعمل اصطالح 
إطارها فكرة اختصاص احملكمة ، كما أنه يؤدي وظيفة التعبري القانوين الواضح عن املوضوع اليت تعترب 

  . )46( احملكمة مؤهلة للفصل فيه
Mavromatis  ŽقɆȒة اȵتɆاȁات يف " الرتاع" للعدل الدويل  ةهلذا الغرض عّرفت حمكمة الدائم    

ȃǼȪȱيف حكمها الصادر بتار ا Ǹاختالف حول مسألة قانون " بأنه )  متهيديةدفوع ( 30/08/1924ي
  . )47(" أو واقع ، تنازع أو تعارض آراء قانونية أو مصاحل بني شخصني

  يف  اɆȲȞȱا قɆȒة ȐȞǣ املصاſ اɉملاɆȹة ɅȂɆȲɆȅ Žاوقد أكدت احملكمة الدائمة هذا التعريف يف    
  
  

                                                 
، وال "املسألة"بصفة عامة كما أورده االجتهاد القضائي للمحكمة السلف واحملكمة احلالية ومتييزه عن  " الرتاع " ألغراض هذه الفقـرة سنلجأ إىل حتديد تعريف  (*)

 . ذلك إعادة ملا مت تناوله يف الفرع األول من هذا املطلب كما ال يعترب.يؤثر ذلك يف كون هذه الفقرة تتعلق حتديدńا بالرتاع واملسألة القانونيتني
 .38، ص 1991، 47، اجمللة املصرية للقانون الدويل ،العدد "1988أفريل  26مفهوم الرتاع القانوين يف ضوء فتوى حمكمة العدل الدولية يف "ين؛ زهري احلس (44)
 .24 – 23قشي اخلري ؛ املرجع السابق ، ص : أنظر  (45)
  :نقال عن  14نفس املرجع السابق ، ص  (46)

-S.Rosenne: the law and practice of the international court of justice , martinus Nidjoff publishers , 1985 , p292.   
وقد ورد التعريـف يف   58، ص  2005القضاء الدويل ، دار اهلومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، : وأنظر أيضا ، أƥد بلقاسم  14نفس املرجع ، ص  (47)

  :على الشكل التايلجمموعة أحكام احملكمة الدائمة 
" Un différend est un desaccord sur un point de droit ou de fait , une contraduction , une oppsition de thêses 
juridiques ou d'intérêts entre deux personnes …" , C.P.J.I ; serie A , N° 2 , 1924 ,p.12. 
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           مبوجـب حكمهـا الصـادر     ȵصـȉ ȜȺـȿȁǿɀ  قȒـɆة  ويف  25/05/1926حكمها الصـادر يف  

  Ǹوتبعتها يف ذلك حمكمة العدل الدولية يف العديد من القضـايا مبوجـب   )48(13/09/1928بتاري ،
  .تعريفات مشاهبة

 ȿاŎر ȵȿǿȿاɆȹـا  ȢȲǣ ȜȵاɅǿا ȵƎةامل Ȟȵ ƘȆȦǩاǼȽات اȳɎȆȱفقد ذكرت األخرية يف فتواها بشأن     
  قد نشأ إذًا موقفاً كانت فيه وجهات نظر طرفني متعارضة : " ... أنه 1950س مار 30الصادرة يف 

إنه وبوجود هـذا  . بوضوح فيما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ بعض االلتزامات املترتبة عن معاهدات 
  . )49("املوقف ، فإن احملكمة جيب عليها أن تستخلص أن نزاعات دولية قد نشأت 

يف بعض القضايا اليت عرضت على احملكمة أن التعريف املشار إليه أعـاله   وقد اعترب بعض القضاة   
ƽȿـا1971(   ȯ(ȹاɆǤɆȵـا  قضـييت يف  )Morelli)50   و Fitzmaurice ففي رأي كال مـن   ،ناقصńا

 ȷȿƘȵاȮȱ1963(ا(  وGros)51(  ة  قضيةيفɆǣرȢȱا ǒراǶصȱا)أن وجود نزاع فعلي بني دولتني  )1975
شكوى أو إدعاء أو احتجاج حول عمل أو امتناع عن ) طرافأواأل(لطرفني اأن يقدم أحد :" يقتضي

عمل أو سلوȫ حاضر أو سابق للطرف اآلخر يدحضه هذا األخري أو يرفضه أو ينكر صحته سـواء  
صراحة أو ضمنا ، عن طريق استمرار قيامه باألعمال أو االمتناع عن القيام هبا ، أو استمرار قيامـه  

فال يكفي أن يكون للدولتني آراء  ،" ه ،أو نتيجة عدم تقدميه للتعويض املطلوببالسلوȫ املشتكى من
وكما هو واضح من املقطع املنقول أعاله ، فإنه ال . Ưتلفة أو متعارضة حول مسألة ما أو وضعية ما 

  . )52(يوجد نزاع بني دولتني إذا مل يكن باإلمكان احلصول على ترضية إلدعاء إحدامها من األخرى 
يف مواقف الطرفني ناتج عن مطالبة من دولة ورفض ونكوص فال بد إذا من وجود تعارض حقيقي    

مطلق من دولة أخرى أثناء التقاضي فيما يتعلق بقضايا جوهرية تنطوي على خالف بشأن مصـاحل  
ńا ، وهو ما أكدته احملكمة يف حممية قانونȯاƽ ةɆȒق ȷȿƘȵاȮȱهي  احملكمةوظيفة  " عندما قررت أن ا  

  
  

                                                 
 .61 – 59بق ص أنظر ، أƥد بلقاسم ، املرجع السا (48)

(49) " S ' il est donc produit une situation dans la quelle les points de vue des deux parties , quand à l'exécution ou à le 
non-exécution de certains oligations découlent des traités, sont nettement opposés.En présence d'une telle situation, 
la cour doit conclure que des différends intrnationaux se sont produits .", C.I.J. ; Recueil  1950 , p.74. 
(50) Namibia case ,I.C.J, Reports 1971.,p.314.and  Northern Cameroon case , I.C.J, Reports 1963,.p.109.  
(51) Western Sahara ,I.C.J, Reports1975.,p.71. 

إىل عدم وجود نزاع بني املغرب وإسبانيا نظرńا العتراف كال منهما بأن احلل يتم طبقـا إلجـراء إهنـاء     قɆȒة اȱصǶراǒ اȢȱرɆǣةيف  Grosوهلذا انتهى القاضي  (52)
  -                                                                         .André Gros,OP.IND,C.I.J, Rec 1975.,p.72االستعمار يف إطار األمم املتحدة أنظر 
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إعالن القانون ، لكن ال ميكنها إصدار قرارات إال مبناسبة حاالت ملموسة ، حيـث يوجـد أثنـاء    

  .)53(" التقاضي خالف واقعي متضمنا تنازع مصاحل قانونية بني األطراف
ومن خالل التعريف القضائي للرتاع يتبني لنا جليا وبوضوح االختالف اجلوهري بني املسألة اليت     

       .جمّرد اختالف يف وجهات النظر، وبني ما يعترب نزاعńا باملفهوم الذي تعرضنا لهتعترب 
من  )1(96ذلك املادة إىل كما تشري " أية مسألة قانونية " إن منح احملكمة سلطة إبداء الرأي حول    

تبلور بعـد يف  اليت مل ت" الوضعيات القانونية " ، معناه متكينها من إبداء الرأي حول بعض )55(امليثاق
شكل نزاع باملعىن الذي حددته احملكمة ، ومن ذلك أن تتعلق املسألة باختصاص اجلهاز طالب الرأي 

بني هذا األخري وإحدى الدول  ودون أن تكون تلك املسألة حمل نزاع بني الدول األعضاء يف اجلهاز أ
ى استشارة تبّصـره بالتصـرف   األعضاء ، وإمنا يقتصر األمر على رغبة اجلهاز املعين يف احلصول عل

يف  ومن أمثلة ذلك أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد طلبت استشارة احملكمـة   ،)56(الواجب اختاذه
يتمثل يف متكينها مـن   -كما عّبرت عن ذلك احملكمة -" هلدف عملي وآين" اȢȱرɆǣة اȱصǶراǒ قضية

السياسة اليت جيب إتباعها لتعجيل عمليـة   أن تكون يف وضعية أحسن للتقرير يف دورهتا الثالثني حول
فال يتعلق "على ضوء الرأي االستشاري املطلوب،  الظروفإهناء استعمار الصحراء الغربية يف أحسن 

األمر بإجياد Ưرج لرتاع بني املغرب وإسبانيا حول الوضع القانوين إلقليم اليوم ، بل تعلـق الطلـب   
  . )57("ليم وقت احتالله من طرف إسبانيااملوجه للمحكمة حبقوق املغرب على اإلق

وقد حاول بعض القضاة يف آرائهم االنفرادية ترتيب بعض اآلثار القانونية على التفرقة بني تعبريي      
عّبر يف رأيه املنفـرد امللحـق    AZEVEDO، ومن ذلك أن القاضي  Ȃȹاț قاƆɀȹو  ȱǖȆȵة قاɆȹɀȹة

عن وجود فارق جوهري بني اآلراء املتعلقـة مبجـرد    Ȟȵ ƘȆȦǩاǼȽات اȳɎȆȱبفتوى احملكمة حول 
، فقد تركـز   différend en coursوتلك املتعلقة برتاع قائم فعالً  questionأو مسألة  pointنقطة 

  ق األمر يف النوع الثاين برتاع ـاهتمام احملكمة الدائمة يف النوع األول جبانب قانوين خالص بينما تعل

                                                 
(53)  C.I.J ; Recueil 1963 , pp. 33-34. 

فإن املـادة  " أية مسألة قانونية "من امليثاق ، فإذا كانت املادة األخرية قد نصت على مصطلح ) 1(96من عهد عصبة األمم عن املادة  14اختلفت صياغة املادة  (55)
، وقد اعترب بعض الفقهاء أن هذا التعديل عدمي األثر من الناحيـة  " أي نزاع أو مسألة " حملكمة الدائمة للعدل الدويل أراء استشارية حول قد نصت على تقدمي ا 14

، وهو ما " نزاع قانوين" تعبري  أكثر ƽوالً من" أية مسألة قانونية " القانونية إذ ال يعدو كونه تـحسينا اصطالحيا أو تغيري يف األسلوب فيما اعترب البعض اآلخر تعبري 
، جملـة العلـوم   " مفهوما املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملكمة الدوليـة  " قشي اخلري ؛ : من العهد ، أنظر 14يؤدي إىل نفس النتيجة اليت تؤدي إليها املادة 

  .29،ص)1995(3: االجتماعية و اإلنسانية،جامعة باتنة ،العدد 
 .28،ص  نفس املرجع (56)

(57)  Sahara occidental , avis consultatif , C.I.J ; Recueil 1975., p.20,parg.20. 
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عـن   –من وجهة نظر شكلية  –رغم أن طبيعة اآلراء االستشارية تعّبر حقيقي أحيل للمحكمة ، و

 –عالقة بسيطة بني احملكمة واجلهاز الطالب للرأي ، فإن الرأي الصادر بصدد مسألة ما يعترب Ưتلفـا  
ترتيب أثر قانوين  AZEVEDOوقد حاول  ،)58(عن رأي صدر بصدد نزاع –من وجهة نظر قضائية 
  عات إال برضا أطراف الرتاع اه أن االختصاص اإلفتائي ال ميكن أن ميتد إىل الرتعلى هذه التفرقة مفاد

يف  Winiarskiعكس املسائل القانونية اليت ال يشترط فيها الرضا ، وهو ما ذهب إليه كذلك القاضي 
  .)59(رأيه املخالف امللحق برأي احملكمة يف نفس القضية 

قة بني املسألة القانونية والرتاع القانوين أن عدم رضـا الـدول   ومن اآلثار العملية النامجة عن التفر   
املعنية باملسألة القانونية يستبعد أن تأخذ به احملكمة حƓ فيما يتعلق باملالئمة القضائية إلصدار الـرأي  
االستشاري حوهلا ، وباملقابل فإن قضية عدم رضا الدول املعنية بالرتاع القانوين أو بعضها على عرضه 

ـ  احملكمة قد يؤدي إىل رفض احملكمة إصدار رأيها ،كمـا حـدث يف قضـية     على ɆȲɅǿاȭ ȳـاȚȹا     
  .  بني االحتاد السوفييت وفنلندا)60(اȊȱرقɆة

وإذا كان البعض يعتقد أن احملكمة احلالية قد اƲرفت عن اجتهاد احملكمة الدائمة يف قضية وضـع     
ȸȝ اȅـتمراǿ   اȪȱاɆȹɀȹة اȺȱاƤة اȺȱتائǰو اȞȵ ƘȆȦǩ ÛȳɎȆȱاǼȽاتكاريليا الشرقية وذلك يف قضييت 
 حول فتواها، فإن البعض اآلخر يرى أن احملكمة قد أكدته ضمنيا يف  ɀǩاȥǙ ǡɀȺǱ ǼǱرɆȪɅا ȹ ŽاɆǤɆȵا

ويبقى الرضا بالنسبة للدول الـمعنية مهّما . )61(وإن كانت حددت شروط تطبيقه اȱصǶراǒ اȢȱرɆǣة
  .)62(قدير املالئمة القضائية للرأيليس الختصاص احملكمة ، ولكن لت

بقي أن نشري أخريńا وعلى سبيل االختصاص ، فإن احملكمة وأسوة باختصاصها اإللزامي فيما يتعلق    
  من نظامها األساسي، فإن املسألة سواء  )2(36بضرورة تأكيد الصفة القانونية للرتاع طبقا للمادة 

  

                                                 
(58)  AZEVEDO ; OP.IND , C.I.J ; Rec 1950,p.65-79. 
(59)  WINIARSKI ; OP.DISS ; Op .Cit, pp.91 – 93. 

  - .C.P.J.I. série B,n°5,1923,p27:       ، و أنظر31،املرجع السابق ،ص"مة الدولية املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملك امفهوم"قشي اخلري ؛  (60)
 اɆȺɆȖȆȲȦȱة اǂتȲة اǭɇاǿ اȪȱاɆȹɀȹة اȺȱاǞȉة ǼǱ ǼɆɆȊǩ ȸȝاŽ ǿ اȏǿɉبشأن  2004جويلية  9للتذكري فإن حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر يف  (61)

املالبسات اخلاصة جدا للقضـية ،  " اختالف ظروف القضيتني ، وهذا بسبب  اȱصǶراǒ اȢȱرɆǣةدت كما هو الشأن مبناسبة فتواها حول قد رفضت هذا املبدأ ، وأك
ـ   وكان من بينها أن املسألة تتعلق مباشرة برتاع قائم من قبل ، وإن إحدى الدول األطراف يف الرتاع  وهي مل تكن طرفا يف النظام األساسي ة وال للمحكمـة الدائم

  :أنظر". عضوńا يف عصبة األمم  قد اعترضت على الدعوى ورفضت االشتراȫ فيها بأي حال من األحوال 
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 
2004,( DOC : A/Es- 10/273, 13 juillet 2004 ),p.27,parg.44. 

 .32، املرجع السابق ، ص " مفهوما املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملكمة الدولية " قشي اخلري ؛  (62)
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من النظام األساسي أو اإلفتـائي طبقـا للمـادتني       )1(36طبقا للمادة تفاقي تعلقت باالختصاص اال

  من النظام األساسي جيب أن تكون قانونية ، فقد أكدت حمكمة العدل  )1(65من امليثاق و  )1(96
حƓ يف تقـدمي آرائهـا   -بأن طبيعتها كمحكمة عدل تفرض عليها )63(الدولية يف العديد من القضايا

  ألساسية اليت حتكم نشاطها كمحكمة ، ويترتب على ذلك التزامها عدم إمهال القواعد ا -االستشارية
  . )64(بإعالن عدم اختصاصها بنظر املسألة املطروحة عليها إذا مل تكن تلك املسألة قانونية 

 ǥرȪȦȱة): 2(اɆȹɀȹاȪȱات اȝاƕȱا ȤɅرȞǩ  
الرتاعات السياسـية ،  سوف نتبع يف تعريف الرتاعات القانونية نفس املراحل السابقة املتبعة بشأن     

وثانيا حسب ما أثراه الفقـه الـدويل هبـذا    ) أ(وذلك بأن نعرض أوالً لتعريفها يف العمل اإلتفاقي 
  ).ب(اخلصوص 

)Ǖ(-  ɄاقȦǩɍا ȰمȞȱا ȤɅرȞǩ:  
إن أصول التمييز بني الرتاعات القانونية وغريها ترجع يف الواقع إىل العمل اإلتفاقي بـني الـدول        

  .1907و  1899ىل مؤمتري الهاي لعامي وبصفة خاصة إ
ويالحظ أن االتفاقات الدولية قد أقّرت طريقتني هلذا التمييز، األوىل مؤداهـا وضـع تعـداد         

أما الثانية فتتركّز يف وضع معيار عام على أساسه يتم تعريف  ،)1(للرتاعات اليت توصف بكوهنا قانونية 
  ).2(ماهية الرتاعات القانونية

  :اȱتǼȞاȕ ǻرȪɅة -1
بدأ األخذ هبذه الطريقة رمسيا يف اتفاقية الهاي للتسوية السلمية للرتاعات الدولية اليت توصل إليها     

، وأقرهتا اإلتفاقية اليت وضعها املؤمتر الثاين للسالم املنعقد عام  1899مؤمتر السالم املنعقد بالهاي عام 
الرتاعات اليت يرغب يف أن تكون خاضـعة   ، وكان اهلدف الرئيسي من ذلك هو حتديد بعض 1907

  .)65(للتحكيم اإلجباري
النص على أنه  1907من اتفاقية  )1(38واليت تقابل املادة  1899من اتفاقية  16وقد جاء يف املادة     
  يف املسائل ذات الطبيعة القانونية ويف املقام األول مسائل تفسري أو تطبيق اإلتفاقيات الدولية، تقر " 
  

                                                 
(63)  C.I.J, Rec 1950.,p.72.;  C.I.J, Rec 1962.,p.155. ;  C.I.J, Rec 1971.,p.27.  ;C.I.J, Rec 1975. ,p.21. 

 .24، املرجع السابق ، ص " ت القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية املنازعا" قشي اخلري ؛  (64)
 .208إبراهيم حممد العناين ؛ اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السابق ، ص  (65)
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سلطات املوقعة بأن التحكيم هو الوسيلة األكثر فاعلية ، و يف نفس الوقت األكثر عدالـة لتسـوية   ال
  ".عات اليت مل يتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية االرت
بني فرنسا وبريطانيا يف املادة األوىل منها  1903أكتوبر  14وقد أخذت اتفاقية التحكيم املوقعة يف    

سالفة الذكر ، وتبعها يف ذلك كثري من معاهدات التحكيم اليت عقدت  16بذات منطوق نص املادة 
  .)66(يف هذه الفترة 

أنه ُيعاب على ذلك النص عدم الوضـوح يف التحديـد    Philippe Chappelوقد رأى األستاذ    
  . الكامل ملدلول الرتاعات القانونية ، كما أن فكرته تقترب من شروط التحكيم اخلاصة

Ɵنب هذا النقص يف التحديد عند وضع عهد عصبة األمم يف أعقاب احلرب العامليـة   وقد روعي   
للرتاعات اليت تقبل  –أصبحت بعد ذلك تقليدية  –منه قائمة  )2(13األوىل ، وهكذا تضمنت املادة 

التسوية بطريق التحكيم أو القضاء وذلك بالنص على أن من بني املسائل اليت تقبل احلـل بواسـطة   
  :م أو القضاء الرتاعات املتعلقة بـ التحكي

  .تفسري معاهدة -
  .أية مسألة من مسائل القانون الدويل -
  .حقيقة أية واقعة واليت إذا ثبتت تشكل خرقا لاللتزام دويل -
  . مدى وطبيعة التعويض املترتب على هذه املخالفة -

الدائمة للعدل الدويل، وُنقـل   من النظام األساسي للمحكمة )2(36وقد ورد ذات النص يف املادة     
 )3(36أيضا إىل النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ضمن نفس املادة ، كما احتوت ضمنا املـادة  

  .)67(من امليثاق هذا اإلحصاء 
، فإن القائمة )68(ورغم النقد املوّجه من طرف بعض الفقه إىل الصيغة اليت جاء هبا التعداد السابق    

  قلنا ،حƓ رأى فيها البعض القائمة اليت تضم كل  اأصبحت فيما بعد قائمة تقليدية كماليت تضمنها 
  

                                                 
  .209املرجع نفسه ، ص  (66)
 .210نفس املرجع ،ص (67)
لذي أخذ به هذا اإلحصاء الذي وصفه بغري اجملدي، وإن ظهر متفق نسبيا مع الطائفة األوىل والثانية إال أنـه  بدا األستاذ جورج سال منتقدńا للمعيار املوضوعي ا (68)

ة ى إدماج الفقرة الثالثة مع الفقـر جادل يف ذاتية الطائفة الثالثة اليت حترȫ املسؤولية الدولية ، حيث يرى أن إثبات وجود واقعة ليس يف ذاته عمال قضائيا ، وبالتايل ير
مسألة قـانون  فيما رأى األستاذ بوريل أن الطائفة الثانية واسعة حبيث ميكن أن تستوعب كل الطوائف األخرى ، بل إهنا تضم كل الرتاعات حيث Ʊد فيها . الرابعة
 .212 – 211املرجع نفسه ، ص : أنظر . دويل
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  . )69(الرتاعات القانونية اليت ميكن تصورها عمليا 

2- ɃǿاɆȞامل ȤɅرȞتȱة اȪɅرȕ:  
أكتـوبر   16وقد أخذت هبذه الطريقة اتفاقات لوكارنو اليت عقدت بني جمموعة من الـدول يف      

وهو ذات النص يف االتفاقـات  (ّمن نص املادة األوىل من االتفاق بني أملانيا وفرنسا ، فلقد تض 1925
كل املنازعات بني أملانيا وفرنسـا مـن أي   : " تعريفا معياريا للرتاعات القانونية بالقول أن) األخرى

  طبيعة كانت ويدور موضوعها حول حق يتبادل األطراف املنازعة فيه ومل يكن باإلمكان تسويتها 
ـ    ةوديŋا بالطرق الدبلوماسية العادية ، تعرض لتسويتها إما على حمكمة حتكيم أو على احملكمـة الدائم

من املفهوم أن الرتاعات السابق ذكرها تتضّمن بصـفة  "، وأشارت يف هنايتها إىل أنه " للعدل الدويل 
  ".من عهد عصبة األمم )13(خاصة املنازعات املذكورة يف املادة 

ه الصيغة خطوة هامة Ʋو وضع معيار لتحديد مدلول للرتاعات القانونية من حيث موقف وتعد هذ    
اليت حتدد  –األطراف وتقريرهم للموضوعات ، حيث يرى األستاذ جورج سال أن هلذه الصيغة 

ميزة Ɵعلها ُتفّضل عن صيغة التعداد اليت أخذ هبا  –الرتاعات القانونية على أساس من إرادة األطراف 
  .عصبة األمم ونظام حمكمة العدل الدولية  عهد
وقد وّجه هلذه الصيغة عدة انتقادات من جانب كبري من الفقه ومل يرو فيها إال تكرارńا لصيغة املادة    
من العهد ، فيما يرى جانب آخر أهنا اقتصرت على احلقوق ومل تشر إىل االلتزامات القانونيـة ،   13

ا كانت صيغة قليلة الوضوح ، وهذا هو سبب االختالف حول املعيـار  إال أن أهم انتقاد وّجه هلا أهن
الذي تضمنته ، والذي يرجع إىل تعدد األوجه اليت ينظر هبا كل فقيه إىل هذا التعريف متخذًا منظاره 

  . )70(املعيار الذي يقتنع به يف حتديد مدلول الرتاعات القانونية
ر Ưتلط يف التعريف بني التحديد الذاź للحقوق املتنازع ويبدو أن هذه الصيغة حاولت األخذ مبعيا   

  .  من العهد 13فيها والتحديد املوضوعي املؤّسس على ما تضمنته املادة 
)ǡ(-  ƃȿǼȱا ȼȪȦȱا ȤɅرȞǩ:  

الرأي السائد يف الفقه أن الرتاعات القانونية هي فحسب اليت تقبل اخلضوع للتحكيم أو التسـوية      
  ه Ɲصوص حتديد مƓ يكون الرتاع قانونيا ال Ʊد اتفاقا بني الفقهاء حول وجهة نظر القضائية ، غري أن

                                                 
:  أنظـر . ب تّصور أن ƣة نزاعńا ليس من شأنه أن يكون يف عداد هذه الفئات األربـع ويرى األستاذ شارل روسو أن هذا التعداد جاء على أكمل وجه ، إذ يصع (69)

 .323شكر اهللا خليفة وعبد احملسن سعد ، املرجع السابق ، ص : شارل روسو ،  ت 
 .215 – 213إبراهيم حممد العناين ؛ اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السابق ، ص  (70)
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 ،)1(واحدة وإمنا ميكن أن نقّسم الفقه إىل اƟاهني رئيسيني ، األول يأخذ بوجهة نظـر موضـوعية   

  ).2(والثاين يأخذ بوجهة نظر شخصية 
)1(- Ʉȝɀȑɀامل ǿاɆȞامل:  

وجهة  1873املشروع الذي قدمه إىل جممع القانون الدويل عام  يف Gold  Schmidt أبرز األستاذ   
بالنظر إىل أن قراره يعـد   -نظر موضوعية يف حتديد ماهية الرتاعات القانونية ، فقد رأى أن التحكيم

ال ميكن تطبيقه على الرتاعات غري القانونية اليت ال تسمح طبيعتها حبكم مؤسس على قواعـد  -قضائيا
  . )72( قد أدخل يف الرتاعات القانونية املطالب اإلقليمية وتفسري املعاهدات، و)71(من القانون

الرتاعات القانونية هـي  : "قوله أن westlakeرأي الفقيه  Hirsch  Lauterbachtوينقل األستاذ     
  .)73( "اليت ميكن حلّها عن طريق قواعد معروفة وهلا قّوهتا املعتمدة على الرضا العام للمجتمع الدويل

أن القابلية لتطبيق قواعد القانون الدويل الوضعي يشـكل اخلـط    De Visscherويرى األستاذ     
الفاصل بني الرتاعات القانونية والسياسية حيث يرى أن األخذ باملعيار املوضوعي يأź مـن جانـب   

رجـل  رجل القانون فقط ، فتحديد مدلول الرتاعات القانونية مسألة نسبية ختتلف من وجهة نظـر  
القانون عنه من وجهة نظر رجل السياسة ، فاألول وإن كان يأخذ مبعيار موضوعي وهـي قابليـة   
الرتاعات للتسوية على أساس من مبادئ القانون ، فإن رجل السياسة يف حتديد ذلك املدلول ينظر إىل 

  .)74( أمهية الرابطة بني هذا الرتاع ومصاحل الدولة
، "املصلحة احملمية قانونńا"قاعدة   Philippe Chappelأيضا ما يعتربه  ويقترب من املعيار املوضوعي   

ńا مبوجب قاعدة أو التزام دوليني فإن الرتاع الذي يدور فإذا كانت املصلحة املتنازع عليها حممّية قانون
حوهلا هو نزاع قانوين يهدف إىل ƥاية هذه املصلحة مبوجب القانون الذي يقر بوجودها ، أمـا إذا  

نت املصلحة غري حممّية قانونńا عن طريق نص قانوين يربط أطراف الرتاع فإن هذا الرتاع سياسـي  كا
  . )75(يهدف إىل تغيري الوضع القانوين للمصلحة حمل الرتاع ولصاحل أحد األطراف على حساب اآلخر

   

                                                 
  .217نفس املرجع ، ص  (71)
 .754حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (72)

(73)  H.Lauterbacht;" La théorie des différends non justiciables en droit international",R.C.A.D.I.,T.34,1930 -
IV,p.554. 

  .218 – 217إبراهيم حممد العناين ؛ اللجوء إىل التحكيم الدويل ، املرجع السابق ، ص  (74)
  .38زهري احلسين ، املرجع السابق ، ص  (75)
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)2(- ɄخصȊȱا ǿاɆȞامل:  

رتاعات القانونية ، ويرى أن أيـة  يأخذ جانب من الفقه بوجهة نظر شخصية يف حتديد مدلول ال    
  .حماولة للبحث عن معيار موضوعي يف هذا الصدد غري جمدية

ولتحديد ماهية الرتاعات القانونية وفقا هلذا املعيار ينبغي الرجوع إىل الطريقة اليت يصـوȟ هبـا       
ر األسـتاذ  األطراف إرادهتم يف الطلب املقدم منهم كأساس لتسوية الرتاع ، وقد أوضح هذا املعيـا 

F.Castberg  أن الفاصل يف معرفة مـا إذا  :" قائالً  1931يف دروسه أمام معهد القانون الدويل عام
كان الرتاع ذات طبيعة قانونية أم ال هي طريقة عرض األطراف للمسألة حمل اخلالف ، فـالرتاع ال  

د القانون الـدويل أو حـول   يكون قانونيńا إالّ يف احلدود اليت يتنازع فيها األطراف حول تطبيق قواع
  . )76("تفسريها

للدراسات الدولية بلندن يف تقريرهـا   David Daviesوقد أقّرت اجلماعة الدراسية التابعة ملعهد      
حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية وجهة النظر الشخصية يف حتديد ماهية الرتاعات القانونية ، 

نزاعات سياسية حمضة، غري أنه يف الغالبية العظمـى مـن    –دون شك  –فبعض الرتاعات قد تكون 
الرتاعات قد يلجأ أحد األطراف أو كالمها إىل تربير موقفهما أو بعض األوجه منه باملطالبة حبقـوق  
. قانونية ، فإذا طلب كال الطرفني حتديد ماهية حقوقهما القانونية فالرتاع يكون بوضوح نزاعńا قانونيا

أن الرتاعات القانونية هي اليت يرى  –أحد أنصار هذا املعيار – Oppencheim لذلك يرى أوبنها مي
، فهو خالف ينصب حـول  )77(تقوم على أساس من القانون الدويل ادعاءاهتماألطراف املتنازعة أن 

  . )78(تفسري القانون أو عدم االتفاق حول تطبيقه امللموس على أرض الواقع 
هذه النظرة لتعريف الرتاعات القانونية من حيث أن صياغة إدعـاءات   وميكن توجيه االنتقاد إىل    

األطراف قد تكون أحيانńا مبهمة وغري حمددة ، مما يصعب معه معرفة ما إذا كانوا يتنازعون حقوقـا  
عليه الختيار  ىقانونية أم مصاحل أم غري ذلك ، كما أن األخذ مبعيار شخصي يفتح الطريق أمام املدع

ل خطورة ، وذلك بتأسيس مطالبته على أوجه غري قانونية للتخلص من إمكانية عـرض  اإلجراء األق
  . )79(اخلصومة على القضاء 

                                                 
  .220إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق ، ص  (76)
 .26، ص  1978املنازعات الدولية ، مطبعة دار السالم ، بغداد : جابر إبراهيم الراوي  (77)
  : نقال عن  188 ، ص 2005التحكيم الدويل ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، : أƥد بلقاسم  (78)

- Berlain (A) ; " La distinction entre les différends juridiques et les différends politiques dans la pratique des 
organisations  internationaux " , R.B.D.I ,1975.,pp.449 – 450. 

 .221إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق ، ص  (79)
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ƆاǮȱا ǢȲȖامل :ȋتصاǹɎȱ ȃاȅǖȭ ǥǼتمȞامل ƘɅاȞة املȵɎȅ ɁǼȵ رɅǼȪǩ  

لقانونية إن املعايري اليت وضعتها األعمال اإلتفاقية واآلراء الفقهية للفصل بني الرتاعات السياسية وا    
مل تستطع الفصل احلقيقي بني ما هو سياسي حبت وما هو قانوين حبت أو وضع إطار لكال النـوعني  

نظـرńا لتشـعب    ط املوضوعة وفق املسألة املطروحةمن الرتاعات وإلزام األطراف الدولية بإتباع األمنا
ل مرحلة مـن مراحـل   وتعقد املعامالت الدولية يف ك ، املواضيع وارتباطها ببعضها البعض من جهة

تطور اجملتمع الدويل من جهة أخرى ، مع صعوبة التقاء وجهات النظر باƟاه القضايا وطرق احللـول  
  . )80( املناسبة هلا سواءă كانت قضائية أو غريها

لذلك فقد فشلت املعايري املعتمدة لصعوبة اختيار وتفضيل أّيا منها ، ذلك أنه من غـري املنطقـي       
ى إرادة األطراف ، أي التقدير التحكمي لألطراف يف جمال االختصاص النوعي يف وقت االعتماد عل

جيب الّسعي فيه Ʋو تأكيد فاعلية وتقوية األجهزة املنعقد هلا هذا االختصاص سواءă كانت قضائية أو 
د سياسية ، ومن جهة أخرى قلّما يتحقق ثبوت وتأكيد وجهة النظر املوضوعية اخلالصة يف سبيل حتدي

  .)81( ما إذا كان الرتاع قانونيا أم ال
لذلك سنرى يف هذا اجلزء من البحث أسباب عدم وجود معيار مؤكد وحاسم للتمييز والفصل      

، وأسباب عدم وجود أمهية عملية ملموسة هلذا الفصل ) فرع أول(بني الرتاعات القانونية والسياسية 
هذا اإلشكال  ، باإلضافة إىل التعّرف على املنهج الذي اعتمدته حمكمة العدل الدولية حلل) فرع ثاين(

يف بعض القضايا اليت مارست فيها اختصاصها اإللزامي على اعتبار أن هذا االختصاص يقّيد احملكمة 
  ).فرع ثالث(صراحة بنظر الرتاعات القانونية 

ȯȿɉا țرȦȱا  
  .ɆȞȵ ǻɀǱȿ ȳǼȝاǵ ǿاȦȲȱ ȴȅصƙǣ Ȱ اƕȱاȝات اȪȱاɆȹɀȹة ȿاɆȆȱاɆȅة

عات الدولية إن مل يكن مجيعها ترتكز يف نفس الوقت علـى  تؤكد املمارسة الدولية أن معظم الرتا    
أسس قانونية وتتلّون بطابع سياسي ، فمن املشكوȫ فيه يف الواقع وجود معيار فاصل بني اجلـانبني ،  
فالرتاع الواحد قد يضم عناصر Ưتلفة ، وميكن تكييفه على أساس أحد هذه العناصر بأنه قـانوين ،  

  وقد أشارت إىل هذه الصفة املختلطة بعض املعاهدات منها االتفاقية  ،وعلى عنصر آخر بأنه سياسي
                                                                                                                                                             

 
 .43 – 42ق فريدة ؛ املرجع السابق ، بلفرا (80)
  .226إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق ، ص  (81)
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، فمحاولة التمييز بني )82( 18يف مادهتا 1957األوروبية للتسوية السلمية للرتاعات الدولية املوقعة سنة 

، ذلـك أن  )83(الرتاعات القانونية والسياسية ال تعّبر فقط عن استفهام مفتعل بل على استفهام مغلوط
 كما أن املمارسة تبّين أن كـل الرتاعـات  ،) فقرة أويل(كل الرتاعات الدولية تضم عناصر سياسية 

  ).فقرة ثانية(حياول املعنيني هبا االرتكاز على أسس قانونية يف حلّها  الدولية
 ǥرȪȦȱة): 1(اɆȅاɆȅ رȍاȺȝ ȴȒǩ ةɆȱȿǼȱات اȝاƕȱا Ȱȭ  

يطها من الظروف ما يضفي عليها  الطابع السياسـي ،  إن الرتاعات اليت تثري مسائل قانونية قد حي    
  .ألن نزاعńا قد يكون يف ذاته قانونيا ومع هذا تسوده بعض املظاهر السياسية

ألن الوقائع ، فقد يشتمل الرتاع القانوين على نزاع سياسي حيث يتداخل الرتاعان بعضهما ببعض     
تدور حول تضارب مصاحل أطراف الرتاع ، وهـذا   اليت يقوم عليها الرتاع القانوين هي وقائع سياسية

  .)84(التضارب يسّيس الرتاع ألن التعارض يف املصاحل هو واقعة سياسية 
كل نزاع دويل له خاصية سياسية إذا "هذه احلقيقة على أساس أن  Lauterbacht ويؤكد األستاذ    

فالدولة هي هيئة سياسية ، وكل املسائل ... ما أدركنا أن هذا الرتاع ميثل بعض األمهية للدولة املعنية 
 ،"اليت متّسها يف جمموعها وخاصة يف عالقاهتا مع الدول األخرى هي بالتايل سياسية وتعترب بذاهتا هامة

أن نقائص التنظيم القانوين الدويل يؤدي إىل تضخيم األمهّية واخلاصـّية السياسـية لكـل    " ويضيف
تدليل على أن كل الرتاعات بني الدول هي نزاعات من طبيعة ليس من الصعب ال" وأنه ،)85("الرتاعات

  .)86("سياسية بوصفها تنطوي على مصاحل هامة للدول وإن بدرجات متفاوتة
أن نزاعĆńا قانونيا قد يثري نتائج سياسية  Louis Delbezوتأسيسا على مّربرات أخرى يرى األستاذ     

إن على  –قد يثور اهتمامه احليوي بالقضّية ويعتربها هامة بسبب أن الرأي العام للشعوب ذات الشأن 
  .)87(ورغم طبيعتها القانونية ، تتعلق مبصلحة وطنية هامة –صواب أو خطأ 

أنه قلما يوجد نزاع قانوين ال يقّدم لألطراف مصلحة أيا  VEZIJLويف نفس املعىن يرى األستاذ     
  ن يضفي عليها طابعńا سياسيńا يف أي حلظة، فال كانت ، والواقع إذًا  أن كل مسألة قانونية ميكن أ

  
                                                 

  نفس املرجع  (82)
(83) - DAPO AKANDE ; " the role of the I.C.J in the maintenance of in peace" 
     R.A.D.I.C. ,T.8 , N° 3, Sept 1996,p.598. 

 .40ابق ، ص زهري احلسين ؛ املرجع الس (84)
(85)  H.Lauterbacht ; Op.C it. , p.564. 
(86)  Ihid ;p.566. 
(87)  Louis Delbez ; Les principes généraux du Contentieux international , L.G.D.J,Paris ,1962.,p.52. 
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يوجد نزاع أكثر قانونية من نزاع حول تفسري املعاهدات ، إال أن تعارض املصاحل الذي يـثريه هـذا   

  . )88( الرتاع ذاته كثريńا ما يضفي عليه الطابع السياسي وحيول يف الغالب دون تسويته
اعات قانونية أحاطتها بعض الظروف السياسية جعلـت  وميكن التدليل بقضايا حديثة تضمنت نز    

 قȒـɆة و  قɆȒة اȵɀȲǣǼȱاȿ ƙɆȅاȺȪȱصƙɆȲ اȵɉرƙɆȮɅ اǂتȾȕ Ž ȸɅȂǲـراȷ من الرتاع Ưتلط وهي 
  .، كما سنرى أكثر تفصيال هلما فيما بعد اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅة ȼǤȉȿ اȮȆȞȱرɅة ȮɆȹ Žاǿاɀȡا ȽǼȑȿا

 ǥرȪȦȱ2(ا : (ǩرǩ ةɆȱȿǼȱات اȝاƕȱا ȰȭةɆȹɀȹقا ȄȅǕ ɂȲȝ ȂȮ.  
من غري املشكوȫ فيه  أن الكثري من الرتاعات الدولية مهما كانت أمهيتها السياسية غالبة  تقوم أو     

يف الواقع هي  –إن مل نقل كلّها  –على األقل ُيزعم قيامها على أساس من القانون ، فجل الرتاعات 
. صور نزاع يكون أجنبيا وخارجńا عن القانون ، حيث أنه ال ميكن ت Berliaقانونية يف رأي األستاذ 

فاالدعاءات املتناقضة اليت تنشǜ نزاعńا تدور يف عالقة معينة مع القانون،  سواء كانت تتعلق برابطـة  
خضوع أو انفصال عنه ، ففي أي الفروض توجد قاعدة قانونية ميكن أن تسمح حبل قانوين للـرتاع   

.      ذاته قاعدة وهي االعتـراف حبريـة التصـرف للـدول    وذلك ألن عدم وجود القاعدة يشكل يف 
حƓ يف السياسية منـها ، أن   –بدون شك  –أنه يف كل الرتاعات ميكن  Wehbergويرى األستاذ 

يستخرج األساس القانوين من أجل اإلشارة إىل أنه قابل حلكم قانوين ، فمجّرد وجود الرتاع يشري إىل 
فإن نزاعńا وإن بدا سياسيا حبتا كنتيجة لبعض  Fauchilleرى األستاذ إمكانية حتديده قانونيا ، وكما ي

احلوادث ميكن أن يتحّول إىل عدم اتفاق حول قاعدة قانونية، وميكن توضيح ذلك مبثال حول نـزاع  
يتعلق بتطبيق معاهدة حتالف أو صلح ، فالواضح أن هذا الرتاع سياسي ميس املصاحل احليوّية للـدول،  

ّير شيئًا من واقعة أن الرتاع هو يف نفس الوقت نزاع قانوين بصورة كاملة من حيث ولكن ذلك ال يغ
  . )89(يثري تفسريńا قانونيńا لنصوص املعاهدة 

من السهولة مبكان تبيان أن كل الرتاعات الدوليـة  "ويؤكد يف هذا الشأن األستاذ لوترباخت أنه     
العتبار اخلضوع لسلطان القانون ، فسنجد أن كـل  هي نزاعات ذات طبيعة قانونية ، فإذا أخذنا يف ا
، وبالتايل ميكن صياغة وتسوية كل الرتاعـات  )90("هذه الرتاعات قابلة للحل بتطبيق قواعد قانونية 

  .)91( الدولية بطريقة قانونية
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 229املرجع نفسه ، ص  (89)

(90)  H.Lauterbacht ; Op.Cit. , p.566. 
  .21، ص " املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية " قشي اخلري ؛  (91)
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 وإذا كان هذا هو تأكيد الفقه ، فإن القضاء الدويل شهد كذلك حماولة بعض الدول أمامه بلـورة    

ادعاءاهتا السياسية يف شكل طلبات تستند إىل القانون ، وميكن التدليل يف هذا املقام ببعض الرتاعـات  
 قȒـɆة اȮȱـاȷȿƘȵ  السياسية اليت حاولت االستناد على أسس قانونية ، حيث أدعى الكامريون يف 

ƃماȊȱال الك اƽ اه إقليمƟ لترا بأن هذه األخرية تصرفتƱـو  يف نزاعه السياسي مع إƲ امريون على
أدى  1959مارس  13الصادر يف  1473جعل اجلمعية العامة تقوم بإجراء استفتاء عام مبوجب قرارها 

  .إىل تصويت سكان اإلقليم لصاحل االنضمام إىل نيجرييا
وبعد طلب الكامريون من حمكمة العدل الدولية إصدار حكم ُيدين إƱلترا بسبب انتهاȫ التزاماهتا     

من اتفاق الوصاية املعقود بينها وبني اجلمعية العامة ، أصـدرت احملكمـة    19وجب املادة القائمة مب
برفض الطلب ألن طلب الكامريون ال ينصّب على حـق يف إعـادة ƽـال    2/12/1963حكمها يف 

الكامريون إليه ، وإمنا طلب ناشǜ عن نزاع سياسي مع اململكة املتحدة يبتغي من ورائه الكـامريون  
  . )92( ذه األخرية إدانة قضائيةإدانة ه

وإذا كان من الصعب العثور على معيار ثابت وحاسم للتمييز بني الرتاعات القانونية والسياسـية      
نظرńا ألن كل الرتاعات تضم عناصر سياسية ومبكن أن تستند على أسس قانونية ، فإن هذا التقسيم مل 

  .  الرتاعات الدولية تعد له أمهية عملية ملموسة وفعلية يف جمال حل
ƆاǮȱا țرȦȱا  

  .ɆƵǕ ǻɀǱȿ ȳǼȝة ȝمɆȲة Ȳȵمȅɀة ȦȲȱصƙǣ Ȱ اƕȱاȝات اȪȱاɆȹɀȹة ȿاɆȆȱاɆȅة
ينبغي أن نالحظ منذ البداية ، عدم سالمة القول بوجود متاثل بني تكييف الرتاع بأنه قـانوين أو      

 هو الذي يقبل التسوية القضائية سياسي ووصفه بأنه قضائي أو غري قضائي ، مبعىن أن الرتاع القانوين
  . أو احلل القضائي وأن الرتاع السياسي هو الذي ال يقبل اخلضوع إىل القضاء أو غري قضائي

ويف احلقيقة ، فإن اخللط يف هذا التقسيم املزدوج ميكن إرجاعه إىل واقعة أن مصدر تقسيم الرتاعات   
اعات تسمى سياسية ال تقبل اخلضوع للقضـاء  الدولية وهدفه األساسي كان إقناع الدول بوجود نز

الدويل ، وإمنا فقط اخلضوع لوسائل التسوية السياسية كاملفاوضات والوساطة والتوفيق أو األجهـزة  
  .السياسية املختصة ومنها جملس األمن وغريه

                                                 
                                     :                      ، وأنظر تفصيال لقضية الكامريون الشمايل ونظر حمكمة العدل الدولية فيها  41 – 40زهري احلسين ؛ املرجع السابق ، ص  (92)

،  1986مل تذكر، عني ƽس : ، دار النشر  2يف تسوية املنازعات الدولية وإرساء مبادئ القانون الدويل ، ط. دور حمكمة العدل الدولية: عبد العزيز حممد سرحان 
  .246 – 226ص 
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االعتقاد كان  والرتاع غري القضائي ، إال أن هذا السياسيولذلك كان يعتقد بتماثل املعىن بني الرتاع 

يف تقريرمها الذي قّدماه إىل جممع القانون  Politisو  Brownغري صحيح ، وهذا ما أثبته األستاذان 
، على حد ما ذهب إليه )93(، كما أن هذا التماثل يعتمد على نظريات غري مالئمة 1922الدويل عام 
Vaucher.  

يث أن فكرة الرتاعات القابلة للتقاضي وعلى أسس أخرى ُيعترض على هذا التقسيم الثنائي من ح   
أوسع من الرتاعات القانونية ، فمن املمكن وجود نزاعات  قضائية يف امليدان العملي ولكنها ليسـت  
قانونية ، كما أن فكرة الرتاعات غري القضائية من جهة أخرى أوسع من فكرة الرتاعات السياسية ، إذ 

ة العدل الدولية أن يفصل يف نزاع له جوانب سياسية ال شيء يعترض جهاز قضائي على شاكلة حمكم
غالبة عرضه عليها األطراف باتفاق بينهم ، كما أنه ليس هناȫ ما يعترض الطرفان يف حل نزاع قانوين 
بوسيلة غري قضائية من مثل جملس األمن خاصة إذا كانت اإلرادة احلّرة لألطراف ونيّتهم قد انصرفت 

  .)94( إىل ذلك
يرجع كل هذا إىل أن األطراف بإرادهتم احلّرة ميلكون عرض هذا النـوع أو ذاȫ علـى   وحقيقة     

القضاء دون التقيد بصفته السياسية ، وميلكون احلرّية يف عرض هذا الرتاع أو ذاȫ علـى األجهـزة   
ر السياسية دون مراعاة لصفته القانونية ، وهو ما يعتربه الفقه نزول األطراف عند تطبيق مبدأ االختيا

من امليثاق ، حƓ ولو ظهر أنه مقترنا مببدأ املسـاواة   )1(33احلر لوسائل التسوية الذي كرسته املادة 
، ومتأثرńا أحيانńا أخرى بعوامل Ưتلفة تؤخذ بعني االعتبار عند )95(السيادية للدول يف كثري من األحيان

  ل من حيث قابليتها أو عدم تقسيم الرتاعات بني الدو" لذلك يرى لوترباخت أن  ،)96(االختيار 
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حدة هتدف من العمليات وميكن أن نشري هنا إىل أن الرتاع بني الواليات املتحدة األمريكية ونيكاراغوا كانت له جوانب سياسية طاغية ، فقد كانت الواليات املت (94)

 1984نوفمرب  26ب حكمها الصادر يف العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا إسقاط النظام احلاكم يف هذا البلد ورغم ذلك أعلنت حمكمة العدل الدولية مبوج
رغم الصفة القانونية  1925كما كان جمللس العصبة أن تصدى لرتاع احلدود بني العراق وتركيا بشأن املوصل سنة . أهنا Ưتصة للفصل يف الرتاع كما سنرى فيما بعد

 . 79زهري احلسين ؛ املرجع السابق ، ص : أنظر. الغالبة للرتاع
لسـلمية للمنازعـات   لى مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية السلمية مقرونا مببدأ املساواة السيادية للدول يف الفقرة الثالثة من إعالن مانيال للتسوية امت التأكيد ع (95)

قبوله ال يتعارض مـع مبـدأ املسـاواة    ،حيث أن استخدام إجراء ما لتسوية الرتاعات القائمة أو اليت تنشأ مستقبال أو 1982الدولية الصادر عن اجلمعية العامة سنة 
 ).4(أنظر امللحق رقم . السيادية للدول

قشي اخلري ؛ املفاضلة بني الوسائل التحاكمية وغري : وهي متعلقة بطبيعة الرتاع ،وعوامل مصلحيه ،وماهية القواعد املطبقة حلل الرتاع وعوامل أخرى متفرقة أنظر  (96)
 .51 – 40، ص  1999املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان :  1ة ، طالتحاكمية لتسوية الرتاعات الدولي
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قابليتها للحل القضائي عندما نفهمه على أساس الطبيعة األصلية للرتاعات الدولية والعالقات الدوليـة   

  . )97("وخاطǜ منطقياً ، وغري مفيد عملياً ، Ʊد أنه غري مّربر قانونياً
 تسمح لألطراف بتحديد مهمة أجهـزة  وميكن اعتبار أنّ املرونة اليت يتمّيز هبا القانون الدويل واليت   

متنع عالقة التالقي أو التمازج بني اخلصوصيات املعتادة لكل نوع من هـذه األجهـزة ،    ،حل الرتاع
  . )98(أنواعها وȫ كل جهاز ينتمي إىل أي نوع من وسل
رتاعات وأيا كان االƟاه ، فمن الثابت أن التطور احلديث للقضاء يؤكد انتفاء وجود فصل بني ال    

وهي اليت تضـم يف وقـت    ،القانونية والسياسية بسبب ظهور وتضاعف الرتاعات الفنية واالقتصادية
،كما أن املنهج احلديث )99(واحد عناصر وأسس قانونية وسياسية حماطة بتقديرات علمية واقتصادية 

لتقليدي الذي تبّناه الذي اعتمدته حمكمة العدل الدولية حلل هذا اإلشكال بّين من جهة  أن التقسيم ا
امليثاق والنظام األساسي للمحكمة قد فقد دقته ، كما بّين من جهة أخرى خطأ املعـايري الفقهيـة   
  .املعتمدة وعدم صالحيتها من زاوية االختصاص الواجب انعقاده للمحكمة الدولية مهما تلّون الرتاع

 ǬȱاǮȱا țرȦȱا   
   اɆȱȿǼȱة ȰƩ اȮȉɋاȯ اȮƮ ǰȾȺȵ ȯǼȞȱمة

نظرّيا ومن حيث النصوص املتعلقة باختصاص احملكمة ، فإن حمكمة العدل الدولية تعترب أن قيـد         
يعد قيدńا مفروضńا بصفة طبيعية على نشاطها كمحكمة قانون ، ولذلك جيـب  " عات القانونيةاالرت"

تصـاص احملكمـة   ومن مث فإن اخ ،Ȃȹاȝا قاɆȹɀȹاعليها أوالً أن تقتنع بأن الرتاع املعروض عليها يعترب 
مرتبط إىل درجة كبرية مبعىن هذا االصطالح ، حيث أنه يتوقف على مدى اتساع أو تقييـد ذلـك   

من النظام األساسي تسّهل مهمة احملكمة الدولية يف حتديد طبيعة الرتاع  )2(36ويبدو أن املادة  ،املفهوم
  .املختصة فيه مهما كانت الظروف السياسية احمليطة به

ار أن االختصاص اإللزامي للمحكمة حمصورńا يف إطار فئات الرتاعات األربع اليت عددهتا فعلى اعتب   
، فإن احملكمة غري مطالبة بأن حتّدد ما إذا كان الرتاع ذو طبيعة سياسية أو أنه ذو طبيعة  )2(36املادة 

فقط بأن تقتنع بـأن   غري قانونية ، فاحملكمة غري مضطّرة لقياس األثر السياسي للرتاع ، بل إهنا مطالبة
  .الرتاع يدخل يف إطار إحدى هذه الفئات

                                                 
(97) H.Lauterbacht . Op .Cit., p.649. 
(98)  N.Q.Dinh , P.Daillier et A.Pellet ; Op.Cit., p.779.  

   .233إبراهيم حممد العناين ، املرجع السابق ، ص  (99)
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مياثل القول بأن الرتاع جيب  )2(36يف املادة " الرتاعات القانونية"وبعبارة أخرى ، فإن معىن اصطالح  

باعتباره مشموالً بإحدى الفئات األربع اليت عددهتا تلك املـادة  " قابالً للتسوية القضائية" أن يكون 
كانت جوانبه السياسية غالبة ومهما كانت الطبيعة السياسية للدوافع اليت يقال أهنا أدت بالدولة مهما 

  .املّدعية إىل تسجيل دعواها أو تقدمي طلباهتا للمحكمة
ومƓ مت قبول االختصاص اإللزامي من طرف الدول ، فإن معيار قابلية الرتاعات الدولية للتسـوية      

يصبح خاضعńا للتحديد املوضوعي طبقا لنصوص النظـام األساسـي    –كمة يف نظر احمل –القضائية 
، وكذلك مضمون تصرحيات  )6(36،  )1(38،  )2(36املتعلقة باختصاص احملكمة وعلى رأسها املواد 

، هذا ما أكدته حمكمة العدل الدوليـة حتديـدńا يف حكمهـا    )100(الدول بقبول االختصاص اإللزامي
 ابني نيكاراغو Ž قɆȒة اȞȱمɆȲات املǶȲȆة اɅǻȿǼƩة ȿاȞȱاǣرǻȿǼǶȲȱ ǥ 1988ديسمرب  20الصادر يف 

أن احملكمة ال خيفى عليها أن كل نزاع قانوين معروض لديها ميكن أن يتضـمن  : "وهندوراس بقوهلا
لكن بوصفها جهاز قضائي ، فإن احملكمة جيب عليها فقط التقيد بتحديد من جهة، . جوانب سياسية 
اع الذي تصدت له هو نزاع قانوين مبعىن قابل أن حيل بتطبيق مبادئ وقواعد القـانون  ما إذا كان الرت

الدويل ، ومن جهة أخرى ما إذا كانت احملكمة Ưتصة بالتصدي له وما إذا كانـت ممارسـة هـذا    
فموضوع إخطار احملكمة هـو احلـل   . االختصاص ال تعوقه مالبسات Ɵعل من الطلب غري مقبول

اعات ، فاحملكمة تنطق بالقانون وليس هلا أن تبحث يف الدوافع ذات الطابع السياسي السلمي هلذه الرت
  . )101( "اليت ميكن أن تؤدي بدولة يف حلظة معينة أو يف ظروف حمددة الختيار احلل القضائي

ويف املمارسة ، كان للمحكمة مناسبات أخرى اختذت فيها موقفا من مسألة تعد من أكثر املسائل     
عـات ،  اعات الدولية للتسوية القضائية وهي املتعلقة بالطابع املختلط للرتادا يف نظرية قابلية الرتتعقي

الفقه ما يعترب توسيعاً لنطـاق تلـك النظريـة يف قضـييت      نعندما شكل هذا املوقف عند الكثري م
ȷراȾȕ Ž ƙɆȮɅرȵɉا ƙɆȲصȺȪȱاȿ ƙɆȅاȵɀȲǣǼȱة    ،  اɅرȮـȆȞȱا ȼǤـȉȿ ةɅرȮـȆȞȱة اȖȊȹɉاȿ Ž

  .)ȽǼȑȿ)102ا  ȮɆȹاǿاɀȡا

                                                 
 .28 – 27،املرجع السابق ، ص " القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية  املنازعات" قشي اخلري ؛  (100)

(101)  Affaire relative à des actions armées frontalières et transfrontalières (NIK / HOND), arrêt du 20/12/1988 , 
compétence de la cour et recevabililité de la requête, C.I.J, Recueil 1988.,p.91,parg.52. 

)   recevabilité) laويبدو أن احملكمة يف هذه القضية وككل القضايا اليت تتصدى هلا ال تكتفي ببحث اختصاصها، بل تتعداه إىل حبث قابلية الطلب للبـت فيـه    
  ".غري مقبول ما إذا كانت ممارسة هذا االختصاص ال تعوقه مالبسات Ɵعل من الطلب " وهو ما تعنيه عبارة 

 .32، املرجع السابق ، ص " املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية " قشي اخلري ؛ (102)
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، حاولت إيران يف نزاعها مع الواليات املتحدة األمريكية الدفع بعدم اختصـاص  القضية األوىل ففي  

      احملكمة منذ املراحل األوىل لعرض الرتاع عليها بسبب أن الرتاع القـانوين القـائم بـني الطـرفني    
ƽامللف السياسي الكامل"الناجم عن وهو الرتاع ل يشكل جانبا ثانويا وهامشيا من نزاع سياسي أ  

، وأحصت إيران جمموعـة مـن   " سنة  25للعالقات بني إيران و الواليات املتحدة األمريكية طيلة 
اعتربهتا تدخال سافرا يف شـؤوهنا   1953اجلرائم املقترفة ضدها من طرف الواليات املتحدة منذ سنة 

رتاع بأكمله باعتباره كالً واحدńا وال ميكن حبثه خارج هـذا  حبث ال –حسبها–الداخلية ، حيث يلزم 
  .      )103("السياق اخلاص"

ومل يكن مبقدور احملكمة مشاطرة إيران رأيها يف أن قضية الرهائن كانت قضية ثانوية أو هامشـية     
تعلـق  قانوين مهم  أساسعلى  –يف رأيها  –وبالتايل خارج اختصاص احملكمة ، ألن القضّية انطوت 

بتفسري وتطبيق اتفاقيات دولية دّونت قواعد القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية والقنصلية  
اختصاص إلزامـي   –من خالل الربوتوكولني امللحقني هبما  –، اليت متنحها ) 1963،  1961 اتفاقييت(

 .)104(حلل مثل هذا الرتاع ، وبالتايل فإن القضية تدخل يف إطار اختصاصها
كما رفضت احملكمة الفكرة األساسية اليت أقيمت عليها احلجج اإليرانية واملتمثلة يف عدم اختصاص    

احملكمة بسبب الطابع املختلط للرتاع ، حيث مل Ɵد احملكمة أي نص يف نظامهـا األساسـي وال يف   
للرتاع ألن له جوانب الئحتها الداخلية يقضي بأنه جيب على احملكمة أن ترفض النظر يف جانب واحد 

، وبناءă على ذلك أمرت احملكمة بتدابري حتفظية للحماية مبوجب أمـر  )105(أخرى مهما كانت أمهّيتها
 .)106(1979ديسمرب  15
       1980مـاي   24والحظت احملكمة يف املرحلة الثانية من اإلجراءات يف حكمهـا الصـادر يف       

يد احملكمة من اختصاصها استنادا فقـط إىل أن الـرتاع ذو   أن أية حجة هتدف إىل Ɵر) يف املوضوع(
  طابع Ưتلط أو أن الرتاع القانوين الذي أحيل إليها يشكل جانبńا واحدńا من نزاع سياسي ،ال هتمل 

  
                                                 

(103)  Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran , (EUA / IRAN) , demande en 
indication de mesures conservatoires , Ord du 15 Déc 1979 , C.I.J , Recueil 1979.,p.11, parg.3.  
(104)  Ibid.,pp.13 – 14. 
(105)  Ibid.,p.15,parg.24. 

عبد اهللا األشعل؛  :ذا األمر وأنظر تعليقاً على ه. 34، املرجع السابق ، ص " املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية " قشي اخلري ؛: أنظر   (106)
  : وأنظر أيضا . 246 – 235، ص  1980، القاهرة   36، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، العدد " قضية الرهائن األمريكيني يف طهران " 

 -Vincent Coussirat – coustère ;" Indication de mesures conservatoires dans l'affaire du personnel diplomatique et 
consulaire des Etats-Unis à Téhéran , (EU / IRAN) ,ordonnance du 15 décembre 1979 ",A.F.D.I,1979, pp.297 – 319.  
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وإمنا كذلك النصوص اليت حتكم االختصاص القضائي للمحكمة،  طبيعة العالقات بني الدول فحسب،

السـلمية للرتاعـات          ةذي أنشأت من أجله احملكمـة وهـو التسـوي   بل وحƓ العامل األساسي ال
  . )107(الدولية

ويف قضّية الرتاع بني نيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية بشأن األنشـطة العسـكرية وشـبه       
العسكرية يف نيكاراغوا دفعت الواليات املتحدة بعدم اختصاص احملكمة للفصل يف الرتاع، ولكن ليس 

ة ، بل احتّجـت  احتواء عريضة نيكاراغوا على  مسائل سياسية عوضńا عن مسائل قانوني سى أساعل
مل يقصدوا إطالقا اعتبار االستخدام غري القانوين للقوة املسلّحة مشموالً باملـادة     بأن واضعي امليثاق 

القضائية لـن  من النظام األساسي، كما ترى وجوب استبعاد اختصاص احملكمة ألن الوظيفة  )2( 36
بسبب أن احملكمة conflits armés en cours تسمح مبواجهة مواقف تتعلق برتاعات مسلّحة قائمة  

ال "لن يكون يف حوزهتا كل وسائل اإلثبات الالزمة حلل الرتاع ، فهذا النوع من الرتاعات بني الدول 
كجهـاز سياسـي   "  منميكن أن خيضع حملكمة العدل الدولية ، ولكن جيب أن حيال على جملس األ

  .)108(يستطيع أن يستجيب ملتطلّبات هذه احلالة 
وفيما خيص االعتراض اخلامس لعدم القابلية اعترضت الواليات املتحدة بأن نيكاراغوا مل تستنفذ     

، وإن )) امشـاورات الكونتـدور  (( كافة طرق حل الرتاع اجلارية يف أمريكا الوسطى خصوصńـا  
تستهدف إال جانباً واحداً من الرتاع  ومن جمموعة جوانب سياسية واجتماعية  ادعاءات نيكاراغوا ال

  .)109(واقتصادية وأمنية مطروحة يف منطقة أمريكا الوسطى
إال أن احملكمة وفيما خيص االعتراض األول اآلنف الذكر ذكّرت الواليات املتحدة بأهنا  تصّدت     

ه كان هناȫ استعراض للقوة و انتهاȫ لسيادة دولة ،           رغم أن ɀȥǿɀȭ ȨɆȒȵحلل نزاع سابق وهو نزاع 
فاحملكمة مل تتخلّى أبدńا عن معاجلة قضية لسبب بسيط وهو أن هذه القضية هلا مقتضيات سياسية أو " 

، بل إن الواليات املتحدة نفسها جلأت إىل احملكمة بصـدد  " تتضمن عناصر جدّية الستعمال القّوة 
جوم مسلح من جانب الطريان احلرŸ لدول أخرى ضد الطريان احلرŸ األمريكي سبع قضايا تتعلق هب

  .قȒاɅا اɀƩاǫǻ اɅɀƨة فيما عرف بـ 
   

                                                 
(107)  C.I.J ; Recueil 1980 , p.20 , parg.37 et voir aussi : E.ZOLLER ; " L'affaire du personnel diplomatique et 
consulaire des Etats-Unis à Téhéran , (EUA / IRAN) , arrêt du 24 mai 1980 ", R.G.D.I.P , T 84 , 1980/4, pp.982 – 
989. 
(108)  C.I.J , Recueil 1984 , p 435 , parg.97. 
(109)  Ibid , p 438 , parg.102. 
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للنطق حول حقوق والتزامـات  " فاحملكمة كانت مدعوة يف قضايا مضيق كورفو واحلوادث اجلوّية   

، فإن احملكمة تقتصر على ويف هذا الصدد .)110("األطراف فيما خيص حوادث هي حصراً من املاضي
البحث فيما إذا كانت حجج الطرفني كافية ويؤيدها الواقع والقانون ، وأنه إذا مل ُيقّدم الدليل علـى  

يقع على ة غري كافية ، وأنه على أية حال طلب معّين فإنه ميكن رفضه بسبب عدم التدليل عليه بطريق
  . )111(معينة عبء إثباهتا  عاتق الطرف الذي يسعى إىل إقامة الدليل على واقعة

أما فيما يتعلق باالعتراض الثاين فقد ذكّرت احملكمة الواليات املتحدة األمريكية ما قضت بـه يف     
ƙɆȅاȵɀȲǣǼȱة اɆȒق ȷراȾȕ Ž ƙɆȮɅرȵɉا ƙɆȲصȺȪȱاȿ  احملكمة ليس هلـا أي حكـم يف   " ، من أن

تتصّدى جلانب من الرتاع لسبب بسيط وهو  نظامها األساسي وال يف الئحتها الداخلية مينعها من أن
ليس ألحد أن يّدعي مع ذلك بأن " ، و " أن هذا الرتاع يتضّمن جوانب أخرى مهما كانت أمهيتها 

احملكمة جيب أن ترفض حل مسائل قانونية تتعلق مبصاحل متعارضة لطرفني ، بسبب أن هـذا الـرتاع   
  .)112(" زاع سياسياخلاضع للمحكمة ال يشكل إال جانبńا واحدńا من ن

  :وما ميكن استنتاجه من خالل قضييت نيكاراغوا والدبلوماسيني األمريكيني يف طهران ما يلي     
يظهر وبوضوح أن حمكمة العدل الدولية قد رفضت الفكرة القاضية بأنه ال ميكن فصـل العناصـر   -

و طبيعـة Ưتلطـة ُرفـع إىل    القانونية عن بقية العناصر األخرى وخاصة العناصر السياسية يف نزاع ذ
  .احملكمة

عات للتسوية القضائية هو التأكد من أن الرتاع يدخل يف اإن العامل اجلوهري لتقدير مدى قابلية الرت-
مهما اختصاص احملكمة، فمƓ وجدت احملكمة أن الرتاع يدخل يف اختصاصها فإهنا ستتصّدى للقضية 

وبالتايل فإن احلجة النظرية لضرورة حبث مـا   ،تها ومهما كانت أمهي كانت اجلوانب األخرى للرتاع
إذا كانت اجلوانب القانونية هي الراجحة أم اجلوانب السياسية يف أي نزاع تبدو عدميـة القيمـة ،   

  .فاحملكمة مؤهلة فقط للتقرير حول العناصر القانونية
  

                                                 
(110)  Ibid , p 435 , parg.96 – 97. 

نـوفمرب   26حكم (قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراغوا وضدها " أƥد أبو الوفاء : ختصاص والقابلية  أنظر تعليقا على هذه القضية يف مرحلة اال (111)
وأنظر أيضا تعليقا حول مدى قابلية دعوى نيكاراغوا للنظر فيهـا  . 289 – 281، ص  1984القاهرة ،  40،  اجمللة املصرية للقانون الدويل ، العدد ) " 1984
  :                                                                         ف احملكمة من طر

P.M.EISEMANN; " L'arrêt de la C.I.J du 26 NOV 1984 (compétence et recevabilité) dans l'affaire des activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci." , A.F.D.I.1984.,pp.385 – 390. 
(112)  C.I.J , Recueil 1984 , p.439, parg.103. 
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يار لتحديد مـدى  رفض احملكمة إعطاء أمهية للمعيار الشخصي وهو موقف الدول من الرتاع كمع-

عات الدولية للتسوية القضائية ، حيث ال يعتد باستناد أحد طريف الرتاع على أسـس غـري   اقابلية الرت
  . )113(قانونية حƓ يعترب الرتاع ذو طبيعة سياسية

عات اليت يغلب ايبدوا أن احملكمة يف اختيارها بني التحذير القاضي بأن اƟاه احملكمة إىل إخضاع الرت-
الطابع السياسي إىل التسوية القضائية سيؤثر على أساس القضاء يف حّد ذاته ، وبـني تـدعيم   عليها 

  .)114(دورها يف التسوية السلمية للمنازعات ، قد اعتمدت النهج الثاين
فإن القضيتني املذكورتني أكدتا على منهج معتمد للمحكمة الدولية يف حـل إشـكال   : وعليه     

اجتمـاع الـرتاع    فروظفرت الرتاعات القانونية والسياسية مفاده أنه إذا توالفصل أو التمييز بني ا
القانوين والرتاع السياسي فإن احملكمة ميكن أن تفصل يف الرتاع القانوين مادام الرتاع السياسي ال يغّير 

احملكمة  أما إذا تعذّر على. من التكييف القانوين للرتاع ، كما ال يؤثر على وجود الرتاع القانوين نفسه
التمييز بني الرتاعني يف مرحلة الدفوع فإهنا ستضطر إىل أن تربط هذا اإلشكال باملوضوع وتُبت فيـه  
بعد قبول االختصاص ، وأن احملكمة إذ متّيز بني الرتاعني القانوين والسياسي فإهنا تعلن االختصـاص  

  . )115(القانون وقبول الدعوى بالتعويل على اجلانب القانوين من الرتاع وحسمه مبوجب
أما القول بوجود نزاعات ال تقبل التسوية القضائية بالنظر إىل طبيعتها السياسية احملضة فهو قول ال     

ميكن قبوله اآلن ، ألن الفارق بني ما هو سياسي وما هو قانوين قد تالشت حدوده الفاصلة أو تكاد،  
ه وآثاره بعض االعتبـارات السياسـية    ذلك أن أي نزاع البد وأن يتضّمن من حيث مداه و مضمون

  . )116(دورńا ال ميكن إنكاره –يف هذا املقام  –واليت تلعب 
" الرتاعات السياسية"وبالتايل، فإن التقسيم النظري اجملرد الذي تبناه امليثاق والذي مفاده أن اصطالح  

وال ختتص حبلـها حمكمـة    واليت خيتص حبلها جملس األمن" الرتاعات القانونية"هو املقابل الصطالح 
Łدقّته على حد ما ذكره األستاذ  العدل الدولية، هو تقسيم غري عملي فقدJosé sette-Camara)117(       .  

         
                                                 

 .35، املرجع السابق ، ص " املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية " أنظر قشي اخلري ؛ (113)
  .37نفس املرجع ، ص  (114)
 .44زهري احلسين ؛ املرجع السابق ، ص  (115)
،                1986، 42، اجمللّـة املصـرية للقـانون الـدويل، العـدد رقـم       "قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراغوا وضـدها  " أƥد أبو الوفاء ؛ : أنظر  (116)
 .342 – 341ص 

(117)  - José sette – camara ; " Les modes de réglement obligatoire " , dans M.Bedjaoui ; Droit international : Bilan et 
perspectives ; Ed : A .Pedone ;T.1, Paris 1991.,p.551. 
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 ƆاǮȱا ǬǶǤامل  

țاƕȲȱ ɃǼتصȱات اɆȱɇ رȚȺȱاǣ ȰصȦȱا ɁǼȵ  
إذا كان االجتهاد القضائي للمحكمة الدولية قد أفضى إىل عدم دقة التقسيم التقليدي الذي تبّناه      

امليثاق كأساس لالختصاص النوعي لكال من جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف حـل الرتاعـات   
القانونية اليت تبناها امليثاق نفسه للفصل بني سلطات اجمللس واحملكمة فيما خيص الدولية ، فإن اآلليات 

  .التصدي للرتاع مل تكن أكثر دقة
فإن كانت السلطات الواسعة جمللس األمن مبوجب أحكام الفصل السادس من امليثاق قد أضعفت     

بسـبب عـدم التـوازن     ،من إمكانات وآليات الفصل بني سلطاته وسلطات احملكمة يف حل الرتاع
واالختالل يف إتاحة فرص التصدي بني اجلهازين من جهة ، والسلطات املقّيدة للمحكمة يف انعقـاد  

 ، فإن هذه اآلليات قد شهدت ضـمورńا تامـاً  ) مطلب أول(من جهة أخرى  وضوعياختصاصها امل
يف التصّدي جلميع  مبوجب أحكام الفصل السابع ، ليس بسبب السلطات التقديرية واملوّسعة للمجلس

أنواع الرتاعات فحسب ، بل ألن املمارسة الدولية أكدت أيضا إمكانية تدخل اجمللـس مباشـرة يف   
  .)مطلب ثاين(مسائل ونزاعات قانونية مبوجب السلطات املخّولة له حتت أحكام هذا الفصل 

 ȯȿɉا ǢȲȖامل  
ȃǻاȆȱا ȰصȦȱا ȳاȮǵǕ ǢǱɀƞ ȰصȦȱات اɆȱǓ ȤȞȑ.  

ص املتاحة جمللس األمن يف التصّدي للرتاع مبوجب أحكام الفصل السـادس مـن   أضعفت الفر     
  .إمكانات الفصل بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف حل الرتاع

فقد ظهر أن سـلطات   ،)فرع أول(فإن بدا أن للمجلس سلطات واسعة وتقديرية يف هذا اجملال     
من امليثاق من جهة،  36املادة  الفقرة الثالثة من من جّراء ضعف آليةاحملكمة يف التصّدي للرتاع مقّيدة 

  ).فرع ثاين(وبسبب القيود الواردة على اختصاصها املوضوعي من جهة أخرى 
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 ȯȿɉا țرȦȱا  

țاƕȲȱ ɃņǼتصȱا Ž ȄȲǲمȲȱ ةȞȅاȿ اتȖȲȅ.  
ت من مركزه يف التصّدي أتاحت أحكام الفصل السادس من امليثاق جمللس األمن فرص ّمجة عّزر      

  .حلل الرتاعات واملواقف الدولية اليت من شأن استمرارها تعريض حفظ السلم واألمن الدوليني للخطر
قد خّولته احتمـاالت التـدخل االختيـاري     )2 -1(36،  34،  )2(33فإذا كانت نصوص املواد    

  قد منحته مزيدńا من إمكانات  38،  37،  35، فإن املواد )فقرة أوىل(والتلقائي يف التصّدي للرتاع 
، أو بإخطار من أي عضو أو غري عضو يف املنظمة طبقا )فترة ثانية( الرتاع التدخل بطلب من أطراف

  ).فترة ثالثة(حلاالت حمّددة 
 ǥرȪȦȱ1(ا :(țاƕȲȱ ɃǼتصȱا Ž ȄȲǲمȲȱ ɄائȪȲتȱا ȰǹǼتȱا.  

  :يلي من امليثاق على ما 33تنص الفقرة الثانية من املادة     
ويدعو جملس األمن أطراف الرتاع إىل أن يسوŊوا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة "

  ". لذلك
الذي من شأن  –يف فقرهتا األوىل أطراف الرتاع إىل أن يسّووا نزاعهم 33بعد ما ألزمت املادة    

 )118(من الطرق املذكورةبادئ ذي بدء بأي  –استمراره أن يعرض حفظ األمن والسلم الدويل للخطر
، أطلقت الفقرة الثانية من نفس املادة )119(اليت يقع عليها اختيارهم وفقا لظروف كل نزاع وطبيعته

العنان جمللس األمن إىل أن يدعو تلقائيا األطراف اللتماس حل هذا الرتاع بأية وسيلة من تلك الوسائل 
  .، أو على األقل إخطاره به)120(عليهولو مل ينعقد اتفاق األطراف املتنازعة على عرضه 

ورغم الشرط الوارد يف الفقرة األوىل من املادة املذكورة من أن الرتاع يفترض استمراره أن يعرض     
حفظ األمن والسلم الدوليني للخطر ، إالّ أن هذا التكييف املقّيد برتاعات من هذا النوع مل مينع جملس 

  ، حيث مل يكن هذا القيد عقبة يف سبيل معاجلة الرتاع من طرفه حƓ األمن من اللجوء إىل هذه املادة 

                                                 
ية من مثل الوكاالت والتنظيمـات اإلقليميـة ،   الوسائل اجلهو –التسوية القضائية  –التحكيم –التوفيق –الوساطة  –التحقيق  –التفاوض : وهذه الطرق هي  (118)

 04أنظر امللحق رقم . من اجلزء األول منه) 5(باإلضافة إىل املساعي احلميدة اليت نص عليها إعالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية يف الفقرة 
  .   (.A/Res/37/10du 15 Nov 1982 , séance N° 68 de l'AG , 37eme session , 1er partie,parg.5) من هذه الدراسة 

أنظر تفصيال هلذا املبدأ . من اجلزء األول من إعالن مانيال على مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية مع ما يتالءم مع ظروف الرتاع وطبيعته) 5(أكدت الفقرة  (119)
  :باملوازاة مع التزام األطراف بإتباع احللول السلمية يف 

-J-Pierre QUENEUDEC ;" Article 33", dans Jean-Pierre Cot et Alain  Pellet : la charte des Nation Unies , 
commentaire article par article ,2eme Ed , Economica , Paris 1991.,pp.568 – 569.  

  . 40، ص  1994مل تذكر، القاهرة  : ام العاملي اجلديد ، دار النشرحدود سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظ: حسام أƥد حممد هنداوي  (120)
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يف ظل غياب هذا التكييف طاملا ظهر للمجلس أن الرتاع يؤثر جـدّيا يف العالقـات الوديـة بـني         

عند دعوته الطرفان إىل معاجلة نزاع من  )2(33، كما أنه قلّما استند جملس األمن إىل املادة )121(الدول
مراره أن جيعل حفظ السلم يف خطر ، لذلك مل مينع هذا الشرط إعالن مانيال بشأن تسـوية  شأن است

أن  1982نوفمرب  15يف  37/10قرار العات بالوسائل السلمّية الصادر عن اجلمعية العامة مبوجب االرت
اليت  أن تشجع جملس األمن على التوسع يف استغالل الفرص" يوصي الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

  ا إىل ـل أن يؤدي استمرارهـاليت حيتم) أو حƓ املواقف(ينص عليها امليثاق بغية استعراض املنازعات 
، وهو ما ميكن أن يـؤدي إىل إفـراȟ الشـرط    )122("تعريض صون السلم واألمن الدوليني للخطر 

  .املذكور من حمتواه إلمكان تدخل اجمللس
من يقتصر على جمّرد دعوة األطراف املتنازعة حلل منازعاهتا فإن دور جملس األ )2(33ووفقا للمادة   

كل ما هنالك فإنـه يكتفـي   ،بالطرق السلمية ، فال يكون له حق حتديد وسيلة معينة بالذات للحل
، إال )123(مبطالبة الدول املتنازعة بإخطاره بنتيجة الوسيلة اليت اختاروها يف حل ما بينهم من نزاعـات 

Ɵاوز هذا احلد عنـدما أوصـى    1947ظر األزمة اإلندونيسية يف الفاتح من أوت أن اجمللس وأثناء ن
طريف الرتاع باللجوء إىل التحكيم ، قبل أن يقبل أعضاء اجمللس اقتراحاً صينياً يقضي بإضافة عبـارة      

  . )124("أو أية وسيلة أخرى " 
يعطي االنطباع علـى   )2(33أن روح وفحوى نص املادة  DE ARÉCHAGA ويؤكد األستاذ     

أنه يف حالة عدم وجود خالف جوهري بني الطرفني حول أية وسيلة حلل الـرتاع ، فلـيس مـن    
الضروري أن يقدم جملس األمن  أية توصية يف هذا الشأن ، إال أن صياغة هذه الفقرة من هذه املـادة  

إذا رأى ضرورة " عبارة ،حيث تعطي )125(تعطيه كامل احلرية يف إصدار التوصية أو االمتناع عن ذلك
  .                                                              سلطة التدخل أو عدم التدخل باملّرة" لذلك
أما إذا رفض الطرفان أو تأّخرا يف إتباع أي من الطرق املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة     
ة عمل أكثر جدّية وفاعلية للمجلس تتضمنه توصّيات للطرفني ، فإن الدور يأź حينئذ على ممارس 33

  .36مبا يراه مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية بصريح عبارة الفقرة األوىل من املادة 
                                                 

(121)  (J-P). QUENEUDEC ; "Article 33" ,dans (J-P) Cot et (A) Pellet ;Op.Cit.,p.572. 
  . 04من إعالن مانيال يف امللحق رقم ) جـ(، النقطة ) 4(أنظر اجلزء الثاين ، فقرة  (122)
 . 41اوي ، املرجع السابق ، ص حسام أƥد حممد هند (123)

(124)  E.J. DE  ARÉCHAGA ;“ Le traitement des différends internationaux par le conseil de sécurité ”,R.C.A.D.I,  
1954-I,T.85,p.68. 
(125)  Ibid.,pp.60 – 61. 
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أو موقف  )1(33جملس األمن يف أي مرحلة من مراحل الرتاع املوصوف يف املادة  )1(36وختّول املادة  

ي مبا يراه مناسبńا من اإلجراءات وطرق التسوية ، أي التدخل دون انتظار شبيه به ، أن يتدخل ويوص
قيام الطرفني بالتسوية الودّية أو أثناء حماولتهما القيام بذلك ، كما أن له إصدار هذه التوصية حƓ قبل 

طبقا وتكييف احلالة ، وليس ملزما بأن ينتظر فشل الطرفني  34القيام بسلطة التحقيق طبقا لنص املادة 
، األمر الذي يؤدي إىل أن يتدخل اجمللس يف الرتاع رغـم  )1(36حƓ يبدأ العمل باملادة  )1(33للمادة 

أن الطرفني قد أحااله على حمكمة العدل الدولية وبدأت احملكمة يف نظره فعالً ، وذلك بدعوى مـن  
  .      )126( اجمللس أن الرتاع ذو طبيعة سياسية ال قانونية

بوجوب مراعاة اجمللس ما قد تكون األطراف  36يد الذي وضعته الفقرة الثانية من املادة وحƓ الق    
يأخذ يف " ال يعين التزام اجمللس بأن  ت سابقة يف سبيل إجياد حل للرتاعاملتنازعة قد اختذوه من إجراءا

كمـا ال   نتائج ما توصل إليه األطراف من خالل ما اختذوه من إجراءات ، Compte tenu" احلسبان
"  يأخـذ يف االعتبـار   " يعين هذا القيد التزام اجمللس بالوسيلة املتبعة سابقا ، وإمنا يعـين فقـط أن   

prendre en considération نتيجة وال  بتحقيق احللول السلمية السابقة حلل الرتاع ، فهو ليس التزام
ية ، مما يترȫ للمجلـس احلرّيـة يف   هو التزام بوسيلة وإمنا هو التزام بسيط بصدد معاجلة اجمللس للقض

  . )127(قراره بالتدخل والتعامل مع الرتاع
وأكثر من ذلك ، فإن املمارسة الدولية بّينت أن اجمللس عندما يوصي بإتباع وسيلة معّينة بالـذات     

هو كاملفاوضات مثال ، فإنه يشري إىل الطريقة التفصيلية اليت يرى أهنا مثلى للوصول للهدف املنشود و
  من  )1(حل الرتاع ، وبالتايل يظهر أن اجمللس يف كثري من احلاالت يتجاوز اجلوانب اإلجرائية للفقرة 

  
  
  
  

                                                 
الـيت   -على حّد تعبريه-"البائسة"بتطبيقها إىل هذا احلد ، إال أنه يرى أن الصياغة قد قصدوا أن يصلوا ) 1(36يشك األستاذ الغنيمي أن يكون واضعي املادة  (126)

. لة أخرى يف حل الـرتاع صيغت هبا هذه الفقرة تؤدي حتما إىل هذه النتيجة ، مبا يعين إضعاف آللية الفصل بني سلطة اجمللس يف التدخل وسلطة احملكمة أو أية وسي
  .  822 – 821رجع السابق ، ص حممد طلعت الغنيمي ، امل -: أنظر

(127) Brigitte STERN ;" Article 36 " , commentaire dans  (J-P) Cot et (A) Pellet ; Op.Cit.,p.618.  
جملس األمن بصدد تعامله مع ما اختذه املتنازعون من وسائل سابقة حلل الرتاع مل يتحقق يف املمارسة ، فقد جلأ " األخذ يف االعتبار " حƓ جمّرد  هسنرى فيما بعد أن  

Ÿرȭɀȱ ةɆȒرغم أن القضية مسجلة يف كتابة احملكمة ، وكانت تستعد للتأشري بالتدابري التحفظية الـيت  ) 1992(748إىل أحكام الفصل السابع مبوجب الالئحة  ق
  . بشأن قمع األعمال غري املشروعة ضد سالمة الطريان الدويل 1971من معاهدة مونتريال لسنة  14طلبتها ليبيا ، ورغم أن الرتاع قانوين و يتعلق بتفسري املادة 
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اليت ال ميكنـه اقتراحهـا إال    الشروط وأصبح يناقȈ شروط حل الرتاع أو املوقف ، وهي 36املادة 

  .)128(37تطبيقا للمادة 
ات املسلحة الربيطانية على التراب املصري كان جملـس  فأثناء مناقشة املوقف الناتج عن وجود القّو  

  يطلب فيها من الطرفني التفاوض بغية إمتام جالء  1947أوت  28األمن قد نظر يف مشروع الئحة يف 
هذه القوات والعدول عن النظام اإلداري الساري املفعول يف السودان ، مما جعل الكثري من املندوبني 

  .)129(عليه التعريف حبيثيات املفاوضات ألهنا ختص موضوع الرتاعرون أن اجمللس ال جيب يقّد
أما فيما خيص تكييف احلالة ، فإن جملس األمن يتمتع بسلطة تقدير ما إذا كان األمر يتعلق بوجـود    

أم أن الوقائع ال تشكل مثل ريض السلم واألمن الدوليني للخطر نزاع أو موقف من شأن استمراره تع
للتحقق ممـا   34يانا يستعمل اجمللس يف سبيل تقدير ذلك صالحياته مبوجب املادة هذا الوصف ، وأح

  . )130( إذا كانت احلالة ترتقي إىل هذا القدر من اخلطورة أم ال
جمللس األمن أن يفحص أي نـزاع أو موقـف يـؤدي إىل    "من امليثاق على أن  34فتنص املادة     

ما إذا كان استمرار هذا الرتاع أو املوقف مـن شـأنه أن    احتكاȫ دويل أو قد يثري  نزاعńا لكي يقرر
  ".يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل

فسلطة التحقيق بوصفها جزءاً من العملية التقريرية اليت عهد هبا امليثاق للمجلس من أجل حفـظ      
لـك فـإن   األمن والسلم الدوليني ال تقوم فقط بشكل مستقل عن إرادة األطراف، لكن أكثر من ذ
يتم النظر  34اجمللس حّر يف اختيار الصيغة املناسبة للموقف الذي يتصّدى له ، فالتحقيق وفقا للمادة 

،حƓ من )131( كإجراء قائم يف إطار حل الرتاع وإمنا كسلطة استعالم وتقدير لصاحل اجمللسإليه ليس 
  .)132(دون مراعاة رضا األطراف املعنية

                                                 
 )1(36الصادرة عن جملس األمن بشأن املوقف يف لبنان واليت يفترض صدورها مبوجب املادة  1559وقد كانت املمارسة الدولية مؤخرńا شاهدة على أن الالئحة  (128)

القوات األجنبية املتبقيـة  ) 3(، ) 2(عندما طالب يف فقرتيه ) 2(37ات Ưّول له القيام هبا مبوجب املادة قد Ɵاوز من خالهلا اجمللس سلطاته ، ومارس بصددها سلط
 : أنظر. باالنسحاب من لبنان ، وحل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها) السورية(

N°5028 du 2 sept 2004,p.1, parg.2 et 3.                                                                            - S/RES/1559 (2004) , séance          
(129) Brigitte STERN ; "Article 36 "; Op.Cit.; p 616 – 617. 

نية التدخل حƓ عندما ال تكون العالقات الودية بـني  ، حيث قّدر إمكا) 1(36ويف الواقع فإنه ال يظهر أن اجمللس قد تقّيد يف تدخله باحلالة املوصوفة يف املادة  (130)
خلـالف بـني إيطاليـا    الدول يف خطر ، وكثريńا ما كان اجمللس يتدخل يف نزاع أو موقف ال يؤدي استمراره إىل أي خطر حمدق بالسلم ، فقد تدخل اجمللس إلهناء ا

، رغـم أن كـال    Eichmannبني األرجنتني وإسرائيل يف قضية اختطاف السـيد  ، كما تدخل إلهناء التوتر  Boulzanoفيما خيص وضع   1960والنمسا يف 
      (.Ibid , p 608)  .        :أنظر . احلالتني مل يكن املوقف فيهما من شأن استمراره تعريض السلم واألمن الدويل للخطر

(131) Tabrizi BEN SALAH ; " Article 34 " , Conmentaire dans (J-P) Cot et (A) Pellet ;Op.Cit., p.580. 
(132) PHILIPPE MANIN : L'organisation Des Nations unies et le maintien de la paix : le respect du  consentement de 
l'Etat, L.G.D.J , Paris , 1971.,pp.55-56.    
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هي سلطة إجراء التحقيق من تلقاء نفسه ، أو " سلطة عامة"األمن يف هذا الصدد  وبالتايل فإن جمللس  

  و ليس ـبتشكيل جلنة ختضع لتوجيهاته يف أي منازعة أو موقف يرى أنه حباجة إىل ذلك ، وبالتايل فه
كما مقيد باختاذ خطوات إجرائية مبعناها الفين بل له أن يتخذ كافة اخلطوات الالزمة مبعناها الواسع ، 

  .   )133( له أن ميتنع عن ذلك كلّية
وما دام أن اجمللس ميارس هذه السلطة يف أي وقت يشاء ، فمعىن ذلك أنه جيوز له أن يقوم هبـذا     

التحقيق حƓ قبل أن يتوافر ألطراف الرتاع فرصة تسويته طبقا للوسائل املنصوص عليهـا يف املـادة      
  وية ـالدولية كتسوية قضائية للرتاع ، ما يعين أن للمجلس أولومنها اللجوء إىل حمكمة العدل  )1(33

، خاصة إذا انتهى اجمللـس  )134(على احملكمة أو أية وسيلة سلمّية أخرى وله اسبقيه يف التصّدي للرتاع
يف حتقيقه إىل أن احلالة متثل موقفا ميثل خطر على السلم الدويل وال ترقى إىل درجة نزاع بني طرفني ، 

ميكن للمحكمة أن تتصّدى حلالة تناوهلا اجمللس وكّيفها على أهنا موقفـا ال نزاعـا ، ألن    عندها ال
احملكمة Ưتصة فقط حبل الرتاعات ال املواقف ، ذلك أن اجمللس هو املختص بتكييف احلالة املعروضـة  

 تتعلـق  ذلك مع اعتراف واضعي امليثاق ألجهزة األمم املتحدة حبق تفسري أجزاء امليثاق الـيت وعليه 
باختصاصاهتا ومهامها األساسية باعتبار ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة لكل جهـاز يسـتند يف ممارسـة    

، كما يتفق ذلك مع االجتهاد القضائي للمحكمة نفسها يف إعطاء )135(اختصاصاته على وثيقة قانونية
وحƓ لو حتقق اجمللس من  ،)136( األولوية للوائح اجمللس يف تكييف احلالة ما إذا كانت نزاعńا أو موقفا

ما جيربه على إحالة هذا الـرتاع   34احلالة اليت تصّدى هلا وتأكد من أهنا نزاع قانوين ، فليس يف املادة 
  .هبذه اإلحالة 36على حمكمة العدل الدولية ،خاصة أن امليثاق قد خّص فقط املادة 

بل قد تستمر ومتدد مهمتها خاصـة يف   اوال ينتهي عمل جلنة التحقيق بانتهاء عملية التحقيق نفسه   
  احلاالت األكثر جدية وخطورة ، وبالتايل ال يقتصر دورها على هدف حتديد ما إذا يوجد خطر على 

                                                 
  .  819حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (133)
تعطي سـلطة حصـرية يف    34، فإن كانت املادة " سلطة التحقيق"من عهد عصبة األمم فيما خيص ) 1(12من امليثاق عن املادة   34ادة  ختتلف صياغة امل (134)

 موقف بصدد نزاع ال" إمكانية التحقيق"من العهد تعطي جمللس العصبة ) 1(12التحقيق للمجلس يف أي نزاع أو موقف بالوصف املذكور يف نص املادة ، فإن املادة 
يف امللحق ) 1(12أنظر نص املادة . ويف حالة إمهال طريف الرتاع اللجوء إىل التحكيم أو التسوية القضائية ، حيث يتم عرض األمر عليه دون أن يتدخل من تلقاء نفسه

 ).   1(رقم 
كمـا مت  :" أنه  ȪȦȹات اȴȵɉ املتǥǼǶة يف فتواها حول بعض لذلك قالت حمكمة العدل الدولي.  42 – 41حسام أƥد حممد  هنداوي ، املرجع السابق ، ص  (135)

  (.C.I.J, Rec 1962.,p.168 ) ."، فإن كل جهاز جيب إذًا ومن باب أوىل حتديد اختصاصه اخلاص به 1945النص عليه يف 
اǭɇاǿ اȪȱاɆȹɀȹة املترǤǩة ɂȲȝ اȵ ȯȿǼȱـȸ  بشأن  )1970( 284وهو ما حدث فعال مبناسبة طلب جملس األمن فتوى من حمكمة العدل الدولية مبوجب الئحته  (136)

ǡɀȺƨ تمرȆامل ǼǱاɀتȱا ǒراǱ  ȸȵɉا ȄȲƭ ةǶئɍ ǿȿǼȍ ȴȡǿ اɆǤɆȵاȹ Ž اɆȪɅرȥǙ276 )1970( ،  من امليثـاق   32أنظر ما قالته احملكمة بشأن مدى انطباق املادة
  .94- 92، القضاء الدويل ، ص  مأƥد بالقاس: ، وأنظر (.C.I.J, Rec 1971,pp.22 – 23,parg.24–25): على جنوب إفريقيا يف هذه القضية 
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السلم ، ولكن بغية التأكد أيضا مما إذا كان هذا اخلطر قد حتّول فعالً إىل هتديد حقيقي للسلم أو أخلّ 

  ويتطلب بذلك األمر إجراءات وتدابري ردعية تطبيقا للفصل  به أو أدى إىل عمل من أعمال العدوان ،
  . )137( السابع من امليثاق

ال جيب تفسريه على أنه جمّرد عمل يتم يف نطاق  34وبالتايل فإن التحقيق الذي نصت عليه املادة     
ـ  –كما ذهب إىل ذلك األستاذ الغنيمي  –أغراض الفصل السادس فقط  س وإمنا هو سلطة ختّول جمل

 يظهر التحقيق حيثاألمن تكييف احلالة والتصرف إذا شاء وفقا ألحكام الفصل السابع من امليثاق ، 
  .)138(عنصر ربط بني أحكام الفصلني السادس والسابع من امليثاق هبذا املعىن

 ǥرȪȦȱ2(ا : (ȣراȕɉا ȸȵ ǢȲȖǣ țاƕȲȱ ȄȲŎا ɃņǼصǩ.  
جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن : " يمن امليثاق على ما يل )1(33نّصت املادة      

يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيـق  
والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجئوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو 

  ". يقع عليها اختيارهمغريها من الوسائل السلمية اليت
  :" على أنه 37ونصت املادة     
إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليه يف املادة الثالثة والـثالثني يف حلّـه   -1

  .بالوسائل املبّينة يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن
أن يعرض للخطر حفظ السـلم   يف الواقع اع من شأنهإذا رأى جملس األمن أن استمرار هذا الرت-2

واألمن الدويل قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثالثني ، أو يوصي مبا يراه مالئمـا  
  ".من شروط حلل الرتاع 

، وواضح أيضا من كامل مدلول املادتني أن الدول ال  )1(33تكّمل املادة  37واضح إذًا أن املادة     
  ات ـإال إذا نفذت أوالً ما عليها من التزام 37ميكنها أن تعرض األمر على جملس األمن طبقا للمادة 

                                                 
 39من امليثاق من أجل تشكيل جلان حتقيق ويستعمل صالحياته مبوجب املادة  34كشفت املمارسة الدولية على أن جملس األمن يستعمل سلطته مبوجب املادة  (137)

ة اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريري األحدث من نوعها يف هذا الشأن ، فقد جلأ جملـس  لكي يكّيف الوضع بناءăا على تقرير هذه اللجان ، وتعترب حال
قصد إنشاء جلنة حتقيق دولية يف احلادثة تتخذ من لبنان مقرŋا هلا ، وعندما أهنى فريق التحقيق عمله  قدمت  2005أفريل  07يف  1595األمن إىل إصدار الئحته رقم 

 31يف  1636، حيث أصدر على إثره جملس األمن قراره 2005أكتوبر  20الل رئيسها السيد ديتليف ميليس تقريرها إىل األمني العام كويف عنان يف اللجنة من خ
م واألمن الدوليني ، وقـّرر  يشكل مبعّية اآلثار املترتبة عنه هتديدńا للسل" عمل إرهاŸ " مبوجب أحكام الفصل السابع كّيف على إثره املوقف على أنه   2005أكتوبر 

  :أنظر . إذا لزم األمر يف اختاذ مزيدńا من التدابري سلكي ينظر اجملل 2005ديسمرب  15أن تقدم اللجنة تقريرńا آخرńا للمجلس استكماال لعملية التحقيق قبل 
-S/Res/1595 (2005) , 7 Avril 2005 ,S/PV 5160  et  S/Res/1636(2005), 31 octobre 2005, S/PV 5297.                      
(138) Tabrizi BEN SALAH ; " Article 34 " , Conmentaire dans (J-P) Cot et (A) Pellet ;Op.Cit, p.582. 
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 )1(33، كما أن النّصني يعنيان أن الدول اليت تفشل يف حل نزاعها طبقا للمـادة   )1(33طبقا للمادة 

  .37ليس أمامها سوى ما رمسته هلا املادة 
ذهب إىل أن هناȫ شروطاً جيب أن تكتمل حƓ ميارس جملس األمن ت 37ولذلك فإن صياغة املادة     

  :سلطة حبث حيثيات احلل يف موضوع الرتاع وهي 
إخفاق الطرفان يف إجياد حل لعدم اتفاقهما على وسيلة معّينة ، بسبب أن الوسيلة املختارة مل تكن  -

  .عملية أو ناجعة للوصول إىل حل هنائي للرتاع
علما أن اجمللس هو (اع من شأنه تعريض حفظ السلم واألمن الدوليني للخطر أن استمرار هذا الرت -

  ) .الذي يقرر ما إذا كان للرتاع صفة اخلطورة الالزمة أم ال
اجمللس للرتاع  يإحالة الطرفان نزاعهما طواعية على اجمللس إذا أخفقا يف حلّه ، حيث يتوقف تصد -

، حƓ ولـو أمكـن أن يكـون     ex efficioلقائيا على حصول هذه اإلحالة وليس له أن يتصدى ت
  .)139( اإلخطار من جانب واحد فقط

وبناء على هذه الشروط ، فإن تصّدي للمجلس للرتاع خاضع نظريا لتقدير الطرفان وطبيعة كل     
نزاع وإخفاق الطرفان يف حلّه ، فاجمللس هو احلكم األخري والعالج الفّعال الذي ال جيب اللجوء إليه 

  .)140(  بعد اللجوء إىل وسائل أخرى ويثبت أهنا غري مناسبةإال
يظهر أنه قيد ومهـي علـى    37إن حصول اإلخفاق كشرط لتصّدي اجمللس للرتاع تطبيقا للمادة    

سلطات اجمللس وشرط ال معىن له لاللتزام باإلخطار ، ألن الرتاع يقتضي من اجمللـس اللجـوء إىل   
الثانية من نفس املادة كǔخر Ưرج وليس بأّول إخفاق للطرفني ، كمـا  ممارسة صالحياته طبقا للفقرة 

ونّيـة   37إال أن صـياغة املـادة    ،)141( أن األولوية معطاة للطرفني يف حل نزاعهما وليس للمجلس
حمّرريها تذهب يف اƟاه منح األولوية للمجلس وبصفة حصرية مبجّرد إخفاق الطرفان يف أول وسـيلة  

حمكمة العدل  أواللجوء إىل اجلمعّية العامة  -وفق هذه املادة  - ميكنهماوال  ، همامتبعة يف حل نزاع
  .الدولية ولو اتفقا على ذلك

    
    

                                                 
  .  817 – 816حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (139)

(140)  E.J. DE ARÉCHAGA, Op.Cit,p.76. 
(141)  Marie – Françoise LABOUZ ; " Article 37 ", Commentaire dans  (J-P) Cot et (A) Pellet, Op.Cit.; p.633.  



 ǧǷل األǆǞال                                                                :                    Ǔللنزا ǻدǆالت Ƿ النوعي ǃاǆتƱȅا Ƥيƭ اصلة منǞد الǷالحد

  

  
وأكثر من ذلك ، فإن املمارسة الدولية كشفت مّرة أخرى املرونة اليت يتعامل هبا جملس األمـن يف     

كن مقّيداً بتفسرياً أدبياً ملدى تدّخله ، بل له ، كما أنه مل ي )2(37لعب دور شبه قضائي مبوجب املادة 
  طر ـار الطرفان كلما كان الرتاع يعّرض السلم واألمن الدوليني للخـأن يتدخل حƓ من دون إخط

أن استعمال اجمللس لصـالحياته   1946حبسب تقدير اجمللس ،  فقد دلّت املسألة االندونيسية يف يناير 
  ث ـمستقل عن مدى توافر شروط الفقرة األوىل من نفس املادة ، حي 37وفق الفقرة الثانية من املادة 

مكّن اجمللس يف مطلع عـام   35أن تنبيه أوكرانيا للمجلس واليت مل تكن طرفا يف الرتاع تطبيقا للمادة 
عندما طلـب مـن    بشأن شروط احلل النهائي والكامل للرتاع من إصدار توصيات تفصيلية 1949

  . )142( عاون مع جلنة األمم املتحدة ذات املساعي احلميدةالتفاوض بالت األطراف
مرتبط تدخلـه مبـدى   ) 37إىل  33من املادة  (وإذا كان جملس األمن يف مجيع األحوال السابقة      

وجود نزاع أو موقف من شأن استمراره أن يعرض حفظ األمن والسلم الدوليني للخطر ، فإن امليثاق 
حتكيمي عن طريق املساعي املخول له القيام هبا  هإمكانية أن يلعب دور شب 38أعطى له مبوجب املادة 

كالوساطة و التوفيق بني املتنازعني وذلك يف األحوال اليت ال يشكل فيها الرتاع خطرا على السـلم ،  
مستندا يف ذلك على وجود اتفاق خاص بني طريف الرتاع بشأن عرض الرتاع عليه والقبول باخلضوع 

، وقد تتضمن هذه التوصيات طرق للتسوية أو شـروط  )143(الئما من توصيات حلل الرتاعمبا يراه م
للحل أو يتضمن كالمها ،حيث يقوم من خالهلا جملس األمن بدور توفيقي حيتفظ فيه الطرفان حبـق  

، وهو ما خيتلف  فيه األمر عندما )144(رفض توصياته أو صياغة اعتراضاهتم إليه كلما ترائ هلم ذلك
اليت خولت له القيام بدور حتكيمي ليس فيه للطرفان حـق رفـض    37رف اجمللس مبوجب املادة يتص

، غري أن هذا الدور املخول للمجلس القيـام  )145(مبادرة اجمللس إذا قرر اجمللس وجود خطورة للرتاع
  وفة يف ورة املوصـسرعان ما يتغري ويصبح أشد وطأة إذا ما توافرت للرتاع اخلط 38به مبوجب املادة 

  
  
  

                                                 
ميكن لكل طرف يف الـرتاع أن ينّبـه   " ويف احلقيقة فإن ذلك يتوافق مع ما قصده مقّرر اللجنة الثانية يف مؤمتر سان فرانسيسكو املفّوض الصيين عندما أظهر أنه  (142)

  :             أنظر ". 37حيث ميكن للمجلس مع ذلك اختاذ تدابري فورية تطبيقا ملا نصت عليه املادة  35ادة جملس األمن طبقا لشروط امل
ARÉCHAGA. , Op. Cit., p.75.                                                                                                                           E.J. DE -  

(143) Marie – Françoise LABOUZ.; " Article 38 " , Commentaire , dans(J-P) Cot et (A) Pellet., Op.Cit.,p.642. 
(144) E.J. DE ARÉCHAGA , Op.Cit., p.87. 
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مـن        37إىل  33حيث يتصرف عندها اجمللس  مبا هو Ưول له القيام به مبوجب املواد مـن   33املادة 
  . )146(امليثاق

يقترب يف مظهره ما حملكمة العدل الدولية من  38وميكن القول أن اختصاص اجمللس مبوجب املادة    
ساسي اليت تؤسس لقاعدة االختصاص االتفاقي من نظامها األ )1(36اختصاص اختياري مبوجب املادة 

  ، compromisاق خاص ـون بناء على اتفـللمحكمة يف مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاض
احملكمة باإللزامية فيما بني األطـراف   أحكامغري أن األمر خيتلف من حيث اإللزامية ، فبينما تتصف 

بوصفها مسـاعي   38توصيات جملس األمن مبوجب املادة من النظام األساسي، فإن  59وفقا للمادة 
.                                                                         توفيقية يف أساسها ال تقوم على أية إلزامية 

زم اجمللس واألطراف املتنازعة بإحالة الرتاع على احملكمة إذا ما ما يل 38ورغم ذلك فليس يف املادة    
على غرار ما أكدته صـياغة املـادة    نازع فيها هي مسألة قانونية حمضةتراءى للمجلس أن املسألة املت

من امليثاق ، وهو ما يعّبر عن أولوية أعطاها امليثاق لرضا األطراف على حساب االختصـاص  ) 3(36
اجمللس واحملكمة تأكيدńا على مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية الذي أشارت إليـه  النوعي لكال من 

دعمت يف وضـع مغـاير    38، غري أن هذه احلرّية اليت ميتلكها األطراف مبوجب املادة  )1(33املادة 
ما للمجلس من أسبقية وحظوȗ وافرة يف التصّدي للرتاع على حساب وسائل أخرى حƓ  33للمادة 
  .                           )147( انت هذه الوسائل أكثر Ʊاعة من مثل احملكمة الدوليةولو ك

  
  
  
  

                                                 
إال أن هذا األمر ال يستقيم إال إذا تبىن اجمللس قرارńا ملزمńا للطرفني ، إن هذه اإلمكانية غـري مسـتبعدة    ميكن القول أن جملس األمن ميكن له لعب دور حتكيمي (146)

                       .N.Quoc Dinh , P.Daillier et A. Pellet., Op.Cit., p.800 -                                   :أنظر . مبوجب الفصل السادس ، ولو أهنا مل تتحقق بعد
Ʊد أنه أكد ودّعـم  ،  بالرغم من تأكيد إعالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على أن تتفق الوسيلة السلمية مع ظروف الرتاع وطبيعته (147)

فقد أكد على اإلحالة اإلجبارية على جملس األمن كلمـا  . آليات جملس األمن مبوجب الفصل السادس يف اƟاه توسيع سلطاته يف التصّدي للرتاعات واملواقف الدولية 
وأكد كذلك على اإلحالة االختيارية دون إبطـاء وفقـا ملهامـه     ))أ) / (4(الفقرة / اجلزء الثاين (وكذا )) 7(الفقرة / اجلزء األول (أخفق الطرفان يف حل نزاعهم 

اللجوء إىل حمكمة ) ال ضرورة(، لكن باملقابل أكد على مبدأ سيادة الدول بشأن إمكانية ) ز.و .هـ. د.جـ.ب) / 4(الفقرة / اجلزء الثاين (وسلطاته املوسعة أصالً 
جلزء الثاين من اإلعالن ، وهو ميل إىل تكريس دور رئيسي معزز من طرف الدول األعضاء جمللس األمن مقابل من ا) 5(العدل الدولية مبوجب الصياغة اهلزيلة للفقرة 

  :أنظر تفصيالً لذلك  .دور ثانوي وتكميلي حملكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية
- Constantin ECONOMIDES : " La déclaration de MANILLE sur le règlement pacifique des différends 
interenationaux " .A.F.D.I, 1982. ,pp 624 – 625.       
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 ǥرȪȦȱ3(ا : (ɀȒȝ Ƙȡ ȿǕ ɀȒȝ ɃǕ ȸȵ ǿاȖǹǚǣ țاƕȲȱ ɃņǼتصȱا.  

  :"على أنه  )2(و  )1(يف فقرتيها  35تنص املادة     
لعامة إىل أي نزاع أو موقف مـن  لكل عضو من األمم املتحدة أن ينّبه جملس األمن أو اجلمعية ا -1

  .النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني
لكل دولة ليست عضو يف األمم املتحدة أن تنّبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون  -2

ا طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما يف خصوص هذا الرتاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليه يف هذ
  ...".امليثاق

أعطى امليثاق حق إخطار  ة من جانب الدول أطراف يف الرتاعإذًا ، حƓ يتجنب إجراءات املماطل   
جملس األمن ألي عضو بشأن أي نزاع أو موقف سواء كان طرفًا فيه أو مل يكن ، كما أعطى هـذا  

قابلية يف اخلضوع ملسـعى  احلق للدول غري األعضاء بشأن أي نزاع تكون أطرافًا فيه إذا كانت هلا ال
اجمللس مبا يتضمُنه من طرق وإجراءات وشروط احلل السلمي املقترح من طرفه ، كما يتضّمن التزامها 

من امليثاق والقبول بااللتزامات النابعة من أحكام الفصل السادس وخاصة  )2(1باملبادئ املتضمنة املادة 
  . )148( الشأن منها التعامل حبسن نية مع توصيات اجمللس يف هذا

خيتلف عن عرض األمر عليه ، لكـن  فت نظر اجمللس إىل نزاع أو موقف قد يقال أن اإلخطار أو ل   
ألن لفت نظر اجمللس إمنا يقصد به هتيئة فرصة للمجلس  هذا االختالف يكاد يكون معدومńا يبدوا أن

  .كي ينظر يف الرتاع أو املوقف ويصدر فيه توصياته
 ،هو السماح يف احلقيقة للدول بأن تعرض الرتاع على اجمللس 35مقصود باملادة وعلى هذا يكون    

تعترب استثناء مـن   35وتبعا لذلك فإذا كانت هذه الدول هي أطراف يف الرتاع فمعىن ذلك أن املادة 
ا ألهنا ختّول هذه الدول أن تعرض نزاعها على اجمللس حƓ قبل أن تنفّذ ما عليه 37،  33قيود املادتني 
  . )149( )1(33طبقا للمادة  اتمن التزام

ورغم ذلك ، فإن جملس األمن مبا له من سلطات تقديرية يف التعامل مبرونة مع الرتاع يقبل ذلـك     
  ل الرتاع حلرق ـفإما أن يوصي مبا يراه مالئما من ط ،رغم غياب أية مفاوضات سابقة على اإلخطار

  
  

                                                 
(148)  RIAD DAOUDI ; " Article 35 ", commentaire  dans (J-P) Cot et (A) Pellet, Op.Cit.,p.591.   
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، وإما أن يستعمل صالحياته طبقا ملا تنص عليه املادة  )1(33ة كالتوصية بالتفاوض كأحد وسائل املاد

37)2( )150(.  
أالّ يفّرق يف اختصاصاته بني ما إذا كانت املسألة قد ُعرضت لس هو جملوما جرى عليه العمل يف ا   

ولذا قد يكون من األوفق مسايرة هلـذا العمـل أن   ، ) 1(37أو طبقا للمادة  )1(35عليه طبقا للمادة 
تفسريńا يتفق مع وجهة نظر اجمللس وروح النص ، وهي أن الدول اليت هلا أن تعرض  )1(35ّسر املادة تف

  وال تكون  )151(هي الدول األعضاء اليت ليست أطرافا يف الرتاع )1(35الرتاع على اجمللس طبقا للمادة 
وتكون بذلك  )1(35املادة ، وهبذا تستقيم صياغة )152(معنّية على األقل بصفة مباشرة يف حالة املواقف
من جهة ، وختتلف عن حالة الفقرة الثانيـة   37و  33قد رمست طريقا للحل مغايرا ملا رمسته املادتان 

  .من نفس املادة اخلاصة بالدول غري األعضاء الطرف يف الرتاع من جهة أخرى
هو الـذي   عروضة عليهوالواقع ، فإن جملس األمن مبا له من سلطة تقديرية يف تكييف احلاالت امل   

يقرر ما إذا كان للرتاع صفة اخلطورة الالزمة أم ال ، غري متقّيد يف هذه احلالة برأي الدولة اليت تلفت 
ما إذا كان األمر يتعلق بـرتاع  نظره ، ولذا فإن التفرقة بني الدول األعضاء وغري األعضاء على أساس 

  .)153( ما يراه األستاذ الغنيمي موقف هي تفرقة فاقدة ألمهيتها وغري جمدية حسبأو 
عات الدول األعضاء اقد أطلقت النص ، حبيث ميكن أن تندرج حتته نز )1(33وبينما Ʊد أن املادة     

تتكلّم عن الدول غري األعضاء األطراف يف الرتاع وتسـمح   )2(35وغري األعضاء ، وحيث أن املادة 
 35، فإن ذلك يعين أن املادة  37و 33د بقيود املادتني هلذه الدول بعرض الرتاع على اجمللس دون التقّي

من حمتواهـا سـواء    37و 33يف جمموعها وبصياغتها احلالية تكون قد أفرغت قيود وشروط املادتني  
بالنسبة للدول األعضاء أو غري األعضاء ، الشيء الذي من شأنه أن مينح اجمللس آلية إضافية يف سبيل 

  رى ـائل األخـنة للوسـالتصّدي للرتاع يف مقابل حتجيم الفرص املمك زيادة إمكانيات واحتماالت
  
  
  

                                                 
(150) RIAD DAOUDI ; " Article 35 ", Op.Cit., p.589. 

، وتنبيـه   1947أستراليا واهلند يف الرتاع بني إندونيسيا وهولنـدا سـنة   : من الرتاعات اليت مت أثارهتا أمام جملس األمن من دول مل تكن طرفا يف الرتاع نذكر (151)
، وتنبيه املكسيك والنرويج يف الـرتاع بـني   1979 الصني وفيتنام سنة يف قضية كمبوديا يف الرتاع بنياجمللس الواليات املتحدة والنرويج والربتغال واململكة املتحدة 

                                                     .N.Quoc Dinh , P. Daillier et A . Pellet ; Op.Cit., p.798- :أنظر . 1980العراق وإيران سنة 
(152) RIAD DAOUDI ; "Article 35  ", Op. Cit., p.588. 
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وخاصة التحاكمية منها من مثل هيئات التحكيم أو اهليئات القضائية على شاكلة حمكمـة العـدل   

  .)154( الدولية حƓ يف الرتاعات اليت تكون فيها هذه األخرية أكثر مالئمة وفاعلية يف حلّها
حق االختيار للدول األعضاء وغري األعضـاء   35من املادة  )2(،  )1(اء الفقرتني وبالرغم من إعط   

من نفس املادة ذهبت يف اƟاه تكريس مزيد  )3(بني تنبيه جملس األمن أو اجلمعية العامة ، فإن الفقرة 
من فرص التصّدي للرتاع لصاحل اجمللس دون غريه عندما ألزمت اجلمعية العامـة بإحالـة إجباريـة    

، بـل عليهـا أن   )2(11لمجلس كلما تعلق مبسألة يتطلب القيام فيها بعمل ردعي وفقا لنص املادةل
تسترعي نظره يف مجيع األحوال اليت حيتمل فيها تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر كما أشـارت  

  زاع أو موقف بصدد أي ن) 1(12، إضافة إىل التأكيد على املنع الوارد يف املادة  )3(11إىل ذلك املادة 
بعدم إصدار أية توصية بشأهنما كلما كان اجمللس يباشر بصددمها الوظائف املمنوحة لـه مبوجـب   

  .غري ذلك وأحكام امليثاق سواء أكانت ردعية أ
من امليثاق حق تنبيه اجمللس إىل أيـة   99ليس ذلك فحسب ، وإمنا لألمني العام أيضا مبوجب املادة   

حفظ األمن والسلم الدوليني ، مبا له من دور سياسي يقوم خالله بتحّركات مسألة يرى أهنا قد هتدد 
واسعة النطاق عن طريق االتصال باألطراف املتنازعة وذلك بقصد التحقق مما إذا كان من الضروري 

  . )155(تنبيه ا جمللس للنظر يف املسألة 
الواسعة جمللس األمن يف التصّدي  وإن كنا قد ركّزنا يف هذا اجلزء من هذه الدراسة على السلطات    

للرتاعات واملواقف الدولية واإلمكانات املتوفّرة لديه مبوجب أحكام  الفاصل السادس من امليثـاق ،  
فلكي نربز مدى االختالل احلاصل يف توزيع سلطات واختصاصات األجهزة الرئيسية لألمم املتحـدة  

جملس األمن  وانعكس باملقابل سلبńا على الفـرص   يف حل الرتاعات الدولية ، وهو اختالل استفاد منه
املتاحة لألجهزة األخرى ومنها حمكمة العدل الدولية يف التصّدي للـرتاع بالشـكل الـذي أدى إىل    

و احملكمة يف حل الرتاع مبوجب الصياغة احلالية ألحكـام   اف آليات الفصل بني سلطات اجمللسإضع
  لقيود الواردة على االختصاص املوضوعي للمحكمة الدولية الفصل السادس ، خاصة إذا أضفنا إليها ا

                                                 
وتشجيعه  34املادة باإلضافة إىل ما أوصى به إعالن مانيال يف اجلزء الثاين منه الدول األعضاء بلفت انتباه جملس األمن إىل أي نزاع أو موقف موصوف بوصف  (154)

الرتاعات واملواقف ذات اخلطورة نفسها ، أكد اإلعالن املتعلق مينع وإزالة الرتاعات واملواقف اليت قـد  على التوسع يف استغالل الفرص اليت ينص عليها امليثاق بشأن 
على املسؤولية األوىل جمللس األمن ومكانته يف التصّدي للرتاعات واملواقـف  ويف صـون   ) 43/51(هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم املتحدة يف هذا امليدان 

تتصل مبجلس األمن بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف مرحلة مبكرة أو " الدوليني ، وأوصى مجيع الدول األطراف يف الرتاع أو املعنية مباشرة مبوقف أن  السلم واألمن
 .05، أنظر امللحق رقم ) من اجلزء األول من اإلعالن) 6(الفقرة " (بصورة سرية إذا كان ذلك مالئما 

 .293، ص 1995املنظمات الدولية ، املطبعة التجارية احلديثة ، القاهرة : ين إبراهيم حممد العنا (155)
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يف التصّدي للرتاعات اليت ميكن أن ختتص حبلّها ، سواء من خالل ما نّص عليه امليثاق أو ما نّص عليه 

  .نظامها األساسي يف هذا الشأن كما سنرى فيما يلي
 ƆاǮȱا țرȦȱا  

  .ɆȱǓ ȤȞȑات اȦȱصȖȲȅ Ȱș Ž Ȱات Ȳȱ ǥǼņɆȪȵمȮǶمة
جمللس األمن مبوجب آليات الفصل السادس من امليثـاق   –أصال  –إذا كانت السلطات املوّسعة      

قد عززت من مكانته يف التصّدي للرتاع وأضعفت باملقابل من وضع احملكمة الدولية يف هذا الصدد، 
من امليثاق من  يف فقرهتا الثالثة 36فإن ما زاد من هشاشة هذا الوضع ، هو اآللية الضعيفة لنص املادة 

للمحكمـة ،   املوضوعي، ومن جهة أخرى القيود اهلائلة والواردة على االختصاص ) فقرة أوىل(جهة 
، أو ) فقرة ثانيـة (من نظامها األساسي   )1(36سواء فيما خيص اختصاصها االتفاقي مبوجب املادة 

من املادة  )3(،  )2(قرتان فيما خيص اختصاصها اإللزامي اخلاضع اللتزام إرادي حسبما تنص عليه الف
  ).فقرة ثالثة(نفسها 

 ǥرȪȦȱمة): 1(اȮǂا ɂȲȝ ƆɀȹاȪȱا țاƕȱة اȱاǵǚǣ ȄȲŎا ȳاȂȱǙ ةɆȹاȮȵǙ ȳǼȝ.  
  :من امليثاق يف فقرهتا الثالثة على ما يلي 36تنص املادة      

ت القانونية جيـب  على جملس األمن وهو يقدم توصياته وفقا هلذه املادة  أن يراعي أيضا أن املنازعا" 
أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقا ألحكـام النظـام    –بصفة عامة  –على أطراف الرتاع 

  ".األساسي هلذه احملكمة 
  :           وكان نص هذه الفقرة من هذه املادة يف اقتراحات مؤمتر دمربتن أوكس يقضي ببساطة على أن    
  ".معروضة على حمكمة العدل الدولية  –طبيعيا  –عات القانونية جيب أن تكون ارتال" 

وألنه ليس يف هذه الصياغة ما يشري إىل الطريقة اليت جيب أن تتصّدى هبا احملكمة للرتاع القانوين ،    
فليس هناȫ ما يدل باخلصوص فيما إذا كان اجمللس وحده ، أو األطراف وحدمها ، أو كليهما معńا ، 

إىل احملكمة ، فقد كان جيب إضافة يف تعديالت مؤمتر سـان فرانسيسـكو   ملزمني بإحالة هذا الرتاع 
 źمن قبل األطراف " عبار "par les parties  وفقا ألحكام النظـام األساسـي للمحكمـة   "، و "

conformement aux dispositions du statut de la cour   ُيرفع اللبس ويصبح من الواضح Ɠح
  .   )156( حاالت االختصاص اإللزامي للمحكمة أنشأهتا هذه الفقرة أن األمر ال يتعلق حبالة من

                                                 
(156)  Brigitte STERN ; " Article 36 " , commentaire  dans  (J-P) Cot et (A) Pellet; Op.Cit.; p.622. 
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ومع ذلك ، فإن الصياغة اليت مت االحتفاȗ هبا يف مؤمتر سان فرانسيسكو بشأن اختصاص احملكمة مل    

تبتدع حالة جديدة من االختصاص اإللزامي للمحكمة فحسب ، وإمنا جيب القول أن الغرض منها ال 
أن يوصـي  "فقط  "  ميكنه"وين على احملكمة ، وإمنا جملس األمن ملزم بإحالة الرتاع القانيشري إىل أن 

، فهؤالء دائما هم الذين جيب عليهم اللجوء إىل احملكمة  )157(الطرفني باللجوء إىل احملكمة " احتماال
  . )158( وليس على اجمللس إال أن يوصي بذلك

بإحالة  36كورة بأهنا تلزم اجمللس وهو يقدم توصياته وفقا للمادة وبالتايل ال جيب تفسري الفقرة املذ    
الرتاعات القانونية إىل احملكمة رغم ورودها بصيغة الوجوب ، وإمنا جيب تفسريها يف ضوء موضوعها 
والغرض منها انطالقا من أن النص يهدف إىل تذكري اجمللس أن الرتاعات القانونيـة مـن واجـب    

أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية ، وبذلك تكون الفقرة الثالثة مـن   –بصفة عامة  –األطراف 
كمة حبيـث  احمللس سلطة تقديرية يف إحالة الرتاعات القانونية على اجملمن امليثاق قد منحت  36املادة 

ميكنه استعمال هذه السلطة كما ميكنه االمتناع عن ذلك إذا رأى أن الرتاع الذي يعاجله ال يتصـف  
  . )159( القانوين بالوصف

فقد امتنع جملس األمن يف مناسبتني على األقل عن أن يعرض الرتاع على حمكمة العدل الدوليـة ،     
إحدامها عندما رفض اجمللس التعديل البلجيكي ملشروع الالئحة حول الرتاع بـني مصـر واململكـة    

يف  Ʊ1936لو مصرية سـنة  املخّصصة ملناقشة صالحية املعاهدة األ 1947أوت  28املتحدة يف جلسة 
فض الرتاع بينهما بشأن املالحة يف قناة السويس ، كما رفض اجمللس يف حالـة أخـرى االقتـراح    

يف  حمكمة العدل الدوليةاألمريكي الرامي إىل عرض اختراق الطريان السوفييت لألجواء األمريكية على 
  .)160( 1960جويلية  26جلسة 

الـيت مت   -ورمبا احلالة الوحيدة حƓ اآلن -أول حالة  1947سنة  قɆȒة ɀȥǿɀȭ ȨɆȒȵوقد كانت    
  الصادرة  34الالئحة عن طريق  )3(36وفقا للمادة  كمةاحمللس على اجملمبوجبها عرض نزاع من جانب 

  
  

                                                 
(157) Ibid. 

 .825حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (158)
من أولوية للمجلس على حساب احملكمة يف التصّدي للرتاعات ، فإن تدخل احملكمة مبوجب هذه الفقرة يبقـى   36من املادة ) 3(متنحه الفقرة باإلضافة إىل ما  (159)

  :أنظر. 1982من اجلزء الثاين من إعالن مانيال للتسوية السلمية للرتاعات الدولية سنة ) 5(الفقرة  آلية حمدود خاصة مع الصياغة الضعيفة اليت صيغت هبا
-Brigitte STERN ; "Article 36 "., Op.Cit.,p.624      
(160)  Ibid., p.625. 
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يف الرتاع الدائر بني بريطانيا وألبانيا إثر احلادث الذي وقع يف املضيق بتاريǸ  )161(1947أفريل  09يف 
احملكمة للبت فيها طريف الرتاع بعرض القضّية فوراً على جمللس ، حيث أوصى ا)162( 1946وبر أكت 22

  .طبقا لنظامها األساسي
وقد مت التساؤل يف هذه القضّية عن أثر هذه الالئحة على اختصاص احملكمة وفيما إذا كانت ملزمة    

حكمة ، أم هي جمّرد توصية خاليـة  وبالتايل تشكĉŇل حالة جديدة من حاالت االختصاص اإللزامي للم
  .من أية إلزامية وبالتايل ال تصلح أساسا إلنشاء اختصاص إلزامي للمحكمة 

 التمهيديمبناسبة الدفع  1948مارس  25وقد أكدت حمكمة العدل الدولية  يف حكمها الصادر يف    
هة نظرها بشـأن املسـألة   بعدم االختصاص املقدم من جانب ألبانيا ، أنه من غري الالزم أن تبّين وج

املتعلقة بأثر توصية جملس األمن على اختصاص احملكمة طاملا أن ألبانيا قد قبلت هـذا االختصـاص   
  .)163( 1947جويلية  2مبوجب خطاب نائب وزير خارجيتها املؤّرǷ يف 

 BASDEVANT   ،ALVAREZ  ،WINIARSKI  ،ZORIČIĆ:وقد انتقد سبعة قضاة وهم    

 ،DE VISSCHER  ،BADAWI PACHA و KRYLOV  يف رأيهم املنفرد اجلماعي امللحق حبكم
الربيطانية بشأن اعتبار هذه القضّية تدخل ريضة احلكومة احملكمة عدم تعليق هذه األخرية على طلب ع

يف حاالت االختصاص اإللزامي للمحكمة مادام أن صحيفة الدعوى املقدمة من احلكومة الربيطانيـة  
إذا كان طبقا هلذا امليثاق ظلّت القاعدة نفسـها الـيت   " ألساس، حيث اعتربوا أنه أشارت إىل هذا ا

كانت حتكم سابقا اختصاص احملكمة الدائمة للعدل الدويل وهي اليت تستند علـى رضـا الـدول    
صـي طـريف   جمللس األمن بأن يو  إمكانيةمن امليثاق أظهرت   36األطراف يف الرتاع ، إال أن املادة 

طبقا لنظامها األساسي ، وقد استعمل جملس األمن كمة العدل الدولية حمعلى ضاع نزاعهم الرتاع بإخ
  ار ـ، وإن الطريق القضائي الذي أش1947أفريل 09ألّول مّرة هذه املكنة مبوجب الئحته الصادرة يف 

  
  

                                                 
  .جمللس األمن الدويل 127للجلسة رقم  1947أفريل  09الصادر يف  34: الالئحة رقم : أنظر  (161)
قضية بتفصيالت معقدة وعدمية القيمة من ناحية الواقع والقانون وليس هلا وقد اعترب بعض مندوŸ الدول يف اجمللس أن هذا األخري سريهق نفسه إذا قبل اخلوض يف     

ية ، ممـا جيعـل مـن    أي تأثري مهم على السلم العاملي، فيما ذهب البعض اآلخر إىل أن جملس األمن جهاز سياسي تنفيذي للمنظمة ووظائفه ليست ذات طبيعة قانون
                                                                                                                                     :نظر أ. املناسب عرض القضية على حمكمة العدل الدولية 

- E.J. DE  ARÉCHAGA , Op.Cit., p71 - 72.  
 .  43 – 42املرجع السابق ، ص  ،، القضاء الدويل مأƥد بالقاس: أنظر وقائع الرتاع يف  (162)
  . وما بعدها 24عبد العزيز حممد سرحان ؛ املرجع السابق ، ص :  يف  1948مارس  25أنظر تعليقا على حكم احملكمة الصادر يف  (163)
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اع أو إليه اجمللس يتطلب لكي تدخل القضية يف حوزة احملكمة القيام بعمل ما من جانب أطراف الـرت 

  . )164( "من أحدمها
جيب إعطاءهـا املعـىن العـادي    جملس األمن الصادرة هبذا الشأن  ويعترب هؤالء القضاة أن الئحة   

وهو املعىن الذي احتفظ مبا جرى عليه العمل يف مؤمترات الدول األمريكية ويف ظـل  " توصية"لعبارة
الذي يقوم عليه ميثاق األمم املتحدة والنظام عصبة األمم ومنظمة العمل الدولية ، وأيضا األساس العام 

  .من املادة ذاهتا )3(األساسي للمحكمة اللذان جيب احترامهما كما تشري بذلك صراحة الفقرة 
ال تعين قرارńا ملزما من  )3(36الواردة يف املادة " توصية"ويرى هؤالء أيضا أن املعىن العادي لكلمة    

الغرض من هذا النص الذي يهدف إىل تذكري جملس األمن إىل أن من الناحية القضائية ، يستفاد ذلك 
ليس من املمكن قبول تفسـري  "عات القانونية خيضع الفصل فيها للطرق القضائية ، ولذلك فإنه االرت

يقضي بأن هذه املادة أّدت وبكيفية مستترة ، ومن دون أن تعّبر عن ذلك صراحة إىل إنشـاء حالـة   
  . )165( "مة اإللزاميجديدة من اختصاص احملك

 ǥرȪȦȱ2(ا :(ɄاقȦǩا ȋتصاǹاǣ ǎɍǙ țاƕȲȱ مةȮǂا ɃņǼصǩ ةɆȹاȮȵǙ ȳǼȝ.  
من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية القاعـدة النظاّميـة    36تعترب الفقرة األوىل من املادة      

احملكمة تشـمل   والية: "تنص هذه الفقرة من هذه املادة على أن  و،  لالختصاص االتفاقي للمحكمة
مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاضون ، كما تشمل مجيع املسائل املنصوص عليها بصفة خاصـة  

  ".يف ميثاق األمم املتحدة أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا
فـإن أغلـب    matters" مسـائل "و Cases" قضايا"وإذا كانت هذه الفقرة تستعمل اصطالحي    

لذلك فإن   disputeتصاص مبا فيها تلك املدرجة يف املعاهدات تستعمل اصطالح نزاع سندات االخ
املسألة األوىل اليت جيب اخلوض فيها يف هذا الصدد واليت هلا عالقة بسلطات احملكمـة واختصاصـها   

ال تتعلق برتاعـات  " مسائل"أو " قضايا"مبوجب هذه الفقرة هو ما إذا كانت احملكمة مؤهلة للنظر يف 
  .قانونية ؟

     
  

                                                 
(164) OP.IND.Collective de MM : BASDEVANT ,  ALVAREZ , WINIARSKI , ZORIČIĆ ,  DE VISSCHER , 
BADAWI PACHA ET KRYLOV ; L'affaire du Detroit de CORFOU , ( Exception préliminaire) , arrêt du 25 Mars 
1948 , C.I.J., Recueil 1947 – 1948.,p.31. 
(165) Ibid., p.32. 
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 źأعـاله   36الواردة يف الفقرة األوىل من املـادة  " مجيع املسائل"و " مجيع القضايا"وقد أثارت عبار

  .جدالً فقهيا كبريا كان له أثره املباشر يف التحديد املوضوعي الختصاص احملكمة يف هذا الصدد
تعين أن اختصاص احملكمة لـيس  "يامجيع القضا"فيما يرى األستاذ فيليب مارشال براون أن عبارةف  

حمددńا يف مسائل القانون وميكن أن يشمل منازعات ذات صفة سياسـية وغريهـا ّممـا تتسـع بـه           
تان وليستا اصـطالحني  وصفّي ȱǖȆȵةو  قɆȒةقّشي اخلري أن كلميت ): د(، يرى األستاذ )166(العبارة

الذي تضمنته نفس املادة يف فقرهتـا   اȪȱاɆȹɀȹة املȺاȝȁاتتقنّيني ، ويشكالن املقابل لالصطالح التقين 
  .الثانية

جيب أن يتم يف ضوء املبدأ الذي حيكم النشاط القضائي " مجيع املسائل"و " مجيع القضايا"فاصطالحي 
: من النظام األساسي واليت تنص على أن )1(38يف املادة  1945للمحكمة والذي أدرج صراحة سنة 

  ".نازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويلوظيفة احملكمة الفصل يف امل"
أن متارس وظيفتها  – 36يف مجيع أحوال املادة  –ولذلك يرى األستاذ قشي أنه ال ميكن للمحكمة    

    القضائية بإصدار قرار يف املوضوع احملال إليها إال إذا ُوجد نزاع قانوين حقيقـي بـني األطـراف ،    
  . إعالن عدم اختصاصهاوإال فإهنا ستضطر إىل

تقضي إذًا مهما كانت القضية أو املسألة العالقة بني الطرفني بضرورة توافر شـرطني   )1(38فاملادة    
  :مها 

  ".برتاع"أن يتعلق األمر بشأن موضوع القضية املطروحة على احملكمة  -
  . )167(الرتاع قانونيا وأن يتم الفصل يف هذا الرتاع طبقا ألحكام القانون الدويل ، أي أن يكون -

   "القضـايا : "أعاله تشري ظاهريا إىل شيئني متمّيزين ومهـا   36ويبدو أن الفقرة األوىل من املادة     
  " لـاملسائ"، و اɆȒȪȱةبعد نشوب الرتاع والتركيز هنا على )168(اليت حتال على احملكمة باتفاق خاص

  
  

                                                 
 .737حممد طلعت الغنيمي ، املرجع السابق ، ص  (166)
 .24 – 23، املرجع السابق ، ص . " ةاملنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولي" قشي اخلري ؛  (167)
 قɆȒة اƨرȣ: قضايا أمهها) 08(مت استخدام صيغة االتفاق اخلاص بني الدول يف ƣانية  1984قضية رفعت إىل حمكمة العدل الدولية حƓ سنة  66من أصل  (168)
ɃǿاȪȱو 1978بني تونس وليبيا مبوجب اتفاق  ا ، ȸɅاȵ ǰɆȲǹ ةɆȒو 1979تحدة مبوجب اتفاقية بني كندا و الواليات املق ، ǻȿǼƩة اɆȒبني مايل وفولتا العليـا  ق

  :أنظر 1983مبوجب اتفاقية ) بوركينافاسو(
 .224، ص  1985، ) 03(جملة احلقوق الكويتية ، السنة التاسعة ، العدد " مدى فاعلية حمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات بني الدول : " غسان اجلندي  -
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  clause  compromisoire  )169(يق البند االتفاقياملنصوص عليها بصفة خاصة يف املعاهدات عن طر

، ويف كلتا احلالتني فإن اختصاص احملكمة يعترب نتـاج  املȱǖȆة حني نشوب الرتاع  والتركيز هنا على 
رضا أطراف الرتاع ما دام أن األمر يتعلق باتفاقات ماƲة لالختصـاص ، واحملكمـة Ưّولـة دائمـا     

للفصـل يف أي نـزاع يتعلـق     36من املادة  )6(األمر بالفقرة باختصاص ثابت ومدّعم إذا اقتضى 
، وحتتفظ بضمان املالئمة بني مضمون االتفاق اخلاص ومضمون املـادة   )170(باختصاصها من جهة 

  . )171( من نظامها األساسي من جهة أخرى 38
الشرط املباشـر  هو أن الرضا صرحيا كان أو ضمنيا هو  –ويف كل األحوال  –غري أن املبدأ العام    

بأهنـا تظـل   " إلمكان تصّدي احملكمة للرتاع ، وهو ما أكدته احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف قوهلا 
Ưتصة ما دام أن األطراف تقبل واليتها ، وألنه ال يوجد هناȫ أي نزاع غري قابل للفحص أمامها من 

كمة ال جيوز هلا ممارسة اختصاصها إذا ثبت ، وبالتايل فإن احمل)172("مجلة ما تطرحه عليها الدول املعنية
  .هلا أن الدولة املدعية أو املدعى عليها مل يسبق هلا أن عّبرت عن قبوهلا لالختصاص احملكمة

 ǥرȪȦȱ3(ا :(ɃǿاɆتǹا ǴɅتصرǣ ǎɍǙ اɆȵاȂȱǙ țاƕȲȱ مةȮǂا ɃņǼصǩ ةɆȹاȮȵǙ ȳǼȝ.  
ص اإلجباري حملكمة العدل الدولية إىل يرجع أول ظهور ملبدأ التصريح االختياري بقبول االختصا    
يف أول مجعيـة لعصـبة األمـم      Raoul  Fernandes، عندما اقترح املندوب الربازيلي  1920سنة 

اقتراحا يأخذ بالوالية االختيارية واإللزامية يف الوقت نفسه، أي الوالية االختيارية مبعىن  أن النظـام  
وأن الدول غري ملزمة بقبول والية احملكمـة مبجـّرد    األساسي مل يتضّمن شرطا حقيقيا لالختصاص

تصديقها على النظام األساسي ، ووالية إلزامية مبعىن أنه إذا أعلنت الدول بصفة اختيارية قبوهلا لوالية 
  .احملكمة فإهنا تكون ملزمة مبضمون إعالهنا

     
  
  

                                                 
من جهة  ابني بريطانيا وأملانيا الغربية من جهة وأيسلند ةقɆȒة املصائǼ اɅǼȺȲȆɅɉت طريقة البند الرضائي أو االتفاقي يف عدد من القضايا نذكر من بينها استخدم (169)

إتفـاقييت فيّنـا للعالقـات    مبوجب الربوتوكول امللحق ب قɆȒة اȵɀȲǣǼȱاƙɆȅ اȵɉرȾȕ Ž ƙɆȮɅراȷ، وكذا  1961جويلية  19مارس و  11أخرى مبوجب اتفاقي 
بني ليبيا وكال من الواليات املتحدة وبريطانيـا حـول    قɆȒة ȭɀȱرŸ، وتعترب )226 - 225نفس املرجع ، ص (،  1963،  1961الدبلوماسية والقنصلية سنيت 

  .أشهر هذه القضايا اآلن على اإلطالق 1971اتفاقية مونتريال سنة  14تفسري وتطبيق املادة من 
 .23، املرجع السابق ، ص " املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية " قشي اخلري ؛ : ظر أن (170)

(171) (N) Quoc Dinh ,(P).Daillier et (A) Pellet ; Op.Cit.,p.845. 
 .40، املرجع السابق ، ص  مأƥد بالقاس: أنظر  (172)
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ية الوالية اإللزامية للمحكمة وفقا وبناءăا على ذلك ، فقد أصبح بإمكان الدول أن تقبل بصفة انفراد   

من النظام األساسي مبقتضى تصريح اختياري حمض يتم بصفة انفرادية، أو بعبارة أخرى  )2(36للمادة 
 .)the optional clause)173 استنادا على الشرط االختياري لالختصاص اإللزامي

ها  يف مؤمتر سان فرانسيسـكو يف  وقد ُوصفت صيغة نظام الشرط االختياري اليت مت اإلبقاء علي     
 Ǹاإللزامـي أو الواليـة    يبأهنا حل وسط بني التقاض 1945جوان  25االجتماع العام التاسع بتاري

اإللزامية للمحكمة كقاعدة عامة ، و حرية الدولة يف التحلل من الصفة اإللزامية بطريق التحفظـات  
مـن النظـام    36من املـادة   )2(فة يف الفقرة اليت تلحقها بقبوهلا هذه الوالية ، و Ɵسدت هذه الص

   األساسي حملكمة العدل الدولية ، فكان األصل يف والية احملكمة اختيارية واالسـتثناء فيهـا واليـة    
للـدول  "  فنصت على أن اȱتȂاȵات اȱتصرǴɅمن هذه املادة  )2(الفقرة ، حيث جسدت )174(جربية

بينها و بني دولة .... أن تقر للمحكمة بواليتها اجلربية ....اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي 
    و نصت على أنـه  ȞɆǤȕة اȱتصرǴɅمن نفس املادة  )3(، فيما جسدت الفقرة ..."تقبل االلتزام نفسه

جيوز أن تصدر التصرحيات املشار إليها آنفا دون قيد وال شرط أو أن تعلق على شرط التبادل مـن  " 
  .)175( "نة بذاهتا أو أن تقّيد مبدة معينةجانب عدة دول أو دول معي

الذي هو شرط الزم لقبـول  " مبدأ املقابلة يف التصرحيات"أعاله شكلت  )2(وهذا يعىن أن الفقرة   
بأن  اليت تقضي " شرط املقابلة يف التصرحيات"من نفس املادة  )3(فيما شكلت الفقرة  ، الوالية اجلربية

  طبقا لقاعدة القاسم املشترȫ )176(طابق تصريح دولتني متنازعتنياختصاص احملكمة حمصور يف نطاق ت
، معىن ذلك أن االختصـاص  )règle du plus petit commun dénominateur )177 احصر األكثر

اإللزامي للمحكمة يف التصدي  للرتاع مقّيد من جهة بتصريح اختياري يصدر بإرادة منفـردة مـن   
 جهـة ثانيـة حمـدد     منونفسها يف عرض نزاعها على احملكمة ، جانب الدولة اليت ترغب من تلقاء 

  ن ـعلى احملكمة عن طريق تصريح مماثل ال يتضم بالدول اليت تقبل و قبلت أن تلتزم بإخضاع نزاعاهتا
  
  

                                                 
 .12 – 11، ص  1999ختياري حملكمة العدل الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، تقييم نظام الشرط اال: اخلري قشي  (173)
 .105فنرزبن حسن الناصري، املرجع السابق، ص   (174)
 .90-89نفس املرجع السابق، ص   (175)
 .734-733حممد طلعت الغنيمي، املرجع السابق ،ص (176)

(177)  Dominique CARREAU: Droit interenatinal , 6eme Ed , A.Pedone , Paris 1999.,p.627. 
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وإن تضمن حتفظ و لو من جانب واحد فإن االختصاص اإللزامي للمحكمة يقيـد مـن    ، أي حتفظ

  .)178( 36 املادة من )3(تحفظ طبقا ملا نصت عليه الفقرة جهة أخرى مبا ال يشمل ذلك ال
القيود مدى وقيمة التصرف االنفرادي للتصريح واحلرية يف تعديله أو سـحبه  وإذا أضفنا إىل هذه    

إضافة إىل الشروط اإلرادية للتحفظات اليت يتناż الكثري منها ، )179(اخلاضع كلية حلسن نوايا الدول 
، ندرȫ جيدا مدى ضعف سلطة و فاعليه حمكمة العدل الدوليـة يف   36من املادة  )6(مع نص الفقرة 

  . التصدي للرتاعات الدولية مقارنة بالوسائل السياسية و منها جملس األمن الدويل 
الـوهن الـذي    ويبني التراجع الواقعي لنظام الشرط االختياري من جراء تطور جمال التحفظات    

سي للمحكمة اليت تبناها امليثاق يف تصدي هذه األخرية للرتاع طبقا لـنص  أصاب آليات النظام األسا
وهكذا تضمنت أغلب التصرحيات الصادرة وفقا لنص هذه املادة حتفظات وشـروط   ، )2(36املادة 

عات ا، وشكّل بعضها حماولة إلدخال اإلرادية يف عرض الرت قّيدت كثريا من نطاق االلتزام ومن أمهيته
  .)180( ول املصرحة اللجوء إىل احملكمة بصددهااليت قبلت الد

فقد ظهر نوع جديد من التحفظات القادر على حتويل نظام الوالية اجلربية للمحكمة إىل نظام ُتقرر    
فقـد أǊدرج   ، ما إذا كانت ُتخضع نفسها لوالية احملكمة فيه الدول املتحفظة على أساس قضية بقضية

مباشـرة   ختصاص الداخلي يف السنة املواليةلال Résèrve automatique التحفظ الذاź أو التلقائي
،  1955التحفظات اخلطرية منذ سـنة   نمعترب م د، كما ظهر عد)181( إلنشاء حمكمة العدل الدولية

وحصل بالتوازي مع ذلك توسيع كبري يف نطاق التحفظات السابقة ، ومن التحفظات اجلديدة الـيت  
عات املتعلقة باألمن الوطين  إما كما حتدده الدولة املصـّرحة  ارتلبعد اظهرت نذكر التحفظ الذي يست

  ، وظهر حتفظ آخر بإمكانه إحياء معاهدات التحكيم القدمية اليت انطوت على )182(أو دون ما تكييف
                                                 

أن املقابلة يف حالة التصرحيات اليت تقبل الوالية اجلربية للمحكمة تسمح لطرف بأن يدفع بتحفظ على  Interhandel قɆȒةأكدت حمكمة العدل الدولية يف  (178)
 .733حممد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص: ه، وهو ما يعرف بشرط التبادل، أنظر ذلك القبول مل يضمنه صراحة قبوله و لكن الطرف اآلخر أعرب عنه يف تصرحي

رحيها الصادر يف تظهر تعديالت تصريح فرنسا بقبول االختصاص اإلجباري للمحكمة السلطة التقديرية للدول يف هذا اجملال ، فقد جلأت األخرية إىل تعديل تص (179)
ـ  1974جانفي  10قبل أن تسحبه كلية يف  1966لثانية سنة واملرة ا 1959مرة سنة : مرتني 1947سنة  الـيت   ةعلى إثر قبول احملكمة التأشري بالتدابري التحفظي

ــد  ــال نـ ــتراليا وزيـ ــها اسـ ــدة يف  اطلبتـ ــة اجلديـ ــاǡǿ اɅȿɀȺȱـ ــɆة اȱتǲـ ــية يف  قȒـ ــوان  22الفرنسـ ــرأ.1974جـ                    :  نظـ
Dominique Carreau., Op. Cit.,p.625.                                                                                                                             -  

 .64:كمة العدل الدولية، املرجع السابق، صحملقّشي اخلري، تقييم نظام الشرط االختياري   (180)
 ، واقتدت هبذا التحفظ دول عدة من بينها فرنسا يف تصرحيها الصادر يف 14/08/1946هذا التحفظ ألول مرة يف التصريح األمريكي الصادر يف  وقد أدرج (181)
و وطين يرجع إىل ، وبريطانيا وباكستان واهلند والسودان قبل أن تعترف فيما بعد بأن تكييف طبيعة املسألة املطروحة ما إذا كانت ذات طابع دويل أ18/04/1947

 .115-114:، القضاء الدويل، املرجع السابق، ص مأƥد بلقاس: من نظامها األساسي،أنظر) 6(36سلطة حمكمة العدل الدولية مبوجب املادة 
أو املتعلقـة   الناشئة عن احلـرب الرتاعات "  كمة العدل الدوليةالذي يستبعد من الرتاعات اخلاضعة حمل 1966وقد ورد هذا التحفظ يف التصريح الفرنسي سنة  (182)

  .Dominique Carreau.,Op.Cit, p.626). (:أنظر ، "نشاطات ختص الدفاع الوطينب
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املتعلقة باملصاحل احليوية والشرف واالستقالل الـوطين   الرتاعاتالتحفظات الشهرية اخلاصة باستبعاد 

مـن   اليت اسـتبعدت  الرتاعاتا، ويتعلق األمر بالتحفظ الذي يستبعد من نطاق والية احملكمة وغريه
 معاهدة أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى تكون الدولـة املصـّرحة   ىالتسوية القضائية أو التحكيم مبقتض

ث ال ميكـن  كما ميكن اإلشارة أيضا إىل التحفظات املتعلقة باملعاهدات املتعددة األطراف حبي ،طرفا
للمحكمة أن تفصل يف نزاع تثار فيه معاهدة متعددة األطراف إال إذا كانت كل الدول األطراف يف 

، أو إذا قبلـت الدولـة   )183(املعاهدة هي يف نفس الوقت أطراف يف القضية املعروضة على احملكمة 
  .)184(املتحفظة اختصاص احملكمة بصفة خاصة 

 36مـن املـادة    )3(فقد رأت الدول يف الفقرة  ،الفعلي للتحفظات  ومهما يكن املنطق القانوين    

ومل تضع احملكمة  ختويال صرحيا هلا بالتحفظ يف تصرحيها كما تشاء وحولت هذه الرؤية إىل ممارسة ،
، وينحصر موقف حمكمة العدل الدولية حƓ  يف هذا الشأن واضحاً احلالية وال سابقتها معيارńا قضائياً

ها على أن متنحها األطراف اختصاص ما يف القضية املعروضة أمامها دون الـدخول يف  اآلن يف حرص
   . مدى جواز التحفظات ذاهتا

ومل حيدث يف تاريǸ احملكمتني أن أعلن عن بطالن حتفظ ينطوي على إلغاء ضمين لقبـول الواليـة     
حملكمـة مبوجـب        اإللزامية ، كما مل حتسم مسألة مصري التحفظات اليت تتناقض مـع اختصـاص ا  

فإن التحفظات تعطي أدلـة   Lauterbachtحد تعبري األستاذ  وعلى ، )185(  36من املادة  )6( الفقرة
، أو مـا   )186(لنظام البند االختياري لالختصاص حمكمة العدل الدولية اإلجباري يالتدمري اجلزئ على

نتيجـة    the decline of optional clause "اƲطاط الشرط االختياري" Waldokيعتربه األستاذ 
  .)187( االلتزام اإلرادي يف اخلضوع الختصاص احملكمة

تبقى الركائز اهلّشة واآلليات الضعيفة اليت اعتمدها نظام الشرط االختيـاري   ويف كل األحوال ،    
  فظات لالختصاص اإللزامي للمحكمة من األسباب املباشرة واملوضوعية اليت أّدت إىل اتساع هذه التح

                                                 
  :، أنظر) مرحلة االختصاص والقابلية( ȽǼȑȿا اقɆȒة اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅة ȼǤȉȿ اȮȆȞȱرɅة ȮɆȹ Žاǿاɀȡوهو ما ادعته الواليات املتحدة األمريكية يف  (183)

 -Aboubacar Maïdoka : " la Cour internationale  de justice et le nonvel ordre mondial "., dans : le 5eme congrès 
annuel de société africain de droit international  et comparé, 20-24 Septembre 1993 à Accra, publié par: S.A.D.I.C, 
Glasgow, 1994,p.123. 

 .66م نظام الشرط االختياري حملكمة العدل الدولية ، املرجع السابق ، ص قشي اخلري ، تقيي (184)
                        :                 نظرأي إذا ما كان جيب االكتفاء بإبطال التحفظ وحده واإلبقاء على بقية التصريح بقبول والية احملكمة أو اعتباره باطال كلّيا ال بعضا، أ  (185)

  .95: ن الناصري، املرجع السابق، صحس نفنر زي-
  .231: غسان اجلندي، املرجع السابق، ص  (186)

(187)(-George ABI_SAÂB:"De l'évolution de la cour internationale , Réflexions sur quelques tendances 
récentes",T.96, R.G.D.I.P, 1992/2.,pp.276-277.   
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، وإن من شأن ذلك إذا أضفنا )188(بالتايل اإلضعاف من فاعلية احملكمة يف التصدي للرتاعات الدوليةو

، أن يؤدي بالدول إىل تفضيل وسائل أخرى ومنها السياسـية،  )189(إليها أسباب عامة وذاتية أخرى
أكتـوبر   24صـادر يف  ال 2625من لوائح اجلمعية العامة ومنها القرار  خاصة يف ظل اعتراف الكثري

مببـدأ  " إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية و التعاون بني الدول"املتضمن  1970
                                       .  السيادة و املساواة بني الدول و مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية السلمية

ȱا ǢȲȖامل ƆاǮ  
ȜǣاȆȱا ȰȒȦȱا ȳاȮǵǕ ǢǱɀƞ ȰصȦȲȱ اتɆȱǓ ȳاǼȞȹا.  

إذا كانت املوازنة بني سلطات جملس األمن و حمكمة العدل الدولية مبوجـب أحكـام الفصـل         
السادس من امليثاق قد خلصت إىل ضعف يف اآلليات القانونية اليت أرساها هذا امليثاق لترسيم احلدود 

بأن هذه اآلليـات  قـد   فإننا لن نتردد يف القول , رتاع  التصدي للالفاصلة بني سلطات اجلهازين يف
  .عرفت ضمورا و تالشيا مبوجب أحكام الفصل السابع 

فقد أكد االجتهاد القضائي و كذا املمارسة الدولية السلطات الواسعة للمجلس يف التصدي املباشر    
ة نفسها كرست من جهـة أخـرى   ، كما أن املمارس)فرع أول ( جلمع الرتاعات مهما كان نوعها

إمكانية تدخل اجمللس وتصديه ملسائل ونزاعات قانونية مبوجب السلطات املخولة له حتت أحكام هذا 
  ). فرع الثاين(الفصل 

ȯȿɉا țرȦȱا  
  ȖȲȅات ȿاȞȅة ȲȱمŽ ȄȲǲ اȱتصƨ ɃǼمȜɆ اƕȱاȝات

لدى أجهزة املنظمـات   يتمتع  جملس األمن  مبوجب أحكام الفصل السابع بسلطات غري مألوفة    
    ة ـواقف الدوليـة يف تكييف مجيع أنواع الرتاعات واملـالدولية بفضل ختويله سلطات تقديرية واسع

                                                 
يه منذ إنشاء املنظمة بسبب انعدام أي إصالح يف األفق يتجه Ʋو زيادة فاعلية حمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية رغـم  ويبقى الوضع على ما هو عل (188)

تفاقيـات  مع ضرورة عقد ا ،ومن دون حتفظات 36توصيات بطرس غايل يف أجندته  للسالم القاضية بضرورة قبول الوالية العامة حملكمة العدل الدولية وفقا للمادة 
 : أنظر.دولية متنح االختصاص والتخلي عن التحفظات السابقة وسحبها من بنود املعاهدات املتعددة األطراف أو الثنائية املتعلقة حبل الرتاعات 

-B.Boutros Ghali, Agenda pour la paix, Nations Unies, New york,1992,p.25, parg.38.  
 ،الذي يدعو إىل  االƳراط يف اتفاق دويل جيعل من اختصاص احملكمـة إلزامـي    1989ديسمرب  23يكي السوفييت الصادر يف دون أن ننسى اإلعالن املشترȫ األمر

  :أنظر حول هذا اإلعالن. ورغم بعض القيود الواردة عليه إال أنه مل يلق التجسيد إىل اليوم وبقي جمرد أماين
-PHILIPPE BRETON: " vers un élargissement du rôle de la C.I.J ?, la déclaration américo-soviétique du 23 
septembre 1989 relative à une initiative commune à propos de la C.I.J.", A.F.D.I.,1990.,pp.322-339.  

  .وما بعدها 75، املرجع السابق ص .ل الدوليةقشي اخلري ، تقييم نظام الشرط االختياري حملكمة العد: عن أسباب تراجع نظام الشرط االختياري أنظر (189)
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من التمتع بسـلطات واختصاصـات متعـددة يف     –تبعا لذلك –، الشيء الذي مكنه )فقرة ثانية(

  ).فقرة ثالثة(التصرف مبوجب توصيات وقرارات 
ت اخلاصة والنوعية اليت خيتص هبا اجمللس مبوجب أحكام الفصل السابع جيـب  غري أن هذه السلطا    

متع هبا اجمللس مبوجب امليثاق يف عمومـه ، نتيجـة متتعـه    تأال يتم فصلها عن املكانة السامية اليت ي
  ). فقرة أوىل(من هذا امليثاق  25و 24بسلطات عامة رئيسية يف حفظ السلم مبوجب أحكام املادتني 

 ǥرȪȦȱة): 1(اȵاȝ اتȖȲȅ ȄȲǲمȲȱ ȴȲȆȱا ȘȦǵ Ž  
حاول القائمني على صياغة ميثاق األمم املتحدة يف مؤمتر سان فرانسيسكو عشية إنشاء املنظمـة       

تاليف ما شاب عهد عصبة األمم من عيوب جّراء تداخل السلطات والوظائف  1945يف منتصف سنة 
  .ألجهزة السياسية منهابني األجهزة الرئيسية يف العصبة خاصة فيما بني ا

فقد قيل يف هذا الصدد ، أن الفرق األساسي بني التنظيم الدستوري لألمم املتحدة وعصبة األمـم      
  هو أنه بدال من أن تكون للجمعية واجمللس وظائف متماثلة ومشاعة كما كان احلال يف عهد العصبة 

امة وجملس األمن ستكون لكل منهما وظـائف  يف اختاذ التدابري الالزمة حلفظ السلم ، فإن اجلمعية الع
ختّصص لكل منهما عينا ، فاجلمعية العامة هي بصفة أوليـة هيئـة      Ưrespectivesتلفة و خاصة 

، يف حني خيول جمللس األمن سلطات للعمل على حفظ السلم واألمن الـدويل   للمداوالت والتوصية
  .)190(كلما رأى ذلك ضروريا

تصميما واضحا على "  _كما يروي انيس كلود  _مؤمتر دومربتن أوكس وقد عكست مقترحات     
وضع املسؤولية األولية فيما يتعلق مبشكالت السياسة العليا واألمن على عاتق جملس األمن ، وعلـى  
جعل اجلمعية العامة مشرفة على إدارة شؤون البيت التنظيمية واالضطالع بأوجه النشاط املختلف يف 

  ".ادية واالجتماعيةامليادين االقتص
لذلك عّبر  و زير اخلارجية األمريكي األسبق إدوارد ستيتينوس عن وجهة نظره يف طابع تركيبـة      

األمم املتحدة عندما ذكر يف تقريره إىل الرئيس األمريكي أن مطلب الدول الكربى للتفرقة احلادة بني 
ألغلبية التعديالت املقترحة اليت حاولت أن بارفضت  وظائف اجلهازين كانت له الغلبة ، مشريا إىل أنه

تضع نصيبا من املسؤولية النهائية عن السالم واألمن على عاتق اجلمعية العامة وأن املؤمتر أقّر فصـل  
   .)191(السلطات كمفهوم أساسي للمنظمة

                                                 
 .90،ص1989حول نظرية حق االعتراض يف جملس األمن الدويل ، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع واإلعالن ، الطبعة األوىل ،بنغازي : حممد العامل الراجحي (190)
  .91نفس املرجع ،ص (191)
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عامة وعلـى  أسبقية وظيفية على اجلمعية ال 24لذلك فقد قصد املؤمترون إعطاء اجمللس مبوجب املادة 

راءات املتبعة سواء من حيث اإلج ، يف حفظ السلم primauté fonctionelleكافة األجهزة األخرى 
مـن   39و )2(11، )1(12من حيث مدى ومضمون هذه الوظائف مبوجب املواد يف القيام بوظائفه أو 

ق األمر بأي عمل عندما يتعل fonction principaleوبالتايل ُمنحت للمجلس وظيفة أساسية ،  امليثاق
كلما تعلق األمر بالدراسة  fonction résiduèlleمن أعمال القسر ، وُمنحت اجلمعية ما سوى ذلك 

  .)192(والتداول
إمنا يؤدي تفسريها إىل اعتبار اختصاص املنظمة  )1(24الواردة يف املادة " رئيسية"لذلك فإن لفظ     

ـ     Compétenceل االختصـاص املشـترȫ   يف جمال حفظ السلم واألمن الدوليني هـو مـن قبي
Concurrente  ومبا أن الرئيسي يفترض  ، كأصل عام بالنسبة هلذين اجلهازين مع أسبقية جملس األمن

  فإن االختصاص  accessorium sequitur principale يف الواقع ويدعو إىل وجود ما هو احتياطي 
نع أي تدخل للجمعية العامة باستثناء القيد مي  exclusive اًالرئيسي للمجلس ال يكون بالتايل حصري

طاملا يعاجلها اجمللس إال إذا طلب منـها   اليت مينعها أن توصي بتدابري يف مسألة ما 12الوارد يف املادة 
   .)ȪȦȹ ȐȞǣ)193ات اȴȵɉ املتǥǼǶ، وهو ما أكدته حمكمة العدل الدولية  يف فتواها بشأن  ذلك
بني اجمللس واجلمعية كما نظمها امليثاق فليس هناȫ اهتمام مماثل يف  حال العالقة وإذا كان هذا هو   

حـني كانـت    ففي ،) 1(12بني اجمللس واحملكمة عن طريق آلية شبيهة بǔلية نص املادة  تنظيم العالقة
ضـعيفة   )3(36اآلليات املنظّمة للعالقة بينهما مبوجب أحكام الفصل السادس وبالتحديد ضمن املادة 

أوردناه ، فال وجود هلذه اآلليات مطلقا عندما يتصرف اجمللس مبوجب أحكام الفصل  بالشكل الذي
السابع إال مبا كشف عنه االجتهاد القضائي للمحكمة نفسها وكذا آراء كبار املؤلفني والقضـاة يف  

يف نظـام األمـم    :"من أنـه  Charles CHAUMONTهذا الشأن ، وهو ما يؤكده قول األستاذ  
هر البحث يف التوازن واقعيا إال بني اجلهازين السياسـيني جملـس األمـن واجلمعيـة           املتحدة ال يظ

   .)195(، وأن هذا التوازن يظهر يف الوظائف أكثر منه يف السلطات )194(" العامة 
إال أن حمكمة العدل الدولية أكدت يف العديد من املناسبات من أن االختصاص املشترȫ الـوارد      

  كما ينطبق على العالقة بني اجمللس واجلمعية ، فإنه ينطبق كذلك على العالقة  )1(24ادة نصه ضمن امل
                                                 

(192)  René DEGNI-SEGUI;"Article 24(1),(2)",commentaire dans (J-P) Cot et (A) Pellet ;Op.Cit.,pp.448-449. 
(193)  Certains dépenses des Nations Unies, avis de 20 juillet 1962, C.I.J,Recueil 1962.,p.163. 
(194)  Charles CHAUΜONT;“ L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de 
l'organisation",A.F.D.I.,1965.,p.429. 
(195)  Ibid.,p.430. 
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يف  12، لذلك فإن غياب حكم مماثل يف امليثاق لنص املادة )196(املتبادلة واملتكاملة بني اجمللس واحملكمة

يف احلل السلمي حكمة تنظيم العالقة بني اجلهازين إمنا جيب تفسريه لصاحل الدور الفعال واحلاسم للم
يف معرض حديثه عـن   Lauterbachtيذكر األستاذ  ذاهل ، )197(وليس خالف ذلك للرتاعات الدولية

سيتضح أن هذا املغزى الرئيسي للمحكمـة  :"تطور القانون الدويل بواسطة حمكمة العدل الدولية أنه
ع ما ميكن أن تنجزه بواسطة الدولية مرتبط بوظيفتها كأحد أدوات حفظ السلم الدويل بنفس القدر م

  .              )198( "القانون
، فقد أّول الـبعض   لعمومية السلطة اليت أعطيت للمجلس مبوجب امليثاق يف حفظ السلم وتأكيداً   

 ، 8، 7، 6 :سلطات خاصة للمجلـس يف الفصـول   اليت نّصت صراحة على 24من املادة  )2(الفقرة 
   .)199(يف هذا اجملال "عامةسلطات "إىل أن اجمللس ميلك 12
فبينما يرى البعض أن اختصاصات اجمللس وسلطاته حمددة صراحة يف هذه الفقرة بالشكل الذي ال     

حيتاج إىل تأويل ألن ال ينحرف اجمللس أو يتجاوز سلطاته ، فإن القائلني بتفسري موسع هلذه الفقـرة  
يف حفـظ   الثقيلـة ناسب وتتسق مع مسؤولياته تت  يذهبون إىل أهنا متنح اجمللس سلطات عامة ضمنية

وليس له يف ذلك من قيد سوى التقيد مبقاصد األمم املتحدة ومبادئها الـواردة يف املـادتني    ، السلم
  .     )200(األوىل والثانية من امليثاق

ها يف فتوا  )2(24موسع لسلطات جملس األمن وفق املادة  وقد أخذت حمكمة العدل الدولية مبفهوم    
اɍ ȴȡǿ ȯȿǼȱئǶـة ȲƭـȄ    اȺȱتائǰ اȪȱاɆȹɀȹة ȲȱتɀاǼǱ املȆتمر ȥǙ ǡɀȺƨرɆȪɅا ȹ ŽاɆǤɆȵا ɂȲȝبشأن 
 ȸȵɉعند حبثها األساس القانوين لالئحة املذكورة اعتمادا على تصريح األمني العـام   )1970( 276ا

، وقالـت   Le territoire libre de triesteمبناسبة ما عرف بقضـية   1947جانفي  10الصادر يف 
أي  _احملكمة أن اإلشارة إىل السلطات اخلاصة املتعلقة مبجلس األمن يف الفقرة الثانية من هذه املـادة  

له بـأداء   ال تستبعد وجود سلطات عامة Ưّصصة للسماح بناء على بعض فصول امليثاق _24   املادة
  . )201(له الفقرة األوىل من تلك املادة  مسؤوليات عهدهتا

                                                 
(196)  Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (compétence et recevabilité), 
arrêt du 26 Novembre 1984,C.I.J.,Rec 1984.,p.432,parg.90. 
(197)  Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats Unies à Téhéran,arrêt du 24 mai 
1980,C.I.J,Rec 1980.,p.22,parg.40. 
(198)  DAPO  AKANDE.,Op.Cit.,p.593. 
(199)  René DEGNI-SEGUI, "Article 24 (1),(2)", commentaire dans: (J-P)Cot et (A)Pellet; Op.Cit.,p.458.  
(200)  Ibid.,p.463. 
(201)  conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-ouest 
Africain) nonobstant la résolution 276 (1970) de conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J., Recueil 
1971,.p.52,parg.110. 
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وبقدر ما أثّرت املكانة الرفيعة جمللس األمن يف عالقة التوازن بينه وبني اجلمعية العامـة يف ضـوء      

، فإن هذه املكانة مل يكن تأثريها أقل يف عالقة جملـس   ختويله سلطات عامة موّسعة يف حفظ السلم
العامة بالتأكيد لن  ، فالسلطات األمن مبحكمة العدل الدولية يف حتديد احلدود الفاصلة بني سلطتيهما

يكون هلا معيار حاسم وحمدد خاصة وأن هذه السلطات مت حتديد جماهلا بشكل سلƑ ، فهي االستثناء 
مع كل ما ميكن أن يستوعبه هذا املعـىن ولـو مل    )2( 24من السلطات اخلاصة املشار إليها يف املادة 

  حƓ تكون هذه  25ادة ـبنص امل ، حيث يكفيه تدعيم لوائحه يتصرف اجمللس مبوجب الفصل السابع
   .)erga omnes)202 اللوائح ملزمة للدول ونافذة يف مواجهة الكافة

 25ليس هناȫ ما يتعارض مع القـول أن املـادة   " أن PHILIPPE MANINلذلك يرى األستاذ    
ـ   اًتشكل أساس ... اق كافياً لسلطة القرار اليت ال يوجد هلا أساس أكثر دقة يف مادة أخرى مـن امليث

تشكل يف النهاية الوسيلة الوحيدة إلعطـاء هـذه املـادة           25فسلطة القرار العام املؤسسة على املادة 
  .)203("...الفائدة الواقعية )24أي املادة ( 

 ǥرȪȦȱ2(ا :(ȤɆɆȮتȱا Ž ȄȲǲمȲȱ ةɅرɅǼȪǩ ةȖȲȅ Ȱș Ž ةȲȍاȦȱا ǻȿǼƩا ɄȉɎǩ  
تهل هبا حمّرروه الفصل السابع منه مبثابة النص األكثر تعبريńا عن من امليثاق اليت اس 39اعُتربت املادة    

  .1945النظام اجلديد لألمن اجلماعي الذي تبناه مؤّسسوه ذات يوم من عام 
من عهد العصبة اليت عهدت للدول األعضاء وبصفة فرّدية  16فقد مت حماولة Ɵنب فشل آلية املادة     

من العهد وكـذا   15،  13،  12: مات املنصوص عليها يف املواد مهّمة التثبت من وجود خرق لاللتزا
ȫوتبّين ألول مّرة ومـن خـالل إعـالن    )204(إثارة اجلزاءات دون أن تعهد ذلك إىل جهاز مشتر ،

أوكـس يف   نالذي كّرسه Ưطط اخلرباء اجملتمعني يف دومـربت  1943أكتوبر  30موسكو الصادر يف 
لدول الكربى يف إقامة نظام مركزي لألمن اجلماعي تقƌوده هـذه  رغبة ا 1944النصف الثاين من عام 

  .)205(الدول بصفة أساسية ودائمة يف جملس األمن املقترح إنشائه
                                                 

ال ينطبق فقط على  25أكدت حمكمة العدل الدولية أن نص املادة  1971سنة ȹاɆǤɆȵا  يف فتواها بشأن الوضع يف 276يف تعليقها على القيمة القانونية لالئحة  (202)
 24جاء تاليا للمادة  25ا وفق امليثاق ،ألن نص املادة اليت مت تبنيه" قرارات جملس األمن"لفصل السابع من امليثاق وإمنا تنطبق على كل لالتدابري الّردعية املتخذة وفقا 

                     مـن امليثـاق   49و48اخلاصة بوظائف وسلطات اجمللس ومل يأت ضـمن أحكـام الفصـل السـابع الـيت اكتفـت بـاألثر امللـزم بنـاءă علـى املـادتني            
)C.I.J., Rec 1971.,p.53 parg.113 (كمة هذا معارضة قوية من طـرف بعـض القضـاة وعلـى رأسـهم القاضـي      ،ولقد لقي رأي احملGérard 

Fitzmaurice    فإذا مل يكن ألي قرار صفة اإللزام بناء على الفصل أو املادة " وفق هذا امليثاق"حمّدد بعبارة  25الذي اعترب يف رأيه املخالف أن األثر امللزم للمادة ،
 .) (C.I.J., Rec 1971,p.293, parg.113 له هذه الصفة ماƲة 25صلة باختاذه فلن تكون املادة الذات 

(203)  PH.MANIN,Op.Cit.,p.57. 
(204)  Gérard COHEN JONATHAN ; " Article 39 " , commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet.,Op.Cit.,p.646. 

 .  8-6قصي الضحاȫ ، املرجع السابق، ص: يسكو واليت كان هلا دور يف إقامة هذا النظام أنظر عن املؤمتر واإلعالنات الدولية اليت سبقت مؤمتر سان فرانس (205)
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وكما مت رفض مجيع التعديالت يف مؤمتر سان فرانسيسكو والقاضية بإشراȫ اجلمعية مبعية اجمللس يف    

حيات الفصل السابع، رفضت اللجنة الثالثـة للمـؤمتر   الدور ذي الطبيعة التنفيذية يف استعمال صال
املقترحات اليت تستهدف اإلقالل من السلطة التقديرية للمجلس يف تقدير املواقف القابلة ألن ترتـب  

أوكس القاضي بترȫ حرّية للمجلس يف تقدير ما إذا كانت  نجزاءات ، ومت اإلبقاء على نص دومربت
 نńا أو إخالالً بالسلم أو هتديدńا له، وما إذا كان هناȫ حمـل  ظروف ومالبسات كل حالة تشكل عدوا

الختاذ تدابري ردعية أو االكتفاء باختاذ تدابري حتفظية بعد تكييف  –يف كل حالة من هذه احلاالت  –
  .)206(كل حالة على حدة 

 –صفة عامـة  ب –وإذا كانت الطبيعة التقديرية لسلطة جملس األمن تظهر قانونا  يف ما يؤول إليه     
تفسري امليثاق يف اجلزء الذي حيدد سلطاته ووظائفه ويصف حدود ممارستها وفقا للقاعدة العامـة يف  

، فإن االعتبارات السياسية كانت غالبة على هذه الطبيعة وألسباب ذاتية بالدرجـة   )207(هذا الشأن
زيز مكانته ومكانـة أعضـائه   وتتعلق أساسا باآلليات اليت أريد منحها جمللس األمن قصد تع األوىل ،

 "حفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل  نصابه"وهو  39الدائمني يف بلوȟ اهلدف النهائي من املادة 
 .)208(أساسńا باعتبارات قانونية" املأمورية"مل ترتبط هذه ولو 
لميثاق إىل نّيـة  فلم تشر األعمال التحضريية ل األمن تقديرية يف تكييف الوقائع وألن سلطة جملس   

، الشيء الذي يفّسر على  39حمّرريه يف وضع تعريفات أو قيود للحاالت الثالثة الواردة يف نص املادة 
أنه رغبة يف توسيع جمال االستخدام احلصري للتدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع مـن طـرف   

  .اجمللس إىل جماالت Ưتلفة وغري حمّددة 
ميكن أن ميتد ليطول وقـائع وحـاالت     menace contre la paix" السلم هتديد ضد " فتعبري    

 –ويربز الفقه  ،وافتراضات جد Ưتلفة وقد تكون ذات طبيعة قانونية باعتبارها تشكل هتديدńا للسلم 
استحالة التوّصل إىل مفهوم منوذجي للعبارة ، وثبت أن كل  –نظرńا لتطور مفهوم التهديد Ʋو النسبية 

حمكوم عليها بالفشـل يف ظـل     une typologieملفهوم التهديد " منوذجية"ترمي إىل تشكيل حماولة 
      ه ـح اجمللس مبا يشبـر العبارة يف لوائـرنة للمجلس يف التكييف ، حيث تظهـة واسعة ومـسلط

                                                 
(206)  - G.C.JONATHAN; " Article 39 " , commentaire dans : (J.P) Cot et (A) Pellet.,Op.Cit.,p.647. 
(207)  René DEGNI SEGUI ; " Article 24 (1).(2) ", commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet.,Op.Cit.,p.460. 

صياغة واسعة جدńا ، وهي تغطّي مأمورية سياسية باألساس  من " حفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه " أن عبارة  JONATHAN: يرى األستاذ (208)
استعمال حق الفيتو الذي يعترض على حل ميكن أن يضمن األمـن حبجـة أن   للعدل والقانون الدويل ، فشرطا العدل والقانون ميكن Ɵاوزمها ب احيث عدم مراعاهت

                      .G.C.JONATHAN ;" Article 39 ".,Op.Cit.,p.648 -                    : شروط ضمانه غري مقبولة لدى صاحب هذا احلق ، أنظر



 ǧǷل األǆǞال                                                                :                    Ǔللنزا ǻدǆالت Ƿ النوعي ǃاǆتƱȅا Ƥيƭ اصلة منǞد الǷالحد

  

  
 ، أو)209(أكثر منها تكييف قانوين حقيقي للوقائع كما عّبر عن ذلك الـبعض  un label"  الوصمة"

  .)210(كما أشار إىل ذلك البعض اآلخر clause de style" شرط إنشائي"هي جمرد 
هتديـد  "ومن جهة أخرى ، فقد نّبه الفقه إىل اخلطورة النامجة عن الصعوبة يف التمييز بني ما هـو    

استمراره قابل ألن يهدد " الذي يسمح للمجلس بالتصرف مبوجب الفصل السابع وبني ما هو" للسلم
، فغياب الدقة من جانب )211(الذي يسمح له فقط بالتصرف مبوجب أحكام الفصل السادس "السلم

 عبارة مرنـة" التهديد"ابع جعل من يف بعض اللوائح الصادرة مبوجب أحكام الفصل الس جملس األمن

  élastiqueحبيث يصعب علينا معرفة يف أي مرحلة من مراحـل   ضمن إطار واسع وغري حمدد املعامل
 qualification" تكييف تقـريƑ "، ويزيد األمر غموضا عندما يلجأ اجمللس إىل  )212(ج نتواجدالعال

approximative  لى أسـانيد  عوإذا حصل إن استند  ،من دون أن يستند إىل سند قانوين يف امليثاق
  . )213(قانونية فإن األمر غالبا ما يكون معزوال عن سياق املوقف املتمسك به 

ينسحب عن املعاين غـري الدقيقـة   " للتهديد"ل عن الغموض الذي يكتنف املعىن الواسع وما يقا    
źاإلخالل بالسلم"لعبار "  repture de la paixالعمل العـدواين " و "acte d'agression    فقـد ،

أشارت املمارسة العملية للمجلس إىل احلاالت القليلة اليت  ذكرت فيها هاتني العبارتني يف قـرارات  
يف هـذه   جمللس ، كما ظهر أن التمييز بني العدوان واإلخالل بالسلم مل يكـن واضـحńا مطلقـاً   ا

  . )214(املمارسة

                                                 
(209)  J-M. SOREL : " L'élargissement de la notion de menace contre la paix ", le chapitre VII de la charte des 
Nations Unies., colloque de Rennes (2,3 et 4 juin 1994), S.F.D.I , Pedone,Paris, 1995.,pp.34 – 38. 
(210)  Giogio GAJA : " Réfléxions sur le rôle du conseil de sécurité dans le Nouvel ordre mondial " , R.G.D.I.P ,T.97, 
1993/2.,p.299.   

صل السادس أو الفصل ال يتضمن امليثاق معيار موضوعي يسمح بالتمييز بني العبارتني ، حيث حيدد جملس األمن يف احلالتني فيما إذا جيب أن يتصرف يف إطار الف (211)
يكفي إعطاء تفسري موسـع ملفهـوم   " إىل أنه  SALOMONية حمضة، ويذهب السابع أو ال يتصرف مبوجب أيا منهما مستندńا يف ذلك على اعتبارات سياسية ذات

حƓ تصبح كل أحكام الفصل السادس مفرغة من أي حمتوى عملي ، إال أنه من الواضح أيضا أن أي تفسري ضـيق هلـذا املفهـوم     39التهديد للسلم مبوجب املادة 
  : أنظر ". ن حمتواها ليفرغها م 39سيوسع من أحكام الفصل السادس على حساب املادة 

- ALI. L. KARAOSMANOĞLU : Les actions militaires coercitives et non coercitives  des Nations Unies , 
LIBRAIRIE  DROZ , 1er Ed : Juin 1970.,p.282.  
(212)  J-M. SOREL : " L'élargissement de la notion de menace contre la paix ", le chapitre VII de la charte des 
Nations Unies.,Op.Cit.,p.40. 

الصادرتني مبوجب أحكام الفصل السابع من امليثاق بشأن األزمة اليوغسالفية ، حيث عاجلت ) 1993(808،  807ويتعلق األمر باخلصوص تباعńا بالالئحتني  (213)
صرعيه لتأسيس حمكمة خاصة بقمع اجلرائم املرتكبة ، حيث مسحت اهلوة بني القبول املنطقي للتثبت الالئحة األوىل تعزيز التسلح الدفاعي والثانية فتحت الباب على م

        .(.Ibid.; pp.38 et 40)من التهديد ودواعي إنشائها مرونة شديدة يف التكييف 
        660ة مبناسبة حرب شبه اجلزيـرة الكوريـة ، والالئحـة    الصادر) 1950(84، 82،83وما يالحظ أن اجمللس كّيف الغزو بأنه إخالل بالسلم يف اللوائح  (214)

:       يف مادهتـا الثالثـة ، أنظـر    ) 1974(3314الصادرة مبناسبة الغزو العراقي للكويت، يف حني ميثل الغزو عدوانńا حسب تعداد الئحة اجلمعية العامـة  ) 1990(
 .    79 – 75حسام أƥد حممد هنداوي ، املرجع السابق ، ص 
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وألن األعمال التحضريية للميثاق أظهرت عدم سعي الدول الكربى إىل إبراز أية تفرقة ُتذكر بـني     

، يف دقيق لإلخالل باءت بالفشلرفإن كل حماوالت الفقه لتع )215(اإلخالل بالسلم والعمل العدواين
  . و ظهر أن كل املساعي الرامية إىل ذلك إمنا كانت تعّبر فقط عن بعض الصور الدالّة على املصطلح

أما تعريف العدوان ، فقد عّبر اجتهاد اللجنة اخلاصة بتعريف العدوان الذي ُتوĉǌج تقريرها بإصـدار     
اعتراف بوسطية احللـول بـني الـدول الكـربى      عن )1974( 3314اجلمعية العامة الئحتها رقم 

، وظهر للعيان أن مقدمة الديباجة ليست أكثر من مبادئ وردت قبل ذلك يف بعـض  )216(والصغرى
فصول امليثاق ، وأن ما جاءت به املواد التالية هلا إمنا هي أمور توضيحية على سبيل املثال للتعريـف  

ئحة واليت يستدل منها على عدم اعتبـار التعريـف جامعńـا        التقريƑ الوارد يف املادة األوىل من الال
  .)217(مانعńا
وهكذا فإن صدور هذه الالئحة مل حيل أية مشكلة عملية يف ممارسة اجمللس حيث مل تكن تلزمـه     

بشيء ، فضالً عن أن تعريف العدوان الوارد فيها مازال حمالŕ خلالفات أساسية بني الدول على الرغم 
يعكس القانون الدويل "حمكمة العدل الدولية بأن الالئحة املذكورة ميكن االعتداد هبا كدليل  من تأكيد
  .)218(" العريف

تأثري السلطة االحتكارية جمللس األمـن يف  ية ألحكام الفصل السابع عمومńا وتربز األعمال التحضري   
ل الدولية ، فقد أشـارت هـذه   تكييف املواقف والرتاعات على آليات التصّدي بالنسبة حملكمة العد

مـن عهـد    14األعمال إىل نّية الدول الكربى Ɵاوز املكنات الواسعة نسبّيا اليت كانت تعطيها املادة 
ألي نزاع له صفة دولية يقـوم األطـراف   "...لعدل الدويل يف التصّدي لكمة الدائمة احملالعصبة إىل 
ع ، وحƓ لو كان هذا الرتاع يف أدراج كـال مـن   مهما كانت املرحلة اليت بلغها الرتا" برفعه إليها

  .اجمللس أو اجلمعية العمومية للعصبة باملوازاة مع رفعة للمحكمة الدائمة
فخالل مؤمتر سان فرانسيسكو قّدمت تركيا تعديالً يهدف إىل منع  جملس األمن من التـدخل يف     

  ل ـأنه يفهم التعديل التركي أالƋ يتدخ القضايا اليت تكون حمل نظر احملكمة ، فأكد املندوب األمريكي
                                                 

(215)  G.C.JONATHAN ," Article 39 " , commentaire dans :  (J-P) Cot et (A) Pellet.,Op.Cit.,p.659.   
يعّبـر عـن   ت عن اللجنة اخلاصة بتعريف العدوان مجاعة عمل ناقشت التعريف العام للعدوان ومبدأ األسبقية فيه ، و أوضحت أن التعريف العام جيب أن قانبث (216)

وخاصة حتديد صور  وان وفقا للميثاق ، وإن تعداد األعمال املكّونة للعدوان ينبغي أن يسبقها اتفاق يعطي جمللس األمن كل الصالحيات اليت يقررها امليثاقمفهوم العد
 .     148جابر إبراهيم الراوي ، املرجع السابق ، ص : أنظر .أخرى من صور العدوان 

      .158 – 153نفس املرجع ، : أنظر  (217)
: مركز دراسات الوحدة العربية ؛ األمـم املتحـدة   : يف " دور األمم املتحدة يف حتقيق السلم واألمن الدوليني يف ظل التحوالت العاملية الراهنة " حسن نافعة ؛  (218)

 .110 – 109، ص  1996، الطبعة األوىل، بريوت، سبتمرب ) وجهة نظر عربية(ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن 
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اجمللس ما دام الرتاع الذي تعاجله احملكمة ال يهّدد السلم ، ومن مث صوتت اللجنة باإلمجاع مبا يف ذلك 

  .)219( تركيا على هذا التعديل باملفهوم األمريكي
من امليثاق  39حكام املادة وقد متّيز موقف احملكمة الدولية من مسألة عالقة اجمللس باحملكمة يف ظل أ   

، حيث اختلفت احللول باختالف احلاالت والقضـايا الـيت    بالتذبذب وعدم االستقرار يف االجتهاد
  . فصلت بشأهنا يف اختصاصها

على فكـرة   قɆȒة اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅة ȼǤȉȿ اȮȆȞȱرɅة ȮɆȹ Žاǿاɀȡا ȽņǼȑȿافبينما أكدت يف     
وعـدم تـأثري   Rosenne _ مثلما عرب عـن ذلـك    _ )220(كمةبني اجمللس واحمل" التوازي الوظيفي"

 ، 39ميكن أن يتثّبت منه اجمللس مبوجـب املـادة   سلطاهتا يف حل الرتاع بأي تكييف اختصاصاهتا و
وفّرقت احملكمة بني ما إذا كان اجمللس قـد   قɆȒة ȭɀȱرŸأكدت من جهة أخرى ما خيالف ذلك يف 
لفصل السابع ، متوافقة يف ذلك مـع الـرأي املخـالف    تصّرف مبوجب أحكام الفصل السادس أو ا

  .   )ȭ )221اɆȲɅǿا اȊȱرقɆة Țȹاȳ قضيةيف   ALVAREZللقاضي
ففي قضية نيكاراغوا وردŋا على الدفع الثاين املقدم من طرف الواليات املتحدة األمريكية بشـأن      

تعطيان جمللس األمـن   39 ، 24ني عدم قابلية طلبات نيكاراغوا للنظر من طرف احملكمة طاملا أن املادت
مـن أن   اȴȵɉ املتǶـȪȦȹ ȐȞǣ ǥǼات هذا االختصاص ، أعادت احملكمة ما ذكرته يف فتواها بشأن 

هي رئيسية وليسـت   24املسؤولية املعهودة للمجلس يف حفظ السلم واألمن الدوليني مبوجب املادة 
فليس هناȫ تعارض بني عمل  39مادة حƓ بعد وجود تثبت تطبيقا لل:"حصرّية ، وقالت احملكمة أنه 

جملس األمن وقرار قضائي صادر عن احملكمة ، فعلى املستوى القانوين فإن قرارات احملكمة والتـدابري  
  . )222("املتخذة من طرف اجمللس هي Ưتلفة متامńا

      

                                                 
 .60، ص 1992القاهرة ، يوليو  109: ، جملة السياسة الدولية ،العدد" اجلوانب القانونية لألزمة الليبية الغربية : " عبد اهللا األشعل  (219)
  .59نفس املرجع ص (220)

(221) ALVAREZ, OP.DISS ; Statut de Carélie orientale ,C.P.I.J,série B,n°5,23 Juillet 1923.,p.134.,cité par :         
Brigitte STERN;"Article 36",commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet;Op.Cit.,p.624. 
(222) Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre Celui-ci , arrêt du 26 Nov 1984 
(compétence et recevabilité) ; C.I.J, Rec 1984.,p.432,parg.90. 

أفريـل   08بني البوسنة ويوغسالفيا يف أمرها الصادر يف  اɆȒȪȱة املتȪȲȞة ǣتȨɆǤȖ اȦǩاقɆة اɀȱقاɅة Ǳ ȸȵرƹة اǣɋاȿ ǥǻاملȞاقǤة ȾɆȲȝاوقد تبنت احملكمة نفس النهج يف     
، أكدت احملكمة ما قضت  25الفصل السابع وهي ملزمة مبوجب املادة  ، حيث وأمام زعم يوغسالفيا بأن اجمللس قد أصدر العديد من القرارات استنادا إىل  1993
فللمجلس وظائف ذات طابع سياسي ، واحملكمة متارس وظائف ذات طابع " بأن ال متاثل بني عالقة اجمللس باجلمعية مع عالقة اجمللس باحملكمة  قɆȒة ȮɆȹاǿاɀȡابه يف 

Ư أنظر".تلفة لكن متماثلة فيما خيص نفس الوقائع قضائي ، وإن كال اجلهازين ميكنهما أداء وظائف :(C.I.J, Rec 1993., p.19 parg.25.). 
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و إن كانت يف  اȮɆȹاǿاɀȡ قɆȒةموقفاً Ưالفاً متاماً ملوقفها يف  ȭɀȱرŸ قɆȒةوقد كان للمحكمة يف   

مل تؤكد كما مل تنف اختصاصها بنظر الرتاع ، إال أهنا أّيـدت   1992أفريل  14أمريها الصادرين يف  
   )1992( 748ة ـالالئح" الواليات املتحدة األمريكية من أن  ما ذهبت إليه كال من بريطانيا و ضمنا

، »قرار  «امليثاق وأهنا ظهرت مبظهرتبناها اجمللس بناءă على الفصل السابع وليس الفصل السادس من 
  . )223( "ونظرńا للقيمة امللزمة هلذا القرار فإن التدابري التحفظية ستكون غري ذات موضوع

مرحلة الدفوع التمهيديـة   أثناء 1998فيفري  27أما يف حكميها الصادرين بشأن نفس القضية يف    
التـاريǸ  "هما، فقد اعتمدت احملكمة على مفهوم بعدم االختصاص والقابلية اليت دفعا هبما املدعي علي

  .للقول باختصاصها يف حل الرتاع وكذا قابلية الدعوى الليبية للنظر فيها date critique" احلاسم
أكدت احملكمـة بـأن    كية الربيطانية حول عدم االختصاصفمن أجل استبعاد بعض احلجج األمري  

كان  )1993(883، ) 1992(748س األمن من خالل قراريه الذي تبناه جمل 39التثبت من حاالت املادة 
وطبقـا لالجتـهاد   " ، وهو ما يؤدي إىل أنه 1992مارس  03الحقا لتاريǸ إيداع الطلبات الليبية يف 

قضائي ثابت فإن احملكمة إذا كانت Ưتّصة إىل غاية هذا التاريǸ فإهنا ستظل كذلك ، وأن التـدخل  
  .)224(تؤثر على اختصاص كان قائما من قبل الالحق للوائح املشار إليها ال

كقاعدة عامة من أجل تأكيد قابلية الطلبـات  " التاريǸ احلاسم"على مفهوم  احملكمة اعتمدتوقد   
قɆȒة اȞȱمɆȲات املǶǎȲȆة اɅǻȿǼƩة ȿاȞȱاǣرǥ الليبية للنظر فيها استنادا إىل اجتهادها القضائي السابق يف 

ǻȿǼǶȲȱ  21 الصـادرة يف ) 1992(731 ، ورأت أن الالئحـة 1988ديسمرب  20يف حكمها الصادر يف 

، )225(أي قبل تاريǸ إيداع الطلبات الليبية هي جمّرد توصية خالية من أي أثـر ملــزم  1992جانفي 
لتأكيد االختصاص والقابلية كأساس وحيد دون النظـر  " التاريǸ احلاسم"وبالتايل اعتمدت احملكمة 

  .)226( وعي يف التصّدي للرتاع واالختصاص اخلاص باجمللس يف ذلكملسألة مدى اختصاصها املوض
                                                 

(223)  L'affaire relative à des Questions d'interpretation et d'application de la convention de Montrèal de 1971 
resultant de l'incident aérien de Lokerbie (mesures conservatoires) , C.I.J., Rec 1992 , (JAL / RU p.14,parg.37) et 
(JAL / EUA., p.126, parg.40). 
(224) Arrêts des 27 Février 1998 ,(exceptions préliminaires), C.I.J, Rec 1998 , (JAL / RU,.parg.38) et (JAL / EUA , 
parg.37). 

نوفمرب  26و  1953نوفمرب  13الذيŃن صدرا يف شأهنما قراري ) دفوع متهيدية(ملرɂȲȝ ǿȿ اɋقȴɆȲ اȨǵ ɃǼȺƬ او   ɀȹȳت ɀǣقƔɆȒ  وهكذا اعتمدت احملكمة على
انقضاء أو نقض التصريح بقبول االختصاص اإللزامي لن يكون له أثر على الدعوى عندما يكون تاريǸ هذا االنقضاء أو النقض الحقاً علـى  : ، ويقضيان بأن1957

    (.C.I.J, Rec 1953,.p.122 et C.I.J, Rec 1957.,p.142 )  :نظرأ. تاريǸ إيداع الطلب
(225) Arrêt de : (JAL / RU.,parg.44.) et arrêt de : (JAL / EUA.,parg.43) , C.I.J., Rec 1998. 
(226) Jean-Marc SOREL : " Les arrêt de la C.I.J du 27 février 1998 sur les exceptions préliminaires dans les affaires 
Dites Lockerbie : et le suspense demeure … " R.G.D.I.P , T 102 , 1998 / 3., pp.702 – 705. et voir aussi : 
(J – P) QUÉNEUDEC : " Obsérvations sur le traitement des exceptions préliminaires par la C.I.J dans les affaires de 
Lockerbie", A.F.D.I. ,1998,. pp.314 – 317. 
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يربز حقيقة املأزق الذي يعكسـه مكانتـها ومكانـة     قɆȒة ȭɀȱرŸويبدو أن اجتهاد احملكمة يف    

ـ امليثاق ، وهو ما أبرزه  سلطاهتا يف إطار أحكام الفصل السابع من القضـاة يف آرائهـم    نالعديد م
الذي  Manfred Lachsأبرزهم رأي القاضي  ية للقضيةيف مرحلة التدابري التحفظ االنفرادية واملخالفة

 عّبر يف رأيه االنفرادي على أن احملكمة تبدو راضخة يف هذا اإلطار ، وهو موقف مّربر بالوضع احلايل
قـد   اخلط الفاصل بني الرتاعات السياسية والقانونية" أين يبدو فيه ألحكام الفصل السابع من امليثاق 

فإن احملكمة ال ميكنها الذهاب بأكثر  –كما يسميها  –" الوضعية اجلديدة " ، ويف ظل هذه "تالشى 
  .)227( مما يعكسه نظام تبدو احملكمة يف داخله مدعّوة إىل أن تنطق بالعدالة

علـى   قɆȒة ȭɀȱرŸومهما تكن مكانة احملكمة يف إطار أحكام الفصل السابع ، فإن اعتمادها يف     
وائح جملس األمن كأساس وحيد من أجل حتديد اختصاصها دون النظر إىل مدى اختصاصها النوعي ل

تكون بذلك قد وضعت إراديا حدŋا لتدخلها ،  ي للرتاع خالفًا لقضائها السابقواملوضوعي يف التصّد
علـى   ، وهو ما يؤثر حتمـا )228(القضائي الة ملواجهة حدود سياسية لعملهاوهي معّرضة يف هذه احل

  . )229( تكامل وظيفتها القضائية يف حل الرتاعات الدولية
 ǥرȪȦȱة ) : 3(اȞȅاȿ اتȖȲȅ Ȱș Ž ȰصȦȲȱ اتɆȱǓ ǡاɆȡȲȱȣņتصرȱا Ž ȄȲǲم.  

خّول امليثاق جمللس األمن مبوجب أحكام الفصل السابع سلطات غري مألوفة لدى أجهزة املنظمات     
، حيث يتمتع مبوجب الطبيعة االستثنائية لسلطاته  )230(نيالدولية يف ميدان حفظ السلم واألمن الدولي
تبعا ملا له من سـلطة   وظائفه واختصاصاته يف حفظ السلم هبامȈ معترب من التقدير والسلطة يف أداء

من أحكام هذا الفصل اليت متنح له أسبقية وظيفيـة يف   39تقديرية يف توصيف املواقف مبوجب املادة 
  . الرئيسية األخرى يف امليثاق التصرف عن كافة األجهزة

      
  

                                                 
(227) OP.IND de M. Lachs , C.I.J., Rec 1992 (JAL / RU).,p.27. 
(228) Jean-Marc SOREL : " Les ordonnances de la C.I.J du 14 Avril 1992 dans l'affaire relative à des Questions 
d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 resultant de l'incident aérien de Lockerbie 
(JAL / RU et EUA) " R.G.D.I.P.,T97 ,1993/3.,p.719. 

لقضية أن رفض التأشري هبذه التدابري ال يظهر أنه نابع من قضايا خاصة مبلف ا) تدابري حتفظية(أشار القاضي حممد جباوي يف رأيه املخالف امللحق بأمري احملكمة  (229)
فة القضائية للمحكمة أو متعلق بالقيمة األصلية للطلب ، وإمنا كان الرفض ناتج عن اعتبارات وقرارات خارجة عن امللف وهو ما ميكن أن يطرح مشكل تكامل الوظي

 (C.I.J.,Rec1992.,p.150.)  من القيام بوظيفتها القضـائية أو جيعلـها يف    ويظهر أنه مما يتعارض مع امليثاق هو أن جهاز من أجهزة األمم املتحدة مينع احملكمة
    .(Ibid.,p.156) حالة خضوع يتعارض مع مبدأ الفصل واستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يف إطار األمم املتحدة 

(230)  René DEGIN-SEGUI;" article 24 (1).(2)" , commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet ,Op.Cit.,p.460. 
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من امليثاق املدخل الطبيعي للتدابري اليت جمللس األمن أن يتخذها إعماال للفصـل   39وتظهر املادة    

السابع ، فإذا قرر اجمللس وجود حالة من احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة كـان لـه سـلطة    
   اًقـيقوم مسب بعد أن ني إصدار توصيات أو اختاذ قراراتيف أن خيتار ما ب  faculté d'agirالتصرف 

  .)231(وبالضرورة بتقدير الوقائع والظروف اليت تربر أحد احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة 
ومتنح سلطة التصرف جمللس األمن مبوجب أحكام الفصل السابع ابتداءă وبعد تكييف املوقف وقبـل    

الدعوة إىل تدابري مؤقتـة   42،  41تدابري الردعية املنصوص عليها يف املادتني تقدمي توصياته أو اختاذ ال
  . قصد التخفيف من تفاقم املوقف وزيادة حدته وخطورته

من امليثاق صالحيات كبرية للمجلس يف التصرف بتدابري مؤقتة سواء  40فقد منحت صياغة املادة    
  . )232(بيعتهامن حيث شروط التأشري هبذه التدابري أومن حيث ط

وموضعها التسلسلي يف امليثاق يؤدي بنا إىل القول بـإلزام اجمللـس    40إن الوضع النصي للمادة     
قبل مباشرة سلطته يف التأشري بالتدابري  39مسبقا بتكييف املوقف الذي ينظر فيه بإحدى حاالت املادة 

                                                   .                                                  املؤقتة
ض احلاالت اليت تدخل وإذا كانت املمارسة الدولية للمجلس قد أكدت هذه القاعدة نسبيا يف بع    

، وظهر أن اجمللس ينح يف تعامله مع بعـض   فإهنا ناقضتها يف كثري من احلاالت األخرى فيها اجمللس
Ʋ و اختاذ تدابري مؤقتة من دون االلتزام املسّبق بالتكييف الشكلي املنصوص الرتاعات واملواقف تدرجييا  

  
  
  
  
  

                                                 
عدم اختالف احلكم السياسي للمجلس مع احلكم القضائي ألي حمكمة قضائية يف مسألة التكييف املسبق للوقائع ، حيـث ال   M.VIRALLYيرى األستاذ  (231)

 أنه وفيما خيـص التوصـية الحـظ    إال إذا كانت الوقائع ثابتة وموصوفة ، غري –على غرار أي حكم قضائي  -تصبح تدابري اجمللس حائزة لقوة الشيء املقضي به  
VIRALLY  مبوجب الفصـل السـابع مل حيـدد    ) بعض املستعمرات الربتغالية –قضية األبارتيد يف جنوب إفريقيا (أن اجمللس ومن خالل عدة قضايا تدّخل فيها
   :أنظر. بوضوح تكييفه

 -M.VIRALLY: L'organisation mondiale,Armond colin,collection:U,5eme Ed, Paris,1972.,pp.452-453. 
كانت واضحة يف غايتها وأهدافها فإن طرق تطبيقها شكلت لدى الفقه غموضاً وشكوكاً حوهلا،  40إذا كانت الوظيفة العامة للتدابري املؤقتة املتبناة وفق املادة  (232)

، )(.PH.MANIN; Op.Cit.,p.32 – 33: ل الفقهي هلذه املسألة أنظـر حول اجلد. خاصة أن األعمال التحضريية للميثاق ال تربز بالشكل الكايف هذا اجلانب 
  :وبشأن ظروف تبنيها يف مؤمتر سان فرانسيسكو أنظر

-Denys SIMON;"Article 40",commentaire dans:(J-P)Cot et (A)Pellet,Op.Cit,pp.668 - 669.       
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، حيث خولته جمرد تكييفات تقريبية للموقف اختاذ تدابري من دون أن يكون هلا )233(39عليه يف املادة 

لـس  أساس قانوين واضح يف لوائحه حƓ أصبح من الصعب التمييز بني التدابري املؤقتة املخول للمج
، وتلك التدابري اليت يوصي هبا مبناسبة مباشرة مسـاعيه يف التسـوية    40الدعوة إليها مبوجب املادة 

  . )234(السادسمن أحكام الفصل  36السلمية للرتاعات طبقا للمادة 
اليت ميكن  ةأنه إذا كان من الصعب االختالف حول التدابري املؤقت Denys Simonويرى األستاذ    

دعو إليها يف إطار ممارسة سلطاته ضمن أحكام الفصل السادس فإن أثر هذه التدابري ال للمجلس أن ي
، ومع ذلك فإن املمارسة ال توفر حتديـدا   40جيب اخللط بينها وبني التدابري اليت تتخذ يف إطار املادة 
تعكـس   40ما يعين أن ظروف تطبيق املـادة   ، صارما ودقيقا ملعايري تفرقة موضوعية يف هذا اجلانب

هامȈ معترب من السلطة التقديرية للمجلس يف التأشري هبذه التدابري يف ظل تقديرات مرنة للمواقـف  
، وهو ما يشكل صعوبة يف الفصل بني سلطاته يف هذا الشأن وسلطات )235(الواقعية اليت يتدخل فيها

ي يف غياب آليات قانونيـة  من نظامها األساس 41احملكمة يف التأشري بالتدابري التحفظية مبوجب املادة 
  .1976سنة  حول اجلرف القاري لبحر اجية  التركي للفصل بينها حسب ما كشف عنه الرتاع اليوناين

بشأن الرتاع بني البلدين قد صدرت مبوجب أحكـام   )1976( 395فبالرغم من أن الئحة اجمللس    
على حد تعـبري   –  Jus cogensرة الفصل السادس ، فإن االلتزامات الواردة فيها ذات الطبيعة اآلم

أعفت هذه األخرية من التأشري بتدابري كانت حتمية لو مل يصدر اجمللس الئحته ، فشـكل   –احملكمة 
وكانت له األولويـة ،  من الرتاع بالتايل تصرف اجمللس بديال عن تصرف احملكمة يف اجلانب الواقعي 

  عنصر القانوين والواقعي للرتاع وعدم إمكانية الفصل رغم أمهية الفكرة القائلة بضرورة توازي وتالزم ال

                                                 
معّينة كحل مؤقت يف انتظار احلل النهائي نتيجة عدم االتفاق بني أعضائه الدائمني على تكييف املوقف يقتصر جملس األمن يف بعض األحيان على التأشري بتدابري  (233)

بشأن املسألة التونسـية ،  ) 1961(164على غرار الالئحة  40، حيث يفّضل اجمللس تفادي العجز بالتنازل عن التطبيق احلريف  للمادة  39بإحدى حاالت املادة 
، واملسـألة الكونغوليـة يف الالئحـتني           ) 1948(54،  43يلجأ اجمللس إىل التأشري مث التكييف كما يف املسألة الفلسطينية يف الالئحـتني    ويف أحيان أخرى كثرية

  :أنظر يف مجيـع هـذه احلـاالت   (،)1987(598، ) 1986(582، ومبناسبة الرتاع بني العراق وإيران من خالل الالئحتني ) 1961(161، ) 1960(143
Ibid.,p.673.  (1737 ةالالئح ب،إال أنه مبناسبة تدخله يف أزمة الربنامج النووي اإليراين مل يكن للمجلس أي تكييف يذكر مبوج)بعـدما تـدخل   ) 2006
    -séance,31 juillet 2006. S/RES/1696,S/PV5500eme   :                            أنظر. 40تطبيقاً للمادة ) 2006( 1696  مبوجب الالئحة

-S/RES/1737,S/PV 5612eme séance,18 décembre 2006.                                                                                                      
، حيث شكل ذلك تربيرńا  39اقم بدون أي استناد إىل املادة اقتصر اجمللس يف حاالت عديدة بتوصيف تقريƑ لبعض املواقف اليت تتصف Ɲطورة جدية وتوتر متف (234)

املتعلقة بالقضية الفلسطينية ، والالئحـة  ) 1948(43املتعلقة بالقضية اإلندونيسية ، والالئحة ) 1947(27الالئحة : كافيا للدعوة إىل تدابري مؤقتة نذكر من بينها 
املتعلقة الصراع بني اهلند وباكستان حول ) 1965(210املتعلقة باملسألة القربصية ، والالئحة ) 1964(186املتعلقة باملسألة األنغولية ، والالئحة ) 1961(163

املتعلقـتني  ) 1992(751،  733، و مبوجب الالئحـتني  (.Ibid.,675)املتعلقتني بالصراع يف الشرق األوسط ، ) 1967(234،  233كشمري ، والالئحتني 
 .املتعلقتني بالصراع بني الفصائل األفغانية) 1998( 1214و  1193، والالئحتني  بالصراع بني الفصائل الصومالية

(235)  Ibid.,pp.675 – 676. 
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بينهما على حد تعبري بعض القضاة يف آرائهم املرفقة بأمر احملكمة برفض التأشري بالتدابري التحفظيـة  

  .)236(1976سبتمرب 11الصادر يف 
ـ  77واملادة  41أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة      وب إبـالȟ  من الئحة احملكمة من وج

احملكمة اجمللس بالتدابري املتخذة من طرفها ، فلم حيدث يف تاريǸ املمارسة الدولية أن كانت التـدابري  
التحفظية للمحكمة بديالً عن أي عمل يتخذه اجمللس من تدابري وقتية سواء مبوجب أحكام الفصـل  

،يف حني  )237(اجمللس أحيانا السادس أو السابع ، بل إن عمل احملكمة يف هذا الشأن كان تدعيما لعمل
  . )238(تغاضى هذا األخري عن التدابري املتخذة من طرفها أحيانا أخرى 

وفيما يتعلق بسلطات التصّرف األخرى واخلاصة بتوقيع اجلزاءات ، فليس من الصعب التأكيـد يف     
خاصة مع هنايـة   – هذا الصدد على األولوية املمنوحة جمللس األمن يف إطار الفصل السابع واستئثاره

بكافة سلطات التصّرف مقابل القيود اليت ما تزال احملكمة الدوليـة مكّبلـة هبـا      –احلرب الباردة 
  .)239(بالشكل الذي بّيناه آنفا 

الناƟة عن سلطة تصّرف اجمللس مبوجـب  " غزارة اللوائح" –مثال  –وتربز لنا األزمة اليوغسالفية     
 54متكن جملس األمن مـن إصـدار    ظرف سنتني ونصف السنة تقريباًففي  ،أحكام الفصل السابع 

الئحة مبوجب أحكام هذا الفصل بشأن الصراع يف يوغسالفيا السابقة منذ أّول الئحة صدرت هبـذا  
أفريـل   27الصـادرة يف  914إىل غاية الالئحة  1991/ 25/09الصادرة يف 713الشأن وهي الالئحة 

   )240(ه اللوائح فقط الصراع بني مجهوريات يوغسالفيا السابقةهذ )1/4( ، حيث جّسد ربع  1994
                                                 

 اليوناين) ad hoc( والرأي املخالف للقاضي اخلاصElias   ( C.I.J.,Rec1976.,p.27.)أنظر يف ذلك كال من الرأي االنفرادي للقاضي  (236)
Stationopolous  )Ibid.,p.39(.  

النقيض تقريبا مما حدث يف قضية اجلرف القاري لبحر اجية ،فبالرغم من صدور الئحة جملس األمـن   اȵɉرȾȕ Ž ƙɆȮɅراȷ قɆȒة اȱرȽائȸ اȵɀȲǣǼȱاƙɆȅشكلت  (237)
من أجل ختفيف التوتر بينهما  مـع دعـوة   يات املتحدة األمريكية وإيران إىل عدم اللجوء إىل استعمال القوة بينهما والعمل كل ما يف وسعهما اليت دعت الوال 457

 15مبوجب أمرهـا الصـادر يف   اليات املتحدة األمريكية إيران إىل إطالق سراح الرهائن، فإن حمكمة العدل الدولية مل تتردد يف التأشري بالتدابري التحفظية لصاحل الو
عته ميكن أن يساهم يف تفاقم التوتر بني البلدين و دعى إيران إىل ضـمان التحريـر   الذي دعت فيه الطرفان إىل عدم اختاذ أي إجراء مهما كانت طبي 1979ديسمرب 

وتدعيم موقفه من الـرتاع يف   احملكمةمما مكن اجمللس من إعادة التذكري بأمر) (.Ord 15 décembre 1979.,parg.44-45 الفوري للرهائن ومن دون استثناء 
  .      )  (.S/Res/461du 31Déc 1979,2184eme séance 461ديباجة الئحته

خالية متاما من أية إشارة إىل ما  1985ماي  6إىل رئيس جملس األمن بتاريǸ  ابناء على شكوى تقدمت هبا نيكاراغو) 1985( 562 ةوهكذا جاءت الالئح (238)
، واكتفت يف فقرهتـا الرابعـة    1984ماي  10مرها الصادر يف مبوجب أ ةضد الواليات املتحدة األمريكي اسبق أن اختذته احملكمة من تدابري حتفظية لصاحل نيكاراغو

قات بينهما إىل طبيعتها و إىل بالطلب من حكوميت البلدين إىل استئناف احلوار الذي كانا جيريانه يف منانيليو باملكسيك بغية التوصل إىل اتفاقات تؤدي إىل عودة العال
                                                       :االنفراج اإلقليمي، أنظر

 -S/Res 562 du 10Mai1985,S/PV: de 3577 à 3580,(de 8 à10 Mai 1985).                                                  
 .أنظر الفرع الثاين من املطلب األول من املبحث الثاين من هذا الفصل  (239)

(240) )1(  Jean-Marc SOREL:"L'élargissement de la notion de menace contre la paix ",dans :S.F.D.I,le chapitre VII de 
la charte des Nations Unies.,Op.Cit.,p.40. 
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بناء السالم بعد انتـهاء  "ويكرس الكثري منها مفهوم إعادة السلم إىل نصابه أو ما يسميه بطرس غايل 

من اختاذ تدبري  39،حيث متكن اجمللس من خالل تفسري ضمين لسلطاته مبوجب املادة  )241("الصراع
يس حمكمة دولية خاصة جبرائم احلرب واجلرائم األخرى املخلة بقواعـد القـانون   قضائي متثل يف تأس

 اخلاصـة بإنشـاء احملكمـة     1993فيفري  22الصادرة يف  808الدويل اإلنساين من خالل الالئحة 
،يف الوقـت  )242(حملكمـة  ا هلذه اخلاصة بالنظام األساسي 1993ماي  25الصادرة يف  827والالئحة 

يه بصفة واضحة ودقيقة مسألة االختصاص يف توقيع اجلزاءات وطبيعـة اجلـزاءات   الذي مل حتسم ف
 1980نفسها يف مسائل اجلرائم الدولية يف التقرير التمهيدي ملشروع قانون املسؤولية الدولية لسـنة  

،حƓ وإن أشارت هذه )243(من الباب الثاين 14،  4من الباب األول و  19يف مواده  1985املعدل يف 
كما عّبر عنها مقرر جلنة القانون الدويل السـابق السـيد   " التضامن الدويل"دة األخرية إىل فكرة املا

RIPHAGAN)244( وهو الغموض الذي ظهر أيضا يف التقرير اخلامس حول املسؤولية الدولية لسنة ،
 19ادة املقرر اخلاص حول امل G.Arangio-Ruizرغم النقاشات اليت أبداها أعضاء جلنة السيد  1993

بشأن اقتراحات ترمي إىل توقيع تدابري مضادة مجاعية أو معّممة من طرف الدول على الدولة املسؤولة 
ولكن حتـت رقابـة جملـس     19عن ارتكاب فعل غري مشروع يوصف بأنه جرمية دولية وفق املادة 

  . )245(األمن
جويليـة  17لدولية بتـاريǸ  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا النور حدث هذا قبل أن يرى   

  ، حيث أوكل هلذه احملكمة النظر يف جرائم  2000الذي دخل حّيز النفاد يف الفاتح من جويلية  1998
  

                                                 
(241)  Boutros-Boutros Ghali .,Op.Cit.,pp.12-13,parg.21. 

وحـدود   الدفوع اليت قدمتها هيئة الدفاع بشأن اختصاص جملس األمنعلى  (TRIY)رّدت غرفة االستئناف حملكمة يوغسالفيا السابقة  TADICيف قضية  (242)
من امليثاق ، فوفقاً هلاتني املادتني فإن اجمللس مؤهل ملالحظة ما إذا كان هناȫ هتديد للسلم باختاذ التدابري  41، 39ع للمادتني يف إنشاء احملكمة بتفسري موّس هصالحيات

، كليـة  )مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدوليـة (بلخريي حسينة ، املسؤولية الدولية لرئيس الدولة : دها ، أنظراملناسبة ، وما التدبري القضائي إال أح
  . 50-49،ص2005احلقوق ، جامعة اجلزائر،

قضي بإخضاع النتائج القانونية املترتبة عن فعـل  من الباب الثاين اليت ت 4كقاعدة عامة أنه من الصعب تربير ما جاء يف املادة  Giorgio GAJAيرى األستاذ  (243)
وكذا عن اجلـرائم  – املشروع غري مشروع دوليا لألحكام والتدابري الواردة يف امليثاق ذات الصلة حبفظ السلم واألمن الدوليني ، ألن املسؤولية الدولية عن الفعل غري

، 1993 املختص يف أن يقرر يف نزاعات أو حيدد نتائج خاصة بفعل غري مشروع كما جاء يف تقرير تثار مبعزل عن أي دور ميكن أن يلعبه جملس األمن غري  –الدولية 
 . (.Giorgio GAJA .,Op.Cit.,p.308):أنظر

 من البـاب الثالـث مـن مشـروع     4، للتذكري فإن املادة  431-430،ص1995املسؤولية الدولية ، منشورات دحلب ،اجلزائر : بن عامر تونسي: أنظر (244)
RIPHAGAN  مـن  ) ب(12أخذت مببدأ جواز اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية لفض الرتاعات اخلاصة بتحديد القواعد اآلمرة املتنازع يف طبيعتها ضمن املادة

مـن البـاب الثـاين مـن      14يف املادة  الباب الثاين وحتديد احلقوق و االلتزامات اإلضافية اليت حتددها القواعد اآلمرة وترتبها اجلرمية الدولية كما هو منصوص عليه
  . 385-384نفس املرجع ،ص:املشروع، أنظر 

(245)  Le 5eme rapport de la responsabilité des Etats,annuaire 1993,Vol II,1er partie,Doc:A/CN.4/453.,p.35,parg.122. 
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اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،كما ُمنح جملس األمن سلطيت اإلحالة وتعليق 

  .    )246(ب الفصل السابع من امليثاقاملتابعة على هذه اجلرائم أمام هذه احملكمة مبوج
     51يف التصرف فإنه مبوجب املـادة   وإذا كان جملس األمن يف مجيع احلاالت السابقة له سلطة واسعة

، )247(له سلطة تقديرية أوسع يف أن يتصـّرف أو ال يتصـرف   –حسب الصياغة  اليت صيغت هبا _ 
"  لس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم الـدويل إىل أن يتخذ جم" ... وليس أدل على ذلك من عبارة

  .   à tout moment" يف أي وقت"وكذا عبارة  
هو دور الرقابـة علـى    51مبوجب املادة ومن بني األدوار احليوية املخّول جمللس األمن القيام هبا     

 ، وهذا بعد أن تلتزماألعمال اليت تتخذها الدول إعماالً حلقها يف الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي 
وإيفاد هذا األخري  ةالدفاع مبجّرد اختاذ جملس األمن التدابري الالزمهذه األخرية بواجب توقيف أفعال 

                                           .          استعماال هلذا احلق ةبالتدابري املتخذ
و معرفة ما إذا كان الفقه والقضاء الدوليني قد ه واملسألة األكثر إحلاحاً يف موضوع الدفاع الشرعي   

الكفيلة بترسيم احلدود الفاصلة بني سلطات جملس األمن وحمكمة  سأوليا عناية بتجديد املعايري واألس
   امليثـاق تسـمح    مـن  51الدفاع الشرعي يف غياب صياغة متكاملة للمادة  العدل الدولية يف مسائل

  . ؟ بذلك
إىل أن حتديد اجلهاز املّتدخل يف العمليـة  يـرتبط بطبيعـة    Louis CAVARÉ   األستاذ يذهب    
  فإذا كان األمر يتعلق مبجّرد Ɵاوز للسلطة أو تعسف  بطبيعة اجلزاء ،الفة املرتكبة أكثر من ارتباطه املخ

                                                 
  :أنظر يف عالقة جملس األمن باحملكمة اجلنائية الدولية كال من (246)

،    2002،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،)يف القانون الدويل والعالقات الدوليةمذكرة ماجستري(تأثري احملكمة اجلنائية الدولية يف سيادة الدول،:شور فتيحة ب -
  : اوأنظر أيض.85-67ص

-SAYEMAN BULA BULA,"la cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le conseil de sécurité 
des Nations Unies",R.A.D.I.C.,T11.Hararé,Août 1999.,pp.321-333. 

صـرف إال  إذا  كثرياً ما سامهت سلطة جملس األمن يف عدم التصرف يف سلبية مواقفه Ɵاه العديد من األزمات و املواقف و الرتاعات الدولية ، حيـث ال يت - (247)
حيث مل يستطع اجمللس إصدار الئحة تأمر بوقـف  ، 2006تصرف وهو ما ظهر جليا يف احلرب اإلسرائيلية على لبنان يف صائفة أرادت له الدول دائمة العضوية أن ي

و اليت صدرت من خالل توصـية   2006أوت  11الصادرة يف  1701وهي الالئحة رقم  "باهلزيلة"يوماً من احلرب من خالل الئحة وصفت  33القتال إال بعد 
" عامل أكثر أمنا "و التغبري  من أحكام الفصل السابع ، وهكذا يصدق ما جاء يف تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات و التحديات 40ادة صادرة مبوجب امل

    ، فقد الحظ الفريـق أن "  عامل من احلرية أفسح"  2005ل أرضية لتقرير اإلصالح الذي أعّده هذا األخري يف سنة و الذي شكّ 2004املقدم إىل كويف عنان سنة 
باالتسـاق و  ، كذلك مل تتسم تدابريه غري إنه مل يكن منصفا يف تدابريه  ، للتصرف هفاعلية جملس األمن قد حتسنت منذ هناية احلرب الباردة ، كما حتسن استعداد" 

تقويض الثقة يف أعمال اجمللس قدرة األعضاء اخلمسة  ا مبصداقيته كما زاد منوقد أضر هذا كثريń، الفاعلية يف مواجهة اإلبادة اجلماعية أو غريها من األعمال الوحشية 
 :أنظر ". الدائمني حƓ خارج نطاق استخدام حق النقض الرمسي على إبقاء  قضايا حيوية متصلة بالسالم و األمن خارج جدول أعمال جملس األمن

- Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement,“un monde plus sûr 
: notre affaire à tous ”,(DOC:A/59/565, 2 décembre 2004) ,parg.264.                                                                                            
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يض عـن  وبالتايل التعو يف استعمال احلق أو انتهاȫ للقانون فإن احملكمة كفيلة بإقامة املسؤولية املدنية

، أما إذا كان األمر يتعلق بتكييف الفعل يف حّد ذاته كـأن   ةاخلسائر الناƟة عن األفعال غري املشروع
فإن املسألة ختتلف باختالف املواقـف   ، ومع ذلك)248(يكون عدوانńا فإن اجمللس كفيل بالتصّدي له

  .Ɵاه حالة معينة  أو سلباً احملتملة للمجلس إن إجياباً
املسألة يف جدول أعمال جملس األمن ويتأهب للفصل فيها فإهنا تبقى خاضعة برمتـها   فإذا كانت   

تعطيه األولوية يف فرض السلم واختـاذ التـدابري    51طاملا أن املادة  ،)249(وتقديره السياسي للمجلس
  املعتديت من الوقائع وتعينيمن امليثاق للتثّب 34الالزمة لذلك ، ويستطيع اللجوء إىل املادة  ةالضروري

، وتبقى يف هذه احلالة احلرية كاملة للمجلس من دون منازع يف بسط رقابته  وبالتايل إقامة املسؤولية
له من سلطة وفاعلية يف التصرف يف أي وقت وبالطريقة الـيت   مبا ))250الالحقة على  أفعال الطرفني

  .))251إىل نصابة إعادته السلم أو ظيراها ضرورية حلف
األمن صادرة مبوجب  رات جملسا، فطاملا أن قر 51ا جاء  يف العبارة األخرية من املادة وحسب م    

يرتبط هبا الطرفني  اليت كافة االلتزامات األخرى عن فإن االلتزامات الواردة فيها تسمو الفصل السابع
 أفريل 14الصادرين بشأن القضية يف  أمريهايف  قɆȒة ȭɀȱرŸحبسب االجتهاد احلديث للمحكمة يف 

  .ذلك من قبل كما متت اإلشارة إىل  1992
أو  ، أما يف حالة عدم صدور قرار من جملس األمن باملّرة لعدم إدراج القضية يف جدول أعمالـه     

عجزه عن اختاذ قرار يتضمن التكييف الالزم للموقف بسبب استخدام حق االعتراض أو عدم تـوافر  
  يف حتديد طبيعة اجلهاز املتدخل يف   CAVARÉتفرقة اليت أقامها وباستعمال ال، فإنه  األغلبية الالزمة

                                                 
(248) L.CAVARÉ:"Les sanctions dans le cadre de L´O.N.U" ,R.C.A.D.I.,T.80.,1952-I.,pp.252.  

،جملة دراسات يف القانون الدويل واملقارن، دار الفكر احلديث ،بريوت، "الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة "مجال الدين عطّية ؛ - (249)
  . 9- 8مل تذكر ، ص:سنة النشر

(250) - مل يتقيـد فيهـا   )1991( 678األمن مع حاالت الدفاع الشرعي منذ عملية عاصفة الصحراء يف حرب اخلليج الثانية من خالل الالئحة  إن تعامل جملس ،
ي باجلزاء مسّبق للدفاع بإدارة عمليات ذات صبغة دفاعية، فاختلط فيها الدفاع الشرعي اجلماعاجمللس برقابة الحقة عن أفعال الدفاع ،وإمنا رخص ومن خالل تعريف 

  :أنظر يف هذا .effet permissiveاألثر امللزم للوائحه باألثر الترخيصي هلا  اجمللس اجلماعي لألمم املتحدة ، وبذلك استبدل
LINOS-Alexandre sicilanos; " le contrôle par le conseil de sécurité des actes de légitime défense " : le chapitre VII  
de la charte des Nations Unies.,Op.Cit.,pp.87-89. 

(251) -  ينح جملس األمن كما يرى األستاذDaillier  إعـادة  من امليثاق من أجل 41احلرب الباردة إىل فرض جزاءات اقتصادية وعسكرية مبوجب املادة  ةبعد هناي 
بشأن احلالة يف أفغانسـتان  ) 2002(1390بشأن العراق و الالئحة ) 1991( 687 يف الالئحة ءنصابه وإيذاناً منه بوقف عمليات الدفاع ، وهو ما جا إىل السلم

  : أنظر . بعد سقوط نظام طالبان
-Patrick Daillier, "Les Nations unies et la légitime défense ":les Nations Unies et l'Afghanistan,  colloque organisé 
par : I.E.P d’Aix– en-provence et le C.E.R.I.C de F.D.S.P d’Aix-marseille et C.I.N.U à  Paris  des 17 et 18 janvier 
2003, A.Pedone ,Paris, 2003,p.117.                      
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يف مثـل   فإن دور حمكمة العدل الدولية يصبح حتمياً ،51مببدأ األثر املنتج لنص املادة  القضية وأخذًا

من نظامها األساسـي  )2(36لنص املادة هذه الظروف إذا ما رغب أحد األطراف اللجوء إليها طبقا 
موضوع حتديد و تدقيق منصف من حيث الواقع ، –مهما كانت خطورهتا –حالة ستكون كل  حبيث

عمال كافة املبادئ القانونية العامة من مثل مبدأ عـبء  إلة Ʋوستكون للمحكمة الدولية الفرصة سا
اإلثبات ، ومبدأ حسن النية من أجل اعتماد الصورة القانونية بعد التثبت من الظـروف  السـابقة و   

اعتبـار هـذه الصـورة    ، وميكن الدولية  و بالتايل إقامة املسؤولية  فيها اللجوء إىل القوةمتاآلنية اليت 
   الربهان الفعلي العتماد حق الدفاع عن النفس و التأكد من مدى توافر شروط قيامه ومتييزه عن غريه

  .من أفعال العدوان 
يف بعض  القضايا اليت كـان   51نص املادة إعماالً ل ياًإجياب بدت حمكمة العدل الدولية تعامالًأوقد     
علية ، فقد كان للمحكمة الدولية أن تّصدت لـبعض  اأو أقل فا معطالً هعمل جملس األمن Ɵاه فيها

ـ  ongoing armed conflict لقائمةا الرتاعات املسلّحة  قضـايا  يف اتبني الدول واليت منها الرتاع
ɀȥǿɀȭ ȨɆȒȵ  و)  1948ارس م 25حكم (بني ألبانيا وبريطانيا ،   ȿ ـةɅǻȿǼƩة اǶǎȲـȆامل ȯماȝɉا
ǻȿǼǶȲȱ ǥرǣاȞȱا ) 20/12/1988حكم (بني نيكاراغوا و هندوراس  اńة امرورɆȒȪǣ ةȖȊȹɉ ةɅرȮȆȞȱا

Ž ةɅرȮȆȞȱا ȼǤȉȿ اȽņǼȑȿ اɀȡاǿاȮɆȹ ) وهي قضايا مت اإلدعاء خالهلـا  ، )  1984نوفمرب  26حكم
  .)252(حبق الدفاع الشرعي الفردي و اجلماعي

ـ إلاألمريكية ا ففي القضية األخرية حاولت الواليات املتحدة     م قابليـة  ددعاء يف دفعها الثالث بع
الطبيعـي   احلـق "، أن احملكمة ال ميكنها أن تتصّدى لدعوى موضوعها  طلبات نيكاراغوا للنظر فيها

جيـب   ، إذ ال من امليثاق 51عن النفس املنصوص عليه يف املادة " الشرعي للدفاع الفردي و اجلماعي
يف هـذا اإلطـار ألن طلبـات      ratione matiriae على احملكمة أن متارس اختصاصها املوضوعي
حتديد مدى مشروعية عدوانńا ، كما جيب على احملكمة  نيكاراغوا ستقود احملكمة إىل تكييف ما يعترب

ما إذا كانت املـادة   املتحدة األمريكية ودول أخرى ليست طرفًا يف الدعوى وحتديد تأعمال الواليا
أن يكون منسجمńا مع أحكام هذه املادة اليت تنيط مبجلس  ميكن قرير احملكمة التف ، قابلة للتطبيق 51

  .)253(يف هذا اجملال اًيحصر اًاألمن دور

                                                 
                                   .DAPO AKANDE; Op.Cit.,pp.603-606:حول الرتاعات املسلحة اجلارية ودور حمكمة العدل الدولية  يف حلها أنظر (252)

(253)  Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui –ci. (NICA/ EUA), compétence et 
recevabilité, arrêt du 26 nov 1984,C.I.J Recueil 1984,pp432-433,parg.91.  
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تشترط أن تكون تدابري الـدفاع   51أن املادة  –حجج نيكاراغوا  مؤيدةً –ذا رّدت احملكمة كوه  

وهو الشيء الذي مل حيصل ، كما أن هذه املادة ال " تبلȠ فورńا جمللس األمن"ردي واجلماعيالشرعي الف
فاحلّجة "يف مدى التدابري املتخذة للدفاع الشرعي حصراًتسمح بتأكيد أن جملس األمن هو الذي يقّرر 

  ى إىل نقل اليت ساقتها الواليات املتحدة األمريكية يف موضوع اختصاصات جملس األمن و احملكمة ترم
املفاهيم على عالقـات   إىل املستوى الدويل مفاهيم داخلية لفصل السلطات ، يف حني ال تنطبق هذه

  .)254("دولية مكلفة حبل الرتاعاتبني أجهزة 
أرادت احملكمة الرد على ادعاءات الواليات املتحدة بـأن تقريـر    ويف مرحلة النطق يف املوضوع ،   

ا إىل البحث يف حالة الضرورة اليت تربر اللجوء إىل الدفاع ، مـا يعـين   سيقوده احملكمة يف املوضوع
فرأت احملكمة أن املوضوع  قيد  ،الفصل يف قضايا حربية وسياسية خترج عن إطار وظيفتها القضائية 

البحث هو فقط مدى استعمال الواليات املتحدة األمريكية حلق الدفاع الشرعي الفردي واجلمـاعي  
حول مسألة التهديـد بالعـدوان    ، وبالتايل فهي ال تقرر )255(واقع على دولة أخرى ردŋا على هجوم

الذي مل يتحقق بعد ، وال على معرفة ما إذا كانت الدول املعنية بالتهديد كانت مرغمة علـى الـرد   
إن دورها يتضّمن  كرية ،سالّسريع ، وليس هلا بالضرورة أن حتشر نفسها يف حسابات ذات طبيعة ع

ما إذا كان العدوان قد وقع فعال ، ومـا إذا   حتديد أوالً ،"ت يف حقائق موضوعية ، وجيب عليها الب
د فعل مّبرر حبق الدفاع الشرعي ر نت قانوناًحتت غطاء الدفاع الشرعي قد كّواملتخذة  كانت التدابري

  .)256("عيااجلم
 51بإعمال نص املادة " سري الوظيفيالتف"يف هذه القضية منهج حمكمة العدل الدولية وهكذا هنجت    

من امليثاق من خالل تعاملها اإلجياŸ مع اختصاصها للبت يف الرتاع ، فغياب حكم صريح أو آليـة  
  ال يعين عدم اختصاصها للنظر فيها  قانونية يف هذه املادة تؤهلها للتّصدي ملسائل الدفاع الشرعي

  
  
  

                                                 
(254) Ibid.,p.433,parg.92.   

(255)   - عليقا على القضية يف املوضوع  فيما خيص اختصاص احملكمة يف الرتاع أنظر ت :  
  . 342-339، ص 1986لعام  42، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، العدد " و ضدها  قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراغوا"  أƥد أبو الوفاء ،   -

(256)  C.I.J., Recueil 1986.,p.28, parg.35 , commentaire par : Pièrre Michel Eismann; “L’arrêt de la C.I.J. du 27 juin 
1986( fond) dans l’affaire des activités  militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ”.,Op .cit .,p.156.   
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املتعلقة بإثبات الوقائع الرامية إىل التثبت من احلقـوق   يةص احملكمة باجلوانب القانونتحيث خت ،كلّية

  .))257الدفاع الشرعي حق مسائل وااللتزامات وبالتايل إعمال قواعد املسؤولية يف
مبسائل الدفاع ليس حصّريńا خاصة إذا ما تعامل هذا األخري تعامالً سلبيا  فاختصاص جملس األمن    

يف هذه احلالة يعين اإلضرار باحلل السلمي للرتاعات  51، إذ أن إعمال النص احلريف للمادة  مع الرتاع
من امليثاق اليت تعطي للمجلـس املسـؤولية    24 انتفاء علّة املادة ينلس يعاجملعدم تصرف ف ،الدولية 
مـا قصـدته   ، وهو )258("  سريعا وفعاال" يف حفظ السلم إذا ما كان العمل الذي يقوم به ةالرئيسي

 هااحملكمة من عدم إمكانية تطبيق مبدأ الفصل املطلق بني سلطات اجمللس واحملكمة يف منظمـة هـدف  
  . احلل السلمي للرتاعات الدولية األساسي

مع حل الرتاعات  استطاع الفقه والقضاء الدوليني إرساء معايري و تفاسري للتعامل إجياباً وهكذا إذاً   
 ال بتنظيم العالقة بني سلطات اجمللس واحملكمة مبوجب أحكام الفصل السابعالذي لن يتحقق إ الدولية
  .النقص الذي شابه عندما غابت عنه اآلليات الالزمة يف تنظيم حدود هذه العالقة  وإكمال

 ƆاǮȱا țرȦȱا  
    ɄȉɎǩ اǻȿǼƩ اȦȱاȲȍة ȰǹǼǩ Ȱș Ž اȆȵ Ž ȄȲŎائȰ قاɆȹɀȹة

 األمن منذ هناية احلرب الباردة إطالق العنان لسلطته يف التكييف كّرست املمارسة الدولية جمللس     
والّتصرف يف جمال التصدي للرتاعات واملواقف الدولية خاصة مبوجب السلطات املخّولة لـه طبقـا   

  .كما رأينا  ألحكام الفصل السابع
اجمللس أهنا ذات ولقد تعّددت أشكال تدخل جملس األمن يف هذه الفترة يف شƓ املناحي اليت يرى     

مما مكنه من إخضاع هذه املسائل ألحكامه السياسية بدالً من  السلم واألمن الدوليني صلة وثيقة حبفظ
وهكذا امتدت أيادي جملس األمن إىل مسـائل قانونيـة    ، إخضاعها حلكم القانون والقضاء الدوليني

، بل إن بعضńا  ذات الصلة لدوليةسيادية كانت والزالت خاضعة يف فض الرتاعات بشأهنا لالتفاقيات ا
  .منها ما زال خيضع لقوانني الدولة الداخلية يف حالة عدم وجود اتفاق دويل يقضي بإخضاعها إليه 

                                                 
(257)   - إىل الطبيعة القانونية حلق الدفاع الشرعي بعدما  )وقابلية  صاختصا(حول القضية  1984نوفمرب  26يف  يف حكمها الصادر حمكمة العدل الدولية أشارت
ألمـم   طرف اجمللس ، وهو ما يتطابق متاما مع مكانتها كجهاز قضائي رئيسـي  معاجلتها من متت وانب القانونية  ملسألةاجلاحملكمة تريد النطق يف بعض  "أن ذكرت

  (Ibid.,p.436,parg.98) .املتحدة 
  : ألمم املتحدة أنظر ل ةاألجهزة الرئيسي عالقة قواعد التفسري الوظيفي يف تنظيمإعمال حول  - (258)

،القاهرة ، أكتوبر  31، السنة 122، جملة السياسة الدولية ، العدد "األمم املتحدة   حول ضرورة تصحيح عالقة التوازن فيما بني أجهزة"أƥد الرشيدي ؛  -   
 .87ص،  1995
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ليت اعتربها فقد تدخل جملس األمن مبوجب  أحكام الفصل السابع يف قضايا ترسيم احلدود الدولية وا  

احلديث من املسائل السيادية الـيت يستحسـن الفصـل يف    ظهور التنظيم الدويل اجملتمع الدويل منذ 
، كما تدخل اجمللس يف مسـائل  ) فقرة أوىل (الرتاعات بشأهنا عن طريق القضاء أو التحكيم الدوليني 

تسليم اجملرمني الدوليّين وهي مسائل طاملا اعتربهتا الدول ذات السيادة  من املسائل القانونية املرتبطـة  
تنظمهـا  دولية ثنائية أو متعددة األطراف فوȗ للدول يف حالة عدم وجود اتفاقيات حصريŋا باجملال احمل

  : ، وهو ما سنعرفه فيما يلي )فقرة ثانية (
 ǥرȪȦȱ1(ا : ( ȰǹǼǩŎة اɆȱȿǼȱا ǻȿǼƩا ȴɆȅرǩ ȰائȆȵ Ž ȄȲ.  

يتعلـق  مـا   ميكن القول بادئ ذي بدء ، أن الراصد خلصائص التطور العام للعالقات الدولية يف    
إىل احلـرب أو   ءبعدما أضـحى اللجـو  –عات احلدود يستطيع أن يالحظ دون عناء أن الدول ابرت

عادة ما تلجأ برضـاها إىل   –الدويل املعاصر حة حمضورńا مبوجب أحكام القانوناستخدام القوة املسلّ
  وذلك  ،)259(انونيةالق Ưتلف وسائل التسوية السلمية للرتاعات الدولية سواء منها الوسائل السياسية أو

من امليثاق والذي أكدته العديد مـن   33املادة  لوسائل التسوية املكّرس ضمن احلر طبقا ملبدأ االختيار
إعالنات ولوائح األمم املتحدة وكذا االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بالتسوية السلمية للرتاعات 

  .الدولية 
بريńا عن سيادهتا يف جمال ختطيط وترسيم حدودها الدولية مـع  وهلذا تلجأ الدول ذات السيادة تع    

، أو اللجوء باختيارها إىل  دول جماورة تقليديا إما إىل مفاوضات تتّوج بإبرام اتفاقيات ترسيم احلدود
مبنّية على العرف أو االتفاق الدويل املبين إعماالً لقواعد ومبادئ قانونية  التحكيم أو القضاء الدوليني

  .)260(ضاهاعلى ر
والصادرة  مبوجب أحكـام   1991أفريل  3 املؤرخة يف 687وقد  شكلت الئحة جملس األمن رقم   

الفصل السابع من امليثاق خروجńا عن هذا التقليد يف مسائل قانونية سيادية ذات صلة بترسيم احلدود 
  .الدولية بني الدول 

ونة مع حكومة الكويت مـن  ت الدول املتعاوهكذا أصدر اجمللس قراره املشهود عقب انتهاء قوا    
والقرارات الالحقة له، فكان القرار  )1990( 660تنفيذًا للقرار  )1990( 678مبوجب القرار  عملياهتا

  معها ،  ةـوالدول األعضاء املتعاونطالق النار بني العراق و الكويت إذانńا بسريان مرحلة وقف إ 687
                                                 

 .93، ص1993،  القاهرة ، أفريل   29للسنة  112، جملة السياسة الدولية ، العدد " حول   التسوية  السلمية  ملنازعات احلدود "أƥد الرشيدي  ،  (259)
 .5، ص2003ية ، اجلزائر ،  اجلزء األول ، ديوان املطبوعات  اجلامع)  مفهوم احلدود الدولية ( القانون الدويل  للحدود : عمر سعد اهللا  (260)
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بـني  احلـدود  لتخطيط  "بالضرورية"اذ ترتيبات وصفها اجمللس، اخت)261(فتضمنت من بني عدة أمور

 هذه الترتيبات فيمـا  )4(، ) 3(، )2(ته امن القرار يف فقر" أ"العراق و الكويت  ، حيث تضمن اجلزء 
  :يلي 

  :ألف  «
على النحـو احملـدد    وختصيص اجلزر يطالب بأن حيترم العراق والكويت حرمة احلدود الدولية ، -2
املتفق عليه بني دولة الكويت و اجلمهورية العراقية بشأن استعادة العالقـات الوديـة ، و   احملضر "يف

أكتـوبر  /تشرين األول يف ا لسيادهتا يف بغدادمعاه ممارسة منهالذي وقّ" ذات الصلة االعتراف واألمور
 جمموعة دة ،األمم املتح ، 7063 ونشرته األمم املتحدة يف الوثيقة وُسّجل لدى األمم املتحدة، 1964

  . 1964 املعاهدات ،
يطلب إىل األمني العام أن يساعد يف اختاذ الترتيبات الالزمة مع العراق والكويت لتخطيط احلدود  -3

، وأن يقدم  )202412/5(وثيقة جملس األمن  بينهما مستعينا باملواد املناسبة مبا فيها اخلريطة الواردة يف
  .شهر واحد ون لك يف غضتقرير عن ذ جملس األمن إىل
الالزمة حسـب   ، و أن يتخذ مجيع التدابري يقرر أن يضمن حرمة احلدود الدولية املذكورة أعاله -4

                                                      .))262 »االقتضاء لتحقيق هذه الغاية وفق ميثاق األمم املتحدة 
أعاله ، قام األمني العام لألمم املتحدة بإنشاء جلنة األمم املتحدة لتخطيط  )3(ص الفقرة وإعماالً لن    

ن منهم األمني العام ثالثة عّيأعضاء  )5(مكونة من  1991أيار /احلدود بني العراق و الكويت يف مايو
باللجنة تنفيـذ   اآلخر الكويت ووظيفتهاوأما االثنان اآلخران فيمثل أحدمها العراق  خرباء مستقلني ،

  .)263( املهام التقنية الالزمة لتخطيط احلدود بني البلدين
كوثيقة قانونية قبل احلديث عن شرعية تشكيل اللجنة و الصالحيات  687وإذا أردنا حتليل القرار     

استعادة "املناطة هبا ، فإن جملس األمن أصدر الئحة مبوجب أحكام الفصل السابع من امليثاق وبداعي 
           ". إعادته إىل نصابه"أو " لسلما

     
  

                                                 
   :، أنظر  1990/  8/  2تضمن القرار العديد من  املسائل  النامجة عن الغزو العراقي للكويت يف  (261)

- S/Res/687 du 6 Avril 1991, séance  n°:2981, p 4 et Ss.                                                                                                   
(262) Ibid.,p.4, pargs.2-4.    

  .130- 129، السابق القانون الدويل للجدود ، املرجع: عمر سعد اهللا : أنظر   (263)
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الذي يوجد مصدره يف الغزو العراقي للكويت كما صّرحت بـذلك  " اإلخالل بالسلم"فبمقارنة    

ال جيد هلا الدارس أي تكييف يذكر للموقف الـذي تلـى إهنـاء     687، فإن الالئحة  660الالئحة 
لتقارير لدى الـدول  "استنادا اجمللس وهكذا اقتصر .  العمليات العسكرية لقوات التحالف إال بالكاد

أسلحة التدمري الشامل العراقية علـى السـلم   "على جمّرد التهديد احملتمل الذي تشكله " !األعضاء ؟
وهو بذلك يتجاوز مسألة وقف التهديـد   –حسب ما جاء يف ديباجة  القرار  –" واألمن يف املنطقة
هلذه  لتزامات الدولية على العراق وينشغل من مث مبسألة اخلرق احملتملجمموعة من اال احملتمل إىل تقرير

  .االلتزامات مبعزل عن املوضوع األصلي وهو وقف التهديد الذي تشكله  هذه األسلحة 
ولنا تصّور العالقة بني مسألة ترسيم احلدود الدولية ذات الطبيعة القانونية ومسألة أسلحة التـدمري     

ة السياسية والعسكرية اليت هتدف الالئحة إىل إزالتها وتدمريها ومنع حيازهتا جمّددńا الشامل ذات الطبيع
 حد وهكذا شكلت الالئحة املذكورة مبا يشبه معاهدة صلح بعد انتهاء احلرب على. ؟) إن وجدت(

ل فيها اإلذعان بديالً عن رضى الدول املعنية ، فكان الرضـا  شكّ، حيث )Dupuy)264تعبري األستاذ 
      .دون أن يشكل شرطًا بسبب القوة اإللزامية لالئحة  اًفترضم

أما من حيث شرعية تشكيل جملس األمن للجنة دولية يف مسائل ختطيط احلدود ، فيمكن القـول     
ذاته بصفته اء من حيث طبيعة اإلجراء يف حّد ، سو))265بأن هذه احلالة سابقة يف تاريǸ  األمم املتحدة

أو من حيث اآللية املعتمـدة ذات الصـبغة    ،)266( نزاع قانوين من حيث األصلتدخل من اجمللس يف
امللزمة يف فرض احللول واليت ال تأخذ يف احلسبان بعض املبادئ القانونية العامة يف مسائل احلدود ومن 

مجيـع   بني تدخل ومبدأ املساواة يف السيادة بينها مبدأ احلل السلمي للرتاعات الدولية ، ومبدأ عدم ال
وكذا مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية السلمية اليت تتالءم مع ظروف الـرتاع وطبيعتـه   ،  الدول

  . ))267عات الدولية بالوسائل السلميةاحبسب ما جاء يف إعالن ما نيال بشأن تسوية الرت
آلية مـن   قانونية مبوجب لذا ، فبموجب أحكام الفصل السابع مل يتدخل جملس األمن يف مسألة    

ابتداعه فحسب ، وإمنا جلأ إىل معاجلتها عن طريق األثر امللزم للوائحه بكيفية كان ميكن اللجوء فيهـا  
 ăإىل أحكام الفصل السادس ابتداء.  

                                                 
(264) -Giorgio GAJA;Op.Cit.,pp.311-312.    

(265) - أنظر 1993ماي  20تقرير اللجنة النهائي يف بالفعل السيد بطرس غايل األمني العام السابق لألمم املتحدة بعد تسلّم  هوهو ما أكد:  
            -Jean- Pierre QUENEUDEC, "La démarcation de la frontière entre  L'Irak et  le Koweït ",R.G.D.I.P, 

T.97,1993/2.,p.774.                                                                                                                                                        
(266)   - د الرشيدي ؛ƥ95املرجع السابق ، ص ،"حول التسوية السلمية ملنازعات احلدود "أ.  
(267)- 201-191ص عمر سعد اهللا  ؛ القانون الدويل للحدود ، املرجع السابق ،: حول املبادئ العامة يف مسائل احلدود  أنظر. 
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فقد جلأ جملس عصبة األمم إىل طلب رأي استشاري من احملكمة الدائمة للعدل الـدويل يف قضـية     

رأى جملس العصـبة   21/01/1925 بناءă على فتوى احملكمة الدائمة يفواملوصل بني العراق وتركيا ، 
   .منح املوصل للعراق 

دعا  حبر اجية ، ويف قضية الرتاع اليوناين التركي حول اجلرف القاري لبعض اجلزر التابعة لليونان يف   
 إطار السياق الطرفني لالستفادة من حمكمة العدل الدولية يف )1976(395جملس األمن مبوجب الالئحة 

  .رمها بأمهية مواصلة املفاوضات املباشرة باملوازاة مع ذلكا ككل ، بعد ما ذكّمالعام حلل نزاعه
املؤرخة  1320وفيما خيص الرتاع احلدودي بني أثيوبيا و إريتريا ، دعا جملس األمن مبوجب الالئحة    
ة شاملة وهنائية دون إبطاء بعـدما  الطرفني إىل مواصلة املفاوضات وإبرام تسوي 2000سبتمرب  15يف 
على أمهية القيام على وجه السرعة بتحديد  2000جويلية 31يف  املؤرخة 1312د مبوجب الئحته شّد

و ترسيم احلدود املشتركة بني الطرفني وفقا لالتفاق اإلطاري ملنظمة الوحدة اإلفريقية واتفاق وقـف  
  .))268ل القتال بني البلديناأعم
مارسـة  ملاأثبتـت    بشأهنا لوائح مبوجب الفصل السادسقضايا مجيعا و اليت صدرت ويف هذه ال   

قدر الكايف التفاق الطرفني طاملا أن األمر يتعلـق مبسـألة   المنح الدولية يف نزاعات احلدود ضرورة 
 ما جعل ،والكويت  بشأن العراق 687يف الالئحة مل يتوافر  وهو ما انونية وثيقة الصلة بسيادة الدولق

جـوان   6وزير الشؤون اخلارجية العراقي يؤكد يف رسالته إىل األمني العام لألمم املتحدة املؤرخة يف 
مبوجـب  الصادر  )1993( 833للجنة مبوجب قراره  على التقرير النهائياجمللس  بعد مصادقة -1993

دولـة   غري Ưتص بأن يفرض علـى " أن جملس األمن Ɵاوز صالحياته من حيث أنه -الفصل السابع
عضو ختطيط حلدودها ، طاملا أن ذلك يتعارض مع القانون الدويل املستند على مبدأ االتفـاق بـني   

وجهة النظر القانونية مبسائل حفظ السلم واألمـن  من ية ، وأن املسألة ليست وثيقة الصلة نالدول املع
   .)269("الدوليني

اللجنـة الدوليـة لتخطـيط      QUENEUDECفقد شبه األستاذ ، حيث صالحيات اللجنة ومن   
  ب ـوالكويت بتلك اللجان اليت تأسست عقب انتهاء احلرب العاملية األوىل مبوج احلدود بني العراق

  

                                                 
(268)  - s / Res /1312, du  31 juillet 2000 , sèance n ° 4181, parg 6.      
       -s / Res/1320, du 15 septembre 2000, séance  n° 4197, parg14.  
(269) Doc.S /25905, 8 juin 1993 ,cité par : Jean Pierre QUENEUDEC,“ La démarcation  de la frontière entre l’Irak et 
le Koweït ”,Op.Cit.,p.769.  
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 –النمسـا  (معاهدات الصلح بني احللفاء ودول احملور املتكّونة من أملانيا وبعض دول أوربا الشرقية 

أو ، الصلة بنتائج وƯلفات انتهاء احلـرب   سواءă من حيث ظروف تأسيسها ذات، )اجملر  –  بلغاريا
  .))270ريها املتميزة بطابع اإلذعان بدل الرضا بني الدول املعينة يمن حيث قواعد تس

 –قد نصت على أن تشكّل جلنـة بولونيـة    1919من معاهد فرساي لسنة  83فإذا كانت املادة    
بينهم سوى عضو من  أعضاء ليس من تشيكوسلوفاكية لتخطيط احلدود بني البلدين تتكون من سبعة

فإن النظام الداخلي الذي شكلته  امللزمة باألغلبية ، ابولونيا وعضو من تشكوسلوفاكيا وتتخذ قراراهت
العراق و الكويت لنفسها ينص على أن القرارات اليت تتخذها اللجنة هنائيـة  ني جلنة ختطيط احلدود ب

وهو ما أكدته   ،)271(عضائها على األقل مبن فيهم الرئيسمبوجب تصويت إجياŸ باألغلبية لثالثة من أ
فإنـه بإمكـان اللجنـة     ، وتبعا لذلك)272( يف فقرهتا الرابعة )1993(833 جملس األمنبالفعل الئحة 

أي اعتراض قد يكون لـدى املنـدوب    البلدين بغض النظر عن التوّصل إىل خط ترسيم للحدود بني
ăًالعراقي مثال )273(.   

ن أن م 833السادسة من القرار  الفقرة نصت عليها ذعائي لقرارات اللجنة مإلمن الطابع ا دزا وما    
احلدود اليت أمتت اللجنـة  "ختاذ مجيع التدابري الضرورية قصد ƥاية اجمللس مستعد حسب االقتضاء ال

در يف أفريـل  ، رغم أن تقرير اللجنة وخاصة يف جزءه األول املتعلق باحلدود الّربية الصـا " ختطيطها
حلـدود  يكتنـف ا بسب الغموض الذي  687مل يتƏ بدقة احلدود الشرعية اليت تبنتها الالئحة 1992

  ، )274(1963 اليت أحال إليها حمضـر  1932الرسائل املتبادلة سنة  يف عليهانصوص العراقية الكويتية امل
السلوȫ الالحق و 1951 و 1940 عاميسري الربيطاين هلذه الرسائل املتبىن فمما جعل اللجنة تلجأ إىل الت

إضافة إىل اعتبارات العدل و االتصاف يف بعض األجـزاء مـن    ،حلكوميت البلدين بعد تلك الرسائل 
  .))275القطاع الغرŸ للحدود وكذا بعض األجزاء من القطاع البحري منها

     

                                                 
(270) - Ibid.,p.770.   

  .129عمر سعد اهللا ، القانوين الدويل للحدود ،املرجع السابق ،ص - (271)
(272) - S/Res / 833 du 27 mai 1993, séance n° 3224,parg.4.   

(273) -  من احلن وهو ما مكن اللجنة من مواصلة عملها يف اجلزء الشرقي م ă15دود املتعلق باحلدود البحرية رغم مقاطعة املندوب العراقي الجتماعات اللجنة ابتداء 
  :أنظر.بشأن احلدود الربية  1992بعد ما أبدى عدم رضاه عن التقرير األول الصادر يف أفريل  1992يوليو 

  .   236-235،ص1993، القاهرة يناير  29سنة ، 11العدد  ,جملة السياسة الدولية  ،"نيةترسيم احلدود العراقية الكويتية بعد أزمة اخلليج الثا"خالد السرجاين ؛- 
  .232نفس املرجع ، ص– (274)

(275) -(J-P) QUENEUDEC , “ La démarcation de la frontière entre l’Irak et le Koweït .”,Op.Cit.,pp.774-775.  
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ـ     دود بـني دولـيت العـراق    وأخريńا ميكن القول أن جملس األمن بتشكيله جلنة دولية لتخطيط احل

غري مألوفاً يف ترسيم احلدود  اًيكون قد كّرس منط والكويت ذات السيادة مبوجب لوائح ذات أثر ملزم
 هـذه املـّرة   "مسـǸ الشـرعية الدوليـة   "لكن بثمن له أن أعاد السلم إىل نصابه الدولية ، فكان

affadissement de la légalité internationale )276(.   
 ǥرȪȦȱ2(ا : ( ȰǹǼǩŎا ƙȵرŎا ȴɆȲȆǩ ȰائȆȵ Ž ȄȲ.  

  :على أنه   L'extraditionف الفقه تسليم اجملرمني يعّر      
  "ńجبناية أو جنحة إىل الدولة الـيت هلـا حـق     اًدانُم مّتهماً أو االتصّرف الذي به تسلّم دولة شخص

  .)277( "حماكمته وعقابه
انونية من القضايا اليت هلا ارتباط وثيق الصلة بالقانون العـام  وتعترب مسألة تسليم اجملرمني كمسألة ق   

 –كما يشري إىل ذلك التعريـف   –، فهي تثري  )278(الداخلي أكثر مماً هلا عالقة بالقانون العام الدويل
أحقية الوالية القضائية أو االختصاص القضائي احملفوȗ للدول أكثر مما تـثري ضـرورات املسـاعدة    

أخص شؤون   –من هذا اجلانب  –بالتايل فإهنا متس  و فيما يتعلق باجلزاء والعقاب ، القضائية بينهم
  .)279( السيادة الوطنية للدولة و اختصاصها احملفوȗ على إقليمها

  : وُيجمع الفقه الدويل على أن قضايا تسليم اجملرمني حتكمها قواعد عرفية و اتفاقية عديدة أمهها      
أن متتنع عن تسليم اجملرم مهما كان نوع اجلرمية اليت أرتكبها ، إال إذا ألزمهـا  لكل دولة احلق يف  -1

  .بذلك حكم يف معاهدة سبق أن عقدهتا أو نص يف قانوهنا الداخلي يوجب عليها التسليم 
ال جيوز التسليم إال إذا كان الفعل املنسوب إىل الشخص املطلوب تسليمه يّعد جرمية وفقا لقانون  - 2

  .ليت تطالب بالتسليم والقانون الدولة املطلوب منها التسليم الدولة ا
لسلطات الدولة اليت تسلمت الشخص أن حتاكمه إال يف حدود اجلرمية  إذا مت التسليم فإنه ال جيوز -3

  .))280اليت طلب التسليم من أجلها

                                                 
(276) - N. Quoc Dinh,P.Daillier et A.Pellet, Op.Cit., p.938.  
(277) Le Baron ALBÉRIC ROLIN; " Quelques questions relatives à l´extradition",R.C.A.D.I.,T1 de la 
collection,1923.,p.182.   
(278) Ibid.,p.181.  

يف مادهتا   45/117مبوجب الالئحة 1990ديسمرب 14ية العامة يف هلذا السبب نصت املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية اليت تبنتها اجلمع  (279)
 ذلـك مـن   جيوز رفض طلب املساعدة إذا ارتأت الدولة املطالǈبة أن الطلب إذا ووفق عليه من شأنه أن ميس سيادهتا أو أمنها أو نظامها العام أو غري"أ على أنه )/4(

  .A/Res 45/117 ,14 décembre 1990, séance n° 68 de 45eme session, art 4(a)-:                   أنظر".مصاحلها العامة األساسية
(280) - مكافحة اإلرهاب يف املمارسة الدولية املعاصرة :"إدريس لكويين وحممد اهلّزاط ) :3(،)2(،)1( أنظر بشأن القواعد"،] www.rezgar.com://http [،  

  .     11، ص)2006جويلية 18(
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  .))281اثلها من جرائمال جيوز التسليم يف اجلرائم السياسية ، وال على الوقائع املرتبطة مبا مي - 4
الـدويل  باإلضافة إىل ذلك فإنه يف حالة عدم وجود معاهدة دولية لتسليم اجملرمني ، استقر القانون    

م أو سلّ"االتفاقي على تطبيق مبدأ املعاملة باملثل يف التسليم بني الدول وكذا القاعدة الشهرية  العريف و
  .)aut dedere aut punire)282" عاقب

استثناء الواليات املتحدة األمريكية و إƱلترا وكذا بعض الدول االسكندنافية اليت تأخذ مبعيـار  وب   
مكان ارتكاب اجلرمية وفقا ملبدأ إقليمية القوانني ، فإن األغلبية الساحقة للدول ال Ɵيز صراحة تسليم 

املعاهدات الـيت تربطهـا    مواطنيها تطبيقا ملبدأ شخصية القوانني سواء يف تشريعاهتا الوطنية أو ضمن
الدولية  تتفاقياالوهو ما أكدته الكثري من ا ،)283( بالدول األخرى على غرار أغلب الدول األوروبية

  .احلديثة الثنائية منها واملتعددة األطراف 
 العديد من االتفاقيات الدولية واخلاصة توتأكيدńا على الطبيعة القانونية ملسائل تسليم اجملرمني ، نص   

ت الصلة واخلاصـة  ابقمع ومكافحة األعمال غري املشروعة و اجلرمية املنظمة وغريها من املعاهدات ذ
عات املتعلقة بتفسري أو تطبيق اباإلجرام الدويل على اختصاص حمكمة العدل الدولية بشأن تسوية الرت

على طلب إحدى الدول  إذا ما تعذّر حلها بطريق التفاوض أو التحكيم الدويل بناءăا ،هذه االتفاقيات 
  .    )284(األطراف يف هذه االتفاقيات

معرفة ما إذا كان جملس األمن قد تقّيد فعـال مـن خـالل     واملسائل اليت جيب البت فيها هنا هي   
اخلاصة بقضايا تسـليم   القواعدنونية و السيادية هلذه املبادئ و احلاالت اليت تدخل فيها بالطبيعة القا

لدى تدخله يف بعض الرتاعات  –تراه احترم  وهل ؟ ، Ɵاوزها وأنشأ قواعد بديلة عنهانه أأم  اجملرمني
 اختصاص يؤول إىل حمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات ذات الصلة بتسليم اجملرمني أم أنه Ɵاوز –

  .سلطاته ؟
     
  
  

                                                 
(281) Le Baron ALBÉRIC ROLIN; Op.Cit.,p.196 et Ss .  
(282) Ibid.,p.188 .  
(283) Ibid,p.218.  

بشـأن قمـع   1971من اتفاقية مونتريال لعام  14، و املادة  1948من اتفاقية الوقاية من جرمية إبادة اجلنس واملعاقبة عليها لسنة  9باملادة :يتعلق األمر مثال   (284)
، واملـادة   1997الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل لسـنة   ةمن االتفاقي20، واملادة )6أنظر امللحق رقم ( سالمة الطريان الدويل  األعمال غري املشروعة ضد

  .   إƀ...2000من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية لعام 35
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أن جملس األمن مل يتدخل  (*)ɆȒȪǣة ȭɀȱرŸتبّين بعض اجلوانب القانونية للرتاع الليƑ الغرŸ املعروف 

على ، ))285 إىل تبين نظرة أحد طريف الرتاع للحل أيضا وإمنا عمد ، يف نزاع ذو طبيعة قانونية فحسب
      .خالف ما أقرته االتفاقية الدولية ذات الصلة

ا للسلم بأنه بشكل هتديدń -وليس القيام به-جلأ اجمللس هذه املّرة إىل تكييف عدم القيام بعمل فقد     
يـة  ذكرة املشتركة األمريكاملالواردة يف  (**)فبعد الرفض الليƑ االستجابة للطلبات ،و األمن الدوليني 

     بعد االهتام الوارد من كبري احمللفني يف حمكمـة كولومبيـا يف    1991نوفمرب  27ربيطانية الصادرة يف ال

" التعاون الكامل يف حتديد املسؤولية"ليس جمردو -والقاضية بتسليم املتهمني الليبيني  1991 نوفمرب 4
مبوجب أحكام الفصل السـابع   )1992(748أصدر جملس األمن الئحته  - 731كما ورد يف الالئحة 

للطلبـات   "الـة كاملـة وفعّ  استجابة"الليبية  عرب فيها عن قلقه البالȠ من عدم استجابة احلكومةُي
  . )286()1992(731الالئحة  الفرنسية الواردة يف الربيطانية األمريكية

و قد ربط اجمللس وبشكل اعتباطي يف ديباجة قراره بني اإلرهاب ، وعدم االستجابة للطلبـات ،     
تقاعس احلكومة الليبية عن الربهنة بأعمـال  " والتهديد الذي تشكله عدم االستجابة هلا ، معتربńا أن 
ـ   ملموسة على ختلّيها عن اإلرهاب ، والسيما استمرارها ال يف عدم االستجابة على Ʋو كامـل وفّع

وقرر اجمللس بناء ، ă)287("يشكل هتديدńا للسلم واألمن الدوليني )1992(731للطلبات الواردة يف القرار 
أفريل  15على ذلك فرض تدابري ردعية اقتصادية وجّوية و عسكرية ودبلوماسية على ليبيا ابتداءă من 

     اتـللطلب امالًـك يا قد امتثلت امتثاالًـب قرار آخر أن ليبـوجإىل غاية أن يقرر اجمللس مب 1992
  
  

                                                 
على أرضـها بعـد    103الرحلة رقم  - نسكتلندية اليت سقطت الطائرة األمريكية بان أمريكامسّيت القضية هبذا االسم نسبة إىل قرية لوكرŸ اإل -  (*) ∗

 Ǹ1988ديسمرب  21انفجارها بتاري.  
(285)  - 54ص،، املرجع السابق " اجلوانب القانونية لألزمة الليبية الغربية " عبد اهللا األشعل ، : أنظر.  

أن هناȫ عيـوب جوهريـة شـابت     1992أفريل  14يف القضية بتاريǸ  يناحملكمة الصادر يامللحق بأمر يف رأيه  املخالف  AJIBOLAوهكذا رأى القاضي 
 ألحد أن يكون قاضـي  زال جيو"Ɵعالهنا عدمية األثر ، وأشار يف هذا الصدد إىل Ưالفة الالئحتني املذكورتني املبدأ القاضي بأنه ) 1992( 748و  731الالئحتني 

  .الالئحتني من امليثاق على هاتني) 3(27والذي له صلة باآلثار املمكنة للمادة   nemo judex in sua causa"  نفسه
(OP.DISS de M. AJIBOLA,C.I.J., Rec 1992,(JAL / EUA).,p.193)  

لشركة احتـاد النقـل    772رة الفرنسية رقم إنظمت فرنسا فيما بعد إىل الطلبات األمريكية الربيطانية مبوجب حادث منفصل بعد اهتام فرنسا ليبيا بتفجري الطائ  (**)
  . 1989سنة  يف مساء النيجر)  UTA(اجلوي 

(286) S/RES/731, 21 janvier 1992, séance n°3033,parg.2-3.  
(287) S/RES/748, 31 mars 1992, séance n°3063.                     
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  .)288(ةاملذكور

        إىل إصدار قراره املذكور القاضي بالتسليم اإللزامي بعد جلوء ليبيـا يف  وهكذا سارع جملس األمن    

نتريـال لعـام   وقية ممن اتفا 14إىل حمكمة العدل الدولية حلل الرتاع بناءă على املادة  1992مارس  3
بعد فشل عملية التفـاوض   ،)289(بشأن قمع األعمال غري املشروعة ضد سالمة الطريان الدويل 1971

 1992مارس  31يف  748حيث صدر القرار  ، ورفض الواليات املتحدة وبريطانيا اللجوء إىل التحكيم
ـ  بعد ثالثة أيام فقط من إغالق باب املرافعة الشفهية أمام حمكمة الع عد تدل الدولية واليت كانـت تس

  . ))290للتأشري بالتدابري التحفظية اليت طلبتها ليبيا باملوازاة مع رفعها الدعوى يف املوضوع
إطارńا حلل سياسي استثنائي تبّناه أحد أطراف الرتاع ، فكـان   )1992(748ل القرار وهكذا شكّ    

الذي يؤكـد علـى    )7(و )5(نتريال يف مادتيها ونوين املنصوص عليه يف اتفاقية مابديالً عن احلل الق
ها أم ال ، يضاضيها سواء ارتكب اجلرم على أرااختصاص الدولة اليت يوجد اجلاين املشتبه فيه على أر

كما يؤكد على التسليم االختياري وليس اإلجباري وفقا ملبادئ القانون الدويل العام مهما كانـت  
 اتضائية بني الدول األطراف يف االتفاقية فيما يتعلق بـاإلجراء جنسية املتهم ، كما أن املساعدة الق

وهـو  ) من االتفاقية  11املادة (اجلزائية حتكمها قانون الدولة املطلوب منها املساعدة يف كل احلاالت 
Ƒيف هذه احلالة القانون اللي)291(.  

كأساس  748عتباراً إللزامية القرار وبرفض حمكمة العدل الدولية التأشري بالتدابري اليت طلبتها ليبيا ا   
قدرة احملكمـة علـى القيـام     جملس األمن قد شلّ يكون بذلك -كما بّينا آنفا –وحيد هلذا الرفض 

بدورها كجهاز قضائي رئيسي لألمم املتحدة ، بل إنه مارس احتكاره يف حل الرتاع حƓ بعد تأكيد 
  در قراره ـ، عندما أص 1998فيفري  27يف  ها الصادرينياحملكمة اختصاصها للنظر فيه مبوجب حكم

  

                                                 
والذي مل يكتـف   1993نوفمرب 11الصادر يف  883املذكور أعاله مبوجب القرار ) 1992( 748العبارة الواردة يف القرار أعاد جملس األمن التأكيد على  (288) 

حظر  خطري باحلقوق الليبية عندما فحسب بل زاد عليها عقوبات لكل ماله عالقة مبشاريع مالية ليبية ، بل إنه مس مساس 748يف القرار   بتجديد العقوبات الواردة
Ɵارية يتأثر تنفيذها بسبب التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار  ةطنيها أو ملشاريعها فيما يتصل بأي عقد أو عملياستجابة ملنح احلقوق املدعاة للسلطات الليبية أو ملواال

  .S/Res/883 ,11 novembre 1993 ,séance n° 3312,parg.8-                                             :أنظر .  اأو قرارات ذات الصلة أو عمال هب
  .سة االدر من هذه) 06(أنظر امللحق رقم  - (289)
(290) - يمر عبد اهلاديƯ أمام حمكمة العدل الدولية :" عبد العزيز Ÿ30 -29،ص 1994، الكويت ، مارس 18؛جملة احلقوق ، العدد األول للسنة " قضية لوكر. 
(291)  -مينع قانون اإلجراءƑجيوز تسليم املتـهمني أو  " أنه  مكرر 493أخرى ، حيث تنص املادة  ةنبني إىل دولاتسليم اللبيني املتهمني أو املد صراحة ات اجلزائية اللي

  : احملكوم عليهم مƓ توافرت الشروط التالية 
  .البة للتسليم أن يكون الفعل املبين عليه طلب التسليم جرمية حبسب القانون اللبيي وقانون الدولة الط -
   ".ب بليبينيأال يتعلق الطل- 
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1192 )1998()292( وهو قرار صادر  ،ها متاما عالقاضي بتعليق العقوبات املفروضة على ليبيا دون رفو

عنـدما   1998 أوت لحل الذي توصلت إليه األطراف املتنازعة بطريق التفاوض يف أواخـر لترسيماً 
باقتراح من جامعة الدول العربية تقضي مبحاكمة املتهمني أمام  بيةيقبلت الدول املّدعى عليها مبادرة ل

أنـه  اعتبار ولكن تطبق القانون اإلسكتلندي على ، اسكتلندية تقام يف هولندا كدولة حمايدة  حمكمة
  . )293(لوقوع اجلرمية يف نطاق االختصاص املكاين لدولة اسكتلندا القانون الواجب التطبيق

   Ƒومل يكن الرتاع اللي-Ÿرأيته اخلاصة يف حل الرتاع  جملس األمنالوحيد الذي فرض فيه الرتاع  الغر
اغتيال مبحاولة األثيوبية حول تسليم املتهمني -حيث كانت األزمة السودانية ،يف قضايا تسليم اجملرمني

جماال لتـدخل جملـس األمـن     1995الرئيس املصري أثناء زيارته الرمسية ألديس أبابا يف شهر جوان 
نيويـورȫ   اتفاقيـة رغم أن  ،)294() 1996(1070و )1996(1054فرضه التسليم مبوجب القرارين و

األشخاص املشـمولني باحلمايـة الدوليـة لسـنة      داملرتكبة ض ماملتعلقة بالقمع واملعاقبة على اجلرائ
لجـوء  لدولـة ال  ةمنحت يف مادهتا الثالث )295()1996( 1044يف الئحته  ساليت أشار إليها اجملل1974

  .)296(إمكانية بسط اختصاصها القضائي على مرتكƑ اجلرائم املشار إليها يف املادة الثانية من االتفاقية
قد تبىن موقف أحـد  السودانية –الغربية و األثيوبية –يف األزمتني الليبية  جملس األمنوإذا كان      

يناقض  تبىن موقفاً اإمنوكتف بذلك فحسب طريف الرتاع و ألزم بالتسليم ، فإنه يف األزمة األفغانية مل ي
األصول اليت اعتمدهتا االتفاقيات الدولية يف قضايا التسليم ، كما أنه حاول أن يفرض منطقاً مغـايراً  

  .هلذه االتفاقيات يف بسط الوالية القضائية للدول يف جمال حماكمة اجملرمني و التصدي للجرمية 
االتفاقيات الدوليـة ذات الصـلة الـيت     إىل )1999(1267راره ق رغم أن اجمللس أشار يف ديباجةف   

من  إال أنه أرسى والية قضائية جديدة ختالف ما قررته املادة السادسة  ،"تسليمال باحملاكمة أو"تقضي
    ،)1998(1189راره ـار إليها اجمللس يف قـاليت أش االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل

                                                 
(292) -S/Res/1192 , séance n° 3920, 27 août 1998 .   

بعد أن مت االنتهاء من حماكمة املتهمني وصدور احلكم عليهما  2003سبتمرب  12الصادر يف  1506مل يتم الرفع النهائي والفعلي للعقوبات إال مبوجب القرار   (293)
، وكذا رسالة االعتراف باملسؤولية  2002أكتوبر  31، وبعد قبول ليبيا دفع التعويضات ألسر الضحايا يف ) املؤبد ألحدمها والرباءة لɈخر ( 2001ر يناي 31يف 

  ): 1998(1192ى القرار ، أنظر تعليقاً عل 9/9/2003إىل جملس األمن ، قبل شطب القضية من جدول احملكمة يف  2003أوت  25املدنية اليت بعثت هبا ليبيا يف 
، وتعليقاً على القـرار  137،ص1999، يوليو  137:، جملة السياسة الدولية ، العدد "أزمة لوكرŸ من الشرعية الدولية إىل العدالة الربيطانية " عبد اهللا األشعل ؛  -

،أكتـوبر  154:، جملة السياسـة الدوليـة ، العـدد   "قراءة حتليلية ...قرار جملس األمن برفع العقوبات عن ليبيا" ؛  حممد شوقي عبد العايل:أنظر ) 2003(1506
  . 182،ص2003

(294) -S/Res/1054, séance n° 3366, 26 avril 1996.  
       -S/Res/1070, séance n° 3690, 16 août 1996.  
(295) -S/Res/1044, séance n° 3627, 31 janvier 1996.  
(296) -A/Res/3166, 14 décembre 1973, 2202eme séance de 28eme session,( sur  recommandation de 6eme commission, 
A/28/9407).   
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ملـا   فـاً عن باقي الدول خال" دولة قرار االهتام"ياً باألفضلية لدولة بعينها وهيئصاصاً قضاوحّدد اخت

  .))297قررته املادة السادسة سالفة الذكر

وهي الواليات املتحدة ("دولة قرار االهتام"إىل شخص أسامة بن الدن طلب جملس األمن تسليم فقد  
، ) ومها كينيا وترتانيـا (اهلجمات  اماللتني وقعت فيه تنيوأغفل اختصاص احملاكمة للدول )األمريكية 

كما أغفل اختصاص احملاكمة للدولة اليت يوجد فيها املتهم و ال تريد تسليمه وفقا ملا جاء يف املـواد  
من تلك االتفاقية ، كما طالب اجمللس التسليم إىل السلطات املختّصة يف بلد يعاد إليـه  ) 8(، )7(،)6(

 ةلقى فيه القبض عليه ، دون أن تنص املادة السادسة املذكورة على أيالبلد الذي ُياملتهم أو اختصاص 
  .من هذا القبيل  اتاختصاص

مل يعد جملس األمن يكتف بفرض التسليم فرضńا على الدول ، وإمنا تعـّداه إىل إرسـاء    وهكذا إذًا   
الدوليـة ذات الصـلة    قواعد جديدة يف قضايا تسليم اجملرمني خارج ما نصت عليـه االتفاقيـات  

والتشريعات الوطنية للدول يف مسائل التعامل مع اجلرمية الدولية ، و يكفيه يف هذا الصدد التكييـف  
 وقف يهدد السلم واألمن الدوليني حƓ يكون تدخله مّربرńا ولو مـن دون املاالعتباطي بأن الرتاع أو 

عات قانونيـة ينعقـد   امن تسييس نز هّمما مكن، ))298االستناد إىل األساس القانوين الذي يّربر موقفه
كǔخر وسيلة حلل الرتاع يف االتفاقيات الدوليـة ذات   االختصاص بالفصل فيها حملكمة العدل الدولية

  .)Ư ،)299ضعا هذه املسائل حلكمة السياسيالصلة 
      

  
                                                 

(297) 2الفقرة (و اختصاص الدولة اليت ارتكبت ضدها اجلرمية  )1الفقرة (تفاقية يف مادهتا السادسة إىل إمكانية اختصاص دولة مكان وقوع اجلرمية الأشارت هذه ا( ،
ختصاص القضائي وفقا للفقرتني الهلا ا تسليمه إىل الدول األطراف اليت دال تري ةعلى اختصاص دولة اللجوء إذا كانت هذه األخري) 4(دة يف فقرهتااكما نصت هذه امل

تأخذ مامل إذا رفضت التسليم وهو Ɵعل لدولة اللجوء األولوية  " احملاكمة أو التسليم " ، ولكن دون أن تفضل والية قضائية لدولة بعينها ، غري أن قاعدة  ) 2(و )1(
  : أنظر هذه املادة يف " .دولة قرار االهتام "اليت أخذت مبعايري ذاتية بتفضيلها اختصاص) 1999(1267به الالئحة 

-A/Res 164/52,15 décembre 1997, séance n°72 de 52 emesession,( sur le rapport de 6eme commission,A/52/653).                
(298) لس األمن ال يستعمل مصادر قانونية حمددة إذا ما تصرف مبوجب أحكام الفصل السابع ، حيث يفضل البقاء مرتبطًا بالسـلطات  ن جمليس من الغريب أ لذلك

  :أنظر بالقانون، اًملعايري أكثر ارتباط را اعتبادون م"التهديد ضد السلم " املوّسعة املعطاة له مبوجب امليثاق يف التكييف و التصرف ويف إقامة املسؤولية عن طريق معيار
-Giorgio GAJA; Op,cit. ,p.311 et M. Bedjaoui; Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil 
de sécurité , Buxelles , bruylant, 1994.,pp49-64. 

(299) -  برئاسة املقرر اخلاص السيد  1993حول املسؤولية الدولية لسنة  القانون الدويلجاء يف نقاشات التقرير اخلامس للجنة:  Gaetano Arangio Ruiz  
معية العامة يف هذا النوع من الرتاعات نظرńا ألن امليثـاق مل يشـهد   مبعية اجلفتǜ يلعبه جملس األمن  التنبيه إىل خطورة تسييس الرتاعات القانونية نتيجة للدور الذي ما

مـن  ) 1(33عات ذات الطابع القانوين ، وبقي احلل القضائي حتت رƥة مبدأ االختيار احلر لوسائل التسـوية وفـق املـادة    اوراً مهماً يف جمال إجراءات حل الرتتط
 .Le 5eme rapport , C.D.I. ,1993 ,Op.Cit.,p.25, parg.90-                                                                                :أنظر .امليثاق
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م اجملرمني عن سـياق  وال ميكن يف هذا الشأن ، أن نفصل الدور املتعاظم جمللس األمن يف مسائل تسلي

ع الدويل يف جمال القمع الدويل اجلنائي ضمن إطـار  الوظيفة اليت أعطاها اجمللس لنفسه مبا يشبه املشّر
        املرحلة اجلديدة لدوره يف حفظ السـلم ، وهـي الوظيفـة الـيت أرسـت قواعـدها الالئحـة        

1373)2001(  2001سبتمرب  11الصادرة عشية وقوع هجمات)300(.  
عرضـه لالسـتخدام    -يف غياب مفهوم قانوين لـه  -"  اإلرهاب الدويل"فقد أصبح ما يسمى    

 وأصبحت بالتايل مكافحتـه جملس األمن ، السياسي املزدوج واملتعدد من طرف األعضاء الدائمني يف 
من عن طريق تبين ضوابط وآليات غري مألوفة يف القانون الدويل العام من قبيل احلق احملفوȗ جمللس األ

  obligation impérieuse" التزام قهري"وهو يف الوقت نفسه  ،  erga omnesيف مواجهة الكافة 
   .)301(ملقى على عائق مجيع الدول يف جمال حفظ النظام العام الدويل

                                                 
  

(300) S/RES/1373, S/PV 4385eme séance, 28 septembre 2001.  
(301) SANDRA SZUREK ;" La lutte internationale contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII:  
un laboratoire normatif " , R.G.D.I.P, T.109, 2005/1.,pp.11-22.  
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 ƆاǮȱا ȰصȦȱا  

  اǻȿǼƩ اȦȱاȲȍة ɆȱǓ ǬɆǵ ȸȵات اȱتȿ ǾɆȦȺاȱرقاǣة
إذا كانت احلدود الفاصلة بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل الدولية مبوجب امليثاق تـثري       

باالختصاص النوعي وآليات التصّدي للرتاع كما حددها الفصلني السادس  مسائل جدّية تتعلق أساساً
التصّدي للرتاع  بعدتتعلق بتنفيذ وتطبيق احللول املعتمدة و ري أيضا قضايا ال تقل أمهيةفإهنا تث ،والسابع

  .وإمكانات بسط الرقابة على مدى شرعيتها
وهكذا فإن تنفيذ وتطبيق احللول القضائية للمحكمة يرتبط مبا أرساه ميثاق سان فرانسيسكو مـن     

لألحكام احلائزة حلجية الشيء املقضي فيـه مـن   منه يف اخلضوع واالمتثال  94آليات مبوجب املادة 
وضمان الفصل بني الوظيفة القضائية للمحكمة يف حل الرتاع طبقا للقانون والوظيفة التنفيذية  ،جهة
فيما ترتبط رقابة الشرعية مبـا   ،)مبحث أول(من جهة أخرى  مجلس يف تنفيذ هذه األحكام جربياًلل

للمحكمة من إمكانات ملعاجلة صحة لوائح جملـس األمـن    كفله كال من امليثاق والنظام األساسي
وهي اإلمكانات الـيت تـرتبط أساسńـا     ،مبناسبة أداء وظيفتها القضائية بنوعيها اإلفتائية واملنازعاتية

تتعلق مبا أعطي للمجلس واحملكمة مبوجب امليثاق من سـلطات ومراكـز    ،باعتبارات ذاتية وواقعية
  ).     مبحث ثاين(ئفهما يف حل الرتاعات والقضايا الدولية قانونية مبناسبة القيام بوظا

 ȯȿɉا ǬǶǤامل  
  ɁǼȵ اȦȱصɆȱǓ ǬɆǵ ȸȵ Ȱات ǾɆȦȺǩ اȮǵɉاȳ اȒȪȱائɆة

 -بصفة عامة  -سلّم الفقه القانوين املتشّبع بأفكار الواقعية السياسية أن تنفيذ األحكام القضائية      
حيـث   ،القضاء والقانون إىل جمال املالءمة والواقعتشكل مسألة سياسية يف األساس خترج عن جمال 

 ،تدّعمت هذه األفكار بواقعة أن تنفيذ احلكم الدويل يقع خارج اإلجراء القضائي للجهة اليت أصدرته
  .خاصة مع انعدام وجود قواعد قانونية حتكم طرق التنفيذ على املستوى الدويل عمومńا

كّرس املـؤمترون يف   دستورية قائمة على فصل السلطات ةويف ميثاق منظمة األمم املتحدة كوثيق   
مبدأ الفصل بني سلطة حمكمة العدل الدوليـة يف إصـدار    1945سان فرانسيسكو ذات يوم من عام 

 94وسلطة جملس األمن يف ضمان تنفيذ هذه األحكام والذي كرسته املادة  ،أحكامها القضائية النهائية

ف اآلليات القانونية اليت مّيزت الصياغة النهائية هلذه املادة خاصة غري أن ضع ،)مطلب أول(من امليثاق 
  ام ـيف فقرهتا الثانية أظهرت صعوبة يف الفصل بني الوظيفة القضائية للمحكمة يف إصدار أحك
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والوظيفة التنفيذية للمجلس يف التعاطي مع تنفيـذ هـذه األحكـام     ،حائزة لقوة الشيء املقضي فيه

  ).مطلب ثاين(
ȲȖامل ȯȿɉا Ǣ  

ȻǾɆȦȺǩȿ ȴȮƩا ǿاǼȍǙ ƔȖȲȅ ƙǣ ȰصȦȱا  
عند النطق  -يف الواقع  - تتحدد مّيز الفقه والقضاء الدوليني منذ أبد بعيد بني الوظيفة القضائية اليت   

 والوظيفة التنفيذية اليت تدخل يف مرحلة الحقة للمرحلة القضائية  ،باألحكام القضائية
Phase post-juridictionnelle، بالتايل خارجة عن اجملال القانوينو.  

كما متّت التفرقـة بـني التطبيـق     ،لذلك فقد مت الفصل بني عامل الواقع وعامل الضوابط واملعايري   
وبني التنفيذ  ،املخّصص للقاعدة القانونية وهو جزء من اجملال الداخلي للجهاز القضائي املعين بالتطبيق

   .)302(  تضمنه أجهزة سياسية يف األساسالذي هو جزء من اجملال اخلارجي واليت
وألن هذا املفهوم للفصل بني الوظيفة القضائية والتنفيذية خيتصر القانون يف جمّرد مأمورية بسـيطة     

تنتهي مبجّرد صـدور احلكـم    -ومنها حمكمة العدل الدولية  -فإن مهمة احملاكم الدولية  ،ومفترضة
الشيء الذي قلّل من دور الوظيفة القضائية للمحكمة يف عملية وهو  ،)فرع أول(النهائي يف املوضوع 

  ).فرع ثاين(التنفيذ اجلربي ألحكامها القضائية وجعل منه دورńا حمدودńا يف هذا الشأن 
فقد أوكل حمـّرري   ة تكتسي طابعاً تنفيذياً سياسياًوألن عملية تنفيذ األحكام القضائية بصفة عام   

مهمة تنفيذ أحكام حمكمـة العـدل    -منذ األيام األوىل لعمر املنظمة  - ميثاق منظمة األمم املتحدة
من امليثاق يف  94حبسب ما جاء يف املادة  ،الدولية إىل جملس األمن كجهاز سياسي له وظيفة تنفيذية

  ).  فرع ثالث(فقرهتا الثانية 
 ȯȿɉا țرȦȱا  

ɄائȾȺȱا ȴȮƩا ǿȿǼصǣ ɄȾتȺǩ مةȮǂة اȦɆșȿ  
أن الوظيفة القضائية للمحاكم الدولية تنتـهي مبجـّرد إصـدار     ،فقهاً وقضاءă إذًا من املتفق عليه   

  .أحكامها النهائية يف موضوع الرتاع الذي ُعرض عليها
وتفترض حمكمة العدل الدولية عند إصدار أحكامها النهائية واحلائزة حلجية الشيء املقضـي بـه      

  ات ـطبقا لقواعد عامة عرفية واتفاقية حتكم تنفيذ االلتزامامتثال األطراف هلا نظرńا لطابعها اإللزامي و
                                                 

(302)AÏDA AZAR :L'exécution des décisions de la cour interenationale de justice, Editions Bruylant , Beuxelles 
2003, pp.5-8.  
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كما أن هناȫ مبدأ خاص بالتنفيذ يف القانون والقضاء الدوليني يقضي بأنه خيرج ،)فقرة أوىل(الدولية 

من حيـث أن احملكمـة ال تنشـغل     ،عن اختصاص احملكمة ضمان تنفيذ أحكامها القضائية بنفسها
  ).فقرة ثانية(عن عدم تنفيذ أحكامها باملشاكل اجلديدة النامجة 

 ǥرȪȦȱ1(ا : (ȻǾɆȦȺتǣ ȳاȂتȱɍا ȏتراȥاȿ ɄائȾȺȱا ȴȮƩا.  
عمل يصدر عن احملكمة اليت عرض عليها الرتاع وفصلت فيه : " يعّرف احلكم القضائي الدويل بأنه    

ىن العالقة اليت ينشئها مبع ،فهو عمل قانوين حيمل معه فكرة العالقة التبادلية ،بناءăا على إجراءات معينة
وهبذا املعىن  يشكل هـذا التقيـيم   .  القانون الدويل بني التصّرف املقصود والتقييم الذي ينصب عليه

ذلك التكييف القانوين للتصّرف حبيث تترتب عنه آثار قانونية واليت تصبح ملزمة يف مواجهة الطرف 
     .)303("الذي صدر احلكم بشأنه

القضائي يف إجبار الطرف أو أطراف الرتاع على اإلقرار بأن احلكم هو تسوية وتكمن آثار احلكم    
فمهمة احلكم إذًا تكمن قي توضيح املوقف الذي يتعني  ،هنائية لذلك الرتاع الذي عرض على احملكمة

حيث يقوم واجب األطراف املعنّية على التسليم بأن الرتاع قد متّت  ،على هذه األطراف سلوكه Ɵاهه
مبعـىن أن   ،ويترتب عنه األثر الدائم للحكم يف موضوع الرتاع ه طبقا ألساليب سلكتها احملكمةيتتسو

هذا احلكم أصبح حيوز قوة الشيء املقضي فيه يف مواجهة هذه األطراف من النـاحتني الشخصـية   
  .من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 59، وهو ما يفهم من نص املادة )304(واملوضوعية

تشكل قرينة قانونية على الفصـل    res judicataفإن حجية األمر املقضي به  ،وعلى هذا األساس   
حيث أن األحكام الدولية هنائية غـري قابلـة للطعـن فيهـا      ،يف وقائع الرتاع وحقوق أطرافه هنائياً

  وعليهم  وهي بذلك ملزمة لألطراف ،باالستئناف إال بتفسريها أو بالتماس إعادة النظر فيها بشروط
  
  
  
  

                                                 
(303)  Morelli (G) ;“La théorie générale du procés internationale” , R.C.A.D.I ,T61, 1937-III,p.257.   

ي فصل فيه احلكم دون أن ميتد إىل موضوعات أخرى مل تطرح على احملكمة حƓ ولو كان اللجوء إىل فمن الناحية املوضوعية، فإن األثر يقتصر على الرتاع الذ (304)
أما الناحية الشخصية، فيتمثل يف أن احلكم ال يرتب . هذه األخرية قد مت طبقا ملعاهدة عامة تنص على إحالة مجيع املنازعات احملتملة بني األطراف على القضاء الدويل 

  .هإال يف مواجهة أطراف الرتاع فقط دون أن ينصرف إىل الغري، وإذا مسحت احملكمة بتدخل طرف ثالث يف الدعوى انطبقت آثار احلكم يف مواجهت آثارńا قانونية
 .174 – 173أƥد بلقاسم ؛ القضاء الدويل، املرجع السابق، ص : أنظر 
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  . )305( تنفيذها باعتبارها عنوانńا للحقيقة

وجيد مبدأ حيازة احلكم الدويل قوة الشيء املقضي فيه مبجّرد صدوره أساسه يف املقولة القدمية الـيت    
وهـو   sententio judex desint essjudex" مهمة القاضي تنتهي مبجّرد صدور حكمه"مفادها أن 

ية يف القانون الروماين الذي مل يقر إمكانية الطعن يف أحكام التحكيم طبقـا  مبدأ جيد جذوره التارخي
وظل هذا املبدأ ساري املفعول ومكّرسا يف Ưتلف الوثائق املنشئة للمحاكم الدوليـة   ،للمقولة السابقة

  . )306( عات حبكم باتاأو تلك الوثائق اليت ختوهلا اختصاص الفصل يف الرت
يكون احلكم هنائيا غري : " من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على أنه  60فقد نّصت املادة    

وعند الرتاع يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم احملكمة بتفسريه بناءăا على طلـب أي   ،قابل لالستئناف
أن احلكم ينتج أثره مـن  " على 1972من الئحتها الداخلية لسنة  81كما نّصت املادة  ،"من أطرافه 

  .1978من الئحة احملكمة لسنة  )2(94نص املادة  عوهو ما يتوافق م ،"وم النطق به يف جلسة علنيةي
ومعلوم أن هنائية احلكم ال يؤثر عليها طلب تفسريه أو التماس إعادة النظر فيه وفقا لنصي املادتني    
كمة بتفسـري  على اختصاص احمل 60حيث تنص املادة  ،من النظام األساسي للمحكمة )3(61و  60

احلكم النهائي بطلب من أحد أطرافه عند الرتاع يف معناه أو يف مدلوله دون أن يـؤثر ذلـك علـى    
يفّسر " وهو اختصاص مكفول للمحكمة طبقا للمقولة القائلة بأن  ،حجيته أو عدم قابليته لالستئناف

ـ )ejus est interpretari cujus est condire )307" احلكم من أصدره يف  61ت املـادة  ، كما نّص
جيوز للمحكمة أن توجب العمل حبكمها الذي أصدرته قبل أن تقبل السـري يف  "فقرهتا الثالثة على أنه
فقابلية احلكم النهائي للتفسري أو إعادة النظر فيه ال يؤثر على هنائيته وال يؤخر  ،"إجراءات إعادة النظر

  . )308( يف تنفيذه
    

                                                 
، ص 2000، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعـة األوىل، بـريوت    النص والواقعبنيقشي اخلري ؛ إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية : أنظر  (305)
إن االعتـراف  " عن ذلك بقوهلا قɆȒة اȊȱرȭة اȱتǲاɅǿة اɆȮɆǲȲǤȱة يف  1939جوان  15هذا وقد عّبرت احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف حكمها الصادر يف . 15

 :أنظر". عتراف بواقعة أن منطوق ذلك احلكم هنائياً وملزماًحبكم بات مقضي فيه، يعين اال
-société commerciale de Belgique , arrêt , C.P.I.J , série A/B, n° 78., p.175.                                                                  

  .54نفس املرجع، ص  (306)
 .67نفس املرجع، ص  (307)
بني  ɆȒȪǣة اǻȿǼƩ اņɅƎȱة ȿاǶǤȱرɅةاخلاص  1998جوان  11املتعلق بطلب تفسري حكم  1999مارس  25لت حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف قا (308)

  :نظر أ". بسبب الضرورة  ال يضّر بالطبيعة النهائية لألحكام و ال يؤخر ذلك يف تنفيذها " الكامريون ونيجرييا أن طلب التفسري أو املراجعة 
- Arrêt de la C.I.J du 25 mars 1999 relatif à la demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la 
frontière terreste et maritime entre le Cameroun et le Nigeria , C.I.J , Recueil 1999. ,parg.2.                                         
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ية احلكم واكتسابه احلجية يف الشيء املقضي فيه يفترض حتمـا االلتـزام   ويذهب الفقه إىل أن هنائ  

فإذا أصبح احلكم القضائي الدويل هنائيا ال يقبل الطعن كان واجب التنفيذ على أساس أنـه   ،بتنفيذه
يعترب مبثابة القول الفصل يف معرفة مدى تطابق السلوȫ ما مع ما أمرت به أو هنت عنه قواعد القانون 

، فاحلكم القضائي هبذه الصفة يضع حدŋا ليس فقط )309(السارية املفعول وقت النظر يف الرتاعالدويل 
جديدńا يرتكز على قـوة الشـيء    للمراحل القضائية للرتاع وإمنا يكمن دوره أيضا يف أنه ينشأ وضعاً

هبـذا  ويقصـد   ،ه بتحديد طريقة معّينة للسلوȫ الواجب إتباعه من جانب أطراف الرتاعفي املقضي
من امليثـاق   )1(94لذلك تنص املادة  ،)310(السلوȫ تنفيذ احلكم القضائي ووضع آثاره موضع التنفيذ

يتعهد كل عضو من أعضاء األمم املتحدة أن يرتل على حكم حمكمة العدل الدولية يف أيـة  " على أن 
  ". قضية يكون طرفًا فيها

ة عرفية سابقة الوجود ترّسخت عرب فترة طويلة ويرى البعض أن هذه املادة ما هي إال تأكيد لقاعد   
من الزمن واملتمثلة يف أن القانون الدويل العريف يفرض واجبا على الدولة اخلاسرة ضرورة تنفيذ احلكم 

ذلك أن سلوȫ الدول املتواتر يف اخلضوع ألحكام  ،principe de bonne foiطبقا ملبدأ حسن النّية 
ة ـقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد جعل هذه القاعدة مبثابحماكم التحكيم الدولية خالل ال

  .)311( لقي قبوالً من طرف الفقه والقضاء الدوليني اًدولي اًعرف
وخالل مؤمتر سان فرانسيسكو قدم مندوب كولومبيا السّيد جون ماري بيب اقتراحـه القاضـي      

حيث أوضح أمهية هذه اإلضافة يف تنفيـذ   ،يثاقمن امل )2(2إىل نص املادة " حبسن نية"بإضافة عبارة 
كما يعلـم  : " االلتزامات الدولية بصفة عامة كما هو الشأن يف النظم القانونية الداخلية عندما قال 

يوجد يف مجيع النظم القانونية لألمم احلديثة مبدأ يقضي بأن مجيع االلتزامـات   ،مجيع رجال القانون
وقياسا على ذلك ميكننا اسـتنتاج أن نفـس املبـدأ جيـب      ،ن نيةاخلاصة جيب أن تنفذ وحتترم حبس

  . )312( "االعتراف به صراحة بالنسبة لاللتزامات الدولية 
من امليثاق من طـرف اللجنـة الفرعيـة األوىل للجنـة الرابعـة        94املادة  نص وعندما مت حترير   

(commission IV/1)  من النص النهائي للمادة " ّيةحبسن ن"يف مؤمتر سان فرانسيسكو سقطت عبارة  
  

                                                 
 . 221أƥد بلقاسم، القضاء الدويل، املرجع السابق، ص  (309)

(310) Morelli (G), Op. Cit., p.257. 
 .227أƥد بلقاسم، القضاء الدويل، املرجع السابق، ص  (311)

(312) Zoller (E) , "Article 2(2) ",Commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet ., Op .Cit., pp.91 – 102.  
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،وهي نفس  العبارة اليت تضمنتها )313(املذكورة واليت جاءت ضمن االقتراح الكوŸ للفقرة األوىل منها

وقد مت تربير ذلك احلذف على أن العمل حبسن نية على تنفيذ احلكـم   ،من عهد العصبة )4(13 املادة
  . )314( دول تنفيذ كل التزاماهتا وفق هذا املبدأ بشكله العامالدويل وارداً كمبدأ عام يف امليثاق وعلى ال

ال تشري غالبńا يف أحكامها إىل االلتزام بضرورة تنفيذ احلكـم  ذا Ʊد أن حمكمة العدل الدولية وهل    
 معتربة أن مسألة التنفيذ واجباً ،وإمنا تكتفي بالنطق مبا متليه قواعد القانون الدويل على الرتاع املطروح

وأن هذا الواجب ال يتوقف عند العبارة اللفظيـة ملنطـوق    ،سلّمńا به يفرضه القانون الدويل العريفم
حيث يقع على عاتق الدولة الـيت   ،احلكم وإمنا تنفيذًا يتفق مع روح هذا احلكم طبقا ملبدأ حسن النية

ضمن مشارطة صدر ضدها احلكم القضائي أن تنفذه حبسن نّية حƓ ولو كان هذا الشرط غري مدرج 
  .)315( به امسلّم اضمني اكمة ألنه شرطاحملالتحكيم أو االتفاق الذي أحال الرتاع على 

ويعتقد بعض الفقه أن األحكام والقرارات النهائية اليت مت النطق هبا يف اإلجراءات املنازعاتية والـيت     
حدها املشـمولة بـااللتزام   حتدد حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ وتضع حد للرتاع بصفة هنائية هي و

وبالتايل خيرج عـن هـذا    ،يف فقرتيها األوىل والثانية 94شملها فقط املادة تبالتنفيذ وبالتايل هي اليت 
االلتزام األوامر واألحكام التمهيدية واآلراء االستشارية اليت ليس هلا وصف القرارات وال األحكـام  

  . )316( 94يه نية حمّرري امليثاق يف مادته وهو ما ذهبت إل ،ألهنا ليست ملزمة وال هنائية
من النظـام األساسـي    41إال أنه فيما خيص األوامر بالتدابري التحفظية املنصوص عليها يف املادة     

إلزامية هـذه   بعدم القائلني )1(41وبعد جدال حاد بني أصحاب التفسري اللفظي للمادة  ،للمحكمة
قضت حمكمة العدل الدولية يف  ،)317(تهايلزامإلوظيفي والقائلني باألوامر وأصحاب التفسري الغائي أو ا

بني أملانيا و ( 2001جوان  27حكمها الصادر يف مبوجب LaGrand   قɆȒةاجتهادها احلديث يف 
  .إلزامية هذه األوامر وبالتايل يقع على الطرفني االلتزام باالمتثال هلاب) الواليات املتحدة األمريكية

أعاله أشارت احملكمة إىل أنه بالرغم من حيـاد   )1(41لتفسري الغائي والوظيفي للمادة فبناء على ا   
  هلا صبغة " جيب اختاذها"عبارة  أن فإنه ال خالف يف ،الوارد يف نص املادة املذكورة" تقرر"مصطلح 

                                                 
(313) Alain PILLEPICH , " Article 94 " , Commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet ., Op.Cit., pp.1278 – 1280. 

،     ص 2004/2005كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،،)مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية(تنفيذ أحكام احملاكم الدولية  ؛بوترعة سهيلة :أنظر (314)
45.  

 .228أƥد بلقاسم، القضاء الدويل، املرجع السابق، ص  (315)
(316)  A. PILLEPICH., " Article 94 "., Op .Cit., pp.1281 - 1282.  

 ،             املرجع السابق ،إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية ؛ريقشي اخل: إلزامية األوامر بالتدابري التحفظية أنظر مدى بشأن اجلدل الفقهي الدائر حول  (317)
  .374-366ص 
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نا لقانون من اتفاقية في 33ما نصت عليه املادة وفق  وانطالقا من موضوع املعاهدة واهلدف منها ،آمرة

يف سياق هذا  41فإن موضوع النظام األساسي واهلدف منه جيعالن من املادة  1969املعاهدات لسنة 
النظام هتدف إيل Ɵنب ما من شأنه أن مينع احملكمة من ممارسة وظائفها يف حالة األضـرار حبقـوق   

ى ضرورة ƥاية حقوق وخلصت احملكمة إىل أن التدابري التحفظية هلا قوة ملزمة مؤسسة عل ،الطرفني
  .)318( اإلضرار هبا الطرفني اليت ستكون حمددة يف احلكم النهائي وƟنب

باإلضافة إىل األوامـر بالتـدابري    -حمكمة العدل الدولية النهائية فإن أحكام  ،وبناءăا على ما سبق    
ويعترب هذا  ،يذهاتفرض نفسها على أطراف الرتاع مبجرد صدورها ويقع عليهم التزام بتنف –التحفظية 

  .االلتزام من الصفات الكامنة يف العملية القضائية 
فقد رفضت كال  ،فليس على احملكمة ضمان تنفيذه اًمفترض اًومبا أن اخلضوع للحكم الدويل أمر    
وخليفتها حمكمة العدل الدولية دراسة املسـائل املتعلقـة بالتنفيـذ     احملكمة الدائمة للعدل الدويلمن 

 هوهو ما سنوضـح  ،دم اختصاصهما يف الرتاعات اجلديدة املرتبطة بعملية تنفيذ أحكامهماوأكدتا ع
  .فيما يلي

 ǥرȪȦȱ2(ا : (ǾɆȦȺتȱا Ž مةȮǂا ȋتصاǹا ȳǼȝ ǕǼǤȵ.  
تفترض حمكمة العدل الدولية كباقي احملاكم الدولية عند إصدار أحكامها امتثال األطراف هلا نظرńا    

إىل القواعد العرفية العامة اليت حتكم القضـاء الـدويل بصـفة عامـة وإىل      لطابعها اإللزامي املستند
  .االلتزامات االتفاقية بصفة خاصة

فاحملكمة تفترض إذًا أن طريف الرتاع سيحترمان التزاماهتما الدولية النامجة عن املعاهـدات وهـي       
مـن   )4(13يثاق املقابلة للمادة من امل 94االلتزامات اليت يتضمنها باخلصوص النظام األساسي واملادة 

  .عهد العصبة
واستنادا إىل ذلك فقد رفضت كال من حمكمة العدل الدولية واحملكمة السلف دراسة احتمال عدم    

مؤكدتان على مبدأ عـدم   ،كما رفضتا معاجلة مسائل عدم تنفيذ هذه األحكام ،االمتثال ألحكامهما
كما  -ا انشغاهلما بااللتزام بالتنفيذ إال أهنما أكدتا مرارńا ورغم أهنما أظهرت.  اختصاصهما يف التنفيذ

  .أن ليس من اختصاص احملكمة ضمان تنفيذ أحكامها - يسنرى فيما يل
    

                                                 
(318) L'affaire LaGrand , arrêt du 27 juin 2001, pargs.100-101, cité par :AïDA AZAR, Op.Cit.,pp.72-73. 
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فإذا كانت املهمة األساسية للمحكمة الدولية بالنسبة للرتاع املطروح عليها هو حتديـد الوضـعية    

 ،تهي مبجّرد إصدار قوهلا الفصل والنهائي يف املوضـوع فإن مهمتها هذه تن ،القانونية ألطراف الرتاع
ال هتمها املشاكل املرتبطة بتنفيذ قراراهتا وال  كما ،حبيث ال يبقى هلا أية سلطة إضافية لتوجيه عالقتهما

  .كيفية إدارة األطراف لعالقتهما الحقا
مة العدل الدولية Ɵـاه مسـألة   وتبّين القضايا التالية احلذر الذي أبدته احملاكم الدولية ومنها حمك    

كما رفضـت إثـارة    ،التنفيذ حƓ يف احلاالت اليت ُوّجه إليها طلب يتعلق باملوضوع من طريف الرتاع
  .  proprio mutuهذه املسألة من تلقاء نفسها

طلبت احلكومات الربيطانيـة والفرنسـية    ،Vapeur Wimbledon قɆȒة ȺɆȦȅة ȷȿǼȲǤƹȿففي      
يابانية من احملكمة الدائمة للعدل الدويل أن حتكم بعدم شرعية التصّرف األملاين املتمثل يف واإليطالية وال

فاعتربت احملكمة الدائمة تصـّرف   ،رفض السماح للسفينة باملرور يف قناة كيبل طبقا التفاقية فرساي
دراسـة   ولكنها رفضـت  ،أملانيا غري مشروع وقررت بناءăا على ذلك احلكم بالتعويض لصاحل فرنسا

  وأعلنت احملكمة بأنه ،اإلدعاء املتعلق باملصاحل احملتملة اليت ميكن أن تتضرر بسبب تأخر دفع التعويض
ال ميكنها أن تقرر فائدة مؤقتة بنسبة عالية يف حالة عدم االمتثال للحكم املقرر يف هناية املدة املقررة " 

  .)319( "مثل هذا االحتمال فال ميكن للمحكمة وال جيب عليها أن تواجه ،لالمتثال له
احتجت احلكومة اليونانية يف ردها على الـدفع   Ž اMavromatis  ȃǼȪȱاȵتɆاȁات ويف قضية     

احملكمة الدائمة ميزت حبذر هذا  نإال أ ،األويل الربيطاين بأن اململكة املتحدة أخلّت بالتزاماهتا الدولية
املتحدة للحكم السابق الذي أصدرته احملكمة والذي خضوع اململكة اإلدعاء من احلجة املتعلقة بعدم 

ضرورة لدراسة ما إذا  -يف مثل هذه الظروف -مل ترى" وأشارت احملكمة إىل أنه ،تعلق بالقضية ذاهتا
  . )320( "كانت Ưتصة يف بعض القضايا للفصل يف نزاعات تتعلق بعدم تنفيذ أحد أحكامها 

   يف حكمها الصـادر يف   قɆȒة اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃاعتربت يف أما حمكمة العدل الدولية فرغم أهنا    
إال أهنـا أكـدت يف    ،)321( أنه من واجبها إصدار أحكام قابلة للتنفيذ من الطرفني 1963 ديسمرب 2

ومن أهم القضايا يف هذا الشأن ما أصـدرته   ،الثابت رفضها لدراسة أية مسألة تتعلق بالتنفيذ هاقضائ
   ا ȿاŎر ȵȿǿȿاɆȹاـȢȲǣ Ȝȵ ǥǻɀاɅǿـȞȵ ƘȆȦǩاǼȽات اȳɎȆȱ املȪȞ ستشاري حولاحملكمة يف رأيها اال

                                                 
(319)  Vapeur Wimbledon , arrêt du 17 août 1923. C.P.I.J, série A, n° 1,1923, p.32.   
(320)  Concessions Mavromatis à Jérusalem ,C.P.J.I, série A, n° 2, 1924, p.14..   
(321) Affaire Cameroun septentrional, arrêt du 2 décembre 1963,C.I.J, Recueil 1963,p.37.   



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
فبعد أن رفضت الدول الثالث املعنية تعيني حمكمني يف اللجان املختصة بـالنظر   ،1950مارس  30يف 

يف االدعاءات املتعلقة بانتهاȫ نصوص حقوق اإلنسان اليت تضمنتها معاهدات السالم قررت احملكمة 
ولكنها رفضت دراسة اإلجراءات الواجب اختاذها  ،رحلة األوىل ضرورة تعيني احملكمني الوطنينييف امل

وملا رفضت الـدول   ،مفترضة أن تقوم الدول املعنية باحترام التزاماهتا االتفاقية ،يف حالة رفض التعيني
ة يف املرحلة الثانيـة  الثالث يف مرحلة التدابري التحفظية اخلضوع ملا قررته احملكمة أشارت هذه األخري

فال يدخل يف الوظيفة القضـائية   ،إىل أن سلطتها ال تنطوي على عالج هلذا اخلرق لاللتزامات الدولية
  .)322( للمحكمة الدولية إذًا حماولة توقع عدم امتثال األطراف لقراراهتا وأحكامها

كولومبيا و الـبريو سـنة    بني قɆȒة ȽاɅا ǿɀǩɍ Ƀǻوقد رفضت حمكمة العدل الدولية أيضا يف      
اإلجابة عن سؤال تضمنته طلبات الطرفني تعلق بالطريقة اليت جيب أن ينفذ هبا حكم سـابق،   1951

ورأت احملكمة أنه يلقى على عاتق الطرفني اختيار احلل األفضل للتنفيذ يف ظل الظروف الراهنة للقضية 
ن وظيفة احملكمة القيام باختيار ال يستند على فليس م ،يف احلسبان اعتبارات املالئمة السياسية وأخذاً

حيث يقـع   ،اعتبارات قانونية ولكنه يستند فقط على اعتبارات القابلية للتحقيق أو املالئمة السياسية
  . )323(وبالتايل خيرج عن دورها القضائي اختيار هذا احلل ،على احملكمة فقط النطق بالقانون

أخرى تتعلق بأطراف الرتاع وهلذا فإنه ال يندرج يف وظيفة احملكمـة  فعملية التنفيذ هي مسألة  ،إذًا   
ăالفترة الزمنية  ،عليها تنفيذ احلكم الصادر عنها بيان أو حتديد األساليب والطرق اليت يتم بناء Ɠوال ح

  .)324( فهذه االعتبارات خترج وال شك عن وظيفة القضاء ،اليت جيب أن ينفذ خالهلا ذلك احلكم
دور احملكمة يقتصر على بعض املسائل االشتقاقية كتفسري ومراجعة احلكم وحتديـد مبلـȠ   ويبقى    

 قɆȒة ȥǿɀȭ ȨɆȒȵـɀ كما حدث يف  ،التعويض بعد أن يكون احلكم قد قرر مسؤولية دفع التعويض
مبلȠ التعويضات الـيت تـؤول    1949ديسمرب  15كمة مبوجب حكمها الصادر يف عندما حددت احمل

  .1949أفريل  9أكدت املسؤولية الدولية أللبانيا مبوجب حكم لربيطانيا بعدما 
-كما سنرى خالل عرضنا فيما بعد لدورها احملدود يف عملية التنفيذ - وعلى األكثر فإن احملكمة   

   قاًـسواء بتوصيات يف حكمها أو بالتدخل ال ح ،ةتساعد الطرفان يف تنفيذ أحكامها بصفة طوعي

                                                 
  :وأنظر أيضا. 88ص إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، : قشي اخلري  (322)

- Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie , la Hongarie et la Romanie , avis consultatif du 30 mars 
, C.I.J, Recueil 1950., p.229.    
(323)  Haya de la terre , arrêt du 13 Juin 1951., C.I.J , Recueil 1951,p.78. 

  .ƥ236د بلقاسم، القضاء الدويل، املرجع السابق، أ (324)
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غري أن هذه املساعدة ال تكون إال عنـدما ال   ،الصعوبات املتعلقة بالتنفيذبطلب من األطراف لتذليل 

وال  اًومع ذلك يبقى هذا التدخل من طرفهـا حمـدود   ،يتوصل الطرفان إىل تفاهم حول طرق التنفيذ
ألحكامها، فحƓ لو مت إخطار احملكمة من طرف أحد األطراف بشأن نزاع جديد  اًجربي اًتنفيذ ليشك

  فإن تقرير املسؤولية الدولية للدولة العاصية من طرف احملكمة من جراء خرق التزاماهتا  ،يذيتعلق بالتنف
  .يبقى حمدود الفاعلية يف املمارسة خسائر وفوائد تأخريية تبعاً لذلكبالتنفيذ واحلكم بدفع 

ت حمدوداً يف فرض جزاءات آلية، حيث منح -خالفا للقاضي الوطين -ويبقى دور القاضي الدويل   
 األمم املتحدة األجهزة السياسية الدور الرئيسي يف هذا اإلطـار كمـا أشـار إىل ذلـك األسـتاذ     

CAVARÉ )325(.  
ƆاǮȱا țرȦȱا  

ǾɆȦȺتȱة اɆȲمȝ Ž مةȮǶمȲȱ ةɆائȒȪȱة اȦɆșɀȱا ǻȿǼǵ  
إذا كانت حمكمة العدل الدولية يف تعاملها مع مرحلة ما بعد صدور أحكامها قد أظهرت حذرńا      

فإن ذلك مل يكن يعين بالنسبة هلـا عـدم    ،وأعفت نفسها من التصّدي ملشاكل عدم التنفيذشديدńا 
تأكد لديها عدم التنفيذ أو حƓ جمرد احتمال عدم تنفيـذ   ما اختصاصها للبت يف القضية برمتها إذا

  ).فقرة أوىل(أحد األطراف التزاماته اليت رتبها احلكم الصادر عنها 
فإن أحكام امليثـاق   ،ة اختصاصها للبت يف القضّية ألول وهلة مث فصلت فيهاوإذا ما أعلنت احملكم   

فـإن   ومـع ذلـك   ،ونظامها األساسي ال يعطياهنا دور ذو أمهية يف عملية التنفيذ اجلربي ألحكامها
املمارسة العملية يف كثري من القضايا اليت تصّدت هلا أكدت دورها الفعال يف جمال التنفيذ الطـوعي  

  ).فقرة ثانية( ألحكامها
 ǥرȪȦȱة) : 1(اɆȒȪȱا Ž ǨǤȱة اȖȲȅȿ ǾɆȦȺتȱا ȳǼȝ ƙǣ ȰصȦȱا  

قد أعفت نفسها من التصـدي   -على غرار احملكمة السلف  -إذا كانت حمكمة العدل الدولية      
فإن ذلـك ال يعـين أن    ،عن وظيفتها القضائية كما بّينا الحتمال عدم تنفيذ احلكم واعتربته خارجاً

دولية ستكون يف حالة تأكد أو حƓ احتمال عدم تنفيذ أحد األطراف التزاماته جمّردة مـن  احملكمة ال
  .سلطة الفصل يف القضّية

    

                                                 
(325)  L.CAVARÉ ; Op. cit.,p.210. 
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أن من واجبها إصدار أحكام قابلة للتنفيـذ   قɆȒة اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃفرغم أن احملكمة اعتربت يف    

لك سلطة مالزمة تسمح هلا باختاذ أي بأهنا مت قɆȒة اȱتǲاǡǿ اɅȿɀȺȱة، واعترفت يف )326(من الطرفني
، إال أنه مل يتأكـد  )327(جدوى اتإجراء ضروري من أجل أال تكون ممارسة وظيفتها القضائية غري ذ

من خالل قضائها السابق على غرار كل احملاكم الدولية أهنا أعلنت عدم اختصاصها للبت يف القضية 
أو حيتمل أنه سوف لن  ،أو ثبت ،عّبر عن نّيته - هماأو كلي -املطروحة عليها جملّرد أن أحد األطراف 

  .رغم ما أشار إليه بعض الفقه بشأن إمكانية ذلك ،ينفذ ما ستقضي به احملكمة
إىل أن املمارسة تؤكد بأن احملكمة الدولية قد أظهرت حساسية Ɵاه  Reismanفقد أشار األستاذ     

د من املناسبات عندما توقعت إمكانيـة رفـض   هذه املسألة وجّردت نفسها من االختصاص يف العدي
  . )328( وأعلنت أهنا غري Ưتصة بإصدار حكم يبقى غري منفذ ،الدولة املعنّية تنفيذ احلكم الذي سيصدر

تدعيم رأيه ببعض القضايا اليت رفضت " تنفيذ األحكام الدولية"يف مقاله  Reismanوقد حاول      
حيث أشار إىل أحكام احملكمـة يف قضـايا    ،لعدم االختصاص خالهلا حمكمة العدل الدولية الدعوى

 27اƩاǭǻة اņɅɀƨة اȿ Ɣȱقǣ ǨȞتـاǸɅǿ  و ،)إيران ضد اململكة املتحدة( ȉرȭة اǨɅȂȱ اɅǙ ɀȲƱɉراɆȹة
  ).كولومبيا ضد البريو(Ȩǵ اǒɀǲȲȱ و ،)بلغاريا ضد إسرائيل( ɆȲɅɀǱ1955ة 

 -يف رأيه  -وىل بعدم اختصاصها بعد أن تأكدت فقد أشار إىل أن احملكمة قضت يف القضية األ     
كما كان هلا نفس املوقف يف القضية الثانية لنفس السبب وهو الرفض  ،من أن إيران لن متتثل للحكم

أما يف القضية الثالثة فقد ذكر أن احملكمة تعّمدت فيها الغموض الشديد ألهنا كانت  ،البلغاري للحكم
  .)329(إىل البريو Haya de la torreسليم السّيد واثقة من أن كولومبيا سترفض ت

حيـث رأى أنـه ال    ،Reismanوقد شكّك األستاذ الدكتور قشي اخلري يف سالمة ما ذهب إليه    
  . )330( يوجد يف أحكام احملكمة السابق اإلشارة إليها وال يف مرافعات األطراف ما يدّعم هذا الرأي

 22بعدم اختصاصها مبوجب حكـم   اǨɅȂȱ اɅǙ ɀȲƱɉراɆȹةقɆȒة ȉرȭة فقد حكمت احملكمة يف     
  ت ـدة حاولـكة املتحـفمن املعروف أن اململ ،استنادا إىل أساس واضح ال لǊبس فيه 1952جويلية 

                                                 
(326)  Affaire du Cameroun Septentrional , arrêt du 2 décembre 1963 , C.I.J., Recueil 1963., p.37.  
(327)  Affaire des Essais nucleaires , arrêts des 20 décembre 1974 , C.I.J., Recueil 1974 , (Austr c. France).,p.259 et 
(N. Zeal c.France).,p.463.  

  :يف هذا اإلطار Reismanقال  (328)
" when the Court anticipated that a state was likely to impugn a judgment , it not infrequently disseised itself of 
jurisdiction".,W.M. Reisman ; “ Enforcement of international judgments ” A.J.I.L.,vol.63, 1969.,p.3.  
(329) Ibid.,pp.3 et 4. 

  .89إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص : قشي اخلري  (330)
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والذي قّيدت  1930تأسيس اختصاص احملكمة للنظر يف القضية على التصريح اإليراين الصادر يف سنة 

زامية حملكمة العدل الدولية بالرتاعات القانونية املتعلقة بتفسري املعاهـدات  فيه إيران قبوهلا الوالية اإلل
واعتـربت   ،1932سبتمرب  19الدولية اليت تربم فقط بعد التصديق على التصريح اإليراين الذي مت يف 

 29 اململكة املتحدة أن عقد االمتياز الذي ألغته إيران كان قد أبرم مع الشركة البترولية اإلƱليزيـة يف 
  .أي يف تاريǸ الحق على التصديق اإليراين ،1933أفريل 

 أشخاص نيالذي استبعدت عنه صفة املعاهدة ألنه مل يربم ب -وقد اعتربت احملكمة أن عقد االمتياز   
وبالتايل فاحلكومـة الربيطانيـة    ،قد ربط بني احلكومة اإليرانية وشركة نفط خاصة -القانون الدويل 

، لذلك أعلنت احملكمة عدم اختصاصها هلـذه  )331(العقد وال ميكنها التمسك به ليست طرفًا يف هذا
   .Reismanاألسباب اليت ختتلف متامńا عما ذكره األستاذ 

فإن خروج الرتاع عـن   ɆȲɅɀǱ1955ة  ɆȒȪǣ27ة اƩاǭǻة اņɅɀƨة اȿ Ɣȱقǣ ǨȞتاǸɅǿ أما ما يتعلق    
هذه القضية أحالتها إسرائيل على احملكمـة اسـتناداً    فمن املعروف أن ،والية احملكمة ال يقل وضوحńا

 Ǹوالتصـريح   1956أكتوبر  3للتصريح اإلسرائيلي املتعلق بقبول والية احملكمة اإللزامية الصادر بتاري
فقـد ادعـت    ،1921أوت  12والذي مت التصديق عليـه يف   1921جويلية  29البلغاري الصادر يف 

كان ملدة غري حمدودة أصبح يشكل قبـوال للواليـة اإللزاميـة     إسرائيل أن التصريح البلغاري الذي
إال أن احملكمة رفضـت هـذا    من النظام األساسي، 36لمحكمة مبقتضى الفقرة اخلامسة من املادة ل

  .اإلدعاء 
 04صوتا مقابل  12فانطالقا من األعمال التحضريية ملؤمتر سان فرانسيسكو قررت احملكمة بأغلبية    

ممثلة يف مؤمتر سان فرانسيسكو وكانت  ال تطبق إال على الدول اليت كانت )5(36ادة أصوات بأن امل
ومبا أن بلغاريا مل تصبح طرفا  ،من الدول املوقعة على ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي للمحكمة

ال تطبق  )5( 36 فإن املادة 1955ديسمرب  14إال يف  -ومن مث يف النظام األساسي -يف األمم املتحدة 
وبالتايل تعترب دولة غري قابلة للوالية اإللزامية للمحكمة ألن تصرحيها انتهى من الوجود بتاريǸ  ،عليها

  .     )332( حل احملكمة الدائمة للعدل الدويل
      

                                                 
  :حمكمة العدل الدولية  أنظر يف قضية الشركة األƱلو إيرانية للبترول كتطبيق ملبدأ االختصاص االختياري يف نطاق (331)

 .64 - 62أƥد بلقاسم، القضاء الدويل، املرجع السابق، ص  -
 .90- 89إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص : قشي اخلري  (332)



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
 يف هذه القضية قد انطوى على نـوع  ةفالشك أن حكم احملكم قɆȒة Ȩǵ اǒɀǲȲȱأما فيما خيص    
        ،كولومبيا ملزمة بإهنـاء حالـة اللجـوء   أن احملكمة قررت من جهة اعتبار  ثالغموض من حي من
ولكن يصعب إرجاع هذا  ،إىل البريو de la torreاعتربهتا من جهة أخرى غري ملزمة بتسليم السيد و

 إضافة إىل أن احملكمة قد أكدت عدم تعارض ،الغموض إىل تأكد احملكمة من رفض كولومبيا للحكم
حد حلالة اللجوء مع عدم إلزامية كولومبيا بتسليم الالجǜ لديها طاملا أن هنـاȫ   و يف وضعالبري حق

ǜ333(وسائل أخرى إلهناء حالة اللجوء غري تسليم الالج(.  
قɆȒة اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅة ȼǤȉȿ اȮȆȞȱرɅة  -حسب األستاذ قشي -Reismanوما يدحض حجة    

ه القضية على يقني مـن أن الواليـات املتحـدة    فقد كانت احملكمة يف هذ ȮɆȹ ŽÛاǿاɀȡا ȽǼȑȿا
املرحلة  من ملوقفها الواضح والصريح يف هذا الشأن بعد االنتهاء األمريكية سترفض تنفيذ احلكم نظراً

نوفمرب  29األوىل للقضية عندما أكدت احملكمة اختصاصها بنظر الدعوى مبوجب حكمها الصادر يف 
والـذي قبلـت    1946إلغاء تصرحيها الصادر سـنة  بمريكية ، فقد قامت الواليات املتحدة األ1984

وأعلنت بأهنا لـن متتثـل    ،من النظام األساسي )2(36مبقتضاه الوالية اإللزامية للمحكمة طبقا للمادة 
إال أن ذلك مل يؤثر على ممارسـة احملكمـة لوظيفتـها     ،للحكم الذي ستصدره احملكمة يف املوضوع

رغم ختلف الواليات املتحـدة عـن    1986 جوان 27ع بتاريǸ وإصدار حكمها الفاصل يف املوضو
  .)334( الظهور أمام احملكمة يف هذه املرحلة

ان بالقدر الذي ال بأما مسألة القابلية للتنفيذ فهي مسألة أخرى ميكن للمحكمة أن تأخذها يف احلس   
خذ ذلك يف االعتبـار ويف  أ من زاوية ،العدالةطق مبا يقوله القانون وعدم إنكار خيل مببدأ وجوب الن

  .احلدود املعقولة مع عدم إغفال دورها الفعال يف احلل السلمي للرتاعات الدولية
قɆȒة اȖȊȹɉة اȆȞȱـȮرɅة ȉȿـȼǤ اȆȞȱـȮرɅة Ž    يف  وهكذا اختذت احملكمة موقفًا حذرńا نسبياً   

انية تنفيذ حكم يتعلـق  عند معاجلتها الدفع الرابع لعدم القابلية واملتعلق مبدى إمكȮɆȹاǿاɀȡا ȽǼȑȿا 
جيب عليها تقدير أيضا يف هذه " رأت احملكمة يف هذه املسألة أنه ، فقد)335(برتاع مسلح قائم بالفعل

وال ميكنها يف هذا الصدد رفض  ،ان الوقائع املستجدةبيف احلس لكل نتيجة ملموسة وأخذاً املسألة تبعاً
  ، مث تلت احملكمة ما قضت به "ري قابل للنظر فيهكل مسامهة قضائية يف حل الرتاع معلنة بأن الطلب غ

                                                 
 .320-319،ص 2002قوقية، الطبعة السابعة، بريوتحممد اجملذوب؛ التنظيم الدويل، منشورات احللƑ احل:حول Ưتصر للقضية واألحكام الصادرة عنها أنظر(333)
 .91قشي اخلرب ؛إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية،مرجع سابق، ص  (334)

(335)  P.M.Eisemann : " L'arrêt de la C.I.J du 26 Novembre 1984 (Compétence et recevablité), dans l'affaire des 
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. ", Op.Cit.,p.388.  
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ال ميكن للمحكمة وال جيب عليهـا  " من أنه  قɆȒة ȵصȿȁǿɀȉ ȜȺاحملكمة الدائمة للعدل الدويل يف 

، واختتمت بالقول فيما خيص التزام الطرفان باحترام )336("يف احتمال أن يبقى احلكم غري منفذ النظر
احملكمة عند ما تتثبت من أن الدولة عليها القيام "  من امليثاق أن 94دة قرارات احملكمة الناتج عن املا
كانت هذه الدولة سـوف   افإنه ال يدخل يف وظيفتها النظر يف ما إذ ،بالتزام يتعلق بسلوكها مستقبال

  .)338( قɆȒة اȱتǲاǡǿ اɅȿɀȺȱة، وفق ما قضت به يف )337("لن حتترم التزامها
 ǥرȪȦȱ2(ا :( ǻȿǼǂا ǿȿǼȱاɃƎƨا ǾɆȦȺتȱة اɆȲمȝ Ž مةȮǶمȲȱ.  

فإن سلطات احملكمة يف جمال التنفيذ اجلـربي   ،بوسعنا التأكيد أنه وفقا ألحكام النظام األساسي    
فاحملكمة تتمتع بسلطة وحيدة Ɵـاه أحكامهـا   . ألحكامها النهائية حمدودة جدا إن مل تكن منعدمة

التماس إعادة النظر يف احلكم على شرط االمتثال أوال  حيث ميكنها أن تعلق قبوهلا إلجراءات ،النهائية
  .للحكم الذي أصدرته

من النظام األساسي تنص على أنه جيوز للمحكمة أن توجب العمل حبكمها الـذي   )3(61فاملادة    
  .)339("أصدرته قبل أن تقبل السري يف إجراءات إعادة النظر

ة حبسب هذا النص لكنها تبقى مـع ذلـك قليلـة    وواضح أن سلطة احملكمة يف هذا اجملال تقديري   
الفاعلية إذا ما امتنعت الدولة املدينة باحلكم اللجوء إىل طريق التماس إعادة النظر، فإذا ما رفضـت  
الدولة املعنية تنفيذ احلكم فإهنا ستفضل االمتناع عن طلب املراجعة على خطر إجبارها على التنفيـذ  

أنه إذا كان إجراء إعادة النظر يف احلكم جيـب أن   Dubissonاذ وهكذا يؤكد األست ،املسبق للحكم
الة اليت تكون فيها مسـألة التنفيـذ  ال تطـرح    احليكون مستعمال فسوف لن يكون كذلك إال يف 

  .)340(ميكن أن تشكل هذه اآللية وسيلة تستخدم كجزاء لعدم تنفيذ حكم احملكمة إشكاال، وعندئذ ال
، فإن حمكمة العـدل  من النظام األساسي 41دابري التحفظية طبقا لنص املادة وفيما يتعلق بتقرير الت   

  ال ـذا اجملـاحملكمة يف ه الدولية كانت ستتمتع بسلطة قيد أي رفض يبديه أحد الطرفان لالقتراحات
                                                 

(336) Usine de Chorzόw, arrêt du 13 septembre 1928 ,C.P.I.J.,série A, n°17, 1928 ,p.63.   
(337) Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 26 novembre 1984. 
C.I.J, Recueil 1984.,pp.437-438, parg.101. 
(338) Essais nucléaires, C.I.J , Recueil 1974.,p.272,parg.60 et p.477,parg.63. 

ميكـن  :" ي علـى أنـه   خيتلف النص اإلƱليزي عن النصني العرŸ والفرنسي فيما خيص صياغة أحكام هذه الفقرة من هذه املادة،وهكذا يقضي النص اإلƱليز (339)
فيما ينص الـنص   ،the court may require previous Compliance with terms of judgment" للمحكمة أن تطلب االمتثال املسبق لنص احلكم

 la cour peut subordonner …… à" يف إجراءات إعادة النظـر علـى التنفيـذ املسـبق للحكـم     ميكن للمحكمة أن تعلق السري :" الفرنسي على أنه 

l'éxécution préalable de l'arrêt،  ليزي و" طلب االمتثال املسبق للحكم "وواضح جدا الفرق الشاسع بني جمردƱتعليق قبول املراجعة على "حسب النص اإل
  .حسب النص الفرنسي الذي تعترب صياغته أكثر قوة"التنفيذ املسبق للحكم

(340) M.Dubisson : La cour interernationale de justice, L.G.D.J,Paris, 1964, p.260. 
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مـارس     22من الالئحة الداخلية للمحكمة الدائمة للعدل الدويل الصادرة يف  57مبقتضى نص املادة 

 21الذي أدخل عليها يف  لو بقي هذا النص ساري املفعول الذي حذف من الالئحة يف التعديل 1922
  .)341(1931فيفري 

ا حمدودة بسـبب أن  وإذا كانت سلطات حمكمة العدل الدولية يف جمال فرض تنفيذ أحكامها جرب   
ية للطرفني يف تنفيـذ  فإن مساعدهتا القضائ ،مل يعهد هلا مبهمة ضمان تنفيذ أحكامهانظامها األساسي 

  .ذلك -بصفة طوعية-هذه األحكام كانت دءوبة يف املمارسة كلما طلب منها الطرفان 
  assistance immédiateفقد كان للمحكمة أن تدخلت يف هذا اإلطار سواء مبسـاعدة فوريـة      

ر أو بالتدخل ال حقا عن طريق مساعدة الحقة على صـدو  ،عن طريق توصيات تتضمنها أحكامها
  .  assistance ultérieureأحكامها

بني كولومبيا و البريو  Haya de la torre قɆȒة اǼɆȆȱفبشأن املساعدة الفورية رأت احملكمة يف    
أنه من الظاهر أن ليس عليها اإلجابة عن سؤال مضمونه  1951جوان  13مبوجب حكمها الصادر يف 

ومع ذلك فقد منحـت الطـرفني بعـض     ،نفذم يتعلق بالطريقة اليت جيب أن يكون هبا حكم سابق
ورغم أهنـا   ،اإلرشادات مشرية إىل أن تسليم الالجǜ ليس الوسيلة الوحيدة لوضع حد حلالة اللجوء

أعادت التأكيد بعدم إلزامية كولومبيا تسليم الالجǜ وفقا لقواعد القانون الدويل ذات الصـلة فقـد   
، داعية الطـرفني إىل  1950نوفمرب  20ها الصادر يفيؤول إليه عمليا تنفيذ حكم أن انشغلت مبا ميكن

مـن  إجياد حل عادل ومرض هلما مستمد من اعتبارات اجملاملة وحسن اجلوار، ودعتهما إىل التفاوض 
 مـارس  22بالتوقيع يف  -استنادا إىل إرشادات احملكمة- ما مت فعالأجل الوصول إىل هذا احلل وهو 

    .)342( البريو مبغادرةde la torre ة اللجوء بالسماح للسيد على اتفاق مت مبوجبه إهناء حال 1954
أما املساعدة الالحقة على صدور احلكم فقد تكون عبارة عن تدخل منها مـن أجـل تـذليل        

  .كما قد تكون جمرد تدخل للوقاية من هذه الصعوبات  ،صعوبات يف التنفيذ
تقدمي احملكمة مساعدهتا للطرفني إذا كـان   لصعوبات فليس هناȫ ما يتعارض معفأما تذليل هذه ا   

فقد نص االتفاق اخلاص املربم  ،اتفاق االختصاص أو أي اتفاق آخر متفق عليه مينحها هذه الصالحية
  يف حالة فشل الطرفني يف التوصل إىل :" يف مادته الثالثة على أنه 1977جوان  10بني ليبيا وتونس يف 

  
                                                 

 .85ص  ،إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق: قشي اخلرب  (341)
(342) Ibid.,p.116. 



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
ب عليهما العودة بصفة مشتركة إىل احملكمـة لطلـب تفسـريات    فإنه جي ،اتفاق حول تنفيذ احلكم

  ". وتوضيحات ميكنها أن تسّهل من مهمة الوفدين عند القيام بعملية حتديد معامل االمتداد القاري
عات الشفهية قبل فبينها وبني تونس يف املرا قɆȒة اȵɍتǼاǻ اȪȱاɃǿوقد أكدت احلكومة الليبية يف      

م كبأن سلطة احملكمة طبقا هلذه املادة ال تنحصر يف جمرد تفسري احل 1982يفري ف 24صدور احلكم يف 
ممـا جعـل    ،من الئحة احملكمة بل تتجاوزه 98ملادة امن النظام األساسي و 60كما تنص عليه املادة 

حلكم مـن طابعـه   ااحلكومة التونسية تعترض على قراءة املادة هبذا الشكل حمتجة بأن ذلك سيجرد 
  إال أن احملكمة اعتربت يف حكمها املذكور أن . بصفة تتعارض مع النظام األساسي للمحكمةالنهائي 

ولذلك اعتربت نفسها  ،ألنه يتعلق بشيء حمتمل احلدوث مستقبال )أي نظرياً( هذا اخلالف أكادمييا 
  .)343( لة يف هذه املرحلة من القضيةأغري مطالبة بالتصدي هلذه املس

أين يصـبح   ،التونسي ليست تصورية وال عبثيةمن االتفاق الليƑ  3ذه للمادة ويبدو أن صياغة كه   
يف تسهيل مهمتـها  لاحملكمة توضيحات تكميلية  من بل ضروري من أجل الطلب ناتفاق طرفني ممك

أن ذلـك  وال يظهـر   ،احملكمة وطبقتها يف حل الرتاع لقيام بعملية تنفيذ املبادئ والقواعد اليت أقرهتاا
   .)res  judicata)344  فيهضا مع مبدأ حجية الشيء املقضي ن الوظيفة القضائية وال متعارع خارجاً

ومن أجل تفادي صعوبات يف التنفيذ قد يتلقاها الطرفان بعد صدور حكم احملكمة فإنه كثريا مـا     
ـ الطلب من احملكمة مساعدهتما بطريقـة أو   على ا اخلاصميلجأ الطرفان إىل النص يف اتفاقه رى أخب

فمن دون النص بالضرورة على العودة إىل احملكمة فإن الطـرفني   ،على تنفيذ الشيء الذي سيقضى به
  . يطلبان من احملكمة يف أول مرافعة املساعدة قصد Ɵنب صعوبات تقنية يف التنفيذ 

رفان على أن يطلب الط واخلاص املعقود بني مايل وبوركينا فس فقد نصت املادة الرابعة من االتفاق   
من احملكمة مبوجب احلكم الذي ستصدره أن تعني خالل السنة املوالية لصدور احلكم فريق من ثالث 

وقـد رأت الغرفـة    ،خرباء بغية مساعدهتا يف عملية ختطيط اجلزء اخلاص من حدودمها املتنازع عليها
   هاـفني يف حكمرـام األساسي للمحكمة حلل الرتاع بني الطـمن النظ) 2(26 املشكلة مبوجب املادة

                                                 
(343) Plateau Continental (Tunisie c.J.A.L), arrêt du 24 février 1982, C.I.J Rec 1982, p.18. 

ونسي فيما خيص السلطات املخولـة للمحكمـة يف   تأكثر وضوحا من االتفاق الليƑ ال كان 1993أفريل  07ملوقع بني اجملر وسلوفاكيا يف ويبدو أن االتفاق ا (344)
فإن أي  م،إذا مل يتمكن الطرفان من التوصل إىل اتفاق يف ظرف ستة أشهر من صدور احلك:" أنه على من هذا االتفاق) 5(3طوعي، فقد نصت املادة العملية التنفيذ 

، وهو ما مت بالفعل بلجوء سلوفاكيا إىل احملكمة يف نزاعها مع اجملر يف قضية مشروع "منهما ميكنه االلتماس من احملكمة إصدار حكم تكميلي حيدد طرق تنفيذ حكمها
Gabçikovo- Nagymaro  أنظر.1997بتمرب س 25بعد ما قررت احلكومة اجملرية اجلديدة وقف تنفيذ احلكم الصادر عن احملكمة يف:  

(AïDA AZAR , Op.Cit,p.122.)                                                                                                                                         
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حيث اعترفت  ،أن تترȫ هذه املسألة الحقا قصد البت فيها مبوجب أمر 1986ديسمرب  22الصادر يف 

أن االتفاق اخلاص املعقود بني البلدين مينحها سلطة  1987أفريل  9احملكمة مبوجب أمرها الصادر يف 
السـماح  "كان بالتحديـد  واعتربت أن هدف هذه السلطة  ،تعيني ثالث خرباء بغية تنفيذ حكمها

  . "للطرفني بالوصول إىل حل هنائي لرتاعهما تطبيقا للحكم الصادر من طرفها
وقام الطرفان  ،املساعدة يف تنفذ حكمها أجل وقد قامت احملكمة بتعيني خرباء معنيني بالعملية من   

 واملسـاعدة التقنيـة   املساعدة يف إنشاء صندوق مـايل  منه بإبالȟ األمني العام لألمم املتحدة يطلبان
  .)345( الضرورية من أجل القيام بتخطيط احلدود تطبيقا ملا نص عليه احلكم

ة حملكمة العـدل الدوليـة يف العمليـة    يوهكذا شكّلت املساعدة يف التنفيذ الطوعي سلطات إضاف   
ن القضايا ة وشكلت يف الكثري ميالتنفيذية ألحكامها سامهت بشكل كبري يف ضمان التنفيذ بصفة إراد

ȫ فاعلية العدالة الدولية مـن طـرف   اساهم يف إدرمكمالً املخرج النهائي حلل الرتاع وبالتايل عامالً
  .)346( الدول

 1945وسنرى فيما يأź أن الذين قاموا بتحرير النظام األساسي للمحكمة وإعادة النظر فيه سـنة      
ورأوا أن يتكفل امليثاق  ،حكامهااجلربي ألفيذ تنالأمجعوا على تأكيد مبدأ عدم ضمان احملكمة بنفسها 

بني الرتاع  ومت الفصل هنائياً ،من هذا القبيل هبذه املسألة عوض تضمني النظام األساسي للمحكمة بنداً
مـن النظـام    61 ،60 ،59والذي تبت فيه احملكمة مبوجب املواد فيه للحكم يف قوة الشيء املقضي 

 )2(فيذية للحكم والذي هو من اختصاص جملس األمن مبوجب الفقرة األساسي، والرتاع يف القوة التن
  .)347( من امليثاق 94من املادة 

ǬȱاǮȱا țرȦȱا  
ɄȅاɆȅ ȁاȾǲȭ ȄȲŎا ȋتصاǹا ȸȵ ǾɆȦȺتȱة اȖȲȅ  

أثبتت املمارسة الدولية أنه ميكن أن ينشأ عن تنفيذ حكم احملكمة أو رفـض تنفيـذه مشـاكل        
حيـث   ،رتاع يف املرحلة الالحقة عن مرحلة التقاضي و النطق باحلكمونزاعات جديدة بني أطراف ال

إذ قد ال تشكل  ،يظهر أن هذه الرتاعات قد ختتلف متاما عن الرتاعات القدمية اليت فصلت فيها احملكمة
  . هذه األخرية سوى عامال واحدا من بني عدة عوامل متعددة ظهرت بعد صدور احلكم

                                                 
(345) Ibid., pp.123-124. 
(346) Olivier Corten et Pierre Klien, " L'efficacité de la justice internationale au regard des fonction manifestes et 
latentes du recours à la C.I.J ", Justice et Juridictions internationales , Colloque de la tunis des 13 ,14 et 15 avril 
2000, rencontres internationales de  F.S.J.P.S.T.,Ed A.Pedone, Paris , 2000,pp.45-46. 
(347) A.PILLEPICH," Article94 " commentaire dans: (J-P) Cot et (A) Pellet ; Op.Cit, p.1281. 
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ربرات املتعلقة بعدم االمتثال للحكم بأسباب قانونية نامجة عن عدم القبول وكما ميكن أن ترتبط امل   

ميكن أيضا أن تتعلق بأسباب سياسية ناƟة  ،باألسانيد القانونية اليت اعتمدهتا احملكمة للفصل يف الرتاع
وهو موقف كثريا مـا يعـزى إىل    ،عن عدم رضا الدولة عن الوضع اجلديد وبالتايل الطعن يف احلكم

  ).فقرة أوىل( نجهية السيادة اليت تأŷ التسليم بيسر بالنتائج القانونية اليت رتبها حكم احملكمة ع
على وعي تام بالطبيعة السياسية  1945وكان حمررو النظام األساسي للمحكمة ذات يوم من عام    

امليثاق ولـيس  وبناء على ذلك أشار الكثريين منهم إىل ضرورة وجود نص يف  ،لعملية تنفيذ أحكامها
  يف النظام األساسي يقضي بإسناد مهمة تنفيذ أحكام احملكمة الدولية إىل جملس األمن كجهاز سياسي 

له وظيفة تنفيذية الحقة على الوظيفة القضائية للمحكمة، وهو ما بينته اخللفية التارخيية لتحرير نـص  
  ).فقرة ثانية( من امليثاق   94الفقرة الثانية من املادة 

Ȧȱا ǥرȪ)1 :(ǾɆȦȺتȱة اɆȲمȞȱ ɄȅاɆȆȱا ȜǣاȖȱا.  
باعتبارها مرحلة الحقه  -أثرت التفرقة التحليلية بني عملييت التقاضي وتنفيذ أحكام احملاكم الدولية    

أن عملية  Schachterفقد اعترب  ،على دراسة عملية التنفيذ من طرف فقهاء القانون الدويل - لألوىل 
وبصفتها هذه جيب أن تناط جبهاز سياسي يتمتع بسلطات  ،تنفيذية تنفيذ األحكام الدولية وظيفة

فعادة ما متنح سلطة تنفيذ األحكام والقرارات اليت تصدرها احملاكم يف كل األنظمة القانونية  ،تنفيذية
وليس  - أي بعد انتهاء العملية القضائية-للفرع التنفيذي للحكومة ويلجأ إليها يف آخر املطاف  أساساً

  .)348( القضائي نفسهللجهاز 
ارتباطها باملشكلة السياسية للتنظيم يف ويظهر الطابع السياسي لعملية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية    

فإن مشكلة تأمني تنفيذ قرارات احملاكم الدولية ال تعدو  Rosenneأو كما قال األستاذ  ،الدويل ككل
مني احترام قرارات األجهزة املختصـة للجماعـة   ملشكلة أكثر عمومية تتعلق بتأ خاصاً كوهنا جانباً

بـل إهنـا املشـكلة     ،ليست فقط مشكلة سياسية" فهي ،الدولية رغم الفوارق املوجودة بني االثنني
  . )349( "السياسية العليا للتنظيم الدويل

وين ويؤكد بعض الفقه أن مشكلة تأمني تنفيذ األحكام الدولية مل تسو بصفة كاملة يف أي نظام قان   
إال أن املشكلة تعترب  ،JENKSمبا يف ذلك األنظمة املتطورة للقانون الداخلي كما الحظ ذلك الفقيه 

  امل ـأكثر تعقيدńا على املستوى الدويل ألن األمر يتعلق مبشاكل خاصة نفسية وعملية تتعلق بالتع
                                                 

(348) Oscar Schachter ; " The enforcement of international and arbitral decisions " ,vol. 54 ,A.J.I.L (1960),p.4.  
  .99كالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص إش: قشي اخلري : أنظر  (349)
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لقة بعـدم االمتثـال   كما أنه عادة ما ترتبط املّربرات املتع،مع البشر ككل متكامل وليس كأشخاص

فحƓ القضايا اليت تعرض على التحكيم والقضاء استناداً إىل أساس خـاص   ،للحكم بأسباب سياسية
عات احلـدود  اوتعترب نز ،ميكن أن تتوج بقرارات تثري معارضة قوية من جانب الدولة اخلاسرة للقضية

  .أوضح مثال على ذلك
ت املتحدة األمريكية الذي تعلق حبدود منطقة مـاين  للواليا اǻȿǼƩ اȊȱماɆȱة اȊȱرقɆةففي نزاع    

(Maïne)   بني بريطانيا و هذه األخرية اعترض الكونغرس األمريكي وسكان املنطقة بقوة على اخلـط
ورفضت الواليات املتحدة االمتثال للحكم مدعية ببطالنه على  ،1831الذي اختاره ملك هولندا سنة 
أ حكم حتكيمي آخر صدر بشأن نـزاع حـدودي مـع    .م.فذ وومل تن ،أساس Ɵاوز احملكّم لسلطته

 رغم أن االتفاقية نصت على أن يكون احلكم هنائيـاً  1911سنة  Elchamizalاملكسيك تعلّق مبنطقة 
وحاولت الواليات املتحدة تربير موقفها استناداً إىل حجج من بينها Ɵاوز احملكمة لسـلطتها   ،وقطعياً

حلجج تقريبا اليت قدمتها الواليات املتحدة عند رفضها تنفيـذ حكـم   وهي نفس ا ،واستحالة التنفيذ
ȼǤȉȿ اȆȞȱـȮرɅة Ž   قɆȒة اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅةيف  1986جوان  27حمكمة العدل الدولية الصادر يف 

  . )ȮɆȹ )350اǿاɀȡا ȽǼȑȿا
اً بـني  ومن مظاهر الطابع السياسي لعملية التنفيذ كذلك أنه مƓ تطلب تنفيذ احلكم الدويل اختيار   

عملية ذات طابع سياسي تقع  -مبدئيا -تصرفات أو وسائل Ưتلفة فإن عملية االختيار تعترب كذلك 
فقد أكدنا من قبل أن حمكمة العدل الدوليـة رفضـت يف    ،خارج نطاق الوظيفة القضائية للمحكمة

الصـادر   أن توضح الطريقة اليت جيب أن يطبق طبقا هلا حكمها السابق  Haya de la torre قɆȒة
اƲصر يف "والحظت احملكمة أن حكمها األول قد  ،)1950نوفمرب  20حكم ( قɆȒة Ȩǵ اǒɀǲȲȱيف 

وليست احملكمة مطالبة بأن ختتار من بني الطرق املختلفة اليت  ،"حتديد العالقات القانونية بني الطرفني
ال يقدر علـى تقوميهـا   ميكن بواسطتها إهناء اللجوء ألن تلك الطرق تتحكم فيها وقائع وإمكانيات 

وقد ال يستند اختيار أي من تلك الطرق على اعتبارات قانونية وإمنـا علـى   "، )351(سوى األطراف
، وبالتايل فإن القيام هبذا االختيار خيـرج عـن   )352(" اعتبارات القابلية للتحقيق أو املالئمة السياسية

  .حدود وظيفتها القضائية

                                                 
 .101 – 100نفس املرجع، ص  (350)

(351) Haya de la torre,(fond), arrêt du 13 Juin ,C.I.J , Recueil 1951., p.71. 
(352) Ibid.,p.79. 
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بأن استخدام حكم بعـد  ) 1963ديسمرب  2حكم ( ƽاȯ اȮȱاȷȿƘȵ قɆȒةكما أقرت احملكمة يف   

صدوره من طرف الدولة اليت صدر لصاحلها هو مسألة تدخل يف اإلطار السياسي و ال تدخل ضمن 
  . )353( اإلطار القانوين

تنفيذ وقد اعترفت اللجنة الثالثية للمطالبات النمساوية اجملرية األمريكية بالطابع السياسي لعملية ال   
بالتنفيذ اجلربي لقراراهتـا أو بـدفع النمسـا أو اجملـر     -كمبدأ عام -غري معنية "بتأكيدها على أهنا 
أما املشاكل املتعلقة بكيفية ومƓ سـيتم   ،فوظيفتها تنحصر يف حتديد مبلȠ التعويض ،ملستحقاهتا املالية

ية بطبيعتها وجيـب أن تسـوى   تنفيذ قراراهتا أو كيفية ومƓ جيب أن يؤمن الدفع فإهنا مشاكل سياس
  .)354("بواسطة الوكاالت السياسية املالئمة للحكومات املعنية

وينتج عن الفصل بني العملية القضائية الذي يتوالها جهاز قضائي والعملية التنفيذية الـيت تنـاط       
ـ  ق دراسـة  جبهاز تنفيذي سياسي استحالة حتديد فعالية املرحلة التنفيذية الالحقة للتقاضي عن طري

قضائية للوضعية اليت تنجم عن عدم االمتثال للحكم، ألن ذلك يعتمد على اعتبارات سياسية مباشرة 
  .)Rosenne )355ورمبا ضرفية كما يشري إىل ذلك األستاذ 

ولتأكيد الطابع السياسي لعملية تنفيذ األحكام القضائية كان للمواثيق الرئيسية للتنظـيم الـدويل      
فقد أوكل عهد عصبة األمم وميثاق األمم املتحدة عملية  ،ت يف اعتبارها هذه املسألةاملعاصر أن أخذ

فلم تدرج النصـوص املتعلقـة    ،التنفيذ أحكام احملاكم الدولية إىل أجهزة تنفيذية ذات طابع سياسي
 ،وامليثـاق وإمنا أدرجت يف العهد  لعدل الدوليتني الدائمة واحلاليةبالتنفيذ يف النظام األساسي حملكميت ا

ومن البديهي  ،وتتعلق هذه النصوص بصفة حصرية بسلطات جملس األمن أو جملس العصبة قبل ذلك
وبذلك يظهر الطـابع   ،أن يكون لالعتبارات السياسية الصدارة يف أي تصرف يقوم به جهاز سياسي

  .)356( السياسي املمّيز لعملية التنفيذ عن عملية التقاضي
على وعي كامل بالطابع السياسـي   - يكما سنرى فيما يل-للحقوقيني وقد كانت جلنة واشطن    

فبعد دراسة للمسألة توصلت إىل نتيجة مفادها ضرورة إدراج قواعد تتعلق باملسألة يف  ،لعملية التنفيذ
  وبناءăا على ذلك  ،امليثاق وليس يف النظام األساسي باعتبار أن رفض تنفيذ احلكم يثري مسألة سياسية

  
                                                 

(353) Cameroun septentrional , exceptions préliminaires , arrêt du 2 décembre 1963 , C.I.J. Rec 1963.,p.15. 
 .83-82قشي اخلري؛ إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص: أنظر (354)
 .103نفس املرجع، ص   (355)
 .98نفس املرجع، ص  (356)
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ندت مهمة اختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ أحكام احملكمة إىل جملس األمن كجهاز سياسي وهو فقد أس

  .من امليثاق يف فقرهتا الثانية 94ما تبّينه اخللفية التارخيية لتحرير نص املادة 
 ǥرȪȦȱ2(ا : ( ǥǻماȲȱ ةɆƸǿتاȱة اɆȦȲƪ94ا)2( ȄȲǲمȲȱ مةȾامل ǻاȺȅǙȿ  

تزام باخلضوع طواعية ألحكام حمكمة العدل الدولية وفقا للفقرة األوىل كما هو الشأن بالنسبة لالل   
دمـربتن  فإن التنفيذ اجلربي وفقا للفقرة الثانية من هذه املادة مل يظهر يف اقتراحـات   ،94من املادة 
  .وإمنا أضيف فقط يف مؤمتر سان فرانسيسكو أوكس

حكام حمكمة العدل الدوليـة قسـرńا إذا   وقد أثريت مسألة ضرورة منح جملس األمن سلطة تنفيذ أ   
 wangاقتضى األمر أمام جلنة واشنطن للحقوقيني يف اجتماعها العاشر من طرف املمثل الصيين السيد 

من كوبا االنتباه إىل أن اللجنة مل تشري إىل مشـكلة التنفيـذ اجلـربي     Dihigoبعد أن لفت السيد 
نه ال بد من اإلشارة إىل املشكلة على األقل من أجـل  ويعتقد أ ،ألحكام حمكمة العدل الدولية إطالقا

  . إليهاسان فرانسيسكو لفت انتباه مؤمتر 
إدخال نص يف امليثاق أو يف النظام األساسي للمحكمة خيول  wangوتأييدńا هلذا الرأي اقترح السيد    

ة ما االمتثـال  اجمللس صراحة سلطة اختاذ اخلطوات الالزمة لفرض أحكام احملكمة يف حالة رفض دول
  .إليها
مندوب اململكة املتحدة أن مكان هذا النص هو امليثاق وليس النظام  Fitzmauriceواعتقد السيد    

وعّبر بعد ذلك عن شكوكه يف جدوى هذا النص نظرńا ألن مشكلة عدم التنفيذ مل تثار يف  ،األساسي
قة مندوب مصر السيد حافظ رمضان ورغم مواف ،املمارسة خالل عهد احملكمة الدائمة للعدل الدويل

إال أنه الحظ أن احلكم الذي جيّرد مـن  احملكمة الدائمة نفذت بصفة عامة  واقعة أن أحكام ىباشا عل
وبناءă على ذلك اعترب وجود نص يقضي بإحالة مشكلة رفض احترام  ،كل جزاء سيكون عدمي القيمة

  .ضرورياً الالزمة أمراً احلكم الدويل إىل جهاز سياسي للمنظمة الختاذ اخلطوات
مندوب اليونان يف اللجنة عن االقتراح اخلاص مبنح جملس األمن   Spiropoulosوقد اعترض السيد    

وبرر ذلك بقوله أن املمارسة أثبتت عدم جدوى  ،سلطة التنفيذ اجلربي ألحكام حمكمة العدل الدولية
ن أن يكون سبب الندالع حرب يف حالـة  ميككما أن اجمللس مبنحه هذه السلطة  ،مثل هذا االقتراح

ذلـك  وبناءă على  ،رفض دولة عظمى للحكم الصادر عن احملكمة الدولية وحماولة اجمللس فرضه عليها
  .يعتقد أن املسألة تنطوي على جانب سياسي جيب أن يترȫ إىل مؤمتر سان فرانسيسكو للبت فيه
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جملـس  نص يف النظام األساسي يشري إىل سلطة ويف األخري أشار رئيس اللجنة إىل أن عدم وجود    

من شأنه هتديد السلم فإن هذا الرتاع  ألنه حƓ ولو أثار تنفيذ احلكم نزاعاً خطرياً ال يشكل أمراًاألمن 
املكان الطبيعي  أن ووافق على االقتراحات اليت أشارت إىل ،يدخل يف االختصاص الطبيعي للمجلس

وبناء على ذلك طلب من املقرر أن يسجل املناقشـة   ،لنظام األساسيا يف هلذا النص يف امليثاق وليس
  .)357( السابقة حول هذه النقطة وهذا االقتراح

وقد تضمن تقرير جلنة احلقوقيني املتعلق مبشروع النظام األساسي حملكمة العدل الدولية املشار إليـه     
 Jules Basdevantللجنة األستاذ يف الفصل السابع من مقترحات دمربتن أوكس والذي قدمه مقرر ا

لقد لفت أحد األعضاء انتبـاه اللجنـة إىل   ": مايلي 1945أفريل  25نسيسكو يوم اإىل مؤمتر سان فر
ما إذا كان عوتساءل  ،أمهية تنفيذ أحكام احملكمة وما ميثله ذلك بالنسبة لسيادة القانون وحفظ السلم

ومل يـتم  . تحقيق هذه الغايـة  ببالوسائل اخلاصة  عىنُي من الواجب أن يتضمن النظام األساسي نصاً
 Ⱦȵ ȸȵ ȄɆȱاȳ اȮǂمة ȑماǾɆȦȺǩ ȷولكن قدمت مالحظة مفادها أن  ،االختالف حول أمهية االقتراح

مـن   13وأن الفقرة الرابعة من املـادة   ȷǕȿÛ اɆȒȪȱة ǣ ȌơاǵɉرȄȲƭ Ɂ اȮǵǕÛ ȸȵɉاȾȵا ȾȆȦȺǣا
يظهـر يف  ال جيب أن  نصاŕ من هذا النوعفإن  إذاً ،األممالعهد أسندت هذه املسألة إىل جملس عصبة 

لكن جيب لفت انتباه مؤمتر سان فراسيسكو إىل األمهية القصوى ملعاجلة هذه املسألة  ،النظام األساسي
  .)358("يف ميثاق األمم املتحدة

علـق  ويف بداية أشغال مؤمتر سان فرانسيسكو اقترحت كوبا إدخال نص يف النظام األساسـي يت    
ويفرض علـى   ،وتنفيذها حبسن نية حمكمة العدل الدوليةباالمتثال لألحكام والقرارات اليت تصدرها 

أن يتدخل مƓ طلب منه ذلك الطرف الذي صدر احلكم لصاحله ويكون ملزمńا بأن يتخذ  جملس األمن
مشاهبńا ولكن  تراحاً، فيما اقترحت أستراليا اق)359( التدابري الضرورية لضمان تنفيذ ما تصدره احملكمة

  .)360( أوصت بتضمني هذا االقتراح يف امليثاق
                                                 

(357) U.N.C.I.O, 1945, vol.14,pp.209-210. 
(358) " Un membre de la commission a attiré l'attention de celle-ci sur l'importance que presente pour le régne du 
droit et le maintien de la paix l'exacte exécution des arrêt de la cour et il se demandait si le statut ne devrait pas 
contenir une disposition concernant les moyens propres à assurer cet effet . L'importance de cette suggestion n'a pas 
été contestée , mais la remarque a été faire qu'il n'appartenait pas à la cour d'assurer elle-même l'exécution des 
ses arrêts, que l'affaire concerne plutôt le conseil de sécurité et que l'article 13 paragraphe 4 du pact s'était référé 
sur ce point au conseil de la société des Nations , une disposition de cet ordre n'a donc pas à figurer dans le statut , 
mais l'attention de la conférence de San Fransisco doit être attirée sur le grand intérêt qui s'attache à relger ce point 
dans la charte des Nations Unis.", voir : Ducuments de la conférence des Nations Unies sur l'organisation 
internationale , 87/G/74, San francisco , 25 Avril 1945, vol.14, p.886. 
(359) U.N.C.I.O,vol.4 ,p.695. 
(360) U.N.C.I.O,vol.4,p.783 et vol.13 ,p.504. 
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 (Commission VI)وقد أثري التساؤل يف االجتماع األول للجنة الفرعية األوىل التابعة للجنة الرابعة  

اخلاصة مبحكمة العدل الدولية حول ما إذا كانت مشكلة التنفيذ اجلربي تدخل يف اختصاصها أو يف 
وأوضـح   ،اخلاصة مبجلس األمن (Commission III)اللجنة الفرعية التابعة للجنة الثالثة اختصاص 

  رئيس اللجنة الفرعية األوىل التابعة للجنة الرابعة أنه يعتقد أن املسألة تدخل يف اختصـاص اللجنـة   
نتهي اللجنة من ولكنه أشار إىل أنه ميكن ألي عضو يف هذه اللجنة أن يثري هذه املسألة عندما ت ،الثالثة

  . )361(إعداد النظام األساسي
وملا أعيد طرح املوضوع جمددńا أمام اللجنة الفرعية األوىل التابعة للجنة الرابعة عّدلت كوبا اقتراحها    

حيث ينص على تعهـد   ،السابق اإلشارة إليه باقتراح جديد ال خيتلف عنه كثريńا من حيث املضمون
بأن ينفذوا حبسن نّية االلتزامات املفروضة عليهم مبقتضـى حكـم   " يأطراف النظام األساس" مجيع 

ومت تعديل هذا االقتراح جمددńا لصاحل اقتراح أسترايل يقضي بتعهد مجيع  ،تصدره حمكمة العدل الدولية
ومت  ،تصدره حمكمة العدل الدولية يكونون أطرافًا فيه" قرار"باخلضوع ألي " أعضاء األمم املتحدة " 

يف حالة عدم "قتراح الكوŸ يف اجلزء الثاين منه من النظام األساسي إىل امليثاق ونص على أنه حتويل اال
فإن جملس األمن يصـدر   ،نزول دولة على االلتزامات املفروضة عليها مبوجب حكم تصدره احملكمة

  .)362( "توصيات أو يقرر التدابري الضرورية لتنفيذ احلكم
االقتراح الكوŸ  1945جوان 7ألوىل للجنة الرابعة يف اجتماعها بتاريǸ وقد أيدت اللجنة الفرعية ا   
، وتضـّمن التقريـر   )363(مع إجراء تعديل طفيف على صياغته) أصوات 5صوتا مقابل  26بأغلبية (

حيث نص  ،املختصر لالجتماع العشرين للجنة الفرعية إشارة إىل اقتراح كوبا واألسس اليت بين عليها
  :يلي التقرير على ما 

علـى   اقترحت كوبا إضافة مادة إىل الفصل السابع تنص على أنه يف حالة عدم نزول دولة مـا "    
ولـدعم هـذا    ،فعلى جملس األمن أن يقدم توصيات أو يقرر التدابري الضرورية للتنفيذ اجلربي احلكم

نظام القانوين الدويل االقتراح مت االتفاق على أن مبدأ احترام أحكام احملكمة حيضى بأمهية قصوى يف ال
وقد لفتت جلنة واشطن للحقـوقيني االنتبـاه إىل املشـكل     ،اجلديد وجيب إدراجه صراحة يف امليثاق

  .)364("13والحظت أن عهد عصبة األمم تضمن نصŋا مماثالً يف الفقرة الرابعة من املادة 

                                                 
(361)  U.N.C.I.O ,vol.13 ,pp.136 , 142. 
(362)  Ibid ,pp.301, 510. 
(363)  Ibid ,pp.301-302. 
(364)  Ibid ,pp.297 -298. 
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إىل االقتراح الكوŸ ضمن نـص  وبعدما ناقشت اللجنة االقتراح األسترايل وأيدته باإلمجاع ضمته   

مث مت التأكيد يف جلنة التنسيق اليت ضبطت النص النهائي على السلطة التقديرية  ،66واحد شكّل املادة 
مـا جـاء يف االقتـراحني الكـوŸ        ك–وليس اإللزامية جمللس األمن يف اختاذ تدابري التنفيذ اجلربي 

يف الـنص   s'il le juge nécessaire" رة لـذلك إذا رأى ضـرو "ومت إضافة عبارة  - )365(والتركي
   .)366( 1945جوان  25يوم  )2(94املادة  نص النهائي الذي ƽل مضمون

وهكذا أثبتت األعمال التحضريية ملؤمتري دمربتن أوكس وسان فرانسيسكو إرادة حمّررو امليثـاق     
ومت  ،دل الدولية إىل جملس األمنوالنظام األساسي على إسناد مهمة التنفيذ اجلربي ألحكام حمكمة الع

بل إن مسألة التنفيـذ   ،"أن ليس من مهام احملكمة ضمان تنفيذ أحكامها بنفسها " التأكيد على مبدأ 
اجلربي من اختصاص جملس األمن كجهاز سياسي له وظيفة تنفيذية تعاž نزاعاً جديدńا الحقاً عـن  

  . مرحلة التقاضي وعدمي الصلة هبا
ƆاǮȱا ǢȲȖامل  

ȑ ǥǻات املاɆȱǓ ȤȞ94)2( ǾɆȦȺتȱة اɆȲمȝ Ž ȰصȦȱا ȷماȒȱ  
كما أثبتت األعمال التحضريية ملؤمتري دمربتن أوكس وسان فرانسيسـكو إرادة حمـّرري امليثـاق     

فإن  ،والنظام األساسي على إسناد مهمة التنفيذ اجلربي ألحكام حمكمة العدل الدولية إىل جملس األمن
وال تساعد على اإلجابة علـى   كانت مقتضية جداŕ 94علقة منها باملادة هذه األعمال التحضريية واملت

جملس األمن مبقتضى نص وتتعلق مبدى أصالة اختصاص  ،ا بعدالكثري من التساؤالت اليت طرحت فيم
ومدى عالقة ذات االختصاص بالفصلني السادس والسابع  ختاذ التدابري التنفيذية املمكنةهذه املادة يف ا

ومدى سلطة اجمللس يف إمكانية مراجعة أحكام احملكمة عند فصـله يف الـرتاع املتعلـق     ،من امليثاق
لضمان الفصل بني  )2(94وهي تساؤالت كّرستها اآلليات الضعيفة املضمنة يف صياغة املادة  ،بالتنفيذ

  .سلطيت اجمللس واحملكمة يف التنفيذ
يف فقرهتا الثانية سلطات واسعة وتقديريـة   من امليثاق 94وهكذا كّرست الصياغة النهائية للمادة    

جمللس األمن يف تنفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية أضعفت من اآلليات املعتمدة يف ضمان تنفيذ هذه 
  كما أضعفت بشكل خطري آليات الفصل بني الوظيفة القضائية للمحكمة يف إصدار أحكام  ،األحكام

  
                                                 

(365)  U.N.C.I.O.,vol.12.,pp.293 , 313. 
(366)  A.PILLEPICH., " Article 94 ", commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet ; Op. Cit ,p.1280.  
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والوظيفة التنفيذية للمجلس يف تنفيذ مضمون هذه األحكـام   ،هنائية حائزة حلجية الشيء املقضي فيه

  .واآلثار القانونية اليت رتبتها
فرع (فباإلضافة إىل السلطة التقديرية للمجلس يف التصّرف أو عدم التصّرف لتنفيذ أحكام احملكمة    
جملس األمن  أّدت إىل نقاȇ فقهي حاد حول مدى سلطة 94فإن صياغة الفقرة الثانية من املادة  ،)أول

كمـا أّدت هـذه    ،)فرع ثـاين (يف إمكانية مراجعة أحكام حمكمة العدل الدولية يف مرحلة تنفيذها 
الصياغة إىل إقصاء األوامر بالتدابري التحفظية كإجراءات عارضة من عملية التنفيذ مبوجب أحكام هذه 

والنظام األساسي للمحكمـة  وإن كان اجمللس ميكنه تنفيذها مبوجب أحكام أخرى من امليثاق  ،املادة
  ).فرع ثالث(

ȯȿɉا țرȦȱا  
  ȖȲȅة اɅǼȪǩ ȄȲŎرɅة ȮǵǕ ǾɆȦȺǩ Žاȳ اȮǂمة

تربز السلطة التقديرية جمللس األمن يف تنفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية وألول وهلة يف الكيفية      
فـإن   الفقرة من هذه املادة فحسب هذه ،من امليثاق لتدخل اجمللس يف العملية )2(94اليت رمستها املادة 

إذا قرر -كما أن للمجلس  ،تدخل جملس األمن ال يتم إال بإخطار الطرف الذي صدر لصاحله احلكم
  االختيار بني تقدمي توصيات أو اختاذ قرارات بالتدابري الضـرورية لتنفيـذ احلكـم     -ضرورة التدخل

  ).فقرة أوىل(
يف التنفيذ مسألة يف غاية الغموض تتعلـق بطبيعـة    وقد طرحت مسألة السلطة التقديرية للمجلس   

وما إذا كان اجمللس ميكنه اختاذ هذه التدابري  )2(94التدابري اليت ميكن للمجلس اختاذها بناءă على املادة 
أم أن هـذا   ،استنادا فقط إىل أحكام هذه املادة بوصفها مصدرńا لسلطة مستقلة للمجلس يف التنفيـذ 

ذ هذه التدابري إال استنادا إىل أحكام الفصلني السـادس والسـابع مـن امليثـاق          األخري ال ميكنه اختا
  .؟)فقرة ثانية(

 ǥرȪȦȱ1(ا :( ǥǻة املاȡاɆصȱ اȪȥȿ ǾɆȦȺتȱا Ž ȄȲǲمȲȱ ةɅرɅǼȪتȱة اȖȲȆȱ94ا)2(  
بالتدخل  يف فقرهتا الثانية فإن جملس األمن غري ملزم 94فإنه وفقا للصياغة احلالية لنص املادة  ،إذاً      

بل ميكن القول أن تدخله مقيد بإخطـار   ،من تلقاء نفسه ألغراض تنفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية
لطرف ل" .... ممن صدر لصاحله احلكم بصريح العبارات الواردة يف النص املذكور الذي يقضي بأنه 

  ..."اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن 
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عصبة الـيت  المن عهد  )4(13نص اإلƱليزي للمادة الا جاء يف وختتلف هذه الصياغة جذريا عن م   

أن يقتـرح التـدابري    -يف حالة عدم تنفيذ حكم حتكيمي أو قضـائي  -توجب على جملس العصبة 
فكانت اآلثار القانونية املترتبة  ،proprio motu )367(الضرورية لتنفيذ احلكم أو القرار من تلقاء نفسه

هد بالنسبة لاللتزامات جملس العصبة أكثر قوة من تلك اآلثار املترتبـة عـن   من الع )4( 13عن املادة 
  .)368(من امليثاق )2(94جملس األمن مبوجب أحكام املادة  اتالتزام

صـدر   الـيت  يعتقد أن تقيد اجمللس يف التدخل بإخطار الدولة Rosenneرغم ذلك فإن األستاذ و   
مـن   59يه وفقا لنص املادة فنسبية حجية الشيء املقضي لصاحلها احلكم دون غريها يتوافق مع مبدأ 

فمجلس األمن مل يوضع يف وضعية مصطنعة باعتباره هيئة تابعة للمحكمة  ،النظام األساسي للمحكمة
 بل إنه وضع حتت تصرف أطراف الـرتاع إن احتـاجوه   ،تقوم بالتنفيذ اجلربي للحكم بصفة تلقائية

)369(.  
تثري أي لبس من حيث كوهنا تقديرية، فللمجلس االختيار بني تصـرفني   ال )2(94ويظهر أن املادة   

ه عندئذ كامل احلرية وإذا قرر اجمللس التدخل يف التنفيذ فل ،Ưتلفني، فإما أن يتدخل أو ال يتدخل باملرة
يوصي بتوصيات أو يتخذ قرارات بالتدابري الالزمـة  أن فإما  ،كذلك بني تصرفني Ưتلفنييف االختيار 

اليت تعطي للمجلـس   "إذ رأى ضرورة لذلك" ويستفاد هذا االختيار من مجلة  ،فيذ حكم احملكمةلتن
  ".ميكنه"سلطة إضافية أكثر مما تعطيها له عبارة 

ويظهر كذلك أن هذه العبارة اليت حتدد تدخل اجمللس حباالت الضرورة ميكن أن تفسر على أهنـا     
  م ازـ، لكن دون أن يتحول هذا القيد إىل إلتاŕفيها ضروريتقيد تدخل اجمللس مبواقف يظهر أن تدخله 

  

                                                 
  : يلي من العهد مبوجب النص اإلƱليزي على ما) 4(13فقد نصت املادة  (367)

propose what steps  shall" In the event of any failure to carry out such arbitral award or judicial decision, the council 
should be taken to give effect thereto".  

  :لف قليال عن النص الفرنسي الذي يقضيوهو خيت
" Faute d'exécution de la sentence , le conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet ". 

يف التدخل، وخيتلفان عـن الـنص    يف النص اإلƱليزي، وبالتايل يظهر أنه أقل إلزامية جمللس العصبة الظاهرة shallويظهر أن النص الفرنسي مل يتضمن مقابل لكلمة 
  ".تنفيذ احلكم يقترح اجمللس اخلطوات اليت تتخذ لوضعه موضع التنفيذ  عدم يف حالة" العرŸ الذي يعترب أقل وجوبا من حيث التدخل يف التنفيذ والذي ينص على أنه 

عن حمكمة العدل 1962ديسمرب  21ف امللحق حبكم احملكمة الصادر يف يف رأيهما املشترȫ املخال P.Spenderو  G.Fitzmaurice ينيما أكده القاض أنظر(368)
 )..ȡ ǡɀȺǱ )South west africa Cases ,preliminary objections, judgment,I.C.J,Report 1962,p.511رȥǙ ǡرɆȪɅاالدولية يف قضييت 

ية الدائن يف أن يقرر مصري حقوقه حيث بإمكانه التنازل كليا أو جزئيا عن ما خل التلقائي جمللس العصبة مل يكن يتوافق مع فكرة حردأن الت Rosenneيؤكد  (369)
  : بالتنفيذ، أنظر هنص عليه القرار الصادر لصاحله وبالتايل حتلل الطرف اآلخر من التزامات

  ." R.G.D.I.P,T24, 1953, p.570 S.Rosenne " L'exécution et la mise en vigueur des décisions de la C.I.J   - 
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 )2(94طاملا أن حاالت الضرورة نفسها يظهر أهنا من تقدير اجمللس نفسه بالصياغة الواردة هبا املـادة  

  .)370(من امليثاق
عهد من  )4(13اليت مل تتضمنها املادة  -" إذ رأى ضرورة لذلك " وقد متت اإلشارة إىل أن عبارة    

، حيث مل تظهر يف النص الـذي  )371(قد أضيفت يف األيام األخرية ملؤمتر سان فرانسيسكو –العصبة 
بل إهنا أدرجـت يف االجتمـاع    ،اعتمدته اللجنة الفرعية األوىل للجنة الرابعة يف اجتماعها العشريني

شارية للمؤمتر، وقد أوضح الثاين والعشرين للجنة الفرعية بناء على اقتراح قدمته جلنة احلقوقيني االست
كما أنه بـني أن   ،التقرير املختصر لذلك االجتماع مبا ال يدع جماال للشك السلطة التقديرية للمجلس

اللجنة تعمدت إضافة تلك اجلملة رغم اعتراض بعض الدول اليت كانت ترى أن تلك اإلضـافة قـد   
مها مƓ منح اجمللـس سـلطة   سلطة احملكمة بسبب عدم وجود أية ضمانات لتنفيذ أحكامن تضعف 

لكن مت تربير ذلك على أن هناȫ حاالت قد ال يعد فيها الطرف الـرافض لالمتثـال    ،تقديرية كاملة
   .)372( للحل القضائي بالضرورة Ưطئاً

من نظامها  60وقد اعترب البعض أن أحكام حمكمة العدل الدولية ليست هنائية خالفًا ملا قررته املادة    
وال ميكن تنفيذها قسرńا إال إذا أصـدر   ،ا تبقى حتت رƥة السلطة التقديرية جمللس األمناألساسي ألهن

من امليثاق وتعهد بتنفيذ تلك القرارات بالقوة إذا اقتضى األمر وهو  25هذا األخري قرارńا وفقا للمادة 
لتقديرية ميكـن  أن هذه السلطة ا AJIBOLA، فيما اعترب األستاذ )Rostow)373ما أشار إليه األستاذ 

أن تعيد النظر يف الطبيعة امللزمة للحكم أين يكون تنفيذه خاضع لتقدير جملس األمن بني االمتنـاع أو  
  . )374( إصدار توصيات حمرومة من كل صبغة ملزمة قانونńا

مـن امليثـاق    )3(27فإن متتع أعضاء اجمللس الدائمني حبق الفيتو طبقا لنص املادة  ،وفضال عن ذلك  
  ان ـلة هبذا احلق عند استخدامه من طرف أحد هؤالء األعضاء الذي كل من سلطة اجمللس مكّبسيجع

  
  
  

                                                 
(370) AЇDA AZAR ,Op .Cit.,pp.148 -149. 

   .أنظر الفقرة الثانية من الفرع الثالث من املطلب األول من املبحث األول من هذا الفصل  (371)
(372) U.N.C.I.O., vol.12,pp.519-520, cité par : A.PILLEPICH , " Article 94" , commentaire dans: (J-P) Cot et (A) 
Pellet ;Op.Cit, p.1279. 

 .  313إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص : قشي اخلري : أنظر (373)
(374) AÏDA AZAR., Op. Cit., p.150. 
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قɆȒة اȖȊȹɉة اȆȞȱـȮرɅة ȉȿـȼǤ اȆȞȱـȮرɅة Ž    وهكذا تقدم  ،)375(حكم احملكمة يف غري صاحله

سابقة حلكم دويل هنائي حائز لقوة الشيء املقضي فيه تصـدره حمكمـة العـدل     ȽǼȑȿا ȮɆȹاǿاɀȡا
ية وترفضه الواليات املتحدة كدولة دائمة العضوية يف جملس األمن حيث مارست هذه األخـرية  الدول

 1986جـوان   27حقها يف االعتراض ضد حماولة إصدار قرار يوصي بتنفيذ حكم احملكمة الصادر يف 
  .)376(من أعضاء اجمللس عضواً 11رغم أنه حاز مرتني على موافقة 

ض سلطات جملس األمن يف ضـمان تنفيـذ أحكـام    أن يقّو" لفيتوسلطة ا"إن من شأن استخدام    
، حيث يـرتبط  )Périphérique )377دور سطحي يف املمارسة و جيعل من دور هذه األخرية احملكمة 

وهـي   ،نفاذ أحكامها القضائية بعمل مهم من طرف جهاز سياسي له دور مركزي يف األمم املتحدة
أن Ɵعل من فاعلية العدالة الدولية  الحكم السياسي من شأهنصورة من صور إخضاع احلكم القانوين ل

ما دفع أحد فقهـاء   ،ة وحمدودة مقارنة بوظيفتها الظاهرة يف حل الرتاعات الدولية طبقا للقانونينسب
إىل إبداء أسـفه   José Sette-Camaraاألستاذ من قضاة حمكمة العدل الدولية  وقاضǇ القانون الدويل

ـ ألمن على تنفيذ قرارات حمكمة العدل الدولية مشكوȫ فيعلى أن قدرة جملس ا ا بسـبب الطـابع   ه
نظام "            وبسبب خطر االنسداد الدائم الذي ميكن أن ينجم عن ،السياسي الكامل هلذا اجلهاز

  .)378("الفيتو
مسألة  وقد طرحت السلطة التقديرية جمللس األمن يف التنفيذ اجلربي ألحكام حمكمة العدل الدولية   

وما  )2(94شائكة تتعلق بطبيعة التدابري اليت ميكن للمجلس اختاذها لتنفيذ احلكم بناءă على نص املادة 
أم أن  ،إذا كان ميكنه اختاذ هذه التدابري مبوجب هذه املادة بصفتها مصدرńا لسلطة مستقلة يف التنفيـذ 

وهو مـا أدى إىل التبـاس    ،ى من امليثاقإال بالتضامن مع أحكام أخرلس ال ميكنه اختاذ أية تدابري اجمل
  .وغموض يف أصل التدابري اليت ميكن للمجلس اختاذها لتنفيذ أحكام احملكمة مبوجب هذه املادة

                                                 
ضد دولة أخرى ال تتمتع هبذه الصـفة،  اليت يكون احلكم فيها قد صدر لصاحل دولة دائمة العضوية باجمللس  القضايا قابلة للتطبيق على) 2(94وتبقى إذا املادة   (375)

أصدرته احملكمة قبـل   ما رغم أن) 1979( 461يف طهران مبوجب الالئحة  من احلصول عليه يف قضية الرهائن األمريكيني الواليات املتحدة األمريكيةن وهو ما مكّ
ادة إذا ما حضيت الدولة اليت صدر ضدها القرار حبماية دولة دائمـة العضـوية   امل قذلك كان جمرد أمر بالتدابري التحفظية وليس حكم هنائي يف املوضوع، وقد ال تطب

أطرافاً فيها دوال غري  ونيكونباجمللس كالفيتو السوفييت الذي أستخدم لصاحل إيران فيما بعد يف القضية نفسها،كما ميكن أن يشمل تطبيق هذه املادة على القضايا اليت 
 .1984فيفري  3الصادرة عقب صدور حكم احملكمة يف قضية شريط أوزو بني ليبيا وتشاد الصادر يف ) 1994(915دائمة العضوية مثل الالئحة رقم 

(376) Security Council , Provisional Verbatim Rcords , Provisional , S/Pv. 2704 mtg , (1986) ; ibid., Provisional , 
S/Pv. 2718 mtg (1986) , at 46. 
(377) O.Corton et P.Kelein," L'efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du 
recours à la cour internationale de justice", justice et juridictions internationales, colloque de Tunis,Op.Cit,pp.54-55. 
(378) José Sette-Camara,"Les modes de réglement obligatoire", dans M.Bedjaoui, Droit international : Bilan et 
perspectives, T1, Op-Cit, p.565. 
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 ǥرȪȦȱا): 2(اȽǽاơا ȄȲǲمȲȱ ȸȮƹ Ɣȱا ƘǣاǼتȱا ȰȍǕ Ž ȏɀمȡ  

كو إىل نقاȇ فقهـي  من امليثاق بعد اختتام مؤمتر سان فرانسيس 94أّدت الصياغة النهائية للمادة     
  .حاد بشأن طبيعة التدابري اليت ميكن أن يتخذها جملس األمن بناءă على هذه املادة

وذهب إىل أن جملس األمن ال ميكنه اختاذ أية  94ق لنص املادة فمن الفقه من اعتمد على تفسري ضّي   
ع من امليثاق وذلك ألن نـص  تدابري وفقا هلذه املادة إال باالستناد إىل أحكام الفصلني السادس والساب

فيما يعتمـد   ،هذه املادة ال يعطي للمجلس سلطة مستقلة ومنفصلة عن سلطاته وفقا هلذين الفصلني
ويرى أن نص هذه املادة يعطي للمجلس سـلطة   94ع للمادة جانب آخر من الفقه على تفسري موّس

يشكل عدم التنفيذ مـا يـدعوه إىل    تقديرية يف إختاذ ما يراه مناسبا لتنفيذ حكم احملكمة حƓ ولو مل
تطبيق أحكام الفصلني السادس والسابع طاملا أن هذه السلطة التقديرية مستقلة عن سلطاته اخلاصة يف 

  .حفظ السلم مبوجب أحكام هذين الفصلني
هو  ،على تبين موقفهم هذا 94ولعل العامل األساسي الذي ساعد أصحاب التفسري الضيق للمادة    

 Pasvolskyمن ممثل وزارة اخلارجية األمريكية يف مـؤمتر سـان فرانسيسـكو السـيد     تعليق كال 
على هذه املادة أمام جلنة العالقات اخلارجية جمللس  Green Hackworthستشارها القانوين السيد وم

  . الشيوǷ األمريكي
مـن  عن األسئلة اليت وجهت إليه وتعلقت بسلطات مبجلـس األ  Pasvolskyفقد أجاب السيد    

جيب أن تكون هذه املـادة خاضـعة   : " وعالقتها باملواد األخرى من امليثاق بقوله  94مبقتضى املادة 
فإذا كان جملس األمن يتمتع بسـلطات  ... للسلطات املمنوحة للمجلس يف أجزاء أخرى من امليثاق 

ولكن ما دام  ،ن أن تقرأ يف ضوء التصرف اجلربيلفرض تسويات فإن هذه الفقرة من هذه املادة ميك
و أظـاف  ..." أن اجمللس ال يتمتع بتلك السلطات فإين أعتقد أن تقرأ يف ظل السلطات اليت يتمتع هبا

وأن النطاق الفعلي لسلطاته يتمثل يف عدم قدرته  ،ال ميكنه أن يتصرف إال يف إطار سلطاته"أن اجمللس 
حسـب   -ميكن للمجلـس  " نهوأشار كذلك إىل أ" على التصرف إال بعد القيام ببعض التكييفات

 ولكن يف حالة ما إذا كان سلم العامل مهـدداً  ،أن يطلب من الدولة املعنية أن تنفذ احلكم -اعتقادي
  ".ومƓ قام اجمللس بتكييف يف هذا االƟاه ،فقط
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 Pasvolskyفقد كانت قريبة من إجابـات     Hackworthأما إجابات املستشار القانوين السيد    

وأعلن أنه مل توجد رغبة أو قصـد مـن    ،أن اجمللس يتمتع حبرية كاملة للقيام مبا يراه مالئماً مؤكداً
  .)379( املؤمترين لتوسيع اختصاص اجمللس وفقا هلذه املادة

أن هذه املادة ال متـنح للمجلـس    94ق للمادة وعلى هذا األساس اعترب أصحاب التفسري الضّي      
فمشكلة التنفيذ تدخل  ،ددة يف الفصلني السادس والسابع من امليثاقسلطة جديدة تضاف لسلطاته احمل
هلذه املادة  أية تدابري وفقاً اختاذعند  - ومن مث عليه أن يتأكد أوالً ،يف نطاق الوظائف العادية للمجلس

أي أن يعترب السلم واألمـن   ،بأن متطلبات االختصاص املنصوص عليها يف هذين الفصلني متوفرة –
  . ني معرضان للخطر أو أهنما مهددان أو وقع إخالل هبماالدولي

فقد اعترب هذا األخري أن جملس األمن لـه   ،على رأس هذا الفريق من الفقه Kelsenويأź األستاذ    
حيث أنه يف حالة ما إذا قرر تنفيذ حكم احملكمة فإنه ميكنه اختـاذ   ،حق االختيار بني تصرفني Ưتلفني

وإذا قرر اجمللس اختاذ تدابري جربية لتنفيـذ   ،ي أو تدابري أخرى ليس هلا هذا الطابعتدابري للتنفيذ اجلرب
احلكم فإن املسألة اليت ميكن أن تثار تتعلق مبدى إمكانية اختاذ اجمللس لتدابري جربية غري تلك احملددة يف 

  .الفصل السابع
فإنه اعتقد أنه مـن   ،94املادة عن ذلك باإلجياب وفقا لصياغة  ورغم أن كلسن مل يستبعد جواباً   

 إال بواسطة التدابري الـيت تتخـذ وفقـاً    املعقول أكثر افتراض أن حكم احملكمة ال ميكن تنفيذه جرباً
ونظراً ألن امليثاق ال ينص على تدابري جربية أخرى ميكـن للمجلـس    ،من امليثاق  42 ،41للمادتني 

ة اختاذ اجمللس تدابري جربية لتنفيذ حكـم احملكمـة   اختاذها فإنه من الصعب قبول تفسري يتعلق بإمكاني
خاصة إذا ما تعلق األمر باختاذ تدابري جربية تنطوي على استخدام  ،من امليثاق 39دون تطبيق للمادة 

  . )380( من امليثاق 42وفق ما تقضي به املادة " لتنفيذ قراراته"القوة
كيده لذلك إىل تقرير اللجنة الثالثة املتفّرعة الذي استند يف تأ Vulcanوينضم لرأي كلسن األستاذ    

حيث رفضت اللجنة االقتراح املتعلق بإلزام اجمللس  ،عن اللجنة الرئيسية الثالثة ملؤمتر سان فرانسيسكو
ويرى يف ذلك عدم وجود رغبة لدى أعضاء  ،بتنفيذ أحكام احملكمة واالكتفاء مبنحه السلطة التقديرية

  ام ـاختاذ تدابري عسكرية أو اقتصادية ضد الدولة اليت ترفض أن متتثل لألحكاللجنة ملنح اجمللس سلطة 
  

                                                 
 .343 - 342قشي اخلري،إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، ص  (379)
 .346 - 344نفس املرجع، ص  (380)
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اليت تصدرها احملكمة الدولية يف غري حاالت هتديد للسلم واألمن الدوليني أو اإلخالل هبما أو وجـود  

  .)381( عمل من أعمال العدوان
فريون أن املادة املذكورة تشكل  )2(94ادة أما أنصار االƟاه الثاين والقائلني بالتفسري املوّسع لنص امل   

وبالتايل فإن اجمللس وفق هذه املادة ميكنه أن يتخـذ مجيـع    ،الختصاص جملس األمن مصدرńا مستقالً
لتنفيذ حكم احملكمة دون الرجوع إىل نصوص الفصلني السادس  -إذا رأى ضرورة لذلك  -التدابري 

وكذا إىل  )2(94سري إىل األعمال التحضريية لنص املادة ويستند أصحاب هذا التف ،والسابع من امليثاق
  .تفسري هذه املادة وموقعها يف امليثاق مقارنة بالنصوص األخرى

 -ولكن بصفة غري قطعية- ي اخلري أن األعمال التحضريية تؤكدوهكذا يعتقد األستاذ الدكتور قّش    
مبجلس األمن خيتلف عن مصـادر  يف إجياد مصدر جديد الختصاص خاص  )2(94 نية واضعي املادة

  .اختصاصاته العامة اليت حددهتا النصوص األخرى يف امليثاق
وتتضّمن تقارير مؤمتر سان فرانسيسكو مؤشرات على منح جملس األمن سلطة اختاذ التدابري الـيت     

يت صدر حبيث أن هذه السلطة التقديرية متارس بناءă على طلب الدولة ال ،يراها ضرورية لتنفيذ احلكم
للسلم واألمن الـدوليني أو   ال يشكل هتديداًلصاحلها احلكم بغض النظر عما إذا كان ذلك يشكل أو 

  .)382(ما هب إخالالً
أشـارت جلنـة    "رأى ضرورة لـذلك  اإذ"املقترحة بإدراج مجلة  )2(94فبعد إعادة صياغة املادة   

بعض الوظـائف املسـتقلة أو اجلوهريـة     جملس األمناحلقوقيني االستشارية إىل أن هذه املادة متنح 
Substansive،  لجنة من األمني العام أن حييل النص على اللجنة الفرعية الثانية التابعة للجنة الوطلبت

  .)383(  الثالثة إلخطارها بذلك
من طرف جلنة احلقوقيني  جلنة التنسيق عقب تعديله وبعد مناقشة مشروع املادة املذكورة من طرف   

  وأن "  نـعلى وظائف جملس األم جوهرياً هذه املادة أدخلت تغيرياً"إىل أن  Golunskyسيد أشار ال
  
  

                                                 
(381) C.VULCAN,"L'exécution des décisions de la cour internationale de justice d'aprés la charte des Nations  
Unies ", R.G.D.I.P, T.18, 1947., p.200. 

سكو القاضي بأن اللجوء إىل جملس األمن ممكن حـƓ يف  يتدعم هذا الرأي إذا علمنا أن كوبا كانت من أشد املعارضني للطرح األمريكي يف مؤمتر سان فرانسيو (382)
التنفيـذ اجلـربي    ة عدم وجود هذا النص استنادا إىل الفصلني السادس والسابع من امليثاق، حيث رفضت كوبا واملؤيدين هلا هذه احلجة ألن ذلك مقتضاه تعليقحال

     . (.U.N.C.I.O, vol.13,p.461) له اًبواسطة اجمللس على ضرورة وجود هتديد للسلم أو خرق

( 383) U.N.C.I.O, vol.17,p.409. 
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ومتـنح هـذه املـادة     ،خاص باملسائل املتعلقة حبفظ السلم واألمن متتع قبل اآلن باختصاص"اجمللس 

  .)384("للمجلس سلطة التعامل مع مسائل قد ال تكون هلا أية عالقة باألمن
لق بتفسري هذه املادة وموقعها يف امليثاق مقارنة بالنصوص األخرى املتعلقة باختصـاص  أما فيما يتع  

إىل أن هذه املادة مل تـدرج يف   )2(94ع للمادة فقد أشار البعض ممن يؤيد التفسري املوّس ،جملس األمن
  ا وردت الفصلني السادس والسابع باعتبارمها الفصلني الذين نظما اختصاص اجمللس بصفة أساسية وإمن

، مث أن هذا النص )385( يف فصل آخر مستقل وهو الفصل الرابع عشر اخلاص مبحكمة العدل الدولية
من التدابري لتنفيـذ أحكـام    صريح من حيث أنه خيول للمجلس سلطة تقديرية الختاذ ما يراه مناسباً

نفسـها   )2(94إىل املادة  ومعىن ذلك أن جملس األمن يتمتع بسلطة اختاذ هذه التدابري استناداً ،احملكمة
 مسـتقالً  مصدراً )2(94ويترتب على عدم اعتبار املادة  ،من امليثاق 42، 41إىل املادتني  وليس استناداً

  .)386( صبح عدمية القيمة وتفقد سبب وجودهاتالختصاص اجمللس أن 
بنصـوص   )2(94دة ويبدو أن الرأي الثاين يقترب أكثر إىل الصواب فيما خيص العالقة املستقلة للما  

فباإلضافة إىل األعمال التحضريية هلذه املادة اليت أكدت على انصراف نية املؤمترين  ،أخرى من امليثاق
يف سان فرانسيسكو إىل إنشاء نص جديد يؤسس لدور تنفيذي أصيل جمللس األمن يف تنفيذ أحكـام  

إىل الفصـول   تامليثاق عندما أشارمن  )2(24فإن املادة  ،احملكمة قد ال يتعلق بالضرورة حبفظ السلم
ذات الصلة بوظائف اجمللس يف ميدان حفظ السلم مل يكن من بينها الفصل الرابـع عشـر اخلـاص    

األخرية قد ال تتعلق التدابري املتخـذة   ةما يعين أن املاد ،94مبحكمة العدل الدولية الذي يتضمن املادة 
  ول اليت ـري مبضمون الفصـارتباط هذه التدابالشيء الذي يؤكد عدم  ،بصددها مبيدان حفظ السلم

  
  
  
  
  

                                                 
(384) Ibid, p.97. 

لصاحل االقتراح األسترايل القاضي بإدراج نص املادة يف  ييف النظام األساس 94أنه ملا سحبت كوبا اقتراحها القاضي بإدراج املادة  CAVARÉ  Louisأشار  (385)
، إال 94قررت إضافة فقرة يف الفصل السابع تعادل تقريبا نص املادة قتراح األسترايل واإلباإلمجاع تأييد ) C.IV/I(يثاق ويف الفصل السابع بالتحديد قررت اللجنة امل

  :أنظر.حكمة العدل الدولية يف امليثاقمبأنه فيما بعد سحبت هذه الفقرة من الفصل السابع من أجل وضعها يف الفصل الرابع عشر اخلاص 
                                                                                                                                 ) L.CAVARÉ, Op.Cit, p.272.(  

(386) Schachter, Op.Cit, pp.19-20. 
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ما يؤكد كذلك السلطة التقديرية اليت منحتـها   وهو ،الضرورةبمن امليثاق  )2(24أشارت إليها املادة 

     لتنفيـذ حكـم احملكمـة     وضـرورياً  جمللس األمن يف أن يتخذ ما يراه مالئماً )2(94صياغة املادة 
  .)387( الدولية

  ƆاȦȱرț اǮȱا
ǾɆȦȺتȱة اɆȲمȝ Ž مةȮǂا ȴȮǵ ةȞǱراȵ Ž ȄȲŎة اȖȲȅ ɁǼȵ  

كما اختلف الفقه الدويل يف حتديد طبيعة وأصل التدابري اليت ميكن للمجلس اختاذها بناءă على املادة    
فقد اختلف أيضا حول مدى متتع جملس األمن بسلطة مراجعة أحكـام   ،لتنفيذ حكم احملكمة )2(94

  .ية خالل عملية التنفيذحمكمة العدل الدول
إال أنه يبدو أن الفقه الدويل الراجح ال يذهب إىل أن اجمللس ميكن أن يكون متمتعا هبذه السـلطة     

والنصوص األخرى للميثاق والنظام األساسي للمحكمـة    94حسب ما تدل عليه نية واضعي املادة 
كما أن املمارسـة   ،)فقرة أوىل(مم املتحدة وكذا العالقة اليت أقامها امليثاق بني األجهزة الرئيسية لأل

الدولية للمجلس يف املاضي ال تتطابق وال تؤكد متتع جملس األمن بسلطة مراجعة أحكـام احملكمـة   
  ).فقرة ثانية(الدولية أو إعادة النظر فيها 

 ǥرȪȦȱ1(ا : (ǢȱاȢȱا ȼȪȦȱا Ȩȥȿ ةȞǱاملراǣ ȄȲŎا ȋتصاǹا ȳǼȝ  
املتعلقة بتنفيذ أحكام حمكمة العدل الدولية واضحة من حيث كوهنـا  إذا كانت سلطة جملس األمن    

  .فإن اآلراء اختلفت بصدد كيفية ممارستها -كما أكدنا سلفًا -تقديرية 
بأن  -مƓ أختار التدخل لتنفيذ احلكم  -فقد انقسم رأي الفقه الدويل فيما إذا كان اجمللس ملزمńا    

باختاذ إجراءات أو تدابري متطابقة مع ما قرره  )2(94ة طبقا للمادة يتقيد يف توصياته أو قراراته الصادر
  .أم أنه يتمتع بسلطة مراجعة أو تعديل ما جاء فيه ،حكم احملكمة

                                                 
تثال له نزاع أو يترتب عن رفض االم الختصاص جملس األمن إمكانية اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ احلكم ولو مل مصدر مستقل) 2(94ويترتب على اعتبار املادة  (387)

 ، فيمكن أن تتضـمن )الفصل السابع(أو حƓ لو مل يقع هتديداً للسلم أو إخالال به ) الفصل السادس(موقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليني 
فيذ واملوجودة لدى الدول األعضاء يف املنظمة للوفاء بالديون ، كما ميكن للمجلس أن يأمر حبجز أموال الدولة الرافضة للتنمن امليثاق 41 تدابري ما نصت عليه املادةال

إشكالية تنفيذ : قشي اخلري: به، أنظر ياملفروضة عليها مبوجب احلكم، كما ميكن استخدام القوة املسلحة إذا رأى أن التدابري السابقة ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا ال تف
  .352رجع السابق، ص املأحكام احملاكم الدولية، 

ته مبوجب افيذ ما يدعوه إىل استعمال صالحينلتاسابقة وفقا للفصلني السادس أو السابع يف حالة ما إذا شكل عدم الومن البديهي أن جمللس األمن احلق يف اختاذ التدابري 
ما يتعلق األمر بتنفيـذ  عندسلطاته يف حفظ السلم حƓ  من امليثاق، وهكذا جلأ اجمللس إىل 25، 24هذين الفصلني كما ميكنه استعمال سلطاته العامة مبوجب املادتني 

      بشأن الرهائن األمريكيني يف طهـران والالئحـة   ) 1979( 461الالئحة(، أو تنفيذ تدابري مؤقتة )بني أثيوبيا وإريتريا ) 2005(، 1640الالئحة ( يحكم حتكيم
احملكمة  اللوائح الصادرة ضد جنوب إفريقيا  عقب إصدار( حملكمة العدل الدولية  استشاري أي، أو تنفيذ ر)بشأن الصراع بني البوسنة و يوغسالفيا) 1993(819

  ).)1971(301 ةومنها الالئح يف قضية جنوب غرب إفريقيا 1971جوان  21فتواها يف 
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فإن جملس األمن غري ملزم عند إصدار توصياته بتدابري متطابقة بالضـرورة   ،فوفقاً لرأي بعض الفقه  

حلق يف أن يوصي حبل Ưتلف متامńا عن ذلك الـذي قررتـه   بل له ا ،مع حكم حمكمة العدل الدولية
الذي أّسس رأيه علـى   Kelsenومن الفقهاء األوائل الذي أقّروا هبذا االƟاه يوجد األستاذ  ،احملكمة

  ).2(94اعتبارات واقعية وقانونية ولغوية مرتبطة بصياغة املادة 
من  )2(للفقرة  Pasvolskyية األمريكي مرة أخرى إىل تفسري ممثل وزير اخلارج Kelsenفقد جلأ    

حيث أشار  ،من امليثاق أمام جلنة العالقات اخلارجية جمللس الشيوǷ األمريكي ليدعم هبا رأيه 94املادة 
ة لتنفيـذ احلكـم أو   عند اختياره للطريقة اليت يراها مالئمخري إىل أن جملس األمن غري مقيد هذا األ

بل إن اجمللس يتمتع بالسلطة نفسها املخّولة له يف احلالـة   ،كمةبأي شيء حدث يف احمل لتسوية املوقف
ولن تقيد واقعة عرض الرتاع على احملكمة وإصـدارها   ،اليت ال يعرض فيها الرتاع إطالقا على احملكمة

  .)388( حلكم بشأنه ورفض أحد الطرفني تنفيذه من سلطات جملس األمن
عما قصـده   تعبريńا صادقاً Pasvolskyتبار تصرحيات يف إمكانية اع Kelsenورغم تشكيك الفقيه    

إال أنه الحظ أن ذلك القصد مل يتم التعبري عنه بطريقة  ،يف مؤمتر سان فرانسيسكو 94واضعوا املادة 
" حيث ال ُيعرف ما إذا كانت نيتهم قد انصرفت حقيقة إىل إجياد وسيلة  ،94مرضية يف صياغة املادة 

كما جاء يف التقرير املختصر لالجتماع العشرين للجنة الفرعية األوىل " تضمن احترام أحكام احملكمة
  .التابعة للجنة الرابعة السابق اإلشارة إليه

 )2(94ز كلسن على مّربرات قانونية ولغوية عندما فّرق من خالل صياغة املادة ومن جهة ثانية ركّ   
أن قرار اجمللـس   94من املادة  )2(قرة حيث توحي اجلملة األخرية من الف ،بني التوصيات والقرارات

لو مارس سـلطته  فإن اجمللس  ،وباملقابل" التدابري الواجب اختاذها لتنفيذ احلكم" جيب أن يتقيد بـ 
بـل ميكـن أن    ،فإن توصيته لن تتقيد بالضرورة بالتدابري الالزمة لتنفيذ احلكـم  "وأوصى"التقديرية 

لف مما قد يكون لتوصيات اجمللس يف حالة اللجـوء إليـه   تتضمن توصياته إجراءات أخرى هلا أثر Ưت
حيث يعمل اجمللس على تنفيذ توصياته بدل تنفيذ أحكـام احملكمـة وبالتـايل     ،نفس أثر االستئناف

 ،إىل تطبيق عملي للفقرة الثانية من نفس املـادة  94إخضاع االلتزام الوارد يف الفقرة األوىل من املادة 
رف املتقاعس عن تنفيذ احلكم سيحاول بدوره أمام اجمللس التمسك بـبعض  خاصة إذا اعتربنا أن الط

  ه ـمما ميكن أن حيّول الرتاع القانوين الذي فصلت في ،االدعاءات واحلجج كمّربرات منه لعدم التنفيذ
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احملكمة حبكم هنائي طبقا للقانون إىل نزاع جيب أن يسوŉى جمّددńا بواسطة اجمللـس طبقـا للمبـادئ    

  . )389( ةالسياسي
تأكيد سلطة جملس األمن يف مراجعة أحكام حمكمة العدل الدولية يف بعـض   Vulcan وقد حاول   

 ،احلاالت اخلاصة وأمهها حالة اإلدعاء ببطالن احلكم بسبب Ɵاوز السلطة أو أي أساس آخر للبطالن
 Cour de  لس نفسه يف وضـعية حمكمـة اسـتئناف        وعّبر عن خشيته من إمكانية أن جيد اجمل

cassation   تواجه ضرورة إصدار قرار يتعلق مبسائل قانونية فصلت فيها احملكمة والنطق حول وجود
  . )390( أو عدم وجود البطالن

وإذا ما تفحصنا رأي الفقه الراجح يف هذه املسألة فإننا سنجد من احلجج الكافية مـا يـدحض        
مراجعة أو تعديل أحكام حمكمة العدل الدولية أو الطعـن  اآلراء السابقة اليت متنح جملس األمن سلطة 

كمصدر  94فليس هناȫ ال يف امليثاق وال يف األعمال التحضريية للمادة  ،فيها بأي شكل من األشكال
حتطيم احلدود الفاصلة بـني   -دور تنفيذي هكجهاز ل-لسلطة اجمللس يف التنفيذ ما خيّول هلذا األخري 

يف إصدار أحكام هنائية  -كجهاز قضائي رئيسي لألمم املتحدة -احملكمة  سلطاته التنفيذية وسلطات
  . هلا كامل احلجية يف النفاذ

فال يعـين   ،فإنه مهما كانت سلطات جملس األمن يف هذا اجملال Rosenneفعلى حّد تعبري األستاذ    
موضوع املسألة اليت سـبق   وبالتايل التقرير جمّددńا يف إعادة النظر يف الشيء املقضي فيهأنه مرخص له ب

فيجب  ،)2(94للمحكمة أن فصلت فيه حتت ستار أن تصرفه مؤسس على نصوص أخرى غري املادة 
  . )391( أن يشكل الشيء املقضي فيه نقطة البداية لتصرفات جملس األمن يف جمال التنفيذ

اسـية واالدعـاءات   أنه حƓ لو تداخلت االعتبارات القانونية والسي Schachterويذهب األستاذ    
ب اجمللس نفسه كهيئة اسـتئناف ألحكـام   املضادة أمام جملس األمن فال يتعّين يف هذا املقام أن ينّص

وإمنا جيب أن يتجاوب مع طبيعة الرتاع املطروح باعتباره جهازńا سياسيńا يضع يف احلسـبان   ،احملكمة
ليت يرغب يف اختاذها ومدى تأثريها علـى  مجيع املعطيات احمليطة بالرتاع وتقرير مدى Ʊاعة التدابري ا

  .)res judicata )392الدولة العاصية يف االمتثال حلكم احملكمة دون املساس حبجية الشيء املقضي فيه 
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  :ولعل من أهم احلجج اليت قدمت لدحض ما يراه كلسن ومن تقفّى أثره يف هذا الشأن مايلي   
ما -كما سبق أن رأينا - 94من املادة  )2(لقة بإعداد الفقرة ال يوجد يف األعمال التحضريية املتع -1

يوحي أو يشري صراحة أو ضمنا بأن واضعي النص قد قصدوا منح جملس األمن سـلطة مراجعـة أو   
فإن تلك األعمال تشري صراحة إىل أن إدراج ذلـك   ،تعديل ما قررته احملكمة بل بالعكس من ذلك

على أن مبدأ احترام أحكام احملكمة حيضى بأمهّيـة قصـوى يف   االتفاق " النص يف امليثاق قد عكس 
 حيث قصد واضعوا النص إجياد ضمانة ،ر إدراجه يف امليثاقيّربما  )393("النظام القانوين الدويل اجلديد

  .لتنفيذ أحكام احملكمة حقيقية
لتحضريية املعّبرة على األعمال ا )2(94وقد كان األجدر باألستاذ كلسن أن يستند يف تفسري املادة     

عوض االعتماد على جمّرد تصريح منفرد عـدمي القيمـة   ادقا عن نية اجلماعة الدولية ككل تعبريńا ص
، الذي ال يعّبر إال عن الرأي )394(اإللزامية ملمثل وزارة اخلارجية األمريكية يف مؤمتر سان فرانسيسكو

  ).2(94اخلاص لبالده ملا جيب أن يكون عليه تفسري املادة 
 ،ال يوجد نص يف امليثاق خيّول جملس األمن اختصاص يتعلق مبراجعة أحكام حمكمة العدل الدولية -2

ولذلك  ،ينص على أن احملكمة هي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة 92بل إن امليثاق يف مادته 
ميكن للمجلس ممارسة فال  ،فإن ممارسة اجمللس ملثل هذا االختصاص جيعل من هذه املادة عدمية القيمة

     اختصاص قضائي يف غياب نص وفق ما تقتضي به املبادئ العامة للقانون اليت يقضي أحـدها بأنـه   
  .)395("ال اختصاص قضائي بال نص"
مـن النظـام    60 ،59إن منح جملس األمن سلطة مراجعة أحكام احملكمة يتعارض مع املـادتني   -3

وبالتايل  ،وايل حبجية الشيء املقضي فيه وبالقوة اإللزامية للحكماألساسي للمحكمة املتعلقتني على الت
ȟه ـمن حمتواها بتحويل حكم احملكمة إىل نوع من الرأي االستشاري تكون صحت )2(94املادة  إفرا  

كما أشار -كما أن ذلك يتعارض  ،وتنفيذه القسري متوقفني أوالً وأخريńا على موقف جهاز سياسي
واليت تبّين االلتزام املفروض على الدول باالمتثـال   )1(94مع نص املادة  - Tuncelإىل ذلك األستاذ 

  . )396( ألحكام حمكمة العدل الدولية يف أي نزاع يكونون أطرافًا فيه
                                                 

ب األول مـن  من الفرع الثالث من املطل) 2(ملؤمتر سان فرانسيسكو يف الفقرة ) C.IV/II(أنظر ما جاء يف التقرير املختصر لالجتماع العشرين للجنة الفرعية  (393)
 .املبحث األول من هذا الفصل

(394) Jean Combacau :Le pouvoir de sanctions de L´O.N.U. ,Ed-A.Pedone, Paris, 1974, pp.69-70.  
 .82، ص 1998دور حمكمة العدل الدولية كمحكمة طعن، دار النهضة العربية، القاهرة : حسني حنفي عمر : أنظر  (395)
 .83 نفس املرجع، ص (396)
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إن منح جملس األمن سلطة املراجعة تتعارض مع املبادئ القانونية الدستورية املعروفـة يف Ưتلـف    -4

من أمهها مبدأ الفصل بني السلطات الذي قام عليه ميثاق األمـم املتحـدة   النظم القانونية الرئيسية و
علـى   )397(فقد قام امليثاق كوثيقة دستورية للمنظمة ،كمفهوم أساسي للمنظمة خالفًا لعهد العصبة
وكما يؤكد الرئيس السابق للمحكمة الدولية السـّيد   ،مبدأ الفصل بني السلطتني التنفيذية والقضائية

امت بصفة عامة على مبادئ التخصص، ي فإن العالقة بني األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة قحممد جباو
قامت أساسـا  وأن خارطة املنظمة ككل  ،التنسيقومبدأ االختصاص االختصاص، ومبدأ  ،واملساواة

ف ومبدأ املتابعة التوافقية لألهدا ،على قاعدة استقاللية كل جهاز رئيسي عن اآلخر وعدم اخلضوع له
  . )398( اليت نص عليها امليثاق

حملكمة أعلى وال فليست ا ،وعليه فإن النظام اجلديد الذي أرساه امليثاق مل يغلّب سلطة على أخرى   
ولكنهما متساويان من حيث كوهنما أجهزة رئيسية للمنظمة ليس بينهما أي عالقـة  أدƅ من اجمللس 

ّدده التنظيم اجلديد للميثـاق والنظـام األساسـي    ولكل منهما وظائفه اخلاصة طبقا ملا ح ،تدّرجية
  .للمحكمة القائمني على مبدأ التعاون بني األجهزة الرئيسية للمنظمة

فبناءăا على مبدأ التخّصص فإن احملكمة وحدها املختصة يف مراجعة أحكامها أو تفسـريها طبقـا      
أن مبدأ االختصاص االختصاص كما  ،من نظامها األساسي 61 ،60للشروط اليت جاءت هبا املادتني 

من النظام نفسه مينح احملكمة وحدها سلطة الفصل يف مدى اختصاصها إذا  )6(36الذي أرسته املادة 
  .طعن أحد الطرفني يف هذا االختصاص

وقد مت التعبري عن ضرورة مراعاة هذه املبادئ منذ بداية عصر التنظيم القضائي العـاملي وإنشـاء      
يف اجللسـة   Eric Drummandفقد أعلن األمني العام للعصبة السّيد  ،لعدل الدويلاحملكمة الدائمة ل

االفتتاحية للمحكمة الدائمة للعدل الدويل أن أحكام هذه احملكمة جيب أال تتأثر مبجلس العصـبة أو  
كـول  بصفته مقّررńا للجنة األوىل املكلّفة بإعداد بروتو - Politisكما أعلن الفقيه اليوناين ،جبمعيتها

حيسم الرتاع بصفة هنائية ويصبح غـري   كان أو حتكمياً أن احلكم الدويل قضائياً -1924جنيف سنة 
  ، وبذلك فإن مراجعة احلكم من طرف جملس )399(قابل ملناقشة جديدة مباشرة كانت أو غري مباشرة
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حتكم التنظيم الدويل يف مثل هذه املبادئ والقواعد اليت حكمت لفترة طويلة ومازالت  ُيعد طعناً األمن
  . املعاصر

ولعل كل ما ميكن أن يقوم به جملس األمن يف حالة Ɵدد الرتاع أمامه إال طلب رأي استشاري من    
 ،)400(من امليثـاق  )1(96طرف احملكمة إذا أثريت مسائل جديدة مل تفصل فيها احملكمة طبقاً للمادة 

ا من دون املساس بالشيء املقضي فيه كالتأخري يف اختاذ تدابري تنتج أثره -حسب البعض -كما ميكنه 
من الئحة احملكمة اخلاصة بنفاذ احلكم من يوم النطق بـه   94حبيث ميكن إيقاف تطبيق املادة  ،التنفيذ

حƓ يتم إعطاء الدولة الرافضة له ميعاد موقف يؤّجل تنفيذ احلكم حبيث يكون لتصرف اجمللس هبـذا  
، وهو إجراء شبيه مبا قام به جملـس  )401(تأثري على سلطة احملكمة الشكل صبغة تأخريية للحكم دون

عندما أعلنت هذه األخرية  بني اليونان وبلغاريا 1934سنة  RHODOPIA قɆȒة ȡاǣاتالعصبة يف 
فـتم   ،1933عن عجزها عن دفع التعويض الذي قضى به حكم حمكمة التحكيم بني الطرفني سـنة  

  . )402( ى طريقة لتسوية الرتاع مبساعدة من اجمللسالتوصل إىل اتفاق بني الطرفني عل
البت يف جوانب فصلت فيها أنه إذا كان من املؤكد أن اجمللس ال ميكنه  Rosenneويرى األستاذ      
آخـذًا   من حل الرتاع الذي تصدى له الحقاً -باملقابل-فإنه ال يظهر أن للمجلس مانع مينعه  احملكمة

وسـيؤدي ذلـك إىل    ،الصادر عن احملكمة مع اجلوانب اجلديدة للقضيةيف احلسبان احلكم القضائي 
يوصي الطرفان حبل شامل يؤدي إىل وضع حد هنائي للرتاع ولكـن   حبيثمعاجلة أكثر ƽوالً للقضية 

  . )403( بالقيمة القانونية للحكم -يف كل األحوال -دون املساس
 ǥرȪȦȱ2(ا :(Ŏا ȜتƢ Ȝȵ ةɆȱȿǼȱة اȅǿاملما ȨǣاȖǩ ȳǼȝةȞǱة املراȖȲȆǣ ȄȲ  

جملس األمن بسلطة مراجعة أحكام حمكمة  ال تؤكد املمارسة الدولية كما سنتعرض فيما يلي متتع    
وقد أثريت مسألة الطعن يف حكـم دويل   ،العدل الدولية حƓ يف حالة الطعن فيها أو اإلدعاء ببطالهنا

             ɆȮǶمɄ اǤȅǙ ȬȲȵ ȻǿǼȍǕ ɃǾȱاɆȹا Ⱥȅة اȱت قɆȒة اȴȮƩيف قضيتني على األقل ومها  نأمام جملس األم

  ɀا ـاȮȆȞȱرɅة ȮɆȹ Žاǿاȼ ȡقɆȒة اȖȊȹɉة اȮȆȞȱرɅة Ǥȉȿوهندوراس وكذا  اوـبني نيكاراغ 1906
  

                                                 
وإزالة املنازعات واملواقف اليت قد هتـدد السـلم    املتضمنة اإلعالن املتعلق مبنع 43/51من الئحة اجلمعية العامة  15)/1(وهو ما أشارت إليه كذلك املادة   (400)

  ). 05(أنظر نص املادة يف امللحق رقم .املتحدة يف هذا امليدان مواألمن الدوليني ودور األم
(401) S.Rosenne., Op.Cit., p.572. 
(402)  AÏDA AZAR., Op.Cit., p.153. 
(403)  S.Rosenne., Op.Cit., p.573. 
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حيث حافظ اجمللس يف كلتا احلالتني على حجية  ،غواراونيكا ةبني الواليات املتحدة األمريكي ȽǼȑȿا

  .م اختالف تعامل اجمللس مع الرتاع من حالة إىل أخرىالشيء املقضي فيه للحكم الدويل رغ
الذي قضـى   التحكيمي فتتلخص وقائعها يف أن نيكاراغوا رفضت تنفيذ احلكم اɆȒȪȱة اƂȿɉفأما 

 ،برسم احلدود اإلقليمية النهائية الفاصلة بينها وبني هندوراس بسبب بطالنه وافتقاده للقوة اإللزاميـة 
ووصل إىل حد اسـتخدام القـوة    لرتاع بني الطرفني وتطور األمر الحقاًوƱم عن هذا املوقف Ɵدد ا

  .املسلحة
حيث قام اجمللس بتعـيني جلنـة    ،وقد ترتب عن ذلك جلوء الطرفني إىل جملس األمن لفض الرتاع   

واقترحـت   ،إىل إقناع الطرفني بوقف إطالق النـار  1957ماي  16للتحقيق والوساطة توصلت يف 
اع عن طريق املفاوضات الثنائية اليت تتوالها جلنة متخصصة يعينها اجمللس أو اللجوء عليهما تسوية الرت

 ،ويف حالة فشل هذه الوسائل يتم اللجوء إىل حمكمة العدل الدوليـة  إىل جلنة السالم للدول األمريكية
  .1957ماي  24واعتمد اجمللس هذه االقتراحات يف 

ة الرتاع عن طريق املفاوضات الثنائية ومن خالل وساطة دول لفشل احملاوالت املتعددة لتسوي ونظراً  
قامت جلنة التحقيـق والوسـاطة    1957لألحداث اليت وقعت سنة  ونظراً ،أخرى ومساعيها احلميدة

يقضـي   1957 جويلية 5بإعداد اتفاق قبله الطرفان واعتمده اجمللس يف جملس األمن املعينة من طرف
وتأكد هـذا   ،العدل الدولية ةعلى حمكم 1906التحكيمي الصادر سنة بإحالة الرتاع املتعلق باحلكم 

بواشنطن حتـت رعايـة    1957جويلية  21االتفاق خالل مدة وجيزة بعد ذلك بإبرام اتفاق ثاين يف 
  .)404( منظمة الدول األمريكية اليت تصرفت كجهاز استشاري

    Ǹملوضوع قررت مبقتضاه اعتبـار  حكمها الفاصل يف ا ةأصدرت احملكم 1960نوفمرب  18وبتاري
حيث تبقى نيكـاراغوا خاضـعة لاللتـزام         ،وملزماً صحيحاً 1906احلكم التحكيمي الصادر سنة 

  . )405(بتنفيذه
وهكذا فإن جملس األمن كجهاز سياسي مل يقم يف هذه القضية ببحث مسألة صـحة أو بطـالن      

  م متسك نيكاراغوا مبختلف أسباب البطالن، رغ 1906احلكم التحكيمي الصادر عن ملك إسبانيا سنة 
  

                                                 
 .327الية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، صقشي اخلري؛ إشك (404)

(405) G.Guyomar.,"L'affaire de la sentence arbitrale rendue par le loi d'Espagne le 23 décembre 1906 , arrêt du 18 
Novembre 1960 ". A.F.D.I.,1960.,pp.362 – 371. 
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وإمنا اقترح تسوية اجلوانب القانونية هلذا الرتاع بواسطة اجلهاز القضائي املختص وهو حمكمة العـدل  

مبوجـب أحكـام الفصـل     السلطات رغم أن اجمللس Ưول له الدولية طبقا ملبدأي التخصص وفصل
  .1906باملوازاة مع ما قضى به احلكم التحكيمي لسنة  السادس والسابع من امليثاق بنظر الرتاع ككل

فقد جلأت نيكاراغوا إىل جملس األمن بسبب رفـض الواليـات املتحـدة    اɆȒȪȱة اǮȱاɆȹة  أما يف   
 Ǹحيـث  1986جوان  27األمريكية للحكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف املوضوع بتاري ،

ستنادا إىل عدة حجج من أمهها اإلدعاء بأن هذا احلكم كان حاولت الواليات املتحدة تربير موقفها ا
واخلـاص   1984شأنه شأن احلكم الذي سبق للمحكمة أن أصدرته يف نفس القضـية سـنة    باطالً

والذي قبلت احملكمة مبقتضاه الدعوى اليت رفعتـها  ) 1984نوفمرب  29حكم (باالختصاص والقابلية 
  . موضوع الرتاعنيكاراغوا وأقّرت اختصاصها بالنظر يف 

أشار مندوب الواليات املتحدة األمريكيـة لـدى    1984ومن أجل الطعن يف احلكم الصادر سنة    
تعترب أن حكم احملكمة املتعلق باالختصاص وقبول الدعوى مل ُيـƏ علـى أي    بالدهجملس األمن أن 

حفظ األمريكـي  فإن احملكمة رفضت أن تويل اعتبار للت -عيحسب ما يّد–إىل ذلك  إضافةأساس، 
املتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف كما رفضت الدليل اجلوهري الـذي يؤكـد سـوء تصـرف      

  .)406( نيكاراغوا
أن  1986وذكر مندوب الواليات املتحدة باجمللس فيما يتعلق باحلكم الصادر يف املوضـوع سـنة      

وال ميكن للواليـات   ،اً مل يكن له أي أساسعرفي دولياً العديد من املبادئ اليت اعتربهتا احملكمة قانوناً
كما أدعى بأن احملكمـة   ،املتحدة أن تقبل هذه التأكيدات اجملردة من أي أساس منطقي أو ذي حجية

فاحلكم ببساطة خاطǜ بصدد  فهم الوضعية السائدة يف أمريكا الوسطى، -بطريقة جوهرية-أساءت 
ن الدويل املالئم خاطǜ بصفة جوهرية من جوانـب  كما أن تصور احملكمة للقانو،العديد من الوقائع

  .      )407( متعددة
فإهنا باملقابل مل  ،وبالرغم من هذه احلجج اليت ساقتها الواليات املتحدة األمريكية للطعن يف احلكم   

بأن املقام غري مالئم هنا للتعليـق  "بل إهنا اعترفت صراحة  ،تطلب من اجمللس إلغاء احلكم أو تعديله
، كما أشارت إىل أن مناقشة نقائص احلكم بالتفصيل "1986جوان  27حكم احملكمة الصادر يف  على

  .  )408( سيحجب املشكلة الرئيسية املطروحة أمام اجمللس واملتعلقة بالرتاع السياسي يف أمريكا الوسطى
                                                 

(406) S/PV. 2704 , 31 july 1986, P.V.R 2704 mtg. 
(407) S/PV. 2701 , 29 july 1986, P.V.R 2701 mtg. 
(408) S/PV. 2704 , 31 july 1986, P.V.R 2704 mtg. 
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احملكمـة حيـث   زت على ضرورة قيام اجمللس بدوره املتعلق بتدعيم أحكام أما نيكاراغوا فقد ركّ   

يف تدخله أمام اجمللس على هذه النقطـة   Danièlle ORTEGA SAVEDRAأشار رئيسها السيد 
بل إهنـا تشـكل    ،ن قرارات احملكمة ليست ملزمة ألطراف الرتاع املعروض عليها فحسبأ: "بقوله

 مصري احملكمة ومصـري  ORTEGA، وربط الرئيس "حترمُيكذلك تفسرياً وتصرحياً للقانون جيب أن 
إذا مل حيتـرم  :" القانون الدويل باالمتثال للحكم الصادر يف املوضوع وتنفيذه حيث تساءل قائال أنه

 ،حكم احملكمة املستند إىل املبادئ األساسية للقانون الدويل ومل يدّعم فكيف سيكون مصري احملكمـة 
رتكـز عليهـا حكـم      وما مصري النظام القانوين الدويل واملبادئ األساسية للقانون الـدويل الـيت ا  

  . )409("احملكمة؟
أعضاء جملس األمن غري املعنيني بالرتاع من  روتبني تصرحيات ممثلي بعض الدول يف هذه القضية نفو   

Ɵربة اجمللس يف هذه القضية أن أعضاءه ينفرون  وتبّينالتعرض إىل مسائل قانونية فصلت فيها احملكمة، 
  .لس ال يتمتع بأية سلطة يف مراجعة أحكام احملكمةمن القيام بدور جهاز قضائي وأن اجمل

إىل أن حكمي احملكمة املتعلقني بقبول الدعوى  Gayamaفقد أشار ممثل الكونغو يف اجمللس السيد    
ويف احلقيقيـة   ،بشرعية حقيقية يستحسن عدم التشكيك فيها يشكالن اعترافاً"والفصل يف املوضوع 

هبيكل القانون الدويل ذاته الذي تتوقـف   خطرياً ال أن حيدث ضرراًفإن أي حتفظ أو انتقاء ال ميكن إ
قوته ومصداقيته على مدى تعهد كل عضو من أعضاء األمم املتحدة أن يرتل على حكم حمكمة العدل 

ويف تطبيق اجمللس  ،من امليثاق 94من املادة  )1(لنص الفقرة  فيها وفقاً الدولية يف أي قضية يكون طرفاً
حول حكم احملكمة، واألجدر باجمللس إذا وجدت أسباب لذلك أن  فإنه ال يصدر حكماً لذلك املبدأ

يدرس املواقف والسياسات اليت حالت يف هذه القضية دون تطور عملية الكونتدورا بسبب عرقلتـها  
  .)410("لتحقيق أهداف السلم بوسائل سلمية

يف فقرته الثانية  دعاباإلجياب  صوتاً 11وقد تّوجت مناقشات جملس األمن مبشروع قرار حاز على    
يف  1986الواليات املتحدة األمريكية لالمتثال للحكم الذي أصدرته حمكمة العـدل الدوليـة سـنة    

إال أن الواليات املتحدة حالت دون صدوره بسبب استخدامها حلق الفيتو كما أشـرنا إىل   ،القضية
  .)411(ذلك من قبل

                                                 
(409) S/PV.2700 , 29 july 1986, P.V.R 2700 mtg. 

  :مة يف نفس اجللسة أكدا على ضرورة االلتزام واالمتثال ألحكام احملك ناللذا دوأنظر أيضا تصرحيات ممثال كال من اململكة املتحدة وتايالن (410)
 - S/PV.2704 , 31 july 1986, P.V.R 2704 mtg.  

 .من الفرع األول من املطلب الثاين من املبحث األول من هذا الفصل) 1(أنظر ما أشرنا إليه يف هذا الشأن يف الفقرة  (411)
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العملية للمجلس ال تؤكد متتعه حبق مراجعة أحكام احملكمة عند ممارسة  ويظهر مما سبق أن املمارسة  

سلطاته يف التنفيذ اجلربي هلذه األحكام حƓ ولو متسك أمامه الطرف الذي صدر ضده احلكم بأيـة  
  .حجج ترجع ألسباب تتعلق بالبطالن 

ǬȱاǮȱا țرȦȱا  
  ȖȲȅ ɁǼȵات اȿ ȄȲŎاȮǂمة ǾɆȦȺǩ Ž اȿɉاȵر اȱتɆȚȦǶة

إذا كان اجتماع املؤمترين يف سان فرانسيسكو قد كرس مبدأ عام يقضي بأن ليس مـن مهمـة        
من مواد النظام األساسي  فإن الصياغة النهائية لبعضاً ،حمكمة العدل الدولية تأمني تنفيذ قراراهتا بنفسها

قان بالتنفيـذ  للمحكمة وكذا الئحتها الداخلية ال توحي مبنح هذه األخرية أية سلطات أو نفوذ يتعل
  ). فقرة أوىل(  اجلربي ألوامرها التحفظية

وإذا جاز ألغلب اآلراء الفقهية وكذا االجتهادات القضائية احلديثة حملكمة العدل الدولية تأكيـد      
يف فقرهتـا    94القوة اإللزامية لألوامر بالتدابري التحفظية وبالتايل ƽوهلا لاللتزام الوارد نصه يف املادة 

ال ترى أن هذه األوامر ميكن أن تشمل أحكـام   -باملقابل-فإن أغلب هذه اآلراء  ،من امليثاق األوىل
ومع ذلك فإن عدم ƽـول   إلزام جملس األمن بتنفيذها جربا، يف فقرهتا الثانية، وبالتايل عدم 94املادة 

ته صـاحب املهمـة   لألوامر بالتدابري التحفظية ال يعين أن جملس األمن بصف 94من املادة  )2(الفقرة 
الرئيسية يف حفظ السلم غري Ưول مبوجب نصوص أخرى من امليثاق والنظام األساسـي للمحكمـة   

بإمكانية تنفيذ هذه األوامر مثل ما أكدته املمارسة الدولية للمجلس يف جمال حل الرتاعات الدوليـة     
  ). فقرة ثانية( 

 ǥرȪȦȱر ا :) 1(اȵاȿɉا ǾɆȦȺتǣ مةȮǂا ȋتصاǹا ȳǼȝةɆȚȦǶتȱ  
 Basdevantإىل ما قلناه بشأن ما جاء يف تقرير جلنة واشنطن للحقوقيني بقيادة األستاذ  باإلضافة    

 Ǹبأن ليس من "والذي أكد على املبدأ القائل  1945أفريل  25املقدم إىل مؤمتر سان فرانسيسكو بتاري
عمال التحضريية املتعلقة بصياغة بوسعنا أن نؤكد أن األ ،"مهمة احملكمة ضمان تنفيذ قراراهتا بنفسها

و املراجعة اليت متت لالئحة األصلية للمحكمة الدائمة للعدل  1920من النظام األساسي سنة  41املادة 
ميول أعضاء جلنة احلقوقيني االستشارية الـيت   ،تبني مبا ال يدع جماال للشكوȫ 1931الدويل يف سنة 

ألخرية أية سلطات أو نفوذ الدائمة إىل عدم منح هذه ا عهد إليها بتحضري النظام األساسي للمحكمة
  . بالتنفيذ اجلربي ألوامرهايتعلق 
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املتعلقة بفكرة التدابري التحفظية عند صياغتها من طرف جلنـة احلقـوقيني    41فقد خضعت املادة   

ـ  ة يف الفتـرة  االستشارية أثناء األعمال التحضريية املتعلقة بتحضري النظام األساسي للمحكمة الدائم
إىل مد وجزر بني املطالبة مبنح احملكمة سلطات مـؤثرة يف   1920جويلية  24جوان و 16املمتدة بني 
  . وبني استعمال كلمات تفتقد إىل معىن اإللزام مربرة بالرغبة يف عدم املساس بسيادة الدول ،هذا اجملال

 ordonner  "تأمر" تخدم كلمة الذي اقترح هذا النص اس   Fernandezفمن جهة Ʊد الربازيلي   
ودافع عن ضرورة اقتران التدابري  ،ضمن الفقرة األوىل من هذه املادة indiquer" تؤشر"وليس كلمة 

 Root، Philliomore،Adadci، de la ( التحفظية جبزاءات فعالة إال أن بعـض أعضـاء اللجنـة   

Pradelle ( ر اعترضوا على هذا االقتراح الذي بدا هلم غري حذăعلى ذلـك أدرجـت كلمـة     وبناء      
   .41يف املادة الثانية مكرر من اإلجراءات و اليت أصبحت فيما بعد املادة " تؤشر" 
بقي وقد أǊ ،من مشروع جلنة احلقوقيني االستشارية 39وقد حتول النص السابق الحقا إىل نص املادة    

  suggest" تقترح"بكلمة " تؤشر"كلمة على النص الفرنسي دون تغيري إال أن النص اإلƱليزي عّوض
  . واستخدمت الكلمة األخرية فيما بعد ضمن تعليق اللجنة على النص باللغتني الفرنسية و اإلƱليزية

الـيت أبرمتـها الواليـات      Bryanوقد أشارت اللجنة إىل أهنا استعارت هذا النص من اتفاقيات    
، 1914اليت مت التوقيـع عليهـا سـنة     )السويد  ،الصني ،فرنسا(املتحدة مع بعض الدول األخرى 

فيجب  ،وأوضحت بأن املسألة ال تتعلق بأمر هنائي حƓ ولو كان ذو طبيعة مؤقتة جيب أن ينفذ فوراً
فإذا كان تأمني اخلضوع لقـرار هنـائي    ،الـحذر الشديد عند التعامل مع مسألة تقييد سيادة الدول

  . )412( بع مؤقت موضع التنفيذصعب فإنه من األصعب وضع قرار يتميز بطا
وعندما أحيل اقتراح جلنة احلقوقيني الحقا إىل مجعية العصبة استبدلت اللجنة الثالثة للجمعيـة يف     

وأبقي عليها كذلك يف الـنص   ،39اليت تضمنتها املادة " تؤشر"بكلمة  " تقترح"دورهتا األوىل كلمة  
و بّررت اللجنة الفرعيـة هـذا    ،من النظام األساسي 41الذي أصبح يشكل الفقرة األوىل من املادة 

  . )413(االستبدال بقوهلا أهنا اعتربت الكلمة اجلديدة أكثر دبلوماسية ألهنا تتجنب املساس مبشاعر الدول
    
   

                                                 
  :نقال عن  369 – 368أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص  إشكالية تنفيذ: قشي اخلري:  41أنظر بشأن األعمال التحضريية لصياغة املادة  (412)

- P.C.I.J Advisory Committee of jurists , provisinal verbitimes of the proceedings of the Committee , June 16th – July 
24th 1920, pp.637 ,735 et 736. 

 .370نفس املرجع، ص  (413)



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
مراجعة الالئحة األصلية للمحكمة  1931أنه عندما تقرر سنة   Louis CAVARÉويروي األستاذ   

مـن   57 انصرفت نوايا أعضاء اللجنة املكلفة بذلك يف تعديلها للمـادة  1922مارس  22 املتبناة يف
الالئحة Ʋو اختيار عبارات ال توحي بأن احملكمة كانت مؤهلة لتنفيذ أوامرهـا اخلاصـة بالتـدابري    

  . بل مت Ɵريد احملكمة من أي عمل قد تتخذه يف سبيل تنفيذ هذه األوامر ،التحفظية
بعبارة أكثر صرامة وهي كلمة   indiquer" تؤشر" عبارة  استبدال  Fromageotفقد اقترح السيد    
إىل  Anzilottiحيث ذهب السيد  ،إال أن هذا االقتراح أثار اعتراضات شديدة prescrire" تقضي "  

  . مت اختيارها بالتداول أثناء حتضري النظام األساسي و الالئحة األصلية للمحكمة indiquerأن كلمة 
 1920أكد هذا الرأي من طرف كاتب احملكمة الذي استشهد بتقرير جلنة العشـرة لسـنة   وقد ت   

و أنه ليس من املمكن استعمال عبـارة أكثـر    Bryanأن العبارة مستعارة من اتفاقيات " مشريا إىل 
 رفضت شـكالً  1920وأن جلنة  ،Ưافة من أن تثار مرة أخرى مسألة احلقوق السيادية للدول حزماً

  ونعتقد أن احملكمة سوف لن تكون قادرة على تنفيذ أوامرها  ،ordonnerتضمن عبارة تأمر مشروع ي
بعاد كلمـة  ستإىل حد القول بوجوب إ Schuckingوهكذا ذهب السيد ، )414( "بالتدابري التحفظية

  .طاملا أن السوابق كانت تذهب يف هذا االƟاه" تقضي"
مل تؤسس حمكمة عـدل وإمنـا    Bryanمعاهدات  أن Fromageotوعلى هذه احلجج رد السيد     

 ،من إصدارها ألحكام شكلت جمرد جلان كانت تستهدف التوفيق بني مصاحل الطرفني املتنازعني أكثر
فر هلا احلق يف تنفيذ أحكامها فإنه سيخضع مع ذلك إىل تفسري األغلبية و يعترف اوألن احملكمة مل يتو

ف شيئا من األسف مما جعل هذا املوقف خيلّ ،بالتدابري التحفظيةأن احملكمة ليس هلا احلق يف أن تقضي 
  .)415(لدى بعض أعضاء اللجنة من جراء اهلامȈ الضيق املتروȫ للمحكمة يف هذا اجملال

   Ǌجمدداًوقد أ ȇمن الالئحة واليت  57مبناسبة املناقشة اليت خصت الفقرة الثانية من املادة  ستأنف النقا
لمحكمـة يف  لباإلبقاء على هامȈ التصرف املتبقي  –بدل إلغائها  –تعديلها كان البعض يرمي إىل 

الفقـرة   تفكان ،التنفيذ، مع تعزيز هذا اهلامȈ بضرورة إعالم جملس العصبة مبضمون التدابري املتخذة
إذا مل " :على أنه 1922تنص  مارس 22من الالئحة الداخلية للمحكمة الصادرة يف  57من املادة  )2(

  مع  ،رة من طرف احملكمة فلهذه األخرية أن تتصرفالطرفان أو أحدمها بالتدابري التحفظية املؤشŉيتقيد 
  

                                                 
(414) L.CAVARÉ., Op.Cit., p.269. 
(415) Ibid . 
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جزاءات مبوجب  احملكمة واجمللس معاً ا، وهو ما يعين إمكانية أن يتخذ)416("إعالم اجمللس فورا بذلك

  .هذه الفقرة من هذه املادة 
ام احملكمة واختاذ تدابري منصوص عليها يف العهد ضد بتنفيذ أحك له أصالً وألن جملس العصبة Ưول   

بوا بإلغاء هذه الفقرة ككل وكـان  لتنفيذ التزاماها، فإن العديد من أعضاء اللجنة طالالدولة الرافضة 
  .)417(فقط )02(أصوات ضد صوتني  )08(التصويت لصاحل اإللغاء الكلي بنسبة ƣانية 

من الالئحة الداخلية  57من النظام األساسي واملادة  41تني وهكذا بينت األعمال التحضريية للماد   
للمحكمة استبعاد أية حماولة الدائمة بكل وضوح نية الذين صاغوا النصوص األوىل  ةاألصلية للمحكم

  . للزج باحملكمة الدولية يف مسائل تنفيذ األوامر التحفظية الصادرة عنها
ظام األساسي وال يف الالئحة الداخلية ما يدل على مـنح  وبالتايل ميكن القول اآلن أن ليس يف الن   

احملكمة سلطة تأمني تنفيذ أوامرها بنفسها، والنص الوحيد الذي يتناول موضوع تنفيذ أوامر احملكمة 
للمحكمـة أن  : "واليت تنص على أن 1978أفريل  14من الالئحة اليت مت تبنيها يف  78هو نص املادة 

على  ،"حول كل املسائل املتعلقة بتنفيذ التدابري التحفظية الصادرة عنهاتطلب من الطرفني معلومات 
أن هذا احلق املعترف به للمحكمة ال يعين بأي شيء أن هلا سلطة حقيقية ومؤثرة يف جمال تعزيز القوة 

يف  2001جوان  27التنفيذية ألوامرها وهو ما أكدته فعالً حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف 
ȒةقɆ   LaGrand أهنا ال متتلك وسائل من أجل أن تضمن بنفسها من  ăتنفيذ األوامر املتخذة بنـاء
   .)418( 41املادة  على

ǥرȪȦȱ2(ا:( ǥǻاملا ǢǱɀƞ ȄȲŎا ȋتصاǹا ȳǼȝ94)2(  
إذا كانت األوامر بالتدابري التحفظية إلزامية وتدخل يف نطاق االلتزام الذي فرضته الـدول علـى       

من النظام األساسي  41من امليثاق والفقرة األوىل من املادة  94ضى الفقرة األوىل من املادة نفسها مبقت
بقي حمل شك لدى الفقه  94، فإن دخوهلا ضمن الفقرة الثانية من املادة )419( للمحكمة كما بينا آنفا

  .خاصة وأن املمارسة الدولية ال تقدم إجابة شافية على ذلك

                                                 
  :يلي  من الالئحة األصلية كما) 2(57للمادة  Fromageotجاء النص املقترح من طرف السيد  (416)

" Si les parties ou l'un d'entre elles n'observent pas les mesuses conservatoires indiquées par la cour , la cour en 
prend acte et il en donne immédiatement connaissance au Conseil. ", Ibid. 
(417) Ibid, p 267. 
(418) L'affaire LaGrand , arrêt du 27 juin 2001, C.I.J.,Recueil 2001., parg.107. 

ول من املطلب األول من املبحث األول مـن  من الفرع األ) 1(بشأن األوامر بالتدابري التحفظية يف الفقرة  LaGrand قɆȒةأنظر اجتهاد احملكمة احلديث يف  (419)
  .هذا الفصل
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 ،مدى ƽول هذه األوامر للتنفيذ اجلربي منذ عهد احملكمة الدائمة للعدل الـدويل وقد أثريت مسألة   

 "األحكام"اقتصرت على  )420(من عهد العصبة يف فقرهتا الرابعة 13ذلك أن اجلملة األخرية من املادة 
Sentences   القرارات"دون" Décisions يـت  و بق ،املؤقتةمل متيز بني األحكام النهائية و  كما أهنا

هذه اجلملة ذات معىن فضفاض فيما خيص السلطة املمنوحة جمللس العصبة يف تأمني تنفيـذ األوامـر   
   .)421( بالتدابري التحفظية

 )4(13أوامر التدابري التحفظية من نطاق املـادة    hammarskjÖldواستنادا لذلك استبعد الفقيه    
الذي كان عضـوńا يف   Elihu Rootصريح السفري ودعم رأيه بت ،يف رأيه وال قراراً ألهنا ليست حكماً

و  1920جلنة احلقوقيني االستشارية اليت أعدت النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل سنة 
حيث  ،بدراسة النظام األساسي لتلك احملكمة 1928يف جلنة احلقوقيني اليت كلفها جملس العصبة سنة 

يف متتع جملـس   Guggenheïnكما شكك  ،ميكن تنفيذه ماًأن هذه التدابري ليست حك Rootاعترب 
العصبة بسلطة التنفيذ اجلربي للتدابري التحفظية اليت تؤشر هبا احملكمة استنادا إىل سلطاته املقـررة يف  

  . )422( من العهد )4(13املادة 
و تضمنت يف  )(*décisionsتضمنت يف فقرهتا األوىل القرارات  94فإن املادة  ،و فيما خيص امليثاق  

  .  بصيغة املفرد  arrêtsفقرهتا الثانية األحكام 
ة ȨɆǤȖǩ اȦǩاقɆة اɀȱقاɅة Ǳ ȸȵرƹة ǣǙاǥǻ اȿ ȄȺƨاملȞاقǤـة  ɆقȒيف  AJIBOLAوقد ذهب القاضي    

قضية إىل أنه البني البوسنة ويوغسالفيا يف رأيه االنفرادي امللحق بأمر احملكمة الثاين الصادر يف ȾɆȲȝا 
بدال من كلمة  Décisionمكن تاليف هذا اإلشكال يف التفسري لو مت استخدام كلمة قرار كان من امل

ألن الكلمة األوىل أوسع وميكن أن تشمل األوامر واألحكام اليت قـد   ،)2(94يف املادة  Arrêtحكم 
  .)423( تصدر عن احملكمة

    

                                                 
 .من هذه الدراسة) 1(يف امللحق رقم ) 4(13أنظر نص املادة  (420)

(421) AÏDA AZAR., Op.Cit., p.81. 
 .376 - 375إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق، ص : أنظر قشي اخلري  (422)

" قـرار "Ɲالف ما جاء يف النصني الفرنسي واإلƱليزي اللـذان تضـمنا مصـطلح    " حكم"من امليثاق كلمة  94للفقرة األوىل من املادة  تضمنت الترمجة العربية (*)
décision  ليزي الذي تضمن يف املـادتني  59و ) 2(41وهي الترمجة املماثلة ألغلب مواد النظام األساسي للمحكمة ومنها املادتنيƱكلمـة   واملخالفتني للنص اإل

  ".حكم"بدل " قرار"
(423) Opinion individuelle de M.AJIBOLA, affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et 
répression du  crime de Génocide , Ordonnance du 23 septembre 1993 , C.I.J, Recueil 1993,p.402. 
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فق مع Ɵزئة أعماهلا بصدد تأكيـده  وبعد أن أقّر بأن سلطة احملكمة ال تتوا CAVARÉأما األستاذ    

، مل يتردد يف موضع آخر خـاص مبـدى   )424(على ƽول االلتزام بالتنفيذ لألوامر بالتدابري التحفظية
هلذا األخري مبقتضى  سلطات جملس األمن يف التنفيذ للقول بأنه و بالنظر للسلطة التقديرية الواسعة جداً

ض تدابري عملية و صارمة بغية فرض اخلضوع لقرار صادر عن فإنه من الصعوبة مبكان فر )2(94 املادة
  .)425( ومن باب أوىل فإن هذه الصعوبة تفرض نفسها بالنسبة جملرد تدابري حتفظية ،العدالة

قد فّرقت بني األوامر و األحكام  قɆȒة املȺاȨȕ اƩرǥو إذا كانت احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف    
، )426(يف تسوية الـرتاع " أثرا هنائيا"أو " قوة إلزامية"وامر احملكمة ليست هلا اليت تصدرها بقوهلا أن أ

إال أن  ،من العهد )4(13من امليثاق ككل اليت هي امتداد للمادة  94وبالتايل فهي غري مشمولة باملادة 
قد فرقت بـني   LaGrand قɆȒةيف  2001جوان  27حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف 

على التفرقة بني غياب طرق للتنفيـذ اجلـربي   القوة التنفيذية هلا مؤكدة باالمتثال لألوامر و ام االلتز
 ))2(94أي عدم ƽوهلا للمادة ( ، فغياب هذه الطرق)427(زمة هلالالتحفظية وانعدام الطبيعة امللألوامر 

ما يعين الفصل بني تطبيـق   ،) )1(94وهو ƽوهلا للمادة (واجبة االمتثال  ملزمة وغري غري ال يعين أهنا
  .على هذه األوامر 94الفقرة األوىل والفقرة الثانية من املادة 

من امليثاق بتنفيذ األوامـر بالتـدابري    )2(94إذا كان عدم اختصاص جملس األمن مبوجب املادة و   
ـ  ة متتـع  التحفظية قد تأكد بسبب عدم ƽول هذا النص هلذه األوامر، فإن الفقه أكد باملقابل إمكاني

من النظام األساسـي   )2(41 ع ألحكام املادةمبوجب تفسري موّس اجمللس باختصاص تنفيذ هذه التدابري
وهو ما أكدته  ،إىل أحكام الفصلني السادس والسابع من امليثاق هإىل إمكانية استناد إضافة ،لمحكمةل

  .املمارسة الدولية للمجلس
مـن النظـام    )2(41ع ألحكام املـادة  ري موّسإعطاء تفس HammarskjÖldوقد حاول القاضي    

إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلȠ فورا أطراف الدعوى وجملس األمن "  :األساسي اليت تنص على أنه 
   فكرة إظهاروذهب إىل أنه قد يكون القصد من هذا النص  ،"رى اختاذهاهذه التدابري اليت ُي نبأ
  

                                                 
(424) L.CAVARÉ., Op.Cit.,p.269. 
(425) Ibid., p.275. 
(426) Free Zones of uper savoy and the Destrict of Gex , order of 11 August 1929, P.C.I.J. , série A n° 22 ,1929, p.13. 
(427)   "L´absence de voies d´exécution et le défaut du caractère obligatoire d'une disposition sont deux questions 
distinctes"., L'affaire LaGrand , arrêt ,C.I.J., Recuil 2001,parg.107. et pour commentaire voir : AЇDA AZAR , 
Op.Cit, p.84 



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
 ثقيالً فال ميكنها أن تفرض على اجمللس واجباً ،وسيلة للتنفيذ أن احملكمة تفتقد إىل ةالتعويض عن واقع

  . )428(فاجمللس بنفسه هو الذي يتخذ القرار بعد إبالغه بذلك  ،يتمثل يف تنفيذ أوامرها
الرجوع إىل جملس األمن هو " بأن CAVARÉويف تعليقه املقتضب على هذه الفقرة يؤكد األستاذ   

، ورغـم تأكيـده   )429("ح كل العبارات إىل اللجوء إليه يف وثيقة تلّم هام يف هذه الفقرة، فليس عبثاً
قد مت  نإذا كا" رأى أنهجملس األمن تدخل مبوجبها يعلى اهلدف والصفة اليت  41على سكوت املادة 

رفض التطبيق الصارم للفصل السابع من امليثاق بالنسبة لتنفيذ حكم هنائي يف املوضوع فإن هذا احلل 
 ن نرى يف هذا املقام حلوالًلوسوف  ،بقوة فيما خيص قرار يتضمن تدابري حتفظية بسيطةيفرض نفسه 

متليهـا   مبا يتضمن تدابري أكثـر تنوعـاً   حازمة لكن تصرف جملس األمن االختياري سيكون موجهاً
  .)430("ظروف القضية

مـن   41كام املادة إىل التمسك بأح جملس األمنوتبني املمارسة الدولية جنوح الدول األعضاء يف    
  النظام األساسي ومواد الفصل السابع من امليثاق طاملا أن متتع اجمللس بسلطة تنفيذ األوامر التحفظية 

قȒـɆة  لـس األمـن يف   جموهكذا دعمت بريطانيا شكواها لدى فيه،  اًمشكوك )2(94طبقا للمادة 
عامل مع األوامر املتعلقـة بالتـدابري   إلثبات متتع اجمللس بسلطة الت 41باملادة  ɅǙراɆȹةاɀȲƱɉ  اȊȱرȭة

التحفظية حƓ يتعامل اجمللس إجيابا مع القضية ويتخذ التدابري املناسبة لتنفيذ أمر احملكمة الصـادر يف  
وكان اجمللس سيتبىن مشروع قرار بريطاين يدعو احلكومة اإليرانية إىل التصرف  ،)431(1951جويلية5

تحفظية اليت أمرت هبا احملكمة لوال حكم هـذه األخـرية بعـدم    يف مجيع االƟاهات طبقا للتدابري ال
  . )432(1952جويلية 22االختصاص وإلغاء التدابري املذكورة مبوجب حكمها الصادر يف 

ومن القضايا اهلامة اليت حاول فيها جملس األمن استعمال صالحياته مبوجب أحكام الفصل السادس    
قɆȒة اȵɀȲǣǼȱاȿ ƙɆȅاȺȪȱصƙɆȲ اȵɉرƙɆȮɅ اǂتŽ ȸɅȂǲ نذكر  والسابع من أجل تنفيذ أوامر احملكمة

ȷراȾȕ  ةوكذاɅقاɀȱة اɆاقȦǩا ȨɆǤȖتǣ ةȪȲȞة املتɆȒȪȱا اȾɆȲȝ ةǤاقȞاملȿ ǥǻاǣɋة اƹرǱ ȸȵ   .  
    
  

                                                 
 .370ص  ،إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية، املرجع السابق: قشي اخلري   (428)

(429) L. CAVARÉ, Op-Cit, p.273. 
(430) Ibid, p.274. 
(431) UN . DOC, S/PV.559eme séance du 1 octobre 1951, p.20. 
(432) C.S , DOC , S/2358 , Res . I,1951, p.22.                         
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من احلصول علـى قـرار مـن اجمللـس            ةمتكنت الواليات املتحدة األمريكي اɆȒȪȱة اƂȿɉ ففي  

حكام الفصل السادس يندد بعدم احترام إيران ملا قررته احملكمة يف أمرها املتعلق مبوجب أ )1979(461
الذي يطلب من إيران إطـالق سـراح الرهـائن          1979ديسمرب  15يف  ةبالتدابري التحفظية الصادر

 اًمن امليثاق أسـبوع  41،39وكان اجمللس سيصدر قراره الثاين يف القضية مبوجب املادتني  ،)433(فوراً 
بعد قراره األول لوال استخدام االحتاد السوفياź حقه يف الفيتو والذي اعترب أن شرط التهديـد ضـد   

  .)434(السلم غري متوافر
ضيت به األزمة اليوغسالفية لدى أعضاء جملس األمـن  فإن اإلمجاع الذي ُح اɆȒȪȱة اǮȱاɆȹةأما يف    

مبوجب أحكام الفصل السـابع   1993فريل أ 16الصادر يف  819مكّن هذا األخري من إصدار قراره 
 Ǹحيث ذكّر اجمللس بأمر احملكمة 1993أفريل  8عشية إصدار احملكمة ألمرها بالتدابري التحفظية بتاري ،

ديسـمرب   9إىل االلتزام امللقى على عاتقها مبوجب اتفاقية  الداعي إىل وجوب أن متتثل يوغسالفيا فوراً
وأن تتخذ مجيع التدابري اليت يف وسـعها   ،إبادة اجلنس واملعاقبة عليها املتعلقة بالوقاية من جرمية 1948

  .)435(بغية االمتناع عن ارتكاب جرائم من هذا النوع
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
(433) Affaire relative au personnel diplomatique et Consulaire des Etats-Unies à Téhéran ,ordonnance du 15 décembre 
1979 , C.I.J , Recueil 1979 , pargs. 44 – 45.  

  :         دول لصاحل مشروع القرار وعارضته دولتان،وامتنعت دولة واحدة عن التصويت أنظر 10صوتت   (434)
 UN.DOC. S/PV.2191/Add .1at 54 – 55.             
(435) S/Res 819 ,S/PV. 3199eme séance , du 16 avril 1993.   
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 ƆاǮȱا ǬǶǤامل  

ȸȵ ȰصȦȱا ɁǼȵ ǬɆǵ ǴائɀȲȱا ɂȲȝ ةǣرقاȱا  
 ةيف إسـتراتيجي وهو بصدد التفكري  1995أثار األمني العام األسبق السّيد بطرس بطرس غايل سنة     

ق بعضńا منـها  تعلّ انشغاالت،عدة " زعات الدولية اجلديدة ملناا" أمساه لألمم املتحدة يف التصّدي ملا 
بأسئلة جوهرية تؤثر يف التوازن القائم يف ما بني األجهزة الرئيسية للمنظمة األممية وهيكل امليثاق مـن  

  .أساسه
 –وهو يعتمد على إمجاع أعضائه الـدائمني   –ألمن ا إذا كان جملس افقد تساءل بطرس غايل عّم   

وهل هو املفّسر الوحيـد   ،وما هي احلدود اليت يصل إليها اختصاصه ؟ ،يتمتع بسلطات غري حمدودة
  . )436( وهل تعد تدابريه معفاة من كل رقابة ؟ ،لسلطاته هذه ؟

بقدر ما اكتفى باستعراض أهم  وألن األمني العام السابق مل يتسّن له اإلجابة على هذه التساؤالت   
فإننا يف هذه الدراسة واملتعلقة بالعالقة بني أهم جهازين رئيسـيني   ،املتطلّبات العملية إلجياد حلول هلا

سنحاول يف اجلزء األخري منها استعراض أهـم املتطلّبـات    ،لألمم املتحدة يف حل الرتاعات الدولية
تقتضي منا حتليالت دقيقة ومستفيضة للحدود الفاصلة بني اليت  ،النظرية لإلجابة على هذه التساؤالت

وسـلطات   ،سلطات جملس األمن كجهاز سياسي يصدر لوائح هلا وظيفة تنفيذية يف حفظ السـلم 
حمكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي لألمم املتحدة يفصل أساسا يف الرتاعات الدولية ويصدر 

اف آليات الرقابة املمكنة للمحكمة على لوائح اجمللس  حسب حماولة منا استكش ،فتاوى طبقا للقانون
وكذا ما دلّت عليه املمارسة الدولية واالجتهاد القضائي للمحكمة  ،ا رمسها امليثاق والنظام األساسيم

  .الدولية يف بعض القضايا اليت تصّدت هلا
واحتمالية يف استخدامها مـن  أن هذه اآلليات بقدر ما كانت مقّيدة  ،فيما يلي وسيتبّين لنا جلياً   

بقدر ما كانت حمّددة مبعاجلة صّحة هـذه   ،)مطلب أّول(أجل بسط رقابة احملكمة على لوائح اجمللس 
دون أن يتعـدى ذلـك إىل    اللوائح حسب ما تقتضيه ضرورات إعمال الوظيفة القضائية للمحكمة

  ).مطلب ثاين(ممارسة رقابة قضائية حقيقية على أعمال اجمللس 
  
  

                                                 
 . 5، ص1995، نوفمرب 201، جملة املستقبل العرŸ، العدد "األمم املتحدة واملنازعات الدولية اجلديدة : " رس بطرس غايل بط (436)
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 ȯȿɉا ǢȲȖامل  

  ǿ Ȱș Žقاǣة ȿ ǥǼņɆȪȵاǵتماɆȱة اǻȿǼƩ اȦȱاȲȍة
من بنود امليثاق ذات الصلة حبل الرتاعات والتقيد بقواعد الشرعية  بّينت األعمال التحضريية لبعضاً   

الدولية وجود حمّددات واقعية وقانونية أضعفت إىل حد ما من سلطة حمكمة العدل الدولية يف الرقابـة  
  .جملس األمنعلى لوائح 

فقد كّرس مذهب الواقعية السياسية للدول الكربى سلطة تقديريـة جمللـس األمـن يف حتديـد        
من احلرية السياسية جمللس األمن يف التعامـل مـع    اًمعترب اǸً هامش، كما رّس)فرع أول(اختصاصاته 

  ).فرع ثاين(قواعد الشرعية الدولية 
ولية واالجتهاد القضائي بعض القيود الـواردة علـى   كشفت املمارسة الدفقد  ،ومن جهة أخرى   

من خالل الطابع االحتمايل الستعماهلا وحمدودية أثـر   اجمللسعلى شرعية لوائح  احملكمة آليات رقابة
  ).فرع ثالث(هذا االستعمال 

 ȯȿɉا țرȦȱا  
ȼǩاȍتصاǹر اɅǼȪǩ Ž ȸȵɉا ȄȲƭ ةɅرǵ  

األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة من مبدأ اختصـاص  استفاد جملس األمن منذ نشأة املنظمة كباقي    
مما مكنه من أن يتمتع بتفسري ذاź لبنود امليثاق ذات الصلة مبهامه وبالتايل االستفادة من  ،االختصاص

كما بّينت األعمال التحضريية لبعض أحكام امليثاق غلبة منطق  ،)فقرة أوىل(قرينه عامة بصحة لوائحه 
فقرة (ية رقابة على سلطة جملس األمن يف تكييف املواقف والرتاعات الدولية الدول الكربى يف رفض أ

  ).ثانية
 ǥرȪȦȱ1(ا :(ȼǶائɀȱ ةǶصǣ ȼȺɅقرȿ ȼȍتصاǹɍ źاǽ ƘȆȦتǣ ȄȲŎا ȜتƢ  

وصف الرئيس السابق حملكمة العدل الدواية السّيد حممد جباوي الوضع احلايل للميثاق يف تقييمـه      
ختلي امليثاق عن تشكيل آليـة لتفسـريه   " يريه إىل غاية اليوم  مبا أمساه ألرث سان فرانسيسكو وتس

حيث أشار إىل أنه من ّمميزات نظام األمم املتحدة عند ميالد  ،"كسبيل لرقابة صحة أعمال األجهزة 
حق تفسري أحكام امليثاق اخلاصة بعملـه   هكل جهاز من منظمة األمم املتحدة تقرر ل" املنظمة هو أن

وهـو مـا خلـق           ،" Kompetenz Kompetenzومتتع بالتايل مببدأ اختصاص االختصاص  ،اليومي
  لك ـاز رئيسي ميـحبيث أصبح كل جه ،يف املمارسة تشتيتاً لبعض من سلطة تفسري امليثاق -برأيه-
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وهو ما  ،تفسريه اخلاص لبعض من مضامني امليثاق حƓ من دون األخذ يف احلسبان أراء الدول نفسها

العديد من الرتاعات يف التفسري بني الدول وƯتلف األجهزة ترȫ غموضńا ليس مـن   –حسبه  –د لّو
  . )437( املمكن Ɵنبه يف مسألة تقدير الصحة الدستورية ألجهزة املنظمة

اختصاص األجهزة األممية بتحديد اختصاصاهتا  -نظرياً -إىل ما يفيد   Kelsenوقد أشار األستاذ    
ذات قيم Ưتلفـة   أن اجلهاز املكلف بتطبيق قاعدة ميكنه أن يسند إليها حلوالً"ندما أكد اخلاصة هبا ع

له أكثر مالئمة حبيث أنه من بني عدة  فله اختيار احلل الذي يظهر ،من وجهة النظر السياسية واألدبية
ره مؤسس فالقول بأن قرا ،تفسريات ممكنة يصبح واحدة منها القانون الوضعي حلالة معينة وملموسة

يعين ببساطة أنه اختذ يف اإلطار الذي شكلته القاعدة واليت تعترب أحد الطرق ولـيس الطريـق    قانوناً
  .)438( "صدارهإلالوحيد 

ويشري تقرير اللجنة الفرعية الثانية للجنة الرابعة ملؤمتر سان فرانسيسكو إىل هذا املعىن عندما جاء فيه    
تفسري يف كل حال ملموسة أحكام امليثاق اليت تنطبق  انظمة جيب عليهبغية تسيري فعال ألجهزة امل "أنه

  .)439("على وظائفها اخلاصة هبا
مبوجـب   سلطة حتديد اختصاصهاة فكما أعطى النظام األساسي حملكمة العدل الدولية هذه األخري   

ديـد  لجمعيـة سـلطة حت  للمجلـس وكـذا   ل -وإن ضمناً  -منح امليثاق  ،36 من املادة)6(الفقرة 
وهي السلطة  ،يتطابق مع هدف حفظ السلم واألمن الدوليني ومبادئ األمم املتحدة مبا اماختصاصه
مبوجب االجتهاد القضائي حملكمة العدل الدولية عندما أشارت احملكمة يف فتواها بشـأن   تاليت تأكد

 ǥǼǶاملت ȴȵɉات اȪȦȹ ȐȞǣ فإن كل  ،1945 كما مت النص عليه يف" أنه 1962جويلية  20الصادرة يف
فإذا كان جملس األمن مثال يتـبىن الئحـة    ،جهاز جيب إذا  ومن باب أوىل حتديد اختصاصه اخلاص

لعهدة أو ترخيص مسجل يف هذه  وإذا كان األمني العام طبقاً ،تستهدف حفظ السلم واألمن الدوليني
  .)440(" »لمنظمةنفقات ل «فيفترض أن احلسابات املعنية هي  ،مات ماليةاالالئحة وقّع التز

     
  

                                                 
(437) M.Bedjaoui ; " un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible ? ",Le chapitre VII de la 
charte des Nations Unies, colloque de Rennes, Op.Cit, pp.264-265. 
(438) Ali.L.KARAOSMANOĞLU, Op.Cit, p.292. 
(439) Le rapport de comité IV/II, U.N.C.I.O, vol.13, p.719. 
(440) Certains dépenses des Nations Unis, avis consultatif, C.I.J., Rec 1962, p.168.  

   .)(.OP. IND,M. Morelli, C.I.J, Rec 1962, pp.223-224لحق برأي احملكمة امللي يف رأيه االنفرادي يه القاضي موروأنظر كذلك إىل ما قال
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وقد جاء تأكيد احملكمة هذا بعدما أشارت إىل عدم وجود نظام ملعاجلة صحة التصرفات يف نظـام     

األمم املتحدة شبيه بالنظام املوجود يف األنظمة القانونية للدول بسبب عدم تبين االقتراحات املقدمـة  
  .الدولية سلطة عليا يف تفسري امليثاق  أثناء حترير امليثاق واليت كانت ترمي إىل منح احملكمة

يف رأيه االنفرادي امللحق بفتوى احملكمة بشأن    De Castroويف نفس اƟاه احملكمة أشار القاضي    
رأيه بالرأي االنفرادي للقاضي  مدعماً - 1971جوان 21يف  ةالصادر )ȹاɆǤɆȵا(  ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅا

Fitzmaurice  يف قضية ȴȵɉات اȪȦȹ ȐȞǣǥǼǶومن بـاب أوىل   كل جهاز جيب إذاً" إىل أن  - املت
فعندما يتخذ جهاز الئحة ما فإنه يوجد على األقل قرينة قويـة وألول   ,حتديد اختصاصه اخلاص به 

 factaفلوائح اجلمعية واجمللس النامجة عن املمارسة ... على صحتها وانتظامها    Prima facieوهلة 

concludentia   له يف كل حالة طبيعة ملزمة يف املسائل ذات الصـلة  رمسياً  اًتفسري ميكن أن تشكل
  .)441("حبفظ السلم وحل الرتاعات وكذا أغلب أنشطة املنظمة 

هكذا إذًا استفاد جملس األمن وفقا لالجتهاد القضائي من قرينة االختصاص عندما تكون اللـوائح     
تبعا ملاله من حق  )442(نة عامة بصحة لوائحهكما استفاد من قري,حفظ السلم  تستهدف اليت يصدرها

أن قرينـة صـحة      Hubert Thierryلـذلك يـرى األسـتاذ    , يف تفسري اختصاصاته بنفسـه  
ومنها بالطبع جملس األمن يف التفسري " لألجهزة الدولية منطقية للحرية املمنوحة نتيجة ستكون"اللوائح

   ق األجهزة الدولية يف تفسري نصوصها الدسـتورية فقرينة صحة اللوائح مرتبطة حب" ،الذاź الختصاصه
  .)443("بنفسها 

ȐȞǣ أن احملكمة نفسها ومن خالل اجتهادها يف قضية  KARAOSMANOĞLUويشري األستاذ   
منحت أمهية كربى ملدى تطابق أعمال أجهزة األمم املتحدة مـع أهـداف املنظمـة     ȪȦȹات املȚȺمة
   .طŇ نفس األمهية ملبدأ توزيع الوظائفيف حني أهنا مل تع ،كقرينة للشرعية

  
                                                 

(441) OP.IND de M. De castro, C.I.J, Recuil 1971, p.184. 
نيها بشروط أساسية يف انتظامهـا  ب تكون هلا وجود قانوين تبعا لتيكفي لالئحة اليت  فان القرينة العامة للصحة تقضي بأنه قɆȒة ȹاɆǤɆȵاحسب اجتهاد احملكمة يف  (442)

فقد قالت احملكمـة بشـأن    ،اص واإلجراءات أو أهداف اجلهاز الصادرة عنهصلتكون صحيحة حƓ قبل التحقق من مدى مطابقتها لألحكام املتعلقة باالخت الشكلي
  : القرينة العامة للصحة

" Toute résolution émanant d'un organe des Nations Unies réguliérement constitué, prise conformément à son 
règlement et déclarée adoptée par son président, doit etre présumée valable." (C.I.J., Recueil 1971, p.22).                     

خاصة وأن مدى قرينة  ضائي يف العالقة املنطقية بني قرينة االختصاص وقرينة الصحة ال ميكن نقضه،ال يعتقد أن هذا االستنتاج الق THIERRYومع ذلك فإن  (443)
  :يف  بشأن القرينة العامة للصحة THIERRYأنظر تعليق األستاذ  .نابع من اجتهاد قضائي أكثر مما هو نابع عن أساس قانوين مالصحة هبذا املفهو

Thierry (H) ; "Les résolutions des organes internationaux dans la jurisprudence de la cour internationale de justice", 
R.C.A.D.I ,T.167, 1980-II,pp.422-424. 
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 فمل تساير أهدا اعمال هذه األجهزة لن يكون هلا أي أثر قانوين إذأرأت أن  قد احملكمة فإذا كانت
رأت باملقابل أن األعمال اليت تتخذ بطريقة ال تتفق مع مبدأ توزيـع الوظـائف فهـي    فإهنا  ،املنظمة

  .)444( م بسيط خيص التناسق الداخلي للمنظمةصحيحة وال يتعلق األمر إال بعدم انتظا
هنائياً طاملا أن أهداف األمم املتحدة مت حتريرها بطريقة عامـة   ويرى أن هذا التفسري ال حيمل حالً   

 ،كما أنه ال حيدد السلطة املختصة بتقرير مدى توافر قرينة الشرعية أو إثبات عكسـها  ،وغري دقيقة
املتعلقة بسلطات أجهزة املنظمة ما يعين  النصوصكل صبغة إلزامية عن عالوة على أن هذا الرأي يرفع 

  ة، الشيء الذي من شأنه تـدعيم سـلط  )445(برأيه التضحية مبتطلبات الشرعية لصاحل متطلبات األمن
  .الضمنية يف إطار هدف عام ووحيد وهو حفظ السلم هيف تفسري اختصاصات لس األمنجم

جملس األمن شبيهة بتلك املوجودة يف القوانني  لرقابة شرعية أعمال ويف ظل عدم وجود آلية دولية   
 عالجńا للوائح حتتاج إىل تأكيـد  -Morelliكما يرى القاضي -تبقى القرينة العامة للصحة  ،الداخلية

، وهي القرينة اليت تضاف إىل ما للمجلس من سلطات تقديرية واسعة يف )446(يف صحتها غري متناهي 
  .الرقابة من كل مضمون ميكن إقامته التكييف أفرغت

 ǥرȪȦȱ2(ا :(ȤɆɆȮتȱا Ž ȄȲŎة اȖȲȅ ɂȲȝ ةǣقاǿ ǻɀǱȿ ȳǼȝ  
ت األعمال التحضريية للميثاق بكل وضوح رفض الدول الكربى املـدعوة إىل مـؤمتر سـان    دلّ   

يف توصـيف املواقـف   جملس األمـن  فرانسيسكو بسط أية رقابة مهما كان شكلها على سلطات 
  .الدولية اليت يتصدى هلا والرتاعات

فكما مت رفض اقتراح مصر الرامي إىل وجوب منح سلطة حقيقية للجمعية العامـة يف مراجعـة       
طرف يف ال ، مت رفض االقتراح البلجيكي أيضا الذي مينح للدولة)447(التدابري املتخذة من طرف اجمللس

  أت تلك الدولة أن توصية جملس األمن  إذا ر حمكمة العدل الدوليةالرتاع حق طلب رأي استشاري من 

                                                 
  : يلي أشارت حمكمة العدل الدولية يف هذا املضمار إىل ما (444)

“Lorsque l'organisation prend des mesures dont on peut dire à juste titre qu' elles sont appropriées à 
l'accomplissement des buts déclarés des Nations Unies, il est à présumer que cette action ne dépasse pas les pouvoirs 
de l'organisation. S'il est admis que l'action en question reléve des fonctions de l'organisation, mais qu'on allégue 
qu'elle a été entreprise ou menée d'une manière non conforme à la répartition des fonctions entre les divers organes , 
telle que la charte l'a prescrité, on aborde le plan interne, l'économie interne de l'organisation . Si l'action a été 
entreprise par un organe qui n'y etait pas habilité, il s'agit d'une irrégularité concernant cette économie interne , mais 
il n'en ressort pas nécessairement que la dépense encourue n'était pas une dépense de l'organisation”, (C.I.J, Rec 
1962, p.168.).  
(445) A.L. KARAOSMANOĞLU, Op.Cit, pp.298-299. 
(446) OP.IND de M. Morelli, C.I.J, Recueil 1962, p.221. 
(447) Troisième Comité, séance de 15 mai 1945, U.N.I.C.O, Vol.12, p.328, cité par: Gérard COHEN JONATHON, 
"Article 39" ,commentaire dans: Cot (J-P) et Pellet (A), Op.cit, p.647. 
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ورأت بلجيكا يف اقتراحها املذكور أنه إذا قدرت احملكمـة أن هـذه    ،تلحق ضررńا حبقوقها األساسية
فإن اجمللس سيكون مدعوŋا إىل معاجلة املسألة جمّددńا أو إخضاع الرتاع إىل  ،احلقوق منتهكة أو مهددة
  .اجلمعية لكي تقرر فيه

االقتراح البلجيكي من طرف أغلبية الدول الكربى ألسباب شƓ رغم تأكيـد اللجنـة   فض وقد ُر   
لن يكون بأي " -الذي كان يف صيغة تعديل –الفرعية الثانية املنبثقة عن اللجنة الثالثة أن هذا االقتراح 

لقانوين مناسبا لتقوية األساس ا"وإمنا كان ،"حال يستهدف التقييد من السلطات املشروعة جمللس األمن
  .)448("لقرارات اجمللس

وقد رفضت اللجنة الثالثة للمؤمتر مجيع املقترحات اليت كانت تستهدف اإلقـالل مـن السـلطة       
ومت اإلبقاء على مقترحات دمـربتن   ،التقديرية للمجلس يف تقدير املواقف القابلة ألن ترتب جزاءات
الظروف ومالبسات كل موقف أو نزاع  أوكس القاضية بترȫ حرّية للمجلس يف تقدير ما إذا كانت

تشكل عدوانńا أو إخالالً بالسلم أو هتديدńا له، فكانت االعتبارات السياسية غالبة على املّربرات الـيت  
قدمت للمؤمترين آنذاȫ وكانت تتعلق ضمنيńا بالدواعي واألسباب الذاتية والواقعية املرتبطـة أساسـا   

من قصد تعزيز مكانته ومكانة أعضائه الدائمني يف بلوȟ اهلـدف  باآلليات اليت أريد إعطائها جمللس األ
ولو مل تـرتبط هـذه   " حفظ السلم واألمن الدوليني أو إعادته إىل نصابه" وهو 39النهائي من املادة 

  . )449( املأمورية السياسية باعتبارات قانونية
 39السلطة بصريح نص املـادة   هذه الطبيعة السياسية لسلطة اجمللس يف التكييف جعلته حيتكر هذه   

لذلك أعترب أن طلب رأي استشاري من احملكمة حول هذه املسألة مبثابة تطاول على حق  ،من امليثاق
، فضالً عن ما تشكله الرقابة )450(وهو بذلك تعدي من احملكمة الختصاصها ،خاص وخطري للمجلس

يؤكد  SAHOVIČما جعل األستاذ من صعوبة بالنسبة للقضاء ملسألة ذات طابع سياسي باألساس، 
بتحليـل جوانبـها    من الصعب على رجل القانون معاجلة مسائل ال ترتبط اإلجابة عنها حصراً"أنه 

  .)451("القانونية 
                                                 

(448) Documents de la conférence de Nations Unies sur l'organisation internationale, San Francisco, 1945,Vol.12, 
pp.52-53. cité par: C.G WEERAMENTRY, OP.DISS, C.I.J., Recueil 1992, p.172. 

مـن  ) 2(اجمللس واحملكمة يف ظل سلطات تقديرية للمجلس يف تكييف املواقف والرتاعات ضمن الفقرة أنظر ما قلناه بشأن تالشي احلدود الفاصلة بني سلطات (449)
 .  الفرع األول من املطلب الثاين من املبحث الثاين من الفصل األول

، القـاهرة  32لة املصرية للقانون الـدويل، العـدد   ، اجمل"بعض اجلوانب القانونية املتعلقة بتطبيق جزاءات األمم املتحدة ضد روديسيا : " عبد األشعل : أنظر  (450)
 .105، ص 1976

(451)  Jean-Marc SOREL., " L'Élargissement de la notion de menace contre la paix ", Le chapitre VII des Nations 
Unies, colloque de Rennes, Op.Cit., p.7. 
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وإذا كان الفقه قد اختلف حول إمكانية وجود رقابة على سلطات جملس األمن يف التكييف فضالً   

ى أن اجمللس يتمتع بسلطة يف التقدير وجيب بالتايل على أيـة  فإن الكل متفق عل ،عن مدى مالءمتها
  .أن تترȫ له هامشاً من احلرّية يف التقدير غري خاضع للرقابة –إن وجدت  –رقابة على أعماله 

يف  جملـس األمـن  من الفقه الذي نفى أية رقابة على سـلطة   Combacau Jeanرب األستاذ تويع   
هـو  " 39تصاص عندما رأى مثال أن التهديد ضد السلم مبفهوم املادة من قرينة االخ التكييف انطالقاً

ورأى أن سـلطة   ،"السلم املوقف الذي يكون فيه جهاز Ưتص بعمل جزائي يعلن فيه أنه يهدد فعالً
ليس فقط ألهنا تستند على مفاهيم غري حمددة لكنها أيضا ألهنا  سلطة قانونيا غري حمددة"التكييف هي

ويف النهاية فليس هناȫ أي جهاز مؤهل إلعادة النظر يف التكييفات اليت يقوم  ،بةليست خاضعة للرقا
  .)452("هبا اجمللس

يستفيد من سلطة تقديرية ال ميكن أن تكون حمـالً  " جملس األمنأن  Aain Pelletويؤكد األستاذ    
باإلضافة إىل - ليس ألهنا فقط مستحيلة يف غياب حدود لسلطات اجمللس لكنها ستكون،...ألية رقابة

يف احلالة الراهنة يظهر أن جمللس األمـن  " ، ويشري أيضا إىل أنه)453("غري مالئمة ومǔهلا الفشل  -ذلك
وإذا ما طرحت املسـألة عليهـا    ،...حتديد وجود هتديد ضد السلم واحملكمة ال ميكنها أن حتل حملّه

  .)454("يف تكييف املوقف افيجب أن ترفض ممارسة اختصاصاهت
رسني الذين اختذوا موقفا وسطا يف هذه املسألة، فقـد  امن بني الد Giorgio Gajaوكان األستاذ    

ال ميكن للمحكمة من دون التطاول على اختصاص اجمللس أن تذهب إىل غاية احللول كليا "أكد أنه 
 ،ا جمللس األمنحمل اجمللس يف تقدير املواقف، ألن األمر يتعلق مبسألة سياسية يف األساس عهد امليثاق هب

لذلك يرى أنه وفيما خيص تثبـت  ،"فال ميكن للمحكمة ممارسة رقابة إال يف حالة التكييف التعسفي
  إن ـف"جملس األمن من خرق االلتزامات الدولية من أجل إقامة ما إذا كان يوجد هتديد ضد السلم، 

  
  

                                                 
يف مرحلـة الـدفوع    ȭرɀŸقɆȒة ȱيف  احملكمةه الذي دافعت عنه كال من الواليات املتحدة وبريطانيا أمام هو نفس Combacauولعل الطرح الذي جاء به  (452)

وحده وليس هناȫ أي جهاز ميكـن أن   جملس األمناألولية بعدم اختصاص احملكمة للنظر يف القضية عندما أكد موكليهما أن مهمة تقدير املوقف هي من اختصاص 
  :يف 1997أكتوبر  15وما قاله املستشار األمريكي أمام احملكمة يوم  1997أكتوبر  14ا قاله وكيل بريطانيا يف املرافعة الشفهية ليوم أنظر م. يكون بديال عنه

-Olivier Fleurance: La réforme du conseil de sécurité, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.257. 
(453) A.Pellet, " Rapport introductif, Peut-on et doit-on contrôler les actions du conseil de sécurité? " Le chapitre VII 
de la charte des Nations Unies, colloque de Rennes , Op.Cit, p.237. 
(454) A.Pellet, "Débats sous le présidence de Gilbert Guillaume",Le chapitre VII de la charte des Nations Unies , 
colloque de Rennes, Op.Cit, p.303. 
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أن تصرح على أساس اعتبارات من فيمكن للمحكمة إذًا ... قيودńا يالرقابة القضائية ال جيب أن تالق

واستشهد بـاملوقف اإلجيـاŸ    ،)455( "له الواقع والقانون أن اخلرق املثبت من طرف اجمللس ال وجود
جبوانب قانونية ملسألة متت معاجلتـها  "عندما كان األمر يتعلق  اȮɆȹاǿاɀȡ قɆȒةللمحكمة الدولية يف 
  .نفسها يف القضية على حد تعبري احملكمة )456("من طرف اجمللس أيضا

ƆاǮȱا țرȦȱا  
  ǵرɅة ȄȲƭ اŽ ȸȵɉ اȱتɀȪǣ ǼɆȪاǼȝ اȊȱرɆȝة اɆȱȿǼȱة

نطق ميثاق أكثر عمومية يف أهدافه وأقل إلزامية مكّرس مذهب الواقعية السياسية للدول الكربى      
لتعامل مـع  ، كما كّرس هذا التيار حرية جمللس األمن يف ا)فقرة أوىل(جمللس األمن يف التقيد بأحكامه 

قواعد القانون الدويل العام اخلارجة عن امليثاق، خاصة إذا ما تعلق األمر حبل الرتاعات وحفظ السلم 
  ).فقرة ثانية(يف إطار أحكام الفصل السابع منه 
 ǥرȪȦȱ1(ا :(ȄȲǲمȲȱ ةɆȵاȂȱǙȿ ǻɀɆق ȰقǕ ȧاǮɆȵ  

، وتسمح هذه األحكام أحيانńـا  تتميز العديد من بنود ميثاق األمم املتحدة بالعمومية يف أحكامها   
إطار مفتوح "، وهلا "هلا قيم متساوية"قة من وجهة النظر القانونية الضّي نبتفسريات متناقضة، وقد تكو

قانون األمم "يف مؤلفه  Kelsenمن حيث التفسري، هذا ما أوضحه األستاذ " على احتماالت متعددة
  .)457( 1953الصادر سنة " املتحدة

من امليثـاق   24هو نص الفقرة الثانية من املادة  Kelsenبق بوضوح مع ما أشار إليه ولعل ما ينط   
صة ال تستبعد وجود سلطات عامة Ưّص" املتعلقة بالسلطات اخلاصة جمللس األمن يف حفظ السلم اليت

،كما أكـدت حمكمـة   "به مبوجب الفقرة األوىل من نفس املادة له بأداء مسؤوليات أنيطت للسماح
كمـا   ،)458(قɆȒة ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅـا يف  1971سنة  الدولية يف رأيها االستشاري الصادرالعدل 

  ينطبق هذا القول مع مجيع أحكام الفصل السابع اليت صيغت بعمومية كافية قصد السماح للمجلس 
  
  
  

                                                 
(455) G.GAJA, Op.Cit, p.315. 
(456) C.I.J, Recueil 1984, p.436. 
(457) A. L .KARAOS MANOĞLU, Op.Cit, p.291. 
(458) C.I.J, Recueil 1971, p.52, parg.110. 
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  .)459("هني أو إعادته على نصابيباختاذ التدابري الضرورية إذا رأى ذلك الزما حلفظ السلم واألمن الدول

فيما يتعلق بتقّيد جملس األمن يف أداء واجباتـه   فإهنا ليست أكثر وضوحاً ،24وفيما خيص املادة      
  ملزم  )2(24فقد الحظ القاضي حممد جباوي أن جملس األمن بالصياغة احلالية للمادة  ،بنصوص امليثاق
هي " )2(24فصياغة املادة ، "امليثاق وفقا ألحكام"وليس " مبقاصد األمم املتحدة ومبادئها "فقط بالتقيد

أقل إلزامية جمللس األمن الذي يكفيه عدم صرف النظر عن أهداف ومبادئ األمم املتحدة يف عمومها 
وبالتـايل  ،"باحترام أحكام امليثاق ذات الصلة يف خصوصـياهتا  دون أن يكون على ما يبدو ملزماً نم

األمم املتحدة أكثر من احترامه خلصوصية هذه املادة  جملس األمن ملزم بالتقيد مبقاصد" ُيخشى من أن
  .)460("أو تلك من امليثاق

أنه خالل  )تدابري حتفظية( ȭɀȱرŸقɆȒة يف رأيه املخالف يف Weeramantry ويكشف القاضي     
إىل اللجنة  24لنص املادة  تعديالً 1945ماي  24األعمال التحضريية للميثاق قدم مندوب النرويج يف 

لثة اخلاصة بالتنظيم واإلجراءات يرمي إىل صياغة قاعدة جوهرية للسلوȫ للحد من سلطات جملس الثا
وقد مت رفض التعديل بعد أن لقي معارضة من  ،بني أعضائه ةاألمن وضمانńا ضد ممارسة سياسة املوازن

سيلة مرغـوب  بأن التعديل النروجيي ال يوفر و:" طرف املندوب الربيطاين حيث عّبر هذا األخري قائال
بعد أن ذكـر أن اهلـدف    ،"من غري املناسب احلد من تصرف اجمللس"، ورأى أنه "فيها حلل املسألة

ركه من خالل املبادئ اليت مت تضمينها يف الفصل األول مـن  ادتاملقصود من التعديل النروجيي قد مت 
  .)461(امليثاق

هدف إىل توسيع التزام اجمللس ليشـمل  الذي كان ي 24وهكذا مت رفض التعديل النروجيي للمادة     
ليس فقط التصرف بالتطابق مع أهداف ومبادئ امليثاق املتعلقة بالفصل األول منه وإمنـا يتعـداه إىل   

  .مجيع أحكام امليثاق يف تفاصيلها
     

                                                 
أن  193، عندما أكد يف فقرته 2004الصادر سنة " عامل أكثر أمنńا"تهديدات والتحديات والتغبري هذا بالتحديد ما جاء يف تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين بال (459)

بعمومية كافية للسماح جمللس األمن باملوافقة على اختاذ أي إجراءات قسرية كانت  -وجرى تفسريها –الصياغة املستخدمة يف الفصل السابع تتسم يف طابعها األصيل 
   :نظرأ". الزما حلفظ أو استعادة السلم واألمن الدوليني"عسكرية ضد أي دولة إذا رأى ذلك مبا فيها اإلجراءات ال

-Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et changement,“Un monde plus sûr : 
notre affaire à tous”,(DOC:A/59/565, 2 décembre 2004) ,parg.193.      
(460) M.Bedjaoui "Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, et- il possible? ", Op.Cit, p.266 , et voir 
aussi: M.Bedjaoui: Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, Op.Cit, pp.24 et 
Ss. 
(461)  ( Documents de la C.N.U.O.I, San Francisco,1945,Vol.11, p.385, cité par: OP.DISS de M.WEERAMENTRY, 
C.I.J, Recueil 1992, pp.173-174. 
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طǊرح على مستوى املنظمة مسألة معرفة ما إذا كان القيود املشار إليها يف الفقـرة   1947ويف سنة    
أحكام الفصل األول أو جيب أن ميتد ذلك إىل أحكام أخـرى ذات   ختص حصراً 24ثانية من املادة ال

 1947جـانفي   10إال أن األمني العام للمنظمة آنذاȫ أجاب يف تصرحيه الصادر يف  ،الصلة يف امليثاق
ساسية اليت أن القيود الوحيدة على سلطات اجمللس تنحدر من املبادئ واألهداف األ: " عن ذلك بقوله

 قɆȒة ǡɀȺǱوهو التصريح الذي أخذت به حمكمة العدل الدولية يف ،"تشكل الفصل األول من امليثاق
  .)462( عند تفسريها هلذه املادة 1971يف فتواها لسنة  ȡرȥǙ ǡرɆȪɅا

عتربت الوحيدة اليت حتد أǊأن أهداف ومبادئ امليثاق واليت René DENI-SEGUI ويرى األستاذ    
طاملا أهنا يف عمومها ختضع هلدف واحد وهو حفظ " مبادئ وأهداف واسعة"اجمللس هي  من سلطات

إذا كان من الظاهر أن مفهوم التهديـد  "ويرى أنه , رها مجيعهاكل األهداف ويّرب السلم الذي جيّب
 مقيدة لسلطات ووظـائف وثابتة  اًفإنه ال يتضمن حدود ،وغري قابل للتقدير اًوجمّرد اًضد السلم ذاتي

ر بكل سيادة ما إذا كان تدخله يف قضية ما تتناسب مع الفصل األول من امليثاق أو فهو يقّد ،اجمللس
  .)463( ال تتناسب مع ذلك

الذي يؤسـس لصـحة لـوائح     ȪȦȹ ȐȞǣات اȴȵɉ املتǥǼǶ وإذا أخذنا باجتهاد احملكمة يف قضية   
فإن جملـس   ،اص اليت تأخذ مبعيار اهلدفعلى قرينة االختص األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة اعتماداً

األمن لن تكون على سلطاته العامة واخلاصة أية قيود أو إلزامية من امليثاق عدا هدف حفظ السـلم  
، وهو ما يفرȟ أية رقابة على سلطاته التقديرية الذي يستوعب مجيع األهداف األخرى وخيتزهلا مجيعاً

  .)464( يف حفظ السلم من أي مضمون
أحد مظاهر احلرية اليت يتعامل هبا اجمللس مع بنود امليثاق هو غياب استناد اجمللس يف لوائحـه   ولعل   

فقد كشف حممد جباوي أنه وألسباب سياسـية   ،لألحكام الدقيقة اليت تربر تدخله يف بعض األحيان
شارة صراحة اإل Ưتلفة امتنع جملس األمن وملدة طويلة عن اعتماد األساس القانوين الختصاصه مهمالً

ر تصرفه وهو ما صّعب من مأمورية تقدير صحة أعماله، فطبقا لقانون األمم للفصل أو للمادة اليت تّرب
  ي ـفه ،بات قراراهتااإلشارة ملسّب املتحدة يف وضعه احلايل فإن أجهزة املنظمة ليس مطلوبا منها مبدئياً

  

                                                 
    . من الفرع األول من املطلب الثاين من البحث الثاين من الفصل األول من هذه الدراسة) 1(أنظر ما جاء يف الفقرة  (462)

(463) René DENI-SEGUI, "Article 24 (1),(2)" commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet, Op.Cit, p.143. 
(464) O.Fleurence, Op.cit, p.262. 



  الحدǷد الǞاصلة من ƭيƋ ƤلياƟ التنǞيذ Ƿالرǡابة :                                                                                الǆǞل الƦاني 

  

  
    بة بكـل سـهولة رقابـة شـرعية     تستند بأكثر عمومية ألهداف ووظائف وسلطات املنظمة متجن

  .)465(أعماهلا
على الفقرة السـابعة مـن    قاًمعلّ Gilbert Guillaumeويتدّعم رأي جباوي مبا أشار إليه القاضي    

عندما تدخل جملس األمن يف القضايا اليت أثري فيها االسـتثناء  :"املادة الثانية من امليثاق عندما ذكر أنه
  من حيث الشكل بشأن اختصاصه Ɵاه هذا االستثناء، كما امتنع   يّتخذ موقفاً، مل)7(2الوارد يف املادة 

اجمللس يف العديد من احلاالت عن اإلشارة إىل مواد امليثاق اليت يتأسس عليها تصرفه وهذا ما كـان  
ـ   )7(2ر أنه حƓ حيال قضية تثار فيها املادة ، حيث قّدنيسيةواالندعليه األمر يف املسألة  س فـإن اجملل

دون أن تؤثر هذه التدابري على  ميكن أن يتصرف باعتماده املساعي احلميدة أو حبل ودي يقبله الطرفان
  .)466("مسألة اختصاصه

 ǥرȪȦȱ2(ا :(ƃȿǼȱا ȷɀȹاȪȱا Ǽȝاɀق Ȝȵ ȰȵاȞتȱا Ž ȄȲǲمȲȱ ةɅرǵ  
 تنفيـذ  متفق على ضرورة التزام جملس األمن يف -وإن بشكل نسƑ -إذا كان الفقه الدويل يظهر     

فيما خيص مـدى هـذا    واضحاً أعماله بقواعد القانون الدويل العرفية واملكتوبة، فإنه اختلف اختالفاً
  .االلتزام

فإذا كان البعض يرى أن جملس األمن يف تنفيذ مهامه خيضع مبوجب أحكام الفصـل السـابع إىل      
خر ال يرى أن اجمللس يتمتع فإن البعض اآل ،قانون استثنائي يستجيب لظروف ومتطلبات حفظ السلم

  .يف كل األحوال بقواعد القانون والعدل الدويل هبذا االستثناء حبيث يبقى ملزماً
ه الـيت  عن نية حمّرري فإن العودة إىل األعمال التحضريية للميثاق ميكن أن يعطينا دليالً ،ومع ذلك   

  .ل و القانون الدويلحلدود املرسومة بشأن مدى تقيد اجمللس بقواعد العدا انصرفت إىل
من امليثاق  39للمادة  أن اهلدف من تصرف جملس األمن وفقاً Kelsenيرى  ،فبشأن اآلراء الفقهية   

أو إعادته إىل نصابه، ويشك يف أن اجمللس ميكنه أن يأخـذ يف   -وليس القانون -إمنا هو حفظ السلم
ن اجمللس يقدم للطرفني حالً عادالً لكـن  ففي إطار تصرفه فإ ،االعتبار مبادئ العدل و القانون الدويل

  ن أن ـن ميكـقرار من طرف جملس األم تنفيذف" ،مع القانون الدويل املوجود ليس بالضرورة متطابقاً
  

                                                 
(465) M.Bedjaoui;" Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est-il possible? ", Op.Cit, pp.267-268 , 
et voir aussi: M.Bedjaoui ; Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, Op.Cit, 
pp.49-64. 
(466) G.Guillaume, " L'article 2 paragraphe 7 " ,commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet, Op.Cit, p.159. 
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استعمال القوة سوف يؤدي إىل إجباره علـى  "، وبالتايل فإن )467("جديداً حلالة ملموسة اًينشأ قانون

  .)468( "السلم أو إعادته على نصابه الذي يظل اهلدف الرئيسيإبعاد الشرعية الدولية من أجل حفظ 
اليت ترى  Rosalyn HIGGINSنذكر األستاذة  ،هذه املسألة من وسطاً ومن الفقه من اختذ موقفاً   
بأن ليس جمللس األمن حق تقدير مـدى خضـوعه لقواعـد القـانون      -Kelsenخالف ما يراه -

ا لكيفيات تطبيق قواعد القانون الدويل يف حل الرتاعات الدوليـة  إال أهنا ولدى مقارنته ،)469(الدويل
يف أي واقعة أو حدث فإن هناȫ اختالف جـوهري بـني اسـتعمال    "ترى أنه ،بني اجمللس واحملكمة

القانون الدويل من طرف جملس األمن واستعماله من طرف جهاز قضائي على شاكلة حمكمة العـدل  
ل الرتاعات عن طريق الكشف عن الوضع القانوين للطرفني كمـا  الدولية، حيث متيل احملكمة إىل ح

يرمسه القانون الدويل، بينما يشجع جملس األمن الطرفني على التوافق بينهما أو يوصي بإتباع احللـول  
          فالعمليـة السياسـية للمجلـس جيـب      ،"التقدير يف رها بنفسه، فله سلطة سياسية واسعةاليت يقّد

 according to وليس طبقا للقـانون   with in the lawحدود القانون  تكون يفأن  -باألحرى -

the law      فالتطابق مع القانون هو من وظيفة احملكمة بينما اجمللـس لـيس لـه إعطـاء إجابـات ،
  .)470(قانونية

من جهة أخرى أن الدول السيادية ال ميكنها بالتأكيد أن تنيط مبجلس األمن Pellet  Alainويذكر    
 Nemo plus "أكثر مما ميلـك   فال ميكن ألحد أن حيّول حقاً"سلطات مطلقة هي بنفسها ال متلكها 

juris transferre potest quam habet)471(،  ومع ذلك فإنPellet    يف موضـع آخـر ȫيستدر
ا يف القانون الدويل هناȫ قواعد منحت جمللس األمن اختصاصات واليت منـه "ملوقفه ليؤكد أنه  تدقيقاً

وهو وضع  ،تطبيق القانون الدويل -احتماالً–اختصاصه يف بعض املواقف الدقيقة اليت تسمح له بإبعاد 
بني ضرورات حفظ السلم واألمن الدوليني كمسؤولية أساسية للمجلـس وضـرورة    متوازن نسبياً
         عـد اآلمـرة   غري أنه يستثين من مسألة إبعاد القانون الدويل يف هـذه احلالـة القوا   ،"احترام القانون
jus Cogens ،   وهو خيتلف يف رأيه هذا مع ما ذهب إليه حممد جباوي الذي يعتقد أن جملس األمـن

  .)472( جيب عليه احترام امليثاق والقانون الدويل العام يف عمومه وخاصة القواعد اآلمرة

                                                 
(467) M. Bedjaoui ; "Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible? ", Op.Cit, p.269. 
(468) Ibid, p.271. 
(469) R.HIGGINS, " the place of international law in the settlement of disputes by the security council", vol.64, 
A.J.I.L, 1970, p.9. 
(470) Ibid, p.16. 
(471)  A.Pellet,"Rapport introductif ,Peut-on et doit-on Contrôler les actions du Conseil de sécurité ?"., Op.Cit., p 233. 
(472)  A.Pellet, et M.Bedjaoui , " Débats sous le présidence de Gilbert Guillaume ", Op.Cit., pp.301-302.  
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املؤمترين يف سان فرانسيسكو قد سنجد أن  ،من امليثاق )1(1وبالعودة إىل األعمال التحضريية للمادة   

على التفرقة بني احللول السلمية للرتاعات والتدابري الردعية يف مسألة خضوع جملس األمن  اتفقوا فعالً
وفق ما مت القبول به من طرف الدول الكربى من تعديالت صـدرت   ،ملبادئ العدل والقانون الدويل

  .عن بعض الدول الصغرى واملتوسطة
أن االقتراحات اليت مت تقدميها من طرف الـدول الكـربى يف    DE ARÉCHAGAفقد كشف     

نفسـها  لفقد اختذت القوى العظمى  ،مؤمتر دمربتن أوكس كانت تنتمي إىل مدرسة الواقعية السياسية
ومت  ،لوظيفة جملس األمن" بوليس السلم"موقع اهليمنة يف اجملتمع الدويل آنذاȫ من أجل إرساء مفهوم 

  " العدل"وقد مت إمهال مصطلح  ،ا املؤمتر إمهال كل إسناد ملبادئ العدل والقانون الدويلتسجيل يف هذ
إال يف فقرات موّجهة حلماية االختصاص الـوطين Ɵـاه   " القانون"أدبياŕ ومل تتم اإلشارة إىل مصطلح

إىل  العمل الدويل، إال أن االنتقادات بدأت تطفو إىل السطح حƓ قبل أن تظهر هـذه االقتراحـات  
مما جعل بعض املشاريع املقدمة للتعديل تلح على ضرورة أن يتضّمن امليثاق االستناد ملبـادئ   ،العلن

  . )473(القانون الدويل
ويف مؤمتر سان فرانسيسكو رأت الدول املتوسطة والصغرى يف اتفاق مشترȫ أن اهلدف اجلوهري    

عدل أو خرق القـانون   ليس بثمن الال ولكن ،للمنظمة جيب أن يكون حفظ السلم واألمن الدوليني
للهـدف األساسـي لألمـم      " وفقا ملبادئ العدل والقانون الـدويل "واقترحت ضم عبارة  ،الدويل
  . )474(املتحدة

غري أهنا أشارت إىل أنه جيب أن ينطبق على احللول السلمية  ،وقد قبلت الدول الكربى هذا التعديل   
وأشار منـدوŸ بريطانيـا    ،اعية الفعالة للحفاȗ على األمن الدويلللرتاعات وليس على التدابري اجلم

كالتفرقة جملس األمن والواليات املتحدة األمريكية يف تدخلهما على أن التفرقة بني احلالتني يف وظيفة 
  . )475( بني وظائف البوليس ووظائف جلان التسوية

فرقة بني احلالتني كانت ستكون أن حجة الدول الكربى يف الت DE ARÉCHAGAويرى األستاذ    
  ادة ـللم على الوظيفة البوليسية والوقائية جمللس األمن طبقاً لو أهنا استندت حصراً -يف نظره -مقبولة 

                                                 
(473) E.J.DE  ARÉCHAGA, O p.Cit., pp.6 - 7. 

جيب أن يكـون   وقد كانت هذه العبارة من اقتراح مصر الذي جاء من بني أربعة اقتراحات، وقد كانت أحد النقاط املثارة يف هذا الصدد أن حل الرتاعات ال (474)
 : بأي ƣن، وباخلصوص بثمن الالعدل وعلى حساب الدول الصغرى، أنظر 

- U.N.C.I.O , Doc 944 , 1(1) 34(1) , pp.7 et Ss cité par : 
Manfred LaCHS , " Article 1 parg 1 " , commentaire dans : (J-P) Cot et (1) Pellet., Op.Cit., p.35. 
(475) E.J.DE ARÉCHAGA, Op.Cit., pp.8 - 9.  
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ل مؤمترو سان فرانسيسكو إعطاء حرية جمللس لذلك يرى أنه لدواعي هذه املادة  فّض ،من امليثاق 40 

غـري   ،ستعجالية من نشاطهاالقانون الدويل يف هذه املرحلة األمن بغض الطّرف يف احلال عن قواعد ال
جيـب   40فالتدابري املؤقتة كما صّرحت هبا املادة  ،ال يدل على أي نتيجة حامسة –يضيف  –أن هذا 

  . )476( أالّ تضر حبقوق ومراكز أطراف الرتاع

س أن يكون مركـز هـذا   هكذا إذًا أرادت الدول الكربى اليت حتتل مقاعد دائمة العضوية يف اجملل   
وهو مركـز يعكـس    ،األخري يف عالقة أعماله بقواعد القانون الدويل منذ األيام األوىل لنشأة املنظمة

وهـي   ،بالتأكيد االعتبارات السياسية الغالبة على األجواء والظروف اليت نشأت فيها املنظمة ككـل 
اعد القانون الدويل اليت تشكله مصـادر  بقو -بالضرورة  -د اجمللس اليت أرادت أال يتقّي تااالعتبار

 ييف إعالنه امللحق بأمر Shigeru Odaكما أشار إىل ذلك القاضي ،أخرى خارجة عن حدود امليثاق
  .)477(قɆȒة ȭɀȱرŸيف  1992احملكمة الصادرين سنة 

نـائي  مع قضايا تسليم اجملرمني ودوره يف القمع الدويل اجل جملس األمن وما بّيناه Ɲصوص تعامل    
على أن مسألة تطابق أعمال اجمللس مع قواعد القانون الدويل مسألة مفترضـة   اًواضح دليالً ،عموماً

 Philippe Weckelلتمتع أعماله بقرينة الصحة، مما جعـل األسـتاذ    وال جيب التشكيك فيها نظراً
هذا اجلهاز يقـول  فقد أصبح  "،يعتقد أن اهلوة بني األمن والشرعية قد تالشت يف وظيفة جملس األمن

، مما عقّد من مأمورية الرقابة على تعامل جملس األمن مع )478(القانون، وينشأ القانون ويفرض القانون
  .)479( قواعد ومبادئ القانون الدويل املعترف هبا والسارية املفعول

  
  
  
  

                                                 
(476) Ibid, pp.10 – 11. 

الصادرة ضد ليبيا ميكن أن تكون ملزمة بغض ) 1992(748جملس األمن الصادرين يف القضية أن الئحة يف إعالنه امللحق بأمري احملكمة  ODA القاضي أكد (477)
  :، أنظرخارج امليثاق النظر عن مسألة معرفة ما إذا كانت تنسجم مع قواعد القانون الدويل اليت تتضمنها مصادر أخرى

- Déclaration de M.Sh.ODA, C.I.J, Recueil 1992, p.129. 
(478) PH.Weckel,"L'application de chapitre VII de la charte par le conseil de sécurité" ,A.F.D.I, 1991, p.129,cité par : 
O. Fleurence,Op.Cit,p.232. 

على خلق الشروط ... موامم املتحدة صّمشعوب األ: "من امليثاق نفسه يف هذا الشان اليت تنص على أن يرى األستاذ حممد جباوي أن ديباجة امليثاق أكثر حزماً (479)
 القانون االتفاقي والقانون الدويل احترام،فالديباجة مل تنص على "الضرورية لتحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل

  : رأنظ" .الحترامه... الشروط الضرورية"العام فحسب، بل تعدته إىل خلق 
- M: Bedjaoui ;" Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible? ", Op.Cit,p.269.  
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ǬȱاǮȱا țرȦȱا  

 ǻɀɆقǥǻǿاȿ  ɂȲȝ  مةȮǂة اǣقاǿ اتɆȱǓ  
إمكانية تطبيـق   –يف عمومها  –والنظام األساسي للمحكمة ال تستبعد إذا كانت أحكام امليثاق    

فـإن   ،رقابة قضائية على لوائح جملس األمن أثناء النظر يف أية مسألة أو نزاع من طـرف احملكمـة  
املمارسة الدولية وكذا السوابق القضائية أكدت أن الرقابة باإلجراء االستشاري مشروطة واحتماليـة  

كما أن إجراءها بالطريق املنازعاź يبقى موصـوف بالطـابع العرضـي    ،)قرة أوىلف(وحمدودة األثر 
  ).فقرة ثانية( عملياً فضال عن أنه يصعب حتقيقه ،تحفظاملو

 ǥرȪȦȱر) : 1(اǭɉا ǥǻȿǼƮȿ ةȕȿرȊȵ ɃǿاȊتȅɍا ǒراǱɋاǣ ةǣقاǿ  
ي وانسجاماً مـع  من نظامها األساس 65فإن احملكمة الدولية طبقا للمادة  ،على مستوى النصوص   

أن تفيت يف أية مسألة قانونية بناءă على طلب أية هيئة رخص هلا ميثـاق  "هلا  ،من امليثاق 96نص املادة 
  ."أو حصل هلا الترخيص بذلك طبقا ألحكام امليثاق ،األمم املتحدة باستفتائها

يـة العامـة   أوصت اجلمع، وفضال عن ذلك ومن أجل تأمني احترام القانون الدويل بشكل أفضل   
خضـع باسـتمرار   أن ُت،أجهزة األمم املتحدة واهليئات املتخصصـة  )أ)(II(171مبوجب الئحتها رقم 

يف إطار اختصاصها حملكمة العدل الدولية املسائل القانونية املهّمة والصعبة اليت تنشأ يف إطار نشاطاهتا 
 ،"تحدة أو مواثيق اهليئات املتخّصصةومنها مسائل القانون املتعلقة بتفسري ميثاق األمم امل"،االستشاري

وهي حماولة من اجلمعية العامة ترمي إىل تكليف احملكمة الدولية مبهميت التفسري ورقابة الشرعية علـى  
  .)480( أعمال أجهزة األمم املتحدة

شرعية إحـدى لـوائح    على وإذا كان هذا هو حال النصوص اليت ال تستبعد إمكانية تطبيق رقابة   
فإن املمارسة الدولية مدّعمة بالسوابق القضائية للمحكمة  ،إجراء طلب الرأي من خالل جملس األمن

فإن الرقابة احلاصلة مبناسبته  ،على أنه احتمايل احلدوث نفسها أفضت إىل أن إجراء هذه الرقابة فضالً
  .نونية من حيث املبدأكما أهنا حمدودة القيمة القا،ليست مطلقة وال غري مشروطة

 Contrôle par procédure consultativeفإن الرقابة باإلجراء االستشـاري   ،فكما هو معلوم   
  أو  دةـم املتحـمن النظام األساسي بطلب من أية هيئة يرخص هلا ميثاق األم 65للمادة  دة وفقاًمقّي
  

                                                 
(480) M.Bedjaoui, " Le Contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité , est-il possible ? " , Op.Cit.,p.266. 
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مـن   )1(96لعامة بناءă على املـادة  واملقصود هو جملس األمن واجلمعية ا ،حصل هلا الترخيص بذلك

وكذا سائر فروع املنظمة والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا ممن جيوز أن ترخص هلا اجلمعية  ،امليثاق
من امليثاق، وهذا  )2(96العامة بذلك يف حدود املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا طبقا للمادة 

من طرف جملس األمـن أو  " بإرادة حسنة"رس إال بإخطار احملكمة يعين أن هذه الرقابة ال ميكن أن متا
صة من طرف األجهزة واهليئات املتخّص - دون أن يكون ذلك مستحيالً -أو استثناءă  ،اجلمعية العامة

  . )481( مع كافة القيود الواردة على ذلك
دويل فإن رقابـة أعمـال   إىل أنه  من دون ثورة معتربة للنظام القانوين ال Alain Pelletويذهب     

بالقيود املالزمـة للحالـة   "جملس األمن من طرف حمكمة العدل الدولية ستظل تصطدم لوقت طويل 
لذلك فإن حـدوث هـذه الرقابـة     .)482( "الراهنة لقانون اجملتمع الدويل ونظام األمم املتحدة نفسه

اليت  -ويبقى طلب الدول  ،رأيبواسطة هذا اإلجراء يبقى مرتبط باإلرادة السياسية للجهاز طالب ال
حول مدى تطابق بعض اللوائح أو أية مسألة قانونية تثريها  -ليس هلا حق طلب الرأي بصفة انفرادية 

  . )483( معّرض خلطر عدم القبول من طرف أغلبية أعضاء اجمللس أو اجلمعية
 181صويت على القـرار  رفضت اجلمعية العامة مثال طلب رأي احملكمة قبل التفقد  ،ويف املمارسة   

، كما رفض اجمللس عدة مّرات طلب رأي )484(واملتعلق بتقسيم فلسطني 1947نوفمرب  27الصادر يف 
احملكمة بشأن عدة مسائل قانونية ارتبط الكثري منها مبضمون لوائحه كان آخرها رفض طلـب رأي  

ة احملتلّة بعد الفيتـو األمريكـي   حول النتائج القانونية الناƟة عن تشييد جدار يف األراضي الفلسطيني
  .2003املمارس ضد مشروع القرار املتضّمن طلب الرأي يف نوفمرب 

ولعل احلالة الوحيدة اليت جلأ فيها جملس األمن إىل حمكمة العدل الدولية لطلب الـرأي كانـت        
لى طلب فتوى من عندما توافق أعضاء اجمللس الدائمني ع )ȹاɆǤɆȵا(ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅا مبناسبة قضّية 

حول النتائج القانونية بالنسبة للدول األخرى حيال التواجـد املسـتمر    284احملكمة مبوجب القرار 
وهي املناسبة اليت أرادت فيها  ،)1970(276األمن  سجلنوب إفريقيا يف ناميبيا رغم صدور الئحة جمل

  ا من ـحلاكم يف جنوب إفريقيوعزل النظام ا ،الدول الكربى خلع الشرعية عن هذا التواجد من جهة

                                                 
(481) A.Pellet, "Rapport introductif ,Peut-on et doit-on Contrôler les actions du Conseil de sécurité ? "., Op.Cit.,p.233. 
(482) Ibid. 
(483)  A.L. KARAOSMANOĞLU., Op.Cit., p.296. 

، 1995فؤاد شاهني، دار املكتبة الوطنية، الطبعة األوىل، بنغازي : ، ترمجة )الشرعية اجلائرة : األمم املتحدة ) ( 2(النظام العاملي اجلديد : أمني شاوس وآخرون  (484)
  .49ص 
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القاضية بفسǸ انتداب جنوب  )1966( 2145جهة أخرى بإصباȟ الشرعية على الئحة اجلمعية العامة 
وهو ما حصل بالفعل بعـد مـا أصـدرت     ،إفريقيا على اإلقليم حمل االنتداب وإضفاء إلزامية عليها

ا شرعية فسǸ االنتداب مبوجب الئحة واليت أكدت فيه 1971جوان  21احملكمة فتواها يف القضية يوم 
  .)485( اجلمعية العامة ولوائح جملس األمن ذات الصلة

س النسبية واالحتشـام  أن االجتهاد القضائي للمحكمة كّر Brigitte Bolleckerوترى األستاذة    
اجملـال  نت عهد اجلرأة القضائية يف هذا فإذا كانت احملكمة قد دّش ،فيما خيص حق احملكمة يف الرقابة

أن هلا احلرّية الكاملة يف معاجلـة كـل   "  1962سنة  ȪȦȹ ȐȞǣات املȚȺمةعندما صّرحت يف قضية 
العناصر املالئمة وباخلصوص حقها يف معاجلة مسألة مطابقة قرارات اجلمعية العامة للميثاق عندما ترى 

كانت أكثر  1971سنة ɆǤɆا قɆȒة ȹاȵ، فإهنا مبناسبة فتواها يف )486( "أنه من املناسب التطرق إىل ذلك
  . )487( احتشاماً وظهر أن سلطة الرقابة سلطة نسبية وخاضعة مع ذلك لوجود اعتراضات

لـيس حـول صـحة الالئحـة     " أن  1971جوان  21فقد أكدت احملكمة يف رأيها الصادر يف    
2145(IXX) ميثاق مت طلب للجمعية العامة أو لوائح جملس األمن الالحقة هلا، وال حول مطابقتها لل

وألن اعتراضـات قـد مت    ،ومع ذلك فإنه ويف إطار ممارستها لوظيفتها القضائية ،الرأي االستشاري
فإن احملكمة ستعاž هذه االعتراضات يف عرضها لألسباب قبل النطق حول النتائج القانونية  ،صياغتها

  .)488( "املترتبة عن هذه اللوائح 
يف  تƟيب عن هـذه االعتراضـا   ميكنها أن تعاž أو احملكمة الفإن  ،وحبسب رأي احملكمة أعاله  

مما يعـين أن هـذه   ،م عليها أن تتعرض هلا باملعاجلة فقط يف عرضها لألسبابمنطوق رأيها بل يتحّت
حمل املسـألة   حنتيجة حامسة أو أثر قطعي على اللوائ -إن وجدت- االعتراضات سوف لن يكون هلا

فلـيس   ،محكمة يف هذا اإلطار اعتبار هذه اللوائح كأن مل تكن أو إلغائهاميكن لل فال ،املستفتاة فيها
كمـا  -للمحكمة سلطة الرقابة القضائية وال االستئناف على قرارات األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة

وإمنا للمحكمة فقط يف حالة عدم انتظام الالئحة أن ترفض يف منطـوق رأيهـا أن    -سنرى فيما بعد
  .  )489(نتيجة قانونية تستمد منها أي

                                                 
(485)  C.I.J , Recueil 1971 , pp.46 – 47 et 52 – 53. 
(486)  C.I.J , Recueil 1962., pp.157. 
(487) B.Bollecker ; "L'avis Consultatif du 21 juin 1971 dans l'affaire de la Namibie (Sud-Est Africain ).", 
A.F.D.I,1971, p.299. 
(488) C.I.J., Recueil 1971,p 45, parg. 89. 
(489) Patrick Daillier, "Article 96 ", commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet, Op.Cit,p.1298-1299.   
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فإن هذه اآلراء ليس هلا  ،)490(وفضال على أن اآلراء االستشارية ليس هلا من حيث املبدأ األثر امللزم   

ف على مشروع القرار يفيد بوجود لرأي أثر موقّلف رغم ما يقال عن إمكانية أن يكون أي أثر موقّ
  .دودية أثرها ونقص تأثريها ، وهو ما يظهر حم)491(رقابة قبلية قبل اختاذه

 ǥرȪȦȱ2(ا :(ȨɆȪǶتȱة اǤȞȍȿ ǥǿǾǵ źاȝȁاȺامل ǒراǱɋاǣ ةǣقاǿ.  
      źيؤكد الفقه والقضاء الدوليني على أن الرقابة بـاإلجراء املنازعـاContrôle par procédure 

contentieuse  من رقابة الشرعية بواسطة اإلجراء االستشاري أقل قيوداً تليس.  
فإن  ،ان الفقه يؤكد أنه من الصعب حتقيق الرقابة بالطريق املنازعاź املباشر إال بصفة عرضيةفإذا ك   

 املوقف املتردد للمحكمة الدولية بشأن مسألة معاجلة شرعية أعمال أجهزة األمم املتحـدة عمومـاً  
  .للدعوى اإلجراءات العارضة  مبناسبة أثبتت أهنا رقابة حذرة ومتحفظة خاصة وجملس األمن خصوصاً

اق إىل تناول الرقابة عن طريـق هـذا   من الفقه السّب KARAOSMANOĞLUويعترب األستاذ    
اإلجراء، فقد أشار إىل أن اللجنة الفرعية الثانية للجنة الرابعة ملؤمتر سان فرانسيسكو اعترفت صراحة 

 نص مـن نصـوص   إمكانية حدوث رقابة التفسري إذا ما تعلق األمر بعدم اتفاق دولتني على تفسريب
، ولكن احملكمة سيكون عليها يف هذه احلالة النطـق فقـط حـول    )492(امليثاق أو أية معاهدة أخرى

      حبكـم   فـال يتعلـق األمـر    ،الـرتاع  حمـل أحكام امليثاق وليس حول صحة أعمـال املنظمـة   
          .)493(بالبطالن

لدولية غري متالئم مع طعن يسمح بالرقابـة  أن اإلجراء املنازعاź لدى حمكمة العدل ا ويؤكد أيضاً   
من النظام األساسي الـيت   34على شرعية أعمال املنظمة من الناحية النظرية حسبما تنص عليه املادة 

   ذا األساس ـى هـوعل ،تعترب أن الدولة فقط هي املؤهلة للتقاضي أمام احملكمة دون املنظمات الدولية
  
  

                                                 
ȞȵاǼȽات اȳɎȆȱ املȵƎة ȢȲǣ ȜȵاɅǿـا ȿاŎـر   ƘȆȦǩ نذكر رأيها يف قضية  ،شاريأكدت احملكمة يف العديد من آرائها االستشارية األثر غري امللزم للرأي االست (490)

،وقضـية  )C.I.J Rec 1951, p 20(اȱتȚȦǶات اɀȱاɂȲȝ ǥǻǿ اȦǩاقɆة اɀȱقاɅة Ǳ ȸȵرȝة اǣɋاȿ ǥǻاملȞاقǤة ȾɆȲȝـا قضية ، )(ȵȿǿȿ C.I.J Rec 1950, p.71اɆȹا
، وقد يكون للرأي االستشاري األثر امللـزم باتفـاق   )ȱ )C.I.J Rec 1956, p 84تماȅات Ǽȑ اȯɀǵɀȮȆȹɀɆȱ ا ȮǵǕاȳ اȮǂمة اǻɋاɅǿة ملȚȺمة اȞȱمȰ اɆȱȿǼȱة

بني فرنسـا   ȵراȴɆȅ اɆȆȺƨةيف قضية  1923فيفري  07األطراف على ذلك كما حدث بالنسبة للرأي االستشاري الذي أصدرته احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف 
  .102-101: أنظر يف هذه القضية أƥد بلقاسم؛ القضاء الدويل، املرجع السابق، ص" .االستشاري بالتحكيم"وبريطانيا فيما عرف 

(491) M. Bedjaoui; "Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible? ", Op.Cit, pp.280-281. 
(492) U.N.C.I.O, vol.13, pp.719-720. 
(493) A.L. KRAOSMANOĞLU, Op.Cit.p.295. 
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، )494(وغري مباشرة  صفة عرضيةبباشرة يف قرارات األمم املتحدة إال ال ميكن للدول األعضاء الطعن م

حالة طلب دولة : حيث يكون للدولة اليت تطعن يف شرعية لوائح األمم املتحدة حالتني Ưتلفتني ومها 
ت الئحة لدى جهاز من أجهزة املنظمة، وحالة طلب دولة ضد دول نازعت يف صـحة  ّنضد دول تب

من أن حيقـق نتـائج    اًة تنفيذ التزاماهتا املترتبة عنها، لكن يبقى اإلجراء بعيدالئحة ورفضت بالنتيج
ل ومرضية يف ظل اختصاص اختياري للمحكمة مكّبل بشروط إضافية ليس أقلها أن تكون مصاحل الد

  .)495( مباشرة وشخصيةيف الدعوى 
ة أعمال أجهزة األمـم  من جهته فإن حممد جباوي ورغم تأكيده على إمكانية إجراء تقدير لصح    

حيصر هذا النوع من رقابـة   -بصفة عامة–املتحدة عن طريق إجراء منازعاź، إال أنه يرى أن الفقه 
مـن النظـام األساسـي     59الشرعية يف عدم حجية نسبية للتصرف غري الصحيح نظرńا ألن املـادة  

  .)erga omnes )496 للمحكمة متنع النطق ببطالن مطلق ويف مواجهة الكافة
ـ  اًأن اإلجراء املنازعاź على غرار اإلجراء االستشاري يبقى عرضي Alain Pelletويرى      اًواحتمالي

طاملا أن رقابة الشرعية خالله مرتبطة بإرادة الطرفني حبيث يكون من الضروري تقدير صحة لـوائح  
   لكـن األمـن  ميكن رقابة أعمـال جملـس   "وبالتايل يرى أنه ،)497(جملس األمن من أجل حل الرتاع

  .)498("بصعوبة
أن اجتـهاد   SORELيرى األسـتاذ   ،وفيما خيص االجتهاد القضائي حول هذا النوع من الرقابة   

يف بعض الظروف Ɲالف ما كان عليه احلال عندما صدر الطلـب مـن    احملكمة الدولية ظهر متردداً
   اًـنسبي اًـغامض قɆȒة ȮɆȹاǿاɀȡااملنظمة نفسها عرب اإلجراء االستشاري، فقد بدا موقف احملكمة يف 

  
  

                                                 
أنه  إذا كان ƣة نزاع حول اإلقلـيم فإنـه ال    صبعدم االختصا 1963 ديسمرب 2يف حكمها الصادر يف اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃ من بني ما قالته احملكمة يف قضية  (494)

فاقية الوصاية على اإلقليم ووحدة الكامريون الشمايل مع احتاد نيجرييا فيما بعد مل ون واململكة املتحدة وإمنا بني الكامريون واجلمعية العامة، فإنشاء اترييكون بني الكام
فت احملكمة فيما بعد أنه مع ذلك يكن من فعل اململكة املتحدة ولكنها ترتبت على إجراءات اختذهتا اجلمعية العامة حƓ ومل مت ذلك مبوافقة وتأييد اململكة املتحدة،وأضا

عبد العزيز حممـد سـرحان،   : على القضية  وأنظر تعليقاً) C.I.J., Recueil 1963, pp.32-35: (أنظر  .طلب ضد األمم املتحدة ذاهتاال يتصور توجيه هذا ال
  .240-233املرجع السابق، ص 

مة النظر يف الدعوى أمثلة واضحة على رفض احملك) 18/07/1966حكم (ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅا و) 2/12/1963حكم ( اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃوتبقى قضييت  (495)
  :وأنظر أيضاً  ،).A.L. KARAOSMANOĞLU, Op.Cit, pp.294- 295: (بسبب عدم وجود مصلحة مباشرة وحممية قانوناً للطالب، أنظر

  .43-40 ص،املرجع السابق، "1988أبريل  26مفهوم الرتاع القانوين يف ضوء فتوى حمكمة العدل الدولية يف : "زهري احلسين
(496) M.Bedjaoui "Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible? ", Op.Cit, p.286. 
(497) A.Pellet, "Le rapport introductif  Peut-on et doit-on contrôler les actions du conseil de sécurité? ", Op.Cit, p.226. 
(498) Ibid, p.221. 
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لكنها Ưتصة بالنطق حول جوانب قانونية ميكن  ،رت أنه ال ميكنها تقدير لوائح جملس األمنعندما قّد

  .)499(أن تكون مفصولة عن هذه اللوائح
وإذا كانت حمكمة العدل الدولية مل يسبق هلا أن تناولت مسألة شرعية لوائح جملس األمن يف مرحلة    

يف مراحل اإلجراءات العارضة للـدعوى، وƳـص    شديداً البت يف املوضوع فإهنا قد أظهرت حذراً
  .اليت تصدت هلا الدفوع التمهيدية للقضايا بالذكر مرحليت التدابري التحفظية و

الشهرية من أبرز القضايا اليت أبدت فيها احملكمة الدولية حذرها الشـديد   قɆȒة ȭɀȱرŸوكانت    
يف مـرحليت التـدابري    )1992(748و )1992(731جملس األمن  البت يف شرعية الئحيت حول مسألة
  ).1998(الدفوع التمهيدية  و )1992( التحفظية

  وبعدما شكّكت ليبيـا يف صـحة القـرار     1992أفريل  14يف  احملكمة ففي األوامر اليت أصدرهتا    
احملكمة أنه ال ميكنها يف هذه املرحلة مـن  أعلنت  ،)500(وأكدت Ưالفته للقانون الدويل )1992(748

  وهو املوقف الذي  ،)501(")1992(748حول األثر القانوين لالئحة جملس األمن  النطق هنائياً"التقاضي 
 ،)502(شاطرها فيه الكثري من القضاة مبن فيهم الذين أصدروا أراء Ưالفة لألوامر الصادرة عن احملكمة

ادت فعال من قرينة الصحة Ɵاه الدول واملنظمات الدولية واألجهـزة  قد استف 748وظهر أن الالئحة 
ذا النوع من الرقابـة  بشأن توفر فرص هل الدولية مبا فيها احملكمة، وبدا أن حتفظ احملكمة قد أظهر ومهاً

كما أنه ليس هناȫ من دالئل  ،)503(احملكمة بصدد تنمية االجتهاد القضائي لرقابة الشرعيةتكون فيها 
     بافتراض أن احملكمة تنوي استعمال القليل من الفرص املعروضـة عليهـا ملمارسـة رقابـة      تسمح
   .)504( قةمعّم

من امليثاق متثالن األساس الوحيد املعتمد من طرف احملكمة يف رفض  103و 25وإذا كانت املادتني   
  فسيؤدي  )1992(748لالئحة النطق حول األثر القانوين  -بالتايل–التأشري بالتدابري التحفظية ورفض 

  
                                                 

(499) (J-M) SOREL, "les arrêtes de la C.I.J du 27 Février 1998 sur les exceptions préliminaires dans les affaires dites 
de Lockerbie , et le suspense demeure… ", Op.Cit, p.714. 

 .60 ،املرجع السابق، ص"كرŸ أمام حمكمة العدل الدوليةوقضية ل"عبد العزيز Ưيمر عبد اهلادي،  (500)
(501) C.I.J, Recueil 1992, (JAL/RU), p.15 et C.I.J, Recueil 1992, (JAL/EU), p.126. 

أبطلت حقوق ليبيا دون اإلدعاء يف هذه املرحلـة مـن    قد جمللس األمن) 1992(748الالئحة "أنظر رأي القاضي حممد جباوي يف هذه املسألة الذي رأى أن  (502)
نا الفصل مبكراً يف مسألة املوضوع املتعلق بالصحة الدستورية هلذه الالئحة اليت استفادت من قرينة الصحة،و اليت جيب أن نفتـرض وألول  التدابري التحفظية بأنه ميكن
 : ، وهو رأي يقترب من رأي القاضي ويرامنتري، أنظر)C.I.J., Recueil 1992, JAL/RU, p.156: (أنظر". وهلة أهنا قانونية وملزمة

C.I.J Recueil 1992, JAL/EU, p176.)( 
(503) M .Bedjaoui "Un contrôle de la légalité des actes de conseil de sécurité, est- il possible? ", Op.Cit, pp.286-287. 
(504) Giorgio GAJA, "Réflexions sur la rôle du conseil de sécurité dans le Nouvel ordre mondial", Op.Cit,p.317. 
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بنا األمر إىل التساؤل حول األساس الصحيح للتفسري املتفائل واملسيطر على رأي الفقه والقائل بـأن  

  .)505( !؟صحة الالئحة املذكورة احملكمة يف مرحلة البت يف املوضوع ستراقب فعالً
فيفري  27كامها الصادرة يف وإن كانت احملكمة قد أكدت اختصاصها للنظر يف الرتاع مبوجب أح   

معاجلة شرعية لوائح اجمللس يف هذا اإلجـراء   - وإن ضمنياً -فإهنا باملقابل رفضت مرة أخرى  1998
  . االستثنائي 

دلّت هذه األحكام على  بقدر ما وبقدر ما تركت انطباع بإمكانية ممارستها أثناء النظر يف املوضوع   
źفيما أظهر القضاة يف آرائهم االنفرادية واملخالفـة وكـذا يف   )506(صعوبة الرقابة باإلجراء املنازعا ،

:            وهـم  (واضـحńا، بـني املؤّيـدين إلجـراء الرقابـة       إعالناهتم امللحقة بأحكام احملكمة انقساماً
El-Kosheri – Weeramantry – Rezek – Koroma – Ranjeva – Bedjaoui(،   وبـني الـذين

: وهـم  (وبني الرافضني إلجرائها صراحة  ،)Guillaume – Fleischhauer: مها و(افترضوا إجرائها 
Herezegh - Schwebel - Jennings - ODA(، بقية القضاة أي موقـف إزاء هـذه     فيما مل ُي Ňبد

  . )507( املسألة
سـنة  بـني البو  اɆȒȪȱة املتȪȲȞة ǣتȨɆǤȖ اȦǩاقɆة اɀȱقاɅة Ǳ ȸȵرƹة اǣɋاȿ ǥǻاملȞاقǤـة ȾɆȲȝـا  ويف    

طلبت البوسنة من احملكمة التأشري بتدابري حتفظية تقضي بإعالن  ،)صربيا واجلبل األسود( ويوغسالفيا
    –يوغسـالفيا  إىل الذي يفرض حظرńا عامŋا وكامالً على توريد األسـلحة   – )1991(713أن القرار 

بة للبوسنة واهلرسك حضراً على األسلحة بالنس ضال يسري يف مواجهتها، وجيب تفسريه بأنه ال يفر
ووفقا للقاعدة العرفية اليت تقرر عدم إنتـاج   ،من امليثاق 51و  )1(24كما يتطلب ذلك نصي املادتني 

  . )508( آلثارها utra viresاألعمال غري املشروعة 
من اتفاقية إبـادة   9إىل أن املادة  1993سبتمرب  23ورغم أن احملكمة انتهت يف أمرها الصادر يف    

ال جيب عليها أن تؤّشر بتـدابري  "فقد أكدت باملقابل أهنا  ،ميكن أن تكون أساساً الختصاصها اجلنس
ترمي إىل ƥاية حقوق متنازع عليها غري تلك اليت ميكن أن تشكل يف النهاية أساس حكم صـادر يف  

أبدهتا  ، وهو موقف يبّين بوضوح املمانعة اليت)509("حدود ممارسة اختصاصها الثابت هلا ألول وهلة  
  

                                                 
(505) A.Pellet, "Le rapport introductif  Peut-on et doit-on contrôler les actions du conseil de sécurité? " ,Op.Cit, p.226. 
(506) O.Fleurence., Op.Cit., pp.285 – 286. 
(507) (J-M) SOREL ; " Les arrêts de la C.I.J du 27 Février 1998 …et le suspense demeure… " , Op.Cit., p.718. 
(508) C.I.J, Rec 1993., pp.327 – 329. 
(509) Ibid , p.342. 
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احملكمة يف هذه املرحلة من اإلجراء املنازعاƝ źصوص بسط رقابتها على شـرعية الئحـة جملـس    

  ).1991(713األمن
يظهر أن االختصاص االستشاري وحده  ،و يف ظل النصوص احلالية ذات الصلة باختصاص احملكمة  

على  -ية أعمال جملس األمنوهو رقابة شرع "مستحسن للغاية"ميكن أن يكون بالكامل لفائدة هدف 
  . كما سنرى فيما يلي- حّد تعبري حممد جباوي

ƆاǮȱا ǢȲȖامل  
ǴائɀȲȱة اǶȍ ةƨاȞȵ Ž ȸɅȁاȾƨات اȖȲȅ ƙǣ ȰصȦȱا ɁǼȵ  

إذا كنا قد انتهينا سلفًا إىل أن الرقابة القضائية للمحكمة على لوائح اجمللـس تتصـف بالتقييـد       
رńا من جهة ألسباب موضوعية تتعلق بطبيعة النظـام القـانوين   واالحتمالية فيما خيص استخدامها نظ

ومن جهـة   ،لألمم املتحدة الذي منح جملس األمن هامشاً من احلرّية يف التعامل مع الرتاعات الدولية
 ،أخرى ألسباب ذاتية ترتبط بالقيود املفروضة على آليات احملكمة يف بسط رقابتها على لوائح اجمللس

ائي للمحكمة نفسه قد كشف عن وجود حدود عامة وخاصة علـى سـلطات   فإن االجتهاد القض
  كما  ،)فرع أول(احملكمة يف معاجلتها لصحة لوائح اجلهاز السياسي ومنها لوائح جملس األمن الدويل 

كشف هذا االجتهاد عن أن هناȫ حاالت ومبادئ Ưتلفة حتكم اختصاص احملكمة يف هذه املعاجلـة  
  ).فرع ثالث(انونية وشروط عامة تتعلق بفحص مدى صحة هذه اللوائح وكذا أسس ق ،)فرع ثاين(

 ȯȿɉا țرȦȱا  
ȄȲŎا Ǵائɀȱ ةǶȍ ةƨاȞȵ Ž مةȮǂات اȖȲȅ ǻȿǼǵ  

كان حملكمة العدل الدولية يف بعض املناسبات أن أكدت بوضوح حدود وظيفتـها القضـائية يف       
  .معاجلة مدى صحة لوائح اجلمعية العامة وجملس األمن

فقد أعلنت احملكمة أن ليس هلا سلطة الرقابة القضائية وال االستئناف على أعمال األجهزة الرئيسية    
، كما أن وظيفتها اإلفتائية يف )فقرة أوىل(األخرى لألمم املتحدة ما مل تكن مدعّوة صراحة إىل ذلك 

ا من طرف اجلهـاز طالـب   هذا اجملال مقّيدة من حيث املبدأ بصياغة املسألة القانونية املطروحة عليه
  ).فقرة ثانية(الرأي 
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 ǥرȪȦȱ1(ا : (ȣاȺǞتȅɍا ɍȿ ةɆائȒȪȱة اǣرقاȱة اȖȲȅ مةȮǶمȲȱ ȄɆȱ  

يف أي نظام قانوين فإن إبطال أي عمل تنفيذي خيضع لوجود إجراءات تتبعها أجهزة قضـائية أو     
لتثبت مـن مـدى   دستورية من أجل فحص مشروعية هذا العمل، ومن خالل هذه اإلجراءات يتم ا

  .واعتباره كأن مل يكن إذا ثبت خرقه للقانون توافق هذا العمل مع القانون ويعلن أن هذا العمل الغياً
وكـذا يف  وإذا كانت هذه اإلجراءات موجودة بالفعل يف األنظمة القانونيـة الداخليـة للـدول       

 ،)510( جهزة القضائية اليت أقامتهااملعاهدات واملواثيق املنشئة لبعض التجمعات اإلقليمية من خالل األ

  .مميةفإن هذه اإلجراءات ال وجود هلا يف ميثاق األمم املتحدة كوثيقة دستورية منشئة للمنظمة األ
هذا الوضع يف ميثاق منظمة األمم املتحدة إىل بواعث  Charles De Visscherوقد أوعز األستاذ    

بوا احتياجات األمن الذي أنيط باألجهزة السياسـية  م غلّمرّدها إىل أن حمرري امليثاق يبدو أهن سياسية
  .1945حتقيقها على متطلبات احلل القضائي وفقا للبيئة اليت كانت سائدة سنة 

يشـري إىل  "فإن غياب أي رقابة دستورية أو قضائية يف املنظمة األمميـة   ،De Visscherوحسب    
من  اليت كانت تداولياً -  تسبيق آفاق هذه السياسة وقد مت ،ملداوالت األمم املتحدة الطبيعة السياسية

أخذًا يف احلسبان األقل سوءă الحتياجات املنظمة اليت كانت تبحث عن طريـق   -امليثاق واختيار حمرر
ومهما فكرنا يف األمـر فـإن مـداوالت     ،...هلا يف عامل مضطرب بعدم االستقرار الثابت والعميق

لوسط بعيد يف تفكريه ومناهجه عـن متطلبـات احلـل     اًعميق اًوتوصيات أجهزة سياسية حتمل أثر
  .)511( "القضائي

وقد كان للمحكمة الدولية مناسبتني على األقل لتأكيد عدم وجود نظام قانوين للرقابة القضائية أو    
ȪȦȹ ȐȞǣات وكان ذلك مبناسبة فتواها يف قضية  ،الدستورية لألعمال القانونية يف نظام األمم املتحدة

ǥǼǶاملت ȴȵɉتمر ويف قضية  ؛ 1962سنة  اȆامل ǼǱاɀتȱا ǒراǱ ȸȵ ȯȿǼȱا ɂȲȝ ةǤǩة املترɆȹɀȹاȪȱا ǰتائȺȱا
  ، 1971يف رأيها الصادر سنة  )ȹ Ž 276)1970اɆǤɆȵا ɍ ǿȿǼȍ ȴȡǿئǶة ȄȲƭ اȥǙ ǡɀȺƨ ȸȵɉرɆȪɅا

                                                 
، "اجلماعة االقتصادية األوربيـة "والذي كان يسمى من قبل " االحتاد األورŸ"واليت أنشأت  1992فرباير  07وƳص بالذكر هنا معاهدة ماسترخيت املوقعة يف  )510(

الحتاد حمكمة العدل األوربية اليت متارس رقابة قضائية على صحة أو دستورية األعمال الصادرة عن أجهزة االحتاد وخصوصاً لق وقد أّسست معاهدة ماسترخيت كميثا
رقابة الحقة ، كما هلا )من امليثاق 228م (فللمحكمة رقابة سابقة على مدى صحة االتفاقات املزمع إبرامها مع نصوص املعاهدة  اجمللس أو اللجنة ذي املهام التنفيذية،

، وهلا أيضا سلطة الطعن بالتقصري عنـد أي امتنـاع أو   )177م (،و اإلحالة األولية للمحكمة )174م (الشرعية  موالدفع بعد ،)173م (عن طريق الطعن باإللغاء 
من رقابة على أعمال وتصرفات الدول األعضاء ، باإلضافة إىل ما للمحكمة )175م (رفض من طرف اجمللس أو اللجنة عن اختاذ عمل ما باملخالفة لنصوص املعاهدة 

أƥد أبو الوفاء، الوسيط يف قـانون املنظمـات   : أنظر. ، وهي ضمانات قضائية حقيقية نادرة الوجود يف املنظمات الدولية املعاصرة)من امليثاق 171-169املواد (
 .527-517الدولية، املرجع السابق،ص 

(511) A.L. KARAOSMANOĞLU, Op.Cit, p.277. 
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ـ  أين كانت الفرصة ساƲة للمحكمة للتصريح بأهنا ليست هيئة فوق األجهـزة  األخـرى   يةالرئيس

لكنها مـدعّوة حبكـم    ،وليست مدعّوة لرقابة أعماهلا وتصحيح Ɵاوزاهتا احملتملة للسلطة ،للمنظمة
وبالتايل صياغة آراء قانونية يف هذا املوضوع مبناسبة  ،ضرورات وظيفتها القضائية ملعاجلة صحة اللوائح

  .)512( ممارسة وظيفتها االستشارية
مبوجب الئحتها  1961أكتوبر  20فقد طلبت اجلمعية العامة يف  ،تففيما خيص قضية بعض النفقا   

173)IVX(  ًاإلجابة على سؤال يتضمن معرفة ما إذا كانت النفقات اليت متت املوافقة عليها اسـتنادا 
 )ONUC(إىل بعض قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن واملتعلقة بعمليات األمم املتحدة يف الكونغو 

، تعترب نفقات تقع )FUNU(قوة الطوارئ الدولية لألمم املتحدة يف الشرق األوسط وكذلك اخلاصة ب
وبالتـايل كـان السـؤال      ،)513( من امليثاق 17على املنظمة باملعىن الوارد يف الفقرة الثانية من املادة 

شـكل  ما إذا كانت تفيحول الطبيعة القانونية للنفقات املرخص هبا  -وفق تفسري احملكمة -املطروح 
  .؟ )2(17نفقات للمنظمة مبفهوم املادة 

حيـث   ،صت هبذه النفقاتومل يكن السؤال صراحة وبصفة مباشرة حول صحة اللوائح اليت رّخ   
دعى مباشرة إىل صياغة رأي حول صحة هذه اللوائح لو مت قبول التعديل الفرنسي كانت احملكمة سُت

  مت اختاذها "ات املتعلقة بعمليات األمم املتحدة قد للسؤال الذي كان يتضمن معرفة ما إذا كانت النفق
رت أن معاجلة صحة اللوائح اليت كانت حمل جـدل  ومع ذلك فإن احملكمة قّد ،"طبقا ألحكام امليثاق

صحة هذه اللـوائح   وقد عاجلت فعالً, كانت ضرورية من أجل اإلجابة على السؤال الذي مت طرحه 
ي ملمارسة وظيفتها القضائية من أجل استبعاد بعـض احلجـج،   صة للنفقات يف النطاق الضروراملرّخ

   .)514( يهمت تبّن قد أن التعديل الفرنسي، متامńا كما لو وكذا صحة اللوائح اليت قررت العمليات نفسها
فإن احملكمة امتنعت يف هذه القضية أن تقرر يف إطار معاجلتها للصحة أية نتائج قانونية  ،ومع ذلك   

وأعلنـت بـاألحرى أن األمـر ال يتعلـق إال      ،جية هذه اللوائح أو احلكم ببطالهنامن مثل عدم ح
وهو املوقف الـذي أكدتـه    ،)515(باختصاص استشاري، وبالتايل ال متلك سلطة عليا يف هذا الصدد

  هناȫ "عندما ذكرت أن  اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃيف قضية  1963ديسمرب  2 احملكمة يف حكمها الصادر يف
  

                                                 
(512) H.Thierry ,Op.Cit, p.396. 

 .71صبيح مسكوين، املرجع السابق، ص  (513)
(514) H.Thierry , Op.Cit, pp.398-399. 
(515) Certains dépenses des Nations Unies , avis consultatif, C.I.J, Recueil 1962, p.168. 
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وال  ،حكم احملكمة ال يفسǸ قرارات اجلمعية العامـة "وأن  ،"زمة ملمارسة الوظيفة القضائية قيودńا مال

  .)516( "يعيد سريان وإعادة إحياء اتفاق الوصاية
فقد أصدر جملس األمن بتاريǸ  ،أما يف القضية اخلاصة بالنظام القانوين إلقليم جنوب غرب إفريقيا   
الب مبقتضاها احملكمة إجابته عن سؤال حول النتائج القانونية يط 284الئحته رقم  1970جويلية  29

يف ضوء صدور الئحة  ،املترتبة عن استمرار تواجد جنوب إفريقيا يف هذا اإلقليم Ɵاه الدول األخرى
الئحة اجلمعية العامـة   ملضمون ةوالقاضية بعدم شرعية هذا التواجد واملؤكد )1970(276اجمللس رقم 

2145 )IXX( ة يف هذا الصددالصادر.  
فلم يتضمن السؤال مباشرة حول صحة لوائح اجمللس أو اجلمعية وال حول اآلثار القانونيـة هلـذه      

ولكن حول نتائج عدم مراعاهتا من طرف جنوب إفريقيا وحتديد التزامات الدول بسبب عدم  ،الصحة
ضرورة معاجلـة صـحة   رت ، ورغم ذلك فإن احملكمة قّد)1970(276امتثال جنوب إفريقيا لالئحة 

متت صياغتها Ɲصوص هـذا   اليت العتراضاتلوكذا  ،اهلللصعوبات اليت ولّدها االمتثال  نظراً اللوائح
  .ولو يف إطار عرضها لألسباب قبل النطق بالنتائج القانونية املترتبة عن هذه اللوائح ،املوضوع

 )517("مدّوي وبعبارات راديكاليـة "أعلنت احملكمة بصوت  ،ولكن قبل معاجلتها هلذه االعتراضات   
وقالـت   ،سية لألمم املتحدةرئيعن رفضها ألية رقابة قضائية على شرعية وصحة قرارات األجهزة ال

أن احملكمة ال جيب عليها أن تنتحل سـلطات   ،نريد أن نؤكد يف هذا املعىن: "احملكمة يف هذا الصدد
طرف األجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحـدة دون   الرقابة القضائية فيما يتعلق بالتدابري املتخذة من

وال أن تلعب دور حمكمة استئناف Ɵاه قراراهتا، فمن الواضح أن  ،أن تكون مدعّوة إىل ذلك صراحة
 احملكمة ليس هلا سلطات الرقابة القضائية وال االستئناف فيما يتعلق بالقرارات املتخذة مـن طـرف  

  .)518("ها ذي خيّصاألمم املتحدة يف الشأن ال أجهزة

                                                 
(516) C.I.J, Recueil 1963, p.29 et 33. 
(517) M.Bedjaoui "Un contrôle de la légalité…, est- il possible? ", Op.Cit, p.275. 
(518) "On a fait valoir en ce sens que la cour ne devait pas s'arroger des pouvoirs de contrôle judiciaire quand aux 
mesures prises par les autres organes principaux des Nations Unies sans y avoir été expressément invitée, ni jouer le 
rôle d'une cour d'appel à l'égard de leurs décisions. 
Il est évident que la cour n'a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel, en ce qui concerne les décisions prises 
par les organes des Nations Unies dont il s'agit" , C.I.J, Recueil 1971, p.45, pargs 88-89. 
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 ǥرȪȦȱ2(ا :(ǕǼǤامل ǬɆǵ ȸȵ ةǵȿرȖة املȱǖȆة املȡاɆصǣ ǥǼņɆȪȵ مةȮǂا  

عات القانونية طبقا لنص اإذا كان االختصاص املنازعاź للمحكمة حمدد باختصاصها للبت يف الرت    
ص اإلفتائي ال فإن االختصا ،من نظامها األساسي باملفاهيم واألشكال اليت تعرضنا هلا سلفًا 36املادة 

كما أشارت  "قانونية"بأية قيود إال بكون املسألة  -كما للجمعية العامة-يتحدد بالنسبة جمللس األمن 
يف طلب الفتوى مـن احملكمـة    اًمن امليثاق، بل إن جملس العصبة مل يكن مقيد )1(96إىل ذلك املادة 

وكـذا اجلمعيـة    -هد متنح اجمللـس من الع 14حƓ بالصفة القانونية للمسألة، فكانت املادة  السلف
 وهو ما يعـدّ  ،"يف أي نزاع أو مسألة"حق طلب فتوى من احملكمة الدائمة للعدل الدويل -العمومية

ـ  ،إطالقا لسلطة جملس العصبة وخلفه جملس األمن يف هذا الشأن ĉǌدة على األقل مقارنة بالشروط املقي
لرأي واليت منها وجوب أن تكون املسـألة  لفروع املنظمة األخرى والوكاالت املتخصصة يف طلب ا

  ".داخلة يف نطاق أعماهلا"
فإن  ،وإذا كان هذا  هو حال سلطة جملس األمن يف طلب املشورة القانونية من حمكمة العدل الدولية  

يف الرد على الطلب بصياغة املسألة القانونية اليت صاغها  -من حيث املبدأ-دة سلطة هذه األخرية مقّي
فمع أن للمحكمة سلطة معاجلة صحة لوائح اجمللس دون ، )519(  قراره املتضمن طلب الرأياجمللس يف

ŉا آنفا، فإن مدى السلطة التقديرية للمحكمة يف معاجلة هذه الصحة الدستورية احلكم بإبطاهلا كما بين
ـ    -الذي طلب الرأي –جيب أن تكون حمددة مبا للمجلس  ة من حرية يف صـياغة املسـائل القانوني

اخلاضعة الختصاصه، فهذه الصياغة هي اليت حتدد من حيث املبدأ القيود الواردة علـى اختصـاص   
  .)520(احملكمة يف التفسري

وبقدر ما تعترب احملكمة مقيدة بإعطاء رأي حول املسألة املطروحة عليها وال ميكن أن حيل تقديرها    
املطروحة عليها عنـدما يشـوهبا   ة املسألة فإن هلا مع ذلك حق إعادة صياغ ،)521(حمل تقدير اجمللس

أو أن صياغة األسئلة ختفي يف طّياهتا مسائل أخرى هلا عالقة سببية وثيقة الصلة  ،النقص أو عدم الدقة
  . )522( باملسألة األصلية

                                                 
، 1973جويلية  12الصادر يف  اȱصاȸȝ ǿǻ اȮǂمة اǻɋاɅǿة ȴȵɊȱ املتȵ ǢȲȕ158 ǥǼǶراȞǱة اǿ ȴȮƩقȴ لذلك قالت حمكمة العدل الدولية يف رأيها بشأن  (519)
 ).C.I.J., Recueil 1973, p.184( "ملبدأ بصياغة املسائل اليت صيغت يف الطلبعندما تصدر رأيها فإن احملكمة مرتبطة من حيث ا"أنه 

(520) M.Bedjaoui "Un contrôle de la légalité…, est- il possible? " Op.Cit, p.281. 
(521) Guillaume Gilbert, "Transformations du droit international et  jurisprudence de C.I.J ", in les niveaux aspects du 
droit international, Colloque des 14,15 et 16 avril 1994, sous la direction de Rafàa Ben Achoure et Salim Lachmani, 
roncontres internationales de F.S.J.P.S.T, Pédone, Paris, 1994, p.191, cité par: O.Fleurence, Op.Cit, p.278. 
(522) Patrick Daillier , " Article 96 " , Commentaire dans : (J-P) Cot et (A) Pellet., Op.Cit.,p.1296.  
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مل تتوقف احملكمة الدولية عن التذكري يف فتاواها بأهنا تسـاعد املنظمـة    فخالل مناسبات عديدة   
هم يف تسيريها احلسن ماƲة إجابات مفيدة لألسئلة املطروحة عليها، هلذا فإن ما يتطابق مع هذه وتسا

كما أهنـا مل   ،األهداف ومهمتها القضائية حق ممارسة إعادة صياغة األسئلة عندما ترى ذلك ضرورياً
  .)523( ع كل االفتراضات القانونية اليت تتضمنها هذه األسئلةتتردد يف إبراز وتوقّ

الصادرة  اȏǿɉ اɆȺɆȖȆȲȦȱة اǂتȲة اȺȱتائǰ اȪȱاɆȹɀȹة اȺȱاǞȉة ǼǱ ǼɆɆȊǩ ȸȝاŽ ǿففي فتواها بشأن    
 ،لسؤال بسبب عدم دقته وطبيعته اجملردةلوبعدما شكّك البعض يف الطابع القانوين  2004جويلية  9يف 

ة واقعية معينة على ضوء قواعد هذا السؤال يتعلق باآلثار القانونية املترتبة عن حال"الحظت احملكمة أن 
 12ومبادئ القانون الدويل مبا يف ذلك اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة يف 

 وتود احملكمة أن تشـري إىل أن  ؛...وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة  ،1949أوت 
مة من االختصاص، بل إن عدم اليقني هذا سيتطلب ال جيّرد احملك عدم الوضوح يف صياغة مسألة ما 

  .)524(... "توضيحńا يف التفسري، وكثريńا ما قدمت احملكمة مثل هذه التوضيحات الالزمة للتفسري
وإذا كانت احملكمة ميكنها أن تستند على قواعد قانونية مل يتم التمسك هبا، فال شيء مـع ذلـك      

 ،آراء قانونية بغري ما مت صياغته من طرف اجلهاز طالـب الـرأي  يسمح هلا بإعطاء املترافعني أمامها 
  حيث تلتزم احملكمة يف هذه احلاالت باحترام استقاللية هذا اجلهاز وال تثري من تلقاء نفسها اعتراضات 

لكنها حتتفظ بصياغة رأيها حول املوضوع بشأن االعتراضات املقدمـة مـن    ،متعلقة بصحة لوائحه
  .)525( هتااواليت عرضت عليها مالحظطرف الدول املعنّية 

الذي يؤكد على أمهية وجود اعتراضـات علـى    ȹاɆǤɆȵا مع إجهادها القضائي يف قضية فانسجاماً   
ȊȵـرɆȝȿة  كمة يف فتواها بشأن احملأشارت  ،صحة اللوائح يتم صياغتها من أجل معاجلة هذه الصحة

سألة املطروحة على احملكمة من طرف اجلمعية أن عبارات امل" اȱتǣ ǼɅǼȾاǶȲȅɉة اɅȿɀȺȱة ȿاȅتخǼاȾȵا
ميكن أيضا من حيث املبدأ أن تستوعب التهديد أو استعمال األسـلحة   )K(49/75العامة يف الئحتها 

  عاجلت  -مع ذلك  -ويف هذا الصدد، ال توجد أي دولة . النووية من طرف دولة يف داخل حدودها
  
  

                                                 
(523) M.Bedjaoui , " Le Contrôle de la légalité … est-il possible ? "., Op.Cit., p.282. 
(524) Conséquences juridiques de l'édification d'une mure dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 
juillet 2004,Doc:A/ES-10/273 ,13 juillet 2004 ,pp.23-24, pargs.37-38. 
(525) H.Thierry , Op.Cit, p.424. 
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أو أثناء اجللسات، فاحملكمة تعترب نفسها ليسـت مـدعّوة    هذا اجلانب اخلاص من املسألة يف كتاباهتا

   .)526( "ملعاجلة مسألة استعمال األسلحة النووية على املستوى الداخلي
 ƆاǮȱا țرȦȱا  

ǴائɀȲȱة اǶȍ ةƨاȞȵ Ž مةȮǂا ȋتصاǹت اɍاǵȿ ǛǻاǤȵ  
صياغة املسـألة  إذا كانت مسألة معاجلة صحة اللوائح من طرف احملكمة خاضعة من حيث املبدأ ل   

فإن هناȫ مبادئ عامة وخاصة حتكم اختصاص  ،املطروحة من طرف اجمللس طالب الفتوى بصفة عامة
) فقـرة أوىل (حمكمة العدل الدولية يف معاجلة صحة لوائح جملس األمن كجهاز رئيسي لألمم املتحدة 

دعّوة أو غـري مـدعّوة   كما أن وظيفة احملكمة يف هذا اجملال ختتلف حسبما إذا كانت هذه األخرية م
  ).فقرة ثانية(صراحة إىل هذه املعاجلة يف طلب الفتوى 

 ǥرȪȦȱة) : 1(اƨاȞامل Ž مةȮǂا ȋتصاǹاǣ ةȪȲȞاملت ǛǻاǤامل  
كان حملكمة العدل الدولية اجتهاداً قضائياً مستفيضاً يف ترسيǸ مبادئ قانونية حتكـم اختصاصـها      

  .ح األجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحدة بصفة خاصةاالستشاري بصفة عامة ومعاجلة صحة لوائ
فقد نتج عن هذا االجتهاد وجوب أن تأخذ احملكمة يف االعتبار عندما تكون مدعّوة لتحديد ما إذا    

ثالث مبادئ ترتبط مبكانتها  –يف إطار اختصاصها اإلفتائي –كان ميكنها معاجلة صحة هذه اللوائح 
أن احملكمة ال جيب عليها أن تغفل عن وظيفتها : سي لألمم املتحدة وهيوطبيعتها كجهاز قضائي رئي

 -من حيث املبدأ -، كما ال جيب عليها)أ(ذات الطابع القضائي إذا ُدعيت ملمارسة وظيفتها اإلفتائية 
، وأخريńا ال جيب عليها يف إطار ممارسـة  )ب(إذا ما ثبت اختصاصها أن ترفض الرد على طلب الرأي 

 معاجلة صحة اللوائح أن تنتحل سلطة الرقابة القضـائية أو االسـتئناف يف عالقتـها    اختصاصها يف
  ).ج(باألجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحدة 

وإذا كان املبدءان األوالن مبدأين عامني وينسحبان على ممارسة الوظيفة اإلفتائية للمحكمة بصـفة     
 ،الئمة القضائية للفتوى يف جمال معاجلة صحة اللوائحويرميان إىل حتديد اختصاص احملكمة وامل ،عامة

فإن املبدأ الثالث مبدأ خاص هبذه املعاجلة ويرمي إذًا إىل حصر نطاق اختصاص احملكمة ورسم حدوده 
  .يف عالقة سلطاهتا بسلطات األجهزة الرئيسية األخرى ومنها جملس األمن

  
                                                 

(526) Licéité de la menace ou d'emploi d'armés nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J, Recueil 1996, 
parg.50. 
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)Ǖ(- ةɆائȒȪȱة اȦɆșɀȱا ȯاȦȡǙ ȳǼȝ ǕǼǤȵ:  

حمكمة  من أن يطلب"من امليثاق فإن جمللس األمن كما للجمعية العامة  )1( 96ص املادة حسب ن    
من نظامها األساسي  )1(65، كما للمحكمة مبوجب املادة "العدل الدولية إفتائه يف أية مسألة قانونية

  ".أن تفيت يف أية مسألة قانونية"
بأهنا كانت دائمـا  ȪȦȹات اȴȵɉ املتȐȞǣ ǥǼǶ وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن    

أن احملكمة بصفتها "ئمة للعدل الدويل من اخاضعة يف ممارستها لنشاطها للمبدأ الذي أقرته احملكمة الد
 حƓ عندما تعطـي آراء   حمكمة عدل ال ميكنها أن تغفل عن قواعد أساسية حتكم نشاطها كمحكمة

فإذا مل  ، ميكنها إعطاء رأي استشاري إال على مسألة قانونيةفإن احملكمة ال"، وبالتايل )527("استشارية 
تكن املسألة قانونية فإن احملكمة ليس هلا سلطة تقديرية يف هذا اجملال، وجيب عليها أن ترفض إعطـاء  

  .)528( "الرأي املطلوب منها
ن تقدمي إجابة أية مسألة ميك"املسألة القانونية بأهنا  Charles DE VISSCHERوقد عّرف األستاذ    

تعتمـد  "، وأضاف بأنه جيب على احملكمة أن متتنع عن اإلجابة عن أية مسألة "هلا تستند إىل القانون
   .)529( "على اعتبارات أجنبية عن القانون

عندما أشـارت إىل أن   اȱصǶراǒ اȢȱرɆǣةوإىل هذا التعريف ذهبت حمكمة العدل الدولية يف قضية    
Ǌبعبارات قانونيـة وأثـارا   "ليها قد متت صياغتهما من طرف اجلمعية العامة رحا عالسؤالني اللذين ط

 ؛ وهلمـا مبـدئياŕ  ..، ويعتربا قابلني بطبيعتهما إلجابة تستند إىل القانون"إشكاالت يف القانون الدويل
  .)530("؛ ويصعب يف احلقيقة تقدمي إجابة هلما تستند إىل أساس آخر غري القانون..طبيعة قانونية

مع القواعد اليت  ]من مثل اللوائح[مسألة تقدير مطابقة تصرف قانوين "أن  Thierryيرى األستاذ و   
حتكمه هي يف الواقع مسألة قانونية، أين يتم إعطاء تفسري لقواعد دولية وأساس للنص املنشأ للمنظمة 

   .)531( "اليت أصدرت الالئحة
    
  

                                                 
(527) "La cour étant une cour du justice, ne peut pas se départir des règles essentielles qui dirigent son activité de 
tribunal même lorsqu'elle donne des avis consultatifs .", (C.P.I.J, série B,n°5,1923, p.29.). 
(528) Certains dépenses des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J, Recueil 1962, p.155. 

  .26، املرجع السابق، ص "مفهوما املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملكمة الدولية"قشي اخلري؛  (529)
(530) Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J, Recueil 1975, p.18, parg.15. 
(531) H.Thierry , Op.Cit, p.401. 
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اسبات اإلدعاء بأن ليس هلا اختصاص بسبب الطـابع  لذلك فقد رفضت احملكمة يف العديد من املن   

أو  ،سواء تعلق األمر بوظيفتها التفسريية أثناء معاجلة صحة اللوائح ،السياسي للمسألة املطروحة عليها
  .يف مناسبات أخرى عندما تعلق األمر بتحديد اآلثار القانونية املترتبة عن هذه اللوائح

ال ميكن :"رأت احملكمة أنه Ȟȱاȵة ǣاȒȹماȱȿǻ ȳة ȴȵɊȱ املتǥǼǶاǹتصاȋ اƨمɆȞة اففي رأيها حول    
لت احملكمة مبوجبه تفسري نـص  ّووالذي ُخ ،إضفاء طابع سياسي على طلب مت حتريره بعبارات جمّردة

  .)532( "اتفاقي وطǊلب منها أن تستجيب لوظيفة هي يف جوهرها قضائية
أغلب تفسريات امليثاق متثل أمهية سياسية "ة أن أكدت احملكم ȪȦȹ ȐȞǣات املȚȺمةويف فتواها بشأن   

وإن بدرجات متفاوتة، وال ميكن إضفاء طابع سياسي لطلب يدعوها ألداء عمل قضائي يف األسـاس  
  .)533("وهو تفسري نص اتفاقي

قالت احملكمة يف ردها علـى بعـض   اȅتȞماƬا  ȊȵǕȿرɆȝȿة اȱتǣ ǼɅǼȾاǶȲȅɉة اɅȿɀȺȱة ويف قضية   
ـ مسألة قانونية تكتسي من جهة أخـرى جوا  ":الطابع السياسي للمسألة أن االعتراضات حول ب ن

ألن  سياسية، شأهنا كما هي طبيعة األشياء شأن كثري من املسائل اليت تثار يف احلياة الدولية ليس كافياً
د احملكمة من اختصاص أعطاها إيـاه صـراحة   جيّردها من طابعها بوصفها مسألة قانونية، وال أن جيّر

 ،زت على الطلـب ليس للطبيعة السياسية للدوافع اليت يقال أهنا حفّ"، وأضافت بأن"امها األساسينظ
Ɉثار السياسية اليت قد تترتب على الفتوى الصادرة أي صلة بإقامة احملكمة الختصاصها بإصدار ال لو

ة اȺȱاȉـǞة ȝـȷǖȊǣ   ȸ اȺȱتائǰ اȪȱاɆȹɀȹوهو ما أعادت احملكمة تأكيده يف فتواها  ،)534("تلك الفتوى
              .)ǼǱ ǼɆɆȊǩ)535اŽ ǿ اȏǿɉ اɆȺɆȖȆȲȦȱة اǂتȲة

وبقدر ما للمحكمة من حرية واسعة يف معاجلة كل العناصر املالئمة لتقرير فتوى حـول مسـألة      
، فإن عليهـا  )ȐȞǣ)536 اȪȦȺȱات مطروحة عليها بناءă على رأي استشاري كما أكدت ذلك يف قضية

  ها  ـة وظيفتـوالن دون ممارسـإذا كان النظام األساسي وطبيعتها القضائية حي واجب البحث يف ما
  

                                                 
(532) Compétence de l'assemblée générale pour l'admission d'une Etat aux Nations Unies, avis consultatif du 3 Mars 
1950, C.I.J., Recueil 1950, pp.6-7. 
(533) C.I.J., Recueil 1962, p.155. 
(534) Licéité de la menace ou de l'emploi d'armés nucléaires, avis consultatif, C.I.J Recueil 1996, p.234, parg.13. 
(535) Conséquences juridiques de l'édification d'une mur dans territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 
2004, Doc: A/Es-10/273, 13 juillet 2004, pp.25-26, parg.41. 

 جويليـة ، ] www.arabiancreativity.com/asem2.htm] ://Http،"هل فعال قضية سياسـية؟ : السور الفاصل" عاصم خليل،: قاً على قضية اجلداروأنظر تعلي
2004. 

(536) C.I.J, Recueil 1962,p.157.  
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  يرى بأن احملكمة ختتلف يف واجباهتـا   ȹاɆǤɆȵا يف قضية Fitzmaurice، فها هو القاضي )537( اإلفتائية

اء يف فإذا كان فريق اخلرب ،"فريق للخرباء "أو" أكادميية للحقوقيني"سلطات وواجبات  نو سلطاهتا ع
مبعزل عـن   على بعض االفتراضات القائمة مسبقاًقيامه بوظيفته التقنية يعطي إجابات ألسئلة مستندńا 

صحتها، فإن احملكمة ال ميكنها أن تقوم بذلك فهي ملزمة مبعاجلة ما هو مطلوب منها بكـل عنايـة،   
  .)538("مع نظامها األساسي ووظيفتها كمحكمة حيث ترى ما إذا كان ذلك متالئماً

        لنص املـادة   بالتوجه إىل احملكمة طبقاً –أو سواه  –فإن قرار جملس األمن طالب الرأي ويف احلقيقة   

إال أن التكييف الصادر  ،على اعتبار املسألة حمل الطلب مسألة قانونية من امليثاق ينطوي ضمناً )1(96
اليت جيب عليها أن تقتنع هي بنفسـها   ،ةغري ملزم للمحكم سياسياً عن اجمللس والذي قد يعترب تكييفاً

من النظام األساسي، فمفهوم املسألة القانونيـة   65بأن املسألة احملالة إليها مسألة قانونية طبقا للمادة 
  Mutatisة ـة للمحكمـس الشيء بالنسبـرورة نفـاسي ال يعين بالضـاز السيـة للجهـبالنسب

mutandis )539(.  
وبالتـايل تـدخل يف   " مسـألة قانونيـة  "كمة بأن املسألة املعروضة عليها تعد إال أن اقتناع احمل     

بأهنا ملزمة مبمارسة ذلك االختصاص، إذ ميكنها أن تعزف عـن القيـام    اختصاصها ال يعين إطالقاً
فإن رد احملكمة على الطلب إمنا هو  ،ومع ذلك. بعد حتكيم معيار املالئمة القضائية للفتوى )540(بذلك
  .قضائية يف عمل املنظمة وبالتايل ال جيب رفضه من حيث املبدأ مسامهة

)ǡ(- ǕǼǤامل ǬɆǵ ȸȵ ɁɀتȦȱا Ȑȥǿ ȳǼȝ ǕǼǤȵ:  
إن توافر الطبيعة القانونية للمسألة يعين أن احملكمة Ưتصة يف إبداء رأيها حول هذه املسألة، لكـن     

ما يستفاد من الصياغة اجلوازية لنص وهو  .باملقابل فإن هذا ال يعين أن احملكمة ملزمة بإصدار فتواها
  ة ـى السلطـيت تدل علـ، وال"للمحكمة أن تفيت:"من النظام األساسي اليت تنص على أن  65املادة 

  
  
  
  

                                                 
(537) Jugement du tribunal adminitratif de L'OIT sur requêtes c.UNESCO , C.I.J , Recueil 1956, p 85. 
(538) OP.DISS de M. G.FItzmaurice, C.I.J, Recueil 1971, p.303. 

  .34، املرجع السابق، ص "مفهوما املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملكمة الدولية"قشي اخلري؛  (539)
 .33نفس املرجع، ص (540)
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التقديرية للمحكمة يف تقدير املالئمة القضائية إلصدار فتواها حƓ ولو توافر االختصـاص النـوعي   

  .)541( للمسألة
فإن نص املادة  ،من امليثاق متثل مصدرńا حلق اجلهاز السياسي يف طلب الفتوى 96وإذا كانت املادة     
كما ميثل مـن جهـة   ،من النظام األساسي ميثل من جهة ما للمحكمة من سلطة يف إبداء الرأي 65

جيب إعطـاء رأي   ال أخرى ما يؤول للمحكمة من سلطة تقديرية يف أن تقرر فيما إذا كان جيب أو
  .)542( يف حالة قيام اختصاصها بإعطائه استشاري طǊلب منها

فإن السلطة التقديرية للمحكمة يف الرد على طلب الرأي اليت أرستها الطبيعة اجلوازيـة   ،ومع ذلك  
 ،دها بضوابط اجتهاديـة ل من أمهيتها االجتهاد القضائي للمحكمة نفسها وحّدقد قلّ 65لنص املادة 

أظهرت قيداً ذاتياً على سلطتها التقديرية ينبع مـن فلسـفة    وبدا أن احملكمة يف العديد من املناسبات
    .)543( اعتبار ممارسة اختصاصها االستشاري مسامهة يف عمل املنظمة

 Ȟȵ ƘȆȦǩاǼȽات اȆȱـȳɎ يف فتواها بشأن  65فقبل أن تؤكد احملكمة الطبيعة اجلوازية لنص املادة    
وال جيـب   ،لألمم املتحدة يف عمل املنظمةالرد يشكل مشاركة للمحكمة ذاهتا كجهاز "أوضحت أن

  .)544( رفضه من حيث املبدأ
وهكذا حّول االجتهاد القضائي السلطة التقديرية اليت منحتها النصوص للمحكمة يف إبداء الـرأي     

األداة "إىل واجب تقتضيه ضرورة املسامهة القضائية يف عمل أجهزة األمم املتحدة من طرفها باعتبارها 
ومل حيدث قط يف تاريǸ حمكمـة   ،من امليثاق 92كما وصفتها املادة " الرئيسية لألمم املتحدة القضائية

على السلطة التقديرية إال ألسباب حامسة  العدل الدولية أن رفضت االستجابة لطلب الفتوى تأسيساً
 اȱتɅǼȾـǣ ǼاȅɉـǶȲة اɅȿɀȺȱـة ȿǕ   أو لعدم االختصاص كما أكدت ذلك بنفسها يف فتواها بشـأن  

  .)ȅ )545تȞماƬاا

                                                 
(541) Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans territoire palestinien occupé, avis consultatif, du 9 juillet 
2004,Doc :A/ES-10/273 ,13 juillet 2004, p.26, parg.44. 
(542) Certains dépenses, avis consultatif ,C.I.J., Recueil 1962, p.155 et Licéité de la menace ou de l'emploi d'armés 
nucléaires, avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, pp.234-234, parg.14 . 
(543) H.Thierry , Op.Cit, p.401. 
(544) C.I.J., Recueil 1950, p.71. 

 اț املȆـȊƞ ǴȲرɆȝȿة اȅتخǼاȱȿǻ ȳة ȵا ǶȲȅɊȱة اɅȿɀȺȱة Ž اȱـƕ  أكدت حمكمة العدل الدولية يف هذه الفتوى أن قرارها بعدم إصدار رأي يف القضية املتعلقة (545)
أت فيها احملكمة السلف أنه لصاحل منظمة الصحة العاملية كان لعدم االختصاص وليس العتبارات املالئمة القضائية، ورأت احملكمة أنه مل حيدث إال يف مناسبة واحدة ر

بينها أن املسألة تتعلق مباشرة برتاع قائم من قبـل،   نن معلى مسألة طǊرحت عليها، ولكن كان ذلك بسبب املالبسات اخلاصة جدا للقضية، وكا ال ينبغي هلا أن ترّد
وهي مل تكن طرفاً يف النظام األساسي للمحكمة الدائمة وال عضوńا يف عصبة األمم قد اعترضت علـى الـدعوى ورفضـت     ،وأن إحدى الدول األطراف يف الرتاع

 .(.C.I.J., Rec 1996, pp 235-236, parg.14) ،االشتراȫ فيها بأي حال
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ȮǵǕاȳ  أكدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن raisons décisivesوبشأن األسباب احلامسة     

ɀȮȆȹɀɆȱا Ǽȑ اتȅتماȱا ȯɀǵ ةɆȱȿǼȱا ȰمȞȱمة اȚȺة ملɅǿاǻɋمة اȮǂأسـباب  "أنه جيب وجـود   ا
املثال خطـر أن يصـبح   ومنها على سبيل  )546( "حامسة تقودها إىل رفض طلب الرأي االستشاري

  .)547( "الدور القضائي للمحكمة مطعون فيه وعدمي املصداقية"
تعلق الطلب مبسألة يؤدي الـرد عليهـا إىل الفصـل يف    ي أن ومن األسباب احلامسة لرفض الفتوى   

تعلق بوقائع ال ميكن بلوغها أو إيضـاحها، أو أن  تأو أن املسألة  ،)548(موضوع نزاع عالق بني الدول
  .)549( دار الفتوى سيكون مؤسس على افتراضات خاطئة أو عناصر غري مكتملةإص
)ǯ(- ةɆائȒȪȱة اǣرقاȱة اȖȲȅ ȯاǶتȹا ȳǼȝ ǕǼǤȵ:  

 1971سـنة   ȹاɆǤɆȵاأشرنا من قبل إىل أن حمكمة العدل الدولية كان هلا يف رأيها االستشاري بشأن    
وهو أن احملكمة ليس هلا أن  ،اجلة صحة اللوائحصرحياً وواضحاً فيما يتعلق بنطاق سلطاهتا يف مع اًموقف

تنتحل سلطات الرقابة القضائية فيما خيص التدابري املتخذة من طرف األجهزة الرئيسية األخرى لألمم 
      وال أن تلعـب دور حمكمـة اسـتئناف Ɵـاه      ،املتحدة من دون تكون مدعوة صراحة إىل ذلـك 

  .)550(قراراهتا
يقتضي أن أي جهاز أو هيئة ال ميكنها " مبدأ توزيع االختصاصات"ونية فإن ويف كل األنظمة القان   

، وهـو مـا   أن تغتصب أو تنتحل بصفة مباشرة أو غري مباشرة سلطات غري معترف هلا هبا قانونـاً 
  .ينسحب على األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة

ـ ععليها يف كل مرة واجـب البحـث   "وقد أكدت احملكمة الدولية بأن     ا إذا كـان نظامهـا   م
، كما أكدت حƓ مبناسبة ممارسة )551( "مينعها من ممارسة وظيفتها اإلفتائية بإبداء الرأي... األساسي

  ت ـهح هلا بقبول طلبات ُوّجـال تسم"بأن هلا حدود مالزمة لوظيفتها القضائية  ،وظيفتها املنازعاتية
  

                                                 
(546) C.I.J, Recueil 1956, p 86. 
(547) Demande de réformation du jugement n°: 273 du T.A.N.U, avis consultatif C.I.J,Recueil 1982, p.347, parg.45. 
(548) (N) Quoc DinH, (P) Dailler et (A) Pellet, Op.Cit, p.857. 

 ،تقييد السلطة املطلقة للمحكمة يف معاجلة كل العناصر املالئمة من أجل إصدار فتوى ȹ ȷǖǣاɆǤɆȵا بشأنرادي يف رأيه االنف ONYEAMAأنظر ما قاله القاضي  (549)
  .عناصر غري مكتملة من شأنه أن جيعل من السلطة التقديرية للمحكمة يف إبداء الرأي حتت خطر إصدار فتوى من احملتمل أن تكون مؤسسة على افتراضات مغلوطة أو

- OP.IND de M.ONYEAMA, C.I.J, Recueil 1971, pp.144-145.  
  .أنظر ما أوردناه يف الفقرة األوىل من الفرع األول من املطلب الثاين من املبحث الثاين من هذا الفصل   (550)

(551)Jugement du tribunal administratif de l'O.I.T, sur requêtes c.UNESCO, avis consultatif ,C.I.J, Recueil 1956, 
p.85. 
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، ورفضت احملكمة إعادة النظر يف مضـمون  )552("إليها من أجل التقرير يف حجية الشيء املقضي فيه

   .)553(قɆȒة اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃلوائح اجلهاز السياسي كما حدث يف 
مبـدأ  "كيف أن  ȹاɆǤɆȵايف رأيه االنفرادي امللحق برأي احملكمة بشأن  De Castroوُيظهر القاضي    

م العالقة بني األجهزة الرئيسية هو مبدأ مترتب عن مبدأ آخر حيك" عدم انتحال سلطة الرقابة القضائية
الـذي   Principe de la division des pouvoirs" مبدأ تقسيم السلطات"وهو  ،يف األمم املتحدة

امليثاق أسـس ثـالث   "حيث يرى أن  ،يأخذ يف االعتبار استقاللية وسيادة اختصاصات كل جهاز
 ،جملس األمـن  ،معية العامةاجل: أجهزة ُحضي كل منها بسلطات سيادية يف جمال اختصاصها وهي 

  .حمكمة العدل الدولية 
وهذا التفسري  ،verbis et factisفكل جهاز له سلطة تفسري أحكام امليثاق من حيث النص والواقع    

من طرف األجهزة األخرى إذا مل ميس باختصاصها اخلاص هبا، وكل ما خيالف  جيب أن يكون حمترماً
فإن احملكمة ليست هلا سـلطات   ،ويف ظل هذه النظرية. جهازذلك فهو ضد استقاللية وسيادة كل 

؛ وبالنتيجة هلذا االحتـرام  ..حمكمة دستورية يف احلكم على صحة لوائح اجلمعية العامة وجملس األمن 
فال اجلمعية العامة وال جملس األمن ميكنهما إعالن عدم صحة حكم احملكمة حƓ ولو كان  ،اجلماعي

  .)554("هذه األجهزة ضد رغبات أغلبية أعضاء 
 قȒـɆة احملكمـة يف   يويف نفس االƟاه يرى القاضي حممد جباوي يف رأيه املخالف امللحق بأمر     

Ÿرȭɀȱ  ا من حيث الشكل ليس هلا دور رقابة استئناف قرارات جملس األمـن يف  " أنńاحملكمة عموم
دور احملكمة وليس له أن يضّر  كما أن اجمللس ليس له دور بديل عن ،مهمته الرئيسية يف حفظ السلم

  . )555( "بتكامل وظيفتها القضائية الدولية 
 ȹاɆǤɆȵـا فإن هذا املبدأ ال مينعنا من القول أن رأي الفقه ومجهور القضاة يف قضـييت   ،ومع ذلك    
مييل إىل أن للمحكمة سلطة الرقابة القضائية أو على األقل هلا سلطة معاجلة صـحة  ȐȞǣ اȪȦȺȱات و

  رط ـح عندما تكون مدعّوة صراحة إىل معاجلة هذه الصحة، كما هلا هذه السلطة إذا ما توافر شاللوائ
                                                 

(552) Affaire du Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J, Recueil 1963, p.38. 
ن دون أن ترى احملكمة أنه من الضروري معاجلة ما إذا كانت اجلمعية العامة أسست تصـرفها علـى   مأنه  اȮȱاȷȿƘȵ اȊȱماƃ قɆȒةوهكذا أعلنت احملكمة يف  (553)

وأكـدت  . اليت أعلنت انضمام الكامريون الشمايل إىل نيجرييا هلا أثر قانوين هنـائي ) VX(1608، فليس هناȫ شك يف أن الالئحة  تفسري صحيح التفاق الوصاية
معية العامة  يلغي قرارات اجلاحملكمة أنه حƓ لو مت قبول مجيع الطلبات للفصل يف املوضوع، فإن احملكمة ال ميكنها إصدار حكم قابل للتطبيق بالفعل، فحكم احملكمة ال

  .,Recueil 1963, p.38.) (C.I.J: وال يعيد إحياء اتفاق الوصاية من جديد،أنظر
(554) OP.IND de M. DeCastro. C.I.J, Rec 1971, p.180. 
(555) OP.DISS de M. Bedjaoui , C.I.J, Rec 1992, p.35, parg.7. 
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وهو مـا تبّينـه    ،الضرورة القضائية حƓ عندما ال تكون احملكمة مدعّوة صراحة إىل معاجلة الصحة

  .احلاالت احملتملة اليت حتكم اختصاص احملكمة يف هذه املعاجلة
 ǥرȪȦȱت امل): 2(اɍاƩةاƨاȞامل Ž مةȮǂا ȋتصاǹɍ ةȦȲخت  

وعلى ضوء االجتهاد القضائي للمحكمة فإن اختصاص هذه األخرية يف  ،جيب القول بادئ ذي بدء   
العموم خاضع لصياغة املسألة املطروحة عليها من طرف جملس األمن كجهاز طالب للفتوى من حيث 

 مينع من التمييز بني حالتني Ưتلفتني حتكمـان  ، إال أن ذلك ال)556(املبدأ كما أشرنا إىل ذلك من قبل
ومها احلالة اليت تكون فيها احملكمة مدعّوة صـراحة   ،سلطات واختصاصات احملكمة يف هذه املعاجلة

واحلالة اليت تكون فيها احلكمة غري مدعّوة صراحة للبت يف صحة هـذه   ،)أ(للبت يف صحة اللوائح 
  ).ب(اللوائح 

)Ǖ(-رȍ ǥņɀȝǼȵ مةȮǂا ǴائɀȲȱة اǶȍ ةƨاȞة ملǵا:  
مل يسبق للمحكمة الدولية يف قضائها السابق أن تصّدت لرتاع أو طلب فتوى يـدعواهنا مباشـرة     

وصراحة ملعاجلة صحة لوائح أجهزة األمم املتحدة الرئيسية، فقد حاول بعض أعضاء جملـس األمـن   
 اختذهتا هـذه األجهـزة إال أن   واجلمعية العامة صياغة طلبات تتضّمن مباشرة البت يف صحة تدابري

  .حماوالهتم باءت بالفشل
اختصاص احملكمة ملعاجلة صحة اللوائح يف احلاالت اليت "يف هذا الشأن أن  Thierryويرى األستاذ  

على قناعة أهنا Ưتصة لإلجابة على مسألة  تكون فيها مدعّوة مباشرة إىل ذلك يستند على األقل ضمنياً
، فهو إذًا اختصاص مفترض ما دام االختصـاص  )557("اللوائححة ص البت يف قانونية تتضمن مباشرة

  .النوعي للمحكمة بشأن املسألة منعقد، وما دامت املالئمة القضائية للفتوى متوافرة
وتعليقاً هلا على رفض التعديل الفرنسي للسؤال الذي طرحته اجلمعية العامة على احملكمة يف قضـية     

والذي كان يرمي إىل معرفة ما إذا كانت هذه النفقات قد ُرّخص هبـا طبقـا    ،ȪȦȹ ȐȞǣات املȚȺمة
رفض التعديل الفرنسي ال يشكل إيعاز للمحكمة من أجل استبعاد " ألحكام امليثاق قالت احملكمة أن 

معاجلة مسألة معرفة ما إذا كانت بعض النفقات قد مت إقرارها طبقا ألحكام امليثاق إذا رأت احملكمـة  
  القول بأن احملكمة جيب عليها اإلجابة على  اًـ، ما يعين ضمني)558("املناسب التطرق إىل ذلك أنه من

                                                 
 .ول من املطلب الثاين من املبحث الثاين من هذا الفصلأنظر ما أشرنا إليه يف الفقرة الثانية من الفرع األ (556)

(557) H.Thierry, Op.Cit, p.407. 
(558) C.I.J, Recueil 1962., p.157. 
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وهو ما ذهـب إليـه    ،السؤال املطروح عليها إذا ما مت قبول التعديل الفرنسي وضمن منطوق رأيها

 ،ل هذا التعـديل إذا مت قبو: " الذي عّبر يف رأيه االنفرادي امللحق برأي احملكمة أنه  Morelliالقاضي 
 ،فإن احملكمة ملزمة حبسب عبارات طلب الفتوى مبعاجلة أوالً مسألة مطابقة بعض اللوائح مع امليثـاق 

  . )559("وهي مسألة تفصل فيها احملكمة يف منطوق رأيها 
الواردة يف فتـوى احملكمـة   " دون أن تكون مدعّوة صراحة إىل ذلك"وميكن االستنتاج من عبارة    

ويؤدي بالتايل إىل أن احملكمة سـتكون هلـا    ،مفهوم خيالف املنع البات للرقابة القضائية ɆاȹاǤɆȵبشأن 
أو على األقل معاجلة صحتها  –كما اجلمعية العامة  –سلطة الرقابة القضائية على لوائح جملس األمن 

  .إذا ما كانت مدعّوة صراحة من طرف اجلهاز طالب الرأي إىل هذه املعاجلة
عيت فيها احملكمة صراحة للنطق حول صحة لـوائح  املمارسة الدولية مل تشهد حالة ُد وإذا كانت   

كان هلا أن تصّدت مّرات عدة ملعاجلـة صـحة تصـرفات     هاألجهزة السياسية لألمم املتحدة، إال أن
د نعقلالختصاص امل وسلطات أجهزة دولية فرعية كانت مدعّوة خالهلا مباشرة إىل هذه املعاجلة، تطبيقاً

من امليثاق وكذا النصوص املؤسسة للمنظمات املتخّصصة الـيت   96هلا مبوجب الفقرة الثانية من املادة 
 Ⱥƨ ȰɆȮȊǩة اȸȵɉ اǶǤȱرɅـة ȲȱمȚȺمـة اɆȵɀȮƩـة   ما حدث يف قضّية  وهو ،تتبعها هذه األجهزة

ال ة مباشرة لإلجابة عن سـؤ كانت احملكمة مدعّوعندما  Û(OMCI) اȅɍتȊاɅǿة ȲȱمǵɎة اǶǤȱرɅة
من طرف اجلمعية العامـة   1959 جانفي 15ذه اللجنة املنتخبة يف تضّمن حتديد ما إذا كان تشكيل ه

  .؟ هلذه املنظمة، قد مت طبقا لالتفاقية املؤسسة للمنظمة
 ل وفقـاً أن اللجنـة مل ُتشـكّ   1960جوان  8 يف وقد أجابت احملكمة يف منطوق فتواها الصادرة   

، مؤكدةً يف نفس الوقت أن انتخاب هذه اللجنة مل يكـن صـحيحاً   )560(ةسة للمنظملالتفاقية املؤّس
قانونńا مما جعل اجلمعية العامة هلذه املنظمة تقرر حل اللجنة املنتخبة وانتخاب جلنة جديـدة امتثـاالً   

  .)561(للتفسري الذي ضمنته احملكمة يف فتواها
ّصة يف معاجلة صحة هذا التصّرف إال مـن  وخالل إجابتها مل تثر احملكمة مسألة ما إذا كانت Ưت    

  . )562( غري ذلك وزاوية فحصها لطبيعة املسألة املطروحة فيما إذا كانت قانونية أ

                                                 
(559) OP.IND de M. Morelli, C.I.J, Rec 1962., pp.216 - 217. 
(560) Composition du comité de la sécurité maritime de l'organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime , avis Consultatif du 8 juin 1960 , C.I.J., Recueil 1960, p.171. 
(561) Olivier Audéoud ; La cour internationale de Justice et le règlement des différends au sein des organisations 
internationales. Ed : A.Pédone ,Paris 1977, pp.49 – 50.  
(562) H.Thierry, Op.Cit, pp.397 et 408. 
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وتبّين هذه القضية أن احملكمة الدولية مل تشكك يف اختصاصها الرقاŸ إذا ما كانت مدعّوة صراحة    

ال حيـول  " عدم انتحال سلطة الرقابة القضـائية "بدأ ، كما تبّين أن م)563(إىل ممارسة هذا االختصاص
حـول   دون معاجلتها لصحة اللوائح عندما يكون اجلهاز الذي تبىن الالئحة يطلب من تلقاء نفسه رأياً

ال ميكن أن يضار عندما يعرض جهـاز   De Castroوأن مبدأ توزيع السلطات الذي قال به  ،صحتها
وعندها  ،معاجلة صحة لوائح على احملكمة مبوجب رأي استشاريدويل على شاكلة جملس األمن إرادياً 

 يصبح املبدأ األول والثاين ملعاجلة الصحة مها فحسب اللذان حيكمان اختصاص احملكمة يف هذا اجملـال 

)564(.  
)ǡ (ǴائɀȲȱة اǶȍ ةƨاȞة ملǵراȍ ǥņɀȝǼȵ Ƙȡ مةȮǂا:  

يتالشى من دائرة املبادئ اليت حتكم اختصاص " عدم انتحال سلطة الرقابة القضائية"إذا كان مبدأ     
فإن هـذا   ،احملكمة يف معاجلة لوائح جملس األمن عندما تكون احملكمة مدعّوة مباشرة إىل هذه املعاجلة

عندما ال تكون احملكمـة مـدعّوة    ،املبدأ سيعود وحيتل مكانه من جديد ضمن مبادئ معاجلة الصحة
من مبدأ تقسيم السـلطات الـذي    على هذه اللوائح انطالقاًمباشرة وبصفة صرحية إىل بسط رقابتها 

  .     حيكم احلدود الفاصلة بني سلطات األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة يف هذه املسألة
فإن معاجلة صحة اللوائح من طرف احملكمة غري مّربر يف هذه احلالة إال يف  ،وانطالقا من ذلك    

وذات حلول مكتملة  لقضائية، من أجل إعطاء إجابة مالئمة قانونياًالنطاق الضروري ملمارسة الوظيفة ا
  .وال يشوهبا التناقض

ىل إاالستناد  ȪȦȹ ȐȞǣات اȴȵɉ املتǥǼǶوقد حاولت حمكمة العدل الدولية من خالل فتواها بشأن    
 ،ضرورات الوظيفة القضائية يف التأسيس الختصاصها يف معاجلة صـحة اللـوائح يف هـذه احلالـة    

، رغم أن املفردات اليت استعملتها كانت أكثر 1971سنة  ȹاɆǤɆȵافظت على نفس التربير يف قضية وحا
  .تقييدńا

     

                                                 
من امليثاق يؤكد أن اإلجراء االستشاري يعطي للمحكمة الدور نفسه ) 2(96يف تعليقه على هذه القضية أن ميدان تطبيق املادة  COLLIARDيؤكد العميد  (563)

 إطار املنظمة املعنية بالتصرف، وهو ما يقربنا من تقنية الطعن ضد Ɵاوز السلطة املعروف يف القانون اإلداري الفرنسي أو املعطى ألية حمكمة إدارية أو دستورية عليا يف
  :التقنيات العامة للرقابة على دستورية القوانني املعهودة يف بعض دساتري الدول، أنظر 

- C.A. Colliard, " L'avis consultatif de la C.I.J sur la composition du comité de la sécurité maritime de L'O.M.C.I ", 
A.F.D.I,1960, p.361.   
(564) H.Thierry, Op.Cit,p.408. 
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وبعدما ذكرت احملكمة بأن رفض التعـديل الفرنسـي ال    ،ȴȵɉ املتǥǼǶا ȪȦȹ ȐȞǣاتففي قضية    

ال جيـب أن  :" لنفقات قالت أنه لصت يشكل إيعاز للمحكمة برفض معاجلة صحة اللوائح اليت رّخ
؛ وال ..نفترض أن اجلمعية العامة قد قصدت تقييد أو مضايقة احملكمة يف ممارسة وظائفها القضـائية  

القبول بأن رفض التعديل الفرنسي له تأثري على مسألة معرفة ما إذا كانـت   جيب على احملكمة إطالقاً
  .)565(..."مواد أخرى من امليثاق على ضوء  17اجلمعية العامة أرادت منع احملكمة من تفسري املادة 

طروح عليها مل يكـن  وبعد ما أكدت احملكمة بأن السؤال امل ،1971سنة  ȹاɆǤɆȵاويف فتواها بشأن    
 ،وال حول لوائح جملس األمن ذات الصلة التالية هلـا  ،)IXX(2145اجلمعية العامة  حول صحة الئحة

ويف إطار وظيفتها القضائية وألن اعتراضـات   ،مع ذلك:"وال حول مدى مطابقتها للميثاق قالت أنه 
فإن احملكمة ستعاž هـذه االعتراضـات يف عرضـها     ،]حول صحة هذه اللوائح  [قد مت صياغتها 

  .)566( "لألسباب قبل النطق حول النتائج القانونية املترتبة عن هذه اللوائح
أساس الختصاصها يف معاجلـة  " مبدأ الضرورة القضائية " وهكذا جعلت حمكمة العدل الدولية من   

عندما ال تكون مدعّوة صراحة إىل معاجلة هذه الصحة، وهو مـن صـميم اجتـهادها     صحة اللوائح
  .)567( القضائي الذي يأخذ يف االعتبار دوام وظيفتها القضائية

ا فإن احملكمة يف هذه احلالة ستذهب أبعد من سلطتها واختصاصها القضائي إذ ،وعلى هذا األساس    
عندما تكون هـذه   ،مل تتخذ من شرط الضرورة القضائية معيارńا لوظيفتها القضائية يف معاجلة الصحة

املعاجلة ضرورية من أجل اإلجابة عن املسألة املطروحة يف طلب الرأي، وهو ما ذهب إليه العديد من 
  .)568( القضاة يف آرائهم االنفرادية واملخالفة

    

                                                 
(565) Certains dépenses des Nations Unies , avis consultatif , C.I.J, Rec 1962, p.157. 
(566) Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'affaire du Sud en Namibie (Sud-Ouest 
Africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du conseil de sécurité , avis consultatif , C.I.J, Recueil 1971, p.45 
parg.88. 

أ الضرورة القضائية انه عندما يكون من املستحيل إصـدار حكـم أو رأي   معتمدńا على مبد ȹاɆǤɆȵايف رأيه االنفرادي يف قضية  ONYEAMAذهب القاضي  (567)
فإن احملكمة ال ميكنها Ɵنب هذه املعاجلة دون التنازل عن دورها كجهاز قضائي، وذهـب إىل  ) كما يف هذه القضية(مؤّسس دون معاجلة صحة القرارات ذات الصلة 

   (.C.I.J, Rec 1971,pp.143– 145).ها لصحة اللوائح املرتبطة باملسألة ولو من دون وجود اعتراضات أنه ما ينسجم مع الوظيفة القضائية للمحكمة هو معاجلت
حرية احملكمة ال ميكن أن يقصد منها إال كحرية خاضعة ليس فقـط لقواعـد القـانون    "إىل أن  ȪȦȹ ȐȞǣات اȴȵɉ املتǥǼǶيف قضية  Morelliأشار القاضي  (568)

، وهـو      (.C.I.J, Rec 1962, pp.217 – 218)" ، ولكن أيضا للهدف الواجب حتقيقه واحلل الواجب إعطائه للمسألة املطروحـة  واملنطق الذي حيكم احملكمة
 رأي احملكمة ال جيب أن يتجاوز احلدود الضرورية للسماح هلا باإلجابة على املسألة، وإال فإهنا سـتحكم " الذي رأى أن  ،Percy Spenderما أشار إليه القاضي 
اليت Ɵنبت فيهـا   Ɇǩمǿɀ اȊȱرقɆةموقف احملكمة يف قضية  shahabuddeen، هذا وقد أّيد القاضي Ultra Petita (.Ibid,p.182)بغري ما طلبه اخلصوم 

   . (C.I.J, Rec 1995, p.124)احملكمة معاجلة صحة لوائح اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة، ورأى أن احملكمة مل تكن يف حاجة إىل ذلك 
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فاحملكمة ملزمة يف هذه احلالة  ،لقضائية بقدر ما هو جوازي هو تقييدي أيضاًويبقى شرط الضرورة ا   
بتضمني هذه املعاجلة يف عرضـها لألسـباب    –عندما ال تكون مدعّوة صراحة إىل معاجلة الصحة  –

كما أهنا متتنع عـن   ،كما يظهر من اجتهادها يف القضيتني املشار إليهما أعاله،وليس يف منطوق رأيها
، حيث قد )569(إيعاز يرمي إىل منع هذه املعاجلة – أو اجلمعية –اجلة يف فتواها إذا صاȟ اجمللسهذه املع

يؤدي ذلك باحملكمة إىل رفض اإلجابة على طلب الفتوى إذا كانت ضرورة الوظيفة القضائية حتـتم  
  . )570( عليها هذه املعاجلة

ǬȱاǮȱا țرȦȱا  
ȸȵɉا ȄȲƭ Ǵائɀȱ ةǶȍ ȓȿرȉȿ ȄȅǕ  

اإلشارة إليه، فإن ميثاق األمم املتحدة اّتسمت أحكامه بقدر من العمومية فيمـا يتعلـق    كما متت   
بالقيود واحلدود الواردة على سلطات جملس األمن يف حفظ السلم وحل الرتاعات الدولية ضمن إطار 

  . املنظمة األممية
اللوائح واألعمال الصادرة  وهكذا مل يتسّن للفقه الدويل منذ نشأة املنظمة إقامة نظرية عامة لصحة   

من أحكام امليثاق إال باالستعانة باملمارسة الدوليـة هلـذه    عن األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة انطالقاً
، فاألجهزة الدولية تساهم من خالل ممارستها العملية يف استكمال ما ورد يف نصوصها )571( األجهزة

وهو ما أكده االجتهاد القضائي حملكمة العدل الدوليـة   ،املؤسōسة من قواعد وشروط لشرعية قراراهتا
  .القانونية عند أداء وظيفتها القضائية املنازعاتية واإلفتائية بعض احللول مبناسبة بلورة

ولقد أتيحت العديد من الفرص حملكمة العدل الدولية أثناء صياغة هذه احللول يف بعض القضايا اليت    
امة انطالقا من هذه القواعد والشروط، إلمكان فحص شرعية وصحة ُعرضت عليها إرساء نظريات ع

  اوى ـال من فتـوإذا كان ما صدر عن احملكمة يف هذا اجمل ،لوائح األجهزة الرئيسية األخرى للمنظمة
  
  

                                                 
أنه  ال ميكن افتراض أن جملس األمن قد قصد منع احملكمة من معاجلة صحة لوائحه Ɲصوص مسألة طلـب   ȹاɆǤɆȵاإىل القول يف قضية  ONYEAMAذهب  (569)

  ).  (.C.I.J.,Rec 1971,p.144بنفسه فتوى بشأهنا، فيجب وجود شرط شكلي للقول بأن نيته قد انصرفت فعال Ʋو تقييد مدى هذه املعاجلة
(570) H.Thierry, Op.Cit, p.410. 

حول القيمـة   1970يف سلسلة الدروس اليت ألقاها بأكادميية الهاي عام   Jorge CASTAÑEDAرمبا كان هذا هو األسلوب الذي اعتمد عليه األستاذ (571)
زة مبناسبة أداء وظائفها، إضافة إىل مسلك الدول األعضـاء Ɵـاه هـذه    القانونية للوائح أجهزة األمم املتحدة، حيث اعتمد يف هذه الدراسة على ممارسة هذه األجه

  :أنظر . املمارسة
–J.CASTEÑEDA;“Valeur juridique des résolutions des Nations Unies”,R.C.A.D.I,T.129,1970-I, pp.207-331,at.222. 
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صت إليه احملكمة وباملنظمة ككل، إال أن ما خلǊ )572(وأحكام قضائية يتعلق الكثري منه باجلمعية العامة

الشأن يفيد يف استنتاج القواعد حمل البحث، وهي األسس القانونية لصحة لوائح جملس األمن يف هذا 
  ).فقرة ثانية(، كما يفيد يف استنباط بعض الشروط العامة لصحة هذه اللوائح )فقرة أوىل(

 ǥرȪȦȱ1(ا : (Ǵائɀȱ ةǶصȱ ةɆȹɀȹاȪȱا Ȅȅɉا ȄȲŎا.  
الـيت   normes juridiquesالضوابط القانونية اعد أو القوبف األسس القانونية لصحة اللوائح تعّر   

ŉر صحتهاجيب أن تكون متطابقة معها هذه اللوائح واليت على أساسها تقد.  
 acte لنص املنشأ للمنظمة اليت أصـدرهتا ع اـدى مطابقتها مـح ترتبط أوال مبـة اللوائـفصح   

constitutif،خارجـة عـن هـذا الـنص    ثانيا مبدى مطابقتها مع قواعد  كما قد ترتبطnormes 

extérieurs )573(.  
رئيسية يف منظمة األمم املتحدة ملتزم بالقيام يف أعماله وإصدار لوائحه  حلقة وجملس األمن بصفته   

ببعض القواعد القانونية  اً، كما ُيعد ملتزم)أ(له وللمنظمة ككل  باحترام نصوص امليثاق كنص منشأ
  ).ب(اخلارجة عن امليثاق يف عمومها 

)Ǖ(- ȵ ȌȺȭ ȧاǮɆاملȄȅǘ  Ǵائɀȱ ةǶȍȿ مةȚȺمȲȱŎاȄȲ:   
رأيـه   يف يشـري  ALVAREZلرؤية القاضي  1948لقد كان من املتعّين االنتظار إىل غاية عام     

إىل  ȴ املتȉȵǥǼǶرȓȿ قȱȿǻ ȯɀǤة Ž ɀȒȞȭ اɉاالنفرادي امللحق بالرأي االستشاري للمحكمة بشأن 
  .)574( مم املتحدةالطبيعة الدستورية مليثاق األ

 ،)575(هلذه الفكـرة  فشيئاً عون شيئاًأخذ القضاة الدوليون يتشّي ALVAREZبعد هذه البادرة لـ    

  للحد الذي أصبح معه يف اإلمكان القول بوجود شبه إمجاع دويل حول اعتبار الوثائق املنشئة للمنظمة 
  يت تلتزم هبا عند سعيها لتحقيق هذه األهداف، ن املبادئ الالدولية مبثابة دستور هلا تذكر أهدافها وتبّي

                                                 
 : ئح اجلمعية العامة لألمم املتحدة يفأنظر دراسة مستفيضة حول Ưتلف مواقف حمكمة العدل الدولية من لوا (572)

- ALI- AMMAR Nasser EddineFathi: La cour internationale de justice et les résolutions de l'assemblée générale de 
l'organisation des Nations Unies ,(mémoire de magister) , université d' Alger, institut de Droit et des sciences 
administratives ,1999,198p. 
(573) H.Thierry,Op.Cit, p.414. 
(574)OP.IND de M. ALVAREZ, Conditions de l'admission d'une État comme membre des Nations Unies, avis 
consultatif du 28 Mai 1948, C.I.J, Recueil 1948, pp.67-72. 

 ALVAREZ، وبعد القاضي 1947سنة "األمم املتحدة"قالوا بالطبيعة الدستورية للميثاق من الفقه يف كتابه  األوائل الذين من Kopelmansوكان الفقيه  (575)
يف Tammes  وكذا وكيل هولنـدا    1954سنة اȮǂمة اǻɋاɅǿة ȴȵɊȱ املتǭǓ ǥǼǶاǿ اȪȱراǿات اȱصاȸȝ ǥǿǻ وكيل اليونان يف قضية  Spiropoulos يهاأشار إل
 :أنظـر  .)دفوع متهيدية(1962الصادر سنة  ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅايف رأيه املخالف حلكم احملكمة يف قضييت  Fitzmauriceضية، وأشار إىل ذلك القاضي نفس الق

  .11-10صبيح مسكوين، املرجع السابق، ص
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  .)576( وتبني القواعد اليت حتكم عالقات هذه األجهزة املتبادلة ،وحتدد أجهزهتا وكيفية أدائها ملهامها

وإذا كانت سلطات أجهزة املنظمات الدولية تتحدد فيما يتعلق بغاياهتا ومداها وطـرق مارسـتها     
حمكمة العدل الدولية يف سلوȫ  ات، فإنه بالنظر إىل هذه النصوص تنظربالنصوص املؤسسة هلذه املنظم

  .وصحة اللوائح اليت تبنتها هذه األجهزة
جملس األمن هو هيئة قانونية منشئة مبعاهدة من حيث " أن  Alain Pelletوبشأن جملس األمن يرى    

فهو أساس  ،الحترام امليثاق ؛ فأعمال جملس األمن خاضعة..أنه ال يأخذ وجوده ومشروعيته إال منها 
   .)577( "وجوده ويطرح حدوداً كاملة لتصرفه 

حيدد اختصاصاته، : ويرى وجود ثالث عناصر Ưتلفة عّددها امليثاق كنص منشأ للمجلس وهي أنه   
ويقيم إجراءات متبعة ملمارستها، وحيدد األهداف املبتغاة واملبادئ الواجب احترامهـا إلدراȫ هـذه   

فإن الرقابة القانونية ألعمال اجمللـس هـي   ،مهما كان اجلهاز الذي ميارسها" يضيف أنه و ،األهداف
  .)578(..."وميكن بل وجيب أن تشمل هذه العناصر الثالثة ،الرقابة اليت تتضّمن معاجلة صحتها

لس ميكننا القول أنه من الطبيعي التأكيد على أن جم" ويف نفس اإلطار يرى القاضي حممد جباوي أنه    
ألنـه   –وƝاصة  –ومن جهة أخرى  ،فمن جهة هو النص الذي أوجده ،األمن جيب أن ميتثل للميثاق

يف خدمة هذا امليثاق ومنظمة األمم املتحدة، فاألعمال التحضريية ملؤمتر سان فرانسيسكو أظهرت كم 
ي صفة كانت وظهر أن روح امليثاق هو منع جملس األمن من التحرر بأ ،كان االنشغال هبذا اإلشكال

  .)579("من امليثاق
فإنه ال يعتد بافتراض شرعية لوائح جملس األمن حبجة أن هذه اللوائح اعتمـدت   ،من هذا املنطلق   

كما ال يعتد بالطابع السياسي للمجلس للقول بتحرره من أحكام امليثـاق كـنص    ،بأغلبية أعضائه
  .معاجلة شرعية أعماله دستوري للمنظمة وجملس األمن أو بعدم اختصاص احملكمة يف

     
  
  

                                                 
    .95،ص1994،،يوليو 117،جملة السياسة الدولية، العدد"ستقبليةنظرة واقعية ومالتزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية، مدى "حسام أƥد حممد هنداوي؛  (576)

(577) A.Pellet,"Rapport introductif ,peut-on et doit-on contrôler les actes du conseil de sécurité?",Op.Cit,pp.232– 233. 
(578) Ibid., p.234. 
(579) OP.DISS de M.Bedjaoui , C.I.J. , Recueil 1992., p. 155 et dans ce sens voir aussi:  
- Jean CHAPPEZ ; " Questions d'interpretation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de 
l'incident aérien de Lookerbie , des ordonnances du 14 avril 1992 ",A.F.D.I, 1992 , p.478.  
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فرض أكثرية معينة بشكل إجرائي جيعل القرار " أن  Annemie Schausيف هذا املعىن تذهب األستاذة 

فاألكثرية تساهم يف افتـراض الشـرعية    ،شرعيńا من زاوية شكلية ولكن ليس بالضرورة يف مضمونه
  .)580(" ولكنها ال تشكل عقبة أمام رقابة عمل إحدى اهليئات

أن        ȱȿǻة ȒȞȭـŽ ɀ اȵɉـȴ املتǶـǥǼ    قȉȯɀǤرȓȿ وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف قضية    
الطابع السياسي جلهاز ال يعفيه من التقيد باألحكام االتفاقية اليت حتكمه عندما تكون هذه األحكـام  "

ية اختيار مسّببات تشكل حدوداً لسلطته أو معايرياً حلكمه، ومن أجل معرفة ما إذا كان جهاز له حر
  .)581(" يتعّين االستناد للعبارات احملّددة يف دستوره  ،قراره

أن العالقة بينـه وبـني األعمـال القانونيـة     اف للميثاق بالطبيعة الدستورية، ويترتب على االعتر   
يدها يتم حتد،اليت تصدرها أجهزة األمم املتحدة ومن بينها بالطبع جملس األمن...) توصيات  ،قرارات(

 ،بذات الطريقة اليت تنظم هبا العالقة بني دساتري الدول املختلفة والقواعد القانونية األخرى السارية فيها
فكما يعترف لدساتري الدول بالعلو والسمو قبالة هذه القواعد فإنه يعترف للميثاق بذات السمو Ɵـاه  

  .ما تصدره أجهزة املنظمة من أعمال قانونية
يف  -وإن كان جزئياً- امليثاق قد رغبوا يف التعبري عن هذه احلقيقة تعبريńا صرحياً عوواضورمبا يكون    

وال جيـب أن   ،"وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها"اليت تلزم جملس األمن أداء واجباته  )2(24املادة 
مراعاة ما تعلق تعين هذه املادة اقتصار التزام اجمللس وهو ميارس اختصاصاته يف جمال حفظ السلم على 

وإمنا جيب أن ميتد هذا االلتزام ليمس سائر نصوص  ،من نصوص امليثاق مببادئ وأهداف األمم املتحدة
ويستفاد ذلك من الطبيعة الدستورية مليثاق منظمة األمم  ،امليثاق بغض النظر عما تقضي به من أحكام

  . )582( املتحدة
)ǡ( - Ǵائɀȱ ةǶȍȿ ȧاǮɆامل ȸȝ ةǱǿاƪا ǼȝاɀȪȱا ȄȲŎا:  

قد تعتمد صحة لوائح جملـس األمـن    ،إضافة إىل النص الدستوري املؤسس للمنظمة وهو امليثاق   
املتعلقة بالقيام مبهامه يف حفظ السلم يف بعض األحيان على مدى مطابقتـها للقواعـد ومبـادئ ال    

  ة للتطبيق على املنظمات وتتمثل هذه القواعد واملبادئ يف قواعد القانون الدويل القابل ،يتضمنها امليثاق
  

                                                 
  .56 – 55فؤاد شاهني، املرجع السابق، ص : آخرون، تعريب أمني شاوȇ و (580)

(581) Conditions de l'admission d'un État Comme membre des Nation Unies , C.I.J., Recueil 1947 – 1948., p.64. 
  .96، املرجع السابق، ص " قبليةنظرة واقعية ومست: مدى التزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية" حسام أƥد حممد هنداوي،  (582)
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، وفق التفسريات )583(كما على الدول، إضافة إىل القواعد اليت ميكن أن تتضمّنها وثائق قانونية خاصة

    .العدل الدولية يف قضائها السابقاليت أعطتها حمكمة 
 ،)584(فمنظمة األمم املتحدة بكل أجهزهتا ومنها جملس األمن هي بنفسها موضوع للقانون الدويل   

 ǣتȐɅɀȞ اȑɉراǿ اȪǵɎȱة ǮȞǤǣة اȴȵɉ املتǶـǥǼ  ةحمكمة العدل الدولية يف فتواها املتعلقوهكذا تؤكد 
ال شيء يف طبيعة املنظمة الدولية يربر اعتبارها وكأهنا دولة فـوق  "أن  1949أفريل  11الصادرة يف 

االلتزامات اليت تفرضـها  فاملنظمة الدولية هي موضوع للقانون الدويل وهي بذلك مقيدة ب... الدول
  .)585("عليها القواعد العامة للقانون الدويل والقانون املؤسس واالتفاقات الدولية اليت هي طرفاً فيها

فإنه جيب أن تكون اللوائح  ،ومن أجل أن تكون مسألة مطابقة اللوائح مع هذه القواعد حمل حبث   
 و أو تكون اللوائح حمل تطبيق هلذه القواعـد  ،بادئاملتنازع يف صحتها وثيقة الصلة هبذه القواعد وامل

أو عندما تكون هذه األخرية متمسك هبا لدعم حجج ترمي إىل التنـازع يف صـحة هـذه     ،املبادئ
اللوائح، وهي احلاالت اليت مت إثارهتا أمام حمكمة العدل الدولية يف القضايا املتعلقة بإقليم جنوب غرب 

  .)586(إفريقيا
 اȑɀȱـȜ بشـأن   1950جويلية  11احملكمة الذي عّبرت عنه يف فتواها الصادرة يف فوفقا لقضاء    
ȱاƆɀȹاȪ اɆȪɅرȥǙ ǡرȡ ǡɀȺƨ مت التسليم  ،)587(والذي أعقبته بالعديد من الفتاوى واألحكام القضائية

للجمعية العامة لألمم املتحدة مبهمة اإلشراف والرقابة على إدارة االنتداب الذي عهدت بـه عصـبة   
واليت تقوم -وهكذا وجدت اجلمعية العامة نفسها  مم جلنوب إفريقيا على هذه املستعمرة األملانية،األ

عصبة ال من عهد 22مطالبة بتطبيق قواعد سابقة على امليثاق أي املادة  -لنصوص امليثاق مبهامها إعماالً
  .واتفاق االنتداب الذي مت إبرامه وفق هذه املادة

                                                 
  .نفس املرجع (583)

(584) OP.DISS de M.G.Fitzmaurice, C.I.J, Recueil 1971, p.294. 
   . 47-46: فؤاد شاهني، املرجع السابق، ص: أغي شاوس وآخرون، تعريب (585)

(586) H.Thierry , Op.Cit, p 415. 
  ) :02(أراء استشارية وحكمني قضائيني ) 04(أصدرت حمكمة العدل الدولية أربعة ) ناميبيا(بشأن إقليم جنوب غرب إفريقيا  (587)

ǱǙراǒات بشأن  1955جويلية  7، والرأي االستشاري الصادر يف اȜȑɀȱ اȪȱاȡ ǡɀȺƨ ƆɀȹرȥǙ ǡرɆȪɅابشأن  1950جويلية  11الرأي االستشاري الصادر يف  -
ǨɅɀتصȱا اȿ رɅǿاȪتȱاǣ ةȍاƪا ȰائȆامل ɂȲȝ ةȪǤȖااملɆȪɅرȥǙ ǡرȡ ǡɀȺǱ ȴɆȲقǚǣ ةȪȲȞات املتȅتماȱɍ بشأن  1956جوان  1، والرأي االستشاري الصادر يف  ȁاɀـǱ

Ɵ ȯȿǼȱاȻ اȱتɀاǱـǼ املȆـتمر   ااȺȱتائǰ اȪȱاɆȹɀȹة ɂȲȝ بشأن  1971جوان  21، والرأي االستشاري الصادر يف ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅا Ƨاț اȊȱاɀǣ ƙȭاȖȅة Ⱥƨة
  ) .1970(ɍ ȴȡǿ276ئǶة ȄȲƭ اȸȵɉ ) ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅا(ȥǙ ǡɀȺƨرɆȪɅا ȹ ŽاɆǤɆȵا 

واحلكـم   ،)دفوع متهيدية( ȡ ǡɀȺǱرȥǙ ǡرɆȪɅايف قضييت  1962ديسمرب  21احلكم الصادر يف  :فهما أما األحكام القضائية الصادرة بشأن هذا اإلقليم اإلفريقي -
    ).  يف املوضوع( 1966جويلية  18الصادر يف 
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أن للجمعية العامة باعتبارها  ،1971جوان  21دل الدولية يف فتواها الصادرة يف وقد رأت حمكمة الع  

الدويل العريف اليت مت Ɵسيدها يف اتفاقية فينـا لقـانون    ناحلق يف تطبيق قواعد القانو إشرافياً جهازاً
  ، )588( النتهاȫ املعاهدة واليت تتعلق بإهناء العالقة التعاقدية نتيجةً 60املعاهدات يف مادهتا 

وكانت احملكمة مضطرة للرد على بعض االعتراضات اليت أثارهتا بعض الدول بشأن صحة الئحـة     
والـيت اّدعـت بعـدم صـحتها لتجـاوز      القاضية بإهناء االنتداب،  (IXX) 2145 اجلمعية العامة

من  60املادة  من املبادئ العرفية اليت كرستها ،إال أن احملكمة أكدت صحة الالئحة انطالقاً)589(السلطة
اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، والحظت من جهة أخرى أن عدم النص على الفسـǸ يف العهـد ال   

   .يشكل عائقاً أمام اجلمعية العامة إلهناء الوصاية
حق مصدره يتواجد لŇـسكوت املعاهدة يف هذا املوضوع ال ميكن تفسريه بأنه استبعاد "وهكذا فإن   

ويرتبط بظروف مل يتم النظر فيها حلظـة انعقـاد    ،اعد القانون الدويل العامخارج املعاهدة ضمن قو
سلطة اإلهنـاء  أن عدم إدماج هذا البند يف النص ال يستبعد : "وتابعت احملكمة بالقول ،)590("املعاهدة

  .)591("واليت توجد بطريقة مالزمة حƓ ولو مل يتم التعبري عنها ،كنتيجة خلرق الوصاية كأية اتفاقية
وهكذا فإن أجهزة املنظمات الدولية ومنها اجلمعية العامة وجملس األمن عندما تستند يف إصـدار     

فإن تقدير مدى صحة وشرعية هذه  ،لوائحها على قواعد أخرى غري تلك الواردة يف مواثيقها املنشئة
لدولية يف هـذا  حمكمة العدل االلوائح يتوقف على مدى توافق هذه اللوائح مع تلك القواعد، وحتتفظ 

اإلطار حبق تقدير مدى سريان القواعد املتمسك هبا للتنازع يف صحة اللوائح، حيث ال جيب النظر يف 
مدى تطابق هذه اللوائح مع هذه القواعد إال إذا كانت هذه األخرية سارية املفعول وتنتمي إىل قواعد 

  .وقابلة للتطبيق يف الظروف الراهنة للقضية ،القانون الدويل
يف حالة التعارض بـني نصـوص   إنه ف ،بقي أن نشري إىل أنه على ضوء قضاء حمكمة العدل الدولية   

  وين ـمع هذه النصوص األساس القان الوثيقة املنشئة للمنظمة الدولية وأية قواعد قانونية أخرى تشكل
  
  
  

                                                 
(588) C.I.J , Recueil 1971, p.47 , parg.94 – 95. 

  : يف فسǸ انتداب وصاية جنوب إفريقيا على هذا اإلقليم أنظر  (IXX) 2145بشأن حتليل مستفيض حول مدى سلطة اجلمعية العامة من خالل الالئحة  (589)
- Brigitte Bollecker, Op.Cit, pp.300 – 301. 
(590) C.I.J, Recueil 1971, p 47, parg.96. 
(591) Ibid, p.48, parg.98. 
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االعتـراف باألولويـة   لشرعية اللوائح والقرارات الصادرة عن األجهزة الداخلية للمنظمة، فإنه يتعني 
  .)592( والسمو يف اإلتباع لنصوص هذه الوثيقة باعتبارها الوثيقة الدستورية للمنظمة

 ǥرȪȦȱ2(ا :( Ǵائɀȱ ةǶصȱ ةȵاȞȱا ȓȿرȊȱاŎا ȄȲ  
الرئيسية أجهزة األمم املتحدة  العامة لصحة لوائح خيتلف الفقه والقضاء الدوليني يف النظر للشروط   
  .يةممباختالف التفسري املعطى للميثاق كنص منشأ للمنظمة األ -ومنها جملس األمن-

ق فالذين حياولون حصر هذه الشروط من اجل احليلولة دون Ɵاوز السلطة يقولون بتفسـري ضـيّ     
ولـذلك فـإن    .بإرادة الدول اليت شاركت يف إعدادها للميثاق من حيث أنه معاهدة ترتبط أساسńا

امليثاق وليس  ور احلقيقي عن نوايا حمررإمنا تعطى لألعمال التحضريية املعّب األمهية احلامسة يف هذا الشأن
  .)593( ملمارسة األجهزة اليت قد تبتعد عن هذه النوايا

ملتطلبات األجهـزة الـيت أنشـأها يف أداء     ع للميثاق فهم يولون اهتماماًأما القائلني بتفسري موّس    
ه، ليس فقط ألن هذه النوايا يصعب حتديدها، ولكن أيضا ألن من اهتمامهم بنوايا حمرريوظائفها أكثر 

تفسري امليثاق جيب أن خيضع لتطور ضروري يتطابق مع الظروف الراهنـة واملتطلبـات املتوقعـة يف    
  . )594( املستقبل

تفسري موّسع إىل حد ما اعتباراً  -حسب ظروف كل قضية ومسألة-وتعتمد حمكمة العدل الدولية    
 Interprétationزة املنظمة، إال أهنا تلجأ تارة إىل تفسري مفـاهيمي وفــّي للـنص    ملمارسة أجه

conceptuelle   ،و تأخذ تارة أخرى بتفسري غائي Interprétation  téléologique    يعتمد علـى
  ري ـات السـار متطلبـ، فاحملكمة بقدر ما تأخذ يف االعتب)595(مسو مقاصد القواعد القانونية للميثاق

                                                 
وقد أكدت حمكمة العدل الدولية . 98، املرجع السابق، ص " نظرة واقعية ومستقبلية:مدى التزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية"حسام اƥد حممد هنداوي؛  (592)

علـى   ǚǣقȡ ǡɀȺǱ ȴɆȲرȥǙ ǡرɆȪɅا ةاȍة ǣاȱتȪاɅǿر ȿاȱɍتماȅات املتǱǚǣȪȲȞراǒات اȱتصǨɅɀ املȪǤȖة ɂȲȝ املȆائȰ اƪاملتعلقة  1955جويلية  7 يف فتواها الصادرة يف
فيما يتعلق باألعمال الصادرة عن اجلمعية العامة يف قيامها باإلشراف على إدارة انتداب إقليم ) 18م(على التصويت بالثلثني  الذي ينص(أولوية نظام امليثاق يف التطبيق 

، ورأت احملكمة أن دستور أي جهاز ينص عموماً ))5/1م(لى التصويت باإلمجاع بالنسبة لألعمال الصادرة عن جملس العصبة الذي ينص ع( على نظام العهد )ناميبيا 
األغلبيـة  بالثلثني أو ب تالقراراعلى نظام التصويت هلذا اجلهاز يف اختاذ قراراته، وهو نظام يرتبط بتكوين اجلهاز وبوظائفه وهو أحد مميزات دستور هذا اجلهاز، فاختاذ 

  اجلمعية العامة البسيطة هي أحد السمات املميزة للجمعية العامة، وان نقل قاعدة اإلمجاع من جملس العصبة إىل اجلمعية العامة سيكون إنكار ألحد خصائص 
(C.I.J Recueil 1955, p.294).   

اليت اعتمدت على معيار اهلدف على حساب النص احلريف  ȴȵ املتǥǼǶاȪȦȹ ȐȞǣ ɉاترأي احملكمة يف قضية  Winiarskyضمن هذا الرأي خيالف القاضي  (593)
بطريقـة حتتـرم تـوازن    للميثاق،عندما رأت بصحة لوائح اجلمعية العامة املرخصة للنفقات من خالل قرينة االختصاص، ورأى أن ذلك غري كايف، فامليثاق مت حتريره 

 ..OP.DISS, M.Winiarsky, C.I.J, Recueil 1962, p.230)( ها إال يف إطار هذا التوازناختصاصات األجهزة،وأن أهداف املنظمة ال ميكن السعي إلي
ال جيب نسيان أن اجلمعية العامة وجملس األمن هلمـا مسـؤولية ترقيـة    " أنه  ȹاɆǤɆȵايف رأيه االنفرادي يف قضية  De Castroضمن هذا الرأي يرى القاضي  (594)

  ).OP.IND ,M. De Castro, C.I.J., Recueil 1971., p.184(،  "كنهما البقاء مرتبطني بالنوايا املمكنة حملّرريه أهداف املعلنة يف امليثاق،  فال مي
(595) H.Thierry , Op.Cit, p.421. 
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 L'ésprit de laلـروح امليثـاق    حلسن للمنظمة يف القيام بوظائفها وكذا مسو أهدافها اسـتلهاماً ا

charte)فإهنا ال تغفل عن التقيد حبدود اختصاصات األجهزة السياسية الرئيسية لألمـم املتحـدة   )أ ،
  .)596()ب(La lattre de la charteحسبما هي حمددة يف النص احلريف للميثاق 

)Ǖ( -ȪǣاȖȵȣاǼȽɊȱ ǴائɀȲȱة ا:  
يتعّين وفق هذا الشرط أن يكون الغرض من الالئحة الصادرة عن جملس األمن حتقيـق األهـداف       

منه باخلصوص، وعلى ذلك فلو انفصمت العالقة بـني   )1(1احملددة يف امليثاق وفق ما نصت عليه املادة
اد هذا الشرط من قضاء حمكمـة  ن القضاء بعدم صحتها، ويستفالالئحة الصادرة وتلك األهداف لتعّي

متـت   نفقة ما " عندما رأت أن ȪȦȹ ȐȞǣات اȴȵɉ املتǥǼǶالعدل الدولية من خالل فتواها يف قضية 
،فيما أكدت )597(" فال ميكن اعتبارها نفقة للمنظمة ،هبدف مل يكن ضمن أحد أهداف األمم املتحدة

لصدد أهنا Ưصصة إلƱاز أهداف معلنة لألمـم  عندما تتخذ املنظمة تدابري ميكن القول هبذا ا"أيضا أنه
  . )598(" املتحدة، فيفترض أن هذا العمل ال يتجاوز سلطات املنظمة

وعليه، طاملا كانت الالئحة الصادرة عن اجمللس متوافقة مع أهداف املنظمة فيفترض أهنا صدرت يف    
اليت ختتلف عـن  présomption de compétence ص إطار اختصاصه وهو ما يعرف بقرينة االختصا

  . لكنهما قرينتان متكاملتان ،)présomption générale de validité )599 نة العامة للصحة  القري
رة بأهداف املنظمة وهو السبب الذي جيعل الالئحة ضـمن  وبقدر ما تعترب قرينة االختصاص مّرب    

الـيت  " الختصاصات الضمنيةنظرية ا"اختصاصات اجلهاز الذي أصدرها، بقدر ما هي منسجمة مع 
جيب فهم هذه األهداف يف إطارها، وهي النظرية املعمول هبا يف جمال تفسري املواثيق املنشئة للمنظمات 

حيـث   ،الدولية واليت تعد من أهم إسهامات حمكمة العدل الدولية يف إرساء قانون املنظمات الدولية
املنظمة جيب اعتبارها متلك " أنة اȴȵɉ املتȐɅɀȞǩ ǥǼǶ اȑɉراǿ اȪǵɎȱة ǮȞǤǣتؤكد احملكمة يف قضية 

سلطات وإن مل يتم التعبري عنها صراحة يف امليثاق، إال أهنا معهودة إليها حبكم الضـرورة بوصـفها   
جيب القول أن أعضائها حينما حيددون هلا بعـض  " ،ورأت أيضا أنه)600("أساسية يف ممارسة وظائفها

  فإهنم مينحون املنظمة االختصاص الضروري  ،بات ومسؤولياتالوظائف مبا يترتب على ذلك من واج

                                                 
(596) ALI-AMMAR Nasser Eddine Fathi, Op.Cit, pp.77 – 85. 
(597) C.I.J, Rec 1962, p.167. 
(598) Ibid, p.168. 

  .وم القرينة العامة للصحة أنظر الفقرة األوىل من الفرع األول من املطلب األول من املبحث الثاين من هذا الفصلعن مفه (599)
(600) Réparation des dommages subis au service de Nation Unies , avis consultatif du 11 Avril 1949, C.I.J, Recueil 
1949, p.182. 
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، وبالتايل فإن حقوق وواجبات املنظمة ترتبط إىل حد كبري باألهداف )601("للسماح هلا بأداء وظائفها

  .    )602(والوظائف املعلنة يف امليثاق املؤسس والتطورات اليت حلقتها يف العمل
على نظرية االختصاصات الضمنية يف التأسيس لصحة الئحة جملس وهكذا اعتمدت احملكمة الدولية    

، حيث اعتربت احملكمة أن اإلشارة يف الفقرة ȹاɆǤɆȵاواللوائح السابقة هلا يف قضية  )1970( 276األمن 
جمللس األمن بناءă على بعض الفصول من امليثـاق ال تسـتبعد   " سلطات خاصة"إىل  24من املادة  )2(

Ư من  )1(صصة للسماح له بأداء مسؤولياته يف حفظ السلم اليت عهدته له  الفقرةوجود سلطات عامة
  . )603( نفس املادة

 صـحة أن  ȞǣـȐ اȪȦȺȱـات  غري أن حمكمة العدل الدولية  أثبتت أيضا خالل اجتهادها يف قضية    
مصطلح فقد اعتمدت احملكمة  ،هي قرينة نسبية وليست مطلقة املؤسسة على قرينة االختصاص الالئحة

       ، حيـث ميكـن لالئحـة    invaliditéكبديل عن مصطلح عدم الصحة  irrégularitéعدم االنتظام 
أن تنتج آثارها رغم عدم التزام اجلهاز الذي أصدرها مببدأ توزيع الوظـائف، فخـرق    - يف رأيها –

ـ  ن فقـط أن  األجهزة للقواعد اليت حتدد اختصاصها ال تتسبب بالضرورة يف عدم صحتها، وإمنا ميك
خاصة إذا كانت هذه املخالفة ال ختص إال  ،يشوهبا عيب طفيف لن يكون له أثره Ɵاه الدول األعضاء

  .)604( التناسق الداخلي للمنظمة
 -واليت تعترب من اجتهاد القضاء اإلداري الفرنسي-*"بنظرية الفعل الواقعي"وهكذا استدلت احملكمة    

صت هلا بعض لوائح اجلمعية العامة هي نفقات للمنظمة أخـذًا  رّخ للقول بأن النفقات املستحقة واليت
  .)605( من امليثاق )2(17بتفسري غائي ألحكام املادة 

    

                                                 
(601) Ibid, p.179. 

 .83 – 82صبيح مسكوين، املرجع السابق، ص : أنظر  (602)
(603) C.I.J, Recueil 1971, p.52, parg.110. 
(604) H.Thierry , Op.Cit, p.427. 

فإن  م ذلكتقضي هذه النظرية أنه قد يرتبط أي شخص معنوي عام أو أي جهاز إداري أو سياسي مع الغري عن طريق تصرف ملوظف غري Ưتص بالقيام به، ورغ *
. وهي نظرية متأتية من مبدأ سري املرفق العام بانتظام واطراد ،هذا التصرف ينتج أثره يف العالقة بني هذا اجلهاز والغري  

  :قالت احملكمة يف هذا اإلطار (605)
"Si l'action a été entreprise par un organe qui n'y était pas habilité, il s'agit d'une irrégularité concernant cette 
économie interne, mais il n'en ressort pas nécessairement que la dépense encourue n'était pas une dépense de 
l'organisation. Le droit national comme le droit international envisagent des cas ou une personne morale, ou un 
corps politique, peut être lié envers les tiers par l'acte ultra vives d'un agent", certains dépenses, C.I.J, Recueil 1962, 
p.168.            
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فإن قرينة الصحة اليت تضاف إىل قرينة االختصاص وبالتايل لوائح متطابقة مع األهداف  ،ومع ذلك  

جيب أال حتتمل أيضـا Ưالفـة لقواعـد    يترتب عنه أن هذه القرائن  ،احملددة للجهاز الذي أصدرها
االختصاص واإلجراءات الصرحية يف امليثاق، وهو تفسري شكلي ألحكام امليثاق اخلاصة باختصاصات 

  . أجهزة املنظمة
)ǡ(- اتǒراǱɋاȿ ȋتصاǹɍا ǼȝاɀȪȱ ǴائɀȲȱة اȪǣاȖȵ:  

سياسي لألمـم املتحـدة   بالغńا بأهداف اجلهاز ال قد أولت اهتماماً حمكمة العدل الدوليةإذا كانت    
وهي بصدد معاجلة صحة اللوائح، فإن اجتهادها مل يغفل ضرورة احترام اللوائح لقواعد االختصـاص  

  .املنصوص عليهما صراحة يف امليثاق اتواإلجراء
  : فإن الالئحة يفترض عدم صحتها يف احلاالت التالية لقواعد االختصاصالنسبة بف   
  usurpation de compétenceختصـاص  القد ارتكب اغتصاب ل إذا كان اجلهاز الذي تبناها -

  .احلدود احملددة صراحة لسلطاته منتهكاً
لـه هبـا صـراحة يف امليثـاق      إذا كان اجلهاز يف تبنيه لالئحة قد Ɵاوز السـلطات املعتـرف   -

dépassement du pouvoir.  
بعض املسائل اليت فصـلت   ففي ما خيص اغتصاب السلطة أو االختصاص فقد أحلت احملكمة يف    
ضرورة تقّيد كل جهاز باختصاصه وعدم التطاول على اختصاص جهاز آخر طبقا للقـول   على فيها

، ipse non habet nemo dare potest quod "ليس ألحد أن يضيف لنفسه حقا ال ميلكه"املأثور أن
  .مةاملȪȦȹ ȐȞǣ ȚȺاتوهو ما يستنتج من مفهوم املخالفة الجتهادها يف قضية 

فقد ادعت بعض الدول يف قضية بعض النفقات أن اجلمعية العامة بإنشائها وتنفيذها لقوة الطوارئ     
سلطات هي من اختصاص جملس األمن، ذلك  اغتصبتقد   F.U.N.U)( الدولية التابعة لألمم املتحدة

من  24 و 11 تنيخيالف نص املاد اوهو مألهنا ذات طبيعة عسكرية  أن هذه القوات هي عمالً قسرياً
مت تنفيذها مبـا خيـالف    )O.N.U.C(امليثاق، كما مت اإلدعاء أن عمليات األمم املتحدة يف الكونغو 

أحكام امليثاق، ذلك أن اختيار األمني العام للدول اليت هلا حق املشاركة بقواهتا املسلحة أو بغري ذلك 
  اركة ـختول جمللس األمن وحده قرار املش من امليثاق اليت 48يف هذه العمليات يتعارض مع نص املادة 
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  .)606( يف القوات

ال تعتـرب   (F.U.N.U)وقد أجابت احملكمة على هذه االدعاءات بالقول أن قوة الطوارئ الدوليـة     
تتضـمن   14الواردة يف املـادة  " تدابري"كما أن كلمة ،قسرياً حبسب الفصل السابع من امليثاق عمالً
نة األساس القانوين لتوصيات اجلمعية العامة واخلاصة وأردفت بعد ذلك مبّي ،ملمن أشكال الع شكالً

فيمكننـا   ،1956بالنسبة لألحوال اليت أنشأت يف الشرق األوسط سنة :" بإنشاء هذه القوة قائلة أنه
وصفها أيضا بأهنا ذات طبيعة حيتمل أن تعرض العالقات بني األمم أو حفظ السلم واألمن الـدوليني  

ر، وحيث أن التوصيات املشار إليها والصادرة عن اجلمعية العامة ال تبني املادة الـيت اسـتندت   للخط
، فـال  14أو املادة  11وأن األحكام الواردة يف أغلبها ميكن أن تتضمن الرجوع سواء إىل املادة  ،إليها

  . )607( "يف املادة األوىل أكثر من األخرى ميكن القول بأن هذه التوصيات Ʊد هلا سنداً
فقد ذكرت احملكمة بأن القرار األول  ،(O.N.U.C)أما يف خيص عمليات األمم املتحدة يف الكونغو    

هو الذي مت االستناد إليه الختاذ اإلجراءات الكفيلـة   1960جويلية  14الذي أصدره  جملس األمن يف 
 ،جل حفظ السلم واألمن الدولينيأو كان قد مت اختاذه من أ ،للقيام بعمليات األمم املتحدة يف الكونغو

أته على إشرافه على تنفيذ ورأت أن قرارات جملس األمن اليت صادقت على إجراءات األمني العام و هّن
يف  دائماً عمليات األمم املتحدة يف الكونغو، قد مت اختاذها دون أن تصّوت ضدها أي دولة حتتل مقعداً

ن االستنتاج بأن العمليات املذكورة تشكل افتئاتـاً علـى   اجمللس أو أي دولة أخرى، وبالتايل ال ميك
  . )608( هلا الصالحيات املخولة جمللس األمن أو تكّون اغتصاباً

قضت احملكمة بصحة إنشاء وتنفيذ عمليات األمم املتحدة يف الشرق األوسط والكونغو،  هكذا إذاً    
  دم ـلنا بعـنشاء وتنفيذ هذه العمليات لقفلو افترضنا أن احملكمة رأت أن جملس األمن هو املختص بإ

  

                                                 
الطرح السلMorono Quintana   Ƒوا تقريباً نفس املوقف الذي اختذته هذه الدول، ففي ما تبىن القاضي لقضاة يف آرائهم املخالفة قد تبّناوكان العديد من  (606)

أن  Bustamanteاعترب القاضي ، )C.I.J, Recueil 1962,p.243(الذي يعترب أن العمليات املتخذة من طرف اجلمعية العامة كانت من اختصاص جملس األمن 
، واختذت تدابري لدعم ومتويل Le F.U.N.Uبإنشائها  عندما أخذت على عاتقها الترخيص بعمل عسكري ،اجلمعية العامة قد استعملت إجراءă مل ينص عليه امليثاق

L'O.N.U.C  واليت كانت قوة إظافية مل ينص عليها امليثاق)Ibid,p.48( ، أما القاضيKoretsky    998فقد اعترب أن بعض اللوائح ومنـها الالئحـة)ES-I( 
لألمم املتحدة، حيث مل تستند هذه اللوائح على أي أسـاس مـن    كانت خرقاً للميثاق عندما طلبت من األمني العام استعراض Ưطط بغية تشكيل قوة طوارئ دولية

  .)(Ultra vives Ibid,pp.267-268ليست خاصة هبذه التدابري، و أن تنفيذها مت خارج االختصاص  14كما أن املادة  ،منه 12و  11امليثاق وخاصة املادتني 
 .Ali Ammar Nasser-Eddine Fathi, Op.Cit, pp.63-64-                               :                                         أنظر حول هذه اآلراء

 . )C.I.J, Recueil 1962, p.172(. :أيضا: وأنظر .  54 – 53صبيح مسكوين، املرجع السابق، ص : أنظر  (607)
  (.Ibid, p.175 – 176): ، وأنظر أيضا 55نفس املرجع، ص  (608)
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صحة لوائح اجلمعية العامة الصادرة Ɲصوص هذه العمليات بداعي اغتصاب اختصـاص مكفـول   

  .للمجلس
أما فيما خيص الالئحة املشوبة بعيب Ɵاوز السلطة فقد كان للمحكمة إجابة واضـحة بضـرورة      

ǣاǹتصاȋ اƨمɆȞة اȞȱاȵـة ǣاȒȹـماȳ   ي فتواها املتعلقة احترام اجلهاز لسلطاته الصرحية يف امليثاق، فف
ǥǼǶاملت ȴȵɊȱ ةȱȿǻ  نـوفمرب   22طلبت اجلمعية العامة من احملكمـة يف   ،1950مارس  3الصادرة يف

رأياً حول ما إذا كان للجمعية العامة أن تنفرد بقرار قبول عضوية دولة ما عندما ميتنع جملـس   1949
من امليثاق تقرر وجوب صـدور قـرار    )2(4ا، بالرغم من أن املادة األمن عن إصدار التوصية بقبوهل

  . االنضمام من اجلمعية العامة بناءا على توصية من جملس األمن ؟
ذهبت احملكمة يف فتواها إىل اإلجابة بـالنفي  ،)2(4فاستنادا إىل املعىن العادي واملعتاد لنص املادة      

إمكان اجلمعية العامة ممارسة اختصاص مل ُيعترف هلـا بـه،   على التساؤل السابق، مقررة أن ليس يف 
ُيعّد وعليه فإن صدور قرار من اجلمعية العامة بقبول عضو جديد دون صدور توصية من جملس األمن 

  .)609( قرارńا باطال لتجاوزه حدود السلطات اليت مينحها امليثاق للجمعية العامة يف هذا اجملال
ال يوجد أي نص خيول اجلمعية العامة سلطة تصـحيح مـا   : "هر نفسه أنوقالت احملكمة يف اإلطا   

ينطوي عليه التصويت يف جملس األمن وإىل درجة تستطيع هبا Ưالفته، ومينع بالتايل أن ننسب للجمعية 
ضها إضفاء التوصية على التصويت الصادر من جملس األمن يف الوقـت  العامة وجود سلطة لديها تفّو

  .)610( "ا اجمللس أن مثل هذه التوصية مل يتم اختاذهاالذي رأى فيه هذ
أن الصحة املؤسسة على مطابقة اللوائح لألهداف احملددة لألجهزة  ،إن هذه األمثلة تظهر بوضوح   

  ، وأن نظرية هبا قانوناً هلاعلى أن هذه األجهزة مؤهلة ملمارسة اختصاصات غري معترف  ال تدل إطالقاً
  

                                                 
    . 100، املرجع السابق، ص "نظرة واقعية ومستقبلية:  مدى التزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية: "مد هنداويحسام اƥد حم (609)
  .42صبيح مسكوين، املرجع السابق، ص  (610)

بناءă على املادتني  بالقضية ةه املتعلقصداره قراراتأن جملس األمن بإ 1971 سنة ȹاɆǤɆȵايف قضية  االنفراديةرأى بعض القضاة يف آرائهم املخالفة و وبشأن Ɵاوز السلطة،
حƓ عندما يتعلق األمر حقيقة حبفظ السلم، فإن جملس األمن ليس Ưتصاً بإحداث تغيريات هنائية "يؤكد أنه  Fitzmauriceفالقاضي . قد Ɵاوز سلطاته 25و  24

، فيمـا ذهـب   ).C.I.J, Recueil 1971, p.294" (ديل النظام الدويل أǊنشأ جملس األمنوليس لتع فألجل حفظ السلم...اإلقليمية أو حقوق اإلدارة يف السيادة
جيب تفسري امليثاق على أنه يعترف لألمـم املتحـدة    املتمسك هبما يف رأي احملكمة 25و  24ليس مبوجب املادتني "إىل القول من جهته أن  DILLARDالقاضي 

أن التسليم حبق تدخل جملس األمن لفسǸ وصاية واختاذ قرارات ملزمة ألن  Grosفيما اعترب القاضي  ،)Ibid, p 138( "بسلطات ذات طبيعة تشريعية وشبه تشريعية
حيث ال جيب أن تكون أي مسألة هلا انعكاس على حفظ السلم مربرńا ألن يتحول جملس األمن إىل ... حماولة أخرى لتعديل مبادئ امليثاق"موقف ميس حفظ السلم،هو 

عندما اعترب أن جملس األمـن   اًأن عّبر عن موقفاً مشاهبقɆȒة ȭɀȱرŸ  أƥد اخلǊشريي يف الليƑ (ad hoc)، وقد كان للقاضي اخلاص)Ibid,p.348(" ةحكومة عاملي
    ). (C.I.J, Rec 1992, p.105من امليثاق  92قد ارتكب Ɵاوز للسلطة يشكل خرقاً للمادة  )1992(748بتبنيه الفقرة األوىل من الالئحة 
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 ،)611(ال تؤسس لألجهزة الدولية ومنها جملس األمن اختصاصات غري حمدودة االختصاصات الضمنية

وهو ما يسـتفاد   ،فالسلطات الضمنية جيب أن تكون مرتبطة بأحكام صرحية يف النصوص الدستورية
من امليثاق للقول باالختصاص الضمين لألمم  100من قضاء احملكمة السابق عند استنادها على املادة 

  .)612( طالبة بالتعويض حلماية موظفيهااملتحدة يف امل
ح جمللس األمـن Ɲـرق قواعـد    م، فإنه ال القرينة العامة للصحة وال قرينة االختصاص تسوأخرياً   

وإال كانـت   ،اإلجراءات اليت يفرضها امليثاق وقانونه الداخلي إلمكان صدور لوائحه بشكل صحيح
ة تأكيد هذا املعىن ولكن مبفهوم املخالفة لفتواها هذه اللوائح مشوبة بعيب الشكل، فقد كان للمحكم

  .1971سنة  الصادرة ȹاɆǤɆȵايف قضية 
اليت طلـب مـن    )1970(284فقد أثري أثناء نظر احملكمة يف القضية موضوع عدم صحة الالئحة    

عد على Ưالفتها للعديد من القوا خالهلا جملس األمن الفتوى من احملكمة حول املسألة، وذلك تأسيساً
نص ب دولتني دائميت العضوية يف اجمللس، مبا خيالف شكالً الشكلية ومن بينها صدورها بالرغم من تغّي

صدور الالئحة بتصويت إجياŸ لتسعة أعضاء  -وفقا هلذا اإلدعاء–من امليثاق اليت تتطلب  )3(27املادة
  .)613(جمتمعني يكون من بينهم كل األعضاء الدائمني

رفضت هذا اإلدعاء، وأكدت أن املمارسة العامة للمنظمة وكذا املناقشات الـيت  بيدا أن احملكمة    
دلت على أن االمتناع اإلرادي لعضو دائم مت تفسـريه   ،جرت على مستوى اجمللس ولسنوات طويلة

فامتناع عضو من اجمللس  " ،على الدوام على أنه ال يعترب عائقاً حيول دون تبين لوائح من طرف اجمللس
لب قبـول  فيجب من أجل منع تبين الئحة تتط ،ويت ال يعين أنه يعارض إقرار ما مت اقتراحهعن التص

  .)614("إبداء عضو دائم لتصويت سلƑكافة األعضاء الدائمني، 
     
  

                                                 
  : أنظر. أن السلطات الضمنية ليست غري معرفة وال غري حمدودة، فهي مرتبطة بوظائف موجودة وحمددة لألجهزة Fitzmauriceيؤكد القاضي  (611)

)C.I.J, Rec 1971, p.282.(  
(612) Réparations des dommages au service des Nations Unies, C.I.J, Recueil 1949, p.183. et voir aussi: H.Thierry , 
Op.Cit, p.430. 
(613) C.I.J,Recueil 1971, p.22,parg.21. 

(614) )Ibid,p22,parg.22.(،  صوص عدم تطبيق اجمللس ألحكام املادةƝ من امليثاق اليت تـنص   32وأنظر كذلك ما مت إثارته من طرف جنوب إفريقيا من دفوع
منه اخلاصة بامتناع من كان طرفاً يف الرتاع من أعضاء اجمللس عـن التصـويت،حيث    )3(27س، وكذا املادة على حق مشاركة كل عضو طرف يف الرتاع أمام اجملل

ال تنطبقان على مسألة  27 ،32كموقف وليس كرتاع، مما يدل على أن املادتني  )1970(284ردت احملكمة على ذلك بالقول أن مسألة ناميبيا ُسجلت يف الالئحة 
F Ibid,p 22 – 23, parg 23 - 26. .( احلال 
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لعدم التسليم بكل ما تقدم من دفـوع   )1970( 284لذلك فقد أبقت احملكمة على شرعية الالئحة    

فلو مت التسليم هبذه الدفوع لكان مـن املـتعني    ،العكس من ذلك شكلية حول عدم صحتها، وعلى
  . القضاء بعدم صحة الالئحة املذكورة

وميكن االستخالص إذًا، أن لوائح جملس األمن تستفيد من قرينة الصحة اليت تضـاف إىل قرينـة      
ائح سـتكون  ومع ذلك فإن اللو،االختصاص عندما يتصرف اجمللس وفقا لألهداف احملددة يف امليثاق

أو عنـدما تكـون    ،عارية عن الصحة عندما يتجاوز اجمللس االختصاصات الصرحية املعترف له هبـا 
الالئحة املتبناة مشوبة بعيب الشكل واإلجراءات النابعة من صميم أحكام امليثاق وكذا ما ترتب عن 

  .             املمارسة العامة للمنظمة



  :Ʊاتمــــة 

  

  
  :ǹـــاƢة 

عىن برسم احلدود واليت ُت، من خالل هذه الدراسة ملسألة جدية وشائكة يف التنظيم الدويل احلديث    
الفاصلة بني سلطات جملس األمن وحمكمة العدل الدولية يف جمال حل الرتاعات الدولية ضمن ميثـاق  

عض التوصيات املقترحة حلل أهم استخالص بعض النتائج مبعية ب منظمة األمم املتحدة ، بوسعنا ختاماً
  :اإلشكاالت املطروحة يف الشكل التايل 

  :املستخلصة فيمكن إجيازها يف ما يلي  اȺȱتـائǰأما بشأن   •
تؤكد املمارسة الدولية مبا ال يدع جماال للشك، انعدام وجود معيار حاسم للفصل التام بني الرتاعات  -

  .   من وحمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية يؤسس الختصاص جملس األ ةوالسياسي ةالقانوني
عليها الطابع السياسي ، حيث أن  يفالرتاعات اليت تثري مسائل قانونية قد حييطها من الظروف ما يضف

نزاعاً قد يكون يف ذاته قانونياً ومع ذلك تسوده بعض املظاهر السياسية ، كما أنه ما من شـك يف أن  
الدولية مهما كانت أمهيتها السياسية غالبة، ميكن أن تقوم بشكل أو بǔخر علـى   الكثري من الرتاعات

أساس من القانون ، فالطبيعة املختلطة للرتاعات إذاً قلّلت إىل حد كبري من قيمة املعايري الفقهية الذاتية 
نـوعني مـن   واملوضوعية يف التقسيم ، كما أن مبدأ االختيار احلر لوسائل التسوية جّرد الفصل بني ال

  .الرتاعات كأساس لالختصاص من أية أمهية عملية ملموسة
وهكذا فإن العامل اجلوهري لتقدير مدى قابلية الرتاعات الدولية للحل القضائي هو التأكد من أن    

الرتاع يدخل يف اختصاص احملكمة ، فمƓ وجدت حمكمة العـدل الدوليـة أن الـرتاع يـدخل يف     
من النظام األساسي، فإنه ميكنـها التصـدي    )1(38و )2-1(36املادتني  اختصاصها املوضوعي مبفهوم

للرتاع والفصل يف القضية طبقا للقانون مهما كانت أمهية جوانبه السياسية ، وبالتايل فـإن الفكـرة   
كانت اجلوانب القانونية أو السياسية هي الراجحة يف الرتاع تبدو عدميـة   االنظرية لضرورة حبث ما إذ

 قال ميكن اعتبارها حمدداً لالختصاص ، ما يعين أن التقسيم التقليدي النظري الذي تبناه امليثاالقيمة، و
والذي يقابل الرتاعات القانونية بالرتاعات السياسية مل يفقد دقته فحسب ، بل ألنه ال ميكن اآلن وبعد 

لالختصاص بني اجمللس  أن يكون حامساً اȱرȽائȸو  ȮɆȹاǿاɀȡا قƔɆȒاجتهاد حمكمة العدل الدولية يف 
  .واحملكمة يف حل الرتاعات الدولية

  
  



  :Ʊاتمــــة 

  

  
وبشأن آليات التصدي للرتاع ، فقد أفرز االختالل احلاصل يف توزيع سـلطات واختصاصـات    -

جملس األمن وحمكمة العدل الدولية مبوجب أحكام الفصل السادس من امليثاق صعوبة يف الفصل بـني  
  . اعات الدولية سلطات اجلهازين يف احلل السلمي للرت

فقد كشفت صياغة نصوص مواد الفصل السادس اختالل واضح لصاحل اجمللس من خالل ختويلـه   
مزيدا من فرص وإمكانات التدخل والتصدي للرتاع حسب ما أعطي من سلطات يف هذا الصـدد ،  

ألخـذ يف  مقابل حتجيم الفرص املمكنة لوسائل التسوية األخرى ومنها احلل القضائي للمحكمة دون ا
من  )3(36االعتبار مالئمة وفاعلية الوسيلة املعتمدة يف حل الرتاع، وهو ما ظهر جليا يف صياغة املادة 

امليثاق على سبيل املثال واليت اعتمدت اإلحالة اجلوازية بدل اإللزامية للرتاع القانوين على حمكمة العدل 
 االتفـاقي اص املوضوعي للمحكمة بنوعيـه  الدولية ، فضال على القيود اهلائلة الواردة على االختص

واإللزامي والقائم على مبدأ الرضائية بني األطراف من جهة ، وااللتزام اإلرادي باخلضوع الختصاص 
  .احملكمة من جهة أخرى 

وفيما خيص أحكام الفصل السابع ، فإن متتع جملس األمن بسلطات غري مألوفة لدى أجهزة املنظمات 
سلطات تقديرية موسعة يف التكييف والتصرف، كان له أثره البـالȠ يف تعميـق    الدولية بفضل ختويله

  . اهلوة بني سلطاته وسلطات احملكمة مبوجب هذا الفصل 
وهكذا تالشت احلدود الفاصلة بني سلطات اجلهازين خاصة إذا ما تعلق األمر حبلّني متزامنني لوجه 

، وهو ما كشف عنه اجتهاد احملكمـة احلـديث يف   واحد من الرتاع حƓ ولو تطبع بالصبغة القانونية 
، والذي اعتمد علـى فكـرة   ) 1998فيفري  27و ُحكمي  1992أفريل  14أمري ( ȭɀȱرŸ قɆȒة

الذي يأخذ يف االعتبار تاريǸ إيداع الطلب وعالقته بتاريǸ صدور لـوائح جمللـس   " التاريǸ احلاسم"
ة من عدمه دون النظـر ملـدى انعقـاد    األمن كأساس وحيد من أجل حتديد مدى اختصاص احملكم

والذي كـّرس   )1984نوفمرب  26حكم ( ȮɆȹاǿاɀȡا قɆȒةاختصاصها املوضوعي، خالفا لقضائها يف 
بني اجلهازين والتكامل بني سلطتيهما يف حل الرتاعات الدولية ، مثـل مـا   " التوازي الوظيفي"فكرة 

  ).1993سبتمرب 23أفريل و 8 أمري(يف يوغسالفيا السابقة ǣǙاǥǻ اȄȺƨ  قɆȒةتأكد يف 
كان حول وجه واحد للرتاع  ȭɀȱرŸقɆȒة  وميكن رد عدم التطابق يف االجتهادين إىل أن الرتاع يف 

  يف يوغسـالفيا ǣǙاǥǻ اƨـȄȺ   وȮɆȹاǿاɀȡا  قƔɆȒوهو التسليم أو عدم التسليم، فيما كان الرتاع يف 
  ي ، ـلتدخل باستعمال القوة ، الدفاع الشرعا: حول جوانب سياسية وقانونية متعددة للرتاع من مثل 



  :Ʊاتمــــة 

  

  
     إƀ، وهـو  ...نزع السالح ، خرق وقف إطالق النار ، ارتكاب جرائم اإلبادة والتصـفية اإلثنيـة   

إىل رفض الفصل املطلق بني سلطاهتا وسلطات جملس األمـن يف   ȮɆȹاǿاɀȡا قɆȒةما أدى باحملكمة يف 
  .اعات الدولية منظمة هتدف أجهزهتا أساسا إىل حل الرت

 ȱـȭɀرŸ قȒـɆة   سها اجتهاد احملكمة يفومع ذلك، تبقى فكرة أولوية اجمللس على احملكمة اليت كّر 
فكرة مربرة اآلن على األقل يف غياب آليات قانونية للفصل بني سلطات اجمللس واحملكمـة يف إطـار   

 .صل ويف ظل مركز ممتاز للمجلس مبوجب أحكام هذا الف، أحكام الفصل السابع 
وإذا كانت احلدود الفاصلة بني سلطات اجلهازين مبوجب الفصلني السادس والسابع من امليثـاق     -

تثري مسائل شائكة تتعلق أساسا باالختصاص النوعي وآليات التصدي للرتاع ، فإهنا تثري أيضا قضايا ال 
رتاع ، وإمكانات بسـط  تقل أمهية تتعلق بتنفيذ وتطبيق احللول املعتمدة يف مرحلة ما بعد التصدي لل

الرقابة على مدى شرعيتها من خالل بعض اآلليات اليت كرستها أحكام الفصل الرابع عشر من امليثاق 
  . وبعض نصوص النظام األساسي للمحكمة 

فبشأن آليات تنفيذ األحكام القضائية للمحكمة ، فقد كرس املؤمترون يف سان فرانسيسـكو سـنة   
ليس من مهام احملكمـة  "من امليثاق يقضي بأن  94ل التحضريية للمادة مبدأ اشتهرت به األعما 1945

، فمسألة التنفيذ اجلربي من مهام جملس األمن كجهاز سياسي لـه وظيفـة   " تنفيذ أحكامها بنفسها
تنفيذية تعاž نزاع جديد الحق على مرحلة التقاضي وعدمي الصلة هبا، رغم الدور املشهود للمحكمة 

  .ألحكامها والذي بات عامل مكّمل يف إدراȫ فاعلية العدالة الدولية  يف التنفيذ الطوعي
كانت مقتضبة للغاية ومل تساعد يف اإلجابة علـى   94ورغم ذلك ، فإن األعمال التحضريية للمادة  

كثري من التساؤالت اليت ظلت غامضة و تركت جدال كبريا لدى الفقه الدويل،و قد تعلقـت مبـدى   
من مبقتضى هذه املادة وما إذا كان ميكنه اختاذ تدابري مستقلة عـن سـلطاته   أصالة سلطات جملس األ

مبوجب أحكام الفصلني السادس والسابع ، ومدى سلطة اجمللس يف إمكانية مراجعة أحكام احملكمـة  
عند فصله يف الرتاع املتعلق بإشكاالت التنفيذ ، وهي تساؤالت زادهتا غموضـا اآلليـات الضـعيفة    

قصد الفصل بني الوظيفة القضائية للمحكمـة والوظيفـة التنفيذيـة     )2(94اغة املادة املضمنة يف صي
للمجلس ، واليت كرست سلطة تقديرية أكثر حتررا للمجلس يف التصرف أو عدم التصرف من جهة ، 

بالضرورة بصالحياته مبوجب أحكام الفصلني السادس والسابع من جهـة   طال ترتب دواختاذ تدابري ق
  . أخرى 



  :Ʊاتمــــة 

  

  
إىل أن اجمللس يتمتع بسلطة مراجعة أحكام  بال أنه بشأن املراجعة، فإن الفقه الدويل الراجح ال يذهإ

وبعض النصوص األخرى مـن امليثـاق والنظـام     94رو املادة عليه نية حمّر لاحملكمة ،حسب ما تد
حدة فيما بينـها  األساسي، وكذا بعض املبادئ الدستورية اليت حتكم عالقة األجهزة الرئيسية لألمم املت

خاصة مبدأ الفصل املرن بني السلطات كمفهوم أساسي للمنظمة، مثلما أكدت ذلك املمارسة الدولية 
  .كاالت تنفيذ أحكام احملكمة أمامهللمجلس نفسه من خالل بعض القضايا اليت أثريت فيها إش

 ات واقعية تتعلـق أصـالً  أما بشأن رقابة الشرعية ، فإن احلدود الفاصلة يف إطارها ترتبط باعتبار   
بطبيعة النظام القانوين لألمم املتحدة ككل، الذي منح جملس األمن هامȈ مـن احلريـة يف تقـدير    
اختصاصاته ذات الصلة مبهامه يف حفظ السلم وكذا حرية التعامل مع قواعد الشرعية الدولية ، كما 

كمة يف بسط رقابتها على لوائح اجمللس ترتبط باعتبارات ذاتية تتعلق بالقيود املفروضة على آليات احمل
ȹاɆǤɆȵـا  عنه اجتهاد احملكمة يف قضـييت   فمبناسبة أداء وظيفتها اإلفتائية واملنازعاتية ، وهو ما كش

والذي أكد أن Û) 1962 جويلية 20فتوى (ȪȦȹ ȐȞǣات اȴȵɉ املتǥǼǶ و  ) 1971جوان 21فتوى (
ئناف فيما يتعلق بالتدابري املتخـذة مـن طـرف    الرقابة القضائية و ال االست ليس للمحكمة سلطة"

، حيـث  " األجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحدة ،من دون أن تكون مدعوة صراحة إىل ذلـك 
يقتصر دور احملكمة على معاجلة صحة لوائح اجلهاز السياسي مبناسبة أداء وظيفتها اإلفتائية بالقـدر  

ك إىل بسط رقابة حقيقية مؤثرة يف مصـري هـذه   الذي يتطلبه احلل القضائي ، دون أن يتعدى ذل
 .                                                                                                       اللوائح

علّها تساعد على ، فإين لن أهني هذه الدراسة دون تقدمي بعض التوصيات  اɍقتراǵات بشأن أما •
من طـرف امليثـاق    املعتمدةاملستقبلية للمشاكل املطروحة بشأن فاعلية اآلليات بعض احللول  تقدمي

الدولية وحفظ السـلم   الرتاعاتمبناسبة االضطالع مبهامهما يف حل ، للفصل بني سلطات اجلهازين 
  . نييواألمن الدول

 فإن االجتهاد احلديث للمحكمة يف قضـييت ،النوعي للمحكمة واجمللس االختصاصما خيص  ففي - 1
 مـن  38و 36مدى اختصاصها املوضوعي مبفهوم املادتني  ببحث القاضيȿ اȱرȽائȸو ȮɆȹاǿاɀȡا

أنه يساعد على تـدعيم   طاملاهو اجتهاد جدير باألخذ به ، نظامها األساسي مهما تلّون الرتاع 
 يـة يف االعتبار طبيعة العالقات الدول يأخذدورها يف التسوية السلمية للرتاعات الدولية ، كما أنه 

 رن ـري مـما يدعونا إىل السري يف اƟاه اعتماد تفس وهوالراهنة املعقدة واملتشابكة بني الدول ، 



  :Ʊاتمــــة 

  

  
 األساسـي من النظـام   36من امليثاق و املادة  36نصه يف املادة  الوارد" القانونية الرتاعات"صطلح مل

عات Ưتلطـة ذات  إىل نزا ratione matiriae بالشكل الذي ميدد االختصاص املوضوعي للمحكمة
وسياسي وتقين وغريها ، طاملا توافرت شروط انعقاد هذا االختصـاص طبقـا للنظـام     قانوينطابع 

  . للمحكمة  األساسي
معايري االختصـاص النـوعي    إشكاليةع للرتاعات القانونية أن حيل وإن من شأن هذا التفسري املوّس   

  .ذات الصلة  اسياألسدون ما حاجة إىل تعديل نصوص امليثاق والنظام 
مبوجب أحكام الفصل السادس ، فإنه أمام املمارسـة السـلبية    للرتاعبشأن آليات التصدي  أما  -2

أفضت إىل قلة املناسبات اليت أحال خالهلا اجمللس الرتاعات القانونيـة علـى    واليتلعمل جملس األمن 
 اجمللـس " يلزم"امليثاق بالشكل الذي  من 36 املادةمن  )3(الفقرة يبقى إعادة النظر يف صياغة،  احملكمة

التأسيس آللية متينة تعمـل علـى    أجلمن ، بإحالة الرتاع القانوين على احملكمة أمر ضروري للغاية 
   .أساسي للمنظمة  كمفهوماحترام مبدأ تقسيم السلطات بني األجهزة الرئيسية 

 بالشكلمن النظام األساسي  36ادة امل من)3(الفقرة  إعادة صياغة -على األقل-أو  إلغاء ما ميكنك  
من أثر شرط  ويقللالذي يوّسع من طبيعة ومضمون التصرحيات اليت تقبل الوالية العامة للمحكمة ، 

الدول اليت تؤمن حقيقة بفاعلية  أناملقابلة أو التبادل يف التصرحيات على االختصاص اإللزامي ، ذلك 
،  وترفضه جزئيـاً  اختصاص احملكمة جزئياً تقبلس هلا أن لي، للعدالة الدولية  احلل القضائي تكريساً

احملكمة ودورها املتكامل كأداة قضائية رئيسية لألمم  مصداقيةعلى  ألن من شأن ذلك أن يؤثر سلبياً
  .الدولية بالطرق السلمية  الرتاعاتاملتحدة يف حل 

 الدوليـة تئت تلعبه حمكمة العدل يتعلق بأحكام الفصل السابع ، فإن الدور الفعال الذي ما ف ما أما   
الرفيعة يف إطار النظام  املكانةجيعلها حتتل  ،اليوم يف حل الرتاعات بالطرق السلمية وحفظ األمن الدويل

  للرتاعات إىل حلقـة رئيسـية يف هـذا     السلميالعام حلفظ السلم تتجاوز كوهنا آلية تكميلية للحل 
  واحملكمة يف  اجمللس بني" الوظيفي التوازي"األخذ بفكرة  ىليل إاملكانة اليت Ɵعلنا من وهي ،)615(النظام

                                                 
  :ما يأźيؤكد حممد جباوي  ،ساه امليثاقالدولية يف إطار النظام العام حلفظ السلم الذي أر العدل حمكمةمكانة  بشأن(615)  

“L΄article 7 de la charte fait de la cour un organe principal de l΄organisation ; et l΄article 92 en fait l΄organe 
judiciaire principal . comme telle , la cour apparaît donc comme un rouage essentiel non seulement du mécanisme de 
règlement pacifique des différends mis au point par la charte , mais aussi du système général du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales qu΄elle a instauré . Aucune disposition de la charte ni du statut de la cour ne limite 
son action à cet égard . En particulier , aucune disposition  analogue à l΄aticle 12 de la charte n΄obligerait a priori la 
cour  à s΄abstenir de se prononcer au sujet d΄un différend en cours de traitement par le conseil de sécurité ou tout 
autre organe ou institution” . M.Bedjaoui , “ la place de la C.I.J dans le système général du maintien de la paix 
institue par la charte de Nations Unies” , Op.Cit , p.543.     
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خاصة مع عدم وجود آلية  ،اجلهازينبني  قصد إرساء عالقة أكثر توازناً، طار أحكام الفصل السابع إ

، السيما أن النظام اجلديد الذي أرساه امليثاق  احملكمةمتنح أولوية للمجلس على  12مماثلة آللية املادة 
ألمم لاحملكمة أعلى وال أدƅ من اجمللس يف إطار اهليكل التنظيمي  فليسال يغلّب سلطة على أخرى ، 

 التوافقيـة وكذا مبدأ املتابعـة  ، وعدم اخلضوع بني األجهزة الرئيسية ، على املساواة  القائماملتحدة 
  .ء هبا امليثاق لألهداف املشتركة اليت جا

جيعل من الضروري إرساء آلية قانونية نوعية ضمن نص املادة  للمحكمةفتكامل الوظيفة القضائية    
بكيفية تفتح اجملال للمحكمة الدولية للتصدي للرتاعات يف جوانبها ، تفسريها  إعادةأو على األقل  39

أن يكّيف  بعدالذي جيب أن ميتد حƓ دون ما تتطاول من اجمللس على اختصاصها النوعي ،  القانونية
للمسلك الـذي أخـذه    طبقااجمللس الرتاع أو املوقف بأحد احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة ، 

  .يعيد االعتبار للحل القضائي الذي يف يوغسالفيا اǣǙ ȄȺƨاǥǻ و ȮɆȹاǿاɀȡا قƔɆȒاجتهاد احملكمة يف 
وفق املوقف  51نص املادة لبإعمال األثر املنتج  القاضييفي يف هذا الصدد اختاذ التفسري الوظ وميكن  

تضفي مزيدا من  ،إلعادة بناء عالقة متوازنة بني اجلهازين سبيال ȮɆȹاǿاɀȡا قɆȒةاإلجياŸ للمحكمة يف 
بالقدر الذي ال خيل  ،املتبادلة وحتقيق املقاصد واألهداف املشتركة بينهما الوظائفاملرونة على توزيع 

 ɆȒȪȱة" املؤسفة السابقة"مثل ما كان عليه احلال يف ، كل جهاز أو يؤثر يف تكامل وظيفته  ةباستقاللي
Ÿرȭɀȱ .  

على هذه اآلليـات   الفاعليةبشأن آليات تنفيذ أحكام احملكمة من طرف اجمللس ، فإن إضفاء  أما -3
النهائية هلـذه املـادة    غةا، ذلك أن الصي 94حيتم إعادة النظر يف صياغة نص الفقرة الثانية من املادة 

 من عهد العصبة اليت كانت صياغتها تلزم تلقائيـاً  13 املادةمقارنة بصياغة  لت عند الفقه تراجعاًشكّ
له أن يسـتبدل   دون أن يكون مسموحاً ،الواجب اختاذها لتنفيذ احلكم التدابريجملس العصبة باقتراح 

  .)616(احملكمة الدائمة  بقرارقراره 
جيب أن ختفف من السـلطة التقديريـة    ،ياغة ميكن إدراجها مستقبال بالفاعليةأي ص تتصف ولكي
 طـرف و مبا يضمن عدم املساس حبجية الشيء املقضي فيه مـن  ، للمجلس يف عملية التنفيذ  الزائدة

  : إال إذا استجابت هذه الصياغة للمتطلبات التالية  ذلك احملكمة ، وال يكون
 
 

                                                 
 . 313، املرجع السابق ، ص الدوليةقشي اخلري ، إشكالية تنفيذ أحكام ا حملاكم : كلسن بشأن هذا التراجع يف  األستاذما أشار إليه  أنظر  (616)
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تنفيذ أحكام احملكمة بإخطار ممن صدر لصاحله احلكم وتوسيع  جملس األمن يف تصرفرهن  عدم -

يف  تلقائياًتدخل اجمللس  احتماالتو التنبيه من أي دولة أخرى ، مما ميكن من زيادة  اإلخطارجمال 
، وبالتـايل   السـادس حالة عدم التنفيذ على غرار توافر هذه اإلمكانات مبوجب أحكام الفصل 

 .ووضعه موضع التنفيذ القضائيفرص تدخله من أجل تفعيل احلل  تسهيل مسامهة اجمللس وزيادة
التحضريية للمؤمترين يف سان فرانسيسكو فإن مبـدأ احتـرام أحكـام     األعمال خاللجاء  كما -

ويف هذا اإلطار ، فإن ربط . قصوى يف النظام القانوين اجلديد لألمم املتحدة  بأمهيةاحملكمة حيضى 
و  املبدأورة ذات التقدير السياسي ال ميكن أن تنسجم مع هذا جملس األمن حباالت الضر تصرف

الـيت   -"لذلك ضرورةرأى  إذا"ال تساعد على مصداقية احلكم الدويل ، لذلك فإن إلغاء عبارة 
صياغة اجلملة األخرية مـن   إعادةو كذا  -أضيفت يف األيام األخرية للمؤمتر ومل تكن حمل إمجاع

الضرورية والكافية لتنفيذ أحكام احملكمة  الضمانات، كفيل بإعطاء  مبا يفيد الوجوب )2(94املادة 
ƥاية و احترام اجمللس لقوة الشيء املقضي فيـه مـن    وكذامن طرف خاسر الدعوى من جهة ، 

  .جهة أخرى
مبا يفيد منح اجمللس سلطة مستقلة عن سلطاته مبوجب أحكام ) 2(94تفسري نص املادة Ʋو االƟاه -

 املادةفإن تصرف اجمللس مبوجب هذه ، وعلى هذا األساس . السابع من امليثاق دس واالس الفصلني
 هذا، وميكن يف حمل إخالل أو عدوان أو  حƓ من دون أن يكون سلم العامل مهدداً يصبح حتمياً

إىل التدابري  بالضرورةالشأن أن يتخذ اجمللس ما يراه مناسبا من تدابري لتنفيذ احلكم دون أن يلجأ 
املتعلقتان  6 و 5مبوجب املادتني  صالحياته، فيمكنه استعمال  42 و 41ص عليها يف املادتني املنصو

أن يأمر حبجز أموال الدولة الرافضة للتنفيذ للوفـاء   ميكنهبتجميد العضوية أو الفصل منها ، كما 
  .حكم احملكمة  مبوجببالديون املفروضة عليها 

 تفسـري ن استعمال حق الفيتو ، ويف هذا اإلطار ميكن إعطاء املتخذة لتنفيذ احلكم م التدابري إعفاء -
و ، هـذه التـدابري    لتستوعب )2(27عليها يف املادة  املنصوص" اإلجرائية املسائل"موّسع ملفهوم 

ن اللجنة املؤقتة للجمعية فإهذا الشأن  ويف ،بالتايل حتصينها من تطبيق الفقرة الثالثة من نفس املادة 
 مجيع القرارات "  اعتربت أن 1947نوفمرب  21املؤرǷ يف  )2-د(117وجب القرار العامة املنشئة مب
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فـيمكن إذاً   ،" األمن وأجهزة األمم املتحدة األخرى هي قرارات إجرائية جملساملتعلقة بالعالقة بني 

  .)617(إجراءات التنفيذ مشمولة هبذا املعيار اعتبار
 مـن وائح اجمللس ، فإن االقتراحات الواجب تقدميها خيص رقابة احملكمة على شرعية ل وفيما -4

مـن   فإهنا، أجل إصالح الوضع الراهن بشأهنا بقدر ما جيب أن تبقي على اعتبارات األمن قائمة 
  . الضروري أيضا أن تأخذ يف احلسبان متطلبات الشرعية الدولية 

ياجات األمن على متطلّبـات  السياسية جعلت من حمّرري امليثاق يغلّبون احت البواعثفإذا كانت    
النظر يف هـذه   إعادةوفقا للبيئة اليت كانت سائدة يوم نشأة املنظمة ، فإنه ال مفّر اليوم من  الشرعية

  . الدوليةاملفاهيم واألولويات Ʋو رسو أكثر فاعلية يف رحاب العدالة 
غري قابلة أحكامها للتجزئة دستورية متكاملة للمنظمة  وثيقةهذا األساس ، فإن اعتبار امليثاق  وعلى  

 من املادة نذهب يف اƟاه املطالبة بتعديل نص الفقرة الثانية ا، جيعلن األجهزةوتسمو على كافة أعمال 
   التقيـد عوض  ،جمموعه يف" ألحكام امليثاق وفقا"جملس األمن يف أداء واجباته  يعمليف سبيل أن  24

  .امليثاق من األولهبا يف الفصل  ّوهاملن ،فحسب "األمم املتحدة ومبادئها مبقاصد"
Ʋو إصالح نوعي ، فال شيء مينع أمـام   الشرعيةجهة أخرى ، ومن أجل الدفع بǔليات رقابة  ومن  

لكي  من النظام األساسي، )1(34من تعديل نص املادة  املتزايدتنامي أنشطة املنظمات الدولية ودورها 
الدعاوى اليت ترفع أمام احملكمة ، حيث من شأن ذلك  يفيكون لألمم املتحدة احلق يف أن تكون طرفا 

من جهة ، ويقربنـا مـن النمـوذج     ratione personae للمحكمةتوسيع االختصاص الشخصي 
أجهزة املنظمة من جهة أخرى عن طريق تفسريها  أعمالاألوروŸ الرائد يف جمال الرقابة الالحقة على 

اصة مع وجود اتفاقيات متنح لɈراء االستشارية الصـادرة  ، خ شرعيتهاوالطعن بإلغائها والدفع بعدم 
تضاهي يف قيمتها القانونية األحكام عن طريق مماثلة اإلجـراء االستشـاري    إلزاميةعن احملكمة قوة 

مـن   68 املـادة لنص  عندما يتعلق األمر برتاع بني املنظمة والدول املضيفة تطبيقاً ،القضائي باإلجراء
  .)618(مة النظام األساسي للمحك

    
                                                 

  .  70قصي الضحاȫ ، املرجع السابق، ص: أنظر واملوضوعيةومعايري أخرى اختذهتا هذه اللجنة للتفرقة بني املسائل اإلجرائية  املعيارهذا  بشأن  (617)
متنح اختصاص حملكمة العدل الدولية يف حل الرتاع املتعلـق   5/2/1947حممد جباوي أن اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة الصادرة يف  األستاذ يؤكد (618)

إلزامية تعّبر داللتها عن تناقض يف األلفاȗ أظهر مـن زمـان    وهيبني املنظمة األممية والدولة املضيفة مبوجب رأي استشاري ملزم للطرفني ،  االتفاقيةبتفسري وتطبيق 
  :                                               أنظر .ازعات القضائية حترم من بلوȟ املن الدوليةصعوبة ترȫ املنظمة 

M.Bedjaoui,“ Un contrôle de la légalité ... est-il possible?”,Op.Cit,p.294.                                                              -  



  :Ʊاتمــــة 

  

  
تدعونا إىل إعادة  لألمم املتحدة فإن دواعي حتقيق التوازن بني األجهزة الرئيسية ،آخر جانب ومن
بالشكل الذي مينح األمني العام حق طلب رأي استشاري من ،  96الثانية من املادة  الفقرة  نصتفسري
ألن مـن   ،)619( 1992  سنةوفق ما جاءت به توصيات أجندة بطرس غايل للسالم الصادرة  احملكمة

واليت متنح لألمني العام دور سياسي مكّمل لدور جملس األمن  99 املادتنيشأن ذلك حتقيق التوازن بني 
، وال  أعماهلـا يف تقومي  باملشاركة جدير" اهليئة فروع"بصفته فرع من  96، واملادة  السلميف حفظ 

باختصاصاته الضمنية  قيامهأو خيرج عن ، نظمة أعتقد أن ذلك خيرج عن دوره ومسامهاته يف أنشطة امل
  .)620(من امليثاق 98إليها يف املادة  املشار" األخرى الوظائف" املستوحاة من

تلك املتعلقة منها بتفعيل آليات الرقابة لـيس   وخاصةأن مجلة هذه االقتراحات  :ميكن القول وأخرياً  
رت اإلرادة السياسية للدول األعضاء فرادى ومجاعات إذا ما تواف وواقعيامن املستحيل بلوغها منطقيا 

خاصة إذا ما مت التعامل ، أهنا ليست غريبة عن حتوالت عامل ما بعد احلرب الباردة  كمالتجسيدها ، 
تسمو أحكامهـا   األجهزة و امليثاق األممي كوثيقة تتصف بالطبيعة الدستورية تنظم العالقات بني مع

   . اعلى كافة أعماهل
س واقعياً لرقابة علـى أعمـال   مل نؤّس إذا"نه فإ ،الرقابة بشأن Alain Pelletا يؤكد األستاذ وكم   

وتلك هي املشـكلة   ،)621( "األمن فليس ألننا ال ميكننا ذلك ، بل ألننا باألحرى ال نريد ذلك جملس
لت ستني سنة خ أكثر من مؤسف الكثري من مبادرات اإلصالح على مدى بشكلالعامة اليت نسفت 

  .                                                     من عمر املنظمة 
  .  حبمد اهللا وعونه مت                                                                                   

 

                                                 
(619) Boutros Boutros  Ghali , Agenda  pour la paix ,Op.Cit,pp.24-25,parg.38.  

اإلدارية ملنظمة األمم املتحـدة يف الـدورة    للمحكمةمن النظام األساسي  11العام حق طلب رأي استشاري أمهية بعد إلغاء املادة  األمنياقتراح منح  ويزداد  (620)
الطعن يف حكـم احملكمـة    حقيف املنظمة  اًدولي اًموظفح األمني العام بصفته  ، حيث كانت املادة املذكورة متن 1995سنة  املتحدةاخلمسون للجمعية العامة لألمم 

:                  ذلـك   يفأنظـر  . فيها طلباته وادعاءاته واحلجج الـيت يسـتند إليهـا يف طعنـه      يبنيالدولية ، إذ تسمح له بتقدمي مذكرات مكتوبة  العدلاإلدارية أمام حمكمة 
 .   280-266ابق ، صالس املرجع عمر،حنفي  حسني

(621) “ … Si bien que si l΄on ne contrôle pas réellement les actions de conseil de sécurité , ce n΄est pas tellement parce 
qu΄on ne le peut pas , c΄est bien plutôt , parcequ΄on ne le veut pas ”. voir : A. Pellet ,“ Rapport introductif : peut – on 
et doit – on contrôler les actions du conseil de sécurité ? ” , Op.Cit,p.232.     
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• ȨǵɎقائمـة امل :  
-  ȴقǿ ȨǶȲ1(امل :(ȴȵɉة اǤصȝ ǼȾȝ. 
-  ȴقǿ ȨǶȲ2(امل :(ǥǼǶاملت ȴȵɉا ȧاǮɆȵ. 
-  ȴقǿ ȨǶȲة): 3(املɆȱȿǼȱا ȯǼȞȱمة اȮǂ Ʉȅاȅɉا ȳاȚȺȱا. 
-  ȴقǿ ȨǶȲة ): 4(املȵاȞȱة اɆȞمƨة اǶئɍ43/51  ةȱاȁǙȿ ȜȺƞ ȨȲȞاملت ȷɎȝɋة اȺمȒاملت

Ⱥاȝȁات ȿاملɀاقȤ اƔȱ قǻǼő Ǽ اȿ ȴȲȆȱاȸȵɉ اǿȿǻȿ ƙɆȱȿǼȱ اȴȵɉ املتǾȽ Ž ǥǼǶا امل
ȷاǼɆامل.  

-  ȴقǿ ȨǶȲة ): 5(املȵاȞȱة اɆȞمƨة اǶئɍ37/10  ةɅɀȆǩ ȷǖȊǣ ɎɆȹاȵ ȷɎȝǙ ةȺمȒاملت
 .املȺاȝȁات اɆȱȿǼȱة ǣاȅɀȱائȰ اȲȆȱمɆة

-  ȴقǿ ȨǶȲة ): 6(املɆاقȦǩاȯاɅترȹɀȵ  ȳاȞȱ1971 ماȝɉا Ȝقم ȷǖȊǣ ةȝȿرȊامل Ƙȡ ȯ
ƃȿǼȱا ȷاƘȖȱة اȵɎȅ Ǽȑ.  
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 ȯȿɉا ȨǶȲامل : ȴȵɉة اǤصȝ ǼȾȝ*  

   
  إن األطراف املتعاقدة السامية ،     

رغبة يف الدفع قدماً بالتعاون الدويل و حتقيق السالم واألمن الدويل بقبول التزامات بعدم اللجوء للحرب ، بإنشاء عالقات 
  . األممعلنية وعادلة وشريفة بني

باإلرساء الراسǸ لتفهم القانون الدويل بوصفه قاعدة السلوȫ املتبعة يف الوقت احلاضر بني احلكومات ، وباحملافظـة علـى   
  العدل و باحترام االلتزامات التعاهدية احتراماً تاماً يف معامالت الشعوب املنظمة فيما بينها ، 

  .توافق على عهد عصبة األمم هذا 
 ǥǻ1(املـا(  :  
األعضاء األصليون لعصبة األمم هم املوقعون املذكورة أمساؤهم يف ملحق هذا العهد ، وكـذلك الـدول    - 1

األخرى املذكورة أمساؤها يف امللحق واليت ستنضم دون أي حتفظ على هذا العهد، يودع لدى األمانة خالل 
  .ى األعضاء يف العصبة شهرين من دخول العهد يف دور النفاذ، ويرسل إخطار هبذا إىل كل الدول األخر

أو مستعمرة تتمتع باحلكم الذاź الكامل مل يذكر امسها يف امللحـق أن تقـدم    نجيوز ألي دولة أو دومنيو - 2
ضمانات فعالة بنيتها الصادقة يف مراعاة التزاماهتا الدولية ، وأن تقبل النظم اليت قد تضعها العصـبة بشـأن   

 .القوات واألسلحة احلربية واجلوية 
ألي عضو يف العصبة أن ينسحب من العصبة بعد سنتني من تقدمي إخطار بنيته هذه بشرط أن يكـون  جيوز  - 3

  .قد نفذ مجيع التزاماته الدولية ، ومجيع التزاماته وفقاً هلذا العهد وقت االنسحاب 
 ǥǻنة دائمةيتم أداء العصبة لعملها وفقا هلذا العهد بواسطة جهاز يتألف من مجعية و جملس وأما ): 2(املـا.  
 ǥǻ3(املـا:(  
  .تتألف اجلمعية من مندوبني عن أعضاء العصبة  - 1
تعقد اجلمعية اجتماعات يف فترات حمددة ومن حني آلخر كما قد تدعو احلاجة يف مقر العصـبة أو يف أي   - 2

 .مكان آخر قد يتم اختياره 
صبة أو له صلة بالسـالم  للجمعية أن تنظر خالل اجتماعاهتا يف أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق عمل الع - 3

 .العاملي 
 .لكل عضو يف العصبة واحد يف اجتماعات اجلمعية  - 4

  .وال جيوز أن يكون له أكثر من ثالثة مندوبني 
  
  

                                                 
وافق مؤمتر الصلح رمسيا يف باريس بأغلبية األصوات على قرار بتأسيس عصـبة األمـم ،    1919جانفي  25إثر انتهاء احلرب العاملية األوىل ويف  على  *
قّدم عهد عصبة األمم يف صيغته النهائية لالجتماع العـام للمـؤمتر املـذكور      1919أفريل  28كلت جلنة إلعداد مشروع مليثاق هذه املنظمة ، ويف وتش

وب أملانيا ، وهو التاريǸ الذي أودع فيه مند 1920جانفي  10وأصبح جزء ا ال يتجزأ من معاهدة فرساي ، ودخل يف دور التنفيذ الدويل بصفة رمسية يف 
  :أنظر. وثيقة التصديق على معاهدة فرساي 

   .  421ص, املرجع السابق , حممد العامل الراجحي 
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 ǥǻ4(املـا :(  

يتألف اجمللس من مندوبني عن احللفاء الرئيسيني والدول املتحالفة ، ومندوبني عن أربعة أعضاء آخرين يف  - 1
  .ة العامة هؤالء األعضاء األربعة يف العصبة من حني لɈخر وفقا لتقديرها ختتار اجلمعي. العصبة 

وإىل أن يتم تعيني مندوŸ هؤالء األعضاء األربعة يف العصبة الذين ختتارهم اجلمعية ألول مـرة ، يكـون   
  .سبانيا ، اليونان أعضاء يف اجمللس إمندوبو بلجيكا ، الربازيل ، 

بية اجلمعية أعضاء إضافيني من العصبة يكون مندوبوهم أعضاء يف اجمللس على للمجلس أن يعني مبوافقة أغل   - 2
Ʋو دائم ، وللمجلس بشرط احلصول على موافقة مماثلة أن يزيد عدد أعضاء العصـبة الـذين ختتـارهم    

 .اجلمعية   للتمثيل يف اجمللس
2-    ǿرȮȵ :Ȓȝɉا ǡتخاȹاǣ ةȍاƪا ȳاȮǵɉا ƙǮȲǮȱة اɆǤȲȡǖǣ ةɆȞمƨا ǻǼƠ   ـةȍاƝȿ Û ȄȲŎا Ž ƙائمǼȱا Ƙȡ ǒا

 ȴŏتخاȹا ǥǻاȝǙ ȓȿرȉȿ ȴȾتɅɀȒȝ ǥǼƞ ȨȲȞتǩ Ɣȱا ȳاȮǵɉا(*).  
يعقد اجمللس اجتماعات من حني لɈخر كلما دعت احلاجة ، وجيتمع مرة واحدة  على األقل كل سنة يف         -3

  .مقر العصبة ، أو يف أي مكان آخر يتم االتفاق عليه
جلس أن ينظر خالل اجتماعاته يف أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق عمل العصبة ، أو له صلة بالسالم   للم        -4

  .العاملي 
على اجمللس أن يدعو أي عضو غري ممثل يف اجمللس لكي يرسل مندوباً عنه لالشتراȫ كعضو يف أي اجتماع        -  5

                          .  العضو بوجه خاص للمجلس يف مناقشة املسائل اليت تتأثر هبا مصاحل هذا 
يكون لكل عضو يف العصبة من األعضاء املمثلني يف اجمللس صوت واحد يف اجتماعات اجمللس ، وال جيوز         -6     

  .أن يكون له أكثر من مندوب واحد 
    ǥǻ5(املـا :(  

د أو وفقا هلذه املعاهدة ، تصدر القرارات فيما عدا ما قد ينص عليه صراحة من أحكام Ưالفة يف هذا العه - 1
  .يف أي اجتماع للجمعية أو اجمللس مبوافقة مجيع أعضاء العصبة املمثلني يف االجتماع

تنظم اجلمعية أو اجمللس املسائل اإلجرائية الجتماعاهتا ، ويدخل يف ذلك تشكيل جلان حتقيق يف موضوعات  - 2
 .العصبة املمثلني يف االجتماعخاصة ، وتصدر القرارات فيها بأغلبية أعضاء 

 . يقوم رئيس الواليات املتحدة األمريكية بالدعوة إىل أول اجتماع للجمعية وأول اجتماع للمجلس  - 3
 ǥǻ6(املـا:(  

  .تتألف األمانة من أمني عام وأمناء وعدد كاف من املوظفني . يكون للعصبة أمانة دائمة يف مقر العصبة  - 1
ملذكور أمسه يف امللحق ، ويعني األمني العام بعد ذلك بواسطة اجمللـس  يكون أول أمني عام هو الشخص ا - 2

  .بشرط موافقة أغلبية اجلمعية 
  .يعني األمني العام األمناء وموظفي األمانة بشرط موافقة اجمللس  - 3
  .يتوىل األمني العام عمله بصفته هذه يف كل اجتماعات اجلمعية واجمللس  - 4
  .نصبة اليت تقررها اجلمعية يتحمل األعضاء نفقات العصبة حسب األ - 5

                                                 
  .النصوص املكتوبة بالبنط العريض هي التعديالت اليت أدخلتها العصبة على العهد   (*)
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ǥǻ7(املـا        :(  

  .تكون جنيف املقر الدائم للعصبة  - 1
  .للمجلس أن يقرر يف أي وقت نقل مقر العصبة إىل مكان آخر  - 2
تفتح مجيع الوظائف الداخلة يف عمل العصبة أو املتصلة به ومن بينها األمانة للرجال والنساء وذلك علـى   - 3

 .قدم املساواة 
ملندوبون عن أعضاء العصبة وموظفو العصبة أثناء قيامهم مبهـام العصـبة باملزايـا واحلصـانات     يتمتع ا - 4

 .الدبلوماسية 
تكون مصونة حرمة املباين واألموال األخرى اليت تشغلها العصبة أو موظفوها أو املندوبون الذين يشتركون  - 5

 . يف اجتماعاهتا 
ǥǻ8(املـا:(  

تطلب ختفيض األسلحة الوطنية إىل أقل مستوى يتفـق مـع األمـن    العصبة بأن حفظ السلم ي ءيقر أعضا - 1
 ȫالقومي والتنفيذ اجلربي لاللتزامات الدولية عن طريق القيام بعمل مشتر.  

يقوم اجمللس مع أخذه بعني االعتبار املوقع اجلغرايف والظروف اخلاصة بكل دولة ، بإعـداد املشـروعات    - 2
 . بالنظر فيها والقيام مبا يلزم من عملاخلاصة هبذا التخفيض لكي تقوم احلكومات 

 .جيوز إعادة النظر يف هذه املشروعات وتعديلها مرة على األقل كل عشر سنوات  - 3
 .ال جيوز Ɵاوز نسب األسلحة اليت حددت وفقا للمشروعات اليت أقرهتا احلكومات إال مبوافقة اجمللس  - 4
اسطة الشركات اخلاصة يـثري اعتراضـات   يوافق أعضاء العصبة على أن صنع الذخائر وأدوات احلرب بو - 5

شديدة ، ويقوم اجمللس ببحث الوسائل الكفيلة بالقضاء على الشرور اليت تصاحب هذه الصـناعة ، مـع   
األخذ بعني االعتبار مطالب أعضاء العصبة الذين ليسو يف وضع يسمح هلم بصنع الذخائر وأدوات احلرب 

  .الضرورية لسالمتهم 
العصبة بتبادل البيانات الكاملة والصرحية عن نسبة أسلحتهم ، وبراجمهم احلربيـة والبحريـة    ءيتعهد أعضا       -6

 .واجلوية ، وحالة صناعاهتم القابلة للتمويل لألغراض احلربية
ǥǻواملسائل احلربية واجلويـة   )8(و  )1(تؤلف جلنة دائمة تقدم إىل اجمللس مشورهتا بشأن أحكام املادتني ):  9(املـا
  .ية  بصفة عامة والبحر

    ǥǻيتعهد أعضاء العصبة باحترام سالمة أقاليم مجيع أعضاء العصبة واستقالهلا السياسي القائم واحملافظـة   ):10(املـا
ويف حالة وقوع عدوان من هذا النوع ، أو يف حالة وقوع هتديد أو حلول خطر هذا . عليه ضد أي عدوان خارجي 

  .اليت يتم هبا تنفيذ هذا االلتزام العدوان ، يشري اجمللس بالوسائل 
 ǥǻ11(املـا:(  

يعلن أعضاء العصبة بأن أي حرب أو هتديد هبا ، سواء أكان أو مل يكن له تأثري مباشر يف أي عضو مـن         - 1
إذا وقع مثل هذا الطارئ ، يقوم األمني العام بنـاءاً علـى   . أعضاء العصبة ، يعترب مسألة هتم العصبة مجيعها

  .يف العصبة بدعوة اجمللس لالجتماع فوراً  طلب أي عضو
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كما يعلن أعضاء العصبة بأن من حق كل عضو يف العصبة أن ينبه اجلمعية أو اجمللس إىل أي ظرف له تـأثري   - 2

على العالقات الدولية على Ʋو يهدد باملساس بالسلم الدويل أو حسن التفاهم بني األمم الذي يعترب أساسـاً  
 .للسلم 

 ǥǻ12(املـا:(  
يوافق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأ أي نزاع من شأن استمراره أن يؤدي إىل احتكاȫ دويل على أن  - 1

أو التحقيق بواسطة اجمللس ، ويوافقون علـى عـدم   اȱتɅɀȆة اȒȪȱائɆة  ȿǕيعرض األمر على التحكيم 
كم القضائي ، أو االلتجاء للحرب بأية حال قبل انقضاء ثالثة شهور على صدور قرار التحكيم ، أو احل

  .تقرير اجمللس 
  ،خالل فترة معقولةȿǕ اȴȮƩ اȒȪȱائɄ ويتعني يف كل حالة حتكمها هذه املادة أن يصدر قرار احملكمني   - 2

 .وأن يصدر تقرير اجمللس خالل ستة أشهر من عرض الرتاع 
 ǥǻ13(املـا:(  

اȱتȆـɅɀة   ȿǕحالة إىل التحكـيم  على أنه كلما نشأ نزع بينهم يعدونه مناسبا لإل اȞȱصǤةيوافق أعضاء  - 1
، وال ميكن تسويته على Ʋو مرضǇ بالدبلوماسية ، أن يعرضوا موضوع هـذا الـرتاع علـى     اȒȪȱائɆة
   .ȿǕ اȱتɅɀȆة اȒȪȱائɆة التحكيم 

كل خالف بشأن تفسري معاهدة ، أو أية مسألة من مسائل القانون الدويل ، أو حتقيق واقعة من الوقائع  - 2
ا اللتزام دويل أو نوع التعويض املترتب على خرق التزام دويل ومدى هذا التعويض تكّون إذا ثبتت خرق

 . ȿǕ اȱتɅɀȆة اȒȪȱائɆة، يعترب من بني اخلالفات املالئمة بصفة عامة للرد على التحكيم 
3 -  ǥǻماȲȱ اȪȥȿ ǥǖȊȺامل ƃȿǼȱا ȯǼȞȲȱ ائمةǼȱمة اȮǂا ÛاǾȾȭ țاȂȹ ɃǕ Ž رȚȺȱاǣ مة املختصةȮǂا ȷɀȮǩ

14  Û ȴȾȺɆǣ ǻɀȪȞȵ ȧاȦǩا Ž اȾɆȲȝ ȌȺɅ ȿǕ Û țاƕȱا ȣراȕǕ اȾɆȲȝ ȨȦتɅ مةȮƮ ةɅǕ ȿǕ. 
يوافق أعضاء العصبة على أن ينفذوا حبسن نية تامة أي حكم أو قرار يصدر ، وعلى عدم االلتجاء إىل  - 4

  ȿǕÛ قراǿ أي حكم ويف حالة عدم تنفيذ. ȿǕ اȪȱراǿ  حلرب ضد أي عضو يف العصبة يقوم بتنفيذ احلكما
  .يقترح اجمللس اخلطوات اليت تتخذ لوضعه موضع التنفيذ 

   ǥǻ14(املـا :(  
مها إىل أعضاء العصـبة للموافقـة   يعد اجمللس مشروعات بشأن إنشاء حمكمة دائمة للعدل الدويل ويقد      -1  

  . عليها نزاع أو مسألة حتال إليها من اجمللس أو اجلمعية 
للمحكمة أن تصـدر   .الفصل يف أي نزاع له صفة دولية يقوم أطرافه برفعه إليهاختتص احملكمة بالنظر و      -2  

  .نزاع أو مسألة حتال إليها من اجمللس أو اجلمعيةفتوى يف أي 
 ǥǻ15(املـا:(  

إذا نشأ نزاع بني أعضاء العصبة من شأن استمراره أن يؤدي إىل احتكاȫ ، ومل يعرض على التحكيم  - 1
. ، فإن أعضاء العصبة يوافقون على عرض األمر على اجمللـس  13للمادة وفقا  ȿǕ اȱتɅɀȆة اȒȪȱائɆة

وألي من املتنازعني أن يعرض األمر على اجمللس بإبالȟ األمني العام بقيام الرتاع ، ويقوم األمني العام 
  .بعمل مجيع الترتيبات الالزمة للتحقيق يف الرتاع والنظر فيه 
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اع إىل األمني العام يف أسرع وقت ممكن مـذكرات بوجهـة   حتقيقا هلذا الغرض ، يقدم أطراف الرت - 2

 .نظرهم مصحوبة جبميع الوقائع و األوراق، وللمجلس أن يأمر بنشره فوراً
يبذل اجمللس قصارى جهده للوصول إىل تسوية للرتاع ، وإذا مل تكلل هذه اجلهود بالنجاح ، ينشر  - 3

 .ع وشروط التسوية اليت يرى اجمللس أهنا مناسبة بيان يشتمل على الوقائع و التفسريات املتعلقة بالرتا
إذا مل تتم تسوية الرتاع ، يعد اجمللس وينشر باإلمجاع أو باألغلبية تقريراً يشتمل على بيان بوقـائع   - 4

 .الرتاع والتوصيات اليت يرى أهنا عادلة 
ئع الرتاع والنتائج جيوز ألي عضو من أعضاء العصبة املمثلني يف اجمللس أن ينشر بياناً يشتمل على وقا - 5

 .اليت انتهى إليها بشأنه 
إذا وافق اجمللس على هذا التقرير باإلمجاع فيما عدا مندوŸ طرف أو اكثر من أطـراف الـرتاع ،    - 6

فيوافق أعضاء العصبة على اللجوء إىل احلرب ضد أي طرف يف الرتاع يكون قد نزل على التوصيات 
 .الواردة يف التقرير

ىل تقرير يوافق عليه أعضاء اجمللس باإلمجاع ، فيما عدا مندوŸ طرف أو أكثر من إذ مل ينته اجمللس إ - 7
أطراف الرتاع ، فيحتفظ أعضاء العصبة ألنفسهم باحلق يف اختاذ أي عمل يرونه ضرورياً حلفظ احلق 

 .والعدل 
دويل يف إذا ادعى حد أطراف الرتاع ، وثبت للمجلس أن الرتاع يتعلق مبسألة تدخل وفقاً للقانون ال - 8

االختصاص الداخلي البحت ألحد طريف الرتاع ، فليس للمجلس أن يقدم أية توصيات بشأن تسوية 
 .الرتاع

للمجلس يف أية حالة تدخل حتت حكم هذه املادة أن حييل الرتاع إىل اجلمعية وتتم إحالة الرتاع على  - 9
الل أربعة عشر يوماً من هذا النحو بناء على طلب أحد أطراف الرتاع بشرط أن يقدم هذا الطلب خ

 .عرض الرتع على اجمللس 
بشأن تصرفات وسـلطات   12يف أية حالة حتال إىل اجلمعية ، فإن مجيع أحكام هذه املادة و املادة  -10

اجمللس تنطبق على تصرفات وسلطات اجلمعية ، بشرط أن التقرير الذي تصدره اجلمعية إذا وافـق  
اجمللس وأغلبية باقي أعضاء العصبة ، وذلك مع عدم احتساب عليه مندوبو أعضاء العصبة املمثلني يف 

الرتاع تكون له نفس القوة اليت لتقرير اجمللس الذي يوافق عليه مجيـع   فيف كل حالة مندوŸ أطرا
 .أعضاء اجمللس فيما عدا مندوŸ طرف أو أكثر من أطراف الرتاع 

ǥǻ16(املـا :(  
، فإنه يعترب بفعله Ư12 ،13 ،15الفاً تعهداته وفقاً للمواد  إذا جلأ أي عضو من أعضاء العصبة إىل احلرب - 1

هذا أنه ارتكب فعالً من أفعال احلرب ضد مجيع أعضاء العصبة ، الذين يتعهدون بـأن يبـادروا بـأن    
يفرضوا عليه قطع العالقات التجارية واملالية ، حترمي أي اتصال بني رعاياهم ورعايا الدولة املخالفة للعهد 

اتصال مايل ، Ɵاري أو شخصي بني رعايا الدولة املخالفة للعهد ورعايا أية دولة أخـرى ،   و منع أي
  .سوءاً كانت عضوńا يف العصبة أو مل تكن كذلك 

وعلى اجمللس يف مثل هذه احلالة أن يقدم توصياته إىل احلكومات املعنية بشأن القوات احلربية ، والبحرية  - 2
 .أعضاء العصبة يف القوات املسلحة اليت تستخدم حلماية تعهدات العصبة واجلوية الفعالة اليت يساهم هبا 
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يوافق أعضاء العصبة أيضاً، على أن يقدموا العون املتبادل الواحد منهم لɈخـر يف التـدابري املاليـة ،     - 3

 تنشأ عن واالقتصادية اليت تتخذ وفقاً هلذه املادة ، بغية اإلقالل إىل احلد األدƅ للخسائر و املضايقات اليت
التدابري ، وعلى أن يقدموا العون املتبادل الواحد منهم لɈخر يف مقاومة أي تدابري خاصة توجـه ضـد   
 مواحد منهم من قبل الدولة املخالفة للعهد، وعلى أن يتخذوا اخلطوات الضرورية ملنح املرور يف أقاليمه

 .ية تعهداهتاللقوات التابعة ألي عضو من أعضاء العصبة الذين يتعاونون حلما
أي عضو يف العصبة انتهك أي تعهد من تعهدات العصبة جيوز اعتبار أنه مل يعد عضواً يف العصبة بقـرار   - 4

 .من اجمللس يوافق عليه مندوبو مجيع األعضاء اآلخرين يف العصبة املمثلني يف اجمللس 
ǥǻ17(املـا :(  

عصبة أو بني دول ليست أعضـاء يف  يف حالة وقوع نزاع بني عضو يف العصبة ودولة ليست عضو يف ال - 1
العصبة أو بني دول ليست أعضاء يف العصبة ، توجه الدعوة إىل الدولة أو الدول اليت ليست أعضـاء يف  
العصبة لقبول التزامات العصبة بالقياس إىل ذلك الرتاع ، وفقاً للشروط اليت يراها اجمللس عادلـة ، ويف  

، وذلك بالتعديالت الـيت يراهـا اجمللـس     16إىل  12اد من حالة قبول هذه الدعوة تنطبق أحكام املو
  .ضرورية 

بعد توجيه هذه الدعوة، يشرع اجمللس فوراً يف إجراء حتقيق يف ظروف الرتاع ويوصي بالعمل الذي يراه  - 2
 .أكثر لياقة وفاعلية يف تلك الظروف

بة بالقياس إىل ذلك الرتاع ، إذا رفضت الدولة اليت وجهت إليها الدعوة قبول التزامات العضوية يف العص - 3
 .ضد الدولة اليت تتصرف على ذلك النحو  16تنطبق أحكم املادة 

إذا رفض كال من طريف الرتاع اللذين وجهت إليهما الدعوة قبول التزامات العضوية يف العصبة إزاء ذلك  - 4
القتال والوصـول إىل  الرتاع ، فللمجلس أن يتخذ من التدابري أو يقدم من التوصيات ما يراه كفيال مبنع 

 .تسوية للرتاع
ǥǻعضو من العصبة يبادر إىل تسجيله لدى األمانة اليت تقوم  ): 18(املـا ňكل معاهدة أو تعهد دويل يعقده بعدئذ              

  .وال تعد أية معاهدة أو تعهد دويل ملزما قبل تسجيله على هذا النحو . بنشره يف أسرع وقت ممكن 
 ǥǻوز للجمعية من حني آلخر أن تشري على أعضاء العصبة بإعادة النظر يف املعاهدات اليت أصبحت جي ):19(املـا

  .غري قابلة للتطبيق و النظر يف الظروف الدولية اليت من شأن استمرارها تعريض السلم العاملي للخطر 
 ǥǻ20(املـا :(  

اء االلتزامات و االتفاقات القائمـة  يوافق أعضاء العصبة فرادى على أن قبول هذا العهد يترتب عليه إلغ - 1
بينهم واليت تتعارض مع أحكامه ، ويتعهدون بصفة رمسية بعدم الدخول يف أية تعهدات تتعـارض مـع   

  .أحكامه 
يف حالة ما إذا كان عضو يف العصبة ، قد تعهد قبل أن يصبح عضواً يف العصبة بالتزامات تتعارض مـع   - 2

لعضو أن يتخذ التدابري الضرورية لضمان إبراء ذمته من هـذه  أحكام هذا العهد ، فإن من واجب هذا ا
  .االلتزامات 
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 ǥǻليس يف هذا العهد ما يفسر على أنه ميس بصحة التعهدات الدولية كمعاهدات التحكيم  ): 21(املـا

  .واالتفاقات اإلقليمية لضمان حفظ السلم ، كمذهب مونرو
 ǥǻ22(املـا :(  

ليت كانت حتكمها و ارتب على احلرب األخرية أهنا مل تعد ختضع لسيادة الدول املستعمرات واألقاليم اليت ت - 1
القاسية للعامل احلـديث ، يطبـق    لاليت كانت تقطنها شعوب غري قادرة على الوقوف وحدها يف األحوا

ن عليها املبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها إمنا هي أمانة مقدسة ملقاة على عاتق املدنية وبـأ 
  .يشتمل العهد على الضمانات الكفيلة باالضطالع هبذه األمانة 

إن أفضل وسيلة لوضع هذا املبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إىل األمم  - 2
املتقدمة ، اليت حبكم مواردها وƟارهبا وموقعها اجلغرايف يف مركز يسمح هلا باالضطالع هبذه املسـؤولية  

 هي راغبة يف قبوهلا ، وأن تزاول هذه القوامة بواسطتهم بوصفهم سلطات قائمة باالنتداب وذلـك  واليت
  .بالنيابة عن العصبة 

يتعني أن يتفاوت طابع االنتداب حبسب مرحلة تقدم الشعب ، املوقع اجلغرايف لإلقليم وأحواله االقتصادية  - 3
 .و األحوال املشاهبة األخرى 

انت تابعة لإلمرباطورية قد وصلت إىل مرحلة من التقدم ميكن معها االعتراف إن بعض اجلماعات اليت ك - 4
بصفة مؤقتة بوجودها كأمم مستقلة مع تقدمي املشورة و املعونة اإلدارية من جانـب السـلطة القائمـة    

 .باالنتداب حƓ حيني الوقت الذي تصبح فيه قادرة على إدارة شؤوهنا بنفسها 
  .الشعوب هي االعتبار الرئيسي يف اختيار السلطة القائمة باالنتداب ويتعني أن تكون رغبات هذه 

وƣة شعوب أخرى ، وƝاصة شعوب وسط إفريقيا ، مازالت يف مرحلة يتعني فيها أن تكـون السـلطة    - 5
 ةالقائمة باالنتداب مسؤولة عن إدارة اإلقليم وفقا لشروط تكفل حرية العقيدة واألديان مع مراعاة احملافظ

ام العام واآلداب ، بتحرمي اإلساءات كتجارة الرقيق ، واالƟار باألسلحة ، واالƟار بـاخلمور ،  على النظ
ومنع إنشاء استحكامات أو قواعد حربية وجوية والتدريب العسكري لألهايل ألغراض غـري الشـرطة   

  .تجارة والدفاع عن اإلقليم ، وضمان هتيئة فرص متكافئة ألعضاء العصبة اآلخرين يف االƟار وال
وبعض جزر احمليط اهلادي ، اليت هي بسبب عزلة شعوهبا ، أو صـغر   اوƣة أقاليم كجنوب غرب افر يقي - 6

حجم اإلقليم ، أو بعده عن مراكز املدنية ، أو قربه اجلغرايف من إقليم السـلطة القائمـة باالنتـداب ،    
سلطة القائمة باالنتداب كأهنـا  وظروف أخرى ، تيّسر إدارهتا على أفضل وجه بأن تطبق عليها قوانني ال

 .أجزاء ال تتجزأ من إقليمها ، مع مراعاة الضمانات املذكورة آنفاً لضمان مصاحل السكان الوطنيني
يف كل حالة من حاالت االنتداب ، تقدم السلطة القائمة باالنتداب تقريراً سنويا ăإىل اجمللس عن اإلقلـيم   - 7

 .الذي اظطلعت باملسؤولية عن إدارته
اجمللس حتديداً صرحياً درجة السلطة ، الرقابة واإلدارة اليت تباشرها السلطة القائمة باالنتداب ، وذلك  حيدد - 8

 .إذا مل يكن قد سبق االتفاق عليها بني أعضاء العصبة 
 تؤلف جلنة دائمة لتلقي التقارير السنوية من السلطات القائمة باالنتداب وفحصها   وتقدمي املشورة إىل      - 9

 .لس يف كافة املسائل املتعلقة بتطبيق أحكام االنتداب جمل
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ǥǻمع مراعاة ووفقاً ألحكام االتفاقيات الدولية املعقودة حالياً أو اليت سيتفق عليها فيما بعد ، يتعهد أعضـاء  ):  23(املـا
  :العصبة 

يف  بالسعي إىل توفري وضمان ظروف للعمل عادلة وإنسانية للرجال و النسـاء واألطفـال ،    ) أ(
بالدهم ويف مجيع البالد اليت متتد إليها عالقاهتم التجارية والصناعية سواء بسواء ، وحتقيقا هلذا 

  .ودعمها ةالغرض يتعهدون بالعمل على إنشاء املنظمات الدولية الالزم
 .بالعمل على توفري املعاملة العادلة للسكان الوطنيني لألقاليم املشمولة برقابتهم   ) ب(
لعصبة باإلشراف العام على تنفيذ االتفاقيات اخلاصـة باالƟـار يف النسـاء    بأن يعهدوا إىل ا  ) ج(

  .واألطفال ، االƟار باملخدرات وغريها من العقاقري اخلطرة
بأن يعهدوا إىل العصبة باإلشراف العام على االƟار باألسلحة والذخرية مع الدول اليت يـتعني    ) د(

  . املشترȫ إجياد رقابة فيها على هذه التجارة حتقيقا للصاحل
العمل على سن األحكام اليت من شأهنا توفري حرية املواصالت والعبور واملعاملة  على قـدم  )      هـ(

ويتعني يف هذا املضمار األخذ بعني االعتبار الضرورات . املساواة لتجارة مجيع أعضاء العصبة 
  .1918-1914اخلاصة باملناطق اليت حاق هبا التدمري خالل حرب 

 .ىل اختاذ اخلطوات الالزمة يف املسائل ذات األمهية الدولية ملنع األمراض ورقابتها السعي إ  ) ذ(
ǥǻ24(املـا:(  

يوضع حتت إشراف العصبة كافة املكاتب الدولية اليت سبق إنشاؤها مبقتضى معاهـدات عامـة    - 1
كما يوضع حتت إشراف العصبة مجيـع املكاتـب   . وذلك بشرط موافقة أطراف هذه املعاهدات

  .ة واللجان اليت تنشأ منذ اآلن لتنظيم املسائل ذات املصلحة الدوليةالدولي
يف مجيع املسائل ذات املصلحة الدولية اليت تنظمها اتفاقات عامة واليت مل توضـع حتـت رقابـة     - 2

مكاتب دولية أو جلان ، تقوم األمانة بشرط موافقة اجمللس واستطالع رغبة األطراف ، بتجميـع  
 .سبة و تقدمي أية مساعدة أخرى تكون ضرورية أو مرغوبا فيهاوتوزيع البيانات املنا

للمجلس أن يدرج ، كجزء يف نفقات األمانة ، نفقات أي مكتب أو جلنة يوضع حتت إشـراف   - 3
  .العصبة 

ǥǻر ): 25(املـاƥيوافق أعضاء العصبة على تشجيع والدفع قدماً بإنشاء وتعاون منظمات الصليب األ
  . تستهدف حتسني الصحة ، منع األمراض وختفيف اآلالم يف أƲاء العامل كافةالوطنية املرخص هلا واليت

 ǥǻ26(املـا:(  
تصبح تعديالت هذا امليثاق نافذة بعد التصديق عليها من أعضاء العصبة الذين يتألف اجمللس مـن   - 1

  .مندوبيهم وأغلبية أعضاء العصبة الذين تتألف اجلمعية من مندوبيهم 
ديالت أي عضو يف العصبة عّبر عن معارضته هلا ، غي أنه يف هذه احلالة ال تلزم مثل هذه التع - 2

.                                                                              تنقضي عضوية هذا العضو يف العصبة 
 .        1919أفريل  28: باريس يف
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 ƆاǮȱا ȨǶȲامل : ǥǼǶاملت ȴȵɉا ȧاǮɆȵ(*)  

  
  :اǤɅǼȱاǱة

  Ʋن شعوب األمم املتحدة ،
  وقد ألينا على أنفسنا                                        

أحزاناً يعجز عنها الوصف  أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت يف خالل جيل واحد جنت على اإلنسانية مرتني
،وأن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء كبريها وصغريها مـن  

  حقوق متساوية ،
قانون وأن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر ال

  الدويل ، 
  وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح ، 

  ويف سبيل هذه الغايات عزمنا                                      
  أن نأخذ أنفسنا بالتسامح ، وأن نعيȈ معاً يف سالم وحسن جوار ،

  لدويل،وأن نضم قوانا كي Ʋفظ السلم واألمن ا
  وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم اخلطط الالزمة هلا أال تستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشتركة ،

  وأن نستخدم األداة الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب مجيعها ،
  وقد قررنا                                                  

  .حد جهودنا لتحقيق هذه األغراض أن نو
وهلذا فإن حكوماتنا املختلفة على يد مندوبيها اجملتمعني يف مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض املسـتوفية  

  للشروط ، 
  ".     األمم املتحدة" قد ارتضت ميثاق األمم املتحدة هذا ، وأنشأت مبقتضاه هيئة دولية تسمى

 ȯȿɉا ȰصȦȱا  
ŽاȾئǻاǤȵȿ ةǞɆƬا ǼȍاȪȵ   

ǥǻ1(املـا :(  
  : مقاصد األمم املتحدة هي 

وحتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشتركة الفعالة ملنع األسباب اليت هتـدد  . حفظ السلم واألمن الدوليني  - 1
ل السلمية وفقـا  السلم وإلزالتها ، وتقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم ، وتتذرع بالوسائ

  .ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل الرتاعات واملواقف الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها 
                                                 

ذي عقد مبدينة سان فرانسيسكو يف الواليات املتحدة األمريكية مـا بـني   ال" مؤمتر األمم املتحدة للتنظيم الدويل"جاء إقرار ميثاق األمم املتحدة خالل   (*)
والرامية إىل إقامة منظمة دولية تتوىل  1945و  1941، تتوجيا للجهود املبذولة يف الفترة الواقعة ما بني عامي  26/06/1945و 25/04/1945يومي 

، مث تـال هـذه   1/12/1943ر مجلة من التصرحيات آخرها تصريح طهران املؤرǷ يف احلفاȗ على السلم واألمن الدوليني ، وقد متثلت بوادرها يف صدو
دولة ومت فيه  50وقد انعقد مؤمتر سان فرانسيسكو حبضور .  11/02/1945املنعقد يف  ايا لط رالصرحيات عقد بعض املؤمترات الدولية كان آخرها مؤمت
الوفود املشاركة حيث مت اعتمادها بأغلبية ثلثـي احلاضـرين قبـل أن ينـهي املـؤمتر أعمالـه يف       حبث و مناقشة بنود مشروع امليثاق بنداً بنداً  من قبل 

  .     8-6قصي الضّحاȫ ، املرجع السابق ، ص: أ نظر. 24/10/1945، ليدخل امليثاق حيز النفاذ اعتربا من يوم  26/06/1945
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إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي باملساواة يف احلقوق بني الشعوب وبـأن   - 2

 .اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام  يكون لكل منها تقرير مصريها ، وكذلك
حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلـى   - 3

تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييـز بسـبب   
 .نس أو اللغة أو الدين وال فريق بني الرجال والنساء اجل

 .جعل هذه اهليئة مرجعاً لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها Ʋو إدراȫ هذه الغايات املشتركة  - 4
ǥǻ2(املـا :(  

  : تعمل اهليئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف املادة األوىل وفقا للمبادئ اآلتية 
  .بدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائهاتقوم اهليئة على م - 1
لكي يكفل أعضاء اهليئة لألنفسهم مجيع احلقوق واملزايا املترتبة عل صفة العضوية يقومـون يف حسـن نيـة     - 2

 .بااللتزامات اليت أخذوها على أنفسهم هبذا امليثاق 
عل السلم واألمن والعدل الـدويل  منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال جي ةيفض مجيع أعضاء اهليئ - 3

 .عرضة للخطر 
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سالمة األراضـي أو   - 4

 " .األمم املتحدة"ومقاصد قاالستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتف
يف أي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق ، كمـا  " األمم املتحدة"من عون إىل يقدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم - 5

 .إزاءها عمال من أعمال املنع أو القمع " األمم املتحدة" ميتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ 
تعمل اهليئة على أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقتضيه ضـرورة حفـظ السـلم     - 6

 .ويل واألمن الد
لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة  ȟليس يف هذا امليثاق ما يسو - 7

 لاألعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق ، على أن هذا ال خي يما ، وليس فيه ما يقتض
 .بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع 
ȱا ƆاǮȱا ȰصȦ  

  Ž اɅɀȒȞȱة 
ǥǻاألعضاء األصليني لألمم املتحدة هم الدول اليت اشتركت يف مؤمتر األمم املتحدة لوضع نظام اهليئة الدولية   ):3(املـا

، وكذلك الـدول الـيت    110املنعقد يف سان فرانسيسكو، واليت توقع هذا امليثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 
  .، وتوقع هذا امليثاق وتصدق عليه  1942املتحدة الصادر يف أول يناير سنة وقعت من قبل تصريح األمم 

ǥǻ4(املـا:(  
مباحة جلميع الدول األخرى احملبة للسالم ، واليت تأخذ نفسها بااللتزامات اليت " األمم املتحدة"العضوية يف  - 1

  .غبة فيهيتضمنها هذا امليثاق ، واليت ترى اهليئة أهنا قدرة على تنفيذ االلتزامات را
يتم بقرار من اجلمعية العامة بناء على توصية من " األمم املتحدة"قبول أية دولة من هذه الدول يف عضوية  - 2

 .جملس األمن 
  



ǠـــƭȆالم  

  

  
 ǥǻ5(املـا:(  

عن مباشـرة حقـوق    عجيوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اختذ جملس األمن قبله عمال من أعمال املنع أو القم
كون ذلك بناءا على توصية من جملس األمن ، وجمللس األمن أن يرد هلذا العضو مباشرة تلـك  العضوية ومزاياها ، وي

  .احلقوق واملزايا 
ǥǻ6(املـا   :(  

يف انتهاȫ مبادئ امليثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من اهليئة بناءا على " األمم املتحدة"إذا أمعن عضو من أعضاء 
  .توصية من جملس األمن 

Ǯȱا ȰصȦȱاǬȱا  
  ȥ Žرțȿ اǞɆƬة

 ǥǻ7(املـا:(  
مجعية عامة ، جملس أمن ، جملس اقتصادي واجتماعي : تشكل اهليئات اآلتية فروعا رئيسية لألمم املتحدة  - 1

  .، حمكمة عدل دولية ، أمانة  (*))جملس وصاية( ،
  .ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى قجيوز أن ينشأ وفقا هلذا امليثا - 2
ǥǻ8(املـا:(   

قيودا حتد هبا جواز الرجال والنساء لالشتراȫ بأية صفة وعلى وجه املساواة يف فروعها " األمم املتحدة" ضال تفر
  .الرئيسية والثانوية 

 Ȝǣراȱا ȰصȦȱا  
  Ž اƨمɆȞة اȞȱاȵة

  : ȾȦɆȱǖǩا
ǥǻ9(املـا :(  
  " .األمم املتحدة" تتألف اجلمعية العامة من مجيع األعضاء  - 1
 .عضو الواحد أكثر من Ʀسة مندوبني يف اجلمعية العامة ال جيوز أن يكون لل - 2

  : șȿ ŽائȤ اƨمɆȞة ȖȲȅȿاőا 
 ǥǻ10(املـا:(  

للجمعية العامة أن تناقȈ أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل بسلطات فـرع مـن    الفـروع    
أن توصي أعضاء اهليئة أو جملـس   12 املادة عليه يف صاملنصوص عليها فيه أو بوظائفه ، كما أن هلا فيما عدا ما ن

  .األمن أوكليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور
  

  
  

                                                 
الصادرة يف  60/01رقم  ةة منذ إلغاءه خالل الدورة الستني للجمعية العامة مبوجب الالئحمل يعد جملس الوصاية من بني الفروع الرئيسية لألمم املتحد  (*)
وبالنظر إىل أن جملس الوصاية مل يعد جيتمع ومل تتبق له أي وظائف ، ينبغي لنـا أن  " من هذه الالئحة أنه  176، وقد جاء يف الفقرة  2005سبتمرب  16

  ".  إىل اجمللس الواردة يف الفصل الثاين عشر  تƲذف كذلك اإلشاراƲذف الفصل الثالث عشر من امليثاق وأن 
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ǥǻ11(املـا  :(  

للجمعية العامة أن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ السلم واألمن الدويل ، ويدخل يف ذلك  - 1
أن تقدم توصياهتا بصدد هذه املبادئ إىل املبادئ املتعلقة برتع السالح وتنظيم التسليح ، كما أن هلا 

  .األعضاء وإىل جملس األمن أو إىل كليهما 
للجمعية العامة أن تناقȈ أية مسألة تكون هلا صلة حبفظ السلم واألمن الدويل يرفعها إليها أي عضو من  - 2

انية من املادة أو جملس األمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا ألحكام الفقرة الث" األمم املتحدة" أعضاء 
أن تقدم توصياهتا بصدد هذه املسائل للدولة أو الدول -12عليه املادة  صفيما عدا ما تن–، وهلا  35

وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام .صاحبة الشأن وجمللس األمن أو لكليهما معاً
 .قبل حبثها أو بعدهبعمل ما ، ينبغي أن حتيلها اجلمعية العامة على جملس األمن 

للجمعية العامة أن تسترعي نظر جماس األمن إىل املواقف اليت حيتمل أن تعرض السلم واألمن الدويل  - 3
 .للخطر

 . الحتد سلطات اجلمعية العامة املبينة يف هذه املادة من عموم مدى املادة العاشرة - 4
 ǥǻ12(املـا :(  

وظائف اليت رمست يف هذا امليثاق فليس للجمعيـة  عندما يباشر جملس األمن بصدد نزاع أو موقف ما ال - 1
  .العامة أن تقدم أية توصية يف شأن هذا الرتاع أو املوقف إال إذا طلب ذلك منها جملس األمن 

خيطر األمني العام مبوافقة جملس األمن ، اجلمعية العامة يف كل دور من أدوار انعقادها بكل املسائل  - 2
"  اليت تكون حمل نظر جملس األمن ، كذلك خيطرها أو خيطر أعضاء املتصلة حبفظ السلم واألمن الدويل

إذا مل تكن اجلمعية العامة يف دور انعقادها ، بفراȟ جملس األمن من نظر تلك املسائل " األمم املتحدة
  .وذلك مبجرد انتهائه منها

 ǥǻ13(املـا:(  
  :تنشǜ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد  - 1

  .الدويل يف امليدان السياسي وتشجيع التقدم املطرد للقانون الدويل وتدوينه إمناء التعاون  ) أ(
إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والتعليميـة والصـحية      ) ب(

واإلعانة على حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييـز بينـهم يف   
 .لدين وال تفريق بني الرجال والنساءاجلنس أو اللغة أو ا

تبعات اجلمعية العامة ووظائفها وسلطاهتا األخرى فيما خيتص باملسائل الواردة يف الفقـرة السـابقة    - 2
  .مبينة يف الفصلني التاسع والعاشر من هذا امليثاق ) ب(

  ǥǻ14(املـا:(  
اذ التدابري لتسوية أي موقف مهما يكـن  ، للجمعية العامة أن توصي باخت 12مع مراعاة أحكام املادة        

منشؤه ، تسوية سلمية مƓ رأت أن هذا املوقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العالقات الودية بني 
األمم ، ويدخل يف ذلك املواقف الناشئة عن انتهاȫ أحكام هذا امليثاق املوضحة ملقاصـد األمـم املتحـدة    

  .ومبادئها
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  ǥǻ15(املـا:(   

تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من جملس األمن وتنظر فيها ، وتتضمن هـذه   - 1
  .التقارير بيانا عن التدابري اليت يكون جملس األمن قد قررها أو اختذها حلفظ السلم واألمن الدويل 

 .تتلقى اجلمعية العامة تقارير من الفروع األخرى وتنظر فيها  - 2
   ǥǻ16(املـا:(  

اشر اجلمعية العامة الوظائف اليت رمست هلا مبقتضى الفصلني الثاين عشر والثالث عشر فيما يتعلق بنظام الوصاية تب 
   .أهنا مواقع استراتيجية الدولية ، ويدخل يف ذلك املصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن املواقع اليت ال تعترب

 ǥǻ17(املـا:( 
  .ئة وتصادق عليها تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية اهلي - 1
 .يتحمل األعضاء نفقات اهليئة حسب األنصبة اليت تقررها اجلمعية العامة  - 2
تنظر اجلمعية العامة يف أية ترتيبات مالية متعلقة بامليزانية مع الوكاالت املتخصصة املشار إليهـا   - 3

ـ    57يف املادة  ا وتصادق عليها وتدرس امليزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكـي تقـدم هل
 . .توصياهتا

    ǨɅɀتصȱا:  
ǥǻ18(املـا:(  

  .صوت واحد يف اجلمعية العامة " األمم املتحدة"يكون لكل عضو يف  - 1
تصدر اجلمعية العامة قراراهتا يف املسائل اهلامة بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املشـتركني يف   - 2

دويل ، وانتخاب التوصيات اخلاصة حبفظ السلم واألمن ال: وتشمل هذه املسائل. التصويت 
أعضاء جملس األمن غري الدائمني ، وانتخاب أعضاء اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ،    

، وقبول أعضاء  86من املادة ) ج(وانتخاب أعضاء جملس الوصاية وفقا حلكم الفقرة األوىل 
ووقف األعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتـع مبزاياهـا ،   " األمم املتحدة"جدد يف 
 .األعضاء ، واملسائل واملتعلقة بسري نظام الوصاية ، واملسائل اخلاصة بامليزانية وفصل 

ويدخل يف ذلك حتديد طوائف املسائل اإلضافية اليت تتطلب  –القرارات يف املسائل األخرى  - 3
 .تصدر بأغلبية األعضاء املشتركني يف التصويت  -يف إقرارها أغلبية الثلثني

 ǥǻ19(املـا :(  
الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف اجلمعية العامـة إذا  " األمم املتحدة"لعضو  نال يكو    
وللجمعية العامة . عليه عن السنتني الكاملتني السابقتني أو زاد عنها  ةاملتأخر عليه مساويا لقيمة االشتراكات املستحق نكا

  .ذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشǜ عن أسباب ال قبل للعضو هبا مع ذلك أن تسمح هلذا العضو بالتصويت إ
  :اǱɋراǒات
ǥǻ20(املـا :(  

  .إليه احلاجة  وƟتمع اجلمعية العامة يف أدوار انعقاد سنوية عادية ويف أدوار انعقاد خاصة حبسب ما تدع     
  األمن أو أغلبية  ويقوم بالدعوة إىل أدوار االنعقاد اخلاصة األمني العام بناءا على طلب جملس

  ".األمم املتحدة"أعضاء  
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 ǥǻ21(املـا:(  

  .تضع اجلمعية العامة الئحة إجراءاهتا ، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد     
  ǥǻ22(املـا:(  

  .       للجمعية العامة أن تنشǜ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها     
  ȦȱصȰ اƪاȄȵا

ȸȵɉا ȄȲƭ Ž   
  ȼȦɆȱǖǩ:  
  ǥǻ23(املـا:(  

، وتكون مجهورية الصني ، " األمم املتحدة"عضواً من  (*)ȆƦة Ȋȝريتألف جملس األمن من  - 1
وفرنسا و احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفيتية ، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى   

وتنتخـب  .  فيـه  الشمالية ، وأعضاء الواليات املتحدة األمريكية أعضاء دائمـني  اوايرلند
من األمم املتحدة ليكونوا أعضاء غري دائمني يف اجمللس  نآخري ȊȝرȒȝǕ ǥاǒاجلمعية العامة 

ويراعى يف ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السلم . 
  .واألمن الدويل ويف مقاصد اهليئة األخرى كما يراعى أيضا التوزيع اجلغرايف العادل 

نتخب أعضاء جملس األمن غري الدائمني ملدة سنتني ، على أنه يف أول انتخاب لألعضاء غري ي - 2
الدائمني بعد زيارة عدد أعضاء جملس األمن من أحد عشر عضوا ، خيتار اثنان من األعضاء 

األربعة اإلضافيني ملدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته ال جيوز إعادة انتخابه على 
 .الفور

 .لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد يكون - 3
  :اșɀȱائȿ ȤاȖȲȆȱات

ǥǻ24(املـا:(  
سريعا وفعاال ، يعهد أعضاء تلـك  " األمم املتحدة"رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به  - 1

اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون على أن 
 .عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات  هذا اجمللس يعمل نائباً

                                                 
يف دورهتا الثامنة عشر، حبيث أصبح عدد أعضاء اجمللـس   1963ديسمرب  17الصادر يوم  1991ُعدلت هذه الفقرة مبقتضى قرار اجلمعية العامة رقم   (*)
وقد تتالـت  .من امليثاق اخلاصة بنظام التصويت يف اجمللس 27ك مت تعديل نص املادة منهم عشرة أعضاء منتخبني غري دائمني ، وتبعا لذل 11بدل من  15

 1965، وقد مت انتخاب األعضاء اجلدد يف نـوفمرب   1/09/1965تصديقات الدول على هذا القرار واكتمل النصاب القانوين بتصديق الصني عليه يف 
  . 28-27قصي الضحاȫ ؛املرجع السابق ، ص: أنظر. 1/1/1966وبدأ عمل اجمللس بتركيبته اجلديدة يف 
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ومبادئها والسلطات اخلاصة املخولة جمللس " األمم املتحدة"يعمل جملس األمن يف أداء هذه الواجبات وفقاً ملقاصد    - 2

  .12و 8و7و 6 األمن لتمكينه من القيام هبذه الواجبات مبينة يف الفصول
 .ير سنوية ، وأخرى خاصة ، إذا اقتضى احلال إىل  اجلمعية العامة لتنظر فيها يرفع جملس األمن تقار  - 3

ǥǻ25(املـا:(  
  . بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها وفق هذا امليثاق " األمم املتحدة"يتعهد أعضاء    

ǥǻ26(املـا:(  
سانية واالقتصادية إىل ناحية التسليح ، يكـون  رغبة يف إقامة السلم واألمن الدويل وتوطيدمها بأقل حتويل ملوارد العامل اإلن 

األمـم  "عن وضع خطط تعرض على أعضـاء   47جملس األمن مسؤوال مبساعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة 
  . لوضع منهاج لتنظيم التسليح" املتحدة

ǨɅɀتصȱا Ž:  
ǥǻ27(املـا:(  
  .واحد يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت     -1      
  من أعضائه  ȞȆǩةتصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة    -2      
أصوات من أعضائه يكون من بينها أصوات  ȞȆǩةمبوافقة  ةتصدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى كاف   -3      

من املـادة   3كام الفصل السادس والفقرة األعضاء الدائمني متفقة ، بشرط أنه يف القرارات املتخذة تطبيقا ألح
  .ميتنع  من كان طرفا ăيف الرتاع عن التصويت 52

  :Ž اǱɋراǒات  
 ǥǻ28(املـا:(  

ينظم جملس األمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار ، وهلذا الغرض ميثل كل عضو من أعضائه متثيال  - 1
  .دائما يف مقر اهليئة 

بأحد رجال حكومته أو  -ذا شاء ذلكإ -ية ميثل فيها كل عضو من أعضائهيعقد جملس األمن اجتماعات دور  - 2
  .مبندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة 

 .جمللس األمن أن يعقد اجتماعات يف غري مقر اهليئة إذا رأى أن ذلك أدƅ إىل تسهيل أعماله   - 3
 ǥǻ29(املـا :(  

  .ورة ألدائه وظائفهجمللس األمن أن ينشǜ من الفروع الثانوية ما يرى له ضر    
 ǥǻ30(املـا:(  

  .         ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه  هيضع جملس األمن الئحة إجراءات   
ǥǻ31(املـا :(  

من غري أعضاء جملس األمن أن يشترȫ بدون تصويت  يف مناقشة أية مسألة تعرض " األمم املتحدة"لكل عضو من أعضاء   
  . أن مصاحل هذا العضو تتأثر هبا بوجه خاص على جملس األمن إذا رأى اجمللس 
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 ǥǻ32(املـا:(  

إذا كان " األمم املتحدة" ليس بعضو يف جملس األمن ، وأية دولة ليست عضوا يف   " األمم املتحدة"كل عضو من أعضاء  
ا الرتاع دون أن يكون له أيهما طرفا يف نزاع معروض على جملس األمن لبحثه يدعى إىل االشتراȫ يف املناقشات املتعلقة هبذ

 ".األمم املتحدة"األمن الشروط اليت يراها عادلة الشتراȫ الدولة اليت ليست من أعضاء  التصويت ، ويضع جملس حق يف
ȃǻاȆȱا ȰصȦȱا  

  Ȱǵ Ž اƕȱاȝات Ȳȅ ɎǵمɆا 
ǥǻ33(املـا :(  

لخطـر أن  ظ السلم و األمن الدويل لجيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حف - 1
يلتمسوا حله ، بادئ ذي بدء ، بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسـوية  
القضائية ، أو أن يلجئوا إىل الوكاالت والتنظيمات واإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع 

  .عليها اختيارهم 
 .من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك  مبينهويدعوا جملس األمن أطراف الرتاع إىل أن يسووا ما  - 2

ǥǻ34(املـا:(  
استمرار هـذا   اجمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاȫ دويل أو قد يثري نزاعا لكي يقرر ما إذ

  .الرتاع أو املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل 
ǥǻ35(املـا:(  

أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف " مم املتحدةاأل"لكل عضو من  - 1
 .املادة الرابعة والثالثني 

أن تنبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون طرفاً فيـه إذا  " األمم املتحدة"لكل دولة ليست عضوا يف  - 2
 .الرتاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق كانت تقبل مقدماً يف خصوص هذا 

  .على اليت تعاž هبا اجلمعية العامة املسائل اليت تنبه إليها وفقا هلذه املادة 12و Ɵ11ري أحكام املادتني  - 3
ǥǻ36(املـا:(  

شبيه به أن يوصي مبا يـراه  أو موقف  33جمللس األمن يف أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع املشار إليه يف املادة  - 1
  .مالئماً من اإلجراءات وطرق التسوية 

  .املتنازعون من إجراءات سابقة حلل الرتاع القائم بينهم  هعلى جملس األمن أن يراعي ما اختذ - 2
على جملس األمن وهو يقدم توصياته وفقاً هلذه املادة أن يراعي أيضا أن الرتاعات القانونية جيب على أطراف الرتاع  - 3

  .بصفة عامة ، أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقا ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة  ،
ǥǻ37(املـا :(  

إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليه يف املادة الثالثة والثالثني يف حله بالوسائل املبينة يف تلك  - 1
  .األمن املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس 

 اإذا رأى جملس األمن أن استمرار هذا من شأنه يف الواقع ، أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل قرر ما إذ - 2
  .مبا يراه مالئماً من شروط حلل الرتاع يكان يقوم بعمل وفقاً للمادة السادسة والثالثني أو يوص
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ǥǻ38(املـا:(  

ني ذلك، أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل الرتاع حال سلمياً ، وذلـك بـدون   جمللس األمن ، إذا طلب إليه مجيع املتنازع
  . 37إىل  33إخالل بأحكام املواد من 

ȜǣاȆȱا ȰصȦȱا 
 ȷاȿǼȞȱا țɀقȿȿ ȯɎǹɋاȿ ȴȲȆȱا ǼɅǼő تɍاǵ Ž ȯماȝɉا ȸȵ ǾتخɅ ماɆȥ.  

ǥǻ39(املـا:(  
عمال من أعمال العدوان ، ويقدم يف ذلك  عكان ما وقكان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو  اقرر جملس األمن ما إذ
حلفظ السلم واألمن الـدويل أو إعادتـه إىل    42و 41اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني  بتوصياته أو يقرر ما جي

  .نصابه 
ǥǻ40(املـا:(  

، أن يـدعوا   39نصوص عليها يف املادة منعاً لتفاقم املوقف ، جمللس األمن ، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابري امل   
املتنازعني لألخذ مبا يراه ضروريا أو مستحسناً من تدابري مؤقتة ، وال ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق املتنازعني ومطالبهم 

  .أو مبراكزهم ، وعلى جملس األمن أن حيسب لعدم أخذ املتنازعني حسابه 
ǥǻ41(املـا:(  

ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته ، وله أن يطلب جمللس األمن أن يقرر    
تطبيق هذه التدابري ، وجيوز أن يكون من بينها وقف الصـالت االقتصـادية و املواصـالت    " األمم املتحدة"إىل أعضاء 

ها من وسائل املواصالت وقفا جزئيـا أوكليـا وقطـع    وغري ةاحلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية و الالسلكي
  .العالقات الدبلوماسية

ǥǻ42(املـا:(  
ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا مل تفي به ، جاز له أن يتخـذ   41إذا رأى جملس  األمن أن التدابري املنصوص عليها يف املادة 
وجيـوز أن  . سلم واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه حلفظ ال مبطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعمال ما يلز

تتناول هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية التابعـة ألعضـاء   
  ".األمم املتحدة"

ǥǻ43(املـا:(  
من الدويل ، أن يضعوا حتت تصـرف  يف سبيل املسامهة يف حفظ السلم واأل" األمم املتحدة"يتعهد مجيع أعضاء  - 1

جملس األمن بناءاً على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم مـن القـوات املسـلحة واملسـاعدات     
  .والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك حق املرور

ها وأماكنها عمومـا ونـوع   جيب أن حيدد ذلك أو تلك االتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعداد - 2
 .التسهيالت واملساعدات اليت تقدم 

بناء على طلب جملس األمن ، وتـربم بـني    نƟري املفاوضة يف االتفاق أو االتفاقات املذكورة بأسرع ما ميك - 3
وتصـدق عليهـا   " األمم املتحدة"أو بينه وبني جمموعات من أعضاء " األمم املتحدة"جملس األمن وبني أعضاء 

 .ملوقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية الدول ا
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ǥǻ44(املـا:(  

إذا قرر جملس األمن استخدام القوة ، فإنه قبل أن يطلب من عضو غري ممثل فيه تقـدمي القـوات املسـلحة وفـاءا         
اء يف القـرارات  بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة الثالثة واألربعني ينبغي له أن يدعو هذا العضو إىل أن يشترȫ إذا ش

  .اليت يصدرها فيما خيتص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو املسلحة 
ǥǻ45(املـا:(  

من اختاذ التدابري احلربية العاجلة يكون لدى األعضاء وحدات جويـة أهليـة ميكـن    " األمم املتحدة"رغبة يف متكني    
األمن قوة هذه الوحدات ومدى اسـتعدادها واخلطـط   وحيدد جملس .استخدامها فورا ألعمال القمع الدولية املشتركة 

ألعماهلا املشتركة ، وذلك مبساعدة جلنة أركان احلرب ويف احلدود الواردة يف االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف 
  .املادة الثالثة واألربعني 

ǥǻ46(املـا:(  
  .مبساعدة جلنة أركان احلرب اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن   

ǥǻ47(املـا:(  
تشكل جلنة من أركان احلرب تكون مهمتها أن تسدي املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونـه يف مجيـع    - 1

املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية حلفظ السلم واألمن الدويل والستخدام القوات املوضـوعة حتـت   
  .ليح ونزع السالح بالقدر املستطاع تصرفه وقيادهتا ولتنظيم التس

تشكل جلنة أركان احلرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو من يقـوم مقـامهم ،     - 2
من األعضاء غري املمثلني فيها بصفة دائمـة لالشـتراȫ يف   " األمم املتحدة"وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو يف 
 .مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة

جلنة أركان احلرب مسؤولة حتت تصرف جملس األمن عن التوجيه االستراتيجي ألية قوات مسلحة موضـوعة   - 3
 .أما املسائل املرتبطة بقيادة القوات فستبحث فيما بعد. حتت تصرف اجمللس 

ا ذلك جملس األمن وبعد التشاور مـع الوكـاالت   للجنة أركان احلرب أن تنشǜ جلاناً فرعية إقليمية إذا خوهل - 4
 . اإلقليمية صاحبة الشأن 

ǥǻ48(املـا:(  
أو " األمم املتحدة"لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ السلم واألمن الدويل يقوم هبا مجيع أعضاء  ةاألعمال الالزم - 1

  .بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما يقرره اجمللس 
مباشرة وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصـة   ةبتنفيذ القرارات املتقدم "األمم املتحدة"يقوم أعضاء  - 2

 .  اليت يكونون أطرافاً فيها 
ǥǻ49(املـا:(  

  .  على تقدمي املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمن " األمم املتحدة"يقوم أعضاء  
 ǥǻ50(املـا:(  

" األمم املتحدة" ءدولة تدابري منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى ، سواء أكانت من أعضا ةأيإذا اختذ جملس األمن ضد     
أم مل تكن ، تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابري احلق يف أن تتذاكر مع جملس األمن بصدد حـل  

  .هذه املشاكل 
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ǥǻ51(املـا:(  

من احلق الطبيعي للدول ، فرادى أو مجاعات ، يف الدفاع عن أنفسـهم إذا  أو ينتقص  فليس يف هذا امليثاق ما يضع    
حلفظ السلم واألمن  ةاألمن التدابري الالزم سوذلك إىل أن يتخذ جمل" األمم املتحدة"اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

تلك التدابري بأي  رلس فوراً ، وال تؤثالدويل ، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماال حلق الدفاع عن النفس تبلȠ إىل اجمل
املستمدة من أحكام هذا امليثاق ، من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما  هحال فيما للمجلس ، مبقتضى سلطته ومسؤوليات

  . إىل نصابه  هيرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادت
ȸȵاǮȱا ȰصȦȱا  

  Ž اȱتɆȚȺمات اɋقɆȲمɆة
ǥǻ52(املـا:(  

ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية تعاž من األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمـن   - 1
الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليميـة ونشـاطها   

  .دئها ومبا" األمم املتحدة"متالئمة مع مقاصد 
الداخلون يف مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكاالت كل جهدهم " األمم املتحدة" يبذل أعضاء  - 2

لتدبري احلل السلمي املنازعات احمللية عن طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه الوكاالت وذلـك قبـل   
  .عرضها على جملس األمن 

ى االستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات احمللية بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية على جملس األمن أن يشجع عل - 3
  .أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية بطلب من الدول اليت يعنيها األمر أو باإلحالة من جانب جملس األمن 

  . 35و 34ال تعطل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني  - 4
ǥǻ53(املـا:(  

جملس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية يف أعمال القمع ، كلما رأى ذلك مالئمـاً ، ويكـون    يستخدم - 1
أما التنظيمات والوكاالت نفسها فال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بـأي  . عملها حينئذň حتت مراقبته وإشرافه 

التدابري اليت تتخذ ضد أي دولة من دول األعـداء  ويستثىن مما تقدم . عمل من أعمال القمع بغري إذن جملس األمن 
أو التدابري اليت يكون املقصـود هبـا يف    107املعرفة يف الفقرة اآلتية من هذه املادة مما هو منصوص عليه يف املادة 

التنظيمات اإلقليمية منع Ɵدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول ، وذلك إىل حني الوقت الذي قـد  
فيه إىل اهليئة ، بناءاً على طلب احلكومات ذات الشأن ، باملسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أيـة  يعهد 

 .دولة من تلك الدول 
الذكورة يف الفقرة األوىل من هذه املادة على أية دولة كانت يف احلرب العاملية الثانية  (*)"الدولة املعادية"تنطبق عبارة  - 2

  .على هذا امليثاق من أعداء أية دولة موقعة 
ǥǻ54(املـا :(  

جيب أن يكون جملس األمن على علم مبا جيري من أعمال حلفظ السلم واألمن الدويل مبقتضـى تنظيمـات أو بواسـطة    
  .وكاالت إقليمية ، أو ما يزمع إجراؤه منها

                                                 
 60/01من الالئحة  17من هذا امليثاق مبوجب الفقرة  107و77املشار إليها يف هذه املادة وكذا املادتني " الدول املعادية"مت إلغاء مجيع اإلشارات إىل   (*)

  . عن اجلمعية العامة يف دورهتا الستني  16/09/2005الصادرة يف 
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                                         Ȝȅتاȱا ȰصȦȱا  

                              ɄȝتماǱɍاȿ Ƀǻقتصاɍا ȷȿاȞتȱا Ž   
ǥǻ55(املـا:(  

رغبة يف هتيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني األمم مؤسسة على احترام املبدأ الذي 
  : األمم املتحدة على  يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها تعمل

حتقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنـهوض بعوامـل التطـور والتقـدم      -)أ(
  .االقتصادي واالجتماعي 

هبا ، وتعزيز التعاون الدول يف أمـور   لتيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتص -)ب(
  .افة والتعليم الثق

أن يشيع يف العامل احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين ، ال  -)ج(
  .تفريق بني الرجال والنساء ، ومراعاة تلك احلقوق فعال 

ǥǻ56(املـا  :(  
عليهم من عمل بالتعاون مع اهليئـة إلدراȫ املقاصـد   بأن يقوموا ، منفردين أو مشتركني ، مبا جيب  ءيتعهد مجيع األعضا

  . 55املنصوص عليها يف املادة 
ǥǻ57(املـا:(  

الوكاالت املختلفة اليت تنشأ مبقتضى اتفاق بني احلكومات واليت تضطلع مبقتضى نظمها األساسية بتبعات دولية  - 1
ك من الشؤون يوصل بينـها وبـني   وما يتصل بذل ،واسعة يف االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة

  .. 63وفقاً ألحكام املادة " األمم املتحدة"
  .فيما يلي من األحكام بالوكاالت املتخصصة " األمم املتحدة"تسمى هذه الوكاالت اليت يوصل بينها وبني  - 2

ǥǻ58(املـا:(  
  .تقدم اهليئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكاالت ووجوه نشاطها    

ǥǻ59(املـا:(  
تدعو اهليئة عند املناسبة إىل إجراء مفاوضات بني الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها    

          . 55حتقيق املقاصد املبينة يف املادة 
ǥǻ60(املـا:(  

ى عاتق اجمللس االقتصادي مقاصد اهليئة املبينة يف هذا الفصل تقع مسؤولية حتقيقها على عاتق اجلمعية العامة كما تقع عل  
  .                    واالجتماعي حتت إشراف اجلمعية العامة ، ويكون هلذا اجمللس من أجل ذلك السلطات املبينة يف الفصل العاشر 
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  اȦȱصȰ اȞȱاȉر

ɄȝتماǱɍاȿ Ƀǻقتصاɍا ȄȲŎا  
 ȤɆȱǖتȱا:  
ǥǻ61(املـا:(  

  .تنتخبهم اجلمعية العامة " األمم املتحدة"من  (*)ɀȒاȝ 54يتألف اجمللس االقتصادي واالجتماعي من  - 1
من أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي كل سنة ملـدة   ƣاɆȹة Ȋȝر ɀȒȝاǄمع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة ينتخب  - 2

  .ثالث سنوات وجيوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة 
 ȞǣǿǕـة ȆƦȿـƙ  إىل  ȞǤȅة ȊȝȿرȸɅء اجمللس االقتصادي واالجتماعي من يف االنتخاب األول بعد زيادة عدد أعضا -3

الـذين تنتـهي مـدة     اȱتȞȆةعضواً إضافيا عالوة على األعضاء املنتخبني حمل األعضاء  ȞǤȅة Ȋȝȿرȷȿعضوا ، خيتار 
انقضـاء سـنة    اإلضافيني بعد ȿاȊȞȱرȸɅ اȞǤȆȱةمن هؤالء األعضاء  ȞȆǩةوتنتهي عضوية . عضويتهم يف هناية هذا العام 

  .      أعضاء آخرين بعد سنتني ، وجيري ذلك وفقاً للنظام الذي تضعه اجلمعية العامة ȞȆǩةواحدة ، وتنتهي عضوية 
  .يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي مندوب واحد  -4 

  اșɀȱائȿ Ȥ اȖȲȆȱات   
ǥǻ62(املـا  :(  

وم بدراسات ويضع تقارير عن املسائل الدولية يف أمور االقتصاد واالجتمـاع  للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يق -1
والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل هبا كما له أن يوجه إىل مثل تلك الدراسات وإىل وضع مثل تلك التقارير وله أن يقدم 

وإىل الوكـاالت املتخصصـة ذات   " تحدةاألمم امل"توصياته يف أية مسألة من تلك املسائل إىل اجلمعية العامة وإىل أعضاء 
  .الشأن 

  .وله أن يقدم توصيات فيما خيتص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا -2
  .وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على اجلمعية العامة عن مسائل تدخل يف دائرة اختصاصه -3
راسة املسائل اليت تدخل يف دائرة اختصاصه ، وذاȫ وفقاً للقواعد اليت تضعها وله أن يدعو إىل عقد مؤمترات دولية لد -4
  ".األمم املتحدة"

ǥǻ63(املـا:(  
 57للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقات مع أية وكالة من الوكاالت املشار إليها يف املادة  - 1

وتعرض هذه االتفاقات على اجلمعية  "األمم املتحدة"حتدد الشروط اليت على مقتضاها يوصل بينها وبني 
  .العامة للموافقة عليها 

وله أن ينسق وجوه نشاط الوكاالت املتخصصة بطريق التشاور معها وتقدمي توصياته إليهـا وإىل اجلمعيـة    - 2
  ".األمم املتحدة"العامة وأعضاء 

  
  

                                                 
عن اجلمعية العامة ، وقد دخلت تلك التعديالت  ةعضواǊ مبقتضى قرارات صادر 54عضواً مث  27عضواً ،أصبح  18عضاء اجمللس أصالً كان عدد أ  (*)

  .381أƥد أبو الوفاء ، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية ، املرجع السابق ، ص: أنظر.1973و 1965حيز النفاذ عامي 
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ǥǻ64(املـا :( 

ل بانتظام على تقارير من الوكـاالت  للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يتخذ اخلطوات املناسبة للحصو - 1
  ومع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من الترتيبات ،كما  "األمم املتحدة"املتخصصة ، وله أن يضع مع أعضاء 

ملسائل اختذها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات اجلمعية العامة بشأن امتده بتقارير عن اخلطوات اليت  
  .اجلمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير وله أن يبلȠ.الداخلة يف اختصاصه

ǥǻ65(املـا:(  
  .من املعلومات ، وعليه أن يعاونه مƓ طلب إليه ذلك  مللمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملس األمن ما يلز

ǥǻ66(املـا:(  
  .يف اختصاصه يقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف تنفيذ توصيات اجلمعية العامة بالوظائف اليت تدخل  - 1
املتخصصة  تأو الوكاال" األمم املتحدة"ألعضاء  ةوله بعد موافقة اجلمعية العامة أن يقوم باخلدمات الالزم - 2

 .مƓ طلب إليه ذلك 
يقوم اجمللس بالوظائف األخرى املبينة يف غري هذا املوضع من امليثاق وبالوظائف اليت قد تعهد هبا إليه اجلمعية  - 3

 .العامة 
 ǨɅɀتصȱا:  

  ):67(ملـاǥǻا
  .يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس االقتصادي االجتماعي صوت واحد  - 1

   .تصدر قرارات اجمللس االقتصادي االجتماعي بأغلبية أعضائه احلاضرين املشتركني يف التصويت       -2     
  : تاǱɋراǒا
ǥǻ68(املـا:(  

جتماعي ولتعزيز حقوق اإلنسان ، كما ينشǜ غري ذلك ينشǜ اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلاناً للشؤون االقتصادي اال
  .من اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه 

ǥǻ69(املـا:(  
لالشتراȫ يف مداوالته عند حبث أية مسألة تعين هـذا   "األمم املتحدة"يدعو اجمللس االقتصادي واالجتماعي أي عضو من 
  .العضو بوجه خاص على أال يكون له حق التصويت 

ǥǻ70(املـا :(  
للمجلس االقتصادي االجتماعي أن يعمل على إشراȫ مندوŸ الوكاالت املتخصصة يف مداوالته أو يف مداوالت اللجان 
اليت ينشئها دون يكون أن يكون هلم حق التصويت ، كما أن له أن يعمل على إشراȫ مندوبيه يف مداوالت الوكاالت 

  .املتخصصة 
ǥǻ71(املـا :(  

قتصادي واالجتماعي أن جيري الترتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن باملسائل الداخلة للمجلس اال
يف اختصاصه وهذه الترتيبات قد جيريها اجمللس مع هيئات دولية كما قد جيريها ، إذا رأى ذلك مالئماً ، مع هيئات أهلية 

  .أن ذي الش" األمم املتحدة"بعد التشاور مع عضو 
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ǥǻ72(املـا:(  
 .يضع اجمللس االقتصادي واالجتماعي الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه  - 1
جيتمع اجمللس االقتصادي االجتماعي كلما دعت احلاجة لذلك وفقأً لالئحة اليت يسنها، وجيب أن تتضمن  - 2

  . ائهتلك الالئحة النص على دعوته لالجتماع بناءاً على طلب يقدم من أغلبية أعض
  اȦȱصȰ اƩاȊȝ Ƀǻر

źاǾȱا ȴȮƩاǣ ةȞاملتمت Ƙȡ ȴɆȱقاɉاǣ ȨȲȞتɅ ǴɅصرǩ  
ǥǻ73(املـا:(  

الذين يظطلعون يف احلال أو يف املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم مل تنل شعوهبا قسطاً كامال من " األمم املتحدة"يقر أعضاء 
هلا املقام األول ويقبلون ، أمانة مقدسة يف أعناقهم ، االلتزام احلكم الذاź باملبدأ القاضي بأن مصاحل أهل هذه األقاليم 

بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم إىل أقصى حد مستطاع يف نطاق نظام السلم واألمن الدويل الذي رمسه هذا 
  :وهلذا الغرض . امليثاق 

كما يكفلون معاملتها بإنصاف . والتعليم يكفلون تقدم هذه الشعوب يف شؤون السياسة واالقتصاد واالجتماع  -)أ(
  .وƥايتها من ضرورة اإلساءة ، كل ذلك مع مراعاة االحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب 

ينمون احلكم الذاź ، ويقدرون األماين السياسية هلذه الشعوب قدرها ، ويعاونوهنا على نظمها السياسية احلرة منواً -)ب(
  .صة لكل إقليم وشعوبه ومراحل تقدمها املختلفة مطرداً ، وفقا للظروف اخلا

  .يوطدون السلم واألمن الدويل  -)ج(
يعززون التدابري اإلنشائية للرقي والتقدم ، ويشجعون البحوث ، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق املقاصد االجتماعية  -)د(

عاونون هلذا الغرض مع اهليئات الدولية واملتخصصة كلما واالقتصادية والعلمية املفصلة يف هذه املادة حتقيقاً علمياً ، كما يت
  .تراءت هلم مالئمة ذلك 

يرسلون إىل األمني العام بانتظام حييطونه علماً بالبيانات اإلحصائية وغريها من البيانات الفنية املتعلقة بأمور -)هـ(
ا األقاليم اليت تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين االقتصاد واالجتماع والتعليم يف األقاليم اليت يكونون مسؤولني عنها ، عد

عشر والثالث عشر من هذا امليثاق ، كل ذلك مع مراعاة القيود اليت قد تستدعيها االعتبارات املتعلقة باألمن واالعتبارات 
  .الدستورية 
ǥǻ74(املـا:(  

كسياستهم يف بالدهم  - نطبق عليها هذا الفصلأيضاً على أن سياستهم إزاء األقاليم اليت ي" األمم املتحدة"يوافق أعضاء 
جيب أن تقوم على مبدأ حسن اجلوار وأن تراعي حق مراعاة مصاحل بقية أجزاء العامل ورفاهيتها يف الشؤون  - نفسها

  .االجتماعية واالقتصادية والتجارية 
  اȦȱصȰ اǮȱاȊȝ Ɔر                                           

                                         ƃȿǼȱة اɅاȍɀȱا ȳاȚȹ Ž  
ǥǻ75(املـا:(  

    ǜحتت إشرافها نظاما دوليا للوصاية ، وذلك إلدارة األقاليم اليت قد ختضع هلذا النظام مبقتضى " األمم املتحدة"تنش
  .ألقاليم املشمولة بالوصاية اتفاقات فردية الحقة ولإلشراف عليها ، ويطلق على هذه األقاليم فيما يلي من األحكام اسم ا

  



ǠـــƭȆالم  

  

  
ǥǻ76(املـا :(  

  : املبينة يف املادة األوىل من هذا امليثاق هي" األمم املتحدة"األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقا ملقاصد    
  .توطيد السلم واألمن الدويل  -)أ(
جتماع واالقتصاد والتعليم ، اطراد تقدمها العمل على ترقية أهايل األقاليم املشمولة بالوصاية يف أمور السياسة واال-)ب(

Ʋو احلكم الذاź أو االستقالل حسب ما يالئم الظروف اخلاصة لكل إقليم وشعوبه ،  ويتفق مع رغبات هذه الشعوب 
  .اليت تعرب عنها مبلء حريتها وطبقا ملا قد ينص عليه يف شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية 

قوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال التشجيع على احترام ح -)ج(
  .تفريق بني الرجال والنساء ، والتشجيع على إدراȫ ما بني شعوب العامل من تقيد بعضهم بالبعض 

وأهاليها ، " األمم املتحدة"كفالة املساواة يف املعاملة يف األمور االجتماعية واالقتصادية والتجارية جلميع أعضاء  -)د(
واملساواة بني هؤالء األهايل أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء وذلك مع عدم اإلخالل بتحقيق األغراض املتقدمة ومراعاة 

  . 80أحكام املادة 
ǥǻ77(املـا:(  
  :تفاقات وصاية يطبق نظام الوصاية على األقاليم الداخلة يف الفئات اآلتية مما قد يوضع حتت حكمها مبقتضى ا  - 1

  .األقاليم املشمولة اآلن باالنتداب  -)أ(          
  .األقاليم اليت قد تقتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العاملية الثانية  - )ب(         
  . األقاليم اليت تضعها يف الوصاية مبحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارهتا  -)ج(         
الفئات سالفة الذكر يوضع حتت نظام الوصاية وطبقا ألي شروط ،فذلك من شأن ما  أما تعيني أي األقاليم من - 2

  .يعقد بعد من اتفاقات 
ǥǻ78(املـا:(  
، إذ العالقات بني أعضاء هذه اهليئة جيب " األمم املتحدة"نظام الوصاية على األقاليم اليت أصبحت أعضاء يف هيئة  قال يطب

  . السيادة أن تقوم على احترام مبدأ املساواة يف
ǥǻ79(املـا:(  

عليها ، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول  نشروط الوصاية لكل إقليم يضع حتت ذلك النظام ، وكل تغيري أو تعديل يطر آ
وهذا مع " األمم املتحدة"اليت يعنيها هذا األمر بالذات ومنها الدول املنتدبة يف حالة األقاليم املشمولة بانتداب أحد أعضاء 

  .يف شأن املصادقة على تلك الشروط وتعديلها  85و 83أحكام املادتني  مراعاة
ǥǻ80(املـا:(  
ومبقتضاها  81و 79و 77يتفق عليه يف اتفاقات الوصاية الفردية اليت تربم وفق أحكام املواد  دفيما عدا ما ق - 1

حكم من أحكام  تأويل نص أو زتوضع األقاليم حتت الوصاية ، وإىل أن تعقد مثل هذه االتفاقات ال جيو
هذا الفصل وال خترجيه تأويال أو خترجيا من شأنه أن يغري بطريقة ما أية حقوق ألية دول أو شعوب ، أو بغري 

  .أطرافا فيها" األمم املتحدة"شروط االتفاقات الدولية القائمة اليت قد يكون أعضاء 
لتأخري أو تأجيل املفاوضة يف االتفاقات اليت أن تؤول الفقرة األوىل من هذه املادة على أهنا هتيǜ سببا  زال جيو - 2

أو تأخري أو  77ترمي لوضع األقاليم املشمولة باالنتداب أو غريها من األقاليم يف نظام الوصاية طبقاً للمادة 
  .تأجيل إبرام مثل تلك االتفاقات 
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ǥǻ81(املـا:(  

بالوصاية ، ويعني السلطة اليت  لليم املشمويشمل اتفاق الوصاية ، يف كل حالة ، الشروط اليت يدار مبقتضاها اإلق
  تباشر إدارة ذلك اإلقليم ، وجيوز أن تكون هذه السلطة اليت يطلق 

  .دولة أو أكثر أو هيئة األمم املتحدة ذاهتا" السلطة القائمة باإلدارة" عليها فيما يلي من األحكام 
ǥǻ82(املـا:(  

وقع استراتيجي قد يشمل اإلقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية جيوز أن حيدد يف أي اتفاق من اتفاقات الوصاية م
  . 43بعضه أو كله ، وذلك دون اإلخالل بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقاً لنص املادة 

ǥǻ83(املـا:(  
 املتعلقة باملواقع االستراتيجية ، ويدخل يف ذلك املوافقة" األمم املتحدة"يباشر جملس األمن مجيع وظائف  - 1

  .على شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها وتعديلها 
 .بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي 76تراعى مجيع األهداف األساسية املبينة يف املادة  - 2
، مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون اإلخالل باالعتبارات (*)يستعني جملس األمن مبجلس الوصاية - 3

يف نظام الوصاية خاصا بالشؤون االقتصادية " األمم املتحدة"ن وظائف املتصلة باألمن ، يف مباشرة ما كان م
  .واالجتماعية والتعليمية للمواقع االستراتيجية 

ǥǻ84(املـا :(  
يكون من واجب السلطة القائمة باإلدارة أن تكفل قيام اإلقليم املشمول بالوصاية بنصيبه يف حفظ السلم واألمن 

جيوز للسلطة القائمة باإلدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيالت ومساعدات من وحتقيقاً هلذه الغاية . الدويل 
اإلقليم املشمول بالوصاية للقيام بااللتزامات اليت تعهدت هبا تلك السلطة جمللس األمن يف هذا الشأن ، للقيام 

دفاع احمللي وبإقرار حكم القانون بااللتزامات اليت تعهدت هبا تلك السلطة جمللس املن يف هذا الشأن ، وللقيام أيضا بال
  .والنظام داخل اإلقليم املشمول بالوصاية 

ǥǻ85(املـا :(  
فيما خيتص باتفاقات الوصاية على كل املساحات اليت ينص " األمم املتحدة"تباشر اجلمعية العامة وظائف  - 1

  .أو تعديلها على أهنا مساحات استراتيجية ويدخل يف ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها
  .اجلمعية العامة يف القيام هبذه الوظائف عامال حتت إشرافها (**)يساعد جملس الوصاية - 2

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 16/09/2005الصادرة عن اجلمعية العامة يف 60/01ئحة من الال176ملغى مبوجب الفقرة  (*)

  . 16/09/2005الصادرة عن اجلمعية العامة يف 60/01من الالئحة 176ملغى مبوجب الفقرة   (**)
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  اȦȱصȰ اǮȱاȊȝ Ǭȱر
  (*)ȄȲƭ Ž اȍɀȱاɅة

ȤɆȱǖتȱا:  
ǥǻ86(املـا :(  

  : اآلź بياهنم " األمم املتحدة"يتألف جملس الوصاية من أعضاء  - 1
  .أقاليم مشمولة بالوصاية  األعضاء الذين يتولون إدارة - )أ(      

  .إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية  نالذين ال يتولو 23األعضاء املذكورين باالسم يف املادة  -)ب(    
 العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن يكون مجلة أعضاء جملس الوصاية فريقني متساويني ،  - )ج(     

ة األقاليم املشمولة بالوصاية ، واآلخر األعضاء الذين خلوا من تلك أحدمها األعضاء الذين يقومون بإدار
  .وتنتخب اجلمعية العامة هؤالء األعضاء ملدة ثالث سنوات . اإلدارة 

  .يعني كل عضو من أعضاء جملس الوصاية من يراه أهال بوجه خاص لتمثيله يف هذا اجمللس  - 2
  : اșɀȱائȿ ȤاȖȲȆȱات

ǥǻ87(املـا:(  
  :لعامة وجملس الوصاية عامال حتت إشرافها ، ومها يقومان بأداء وظائفهمالكل من اجلمعية ا

  .أن ينظر يف التقارير اليت ترفعها السلطة القائمة باإلدارة  -)أ( 
  .أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة باإلدارة  -)ب( 
  .أوقات يتفق عليها مع السلطة  القائمة باإلدارة أن ينظم زيارات دورية لألقاليم املشمولة بالوصاية يف - )ج( 

  .أن يتخذ هذه التدابري وغريها وفقاً للشروط املبينة يف اتفاقات الوصاية  -)د(  
ǥǻ88(املـا:(  

يضع جملس الوصاية طائفة من األسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية يف لشؤون السياسية واالقتصادية 
وتقدم السلطة القائمة باإلدارة يف كل إقليم مشمول بالوصاية داخل يف اختصاص اجلمعية العامة . يمية واالجتماعية والتعل

  .تقريراً سنويا للجمعية املذكورة موضوعاً على أساس هذه األسئلة 
 ǨɅɀتصȱا:  
ǥǻ89(املـا:(  
  .يكون لكل عضو يف جملس الوصاية صوت واحد  - 1
  .ضاء احلاضرين املشتركني يف التصويت تصدر قرارات جملس الوصاية بأغلبية األع - 2

  :اǱɋراǒات
ǥǻ90(املـا:(  
  .يضع جملس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه  - 1
وجيب أن تتضمن تلك الالئحة . جيتمع جملس الوصاية كلما دعت احلاجة لذلك وفقاً لالئحة اليت يسنها - 2

  .غلبية أعضائهالنص على دعوته لالجتماع بناء على طلب يقدم من أ
                                                 

  . 16/09/2005الصادرة عن اجلمعية العامة يف 60/01من الالئحة 176ملغى مبوجب الفقرة   (*)
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ǥǻ91(املـا:(  

يستعني جملس الوصاية ، كلما كان ذلك مناسباً ، باجمللس االقتصادي واالجتماعي وبالوكاالت املتخصصة يف كل ما 
  .خيتص به كل منها من الشؤون 

  اȦȱصȰ اȱراȊȝ Ȝǣر
  ȮƮ Žمة اȯǼȞȱ اɆȱȿǼȱة 

ǥǻ92(املـا :(  
، وتقوم بعملها وفق نظامها األساسي امللحق هبذا " لألمم املتحدة"ئيسية حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الر

  .من أحكام هذا امليثاق أوهو مبين على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل وجزء ال يتجز ،امليثاق
ǥǻ93(املـا :(  
  .حملكمة العدل الدولية حبكم عضويتهم أطرافاً يف النظام األساسي " األمم املتحدة"يعترب مجيع أعضاء  - 1
أن تنظم للنظام األساسي حملكمة العدل الدولية بشروط " األمم املتحدة"جيوز لدولة ليست من أعضاء  - 2

  .حتددها اجلمعية العامة لكل حالة بناءاً على توصية جملس األمن 
ǥǻ94(املـا:(  
  . يف أية قضية يكون طرفاً فيهاأن يرتل على حكم حمكمة العدل الدولية " األمم املتحدة"يتعهد كل عضو من  - 1
رف اآلخر أن إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمة ، فلطّ - 2

يلجأ جمللس األمن ، وهلذا اجمللس ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابري اليت 
  .جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم 

ǥǻ95(املـا:(  
بينهم من خالف إىل حماكم أخرى  أمن أن يعهدوا حبل ما ينش" األمم املتحدة"ليس يف هذا امليثاق ما مينع أعضاء 

  .مبقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو ميكن أن تعقد بينهم يف املستقبل
ǥǻ96(املـا:(  

  .دولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية ألي من اجلمعية العامة أو جملس األمن أن يطلب إىل حمكمة العدل ال - 1
ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا ، ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك يف أي    - 2

   .وقت، أن تطلب أيضاً من احملكمة إفتاءها فيما يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا 
Ȋȝ Ȅȵاƪا ȰصȦȱرا  

  Ž اȵɉاȹة
ǥǻ97(املـا : (  

وتعني اجلمعية العامة األمني العام بناءا على . يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن حتتاجهم اهليئة من املوظفني 
  .واألمني العام هو املوظف اإلداري األكرب يف اهليئة . توصية جملس األمن 

ǥǻ98(املـا : (  
هذه يف كل اجتماعات اجلمعية العامة وجملس ألمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي يتوىل األمني العام أعماله بصفته 

ويعد األمني العام تقريرا سنويا للجمعية . وجملس الوصاية ، ويقوم بالوظائف األخرى اليت توكلها إليه هذه الفروع 
  . العامة بأعمال اهليئة 
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ǥǻ99(املـا : (  

  .أية مسالة يرى أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل
ǥǻ100(املـا: (  

ليس لألمني العام وال للموظفني أن يطلبوا أو أن يتلقوا يف تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية  - 1
ظفني وعليهم أن ميتنعوا عن القيام بأي عمل قد بسيǜ إىل مراكزهم بوصفهم مو. سلطة خارجة عن اهليئة 

  .دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها 
باحترام الصفة الدولية البحتة ملسؤوليات األمني العام واملوظفني وبأن ال " األمم املتحدة"يتعهد كل عضو يف     - 2

  .يسعى إىل التأثري فيهم عند اضطالعهم مبسؤولياهتم 
ǥǻ101(املـا: (  

  .اليت تضعها اجلمعية العامة يعني األمني العام موظفي األمانة طبقا للوائح  - 1
يعني للمجلس االقتصادي واالجتماعي وجمللس الوصاية ما يكفيهما من املوظفني على وجه دائم ، ويعني  - 2

األخرى ما هي حباجة إليه منهم ، وتعترب مجلة هؤالء املوظفني جزءا من " األمم املتحدة"لغريمها من فروع 
 .األمانة 

احلصول على  ة حتديد شروط خدمتهم أن يراعى يف املكان األول ضرورينبغي يف استخدام املوظفني ويف - 3
كما أنه من املهم أن يراعى يف اختيارهم أكرب ما يستطاع من . أعلى مستوى من املقدرة والكفاية والرتاهة 

  .   معاين التوزيع اجلغرايف
  اȦȱصȰ اȆȱاȊȝ ȃǻر

  ȮǵǕاȵ ȳتȝɀȺة 
ǥǻ102(املـا:(  

بعد العمل هبذا امليثاق جيب أن " األمم املتحدة"يعقده أي عضو من أعضاء  كل معاهدة وكل اتفاق دويل - 1
  .يسجل يف أمانة اهليئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما ميكن 

ليس ألي طرف يف معاهدة أو اتفاق دويل مل يسجل وفقاً للفقرة األوىل من هذه املادة أن يتمسك بتلك  - 2
 " .األمم املتحدة"املعاهدة و ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع 

ǥǻ103(املـا :(  
وفقاً ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دويل آخر " األمم املتحدة"إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء 

  .املترتبة مبوجب هذا امليثاق  ميرتبطون به فالعربة بالتزاماهت
ǥǻ104(املـا:(  

  .هلية القانونية اليت يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وحتقيق مقصدها تتمتع اهليئة يف بالد كل عضو من أعضائها باأل
ǥǻ105(املـا:( 

  .اليت يتطلبها حتقيق مقاصدها  تتتمتع اهليئة يف كل عضو من أعضائها باملزايا واإلعفاءا - 1
لبها وموظفو هذه اهليئة باملزايا واإلعفاءات اليت يتط" األمم املتحدة"وكذلك يتمتع املندوبون عن أعضاء  - 2

 .استقالهلم يف القيام مبهام وظائفهم املتصلة باهليئة 
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للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد حتديد التفاصيل اخلاصة بتطبيق الفقرتني األول  والثانية من هذه  - 3

   .املادة ، وهلا أن تقترح على أعضاء اهليئة عقد اتفاقات هلذا الغرض 
  اȦȱصȰ اȆȱاȊȝ Ȝǣر

ɉا ȘȦǵ ƘǣاǼǩ ŽȯاȪتȹɍا ǥترȥ Ž ȸȵ  
ǥǻ106(املـا:(  

معموال هبا على الوجه الذي يرى فيه جملس األمن أنه أصبح  43إىل أن تصري االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة 
، تتشاور الدول اشتركت يف تصريح الدول األربع املوقع يف  42يستطيع البدء يف حتمل مسؤولياته وفقا للمادة 

  هي وفرنسا وفقاً ألحكام الفقرة اخلامسة من ذلك التصريح ، كما  1943أكتوبر / تشرين األول 30موسكو يف 
اآلخرين ، كلما اقتضت احلال ن للقيام نيابة عن اهليئة باألعمال " األمم املتحدة"تتشاور الدول اخلمس مع أعضاء 

  .املشتركة اليت قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدويل 
ǥǻ107(املـا:(  
أو مينع أي عمل إزاء دولة كانت يف أثناء احلرب العاملية الثانية معادية إلحدى الدول  ليف هذا امليثاق ما يبط ليس

املوقعة على هذا امليثاق إذا كان هذا العمل قد اختذ أو رخص به نتيجة لتلك احلرب من قبل احلكومات املسؤولة عن 
                       .القيام هبذا العمل 

ȰصȦȱر اȊȝ ȸȵاǮȱا  
     ȧاǮɆامل ȰɅǼȞǩ Ž  

ǥǻ108(املـا:(  
إذا صدرت مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية " األمم املتحدة"التعديالت اليت تدخل على هذا امليثاق تسري على مجيع أعضاء 

الدستورية يف  ومن بينهم مجيع أعضاء جملس األمن الدائمني وفقاً لألوضاع" األمم املتحدة"العامة وصادق عليها ثلثا أعضاء 
  .كل دولة 
ǥǻ109(املـا :(  
إلعادة النظر يف هذا امليثاق يف الزمن واملكان اللذين حتددمها " األمم املتحدة"جيوز عقد مؤمتر عام من أعضاء  - 1

األمم "ويكون لكل عضو يف . اجلمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها ومبوافقة تسعة من أعضاء جملس األمن 
  .يف املؤمتر صوت واحد" املتحدة

األمم " كل تغيري يف هذا امليثاق أوصى به املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صادق عليه ثلثا أعضاء  - 2
  .ومن بينهم األعضاء الدائمني يف جملس األمن وفقاً ألوضاعها الدستورية" املتحدة

، بعد العمل هبذا امليثاق ، وجب أن  إذا مل يعقد هذا املؤمتر قبل دور االنعقاد السنوي العاشر للجمعية العامة - 3
يدرج جبدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إىل عقده ،وهذا املؤمتر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية 

  .أعضاء اجلمعية العامة وتسعة من أعضاء جملس األمن 
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  اȦȱصȰ اȱتاȊȝ Ȝȅر
ȜɆقɀتȱاȿ ȨɅǼتصȱا Ž  

ǥǻ110(املـا:(  
  .ق الدول املوقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية تصدق على هذا امليثا - 1
تودع التصديقات لدى حكومة الواليات املتحدة اليت ختطر الدول املوقعة عليه بكل إيداع حيصل ، كما  - 2

 .ختطر األمني العام هليئة األمم املتحدة بعد تعيينه 
، فرنسا ، واحتاد اجلمهوريات  يصبح هذا امليثاق معموال به مƓ أودعت تصديقاهتا مجهورية الصني - 3

 االشتراكية السوفييتية ، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وتعد حكومة . وايرلندا الشمالية ، والواليات املتحدة األمريكية وأغلبية الدول األخرى املوقعة عليه  - 4

الواليات املتحدة األمريكية بروتوكوال خاصاً بالتصديقات املودعة وتبلȠ صوراً منه لكل الدول املوقعة على 
 .هذا امليثاق 

األمم "د العمل به ، تعترب من األعضاء األصليني يف الدول املوقعة على هذا امليثاق اليت تصدق عليه بع - 5
  .من تاريǸ إيداعها لتصديقها" املتحدة

ǥǻ111(املـا :(  
وضع هذا امليثاق بلغات Ʀس هي الصينية ، والفرنسية ، والروسية ، واإلƱليزية ، واإلسبانية ، وهي لغاته الرمسية على 

كومة الواليات املتحدة األمريكية ، وتبلȠ هذه احلكومات حكومة ويضل امليثاق مودعاً يف حمفوظات ح. وجه السواء 
  .الدول األخرى املوقعة عليه صوراً منه 

  .على هذا امليثاق مصداقاً ملا تقدم " األمم املتحدة"وقد وقع مندوبو حكومات 
  

   .   1945يونيو سنة / صدر مبدينة سان فرانسيسكو يف اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران        
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 ȴقǿ ȨǶȲة): 3(املɆȱȿǼȱا ȯǼȞȱمة اȮǂ Ʉȅاȅɉا ȳاȚȺȱا  

ǥǻ1(املـا :(  
لقضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً ألحكام ا األداة "األمم املتحدة"تكون حمكمة العدل الدولية اليت ينشئها ميثاق 

  .هذا النظام األساسي 
  ȯȿɉاȦȱصȰ ا

  ȴɆȚȺǩ اȮǂمة 
ǥǻ2(املـا:(  

تتكون هيئة احملكمة من قضاة مستقلني ينتخبون من األشخاص ذوي الصفات اخللقية العالية احلائزين يف بالدهم للمؤهالت 
 وكل هذا بغض النظر. املطلوبة للتعيني يف رفع املناصب القضائية ، أو من املشرعني املشهود هلم بالكفاءة يف القانون الدويل

  .عن جنسيتهم
ǥǻ3(املـا:(  
  .أن يكون هبا أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها زتتألف احملكمة من Ʀسة عشرة عضواً ، وال جيو - 1
إذا كان شخص  ميكن أن يعد فيما يتعلق بعضوية احملكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعترب من  - 2

 .ه املدنية والسياسيةرعايا الدولة اليت يباشر فيها عادة حقوق
ǥǻ4(املـا :(  
أعضاء احملكمة تنتخبهم اجلمعية العامة وجملس األمن من قائمة حاوية أمساء األشخاص الذين رشحتهم  - 1

  :الشعب األهلية يف حمكمة التحكيم الدائمة 
غري املمثلني يف حمكمة التحكيم الدائمة يتوىل تسمية املرشحني " األمم املتحدة"Ɲصوص أعضاء   ) أ(

أهلية تعينها حكوماهتا هلذا الغرض وفقاً لنفس الشروط املوضوعية ألعضاء حمكمة التحكيم  شعب
يف شأن التسوية السلمية للمنازعات  1907من اتفاقية الهاي املعقودة سنة  44الدائمة يف املادة 

 .الدولية 
، الشروط  يف حالة عدم وجود اتفاق خاص ، حتدد اجلمعية العامة بناء على توصية جملس األمن  ) ب(

اليت مبوجبها ميكن لدولة من الدول املنضمة إىل هذا النظام أن تكون عضواً يف األمم املتحدة ، أن 
 .تشترȫ يف انتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية 

ǥǻ5(املـا :(  
حمكمة قبل ميعاد االنتخاب بثالثة أشهر على األقل يوجه األمني العام لألمم املتحدة طلباً كتابياً إىل أعضاء  - 1

التحكيم الدائمة ، التابعني إىل الدول املشتركة يف هذا النظام األساسي وإىل أعضاء لشعب األهلية املعينني 
وفقاً ألحكام الفقرة الثانية من املادة الرابعة يدعوهم فيه إىل القيام يف ميعاد معني بتقدمي أمساء األشخاص 

  .الذين يستطيعون قبول عضوية احملكمة
شعب أن تسمي أكثر من أربعة مرشحني ، وال أن يكون بينهم أكثر من اثنني من جنسيتها ،  ال جيوز ألي - 2

 .كما ال جيوز حبال من األحوال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد املناصب املراد ملؤها 
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ǥǻ6(املـا:(  

ة حمكمتها العليا وما يف بلدها أيضا من من املرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية ، قبل تقدمي أمساء املرشحني ، باستشار
  .كليات احلقوق ومدارسها ومن اجملامع األهلية والفروع األهلية للمجامع األهلية للمجامع الدولية املتفرعة لدراسة القانون 

ǥǻ7(املـا:(  
، وفيما يعد األمني العام قائمة مرتبة حسب احلروف األجبدية بأمساء مجيع األشخاص املسمني هبذه الطريقة  - 1

  .يكون هؤالء األشخاص وحدهم اجلائز انتخاهبم  12عدا احلالة اليت نص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 
 .يرفع األمني العام هذه القائمة إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن  - 2
ǥǻ8(املـا:(  

  .كمة يقوم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مستقال عن اآلخر بانتخاب أعضاء احمل
ǥǻ9(املـا :(  

أن يكون املنتخبون حاصال كل فرد منهم عن املؤهالت املطلوبة  يعلى الناخبني عند كل انتخاب ، أن يراعوا أنه ال يكف
  .إطالقاً، بل ينبغي أن يكون تأليف كفيال بتمثيل املدنيات الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل 

ǥǻ10(املـا :(  
ينالون األكثرية املطلقة ألصوات اجلمعية العامة وأصوات جملس األمن يعتربون أهنم قد  املرشحون الذين - 1

  .انتخبوا
، ال  12عند التصويت مبجلس األمن النتخاب القضاة أو لتعيني أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف املادة  - 2

 .تفريق بني األعضاء الدائمني واألعضاء غري الدائمني باجمللس املذكور لحيص
ذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعية العامة ويف جملس إ - 3

  .األمن اعترب أكربهم سنا هو وحده املنتخب
ǥǻ11(املـا:(  

إذا بقي منصب واحد أو اكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد لالنتخاب ، عقدت بالطريقة ذاهتا جلسة ثانية وثالثة عند 
  .ورة الضر

ǥǻ12(املـا :(  
إذا بقي منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد اجللسة االنتخابية الثالثة جاز يف كل وقت ، بناءاً على طلب  - 1

اجلمعية العامة أو جملس ألمن تأليف مؤمتر أعضاؤه ستة ، تسمي اجلمعية العامة ثالثة منهم ويسمي جملس 
األكثرية املطلقة مرشحاً لكل منصب شاغر ، يعرض امسه األمن الثالثة اآلخرين ، ليختار بطريقة التصويت ب

  .عن اجلمعية العامة وجملس األمن للموافقة عليه من كل منهما
إذا أمجع املؤمتر على ترشيح شخص Ɵتمع فيه الشروط املطلوبة جز له وضع امسه يف قائمة الترشيح حƓ ولو  - 2

 .ادة السابعة كان امسه غري وارد يف قائمة الترشيح املشار إليه يف امل
إذا رأى املؤمتر املشترȫ أنه لن ينجح يف االنتخاب ، توىل أعضاء احملكمة الذين مت انتخاهبم ملء املناصب   - 3

الشاغرة يف مدة حيددها جملس األمن ، وذلك باختيار األعضاء الباقني من بني املرشحني الذين حصلوا على 
 .أصوات يف اجلمعية العامة أو جملس األمن 

 . ساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي األكرب سناًإذا ت - 4
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ǥǻ13(املـا :(  

على أن والية Ʀسة من القضاة الذين . ينتخب أعضاء احملكمة ملدة تسع سنوات ، وجيوز إعادة انتخاهبم  - 1
وقع عليهم االختيار يف أول انتخاب للمحكمة جيب أن تنتهي بعد مضي ثالث سنوات ، ووالية Ʀسة 

  .سنوات  آخرين بعد ست
القضاة الذين تنتهي واليتهم بنهاية الثالث سنوات و الست سنوات املشار إليها آنفاً تعينهم القرعة ،  - 2

 .واألمني العام يقوم بعملها مبجرد االنتهاء من أول انتخاب 
يستمر أعضاء احملكمة يف القيام بعملهم إىل أن يعني من خيلفهم ، وجيب على كل حال أن يفصلوا يف  - 3

 .يا اليت بدءوا النظر فيهاالقضا
احملكمة يف االستقالة ، فإهنا تقدم إىل رئيس احملكمة وهو يبلغها إىل األمني العام ،  ءإذا رغب أحد أعضا - 4

 .وهبذا اإلبالȟ خيلو املنصب 
ǥǻ14(املـا:(  

źجيوز التعيني للمناصب اليت ختلو وفقاً للطريقة املوضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأ :  
األمني العام بإبالȟ الدعوات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة يف الشهر الذي يلي خلو املنصب ، ويعني جملس األمن  يقوم

  .تاريǸ االنتخاب 
ǥǻ15(املـا:(  

  .عضو احملكمة املنتخب بدال من عضو مل يكمل مدته ، يتم مدة سلفه 
ǥǻ16(املـا:(  
أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال  زأو إدارية كما ال جيو لعضو احملكمة أن يتوىل وظائف سياسية زال جيو - 1

  .املهن 
  .     عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل احملكمة يف األمر -2
ǥǻ17(املـا:(  
  .لعضو احملكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو حمام يف أية قضية  زال جيو - 1
وكيال عن أحد أطرافها أو مستشارا أو حماميا وال جيوز له االشتراȫ يف الفصل يف أية قضية سبق له أن كان  - 2

 .أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا يف حمكمة أهلية أو دولية أو جلنة حتقيق أو أية صفة أخرى 
 . عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل احملكمة يف األمر  - 3
ǥǻ18(املـا     :(  
أنه قد أصبح غري مستوف للشروط عضو احملكمة من وظيفته إال إذ أمجع سائر األعضاء على  لال يفص - 1

  .املطلوبة 
 .يبلȠ مسجل احملكمة األمني العام هبذا الفصل إبالغا رمسيا  - 2
 . هبذا اإلبالȟ خيلو املنصب  - 3
ǥǻ19(املـا:(  

  .  يتمتع أعضاء احملكمة خالل مباشرة وظائفهم باملزايا واإلعفاءات الدبلوماسية 
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ǥǻ20(املـا:(  

  .ر يف جلسة علنية أنه سيتوىل مهامه بال حتيز أو هوى وأنه لن يستوحي غري ضمريه قبل أن يباشر العضو عمله يقر
ǥǻ21(املـا:(  
  .ملدة ثالث سنوات وميكن Ɵديد انتخاهبما  هتنتخب احملكمة رئيسها ونائب - 1
 .الضرورة بتعيينه من املوظفني اآلخرين يتعني احملكمة مسجلها وهلا ن تعني ما تقض - 2
ǥǻ22(املـا:(  
دون أن تعقد احملكمة جلساهتا وأن تقوم بوظائفها يف  لاحملكمة يف الهاي على أن ذلك ال حيويكون مقر  - 1

  .مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً
 .يقيم الرئيس واملسجل يف مقر احملكمة  - 2

ǥǻ23(املـا:(  
  . ادور انعقاد احملكمة إال يف أيام العطلة القضائية ، وحتدد احملكمة ميعاد العطلة ومدهت عال ينقط - 1
ألعضاء احملكمة احلق يف إجازات دورية حتدد احملكمة ميعادها ومدهتا مع مراعاة املسافة اليت تفصل الهاي  - 2

 .عن حمل إقامتهم 
على أعضاء احملكمة أن يكونوا حتت تصرفها، إال أن يكونوا يف إجازة أو مينعهم املرض أو غري ذلك من  - 3

  .اناً كافياًاألسباب اجلدية اليت ينبغي أن تبني للرئيس بي
ǥǻ24(املـا:(  
إذا رأى أحد أعضاء احملكمة ، لسبب خاص ، وجوب امتناعه عن االشتراȫ يف الفصل يف قضية معينة فعليه  - 1

  .أن خيطر الرئيس بذلك 
أن يشترȫ أحد أعضاء احملكمة يف الفصل يف قضية معينة فيخطر  زإذا رأى الرئيس لسبب خاص ، أنه ال جيو - 2

 .ك ذلك العوض املذكور بذل
  .عند اختالف العضو والرئيس يف مثل هذه األحوال تقضي احملكمة يف اخلالف - 3
ǥǻ25(املـا:(  
  .Ɵلس احملكمة بكامل هيئتها إال يف احلاالت االستثنائية اليت ينص عليها يف هذا النظام األساسي  - 1
ات قاضي أو أكثر يسوȟ أن تنص الالئحة الداخلية للمحكمة على أنه جيوز أن يعفى من االشتراȫ يف اجللس  - 2

حسب الظروف وبطريق املناوبة على أنه يترتب على ذلك أال يقل عدد القضاة املوجودين حتت التصرف 
 .لتشكيل احملكمة عن أحد عشر قاضياً

 .يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل احملكمة - 3
ǥǻ26(املـا:(  
قضاة أو أكثر على حسب ما جيوز للمحكمة أن تشكل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثالثة  - 1

 .، وذلك يف أنواع خاصة من القضايا كقضايا العمل املتعلقة بالترانزيت واملواصالت هتقر
جيوز للمحكمة أن تشكل يف أي وقت دائرة للنظر يف قضية معينة وحتدد احملكمة قضاة هذه الدائرة مبوافقة  - 2

  .الطرفني 
  .القضايا وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى تنظر الدوائر املنصوص عليها يف هذه املادة يف  - 3
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ǥǻ27(املـا:(  

  .يعترب صادرا من احملكمة ذاهتا 29و 26كل حكم يصدر من إحدى الدوائر املنصوص عليها يف املادتني 
ǥǻ28(املـا   :( 

 الهاي ، وذلك مبوافقة أن تعقد جلساهتا وتباشر وظائفها يف غري 29و  26جيوز للدوائر املنصوص عليها يف املادتني 
  .أطراف الدعوى 

 ǥǻ29املـا :  
لإلسراع يف إƱاز نظر القضايا تشكل احملكمة كل سنة دائرة من Ʀسة قضاة جيوز هلا بناء على طلب أطراف الدعوى أن 

تعذر عليه تتبع اإلجراءات املختصرة  للنظر يف القضايا والفصل فيها ، وزيادة على ذلك خيتار قاضيان للحلول حمل من ي
  .االشتراȫ يف اجللسة من القضاة 

 ǥǻ30املـا :  
  .تضع احملكمة الئحة تبني كيفية قيامها بوظائفها ، كما تبني بصفة خاصة قواعد اإلجراءات  - 1
جيوز أن تنص الالئحة على اشتراȫ دول يف جلسات احملكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون هلم احلق يف  - 2

 .التصويت 
 ǥǻ31املـا :  

  .ق للقضاة ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى أن جيلسوا يف قضيته املعروضة على احملكمة حي - 1
إذا كان يف هيئة احملكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين أن خيتار قاضيا  - 2

 . 5و  4وفقا للمادتني  آخر للقضاء ، ويستحسن أن خيتار هذا القاضي من بني القضاة الذين جرى ترشيحهم
إذا مل يكن يف هيئة احملكمة قاضي من جنسية أطراف الدعوى جاز كل منهم أن خيتار قاضيا بالطريقة املنصوص  - 3

 .عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة 
عضو ، ويف هذه األحوال يطلب الرئيس إىل  39و  36تطبق أحكام هذه املادة يف األحوال الواردة يف املادتني  - 4

من أعضاء احملكمة الذين تتألف منهم الدائرة ، أو إىل عضوين إذا اقتضى األمر التخلي عن اجللوس للبديل من 
أعضاء احملكمة الذين هم من جنسية األطراف أو البديل من األعضاء الذين يعينهم األطراف يف خصوص القضية 

 .لوسهم يف حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤالء وتعذر ج
إذا كان لعدة أطراف نفس املصلحة فيعتربون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة ، وعند قيام الشك يف  - 5

 .هذا الشأن تفصل احملكمة يف املوضوع 
من هذه املادة أن تتوافر فيهم  4،3،2جيب يف القضاة الذين خيتارون على الوجه املنصوص فعليه يف الفقرات  - 6

من هذا النظام  24و  20واملادتني  17ويف الفقرة الثانية من املادة  2يف املادة  الشروط املنصوص عليها
 .األساسي، ويشترȫ هؤالء القضاة يف احلكم على درجة املساواة التامة مع زمالئهم 

 ǥǻ32املـا :  
  .يتقاضى أعضاء احملكمة راتبا سنويا  - 1
 .يتقاضى الرئيس مكافئة سنوية خاصة  - 2
 .افأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس يتقاضى نائب الرئيس مك - 3
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من غري أعضاء احملكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه  31يتقاضى القضاة املختارون تنفيذا ألحكام املادة  - 4

 .وظائفهم 
 .حتدد اجلمعية العامة الرواتب ، املكافǔت والتعويضات على أنه ال ميكن ختفيضها خالل مدة القيام بالوظائف  - 5
 .حتدد اجلمعية العامة راتب املسجل بناءا على اقتراح احملكمة  - 6
حتدد بقواعد تضعها اجلمعية العامة الشروط اليت تقرر مبوجبها املعاشات ألعضاء احملكمة واملسجل والشروط  - 7

 .اليت تسدد مبوجبها نفقات السفر ألعضاء احملكمة واملسجل
 .كافة تعفى الرواتب واملكافǔت والتعويضات من الضرائب  - 8

 ǥǻ33املـا :  
  .تتحمل األمم املتحدة مصروفات احملكمة على الوجه الذي تقرره اجلمعية العامة 

 ƆاǮȱا ȰصȦȱا  
  Ž اǹتصاȋ اȮǂمة 

 ǥǻ34املـا :  
  .للدول وحدها احلق يف أن تكون أطرافا يف الدعاوى اليت ترفع للمحكمة  - 1
ت املتعلقة بالقضايا اليت تنظر فيها وتتلقى احملكمة ما للمحكمة أن تطلب من اهليئات الدولية العامة املعلوما - 2

تبادرها به هذه اهليئات من املعلومات ، كل ذلك مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف الئحتها الداخلية 
 .ووفقا هلا 

أو يف إذ أثري يف قضية معروضة على احملكمة البحث يف تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت مبقتضاها هيئة دولية عامة  - 3
تأويل اتفاق دويل عقد على أساس هذه الوثيقة ،فعلى املسجل أن خيطر بذلك هذه اهليئة وأن يرسل إليها صورا 

 .من احملاضر واألعمال املكتوبة 
 ǥǻ35املـا :  
  .للدول اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي أن يتقاضوا لدى احملكمة  - 1
لسائر الدول األخرى أن تتقاضى لدى احملكمة ،وذلك مع  حيدد جملس األمن الشروط اليت جيوز مبوجبها - 2

على أنه ال جيوز حبال وضع تلك الشروط بكيفية . مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمول هبا 
 .ختل باملساواة بني املتقاضني أمام احملكمة

كمة مقدار ما جيب أن تتحمله هذه عندما تكون دولة من غري أعضاء األمم املتحدة طرفا يف دعوى حتدد احمل -3
الدولة من نفقات احملكمة ، أما إذا كانت هذه الدولة من الدول املسامهة يف نفقات احملكمة فإن هذا احلكم 

  .ال يطبق عليها 
 ǥǻ36املـا :  
ها تشمل والية احملكمة مجيع القضايا اليت يعرضها عليها املتقاضون ، كما تشمل مجيع املسائل املنصوص علي - 1

 .بصفة خاصة يف ميثاق األمم املتحدة أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا 
للدول اليت هي أطراف يف النظام األساسي أن تصرح يف أي وقت بأهنا بذات تصرحيها هذا وبدون حاجة  - 2

نها وبني دولة إىل اتفاق خاص ، تقر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات القانونية اليت تقوم بي
 :تقبل االلتزام نفسه ،مƓ كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق باملسائل التالية 
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  .تفسري معاهدة من املعاهدات  –أ 
  .أية مسألة من مسائل القانون الدويل  -ب
  .حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذ ثبتت كانت خرقا اللتزام دويل  -ج
  .رق التزام دويل ومدى هذا التعويض نوع التعويض املترتب على خ -د

جيوز أن تصدر التصرحيات املشار إليه آنفا دون قيد وال شرط، أو أن تعلق على شرط املعاملة باملثل من  - 3
  .جانب عدة دول أو دول معينة بذاهتا ،أو أن تقيد مبدة معينة

ها إىل الدول اليت هي تودع هذه التصرحيات لدى األمني العام لألمم املتحدة وعليه أن يرسل صور من - 4
 .أطراف يف هذا النظام األساسي وإىل مسجل احملكمة 

من النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل املعمول  36التصرحيات الصادرة مبقتضى حكم املادة  - 5
مة العدل هبا حƓ اآلن ، تعترب فيما بني الدول أطراف هذا النظام األساسي مبثابة قبول للوالية اجلربية حملك

 .الدولية وذلك يف الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصرحيات ووفقا للشروط الوردة فيها 
 .يف حالة قيام نزاع يف شأن والية احملكمة تفصل يف هذا الرتاع بقرار منها  - 6

 ǥǻ37املـا :  
و إىل احملكمة الدائمة للعدل  كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إىل حمكمة تنشئها مجعية األمم

  .الدويل ، تعني فيما بني الدول اليت هي طرف يف هذا النظام األساسي إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية 
 ǥǻ38املـا :  
وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل ، وهي تطبق يف هذا  - 1

  :الشأن
  .ولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معترف هبا صراحة من جانب الدول املتنازعة االتفاقيات الد  - أ
 .العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دلّ عليه تواتر االستعمال   - ب
  .مبادئ القانون العامة اليت أقرهتا األمم املتمّدنة   - ج
  Ưتلف األمم ، ويعترب هذا أو ذلك أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف   - د

  . 59مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة 
ال يترتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ملبادئ العدل  - 2

  .واإلنصاف مƓ وافق أطراف الدعوى على ذلك 
 ǬȱاǮȱا ȰصȦȱا  
ǒراǱɋا Žات  

 ǥǻ39املـا :  
اللغات الرمسية للمحكمة هي الفرنسية واإلƱليزية فإذا اتفق الطرفان على أن يسار يف القضية بالفرنسية  - 1

 .صدر احلكم هبا ، وإذا اتفق الطرفان على أن يسار باإلƱليزية صدر احلكم هبا كذلك 
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الدعوى أن يستعملوا يف املرافعات ما  إذا مل يكن ƣة اتفاق على تعيني اللغة اليت تستعمل جاز ألطراف - 2

يوثرون استعماله من هاتني اللغتني ، ويف هذه احلالة يصدر احلكم باللغتني الفرنسية واإلƱليزية وتبني احملكمة 
 .أي النص هو األصل الرمسي 

  .استعماله لغة غري الفرنسية أو اإلƱليزية  - ملن يطلب من املتقاضني–Ɵيز احملكمة  - 3
 ǥǻ40املـا:  
إىل احملكمة حبسب األحوال ، إما بإعالن االتفاق اخلاص وإما بطلب كتاŸ يرسل إىل املسجل  اترفع القضاي - 1

  .ويف كلتا احلالتني جيب تعيني موضوع الرتاع وبيان املتنازعني . 
 .يعلن املسجل هذا الطلب فورا إىل ذوي الشأن  - 2
عام كما خيطر به أي دولة أخرى هلا وجه يف على يد األمني ال –األمم املتحدة -أعضاء اوخيطر به أيض - 3

 .احلضور أمام احملكمة 
 ǥǻ41املـا :  
للمحكمة أن تقرر التدابري املؤقتة اليت جيب اختاذها حلفظ حق كل من األطراف ، وذلك مƓ رأت أن  - 1

  .الظروف تقتضي بذلك 
 .ري اليت ُيرى اختاذها إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلȠ فورا أطراف الدعوى وجملس األمن نبأ التداب - 2
 ǥǻ42املا :  

  .ميثل أطراف الرتاع وكالء عنهم  - 1
 .وهلم أن يستعينوا أمام احملكمة مبستشارين أو حمامني  - 2
يتمتع وكالء املتنازعني ومستشاروهم وحماموهم أمام احملكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء واجبهم حبرية  - 3

 .واستقالل 
 ǥǻ43املا:  

  .كتاŸ و شفوي : ات إىل قسمني  تنقسم اإلجراء - 1
تشمل اإلجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من املذكرات ومن اإلجابات عليها مث من الردود  - 2

 .إذا اقتضاها احلال، كما تشمل مجيع األوراق واملستندات اليت تؤيدها 
 .حملكمة يكون تقدمي ذلك بواسطة املسجل على الكيفية ويف املواعيد اليت تقررها ا - 3
 . كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إىل الطرف اآلخر صورة مصادق عليها مبطابقتها لألصل - 4
  .الشفوية تشمل استماع احملكمة لشهادة شهود وألقوال اخلرباء والوكالء واملستشارين واحملامني  تاإلجراءا - 5

 ǥǻ44املـا :  
ستشارين واحملامني فاحملكمة ترجع فيه رأسا إىل حكومة الدولة مجيع ما يراد إعالنه إىل من عدا الوكالء وامل - 1

  .مبقتضى عمل اإلعالن يف أرضها 
 .وهذا احلكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق ُيعمل يف حمل الرتاع  - 2

 ǥǻ45املـا :  
أيهما توىل أعمال الرئاسة قدم  وإذا تعذر جلوس. يتوىل الرئيس إدارة اجللسات ، وعند وجود مانع لديه يتواله نائبه 

  .القضاة احلاضرين 
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 ǥǻ46املـا :  

  .تكون جلسات احملكمة علنية مامل تقرر احملكمة خالف ذلك ، ويطلب املتقاضون عدم قبول اجلمهور فيها 
 ǥǻ47املـا :  
  .ُيعمل لكل جلسة حمضر يوقعه املسجل والرئيس  - 1
 .وهذا احملضر يكون هو وحده احملضر الرمسي  - 2

  : 48اǥǻ امل
تضع احملكمة الترتيبات الالزمة لسري القضايا وتعني للمتقاضني شكل تقدمي الطلبات وميعاد تقدميها ، كما حتدد املنهج 

  .الذي يتبع يف تلقي البيانات 
 ǥǻ49املـا :  

تناع عن إجابة جيوز للمحكمة ، ولو قبل بدأ املرافعة، أن تطلب من الوكالء تقدمي أي مستند أو بيان ،وما يقع من االم
  .طلبتها تثبته رمسيا 

 ǥǻ50املـا :  
جيوز للمحكمة يف كل وقت أن تعهد إىل فرد أو مجاعة أو مكتب أو جلنة أو أية هيئة أخرى ختتارها يف القيام بتحقيق 

  .مسألة ما ، أو تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم يف أمر من األمور بصفته خبريا فنيا 
 ǥǻ51املـا :  
ألسئلة املتعلقة بالدعوى تطرح أثناء مساع الدعوى على الشهود واخلرباء بالشروط اليت تبينها احملكمة يف الئحتها مجيع ا

  . 30الداخلية املشار عليها يف املادة 
 ǥǻ52املـا :  

تقدمي ما قد للمحكمة بعد تلقي األسانيد واألدلة يف املواعيد اليت حددهتا هلذا الغرض أن ال تقبل من أحد أطراف الدعوى 
  .يريد تقدميه من أدلة كتابية أو شفهية، إال إذا قبل ذلك األطراف اآلخرون 

 ǥǻ53املـا :  
إذا ختلف أحد الطرفني عن احلضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه جاز للطرف اآلخر أن يطلب إىل  - 1

  .احملكمة أن حتكم له بطلباته 
 37و36من أن هلا والية قضائية وفقا ألحكام املادتني  وعلى احملكمة قبل أن Ɵيب على هذا الطلب أن تثبت - 2

  .و أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون 
 ǥǻ54املـا :  
  . بعد أن يفرȟ الوكالء واملستشارون واحملامون بإشراف احملكمة من عرض القضية يعلن الرئيس ختام املرافعة - 1
 .تنسحب احملكمة للمداولة يف احلكم  - 2
 .ون مداوالت احملكمة سرا يظل حمجوبا عن كل أحد تك - 3

 ǥǻ55املـا :  
  .تفصل احملكمة يف مجيع املسائل برأي األكثرية من القضاة احلاضرين  - 1
  .إذا تساوت األصوات رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه  - 2
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 ǥǻ56املـا :  
  .يبني احلكم األسباب اليت بين عليها  - 1
 .الذين اشتركوا فيه ويتضمن أمساء القضاة  - 2

 ǥǻ57املـا :  
  .يكن احلكم صادرا كله أو بعضه بإمجاع القضاة ،فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقال برأيه اخلاص  إذا مل

 ǥǻ58املـا :  
  .يوقع احلكم من الرئيس واملسجل ويتلى يف جلسة علنية بعد إخطار الوكالء إخطارا صحيحا 

 ǥǻ59املـا :  
  .وة اإللزام إال بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص الرتاع الذي فصل فيه ال يكون للحكم ق

 ǥǻ60املـا :  
يكون احلكم هنائيا غري قابل لالستئناف ، وعند الرتاع يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم احملكمة بتفسريه بناءا على طلب 

  .أي طرف من أطرافه 
 ǥǻ61املـا :  
حلكم إال بسبب تكشف واقعة حامسة يف الدعوى كان جيهلها عند صدور ال يقبل التماس إعادة النظر يف ا - 1

احلكم كل من احملكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر ، على أال يكون جهل الطرف املذكور هلذه 
  .الواقعة ناشئا عن إمهال منه 

وتستظهر فيها  إجراءات إعادة النظر تفتتح حبكم من احملكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة اجلديدة - 2
 .صفاهتا اليت تربر إعادة النظر وتعلن به أن االلتماس بناء على ذلك حائز القبول 

 .جيوز للمحكمة أن توجب العمل حبكمها الذي أصدرته قبل أن تقبل السري يف إجراءات إعادة النظر  - 3
 .جلديدة جيب أن يقدم االلتماس إلعادة النظر خالل ستة أشهر على األكثر من تكشف الواقعة ا - 4
  .تقدمي أي التماس إلعادة لنظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريǸ احلكم  زال جيو -5

 ǥǻ62املـا  :  
إذا رأت إحدى الدول أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية جاز أن تقدم إىل  - 1

  .احملكمة طلبا بالتدخل 
  .والبت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل احملكمة  - 2

 ǥǻ63املـا :  
إذا كانت املسألة املعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية شاركت فيها عدة دول  غري تلك األطراف يف الرتاع  ،  - 1

  .فعلى املسجل أن خيربها دون تأخري 
 لحيق لكل دولة أخطرت على الوجه املتقدم أن تتدخل يف الدعوى ،فإذا استعملت هذا احلق كان التأوي - 2

 .لزما أيضا الذي يقضي به احلكم م
 ǥǻ64املـا :  

  .يتحمل كل طرف املصاريف اخلاصة به ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك 
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Ȝǣرȱا ȰصȦȱا  
 ɁȿتاȦȱا Ž  

 ǥǻ65املـا :  
باستفتائها " األمم املتحدة" على طلب أي هيئة رخص هلا ميثاق للمحكمة أن تفيت يف أي مسألة قانونية بناء - 1

  .حكام امليثاق املذكور ، أو حصل الترخيص هلا بذلك طبقا أل
املوضوعات اليت يطلب من احملكمة الفتوى فيها تعرض عليها يف طلب كتاŸ يتضمن بيانا دقيقا للمسألة  - 2

 .املستفƓ فيها ،وترفق هبا كل املستندات اليت قد تعني على Ɵليها 
 ǥǻ66املـا :  
  .أمام احملكمة  يبلȠ املسجل طلب الفتوى دون إبطاء إىل الدول اليت حيق هلا احلضور - 1
يف  –كذلك يرسل املسجل تبليغا خاصا رأسا إىل الدول اليت حيق هلا احلضور أمام احملكمة، أو يرى رئيسها  - 2

إهنا تستطيع أن تقدم معلومات يف املوضوع، ينهي فيه إىل كل منها أن احملكمة  –حالة عدم انعقادها 
 مستعدة ألن تتلقى يف خالل ميعاد 

ات الكتابية اليت تتصل باملوضوع ، أو ألن تسمع يف جلسة علنية   تعقد هلذا الغرض ، ما حيدده الرئيس البيان
 .يتصل باملوضوع من بيانات شفوية 

إذا مل تتلق دولة من الدول حيق هلا احلضور أمام احملكمة ذلك التبليȠ اخلاص املشار إليه يف الفقرة الثانية من  - 3
ا يف أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تتلقى بيانا شفويا ،وتفصل احملكمة هذه املادة ، جاز هلا أن تعرب عن رغبته

 .يف ذلك 
الدول واهليئات اليت قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما جيوز هلا أن تناقȈ البيانات اليت  - 4

حالة على قدمتها دول أو هيئات أخرى ، وذلك على الوجه وبالقدر ويف امليعاد الذي تعينه احملكمة يف كل 
ويقتضي ذلك أن يبلȠ املسجل يف الوقت املناسب ما .تكن احملكمة منعقدة  حده أو الذي يعينه رئيسها إذا مل

 .يقدم من البيانات الكتابية إىل الدول واهليئات اليت قدمت مثل تلك البيانات 
                ǥǻام ومندوبو أعضاء األمـم املتحـدة   د أخطر األمني العتصدر احملكمة فتواها يف جلسة علنية بعد أن يكون ق:  67املـا

  .ومندوبو الدول األخرى واهليئات الدولية اليت يعنيها األمر مباشرة 
 ǥǻما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام     –فوق ما تقدم  –عندما تباشر احملكمة مهمة اإلفتاء تتبع :  68املـا   

  .القضائية األساسي اخلاصة باملنازعات 
Ȅȵاƪا ȰصȦȱا  
ȰɅǼȞتȱا  

جيري تعديل هذا النظام األساسي بنفس الطريقة املرسومة يف ميثاق األمم املتحدة لتعديل امليثاق ، على أن :  69اǥǻ ـامل
يراعي ما قد تتخذه اجلمعية العامة بناء على توصية جملس األمن من أحكام بشأن اشتراȫ الدول اليت تكون من أطراف هذا 

  .ظام األساسي وال تكون من أعضاء األمم املتحدة الن
  : 70اǥǻ ـامل

كتابة لألمني العام  اوتبلȠ اقتراحاهت.للمحكمة أن تقترح إجراء التعديالت اليت ترى ضرورة إجرائها يف هذا النظام األساسي 
  . 69للنظر فيها وفقا ألحكام املادة 
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 ȨǶȲ4(امل: (  

   (*)مȺة ȵ ȷɎȝǙاɅɀȆǩ ȷǖȊǣ ɎɆȹة املȺاȝȁات اɆȱȿǼȱة ǣاȅɀȱائȰ اȲȆȱمɆةاملتɍ37/10 ȒئǶة اƨمɆȞة اȞȱاȵة  
Ü ةȵاȞȱة اɆȞمƨا ȷǙ  

Ǩȅǿǻ Ǽقȿ  تسوية املنازعات بني الدول بالوسائل السلمية "البند املعنون"  
ƘȊǩ ǽǙȿ  يف  34/102إىل قراراهتا Ƿ1979كانون األول ديسمرب  14املؤر   

   1980ديسمرب /كانون األول15ؤرǷ يف امل 35/160و                      
     .1971ديسمرب /كانون األول  10املؤرǷ يف  110/ 36و                      

  ǼɆȭǖǩ ǼɆȞǩ ǽǙȿ  احلاجة لبذل أقصى اجلهود من أجل تسوية املنازعات واخلصومات بني الدول بالوسائل السلمية وحدها
  .ل املنازعات واخلصومات أشد صعوبةالعدائية اليت ال ميكن إال أن Ɵعل ح ، وإىل Ɵنب مجيع األعمال العسكرية واألعمال

Ɂرǩ ǽǙȿ  وأن ,أن مسألة التسوية السلمية للمنازعات ينبغي أن متثل أحد االهتمامات املركزية للدول ولألمم املتحدة
  .اجلهود لتعزيز عملية التسوية السلمية للمنازعات ينبغي أن تستمر 

  ǄاȝاȺاقتȿ اȾȺȵ بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية ال بد أن يعزز التقيد مببدأ التسوية  بأن اعتماد إعالن مانيال
السلمية للمنازعات يف العالقات بني الدول وأن يسهم يف إهناء خطر اللجوء إىل القوة و التهديد هبا ، ويف ختفيف التوترات 

م واحترام  استقالل مجيع الدول وسيادهتا ويف تقوية دور األمم املتحدة يف منع الدولية ويف تعزيز سياسة التعاون والسل
  .املنازعات وتسويتها سلميا ، وبالتايل يف تعزيز السلم واألمن الدوليني 

Ɂرǩ ǽǙȿ  ضرورة العمل على نشر نص اإلعالن على نطاق واسع.  
1 - Ȩȥاɀǩ ئل السلمية الذي أرفق نصه هبذا القرارعلى إعالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسا.  
للجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة إلسهامها القيم يف أحكام  ȞǩرɅǼȪǩ ȸȝ ǡرȽا - 2

 .نص اإلعالن 
3 - ɀǱرǩ  حكومات الدول األعضاء يف الوكاالت املتخصصة وجملس األمن وحمكمة ȟمن األمني العام إبال

 .اعتماد اإلعالن العدل الدولية ب
4 - ǬƠ  على بذل مجيع اجلهود للتعريف باإلعالن على نطاق واسع وجلعله موضع تقّيد وتنفيذ كاملني. 
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Ȩȥاملر  
  ȵ ȷɎȝǙاɅɀȆǩ ȷǖȊǣ ɎɆȹة املȺاȝȁات اɆȱȿǼȱة ǣاȅɀȱائȰ اȲȆȱمɆة

  
ÛةȵاȞȱة اɆȞمƨا ȷǙ  

  ǩ ǼɆȞȹ ǽǙǼɆȭǖ  بالوسائل  الدول أن تسوى منازعاهتا الدوليةاملبدأ الوارد يف ميثاق األمم املتحدة والقائل بأن على مجيع
  .السلمية ، على Ʋو ال يعّرض للخطر السلم واألمن الدوليني والعدالة 

  

                                                 
  . 37/407القرار ،  8- أنظر أيضا الفرع العاشر ب  (*)
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  ȫǿǼǩ ǽǙȿ دولية اليت يتحمل أن يؤدي أن ميثاق األمم املتحدة يتضمن الوسائل الالزمة للتسوية السلمية للمنازعات ال

  .استمرارها إىل تعريض صون السلم واألمن لدوليني للخطر ، ويوفر إطارا جوهريا هلذه التسوية 
 ǄماɆȲȆǩȿ اȾȺȵ  بأمهية دور األمم املتحدة وبضرورة زيادة فعاليتها يف تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية ويف صيانة

  .ا ملبادئ العدالة والقانون الدويل ، طبقا مليثاق األمم املتحدة السلم واألمن الدوليني ، وفق
  Ǽȭǘǩ ǽǙȿ  من جديد املبدأ الوارد يف ميثاق األمم املتحدة والقاضي بأن متتنع مجيع الدول يف عالقاهتا الدولية عن التهديد

طريقة أخرى ال تتفق مع مقاصد األمم  بالقوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة أو بأي
  .املتحدة 

  ǼɆȭǖتȱا ǿرȮǩ ǽǙȿ  على أنه ليس من حق أية دولة أو جمموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، وألي
  .سبب كان يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية ألية دولة أخرى

  ǼɅǼǱ ȸȵ Ǽȭǘǩ ǽǙȿ تعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم إعالن مبادئ القانون الدويل امل
  . (*)املتحدة

 أمهية صيانة وتدعيم السلم واألمن الدوليني وتنمية العالقات الودية بني الدول بغض النظر عن  ȹ ȜȒǩ ǽǙȿصȾȺɆȝ Ǣا  
  .نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية أو مستويات تنميتها االقتصادية 

  ȿǼɅǼǱ ȸȵ Ǽȭǘǩ ǽǙ  مبدأ تساوي الشعوب يف احلقوق وحقها يف تقرير املصري على النحو الوارد يف األمم املتحدة واملشار
  إليه يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية 

  .باملوضوع  والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة ويف غريه من قرارات اجلمعية العامة املتصلة
  ǻǼȊǩ ǽǙȿ  على ضرورة امتناع مجيع الدول عن أي عمل من أعمال القوة حيرم الشعوب وال سيما الشعوب الواقعة حتت

نظم احلكم االستعمارية والعنصرية أو غري ذلك من أشكال السيطرة األجنبية من حقها غري القابل للتصرف يف تقرير املصري 
ما أشري إليه يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول  ويف احلرية واالستقالل على Ʋو

  .وفقا مليثاق األمم املتحدة 
بشأن تسوية املنازعات  دالصكوȫ الدولية الراهنة ، وكذلك ما يف كل منها من مبادئ أو قواع Ž ȜȒǩ ǽǙȿ اȝتǤاȽǿا 

  . ذلك استنفاد سبل االنتصاف احمللية حيثما أمكن ذلك الدولية بالوسائل السلمية ، مبا يف 
على تعزيز التعاون الدويل ويف امليدان السياسي وعلى تشجيع التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه ،  ǩȿصمɆماȾȺȵ Ǆا 

  :وخاصة فيما يتصل بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية ، تعلن رمسيا ما يلي 
 ɍȿǕ:  

مجيع الدول حبسن النية وطبقا للمقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ، هبدف  تتصرف - 1
 تفادي قيام منازعات فيما بينها حيتمل أن تضر بالعالقات 

بذلك يف صيانة السلم واألمن الدوليني ، وتعيȈ معا يف سلم   ويف حسن جوار  ةالودية بني الدول مسامه 
 .تدابري بناءة لتعزيز السلم واألمن الدوليني وتسعى إىل اعتماد 

السلمية وحدها ، على Ʋو ال يعّرض العدل والسلم واألمن  لتسوي كل دولة منازعاهتا الدولية بالوسائ - 2
  .  الدوليني للخطر 

3 -  
                                                 

  ).25-د( 2625القرار  (*)
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تسوى املنازعات الدولية على أساس تساوي الدول يف السيادة وفقا ملبدأ حرية االختيار بني الوسائل وفقا  - 4

  وكل جلوء أو . اللتزامات املضطلع هبا مبوجب ميثاق األمم املتحدة ووفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل ل
قبول ألسلوب التسوية تتفق عليه دول ما اتفاقاً حراً بصدد املنازعات الراهنة أو املقبلة اليت تكون أطرافا فيها 

 .، ال يعترب متنافيا مع تساوي الدول يف السيادة 
الدول األطراف يف نزاع ما التقيد يف عالقاهتا املتبادلة بالتزاماهتا اليت تضطلع هبا مبوجب املبادئ  تواصل - 5

 .األساسية للقانون الدويل املتعلقة بسيادة الدول واستقالهلا
وسالمتها اإلقليمية ، وكذلك غريها من مبادئ وقواعد القانون الدويل املعاصر املعترف هبا على وجه  

 .العموم 
: تلتمس الدول وحبسن نية وبروح تعاونية تسوية مبكرة ومنصفة ملنازعاهتا الدولية بأي من الوسائل التالية  - 6

التفاوض ، التحقيق ، الوساطة ، التوفيق ، التحكيم ، التسوية القضائية ، اللجوء إىل الترتيبات أو املنظمات 
 اإلقليمية ، أو أية وسيلة سلمية

وعلى األطراف ، يف التماس  التسوية املذكورة ، . هي ذاهتا ، مبا يف ذلك املساعي احلميدةأخرى ختتارها            
 .أن تتفق على الوسيلة السلمية اليت تتالءم مع ظروف نزعها وطبيعته 

تبذل الدول األطراف يف ترتيبات أو منظمات إقليمية قصارى جهدها لتسوية منازعاهتا احمللية بالوسائل  - 7
 عق الترتيبات أو املنظمات اإلقليمية املذكورة قبل إحالتها إىل جملس األمن ، وهذا ال مينالسلمية عن طري

 . الدول من توجيه نظر جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع وفقا مليثاق األمم املتحدة 
رة أعاله ، يف حالة إخفاق األطراف يف نزاع ما يف التوصل إىل حل مبكر بأي من وسائل التسوية املذكو - 8

عليها مواصلة التماس حل سلمي والتشاور فورا بشأن وسائل تتفق عليها اتفاقا متبادال لتسوية الرتاع سلميا 
، ويف حالة إخفاق األطراف يف أن تسوي بأي من الوسائل املذكورة أعاله ، نزاعا حيتمل أن يعرض 

س األمن وفقا مليثاق األمم املتحدة ودون استمراره السلم واألمن الدوليني للخطر فعليها إحالته إىل جمل
املساس بوظائف وسلطات جملس األمن املنصوص عليها يف األحكام املتصلة بذلك من الفصل السادس من 

 .امليثاق 
متتنع الدول األطراف يف نزاع دويل ما وغريها من الدول كذلك عن أي تصرف كان ميكن أن يؤدي إىل  - 9

سلم واألمن الدوليني ويزيد من عسر تسوية الرتاع بالوسائل السلمية و تفاقم احلالة حبيث يهدد صون ال
 .حيول دون ذلك وتتصرف يف هذا الصدد وفقا ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة 

ينبغي للدول أن تنظر يف عقد اتفاقات من أجل تسوية املنازعات القائمة فيما بينها بالوسائل السلمية ،  -10
ا تعقده من اتفاقات ثنائية أو اتفاقات متعددة األطراف حسب االقتضاء ، وينبغي هلا أيضا أن تدرج فيم

 .أحكاما فعالة من أجل التسوية السلمية للمنازعات اليت تنشأ عن تفسري تلك االتفاقيات أو عن تطبيقها 
ة هي ينبغي للدول، دون املساس حبق حرية االختيار بني الوسائل، أن تضع يف حسباهنا أن املفاوضات املباشر -11

وسيلة مرنة وفعالة لتسوية منازعاهتا بالوسائل السلمية ، فإذا هي اختارت املفاوضات املباشرة فينبغي هلا أن 
تتفاوض على Ʋو بناء ، بغية التوصل إىل تسوية مبكرة تقبل به األطرف ، وينبغي كذلك أن تكون الدول 

 .املذكورة يف هذا اإلعالن  على استعداد اللتماس تسوية ملنازعاهتا بغري ذلك من الوسائل
 . تنفذ الدول حبسن نية ، ووفقا للقانون الدويل، مجيع أحكام االتفاقات اليت عقدهتا من أجل تسوية منازعتها -12
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بغية تيسري ممارسة الشعوب املعنية حلق تقرير املصري على النحو املشار إليه يف إعالن مبادئ القانون الدويل  -13

 ة والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة ميكن أن تكون لألطراف يف نزاع ما املتعلقة بالعالقات الودي
، إذا اتفقت عل ذلك وحسب االقتضاء،  إمكانية اللجوء إىل ما يتالءم مع نزاعها من اإلجراءات املذكورة  -14

 .يف هذا اإلعالن من أجل تسوية الرتاع بالوسائل السلمية 
تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ، ما  تيف إخفاق إجراء ما من إجراءاليس يف وجود نزاع ما ، وال  -15

  .يسمح باستعمال القوة أو التهديد بالقوة من قبل أي من الدول األطراف يف الرتاع 
  :ǭاɆȹــا 

تفيد الدول األعضاء إفادة تامة من أحكام ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك اإلجراءات والوسائل املنصوص  - 1
  .فيه ، وخاصة يف الفصل السادس ، بشأن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية  عليها

تفي الدول األعضاء حبسن نية بااللتزامات اليت تضطلع هبا مبوجب ميثاق األمم املتحدة ، وينبغي هلا ، وفقا  - 2
بتسوية  للميثاق وحسب االقتضاء ، أن تضع يف االعتبار على النحو الواجب توصيات جملس األمن املتصلة

، أن تضع يف حسباهنا على  ءاملنازعات بالوسائل السلمية ، وينبغي هلا أيضا ووفقا للميثاق وحسب االقتضا
من امليثاق يف  12و 11النحو الواجب التوصيات املعتمدة من جانب اجلمعية العامة ، رهنا بأحكام املادتني 

 .ميدان تسوية املنازعات بالوسائل السلمية 
ألعضاء تأكيد الدور اهلام الذي يسنده ميثاق األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة يف ميدان تسوية Ɵدد الدول ا - 3

املنازعات بالوسائل السلمية وتشدد على ضرورة متكينها من النهوض مبسؤولياهتا على Ʋو فعال، وعليه 
 :ينبغي هلا 

أّيا كان منشؤه ترى من احملتمل أن خيل بالرفاه أن تضع يف االعتبار أن للجمعية العامة أن تناقȈ أية موقف         - أ
من امليثاق بتدابري لتسويته بالوسائل  12العام أو بالعالقات الودية فيما بني الدول ، وأن توصي رهنا باملادة 

  .السلمية 
أي أن تنظر يف اللجوء ، عندما ترى ذلك مناسبا، إىل إمكانية توجيه انتباه اجلمعية العامة إىل أي نزاع أو   - ب

 موقف قد يفضيان إىل احتكاȫ دويل أو يؤديان إىل نشوب نزاع ؛
أن تنظر يف االستعانة من أجل تسوية منازعاهتا بالوسائل السلمية باألجهزة الفرعية املنشأة من قبل اجلمعية   - ج

 العامة يف معرض أداء وظائفها مبوجب امليثاق؛ 
اجلمعية العامة إليه،يف اللجوء إىل مشاورات يف إطار أن تنظر عندما تكون أطرافا يف نزاع سبق توجيه انتباه   - د

  .اجلمعية العامة هبدف تيسري نزاعها يف وقت مبكر 
ينبغي للدول األعضاء أن تعزز الدور الرئيسي جمللس األمن كيما يستطيع االضطالع على Ʋو كامل وفعال  - 4

ي موقف حيتمل أن يعرض استمرارها مبسؤولياته وفقا مليثاق األمم املتحدة يف جمال تسوية املنازعات أو أ
  :وحتقيقا هلذه الغاية ينبغي هلا . صون السلم واألمن الدوليني للخطر 

أطرافا فيه إذا  أخفقت يف  يل إىل جملس األمن أي نزاع تكونأن تكون على بينة كاملة من التزامها بأن حت   –أ  
  .من امليثاق 33تسويته بالوسائل املشار إليها يف املادة 

أن تزيد من االستعانة بإمكانية توجيه انتباه جملس األمن إىل أي نزاع أو إىل أي موقف ميكن أن يفضيا إىل  –ب  
  احتكاȫ دويل أو أن يؤديا إىل نشوب نزاع؛
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أن تشجع جملس األمن على التوسع يف استغالل الفرص اليت ينص عليها امليثاق بغية استعراض املنازعات أو    - ج   

  اليت حيتمل أن يؤدي استمرارها إىل تعريض صون السلم واألمن الدوليني للخطر ؛املواقف 
  .أن تنظر يف زيادة االستعانة مبا جمللس األمن من أهلية لتقصي احلقائق وفقا للميثاق  -د 

امه أن تشجع جملس األمن على التوسع يف االستعانة باألجهزة الفرعية املنشأة من قبله يف معرض أدائه مله -هـ 
  .مبقتضى امليثاق وذلك كوسيلة لتعزيز تسوية املنازعات بالوسائل السلمية

من امليثاق أو  33أن تضع يف اعتبارها أن جملس األمن يف أية مرحلة من إحدى املنازعات املوصوفة يف املادة  –و 
  .أو أساليب مناسبة للتسوية  تمن موقف ذو طبيعة مماثلة أن يوصي بإجراءا

لس األمن على التصرف دون إبطاء وفقا ملهامه وسلطاته ، خصوصا يف احلاالت اليت تتطور فيها أن تشجع جم–ز 
  .املنازعات الدولية إىل صراعات مسلحة 

ينبغي أن تكون الدول على بينة تامة من دور حمكمة العدل الدولية اليت هي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم  - 5
لتسهيالت اليت تقدمها حمكمة العدل الدولية لتسوية قانون املنازعات املتحدة  ، ويوجه انتباه الدول إىل ا

  .القانونية خصوصا منذ تعديل عمل احملكمة 
وللدول أن تتعهد إىل حماكم أخرى حبل خالفاهتا باالستناد إىل االتفاقيات القائمة من قبل أو اليت قد تعقد يف 

  :وينبغي أن تضع يف االعتبار . املستقبل 
بغي كقاعدة عامة أن حتيل األطراف منازعاهتا القانونية إىل حمكمة العدل الدولية ، وفقا ألحكام النظام أنه ين –أ 

  .األساسي للمحكمة 
  :       أنه من املرغوب فيه أن تقوم مبا يلي  –ب 
أن تنظر يف إمكانية تضمني املعاهدات حسب االقتضاء أحكاما تقضي بأن تعرض على حمكمة العدل الدولية  •

  .املنازعات اليت قد تنشأ عن تفسري املعاهدات املذكورة أو تطبيقها 
أن تدرس إمكانية اختيارها  يف نطاق حرية ممارسة سيادهتا االعتراف بكون والية حمكمة العدل الدولية والية  •

 .من نظامها األساسي  36جربية ، وفقا للمادة 
  .فيها إىل حمكمة العدل الدوليةأن تستعرض إمكانية حتديد احلاالت اليت ميكن اللجوء  •

وينبغي ألجهزة األمم املتحدة للوكاالت املتخصصة أن تدرس مدى استصواب االستفادة من إمكانية التماس 
الفتاوى من حمكمة العدل الدولية Ɲصوص املسائل القانونية اليت تدور يف نطاق أنشطتها ، شريطة أن يكون 

  .مرخص هلا بذلك وفق األصول
ي أال يعترب اللجوء إىل القضاء من جل تسوية املنازعات القانونية وال سيما إحالة هذه املنازعات إىل وينبغ    

  .حمكمة العدل الدولية عمال غري ذي ودي بني الدول 
ينبغي لألمني العام أن يضع موضع االستخدام التام أحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باملسؤوليات املسندة  - 6

مني العام أن يوجه انتباه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد صيانة السلم واألمن الدوليني ولأل. إليه 
، وعليه أن يؤدي أية مهام أخرى يعهد هبا إليه جملس األمن أو اجلمعية العامة ، وعليه تقدمي تقارير يف هذا 

  .الصدد إىل جملس األمن أو اجلمعية العامة كلما طلب منه ذلك 
 ƠǬ  مجيع الدول على أن تلتزم وتعزز حبسن نية أحكام هذا اإلعالن يف تسوية منازعتها الدولية بالوسائل

  السلمية ؛
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    ȸȲȞǩو بأحكام امليثاق املتصلة باملوضوع أو  زأنه ليس يف هذا اإلعالن ما جيوƲ تأويله على أنه خيل على أي

جهزة األمم املتحدة مبقتضى امليثاق ، والسيما تلك املتصلة حبقوق وواجبات الدول أو بنطاق وظائف وسلطات أ
  بالتسوية السلمية للمنازعات ؛

   ȸȲȞǩ  و مبا هو مستمد من امليثاق من حق يف تقرير املصريƲ أنه ليس يف هذا اإلعالن ما ميكن أن ميس على أي
يف مبادئ القانون الدويل املتعلقة واحلرية واالستقالل للشعوب احملرومة من هذا احلق بالقوة واملشار إليها 

بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة ، وال سيما الشعوب اخلاضعة لنظم استعمارية أو 
عنصرية أو ألشكال أخرى من السيطرة األجنبية ، وال حبق هذه الشعوب يف الكفاح من أجل ذلك اهلدف ويف 

على أنه من الضروري ، وفقا  ǻǼȊǩا ملبادئ امليثاق وطبقا لإلعالن السابق الذكر ؛ التماس الدعم وتلقيه وفق
للميثاق ، مواصلة اجلهود من أجل تدعيم عملية تسوية املنازعات بالوسائل السلمية عن طريق التطوير التدرجيي 

  .ذا امليدان للقانون الدويل وتدوينه ، حسب االقتضاء وعن طريق تعزيز فعالية األمم املتحدة يف ه
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 ȴقǿ ȨǶȲ05امل :  

املتȒمȺة اȷɎȝɋ املتȁǙȿ ȜȺƞ ȨȲȞاȱة املȺاȝȁات ȿاملɀاقȤ  اƔȱ قɍ43/51  ǻǼő ǼئǶة اƨمɆȞة اȞȱاȵة 
 ȷاǼɆا املǾȽ Ž ǥǼǶاملت ȴȵɉا ǿȿǻȿ ƙɆȱȿǼȱا ȸȵɉاȿ ȴȲȆȱا.  

  ،اƨمɆȞة اȞȱاȵة إن 
  1983ديسمرب /كانون األول 19املؤرǷ يف  38/141إذ تشري إىل قراراهتا     

  1948ديسمرب /كانون األول  13املؤرǷ يف   39/88و                      
  1985ديسمرب /كانون األول  11املؤرǷ يف   40/78و                      
  1986ديسمرب /كانون األول  03املؤرǷ يف   41/83و                      

  1987ديسمرب /كانون األول  07املؤرǷ يف  42/157و                      
،واليت اجتمعت يف نيويورȫ يف (*)بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة Ȳȝ ȔɆƠ ǽǙȿما

ملتعلق مبنع وإزالة وانتهت من إعداد مشروع اإلعالن ا 1988مارس /آذار  11إىل  1977فرباير / شباط  22الفترة من 
  .املنازعات واملواقف اليت هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم املتحدة يف هذا امليدان 

ǄاȝاȺاقتȿ اȾȺȵ  بأن اعتماد اإلعالن ملتعلق مبنع وإزالة املنازعات واملواقف اليت قد هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم
  .تعزيز دور األمم املتحدة وزيادة فعاليتها يف صون السلم واألمن الدوليني املتحدة يف هذا امليدان سيسهم يف 

  .احلاجة إىل كفالة نشر نص اإلعالن على نطاق واسع  Ž ȜȒǩ ǽǙȿ اȝتǤاȽǿا
اإلعالن املتعلق مبنع وإزالة املنازعات واملواقف اليت قد هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم املتحدة يف  Ȫǩر - 1

  .ان واملرفق نصه هبذا القرار هذا امليد
2 -  ǡرȞǩ عن تقديرها للجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة ملسامهتها اهلامة يف إعداد نص

 .اإلعالن 
3 - ǢȲȖǩ  إىل األمني العام أن خيطر حكومات الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت

 .ن باعتماد اإلعالن املتخصصة وجملس األم
4 - ǬƠ اجلهود لضمان التعريف باإلعالن بوجه عام وتنفيذه تنفيذا كامال  ىعلى بذل قصار. 

  . 1988ديسمرب /كانون األول  5يف   68اجللسة العامة 
  

Ȩــȥاملر  
                               ȿاملɀاقȤ اƔȱ قǻǼő Ǽ اȿ ȴȲȆȱاȸȵɉ اǿȿǻȿ ƙɆȱȿǼȱ اȴȵɉ     تاȷɎȝɋ املتȁǙȿ ȜȺƞ ȨȲȞاȱة املȺاȝȁا

ȷاǼɆا املǾȽ Ž ǥǼǶاملت  
     Û ةȵاȞȱة اɆȞمƨا ȷǙ  
      ȴȲȆǩ ǽǙ بالدور اهلام الذي ميكن لألمم املتحدة وأجهزهتا االضطالع به يف منع وإزالة املنازعات الدولية واملواقف اليت

املشار إليها فيما بعد (قد يهدد استمرارها صون السلم واألمن الدوليني قد تؤدي إىل احتكاȫ دويل أو تثري نزاعا دوليا، واليت 
  يف نطاق مهام وسلطات كل منها مبوجب ميثاق األمم املتحدة ، ").  املواقف"و"املنازعات"بوصفها 

                                                 
  . A)/33/43( 33الوثائق الرمسية للجمعية العامة ، الدورة الثالثة واألربعون ، امللحق رقم   (*)
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 ǄاȝاȺاقتȿ  اȾȺȵألمن الدوليني ويف فاعليتها يف معاجلة املسائل املتصلة بصون السلم وا بأن تقوية دور األمم هذا سيزيد من

  تعزيز وتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية ،
     ȴȲȆǩ ǽǙȿيف منع املنازعات واملواقف وإزالتها ، اليت تقع على الدول باملسؤولية األساسية  
     ƘȊǩ ǽǙȿمعا يف سالم كل مع اآلخ Ȉر يف حسن إىل أن شعوب األمم املتحدة عاقدة العزم على األخذ بالتسامح والعي

  اجلوار ، 
  حق مجيع الدول يف أن تلجأ إىل ما ختتاره من وسائل سلمية ملنع املنازعات واملواقف وإزالتها ،Ž ȜȒǩ ǽǙȿ اȝتǤاȽǿا      
     ǼɆȭǖǩ ǼɆȞǩ ǽǙȿ  إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة(*) ،
  ، (**)إعالن مانيال بشأن تسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية و

  ،   (***)واإلعالن بشأن زيادة فعالية مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية 
    ƘȊǩ ǽǙȿلعسكري أو السياسي أو االقتصادي إىل أن من واجب الدول االمتناع يف عالقاهتا الدولية عن استعمال القسر ا

  أو أي شكل آخر من أشكال القسر ضد االستقالل السياسي أو السالمة اإلقليمية ألي دولة ، 
    ǢȲȖǩ ǽǙȿ إىل الدول أن تتعاون تعاونا كامال مع أجهزة األمم املتحدة املناسبة وأن تدعم ما تتخذه تلك األجهزة من

  نع املنازعات واملواقف أو إزالتها ، تدابري وفقا للميثاق فيما يتعلق مب
التزام الدول يف أن تسري عالقاهتا مع الدول األخرى وفقا للقانون الدويل مبا فيه مبادئ األمم Ž ȜȒǩ ǽǙȿ اȝتǤاȽǿا    

  املتحدة ،
    ǼɅǼǱ ȸȵ Ǽȭǘǩ ǽǙȿ، مبدأ تساوي الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري  
    ƘȊǩ ǽǙȿي جملس األمن املسؤولية األوىل عن صون السلم واألمن الدوليني ، وإىل أن الدول األعضاء إىل أن امليثاق يعط

  قد وافقت على قبول قراراته وتنفيذها وفقا للميثاق ، 
  إىل الدور اهلام الذي مينحه امليثاق للجمعية العامة واألمني العام يف جمال صون السلم واألمن الدوليني ،ȒɅǕ ƘȊǩ ǽǙȿا    
  :ما يلي ɆƧǿ ȸȲȞǩا  -)1(
ينبغي أن تتصرف الدول يف عالقاهتا الدولية على Ʋو مينع ظهور أو تفاقم املنازعات أو املواقف ، وبصفة خاصة  - 1

 عن طريق الوفاء حبسن نية بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ؛
الدول يف السيادة وعلى Ʋو  منعا لنشوب املنازعات واملواقف ، ينبغي أن تطور الدول عالقاهتا على أساس تساوي - 2

 يزيد فعالية نظام األمن اجلماعي من خالل التنفيذ الفعال ألحكام ميثاق األمم املتحدة ؛
ينبغي أن تنظر الدول  يف استخدام املشاورات الثنائية أو املتعددة األطراف لزيادة تفّهم كل منها لوجهات نظر  - 3

 الدول األخرى ومواقفها ومصاحلها ؛
 52بذل الدول األطراف يف الترتيبات اإلقليمية أو األعضاء يف الوكاالت اإلقليمية املشار إليها يف املادة ينبغي أن ت - 4

 كل جهد ملنع أو إزالة املنازعات أو املواقف احمللية بواسطة هذه الترتيبات و الوكاالت ؛, من امليثاق 
املتحدة ذات الصلة هبدف احلصول على مشورهتا  يف مسألة االتصال بأجهزة األمم, ينبغي أن تنظر الدول املعنية  - 5

 أو توصياهتا بشأن الوسائل الوقائية ملعاجلة الرتاع أو املوقف ؛
                                                 

  . ، املرفق)  25- د(  2625القرار   (*)
  .، املرفق  37/10القرار   (**)

  .، املرفق  42/22القرار   (***)
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ينبغي ألي من الدول األطراف يف نزاع ما أو املعنية مباشرة مبوقف ما ، ال سيما إذا كانت تعتزم طلب عقد  - 6

ة أو غري مباشرة يف مرحلة مبكرة ، وبصورة سرية اجتماع جمللس األمن ، أن تتصل مبجلس األمن بطريقة مباشر
 إذا كان ذلك مالئما ؛

ينبغي أن ينظر جملس األمن يف عقد اجتماعات من وقت آلخر مبا يف ذلك عقد اجتماعات على مستوى عال  - 7
يشترȫ فيها وزراء اخلارجية على وجه اخلصوص ، أو إجراء مشاورات الستعراض املوقف الدويل والبحث على 

 فعالة لتحسينه ؛ وسائل
يف سياق اإلعداد ملنع منازعات أو مواقف معينة أو إزالتها ، ينبغي أن ينظر جملس األمن يف استخدام Ưتلف  - 8

 الوسائل املوضوعة حتت تصرفه ، مبا فيها تعيني األمني العام مقررا ملسألة حمددة ؛
عقد اجتماع ، ينبغي أن ينظر اجمللس يف عند توجيه أنظار جملس األمن إىل نزاع معني أو موقف معني دون طلب  - 9

إجراء مشاورات بغية دراسة وقائع الرتاع أو املوقف وإبقائها قيد االستعراض، مبساعدة األمني العام إذا اقتضى 
 األمر، وينبغي أن تتاح للدول املعنية فرصة عرض وجهات نظرها ؛

الوسائل الغري رمسية اليت يراها جملس األمن مناسبة ينبغي أن ينظر ، لدى إجراء مثل هذه املشاورات ، يف استخدام  -10
 مبا فيها االتصاالت السرية اليت جيريها رئيس اجمللس ؛

 :ينبغي ، يف هذه املشاورات ، أن ينظر جملس األمن ، يف مجلة أمور منها  -11
  تذكري الدول املعنية باحترام التزاماهتا مبوجب امليثاق ؛ ) أ(
)ǡ ( اختاذ أي إجراء قد يسبب يف إثارة نزاع أو قد يؤدي إىل تدهور الرتاع  مناشدة الدول املعنية االمتناع عن

 أو املوقف ؛
مناشدة الدول املعنية اختاذ إجراءات ميكن أن تساعد على إزالة الرتاع أو املوقف أو على منع استمرار أو )   ج(

 تدهور الرتاع أو املوقف ؛
كرة ، بعثات لتقصي احلقائق أو بعثات مساعي ƥيدة ، أو ينبغي أن ينظر جملس األمن يف أن يوفد ، يف مرحلة مب -12

يف إقامة ما يالئم من أشكال وجود األمم املتحدة ، مبا فيها املراقبون وعمليات صيانة السلم ، بوصفها وسيلة ملنع 
  زيادة تدهور الرتاع أو املوقف يف املناطق املعنية ؛

بذهلا على الصعيد اإلقليمي الدول املعنية أو الترتيبات أو ينبغي أن ينظر جملس األمن يف تشجيع اجلهود اليت ت -13
 الوكاالت اإلقليمية ملنع أو إزالة نزاع أو موقف يف املنطقة املعنية ، ويف إقرار تلك اجلهود حسبما يكون مالئما ؛

ا فعال ، يف ينبغي أن ينظر جملس األمن ، أخذا بعني االعتبار أي إجراءات تكون الدول املعنية مباشرة قد اختذهت -14
توصية تلك الدول مبا يراه مالئما من اإلجراءات و الطرق لتسوية املنازعات أو املواقف املعروضة عليه ، وبشروط 

 التسوية اليت يراها مالئمة ؛
ينبغي أن يقوم جملس األمن ، إذا كان ذلك مالئما لتعزيز منع املنازعات واملواقف وإزالتها ، بالنظر يف مرحلة  -15

أمر االستفادة من أحكام امليثاق املتعلقة بإمكانية طلب فتوى من حمكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة مبكرة يف 
 قانونية ؛

ينبغي أن تنظر اجلمعية العامة يف االستفادة من أحكام امليثاق بغية مناقشة املنازعات واملواقف ، عندما يكون ذلك  -16
 منه ؛ 12امليثاق ورهنا مبراعاة املادة من  11مالئما ، والتقدم بتوصيات وفقا للمادة 
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ينبغي أن تنظر اجلمعية العامة ، حسبما يكون مالئما ، يف تأييد اجلهود اليت تبذل على الصعيد اإلقليمي ، من قبل  -17

 ة ؛الدول املعنية ، أو من جانب الترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية ، ملنع أو إزالة الرتاع أو املوقف يف املنطقة املعني
ينبغي أن تقوم اجلمعية العامة ، إذا عرض عليها نزاع أو موقف ، بالنظر يف تضمني توصياهتا اإلكثار من استخدام  -18

 منه ؛ 12من امليثاق ورهنا مبراعاة املادة  11إمكانيات تقصي احلقائق ، وفقا للمادة 
ات أو املواقف وإزالتها ، يف االستفادة من ينبغي أن تنظر اجلمعية العامة ، إذا كان ذلك مالئما لتعزيز منع املنازع -19

  أحكام امليثاق املتعلقة بإمكانية فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية ؛
ينبغي لألمني العام ، إذا جلأت إليه دولة أو دول معنية مباشرة برتاع أو موقف ، أن يستجيب سريعا Ĉحبث هذه     -20

ية بالوسائل السلمية اليت ترتضيها يف إطار امليثاق وبعرض مساعيه احلميدة أو غري الدول على التماس حل أو تسو
 ذاȫ من الوسائل املتاحة له ، وفقا ملا يراه مالئما ؛

ينبغي أن ينظر األمني العام يف االتصال بالدول املعنية مباشرة برتاع أو موقف ، يف حماولة للحيلولة دون أن يصبح  -21
 يهدد صون السلم واملن الدوليني ؛ الرتاع أو املوقف خطراً

ينبغي أن ينظر األمني العام ، حسبما يكون مالئما ، يف االستفادة الكاملة من إمكانيات تقصي احلقائق ، مبا فيها      -22
إيفاد ممثل أو بعثات لتقصي احلقائق ، مبوافقة الدولة املضيفة ، إىل املناطق اليت يوجد فيها نزاع أو موقف؛ وعند 

 رة ، ينبغي أيضا أن ينظر األمني العام يف اختاذ الترتيبات الالزمة ؛الضرو
 من امليثاق ؛ 99ينبغي أن ينظر األمني العام ، يف أبكر مرحلة يراها مالئمة ، باستخدام حقه اليت ختوله إياه املادة  -23

 صعيد اإلقليمي ملنع أو إزالة نزاع أو ينبغي أن يشجع األمني العام ، حسبما يكون مالئما اجلهود املبذولة على ال           
 موقف يف املنطقة املعنية ؛

   ينبغي أن تواصل الدول ، إذا أخفقت يف منع نشوء أو تفاقم نزاع أو موقف ، سعيها إىل إجياد تسوية     -24
 بالوسائل السلمية وفقاً للميثاق ؛

)2(-  ȸȲȞǩعلى أ ƌلŇخيć و بأحكام امليثاق ، مبا فيها األحكام الواردة يف الفقرة أنه ليس يف هذا اإلعالن ما يؤّول على أنهƲ ي
من مواده ، أو حبقوق الدول وواجباهتا ، أو نطاق وظائف أجهزة األمم املتحدة وصالحياهتا املقررة مبوجب  2من املادة  7

  امليثاق ، السيما ما يتعلق منها بصون السلم واألمن الدوليني ؛
ذا اإلعالن ما ميكن بأي حال أن ميس احلق يف تقرير املصري و احلرية واالستقالل للشعوب أنه ليس يف هȒɅǕ ȸȲȞǩا  -)3(

مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً  ناحملرومة عنوة من هذا احلق واملشار إليها يف إعال
ة نظم حكم استعمارية أو عنصرية أو غري ذلك من أشكال مليثاق األمم املتحدة ، والسيما الشعوب الواقعة حتت سيطر

  .السيطرة األجنبية 
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 ȴقǿ ȨǶـــȲ6(امل:(  

ȵ ةɆاقȦǩاɀ ȳاȞȱ ȯاɅترȹ)1971 ( ةȝȿرȊامل Ƙȡ ȯماȝɉا Ȝقم ȷǖȊǣƃȿǼȱا ȷاƘȖȱة اȵɎȅ Ǽȑ  
  

          ȣراȕɉا ȯȿǼȱا ȷǙيف هذه االتفاقية Ü  
بأن األعمال غري املشروعة ضد أمن الطريان الدويل هتدد سالمة األشخاص واملمتلكات ، وتؤثر بشكل ..  ƹǙاȹاȾȺȵ Ǆا    

  ؛ خطري يف سري العمليات اجلوية ، وتزعزع ثقة شعوب العامل يف سالمة الطريان املدين
  بأن حدوث مثل هذه األعمال يشكل هاجساً مهما ŕ؛.. ȿاقتȺاȝاȾȺȵ Ǆا    
  بأنه من أجل ردع مثل هذه األعمال ، فإن هناȫ حاجة ماسة إىل توفري التدابري الناجعة ملعاقبة املعتدين ؛.. ƹǙȿاȹا ȾȺȵا    

 ɄȲɅ اȵ ɂȲȝ ǨȪȦǩا Ǽق:  
ǥǻ1(املـا:(  

  : هو ، بشكل غري مشروع ، ومتعمداً يعترب الشخص مرتكباً اجلرم إذا     
قام بعمل عدواين ضد شخص ما على مƒ طائرة يف حالة طريان إذا كان عمله ذلك يتضمن  - أ

  احتمال تعريض سالمة الطائرة للخطر ، أو؛
قام بتدمري طائرة يف اخلدمة ، أو سبب هلا ضرراً أدى إىل تعطيلها عن الطريان ، أو تضمن أو كان  - ب

 سالمتها للخطر إبان رحلتها ،أو ؛له احتمال تعريض 
أي أداة ، أو مادة من شأهنا أن تؤدي إىل  -بأية طريقة كانت –قام بوضع ، أو تسبب يف وضع  - ج

تدمري الطائرة أو سّبب هلا خلالً يعطلها عن الطريان ، أو حيدث هلا ضرراً قد يؤدي إىل تعريض 
  سالمتها للخطر وهي يف حالة طريان ، أو ؛

د Ɵهيزات املالحة اجلوية ، أو تدخل يف سري تشغيلها ، إذا أحتمل يف مثل هذه دّمر ، أو أفس - د
  األعمال تعريض سالمة الطريان للخطر ، وهي يف حالة طريان ، أو ؛

هـ     قام باإلدالء مبعلومات يعرف أهنا مزيفة ، وبذلك يعّرض سالمة الطائرة للخطر ، وهي يف حالة 
  طريان ؛
  : رم ، إذا هو يعترب الشخص مرتكباً جل

  من هذه املادة ، أو ؛) أ(حاول ارتكاب أي من األعمال املذكورة يف فقرة  - أ
  .إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه األعمال  - ب

ǥǻ2(املـا:(  
  :طبقاً ألهداف هذه االتفاقية    

ارجية بعد صعود الطائرة تعترب الطائرة يف حالة طريان يف أي وقت منذ حلظة إغالق كل أبواهبا اخل - أ
وحƓ حلظة فتح األبواب بغرض الرتول ، ويف حاالت اهلبوط االضطراري ، وتعترب الرحلة 
  مستمرة إىل أن تتوىل السلطة املختصة مسؤولية الطائرة ومسؤولية الركاب ، واملمتلكات فيها ؛

يقوم هبا طاقم الصيانة تعترب الطائرة يف حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطريان اليت  - ب
 ساعة بعد أي هبوط ، ومتتد  24األرضي ، أو طاقم الطائرة يف أي رحلة معينة ، وحƓ انقضاء 
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فترة اخلدمة على أي حال لتشمل طول الفترة اليت تكون فيها الطائرة يف رحلة الطريان كما هو معّرف يف 

  .من هذه املادة ) أ(الفقرة 
ǥǻ3(املـا :(  

  .أعماال تستحق أقصى  العقوبات  )1( هذه االتفاقية تتعهد بأن Ɵعل اجلرائم املذكورة يف املـادة كل طرف يف    
ǥǻ4(املـا:(  

  مثل هذه االتفاقية على أي طائرة تستخدم يف اخلدمات العسكرية ، أو اجلمركية ،أو البوليسية ؛ قال تنطب    
، تسري هذه االتفاقية ،  )1(من املادة  )1(من الفقرة ) هـ(و )ج(و) ب(و ) أ(و يف احلاالت يف الفقرات الفرعية     

  : بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم يف رحالت حملية ، أو دولية ، إال إذا
كان مكان اإلقالع ، أو اهلبوط الفعلي ، أو املقصود خارج أراضي الدول املسجلة لديها الطائرة  - أ

  املعنية ؛
  رج الدولة املسجلة لديها الطائرة ؛أǊرتكب العمل يف أراضي خا - ب

) هـ(و ) ج(و ) ب(و ) أ(من هذه املادة يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية  )2(وبغض النظر عن الفقرة  
ي ، تسري هذه االتفاقية على اجملرم ، أو املشتبه فيه ، إذا مت العثور عليه يف أراضǇ غري أراض )1(من املادة  )1(من الفقرة 

  الدولة املسجلة لديها الطائرة املعنية ؛
من الفقرة ) هـ(و) ج(و) ب(و) أ(، ويف احلاالت املذكورة يف الفقرات الفرعية  )9(فيما يتعلق بالدول املعنية يف املادة     

من هذه  )2(فقرة من ال) أ(ال تسري هذه االتفاقية إذا كانت األماكن املشار إليها يف الفقرة الفرعية  ،) 1(من املادة  )1(
، إال إذا كان  )9(املادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة ، حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك املشار إليها يف املادة 

  اجلرم قد أرتكب ، أو ُعثر على اجملرم ، أو املشتبه فيه يف أراضي دولة غري تلك الدولة ؛
تسري هذه االتفاقية فقط إذا كانت تسهيالت املالحة اجلوية  )1(املادة  من) د(ويف احلاالت املعنية يف الفقرة الفرعية   

  تستخدم يف املالحة اجلوية الدولية ؛
  ) .1(من املادة  )2(من هذه املادة على احلاالت املعنية يف الفقرة   )5(، ) 4(، ) 3(، ) 2(تسري أحكام الفقرات   

 ǥǻ5(املـا : (  
اذ التدابري الضرورية لتحديد اختصاصاهتا التشريعية حيال األعمال اجملرمة يف احلاالت لكل دولة طرف يف االتفاقية اخت  

  : اآلتية 
  عندما يرتكب اجلرم يف أراضي تلك الدولة ؛ - أ
  عندما ُيرتكب اجلرم ضد ، أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة ؛ - ب
على مƒ  لفيه ال يزا عندما هتبط الطائرة املرتكب ضدها اجلرم على أرضها ويكون الفاعل املشتبه - ج

  الطائرة ؛
عندما ُيرتكب اجلرم ضد ، أو على مƒ طائرة مؤجرة من غري طاقم إىل مستأجر يكون عنوانه  - د

  مكان عمله الرئيسي أو إذا مل يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته يف تلك الدولة؛
فقرة  )1(يال األعمال اجملرمة املشار إليها يف املادة كل دولة طرف يف االتفاقية هلا كذلك أن تتخذ اختصاصاهتا التشريعية ح

مادامت تلك الفقرة ختص تلك األعمال ويف حالة ما إذا كان الفاعل  )2(فقرة  )1(، واملادة ) ج(و) ب(و ) أ(،  )1(
  هذه املادة ؛من  )1(إىل أي دولة مشار إليها يف الفقرة  )8(املشتبه فيه على أرضها ، وال تنوي تسليمه ، وفقاً للمادة 
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  .هذه االتفاقية أي اختصاصات جزائية سارية املفعول وفقا للقانون الوطين  ال تستثين 

ǥǻ6(املـا:(  
إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك ، فإن أي دولة طرف يف االتفاقية يكون اجملرم ، أو املشتبه فيه موجوداً على    

تتخذ أي إجراءات أخرى إحضاره ، ويكون احلجز القضائي والتدابري األخرى إقليمها ميكنها أن تلقي عليه القبض ، أو 
إال لفترة ضرورية لتمكني أي إجراءات جزائية ، أو إجراءات تبادل  روفقاً لقانون تلك الدولة ، غري أن هذا ال يستم

  اجملرمني من االستكمال ؛
  ئع ؛مثل هذه الدولة ينبغي أن تبدأ يف التحقيقات األولية للوقا   
من هذه املادة ، ينبغي أن يساعد يف االتصال فوراً بأقرب جهة  )1(أي شخص حتت احلجز القضائي متاشياً مع الفقرة    

  ممثلة للدولة اليت هي أحد مواطنيها ؛
، )1(فقرة)5(عندما تضع أي دولة شخصاً حتت احلجز القضائي فعلياً ، فعليها أن ختطر فوراً الدولة املشار إليها يف املادة   

وكذلك الدولة اليت ينتمي إليها الشخص احملجوز ؛ وإذا رأت ضرورياً الدولة اليت يهمها األمر ، بأن مثل هذا الشخص 
موجود حتت احلجز القضائي و بالظروف اليت استدعت حجزه ، والدولة اليت تقوم بالتحقيقات األولية املعنية يف الفقرة 

تقوم فوراً بتقدمي تقرير إىل الدول املذكورة ، وإعالن رغبتها يف استخدام اختصاصاهتا  الثانية من هذه املادة ، ينبغي أن
  .التشريعية 
ǥǻ7(املـا :(  

 -تكون ملزمة -إذا مل تبادر بتسليمه –إن الدول األطراف يف االتفاقية ، واليت يعثر يف أرضها على اجملرم املشتبه فيه    
بأن حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة بغرض احملاكمة  -كب اجلرم يف أرضها أو الوبدون استثناء على اإلطالق وسواء ارت

  .، وتتخذ هذه السلطات قرارها بذات الطريقة ، كما يف اجلرائم العادية ذات الطبيعة اخلطرة وفقاً لقانون تلك الدولة 
ǥǻ8(املـا :(  

ث توجد اتفاقية تبادل بني األطراف يف االتفاقية ، وتتعهد الدول تعترب اجلرائم ضمن اجلرائم املؤدية إىل تبادل اجملرمني حي   
  بإدراج مثل هذه اجلرائم يف نطاق أي اتفاقيات تبادل تتم بينها ؛

وفقاً –اجملرمني مشروطاً بوجود اتفاقية تبادل ، فإنه بإمكاهنا  لإذا كانت الدولة الطرف يف االتفاقية تعترب تباد   
االتفاقية أساساً قانونياً لتسليم اجملرمني يف مثل هذه اجلرائم ، وختضع عملية التسليم للشروط أن تعترب هذه  - الختيارها

  األخرى كما متليها قوانني البلد املطلوب من التسليم ؛ 
وكأنه جرم ارتكب ليس فقط يف املكان الذي  –بغرض تبادل اجملرمني بني الدول األطراف  –يتم التعامل مع كل جرم    

  ).د(و)ج(و) ب(و) أ/ ()5(، بل كذلك يف أقاليم الدول املطلوب منها إثبات اختصاصاهتا التشريعية ، وفقاً للمادة مت فيه 
ǥǻ9(املـا :(  

الدول األطراف اليت تؤسس منظمات مهنية مشتركة للنقل اجلوي ، أو وكاالت دولية مهنية تقوم بتشغيل طائرات    
يها وبالوسائل املالئمة ، أن حتدد لكل طائرة الدولة املختصة من بينها ممن سيكون خاضعة للتسجيل املشترȫ أو الدويل ، عل

هلا االختصاص التشريعي ، وإخطار منظمة الطريان الدويل بذلك ، واليت ستقوم بدورها بإبالȟ هذا اإلخطار إىل مجيع 
  .الدول األطراف ف هذه االتفاقية 
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ǥǻ10(املـا :(  

إىل اختاذ كافة اخلطوات العملية بغرض منع  - وفقاً للقانونني الدويل والوطين -االتفاقية تسعى الدول األطراف يف   
  ؛ )1(حدوث اجلرائم املشار إليها يف املادة 

يف تأخري رحلة جوية ، أويف قطعها ، فعلى أي دولة طرف  )1(عندما يتسبب ارتكاب أحد اجلرائم املشار إليها يف املادة    
 ند فيها الطائرة املعنية ، أو ركاهبا ، أو طاقمها ، بتسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما ميكيف االتفاقية تتواج

  .، وعليها أيضاً ، بدون تأخري ، إرجاع الطائرة وƥولتها إىل اجلهات القانونية اليت متتلكها 
ǥǻ11(املـا :(  

صى إمكانات املساعدة فيما يتعلق باإلجراءات اجلزائية ضد تقدم الدول األطراف يف االتفاقية إىل بعضها بعضاً ، أق   
  الفاعلني ، ويسري قانون الدولة املطلوب منها املساعدة على كل األحوال ؛

من هذه املادة يف االلتزامات األخرى حتت أي اتفاقية ثنائية ، أو مجاعية مما حيكم ، أو سيحكم  )1(بنود الفقرة  رال تؤث   
  .التعاون املشترȫ حول املسائل اجلزائية  كلياً ، أو جزئياً

ǥǻ12(املـا:(  
سيتم ارتكابه ،  )1(إن أي دولة طرف يف االتفاقية ، ممن متلك املربر لالعتقاد بأن جرماً ما من اجلرائم املذكورة يف املادة    

دول اليت ترى أهنا ضمن الدول تكون ملتزمة ، وفقاً لقانوهنا الوطين ، بتوفري أي معلومات يف حوزهتا هبذا الشأن إىل ال
  ) .أ(فقرة ) 5(املشار إليها يف املادة 

ǥǻ13(املـا :(  
تقوم كل دولة طرف يف االتفاقية ، وفقاً لقانوهنا الوطين ، برفع تقرير إىل منظمة جملس الطريان املدين الدويل بأسرع    

  : وقت ممكن ، حول أي معلومات يف حوزهتا ، Ɲصوص
  ظروف اجلرم ؛ - أ
 ؛ )2(فقرة  )10(راءات املتخذة متاشياً مع املادة اإلج - ب
التدابري املتخذة Ɲصوص اجملرم ، أو املشتبه فيه وخاصة ، نتائج أي إجراءات للتبادل ، أو أي        -ج

  .إجراءات قانونية أخرى 
ǥǻ14(املـا :(  

أو بتطبيق االتفاقية ، والذي يتعذر حله من إن أي نزاع يقوم بني اثنني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري ،    
ينبغي أن حيال على التحكيم ، وإذا مل تتوصل األطراف إىل اتفاق  - وبناء على طلب أحد األطراف –خالل املفاوضات 

بعد ستة أشهر من تاريǸ تقدمي طلب التحكيم حول اإلجراءات التنظيمية للتحكيم ، فإن أي من هذه األطراف له احلق يف 
  يل الرتاع على حمكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع الئحة هذه احملكمة ؛أن حي

نفسها ملزمة  حيق لكل دولة أثناء التوقيع ، أو املصادقة على هذه االتفاقية ، أو االنضمام إليها ، أن تعلن بأهنا ال تعترب
  Ɵاه الدولة اليت أبدت مثل هذا التحفظ ؛ بالفقرة السابقة ، وتكون الدول األطراف األخرى غري ملزمة بالفقرة السابقة

سحب هذا التحفظ وذلك  -يف أي وقت -إن أي دولة طرف بعد إبدائها التحفظ حول الفقرة السابقة ، ميكنها   
  .بإخطار احلكومات املعنية 
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ǥǻ15(املـا :(  

لدول املشتركة يف املؤمتر الدويل حول من قبل ا 1971سبتمرب  23يوم  لستكون هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع يف مونتريا  
، ) واملشار إليه من اآلن فصاعداً باسم مؤمتر مونتريال ( 1971سبتمرب  23إىل  8القانون اجلوي املعقود يف مونتريال من 

، ستكون هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع لكل الدول يف موسكو ، ولندن ، وواشنطن،وأي دولة ال  1971وبعد أكتوبر 
  من هذه املادة ، ميكنها أن تنضم إليها يف أي وقت ؛ )3(على هذه االتفاقية قبل دخوهلا حيز النفاذ طبقاً للفقرة توقع 

ستكون هذه االتفاقية يف موضع التصديق من قبل الدول املوقعة ، وستودع وثائق التصديق ووثائق االنضمام لدى    
  ة ، وايرلندا الشمالية ، والواليات املتحدة األمريكية ؛حكومات كل من االحتاد السوفييت ، واململكة املتحد

ستكون هذه االتفاقية سارية املفعول بعد ثالثني يوماً من تاريǸ إيداع وثائق التصديق من قبل عشر دول موقعة على    
  هذه االتفاقية ، ممن شاركت يف مؤمتر مونتريال ؛

وفقاً للفقرة الثالثة  ةرية املفعول منذ تاريǸ سريان مفعول هذه االتفاقيوبالنسبة للدول األخرى ، تكون هذه االتفاقية سا   
  من هذه املادة أو بعد ثالثني يوماً من تاريǸ إيداع وثائق التصديق ، أو االنضمام ، أو أي من التارخيني أبعد ؛

   Ǹإيداع كل وثيقة للتصديق أو  على الدول املودع لديها الوثائق ، أن ختطر فوراً كل الدول املوقعة واملنضمة بتاري
  االنضمام ، وتاريǸ سريان مفعول االتفاقية ، وغري ذلك من املالحظات؛

من ميثاق  102حاملا تدخل هذه االتفاقية حيز املفعول سيتم تسجيله من قبل الدول املودع لديها الوثائق طبقاً للمادة    
  .خلاص بالطريان املدين من امليثاق الدويل ا 83األمم املتحدة ، وطبقاً للمادة 

ǥǻ16(املـا:(  
حيق ألي من الدول األطراف يف االتفاقية ، االنسحاب من هذه االتفاقية بواسطة إخطار مكتوب يقدم إىل احلكومات    

  املودع لديها الوثائق ؛
ديها وثائق يصبح االنسحاب ساري املفعول بعد ستة أشهر من تاريǸ استالم اإلخطار من قبل احلكومات املودع ل   

  التصديق ؛
  ومن مث يشهد املوقعون أدناه من املبعوثني ذوي الصالحيات أهنم بتخويل كامل من حكوماهتم قد وقعوا هذه االتفاقية ؛    

     
حرر يف مونتريال يف اليوم الثالث والعشرين من سبتمرب سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعني                

  .            توقيع الدول األعضاء
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• ȜǱقائمــة املرا: 
          )Ǖ(- راتȑاǂاȿ ǢتȮȱا.  

        )ǡ(-ةɆȞȵاƨات اȅاǿǼȱا.  
        )ǯ(- تɍاȪامل.  

    )ǻ(- اتɅǼتȺامل.  
  .اȺȱصȿ ȋɀاملɀاȽ(- ȨɆǭـ(       

         )ȿ(- ɁȿتاȦȱاȿ ȳاȮǵɉاȿ اتǿراȪȱاȿ Ȩائǭɀȱا.  
         )ȁ(- ȴǱاȞامل.  

         )ǳ(- ةɆȹȿترȮȱɍا ȜǱاملرا.  
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)Ǖ(- راتȑاǂاȿ ǢتȮȱا:  

  :ǣاȢȲȱة اȞȱرɆǣة -
 . 1998الوسيط يف قانون املنظمات الدولية ، الطبعة اخلامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : أبو الوفاء أƥد  - 1
فؤاد شـهني ، الطبعـة   : لشرعية اجلائرة ، ترمجة ا: ،  األمم املتحدة  )2(النظام العاملي اجلديد : أمني شاوس وآخرون  - 2

 . 1995األوىل ، دار املكتبة الوطنية ، بنغازي ، 
 . 2005القضاء الدويل ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ،: بلقاسم أƥد  - 3
 . 2005التحكيم الدويل ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، : بلقاسم أƥد  - 4
املسؤولية الدولية ، العمل غري املشروع كأساس ملسؤولية الدولة الدولية ، اجلزء الثاين ، منشـورات  : ن عامر تونسي ب - 5

 . 1995دحلب ، اجلزائر ، 
مل تذكر ، : حدود سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظام العاملي اجلديد ، دار النشر : هنداوي حسام أƥد حممد   -6

 . 1994القاهرة ، 
 . 1998دور حمكمة العدل الدولية كمحكمة طعن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : حنفي عمر حسني   - 7
 . 1968والقانون الداخلي للمنظمات الدولية ، مطبعة شفيق ، بغداد ،  دوليةحمكمة العدل ال: مسكوين صبيح   -8
  ح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية ، الطبعة األوىل ، األمم املتحدة ؛ ضرورات اإلصال: مركز دراسات الوحدة العربية  -9

  . 1996بريوت ، أيلول 
  .2002التنظيم الدويل ، الطبعة السابعة ، منشورات احللƑ احلقوقية ، بريوت ، : جمذوب حممد  -10
  . 1989املنظمات الدولية ، الدار اجلامعية ، بريوت ، : سالمة مصطفى حسني  -11
القانون الدويل للحدود ، مفهوم احلدود الدولية ، اجلزء األول ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، : سعد اهللا عمر  -12

2003 .  
  .2005حل الرتاعات الدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، : سعد اهللا عمر  -13
دولية وإرساء مبادئ القانون الدويل العـام مـع   دور حمكمة العدل الدولية يف املنازعات ال: سرحان حممد عبد العزيز  -14

  . 1986مل تذكر ، عني ƽس ، : التطبيق على مشكلة الشرق األوسط ، الطبعة الثانية ، دار النشر 
  .1973اللجوء إىل التحكيم الدويل ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العرŸ ، القاهرة ، : العناين إبراهيم حممد   -15
  . 1975التنظيم الدويل ، النظرية العامة لألمم املتحدة ، دار الفكر العرŸ ، القاهرة ، : يم حممد العناين إبراه -16
  .1995املنظمات الدولية ، املطبعة التجارية احلديثة ، القاهرة ، : العناين إبراهيم حممد  -17
  . 2002بوعات ، القاهرة ، القانون الدويل العام ، املكتب املصري لتوزيع املط: الفتالوي سهيل حسني  -18
 . 1999تقييم نظام الشرط االختياري حملكمة العدل الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : قشي اخلري  -19
املفاضلة بني الوسائل التحاكمية وغري التحاكمية لتسوية الرتاعات الدوليـة ، الطبعـة األوىل ، املؤسسـة    : قشي اخلري  -20

 .1999ر والتوزيع ، لبنان ، اجلامعية للدراسات والنش
إشكالية تنفيذ أحكام احملاكم الدولية بني النص والواقع  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : قشي اخلري  -21

 . 2000، الطبعة األوىل ، بريوت 
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للنشر والتوزيع واإلعالن ،  حول نظرية حق االعتراض يف جملس األمن الدويل ، الدار اجلماهريية: الراجحي حممد العامل  -22

 .1989الطبعة األوىل ، بنغازي ، 
 . 1989املنازعات الدولية ، مطبعة دار السالم ، بغداد ، : الراوي جابر إبراهيم  -23
شكر اهللا خليفة وعبد احملسن سعد ، األهلية للنشر والتوزيع ، بريوت ، : القانون الدويل العام ، ترمجة : روسو شارل  -24

1982 . 
  . 1974املنظمات الدولية ، الطبعة الثانية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، : الشافعي حممد البشري  -25 

  :ǣاȢȲȱة اɆǤȺǱɉة  -
1-AZAR AIDA : L'exécution  des décisions de la cour internationale de justice , Bruylant , 
Bruxelles ,2003. 
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)ǡ(- ةɆȞȵاƨات اȅاǿǼȱا :  

  :ǣاȢȲȱة اȞȱرɆǣة  -
املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة ، مذكرة ماجستري يف القانون الدويل و العالقات الدولية ، كليـة  : بلخريي حسينة   -1

  . 2005احلقوق ، جامعة اجلزائر ، 
العالقـات الدوليـة ، كليـة     ماجستري يف القانون الدويل وحل الرتاعات الدولية واستعمال القوة ، مذكرة : بلفراق فريدة  -2

  . 2002، جامعة باتنة ، احلقوق
تنفيذ أحكام احملاكم الدولية ، مذكرة ماجستري يف القانون الدويل و العالقات الدولية ، كلية احلقوق ، جامعة : بوترعة سهيلة  -3

  . 2005اجلزائر ، 
األمن والسلم الدوليني بني النصوص والتطبيق ، مذكرة ماجسـتري يف القـانون    دور جملس األمن يف حفظ: الضحاȫ قصي  -4

  . 2002الدويل و العالقات الدولية ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر، 
  :ǣاȢȲȱة اɆǤȺǱɉة  -

  1-ALI –AMMAR  Nasser eddine fathi : La cour internationale de justice et les résolutions de 
l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies , mémoire de magistère en Droit 
international et relations internationales , université d'Alger , institut de Droit et des sciences 
administratives ,1999. 

  
)ǯ(-  تɍاȪامل                                    :           
،اجمللة املصرية  للقانون )"1984فمربنو 26حكم (قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراغوا وضدها، " أبو الوفاء أƥد ؛ -1

                                                  .289-281،ص1984 ،)40(الدويل، اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، القاهرة ، العدد
،اجمللـة املصـرية    "، )1986جوان  27حكم (قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراغوا وضدها، " أبو الوفاء أƥد ؛ -2

  . 387-338، ص 1986،) 42(للقانون الدويل،اجلمعية املصرية للقانون الدويل،العدد
، اجمللة املصرية للقانون الدويل " األمم املتحدة يف روديسيا بعض اجلوانب القانونية املتعلقة بتطبيق جزاءات" األشعل عبد اهللا ؛ -3 

  .125-63ص  ،1976، )32(،اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، القاهرة ، العدد
، اجمللة املصرية للقانون الدويل ،اجلمعية املصـرية للقـانون   "قضية الرهائن األمريكيني احملتجزين يف طهران"األشعل عبد اهللا ؛ -4

 .254-235ص ،1980، ) 36(، القاهرة، العددالدويل
، جملة السياسة الدولية  ،مركز األهـرام للدراسـات السياسـية    " اجلوانب القانونية لألزمة الليبية الغربية " األشعل عبد اهللا ؛ -5

                                        .                                      78-48، ص 1992يوليو، )109(واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
، جملة  السياسة الدولية ،مركز األهرام للدراسـات  "أزمة لوكرŸ من الشرعية الدولية إىل العدالة الربيطانية "األشعل عبد اهللا ؛ -6

   .199-197ص  ،1999، يوليو )137(السياسية واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
، جملة احلقوق الكويتيـة ، جامعـة   " فاعلية حمكمة العدل الدولية يف حل الرتاعات الدولية بني الدولمدى " اجلندي غسان ؛ -7

  .251-221ص ،1985، ) 3(الكويت ، الكويت، العدد 
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، جملـة السياسـة   "نظرة واقعية ومستقبلية : مدى التزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية " هنداوي حسام أƥد حممد ؛ -8
  .107-94،ص1994يوليو ،)117(دولية ، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة ، العدد ال
، اجمللة املصرية للقانون الدويل "1988أفريل  26مفهوم الرتاع القانوين يف ضوء فتوى حمكمة العدل الدولية يف "احلسين زهري ؛ -9

  . 81-29، ص 1991، ) 47( ، اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، العدد
السنة  )1(، جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، العدد"قضية لوكرŸ أمام حمكمة العدل الدولية "Ưيمر عبد العزيز عبد اهلادي ؛ -10
  .83-11ص ،1994، مارس  18
: تطبيق اتفاقيـة إبـادة اجلـنس    األمر الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف القضية املتعلقة ب"Ưيمر عبد العزيز عبد اهلادي ؛ -11

، 1995مارس  ،19، السنة  )1(، جملة احلقوق، جامعة الكويت ، العدد )"صربيا واجلبل األسود(البوسنة واهلرسك ضد يوغسالفيا 
  .260-239ص
،  1950 ، )6(العدد ، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، اجلمعية املصرية للقانون الدويل ،" ميثاق األمم املتحدة"سلطان حامد ؛ -12
  .134-61ص
، جملة  السياسة الدولية ،،مركز األهرام للدراسات "ترسيم احلدود العراقية الكويتية بعد أزمة اخلليج الثانية "السرجاين خالد ؛ -13

  .238-231،ص 1993،يناير  )111(السياسية واالستراتيجية، القاهرة ، العدد  
، جملة دراسات يف القـانون الـدويل   " عي يف القانون الدويل العام وميثاق األمم املتحدة الدفاع الشر"عطية مجال الدين ؛  -14

  . 36-1مل تذكر ،ص:واملقارن ، دار الفكر احلديث ، بريوت ، سنة النشر
ية   تسليم اجملرمني يف القانون الدويل ،دراسة مقارنة للقـوانني الفرنسـية والكنديـة والسويسـر    " الصدقي عبد الرحيم ؛   -15

  .142-93، ص 1983،القاهرة ،  )35(،  اجمللة املصرية للقانون الدويل ، اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، العدد " والرواندية 
تماعية واإلنسـانية ، جامعـة   ، جملة العلوم االج" املنازعات القانونية والسياسية يف قضاء حمكمة العدل الدولية" قشي اخلري؛ -16
  . 49-13ص، 1994، )2(، العدد باتنة
، العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة باتنـة ،  " مفهوما املسألة والرتاع القانونيني يف فتاوى احملكمة الدولية" قشي اخلري؛ -17
  .51-25ص ، 1995، ) 3(العدد
األهرام للدراسـات السياسـية    ، جملة  السياسة الدولية ،،مركز"حول التسوية السلمية للرتاعات الدولية "الرشيدي أƥد ؛ -18

  .106-93،ص 1993، أفريل )112(واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
، جملة  السياسة الدوليـة ، مركـز   "حول ضرورة تصحيح عالقة التوازن فيما بني أجهزة األمم املتحدة"الرشيدي أƥد ؛  -19

  . 89-86ص  ، 1995،أكتوبر  )122(األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
، جملة       السياسة الدوليـة ، مركـز   "قرار جملس األمن برفع العقوبات عن ليبيا ،قراءة حتليلية "شوقي حممد عبد العايل؛ -20

  .185-182، ص  2003، أكتوبر )154(األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
نـوفمرب   ،) 201(، جملة املستقبل العرŸ ، بريوت ، العدد "األمم املتحدة واملنازعات الدولية اجلديدة " غايل بطرس بطرس ؛ -21

  .12-4، ص 1995
، جملة  السياسة الدولية ، مركـز األهـرام للدراسـات السياسـية     "املبادرة الليبية اجلديدة يف أزمة لوكرŸ"غايل سامح ؛  -22

  . 257-253،ص 1998جانفي  ،) 131(واالستراتيجية، القاهرة ، العدد 
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:ǣاȢȲȱة اɆǤȺǱɉة   -  

1-ABI-SÂAB .G,“De l'évolution de la cour internationale : réflexions sur quelques tendances 
récentes”,R.G.D.I.P.,T.96,1992/2.,pp.273-298. 
2-AKANDE DAPO,“ The role of the international court of justice in the maintenance of in 
peace”,R.A.D.I.C,T.8,n°3, septembre 1996.,pp.592-616. 
3- BEDJAOUI Mohamed,“ La place de la cour internationale de justice dans le système général 
de maintien de la paix institue par la charte des Nations  
Unies ”,R.A.D.I.C.,T.8,n°3, septembre 1996.,pp.541-548. 
4-BOLLECKER Brigitte ,“ L'avis consultatif du 21 juin 1971 dans l'affaire de la Namibie (Sud-
Est Africain) ”,A.F.D.I.,1971.,pp.281-333.  
5-BRETTON Phillipe ,“Vers un élargissement du rôle de la C.I.J? la déclaration Américo-
soviétique du 23 septembre 1989 relative à une initiative commune à propos de 
 la C.I.J ”,A.F.D.I,1990.,pp.322-339. 
6-CHAPPEZ Jean ,“ Questions d'interpretation et d'application de convention de Montréal de 
1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, (msures conservatoires),ordonance du 14 avril 
1992”,A.F.D.I.,1992.,pp.468-479. 
7-CHAUMONT charles , “L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de 
l'organisation ”,A.F.D.I.,1965,pp.428-446. 
8-COLLIARD .C.A,“L'avis consultatif de la cour internationale de justice sur la composition du 
comité de la sécurité maritime de L'O.M.C.I”,A.F.D.I.,1960.,338-361. 
9-Coussirat-Coustère .V,“Indication de mesures conservatoires dans l'affaire de personel 
diplomatique et consulaire des Etats-Unies à Téhéran”,A.F.D.I.,1979.,pp.297-313. 
10-EISEMNN.P.M,“L'arrêt de C.I.J du 26 novembre 1984 (compétence et recevabilité) dans 
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre  
celui-ci ”,A.F.D.I.,1984,pp.372-390. 
11- EISEMNN.P.M,“L'arrêt de C.I.J du 27 Juin 1986 (fond) dans l'affaire des activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-  
ci”,A.F.D.I.,1986.,pp.153-193. 
12-ECONOMIDÉS Constantin,“ La déclaration de Manille sur le réglement pacifique des 
différends internationaux”,A.F.D.I.,1982.,pp.613-633.  
13-GAJA Giorgio,“Reflexionx sur le rôle de conseil de sécurité dans le Nouvel ordre 
 mondial ”,R.G.D.I.P.,T.97,1993/2.,pp.297-320. 
14- GUYOMAR.G, “L'affaire de la sentence arbitrale rendue par la loi d'Espagne le 23 décembre 
1906,arrêt du 18 novembre 1960”,A.F.D.I.,1960.,pp.362-371. 
15-HIGGINS Rosalyn,“The place of international low in the settlement of disputes by the 
security council ”,A.J.I.L,vol.64,1970.,pp.1-18. 
16- QUENEUDEC. J-P,“La démarcation de la frontière entre L'IRAK et Koweit”, 
R.G.D.I.P.,T.97,1993/3,pp.767-775. 
17-QUENEUDEC. J-P,“Observations sur le traitement des exceptions préliminaires par la C.I.J 
Dans les affaires de Lockebie”,A.F.D.I.,1998.,pp.312-323. 
18-REISMAN.W.M,“Enforcement of international judgments”,A.J.I.L.,vol.63,1969.,pp.1-27. 
19-ROSENNE Shabtai,“L'exécution et la mis en vigueur des décisions de  la cour internationale 
de justice ”,R.G.D.I.P.,T.24,1953,pp532-583. 
20-SCHACTER Oscar,“ The enforcement of international and arbitral  
decisions ”,A.J.I.L.,vol.54,1960.,pp.1-24. 
21-SOREL.J-M,“Les ordonnances  de la cour internationale de justice du 14 avril 1992 dans 
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1971 resultant de l'incident aérien de Lockerbie ”, R.G.D.I.P.,T.97,1993/3,pp.689-726. 
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22- SOREL.J-M,“Les arrêts de la C.I.J  du 27 février 1998 sur les exceptions préliminaires dans 
les affaires dites de Lockerbie et le suspense demeure... ”,R.G.D.I.P,T.102,1998/3,pp.685-721. 
23- SZUREK Sandra ,“La lutte internationale contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : 
Un laboratoire normatif”,R.G.D.I.P.,T.109,2005/1,pp.5-49. 
24-VULCAN.C ,“L'exécution des décisions de la cour internationale de justice d'après  la charte 
des Nations Unies”,R.G.D.I.P.,T.18,1947.,pp.187-205.  
25-ZOLLER Elisabeth , ,“L'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unies à 
Téhéran”,R.G.D.I.P.,T.84,1980/4, pp.973-1026. 

  :املȺتɅǼات -)د( 
1-Actes du cinquième congrés annuel de la société Africain de Droit international et comparé 
,Accra ( 20-24 septembre 1993), Publiés par S.A.D.I.C.,Glasgow,1994. 
2- Le chapitre VII la charte des Nations Unies ,colloque de Rennes (2,3 et 4 Juin 
1994),A.Pedone ,Paris,1995. 
3-Justice et juridictions internationales, colloque de la Tunis (13,14 et 15 avril 
2000),F.S.J.P.S.T., éd: A.Pedone,Paris,2000. 
4-Les Nations Unies et L'AFGHANISTAN, colloque des 17 et 18 Janvier 2003, organisé par : 
L'I.E.P d'Aix-en-provence et C.E.R.I.C  de F.D.S.P d'Aix-Marseille et C.I.N.U à Paris , éd: 
A.Pedone,Paris,2003.  

  :اȺȱصȿ ȋɀاملɀاȨɆǭ -)هـ(
   :ǣاȢȲȱة اȞȱرɆǣة  -

  .1919أفريل  28موقع بباريس يف :عهد عصبة األمم         -1
مبوجـب       1963واملعدل سنة  ،1945جوان  26ميثاق منظمة األمم املتحدة ؛ موقع عليه يف سان فرانسيسكو يف        - 2

مبوجـب الئحـة اجلمعيـة العامـة             2005، وسنة  17/09/1963املؤرخة يف  1991الئحة اجلمعية العامة رقم 
  .16/09/2005املؤرخة يف  60/01رقم 

 .النظام األساسي حملكمة العدل الدولية        - 3
 1990ديسمرب   14اعتمدهتا اجلمعية العامة يف ؛ ) A/RES/45/117(املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة اجلنائية       -4

يف اجللسة الثامنة والستون للدورة اخلامسة واألربعون بناء على خطة عمل ميالنو اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة 
نـوفمرب   29املـؤرǷ يف   40/32السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ووافقت عليها اجلمعية العامة مبوجب قرارها 

1985  .    
نـوفمرب   15اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف  ؛  )A/RES/37/10(السلمية للرتاعات الدولية  إعالن مانيال للتسوية        -5

 . ) A/390/37(يف اجللسة الثامنة والستون للدورة السابعة والثالثون بناء على تقرير اللجنة السادسة  1982
اإلعالن املتعلق مبنع وإزالة الرتاعات واملواقف اليت قد هتدد السلم واألمن الدوليني ودور األمم املتحدة يف هذا امليدان        -6

)51/43/(A/RES   يف اجللسة الثامنة للدورة الثالثة واألربعون بناء  1988ديسمرب  5اعتمدته اجلمعية العامة يف ؛
 ).A/33/43(ثاق األمم املتحدة   على تقرير اللجنة اخلاصة مبي

7-        Ǹ1971سبتمرب   23اتفاقية مونتريال بشأن قمع األعمال غري املشروعة ضد سالمة الطريان الدويل ؛ حررت بتاري 
وفǊتحت للتوقيع ابتداء مـن   1971سبتمرب  23إىل  8يف ختام املؤمتر الدويل للقانون اجلوي املعقود يف مونتريال من 

 .ر من نفس العامشهر أكتوب
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   :ǣاȢȲȱة اɆǤȺǱɉة-

-Charter of United Nations. 
                                          La charte des Nations Unies. -   

-Statute of the international court of justice.  
-Statut de la cour international de justice. 
-Règlement de la cour adopté le 14 avril 1978.  
 

:اǭɀȱائȿ ȨاȪȱراǿات ȿاȮǵɉاȿ ȳاȦȱتاɁȿ -)و(  
 

I-Publications des Nations Unies.  
A- L'asseblée Générale : 
- Convention sur la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection 
internationale ,y comris les agents diplomatique,A/RES/3166,2202emeséance plénière de la 
28emesession de l'asseblée générale , 14 décembre 1973,sur recommendation de 6eme 
commission(A/28/9407). 
-Convention internationale pour la répression des attentas terroristes à l'explosif 
,A/RES/52/164,72eme séance de 52 eme session  de  l'asseblée générale , 15 décembre 1997,sur le 
rapport de 6 eme commission, (A/52/653). 
- Convention de L'O.N.U contre la criminalité trasnationale organisé ,A/55/25, 62 eme    séance de 
55 eme  session,15 novembre 2000,sous renvoi à une grande commission,(A/55/383).  
-Le cinquième rapport de la responsabilité des Etats, annuaire de C.D.I de 1993 ,vol(II), 1er partie 
,documents de 45 eme session de l'asseblée générale,Nations Unies, New york et Genève ,1998.  
-Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis 
consultatif de C.I.J du 9 Juillet 2004,(DOC.A/ES-10/273),13 Juillet 2004. 
-Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le 
changement,“Un monde plus sûr : notre affaire à tous”,( DOC.A/59/565), 2 décembre 2004. 
B-Le conseil de sécurité : 
1-Resolutions: 
-S/RES/276,S/PV 1529 eme séance, 30 janvier 1970,DOC.UN, 1970.  

395,S/PV 1953 eme séance, 25 août 1976,DOC.UN,1976.                  -S/RES/  
-S/RES/457,S/PV 2178 eme séance, 4 décembre 1979, DOC.UN,1979.   
-S/RES/461,S/PV 2184 eme séance, 31 décembre 1979, DOC.UN,1979.  
-S/RES/562,S/PV 2580 eme séance, 10 mai 1985, DOC.UN,1985. 
-S/RES/660,S/PV 2932 eme séance, 2 août 1990, DOC.UN,1990. 
-S/RES/687,S/PV 2981 eme séance, 3 avril 1991, DOC.UN,1991. 
-S/RES/713,S/PV 3009 eme séance, 25 septembre 1991, DOC.UN,1991.  
-S/RES/731,S/PV 3033 eme séance, 21 janvier 1992,DOC.UN,1992. 
-S/RES/748,S/PV 3063 eme séance, 31 mars 1992,DOC.UN,1992.  
-S/RES/773,S/PV 3108 eme séance, 26 août 1992,DOC.UN,1992. 
-S/RES/806,S/PV 3171 eme séance, 5 avril 1993, DOC.UN,1993. 
-S/RES/819,S/PV 3199 eme séance, 16 avril 1993, DOC.UN,1993.   
-S/RES/833,S/PV 3224 eme séance, 27 mai 1993, DOC.UN,1993.    
-S/RES/883,S/PV 3312 eme séance,11 novembre 1993, DOC.UN,1993.    
-S/RES/1044,S/PV 3627 eme séance, 31 janvier 1996, DOC.UN,1996. 
-S/RES/1054,S/PV 3660 eme séance, 26 avril 1996, DOC.UN,1996. 
-S/RES/1070,S/PV 3690 eme séance, 16 août 1996, DOC.UN,1996. 
-S/RES/1189,S/PV 3915 eme séance, 13 août 1998, DOC.UN,1998. 
-S/RES/1192,S/PV 3920 eme séance, 27 août 1998, DOC.UN,1998. 
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-S/RES/1193,S/PV 3921eme séance, 28 août 1998, DOC.UN,1998.  
-S/RES/1214,S/PV 3952eme séance, 8 décembre 1998, DOC.UN,1998. 
-S/RES/1267,S/PV 4051eme séance, 15 octobre 1999, DOC.UN,1999. 
-S/RES/1312,S/PV 4181 eme séance, 31 juillet 2000, DOC.UN, 2000.  
-S/RES/1320,S/PV 4197 eme séance, 15 septembre 2000, DOC.UN, 2000.  
-S/RES/1373,S/PV 4385 eme séance, 28 septembre 2004, DOC.UN, 2004. 
-S/RES/1559,S/PV 5028 eme séance, 2 septembre 2004, DOC.UN, 2004.  
-S/RES/1595,S/PV 5160 eme séance, 7 avril 2005, DOC.UN,2005. 
-S/RES/1636,S/PV 5297eme séance, 31 octobre 2005, DOC.UN,2005. 
-S/RES/1696,S/PV 5500eme séance,31 juillet 2006, DOC.UN,2006. 
-S/RES/1701,S/PV 5511 eme séance, 11 août 2006 , DOC.UN,2006. 
-S/RES/1737,S/PV 5612 eme séance, 18 décembre 2006 , DOC.UN,2006.  
2-Procés-verbaux et projets des résolutions : 
-UN,DOC,S/PV 559 eme séance,1 janvier 1951. 
-Conseil de sécurité ,UN,DOC,S/2358, projet de résolution de Grande Bretagne,1 octobre 1951. 
-UN,DOC,S/PV 2191/Add.1, projet de résolution des Etats-Unies d'Amérique,7 octobre 1980. 
-Security council, Provisional S/PV,2700-2704, 28-31stJuly 1986 , Provisional verbatim record 
of the 2700-2704 Meeting ,28-31st July1986,(reprinted in 25.I.L.M,1986). 
C-Autres documents : 
-La conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale /United Nations conference on 
international organization (U.N.C.I.O),Documents,Vols.4,12,13 et 17, San Fransisco,1945. 
-GHALI-Boutros Boutros, Agenda pour la paix ,Département de l'administration et le gestion, 
Nations Unies, New york, 1992.  

 
II-Publications de la cour : 
A- La cour permanente internationale de justice (C.P.I.J) : 
-statut de Carélia orietalale ,avis consultatif du 23 juillet 1923,C.P.I.J, Série B,n°5,1923. 
-Vapeur winbledon,arrêt du 17 août 1923, C.P.I.J, Série A, n°1,1923. 
-Concessions Mavromatis à Jérusalem, arrêt du 30 août 1924, C.P.I.J, Série A,n°2,1924. 
-Usine de Chorzów, arrêt du 13 septembre 1928 , C.P.I.J, Série A, n°17,1928 
-Zones franches de la haute Savoie et du pays de Jex, ordonnance de 11août 1929, C.P.I.J, Série 
A, n°22,1929. 
-Société commertiale de Belgique , arrêt du 15 juin 1939, C.P.I.J, Série A/B, n°78,1939. 
B- La cour internationale de justice (C.I.J): 
1-Arrêts et ordonnances : 
-Detroit de Corfou ,(exceptions préliminaires), arrêt du 25 mars 1948,C.I.J,Recueil 1947-1948. 
-Doit d'asil ,(fond), arrêt du 20 novembre 1950, C.I.J,Recueil 1950. 
-Haya de la torre ,(fond), arrêt du 13 juin 1951, C.I.J,Recueil 1951. 
-Interhandel ,(fond), arrêt du 21 mars 1959, C.I.J,Recueil 1959.  
-South west Africa cases, (exceptions préliminaires), arrêts de 21 décembre 1962, C.I.J,Recueil 
1962. 
-Cameroun septentrional,(exceptions préliminaires), arrêt du 2 décembre 1963, C.I.J,Recueil 
1963. 
-Essais nucléaires ,(fond), arrêts du 20 décembre 1974, C.I.J,Recueil 1974. 
-Plateau continental de la mer égée, (mesures conservatoires), ordonnance du 11 septembre 
1976, C.I.J,Recueil 1976. 
-Personnels diplomatiques et consulaires des États-Unies à Téhéran, (mesures conservatoires), 
ordonnance du 15 décembre 1979, C.I.J,Recueil 1979. 
-Personnels diplomatiques et consulaires des États-Unies à Téhéran, (fond), arrêt du24 mai 1980, 
C.I.J,Recueil 1980.  
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- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,(compétence et 
recevabilité), arrêt du 26 novembre 1984,C.I.J,Recueil 1984. 
- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,(Fond), arrêt du 27 juin 
1986, C.I.J,Recueil 1986.  
-Activités armés frontaliéres et transfrontaliéres ,(compétence et recevabilité),arrêt du 20 
décembre 1988, C.I.J,Recueil 1988. 
- Questions d'interprétation et d'application de la convention du Montréal de 1971 resultant de 
l'incident aérien de Lockerbie, (mesures conservatoires), ordonnance du 14 avril 1992, 
C.I.J,Recueil 1992. 
-Application de la convention pour la prévention et répression du crime de génocide ,(mesures 
conservatoires), ordonnance de 8 avril 1993, C.I.J,Recueil 1993. 
- Application de la convention pour la prévention et réprrtion du crime de génocide ,(mesures 
conservatoires), ordonnance du 23 septembre 1993, C.I.J,Recueil 1993.  
-Timor oriental ,(exceptions préliminaires), arrêt de 30 juin 1995, C.I.J,Recueil 1995. 
- Questions d'interprétation et d'application de la convention du Montréal de 1971 resultant de 
l'incident aérien de Lockerbie, ,(exceptions préliminaires), arrêts du 27 février 1998,C.I.J,Recueil 
1998. 
-Demande en interprétation de l'arrêt de 11 juin 1998 en  l'affaire de la frontiére terrestre et 
maritime entre le Cameroun et le Nigéria, arrêt de 25 mars 1999, C.I.J,Recueil 1999. 
-LaGrand,(fond),arrêt du 27 juin 2001, C.I.J,Recueil 2001.  
2-Avis consultatifs : 
-Conditions de l'admition d'un État comme membre des Nations Unies, avis consultatif de 28 
mai 1948, C.I.J,Recueil 1948. 
-Réparation des domages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril 1949, 
C.I.J,Recueil 1949. 
-Interprétation des traités de paix conclus avec la Belgarie, la Hongarie et Roumanie , avis 
consultatif du 30 mars 1950,C.I.J,Recueil 1950. 
-Compétence de l'assemblée générale pour l'admission d'un État aux Nations Unies, avis 
consultatif du 3 mars 1950, C.I.J,Recueil 1950. 
-Jugement du tribunal administratif de l'O.I.T sur requêtes contre Nations Unies pour l'éducation, 
les scieces et culture ( N.U.E.S.C.O), avis consultatif du 23 octobre 1956, C.I.J,Recueil 1956. 
-Certains dépenses des Nations Unies, avis consultatif du 20 juillet 1962, C.I.J,Recueil 1962. 
-Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie 
( Sud-Ouest ) nonobstant la résolution 276 (1970) du conseil de sécurité, avis consultatif du 21 
juin 1971, C.I.J,Recueil 1971. 
-Demande de réformation du jugement n°158 de T.A.N.U, avis consultatif du 12 juillet 1973, 
C.I.J,Recueil 1973. 
-Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, C.I.J, Recueil 1975. 
-L'interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'O.M.S et l'Egypte, avis consultatif du 20 
décembre 1980, C.I.J, Recueil 1980. 
-L'applicabilité de l'engagement d'arbitrage sur l'accord relatif du siège des Nations Unies, avis 
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• ȃǿاȾȦȱقائمــة ا: 
-  ȴقǿ ȃرȾȦȱ1(ا :(ȸȵɉا ȄȲƭ Ǵائɀȱ ȴȽǕ.  
-  ȴقǿ ȃرȾȦȱ2(ا :(ǕاɅاȒȪȱا ȴȽ)Ɂȿتاȥ ÛرȵاȿǕ Û ȳاȮǵǕ.( 
-  ȴقǿ ȃرȾȦȱة): 3(اɆȱȿǼȱات اȹɎȝɋاȿ اقاتȦǩɍاȿ اتǼȽاȞامل ȴȽǕ. 
-  ȴقǿ ȃرȾȦȱ4(ا :( ȐȞǣȿ ǛǻاǤاملǼȝاɀȪȱا ƗɆǩɎȱا ȣرƩات اǽ ةȵاȞȱا. 
-  ȴقǿ ȃرȾȦȱات): 5(اȝɀȑɀامل ȃرȾȥ .  
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 )1( -  ȸȵɉا ȄȲƭ Ǵائɀȱ ȴȽǕ ȃرȾȥ.  

  .54،  53بشأن الرتاع يف مضيق كورفو ؛ ص ) 1947( 34الالئحة     -     
  .67بشأن احلالة يف شبه اجلزيرة الكورية ؛ ص) 1950( 84، 83، 82اللوائح   -      

 .184، 166، 157، 65، 64، 44؛ ص) جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا  بشأن احلالة يف) 1970( 276الالئحة  -
 .193، 192، 166، 157، 44؛ ص) جنوب غرب إفريقيا (بشأن احلالة يف ناميبيا ) 1970( 284الالئحة  -
 .84، 73بشأن الرتاع بني تركيا واليونان يف حبر اجية ؛ص) 1976( 395الالئحة  -
 .74ريكيني احملتجزين يف طهران ؛صبشأن الرهائن األم) 1979( 457الالئحة  -
   .141، 125، 120، 74بشأن الرهائن األمريكيني احملتجزين يف طهران ؛ص) 1979( 461الالئحة  -
 . 74بشأن األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها ؛ ص) 1985( 562الالئحة  -
 ، 83، 81، 67بشأن الغزو العراقي للكويت ؛ ص) 1990( 660الالئحة  -
 .81، 77بشأن تعاون قوات احللفاء مع حكومة الكويت ؛ ص) 1990(678الالئحة  -
 .85-81، 77بشأن ختطيط احلدود بني العراق والكويت ؛ ص) 1991( 687الالئحة  -
 .163، 162، 74بشأن احلظر على مجهوريات يوغسالفيا السابقة ؛ ص) 1991( 713الالئحة  -
 . 88،161، 70ي فوق لوكرŸ ؛صبشأن احلادث اجلو) 1992( 731الالئحة  -
 .191، 155،161، 89، 88، 70، 42بشأن احلادث اجلوي فوق لوكرŸ ؛ص)  1992(748الالئحة  -
 . 141، 125ص ؛السابقة  يوغسالفيا بشأن إبادة اجلنس يف) 1993(819الالئحة  -
 .89، 70بشأن احلادث اجلوي فوق لوكرŸ ؛ ص ) 1993(883الالئحة  -
 .92بشأن احلالة ما بعد هجمات سبتمرب على نيويورȫ وواشنطن ؛ص) 2001(1373الالئحة  -
 .43بشأن احلالة يف لبنان ؛ ص) 2004( 1559الالئحة  -
بشأن احلالة يف لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق احلريري ؛ ) 2005(1636، ) 2005(1595الالئحتان  -

 . 45ص
  . 76لى لبنان ؛صبشأن احلرب اإلسرائيلية ع) 2006(1701الالئحة  -
  .73بشأن الربنامج النووي اإليراين ؛ص) 2006(1737، ) 2006(1696الالئحتان  -
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  )ȮǵǕاȿǕ Û ȳاȵر ȥ ÛتاɁȿ ( ȾȥرȴȽǕ ȃ اȒȪȱاɅا  -)2(

  Ǖ-  ƃȿǼȱا ȯǼȞȲȱ ائمةǼȱمة اȮǂا:  
  .69، 22؛ ص) 1923جويلية  23فتوى (نظام كاريليا الشرقية  -
 . 100؛ ص) 1923أوت  17حكم (سفينة وميبلدون  -
 . 100، 19؛ ص) 1924أوت  30حكم (امتيازات مفروماتيس يف القدس  -
 .19؛ ص) 1926ماي  25حكم (بعض املصاحل األملانية يف سيليزيا العليا  -
 . 106، 20؛ص) 1928 سبتمرب 23حكم (مصنع شورزو  -
 . 139؛ص) 1929أوت 11أمر (املناطق احلرة  -
 . 96؛ ص) 1939جوان  15حكم ( الشركة التجارية البلجيكية   -

 ǡ-  ةɆȱȿǼȱا ȯǼȞȱمة اȮƮ:  
  :اȮǵɉاȿ ȳاȿɉاȵر  -

  .111،105، 103؛ص) 1950نوفمرب  20حكم (حق اللجوء  -
 . 100، 78 ،54،55، 36؛ص)  1948مارس  25حكم (مضيق كورفو  -
 .101، 11؛ص ) 1949ديسمرب  15أفريل و  9حكم (مضيق كورفو  -
 . 111، 107، 101؛ص) 1951 جوان 13حكم (هايا دي التور  -
 .104، 103؛ص) 1952جويلية  22حكم (شركة الزيت األƱلو إيرانية  -
  .140؛ص ) 1951جويلية   5حكم (شركة الزيت األƱلو إيرانية  -
 174 ،166 ،165، 160، 112، 103، 100، 31، 20؛ ص) 1963ديسمرب  2حكم (الكامريون الشمايل  -

،175 . 
 .106، 103، 59؛ص) 1974ديسمرب  20حكمي (التجارب النووية  -
 . 74، 73؛ ص)1976سبتمرب  11أمر (اجلرف القاري لبحر إجية  -
، 57، 37، 35، 34، 30؛ ص) 1979ديسمرب  15أمر ( املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني األمريكيني يف طهران  -

74 ،140 ،141 ،194 ،197. 
، 64 ،35،36، 34، 30؛ ص) 1980مـاي   24حكـم  (راناملوظفني الدبلوماسيني والقنصليني األمريكيني يف طه -

194 ،197. 
  .  108، 56؛ ص)1982فيفري  24حكم (اجلرف القاري بني تونس وليبيا  -
،  37 -34 ،30،32؛ ص) 1984نـوفمرب   26حكـم  (األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها  -

60 ،64 ،69 ،70 ،78،79 ،80 ،105،106، 132 ،131 ،160 ،161 ،194-197 ،199. 
، 120، 111، 105، 79؛ ص)1986جوان  27حكم (األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها  -

130-133.  
 .78، 70، 34؛ ص) 1988ديسمرب  20حكم (األنشطة املسلحة احلدودية والعابرة للحدود  -
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 ؛ ) 1992أفريل  14أمري ( ادث لوكرŸ اجلوي الناƟة عن ح 1971مسائل تفسري وتطبيق اتفاقية مونتريال لسنة  -

 .199، 196، 195، 191، 175، 162، 161، 155، 150، 88، 71، 69،70، 57ص     
، 138، 69؛ ص)1993سـبتمرب   23أفريل و  8أمري (تطبيق اتفاقية الوقاية من جرمية إبادة اجلنس واملعاقبة عليها  -

140 ،141 ،162 ،195  ،199. 
؛ )1998فيفـري   27حكمي (الناƟة عن حادث لوكرŸ اجلوي  1971يق اتفاقية مونتريال لسنة مسائل تفسري وتطب -

 .195، 162، 161، 148، 89، 70،77ص
  .139، 137، 99، 98؛ ص)2001جوان  27حكم ( LaGrandلوقرون   -

-ɁȿتاȦȱا:  
  . 183، 2،181؛ص) 1948ماي  28فتوى (دولة كعضو يف األمم املتحدة  قبولشروط    -
  . 192، 187، 184؛ ص) 1949أفريل  11فتوى ( األمم املتحدة  بعثةتعويض األضرار الالحقة ب   -
 ،100،101، 22، 21، 20؛ص) 1950مارس  30فتوى (مع بلغاريا واجملر ورومانيا  ربمةتفسري معاهدات السالم امل  -

159 ،173  .  
  .191، 171؛ص) 1950مارس  3توى ف(اختصاص اجلمعية العامة بانضمام دولة يف األمم املتحدة    -
، 159؛ص) 1956أكتوبر  23فتوى (حكم احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية حول التماسات ضد اليونسكو   -

173 .  
، 158، 151 ،149، 146، 144،145، 69، 63؛ص) 1962جويلية  20فتوى (بعض نفقات األمم املتحدة    -

164 ،165 ،170 ،171،175-180،186 - 191 ،197.  
النتائج القانونية على الدول من جراء التواجد املستمر جلنوب إفريقيا يف ناميبيا رغم صدور الئحة جملس األمن          -

، 158، 157، 151، 149، 145، 65، 64، 44، 22، 20؛ ص) 1971جوان  21فتوى ) (1970( 276
164 ،165 ،172 ،174 ،175 ،177 ،178 ،179 ،184 ،185 ،188 ،192  ،197 .  

  .170، 22، 21، 20؛ ص) 1975أكتوبر  16فتوى (الصحراء الغربية  -
  .173، 171، 168؛ ص) 1996جويلية  8فتوى ( مشروعية التهديد باألسلحة النووية واستعماهلا  -
، 168، 22؛ص)  2004جويلية  9فتوى (النتائج القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  -

170.  
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  : ȾȥرȴȽǕ ȃ املȞاǼȽات ȿاȦǩɍاقات ȿاȹɎȝɋات اɆȱȿǼȱة -)3(

  .23؛ ص1907، 1899اتفاقييت الهاي للتسوية السلمية للرتاعات الدولية لسنيت  -
 . 25، 13؛ ص1925أكتوبر  16املنعقدة يف معاهدات لوكارنو  -

   ، 141، 140، 138، 87، 69؛ص1948ديسمرب  9يها املنعقدة يف اتفاقية الوقاية من جرمية إبادة اجلنس واملعاقبة عل -     
159 ،162  .  

   24إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول املعتمدة من طرف اجلمعية العامة يف  - 
  .61؛ ص 1970أكتوبر 

؛  1971سبتمرب   23د سالمة الطريان الدويل املوقعة يف معاهدة مونتريال املتعلقة بقمع األعمال غري املشروعة ض -
  .89، 87، 57، 42ص

، 32؛ ص1982أكتوبر  15للتسوية السلمية للرتاعات الدولية املعتمد من طرف اجلمعية العامة يف  إعالن ما نيال -
40،41 ،48،51  ،53 ،83.  

السلم واألمن الدوليني ودور األمم  املتحدة يف ذلك املعتمد من اإلعالن املتعلق مبنع وإزالة الرتاعات واملواقف اليت قد هتدد  -
  .130، 51، 13، 12؛ ص1988ديسمرب  15طرف اجلمعية العامة يف 

بشأن االختصاص اإللزامي حملكمة العدل الدوليـة ؛    1989سبتمرب  23اإلعالن املشترȫ األمريكي السوفييت الصادر يف  -
  .61ص
،   87ص؛ 1997ديسمرب  15معية العامة يف جمات اإلرهابية بالقنابل املعتمدة من طرف اجلاالتفاقية الدولية لقمع اهل -

90  ،91.   
 .68، 67 ؛ص املتعلقة بتعريف العدوان 1970ديسمرب  14املؤرخة يف  3314ئحة الال -      
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)4(- ƗɆǩɎȱا ȣرƩات اǽ ةȵاȞȱا ǼȝاɀȪȱاȿ ǛǻاǤامل ȃرȾȥ :  

  .88، 10؛ ص  nemo judex in causa suaنفسه  ال ميكن ألحد أن يكون قاضي -
   .46؛ ص ex efficioتلقائياً  -
  . 63؛ص  .accssoriom sequitur principaleكل ما هو رئيسي يفترض وجود ما هو احتياطي    -
 .201؛ ص  ratione personaeاختصاص شخصي    -
  .198، 78، 18ص؛ matiriae   rationeاختصاص موضوعي    -
  .87؛ ص  aut dedere aut punireسلّم أو عاقب  -
  . 160، 92، 65؛ ص   erga omnesحق أو التزام يف مواجهة الكافة    -
  .127، 108، 95؛ ص  res judicataحجية الشيء املقضي فيه  -
  .96؛ ص   sententio judex desinit essjudexمهمة القاضي تنتهي مبجرد صدور حكمه  -
  .96؛ ص   ejus est inerpretari cujus est cndireيفسر احلكم من أصدره  -
  .118، 100؛ ص  proprio motu  من تلقاء نفسه أو مبلء إرادته -
  .191، 74؛ ص  ad hocأساس خاص  -
  .143؛ ص  kompetenz  kompetenzمبدأ االختصاص االختصاص  -
  .162، 145؛ ص   prima facieاختصاص ألول وهلة  -
  .145ص ؛   facta concludenciaناƟة عن املمارسة  -
؛  quam habet.  nemo plus juris transferre potestل حق أكثر مما ميلك ال ميكن ألحد أن حيّو -

  .153ص
  .153، 73؛ ص   jus cogensالقواعد اآلمرة -
  .190، 162؛ ص  ultra viresعمل غري مشروع أو خارج االختصاص  -
  .179؛ ص  ultra petitaخارج الطلب  -
  .172؛ ص   mutatis mutandisنفس الشيء  -
  .175ص؛    verbis et factisمن حيث الواقع والقانون  -
  .           189؛ ص .nemo dare potest quod ipse non habetليس ألحد أن يضيف لنفسه حقاً ال ميلكه    -
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  :Ⱦȥرȃ املȝɀȑɀات  -)5(

 :قائمــة املختصرات 
  

  ه-أ  : ȵǼȪȵــة
ȰصȦȱا ȯȿɉا :ȲȍاȦȱا ǻȿǼƩاțاƕȲȱ ɃņǼتصȱاȿ ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ǬɆǵ ȸȵ 7  ..................................ة  
ǬǶǤامل ȯȿɉا  :ȰصȦȱا ɁǼȵ ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ƘɅاȞر ملȚȺȱاǣ.................................................... 7  
ǢȲȖامل  ȯȿɉا :ȸɅȁاȾƨات اȖȲȅ ƙǣ ȰصȦȲȱ ɄȝɀȺȱا ȋتصاǹɍا ƘɅاȞȵ........................................... 8  

țرȦȱا ȯȿɉا: ȋتصاǹا ȄȲŎة اɆȅاɆȆȱا Ȥاقɀاملȿ اتȝاƕȱا Ȱǵ Ž.......................................... 8  
ǥرȪȦȱ8 ..............................................الرتاع الدويل ومتييزه عن املوقف الدويل تعريف ) :1( ا  

ȱاǥرȪȦ )2: ( 13 ................................................................. الرتاعات السياسية تعريف  
)Ǖ(- 13 ....................................................................... العمل االتفاقي تعريف  
)ǡ(- 14 ........................................................................الفقه الدويل  تعريف  

  14 ..........................................................................املوضوعي  املعيار-1               
  16 ..........................................................................الشخصي  املعيار-2               

țرȦȱا ƆاǮȱات : اȝاƕȱا Ȱǵ Ž مةȮǂا ȋتصاǹةاɆȹɀȹاȪȱ18  ...................................................ا  
ǥرȪȦȱ19 ............................................الرتاع القانوين ومتييزه عن املسألة القانونية تعريف ) :1( ا  
ǥرȪȦȱ23 ..................................................................القانونية الرتاعات ريفتع ) :2( ا  
)Ǖ(- 23  .......................................................................العمل االتفاقي تعريف  

  23 ............................................................................التعداد  طريقة -1               
  25 ................................................................... املعياري التعريف طريقة -2               
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