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مقـدمـــة:
 

على غرار ما هو قائم داخل الدولة الواحدة, يحتوي املجتمع الدويل يف الوقت 
الراهن على ثالث �شلطات اأ�شا�شية تتمّثل على التوايل يف ال�شلطة الت�رشيعية وال�شلطة 
�شلطات  اأن  ذلك  من  الرغم  على  القول  ميكن  ال  ولكنه  الق�شائية؛  وال�شلطة  التنفيذية 
التي  تلك  ت�شاهي  واال�شتقرار  والتطور  التنظيم  من  درجة  بلغت  قد  الدويل  املجتمع 
و�شلت اإليها �شلطات الدولة, وال ينبغي اأي�شاً احلكم على االأولى انطالقاً من املفاهيم 
واملبادئ, التي ترتكز عليها الثانية, وذلك الختالف طبيعة املجتمع الداخلي عن املجتمع 
الدويل لي�ض فقط من حيث االأ�شخا�ض الفاعلني, واإمنا اأي�شاً من حيث م�شادر القانون 

الذي ينظم العالقات التي تن�شاأ داخل كالهما. 
عليه  املتعارف  النحو  على  عليا  ت�رشيعية  �شلطة  على  يحتوي  ال  الدويل  فاملجتمع 
بالقدر الذي يتالءم مع طبيعته اخلا�شة كمجتمع  القانون الداخلي, ولكنه يعرفها  يف 
متميز وم�شتقل, وهي �شلطة تتمّثل يف »الدول واملنظمات الدولية« بو�شفهم االأ�شخا�ض 
الرئي�شيني لهذا املجتمع, وهم من ثم من�شئو القواعد القانونية الدولية من خالل اإبرام 
اأي�شاً ويف  املعاهدات واإن�شاء االأعراف الدولية واإ�شدار القرارات والتو�شيات, وهم 
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القانون  يف  مثياًل  الواقع  يف  له  يجد  و�شع  وهو  باأحكامها,  املخاطبون  الوقت  ذات 
قبل  من  تن�شاأ  »العقود«  م�شدرها يف  التي جتد  القانونية  القواعد  اإن  الداخلي, حيث 

اأطراف العقد الذين هم اأي�شاً املخاطبون بها ))). 
كما اأن املجتمع الدويل يحتوي على �شلطة تنفيذية تتمّثل ب�شفة اأ�شا�شية يف اأجهزة 
املنظمات الدولية العاملية واالإقليمية؛ وهكذا على �شبيل املثال, فاإنه يحق ملجل�ض االأمن 
التابع ملنظمة االأمم املتحدة, مت�رشفاً يف اإطار الف�شل ال�شابع من ميثاق هذه االأخرية, 
توقيع جزاءات غري ع�شكرية وع�شكرية على الدولة التي تهدد ال�شلم واالأمن الدوليني 
اأحكام  تنفيذ  املجل�ض  ويتولى   ,((( العدوان  اأعمال  من  عماًل  ترتكب  اأو  بهما  تخل  اأو 
حمكمة العدل الدولية حينما ال تـُـنفذ طواعية ))), ويحق ملجل�ض جامعة الدول العربية 

ف�شل الدولة الع�شو التي تخالف ميثاق اجلامعة ))). 

 Daillier P. et Pellet A., Droit international �لتفا�صيل:  من  وملزيد  �ملعنى  هذ�  يف  �نظر   (((
.public )Nguyen Quoc Dinh+(, L.G.D.J., Paris, 6ème éd, 1999, p.90 et s
�نظر �لأحكام �لو�ردة يف �لف�صل �ل�صابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة )�ملو�د من �لتا�صعة و�لثالثني �إلى �حلادية   (((
ومالمح هذ�  على م�صمون  للتعرف  و�نظر  �لأمن �جلماعي«.  »بنظام  ي�صمي  ما  ت�صكل  و�لتي  و�خلم�صني)، 
�لنظام د. �إبر�هيم حممد �لعناين، �لقانون �لدويل �لعام، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �خلام�صة، 
جامعة  �ملتحدة-  �لأم��م  �لعامة:  �لدولية  �ملنظمات  يو�صف،  �صايف  حممد  د.  بعدها؛  وما  ���ص0)9   ،(00(
�ل�صاأن  هذ�  يف  �لإ�صارة  وجتدر  بعدها.  وما  �ص0)   ،(007 �لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  �لعربية،  �لدول 
�إلى �أن �لتد�بري �أو �لعقوبات غري �لع�صكرية �لتي يحق للمجل�ص �تخاذها يف �إطار �لف�صل �ل�صابع من �مليثاق 
�صد �لدولة �لتي تهدد �ل�صلم و�لأمن �لدوليني �أو تخل بهما �أو ترتكب عماًل من �أعمال �لعدو�ن هي تد�بري 
متنوعة ومتعددة ول تقع حتت ح�صر، وقد ن�صت �ملادة )))) من �مليثاق على �أمثلة لها منها وقف �لعالقات 
�لقت�صادية، ووقف طرق �ملو��صالت �لربية و�لبحرية و�جلوية، وقطع و�صائل �لت�صال �ل�صلكية و�لال�صلكية، 
وقطع �لعالقات �لدبلوما�صية، و�أ�صاف جمل�ص �لأمن تد�بري �أخرى مل تن�ص عليها �ملادة )))) يتمثل �أهمها 

يف �لإحالة �إلى �ملحكمة �جلنائية �لدولية، وحظر �صفر بع�ص م�صوؤويل �لدولة �ملعنية.
�أنه »�إذ� �متنع �أحد �ملتقا�صني يف ق�صية ما عن �لقيام  تن�ص �ملادة )9/) من ميثاق �لأمم �ملتحدة على   (((
مبا يفر�صه عليه حكم ت�صدره �ملحكمة، يحق للطرف �لآخر �أن يلجاأ �إلى جمل�ص �لأمن، وللمجل�ص �إذ� ر�أى 

�صرورة لذلك �أن يقدم تو�صياته �أو ي�صدر قر�رً� بالتد�بري �لتي يجب �تخاذها لتنفيذ �حلكم«.
�نظر �ملادة 8)/) من ميثاق جامعة �لدول �لعربية.  (((
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واأما عن ال�شلطة الق�شائية, فاإن وجودها يف املجتمع الدويل املعا�رش اأكرث و�شوحاً 
ومتا�شكاً من وجود ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية, وهي تتمّثل من ناحية يف الق�شاء 
نزاع  يف  الف�شل  بغر�ض  تـُ�شكل  التي  الدويل  التحكيم  حماكم  اأي  املوؤقت,  الدويل 
الق�شاء  يف  اأخرى  ناحية  ومن   ,((( مهمتها  انتهاء  اأعقاب  يف  تنق�شي  ثم  حمدد  دويل 
الدويل الدائم الذي يتكون من مموعة من املحاكم الدولية الدائمة على امل�شتويني 
العاملي واالإقليمي والتي يخت�ض بع�شها بالنظر يف جميع املنازعات الدولية بغ�ض النظر 
عن طبيعتها, ويخت�ض البع�ض االآخر بالف�شل يف طائفة حمددة من املنازعات الدولية 
قد تكون ذات طبيعة جتارية اأو اإدارية اأو مت�شلة بحقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية اأو 

بالبحار اأو غريها من املو�شوعات. 
والواقع اأن املجتمع الدويل مل يعرف الق�شاء الدويل الدائم اإال مع اإن�شاء املحكمة 
ع�شبة  منظمة  عن  م�شتقلة  دولية  ق�شائية  كجهة   1920 عام  الدويل  للعدل  الدائمة 
االأمم))), ثم حلت حمكمة العدل الدولية حملها عام 1945 )7), وتوالى يف اأعقاب 

�نظر حول �لتحكيم �لدويل ب�صفة عامة، و�لذي يخرج هنا عن نطاق در��صتنا �لتي تن�صب �لق�صاء �لدويل   (((
�لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  �لدويل، د�ر  �لتحكيم  �إلى  �للجوء  �لعناين،  �إبر�هيم حممد  د.  �لد�ئم وحده، 

�لطبعة �لثانية، )00)، 98) �صفحة.
ل ميكن يف هذ� �ل�صاأن �عتبار حمكمة �لتحكيم �لدولية �لد�ئمة، و�لتي �أن�صاأها موؤمتر �ل�صالم �لأول �لذي   (((
عقد يف لهاي عام 899)، �أولى �صور �لق�صاء �لدويل �لد�ئم لأن هذه �ملحكمة لي�ص لها من �صفات �ملحكمة 
بهولند�  يوجد مقرها يف مدينة لهاي  �صكرتارية  تكون جمرد  �أن  �إل  �لو�قع  تعدو يف  �ل�صم، حيث ل  �إل 
وحتتوي على قائمة لأ�صماء حمكمني ميكن �أن ي�صتعني بها �أطر�ف �أي نز�ع دويل لت�صكيل حمكمة �لتحكيم 
�لعام،  �لدويل  �لقانون  �لعناين،  �إبر�هيم  د.  �ملعنى  �نظر يف هذ�  نز�عهم.  تنظر يف  �صوف  �لتي  �لدولية 

�ملرجع �ل�صابق، �ض874 وما بعدها.
ت�صابه  �لدويل؛ فعالوة على  للعدل  �لد�ئمة  للمحكمة  وو�قعيًا  قانونيًا  �متد�دً�  �لدولية  �لعدل  ت�ُعد حمكمة   (7(
ملدينة  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �تخاذ  يف  تتجلى  �لمتد�د  هذ�  مظاهر  فاإن  للمحكمتني،  �لقانوين  �لنظام 
لهاي بهولند� مقرً� لها وهو ذ�ت مقر �ملحكمة �لد�ئمة للعدل �لدويل، ويف �إقر�ر �ملادة )7)) من �لنظام 
�لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية �أنه »كلما ن�صت معاهدة �أو �تفاق معمول به على �إحالة م�صاألة �إلى حمكمة 
�أطر�ف يف هذ�  �لتي هي  �لدول  فيما بني  تعني،  �لدويل  للعدل  �لد�ئمة  �ملحكمة  �أو  �لأمم  تن�صئها ع�صبة 

�لنظام �لأ�صا�صي، �إحالتها �إلى حمكمة �لعدل �لدولية«.
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ذلك اإن�شاء املحاكم الدولية الدائمة )8), حيث ن�شاأت على �شبيل املثال خالل الفرتة من 
1945 اإلى 1980 املحكمة االإدارية ملنظمة العمل الدولية, ومموعات العمل اخلا�شة 
واملعروف  والتجارة  اجلمركية  للتعريفات  العام  االتفاق  اإطار  املنازعات يف  بت�شوية 
االأوروبية  واملحكمة  املتحدة,  لالأمم  ــة  االإداري واملحكمة   ,1947 بجات  اخت�شاراً 
االأمريكية  واملحكمة  العربية,  الدول  جلامعة  ــة  االإداري واملحكمة  االإن�شان,  حلقوق 
حلقوق االإن�شان, والهيئة الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول, وحمكمة 

عدل اجلماعات االأوروبية التي حتّولت حالياً اإلى حمكمة عدل االحتاد االأوروبي. 
من  التا�شع  العقد  مطلع  مع  ملحوظ  ب�شكل  الدائمة  الدولية  املحاكم  تكاثرت  وقد 
القرن املا�شي, فاأن�شئ جهاز ت�شوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية )9), واملحكمة 
الدولية لقانون البحار, واملحكمة اجلنائية الدولية, واملحكمة االأفريقية حلقوق االإن�شان 
اإن�شاء املحاكم الدولية الدائمة �شوف تتوقف  باأن حركة  وال�شعوب)0)), بل وال ُيعتقد 
Couston M., »La mult �نظر ب�صفة عامة حول تاريخ ن�صاأة وتطور �ملحاكم �لدولية �لد�ئمة: -  (8(
 plication des juridictions internationales: sens et dynamiques«, J.D.I.,

.2002-1, p.7 et s
�لعاملية يتميز بطابع ق�صائي، وميكن من ثم عده  �لتجارة  �لتابع ملنظمة  �أن جهاز ت�صوية �ملنازعات  نرى   (9(
�صمن �ملحاكم �لدولية �لد�ئمة ، وتتجلى �أهم مالمح �لطابع �لق�صائي للجهاز يف �لتز�م �أع�صاء منظمة 
�لتجارة �لعاملية باللجوء �إلى �جلهاز لت�صوية منازعاتهم �ملتعلقة باأحد �تفاقات �ملنظمة، وحتديد مدد معينة 
لكل مرحلة من مر�حل �لتقا�صي، و�لتبني �لتلقائي لتقارير �ملجموعات �خلا�صة �لتي تف�صل يف �ملنازعات، 
�لقانوين  �لنظام  يو�صف،  �صايف  حممد  د.  �نظر  �خلا�صة.  �ملجموعات  تقارير  ل�صتئناف  جهاز  و�إن�صاء 
ل�شرط الدولة الأولى بالرعاية يف اإطار اتفاقات منظمة التجارة العاملية، دار النه�شة العربية، القاهرة، 

)00)، �ض274 وما بعدها.
ل ميكن يف هذ� �ل�صاأن �عتبار هيئة ت�صوية �ملنازعات �لتابعة ملجل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية حمكمة   ((0(
تتبع  و�إمنا  �ملجل�ص  �أجهزة  من  م�صتقاًل  جهازً�  لي�صت  �أنها  يف  تتمثل  �لأ�صباب  من  ملجموعة  د�ئمة  دولية 
�ملجل�ص �لأعلى، ولي�ص لها ت�صكيل د�ئم و�إمنا يتولى �ملجل�ص �لأعلى ت�صكيلها يف كل حالة على حدة بح�صب 
طبيعة �لنز�ع، و�أنها ل ت�صدر �أحكامًا ملزمة و�إمنا تو�صيات غري ملزمة يحق للمجل�ص �لأعلى �عتمادها 
�أو رف�صها. �نظر �ملادة �لعا�صرة من �لنظام �لأ�صا�صي للمجل�ص، و�نظر �أي�صًا د. �أحمد �أبو �لوفا، جمل�ص 
�لطبعة  �لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  قانونية)،  دولية )در��صة  �لعربية كمنظمة  لدول �خلليج  �لتعاون 

�لأولى، )99)، �ض42 وما بعدها.
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االإن�شان,  حلقوق  عاملية  دولية  حمكمة  اإن�شاء  املتوقع  من  حيث  املنظور,  امل�شتقبل  يف 
الف�شاء,  لقانون  دولية  وحمكمة  بالبيئة,  املتعلقة  الدولية  املنازعات  لت�شوية  وحمكمة 
وحمكمة نق�ض لتنظر يف الطعون �شد اأحكام املحاكم الدولية االإدارية, وذلك اإ�شافة 
ميثاق  عليها  وين�ض  انتظارها  طال  التي  العربية«  العدل  »حمكمة  ظهور  احتمال  اإلى 
واملقرتحات  امل�رشوعات  من  العديد  وقــُـدم   ,1945 عام  املرُبم  العربية  الدول  جامعة 

اخلا�شة بها ولكنها مل تر النور بعد)))). 
وتكاثر املحاكم الدولية الدائمة ياأتي -وال �شك- تلبية لتزايد املنازعات الدولية 
تزايد  اإلى  فقط  لي�ض  يعود  الذي  التزايد  وهو  كبرياً,  تنوعاً  مو�شوعاتها  وتنوع 
القانون  مو�شوعات  منو  اإلى  اأي�شاً  واإمنا  الدوليني)))),  والفاعلني  االأ�شخا�ض  عدد 
الدويل العام كنتيجة المتداد قواعده واأحكامه اإلى تنظيم مو�شوعات وماالت 
اأن  الداخلي للدول)))), وال �شك  املا�شي من �شميم االخت�شا�ض  تـُعد يف  كانت 
بالطرق  الدولية  املنازعات  ت�شوية  فر�ض  من  يزيد  الدائمة  الدولية  املحاكم  تكاثر 

تن�ص �ملادة )9)) من ميثاق جامعة �لدول �لعربية على �أنه »يجوز مبو�فقة ثلثي دول �جلامعة تعديل هذ�   ((((
�مليثاق، وعلى �خل�صو�ص جلعل �لرو�بط بينها �أمنت و�أوثق ولإن�صاء حمكمة عدل عربية ولتنظيم �صالت 
�جلامعة بالهيئات �لدولية �لتي قد تن�صاأ يف �مل�صتقبل لكفالة �لأمن و�ل�صالم. ول يبت يف �لتعديل �إل يف دور 
�لنعقاد �لتايل للدور �لذي يقدم فيه �لطلب. وللدولة �لتي ل تقبل �لتعديل �أن تن�صحب عند تنفيذه دون 

�لتقيد باأحكام �ملادة �ل�صابقة«.
فقد ز�د عدد �لدول من )0)) دولة عام ))9) وقت �إن�صاء �لأمم �ملتحدة �إلى ))9)) دولة حاليًا، �إ�صافة   ((((
�جلن�صيات  متعددة  �ل�صركات  دور  تز�يد  على  عالوة  حكومية،  دولية  منظمة   ((00( من  يقرب  ما  �إلى 

و�ملنظمات �لدولية غري �حلكومية يف �ملجتمع �لدويل.
�ملنازعات  بع�ص  �إلى  فح�صب  ن�صري  �أن  �لر�هن  �لوقت  يف  �لدولية  �ملنازعات  تز�يد  على  للتدليل  ويكفينا   ((((
�لقائمة بني دول عربية و�إ�صالمية، حيث يوجد �لنز�ع �لإمار�تي �لإير�ين على �جلزر �لإمار�تية  �لدولية 
�ملتعلق  و�لنز�ع  �أخرى،  وق�صايا  �ل�صود�ن على �حلدود  وجنوب  �صمال  دولتي  بني  �لد�ئر  و�لنز�ع  �لثالث، 
بد�رفور يف �ل�صود�ن، و�لنز�ع �لعربي �لإ�صر�ئيلي حول �لحتالل �لإ�صر�ئيلي لالأر��صي �لعربية يف فل�صطني 
ولبنان و�صوريا، و�ملنازعات �لقائمة بني �لعديد من �لدول �لعربية على �حلدود �لربية �أو �لبحرية، و�لنز�ع 

حول �مللف �لنووي �لإير�ين.
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ال�شلمية, ويكفي اأن ن�شري هنا على -�شبيل املثال- اإلى اأن حمكمة العدل الدولية قد 
ف�شلت حتى عام 2012 فيما يقرب من مائة وع�رشين نزاعاً, اإ�شافة اإلى اإ�شدارها 
التابع  املنازعات  ت�شوية  واأن جهاز  ا�شت�شارياً,  راأياً  ملا يزيد على خم�شة وع�رشين 
ملنظمة التجارة العاملية قد ا�شطلع بت�شوية ما يقرب من خم�شمائة نزاع بني الدول 

االأع�شاء)))). 
اأ�شا�ض  على  اأو  ملعيار جغرايف  وفقاً  وذلك  الدائمة,  الدولية  املحاكم  تق�شيم  وميكن 
يف  باحلق  ت�شمح  عاملية  دائمة  دولية  حماكم  جهة  اإلى  التقا�شي,  يف  احلق  اإتاحة  مدى 
التقا�شي اأمامها لكيانات حمددة اأينما وجدت على م�شتوى العامل مثل حمكمة العدل 
الدولية, واملحكمة الدولية لقانون البحار, واملحكمة اجلنائية الدولية, واملحكمة االإدارية 
لالأمم املتحدة, واملحكمة االإدارية ملنظمة العمل الدولية, وجهاز ت�شوية املنازعات التابع 
ملنظمة التجارة العاملية, ومن جهة اأخرى حماكم دولية دائمة اإقليمية ال ت�شمح باحلق يف 
التقا�شي اأمامها, اإال لكيانات حمددة جتمعها روابط معينة قد تكون ذات طبيعة جغرافية 
واملحكمة  االأوروبــي,  االحتاد  عدل  حمكمة  مثل  غريها,  اأو  دينية  اأو  وثقافية  لغوية  اأو 
االإدارية  واملحكمة  االإن�شان,  حلقوق  االأمريكية  واملحكمة  االإن�شان,  حلقوق  االأوروبية 
امل�شدرة  العربية  الدول  العربية, وحمكمة  اال�شتثمار  العربية, وحمكمة  الدول  جلامعة 
للبرتول, وكذا حمكمة العدل االإ�شالمية الدولية, واملحكمة االأفريقية للعدل, وحقوق 

www.icj-cij.org، وكذ�  �نظر موقع حمكمة �لعدل �لدولية على �صبكة �ملعلومات �لدولية وعنو�نه   ((((
دور  تر�جع  �أو  تنامي  �أ�صباب  حول  و�نظر   .www.wto.org وعنو�نه  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  موقع 
 Virally M., Le champ opératoire du :حمكمة �لعدل �لدولية يف ت�صوية �ملنازعات �لدولية
règlement judiciaire international, R.G.D.I.P., 1983/2, pp.281-
314; Guillaume G., La cour internationale de justice: quelques propos -
 tions concrètes à l’occasion du cinquantenaire, R.G.D.I.P., 1996/2,

.pp.323-333
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االإن�شان اللتان مل تدخال بعد حيز النفاذ)))). 
كما اأنه ميكن تق�شيم املحاكم الدولية الدائمة من حيث االخت�شا�ض اإلى حماكم دولية 
دائمة عامة االخت�شا�ض, اأي تنظر يف اأي نزاع دويل بغ�ض النظر عن نوعه, كمحكمة 
االإ�شالمية  العدل  حمكمة  وكذا  االأوروبــي,  االحتــاد  عدل  وحمكمة  الدولية,  العدل 
الدولية, واملحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان, وحماكم دولية دائمة متخ�ش�شة 
يف حل طائفة معينة من املنازعات الدولية, كاملحكمة الدولية لقانون البحار واملحاكم 
ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية  وجهاز  الدولية,  اجلنائية  واملحكمة  االإداريــة,  الدولية 
حلقوق  االأمريكية  واملحكمة  االإن�شان,  حلقوق  االأوروبية  واملحكمة  العاملية,  التجارة 

االإن�شان وحمكمة اال�شتثمار العربية)))). 
تطورات  هناك  اأن  ُيالحظ  الدائمة,  الدولية  للمحاكم  االأ�شا�شية  النظم  يف  والناظر 
عميقة قد طراأت على العديد من اجلوانب املتعلقة بت�شكيل واخت�شا�ض هذه املحاكم, 
والتقا�شي اأمامها, واالإجراءات التي تتبعها, وتنفيذ اأحكامها, ويهدف بحثنا هذا اإلى 
الذي ت�شطلع  الدور  تاأثريه على  التطور, ومناق�شة مدى  اأهم مالمح هذا  بيان وحتليل 
به املحاكم الدولية الدائمة يف ت�شوية املنازعات الدولية, التي يعج بها خمتلف مناطق 
�لذي عقد يف مكة �ملكرمة  �لإ�صالمية  �لقمة  �لدولية خالل موؤمتر  �لإ�صالمية  �لعدل  �إن�صاء حمكمة  تقرر   ((((
�لأولى من  �ملادة  وت�ُعد �ملحكمة بح�صب  �لكويت عام 987)،  �لأ�صا�صي يف  �إقر�ر نظامها  عام )98)، ومت 
�ملوؤمتر �لإ�صالمي �صابقًا،  �لتعاون �لإ�صالمي، منظمة  �لرئي�ص ملنظمة  �لق�صائي  هذ� �لنظام هي �جلهاز 
ولكنها مل تبد�أ بعد يف ممار�صة عملها على �لرغم من �لدور �لهام �لذي كان ميكن �أن ت�صطلع به يف ت�صوية 
�ملنازعات �لدولية بني �لدول �لإ�صالمية وهي كثرية، ويعود هذ� �لتاأخر يف ر�أينا �إلى غياب �لإر�دة �ل�صيا�صية 
لدى �لدول �لأع�صاء يف �ملنظمة. �أما �ملحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان، فاإنه ُيفرت�ص �أن حتل حمل 
كل من املحكمة الأفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب وحمكمة عدل الحتاد الأفريقي، وُي�شرتط لدخولها 

حيز �لنفاذ مو�فقة خم�ص ع�صرة دولة من �أع�صاء �لحتاد.
�لعدل  �إقليمية، وحمكمة  �أو  تكون عاملية  �ملتخ�ص�صة قد  �أو  �لد�ئمة عامة �لخت�صا�ص  �لدولية  و�ملحاكم   ((((
�إحدى  �إل  �لعاملية و�لعمومية، وغريها من �ملحاكم ل ميلك  �لتي جتمع بني �صفتي  �لوحيدة  �لدولية هي: 
هاتني �ل�صفتني كاأن يكون عاملي ولكن متخ�ص�ص كاملحكمة �لدولية لقانون �لبحار �أو يكون عام �لخت�صا�ص 

ولكنه �إقليمي كمحكمة عدل �لحتاد �لأوروبي وهكذ�.
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العامل, وت�شكل تهديداً لل�شلم واالأمن الدوليني, وتوؤّثر تاأثرياً بالغاً على م�شرية التنمية 
واال�شتقرار لي�ض يف الدول املتنازعة فح�شب, واإمنا يف كافة دول العامل. 

وميكن الأغرا�ض الدرا�شة ت�شنيف التطورات التي طراأت على الق�شاء الدويل الدائم 
االأول(,  )املطلب  الدائمة  الدولية  املحاكم  واخت�شا�ض  بت�شكيل  تتعلق  تطورات  اإلى 

وتطورات اأخرى تخ�ض التقا�شي اأمامها )املطلب الثاين(. 
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املطلب الأول
اأهم مالمح التطور يف ت�صكيل واخت�صا�س

حماكم الق�صاء الدويل الدائم 

تتمّثل اأهم مالمح التطور املتعلقة بت�شكيل واخت�شا�ض املحاكم الدولية الدائمة يف 
تطور ال�شوابط احلاكمة لت�شكيلها )اأواًل(, واجتاه اخت�شا�شها من العمومية يف ت�شوية 
جميع املنازعات الدولية نحو التخ�ش�ض يف ت�شوية طائفة حمددة منها )ثانياً(, وتزايد 

حاالت و�شور اخت�شا�شها االإجباري )ثالثاً(.

اأواًل: تطور ال�صوابط احلاكمة لت�صكيل املحاكم الدولية الدائمة 
تتكون كل حمكمة دولية دائمة من عدد حمدد من الق�شاة املنتخبني, يتم اختيارهم 
بنظام  ُيعرف  ملا  املحاكم  بع�ض  تبني  اإلى  اإ�شافة  وذلك  حمــددة,  زمنية  لفرتة  للعمل 
»القا�شي اخلا�ض« على نحو ما هو قائم يف كل من حمكمة العدل الدولية واملحكمة 
الدولية لقانون البحار)7))؛ واإمعان النظر يف النظم االأ�شا�شية للمحاكم الدولية الدائمة, 
وفقًا لنظام �لقا�صي �خلا�ص Juge ad hoc، يحق لكل طرف من �لأطر�ف �ملتنازعة، �أو لكل جمموعة منهم �إذ�   ((7(
�حتدت م�صاحلهم، �ختيار قا�ص للم�صاركة يف �لف�صل يف نز�عه �ملعرو�ص على �ملحكمة جنبًا �إلى جنب مع ق�صاتها 
�ملنتخبني، وهذ� هو ما تن�ص عليه على �صبيل �ملثال �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، و�ملادة 
)7)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار. و�لأ�صل �أن يتم �لعمل بنظام �لقا�صي �خلا�ص حينما 
�لنز�ع، في�صمح  �ل�صماح له بال�صرت�ك يف �لف�صل يف  �لنز�ع فقط قا�ص د�ئم يف �ملحكمة مع  �أطر�ف  يكون لأحد 
للطرف �لآخر بتعيني قا�ٍص خا�ص يف �ملحكمة �إعماًل ملبد�أ �مل�صاو�ة بني �أطر�ف �خل�صومة �لق�صائية، ولكنه ُي�صمح 
�أي�صًا لكل طرف يف �لنز�ع بتعيني قا�ٍص خا�ص حينما ل ميلك �أي منهم قا�ص د�ئم يف �ملحكمة، و�حلكمة من تعيني 
�لقا�صي �خلا�ص هنا تتمثل يف �أنه يكون �أكرث �إملامًا بعنا�صر �لنز�ع بحكم �ختياره من قبل �أحد �أطر�فه، وهو �لأمر 
�لقا�صي  �نظر حول نظام  �أكرث عد�لة.  �إلى قر�ر  �ملحكمة  وتو�صل  �لك�صف عن �حلقيقة  ي�صهم دون �صك يف  �لذي 
 Oraison A., »Réflexions sur l’institution du juge ad Hoc siégeant au �خلا�ص: 
Tribunal du palais de la paix en séance plénière ou en chambre AD HOC )A -
 bitralisation relative du règlement judiciaire incarné par la Cour internationale
 de justice«, R.B.D.I., 1998-1, pp.272-299; Valticos N., »L’évolution de la

.notion de juge ad hoc«, R.H.D.I., 1997/2, pp.1-15
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اأو االتفاقيات الدولية املن�شئة لها, يفيد باأن عدد الق�شاة املنتخبني يتباين من حمكمة اإلى 
اأخرى وفقاً ملجموعة من العوامل منها الطابع العاملي اأو االإقليمي للمحكمة, وعمومية 
اخت�شا�شها اأو تخ�ش�شها, والرغبة يف �شمان اأكرب قدر من التمثيل العادل بني الدول 

املعنية بها)8)). 
ويتم اختيار الق�شاة املنتخبني, وذلك من خالل االآلية اأو من قبل اجلهاز الذي تعينه 
الوثيقة التي حتدد النظام االأ�شا�شي للمحكمة)9)), وفقاً ملجموعة من املعايري وال�شوابط 
ال�شاأن  الدائمة, وبحيث ميكن يف هذا  التي ُيالحظ تطورها مع تكاثر املحاكم الدولية 

التمييز بني ال�شوابط التقليدية وال�شوابط اجلديدة.
1- ال�صوابط التقليدية: 

الدائمة ب�شفة  التي يرتكز عليها ت�شكيل املحاكم الدولية  التقليدية  تتمّثل ال�شوابط 
عامة يف احلياد والنزاهة والتخ�ش�ض, ومتثيل النظم القانونية الرئي�شية يف العامل, وعدم 

من  �لثالثة  )�ملادة  قا�صيًا  ع�صر  خم�صة  من  تتكون  �لدولية  �لعدل  حمكمة  فاإن  �ملثال،  �صبيل  على  وهكذ�   ((8(
قا�صيًا )�ملادة  وع�صرين  و�حد  تتكون من  �لبحار  لقانون  �لدولية  و�ملحكمة  للمحكمة)،  �لأ�صا�صي  �لنظام 
�لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة)، و�ملحكمة �جلنائية �لدولية تتكون من ثمانية ع�صر قا�صيًا )�ملادة 
�ل�صاد�صة و�لثالثني من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة)، و�ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�صان تتكون من عدد 
من �لق�صاة م�صاو لعدد �أطر�ف �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية )�ملادة �لع�صرين 
�لنظام  �لر�بعة من  )�ملادة  �صبعة ق�صاة  تتكون من  �لإن�صان  �لأمريكية حلقوق  و�ملحكمة  �لتفاقية)،  من 
�لأ�صا�صي للمحكمة)، و�ملحكمة �لإد�رية جلامعة �لدول �لعربية تتكون من خم�صة ق�صاة )�ملادة �خلام�صة 
من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة)، وحمكمة �ل�صتثمار �لعربية تتكون من عدد من �لق�صاة ل يقل عن خم�صة 
)�ملادة �لأويل من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة)، وحمكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية تتكون من �صبعة ق�صاة 
)�ملادة �لثالثة من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة)، و�ملحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان تتكون من �صتة 

ع�صر قا�صيًا )�ملادة �لثالثة من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة).
يتم �ختيار ق�صاة حمكمة �لعدل �لدولية بو��صطة �جلمعية �لعامة وجمل�ص �لأمن، وُيختار ق�صاة �ملحكمة   ((9(
�لدولية لقانون �لبحار من قبل �أطر�ف �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98)، وق�صاة �ملحكمة 
�لأمريكية حلقوق �لإن�صان من قبل �أطر�ف �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�صان، وق�صاة �ملحكمة �جلنائية 
�لدولية من قبل جمعية �لدول �لأطر�ف يف �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة، وق�صاة حمكمة �ل�صتثمار �لعربية 
من قبل �ملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي جلامعة �لدول �لعربية، وق�صاة �ملحكمة �لإد�رية جلامعة �لدول 

�لعربية من قبل جمل�ص جامعة �لدول �لعربية.
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جواز انتماء اأكرث من قا�ٍض لدولة واحدة؛ وتلزم االإ�شارة اإلى اأننا لن نركز هنا اإال على 
ال�شوابط التي ت�شكل قا�شماً عاماً بني خمتلف املحاكم الدولية, وذلك دون االلتفات 

اإلى بع�ض ال�شوابط اخلا�شة مبحكمة معينة وفقاً لظروفها)0)).
اأ- احلياد والنزاهة والتخ�ض�ص 

الذين  االأ�شخا�ض  بني  من  الدائمة  الدولية  املحاكم  ق�شاة  ُينتخب  اأن  البديهي  من 
ال�شواهد  من  مموعة  حقهم  يف  وتتوافر  عالية,  خلقية  و�شفات  ب�شمعة  يتمتعون 
عدم  بعيد  حد  اإلى  ي�شمن  الذي  االأمر  والنزاهة,  احلياد  على  تربهن  التي  والدالئل 
انحيازهم الأي من اأطراف النزاع اأو اخل�شوع لل�شغوطات واالإغراءات املادية واملعنوية 

التي تقود اإلى تغيري احلقيقة واحلكم ل�شالح من ال توؤيده االأحكام القانونية. 
يكون  اأن  يجب  قا�شياً  للعمل  املر�شح  ال�شخ�ض  فاإن  والنزاهة,  احلياد  اإلى  واإ�شافة 
تخت�ض  التي  الدولية  املنازعات  على  التطبيق  واجب  القانون  مال  يف  متخ�ش�شاً 
املحكمة الدولية بالنظر يف ت�شويتها, وُيـقا�ض التخ�ش�ض هنا لي�ض فقط مبا يكون املر�شح 
قد ح�شل عليه من �شهادات وموؤهالت علمية ودورات تدريبية يف مال ما, واإمنا ُيـقا�ض 
اأي�شاً من خالل اخلربة املكت�شبة يف اإطار العمل باإحدى املحاكم الدولية الدائمة االأخرى 

اأو العمل يف حماكم التحكيم الدويل)))). 

من �أمثلة هذه �ل�صو�بط �خلا�صة ما ت�صرتطه �ملادة �لر�بعة من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية   ((0(
تقل  ل  �لذين  �مل�صلمني  �ملحكمة من  ق�صاة  يكون  �أن  بعد يف ممار�صة عملها، من  تبد�أ  و�لتي مل  �لدولية، 

�أعمارهم عن �أربعني عامًا.
و�خلربة �ملعتربة هي تلك �لتي يتم �كت�صابها يف حماكم يقرتب �خت�صا�صها من �خت�صا�ص �ملحكمة �لدولية   ((((
�ملر�صح �ل�صخ�ص للعمل بها؛ وهكذ� على �صبيل �ملثال، فاإن عمل �صخ�ص ما كقا�ص يف جهاز ت�صوية �ملنازعات 
�لتابع ملنظمة �لتجارة �لعاملية �أو يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أو يف �ملحاكم �لدولية �لإد�رية ل ُيعد من قبيل 
�لبحار، وذلك لختالف طبيعة  �لدولية لقانون  للعمل يف �ملحكمة  �أو تزكيه فيما بعد  توؤهله  �لتي  �خلربة 
�ملنازعات �لتي تخت�ص بها كل حمكمة من هذه �ملحاكم كاأ�صل عام عن �ملنازعات �لتي تخت�ص بها �ملحكمة 

�لدولية لقانون �لبحار.
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و�رشط �حلياد و�لنز�هة و�لتخ�ض�س هو يف �لو�قع من �ل�رشوط �لتي تتطلبها خمتلف 
املادة  املثال  �شبيل  عليه على  تن�ض  ما  فهذا  الدائمة؛  الدولية  للمحاكم  االأ�شا�شية  النظم 
الثانية من النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية)))), واملادة 3/36 من النظام االأ�شا�شي 
للمحكمة اجلنائية الدولية)))), واملادة 1/2 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة الدولية لقانون 
البحار)))), واملادة 1/4 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة االأمريكية حلقوق االإن�شان)))), 
من  الرابعة  واملادة  العربية)))),  اال�شتثمار  ملحكمة  االأ�شا�شي  النظام  من  االأولى  واملادة 

تن�ص �ملادة �لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية على �أن »تتكون هيئة �ملحكمة من ق�صاة   ((((
�ملوؤهالت  على  بالدهم  يف  �حلائزين  �لعالية  �خللقية  �ل�صفات  ذوي  �لأ�صخا�ص  من  ينتخبون  م�صتقلني 
�ملطلوبة للتعيني يف �أرفع �ملنا�صب �لق�صائية �أو من �مل�صرعني �مل�صهود لهم بالكفاءة يف �لقانون �لدويل وكل 

هذ� بغ�ص �لنظر عن جن�صيتهم«.
بني  من  �لق�صاة  يختار  »)�أ)  باأن  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  من   (/(( �ملادة  تق�صي   ((((
�لأ�صخا�ص �لذين يتحلون بالأخالق �لرفيعة و�حلياد و�لنز�هة وتتو�فر فيهم �ملوؤهالت �ملطلوبة يف دولة كل 
منهم للتعيني يف �أعلي �ملنا�صب �لق�صائية«. »)ب) يجب �أن يتو�فر يف كل مر�صح لالنتخاب للمحكمة ما 
يلي: ))) كفاءة ثابتة يف جمال �لقانون �جلنائي و�لإجر�ء�ت �جلنائية، و�خلربة �ملنا�صبة �لالزمة، �صو�ء 
كقا�ص �أو مدع عام �أو حمام �أو ب�صفة مماثلة �أخرى، يف جمال �لدعاوي �جلنائية؛ �أو ))) كفاءة ثابتة يف 
جمالت �لقانون �لدويل ذ�ت �ل�صلة باملو�صوع مثل �لقانون �لدويل �لإن�صاين وقانون حقوق �لإن�صان وخربة 

مهنية و��صعة يف جمال عمل قانوين ذ�ت �صلة بالعمل �لق�صائي للمحكمة«.
 Le Tribunal est un« :ت�صري �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار �إلى �أن  ((((
 corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant
 de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une

.»compétence notoire dans le domaine du droit de la mer
�أن »تتكون �ملحكمة من  تن�ص �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأمريكية حلقوق �لإن�صان على   ((((
�صبعة ق�صاة من مو�طني �لدول �أع�صاء منظمة �لدول �لأمريكية يتم �نتخابهم ب�صكل فردي من بني �لق�صاة 
لديهم  و�لذين  �لإن�صان  حقوق  جمال  يف  به  �ملعرتف  �لخت�صا�ص  وذوي  �لعالية  �لأخالقية  �ملكانة  ذوي 
�ملوؤهالت �ملطلوبة ملبا�صرة �أعلي �ملهام �لق�صائية مبوجب قانون �لدولة �لتي هم مو�طنون لها �أو �لدولة �لتي 

تقدمهم كمر�صحني«.
�أن �ملحكمة »هيئة ق�صائية ت�صم  �إلى  ت�صري �ملادة �لأويل من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �ل�صتثمار �لعربية   ((((
عددً� من �لق�صاة ل يقل عن خم�صة يختارهم �ملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي جلامعة �لدول �لعربية من 
بني قائمة ت�صم مر�صحي �لدول �لأطر�ف من �لق�صاة �لذين توؤهلهم �صفاتهم �خللقية و�لعلمية وخرب�تهم 

�ملهنية يف هذ� �ملجال لتويل �ملنا�صب �لق�صائية �لرفيعة«.
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للبرتول)7)), واملادة 1/21  امل�شدرة  العربية  االأقطار  الق�شائية ملنظمة  الهيئة  بروتوكول 
االأوروبية  للمحكمة  املن�شئة  االأ�شا�شية  االإن�شان وحرياته  االأوروبية حلقوق  االتفاقية  من 

حلقوق االإن�شان)8)). 
و�لنز�هة  �حلياد  �رشط  �إعمال  يتم  ال  �أنه  �إلى  -هنا-  �الإ�ضارة  تفوتنا  �أن  ينبغي  وال 
والتخ�ش�ض على اإطالقه, حيث يخ�شع ت�شكيل املحكمة الدولية الدائمة ملجموعة من 
»حيدة  االأكرث  املر�شح  اختيار  عدم  اإمكانية  عنه  ينتج  الذي  االأمر  االأخــرى,  ال�شوابط 
ونزاهة وتخ�ش�شاً« رغبة يف احرتام ال�شوابط املتعلقة باجلن�شية اأو التوزيع اجلغرايف 
اإلى  تهدف  �شوابط  وجميعها  العامل,  يف  الرئي�شية  القانونية  النظم  متثيل  اأو  العادل 
احليلولة دون انتماء غالبية الق�شاة اإلى دولة واحدة اأو مموعة حمددة من الدول ما قد 

يوؤدي اإلى هيمنة توجه �شيا�شي اأو قانوين واحد على عملها.
جانب  ��ضرت�ط  من  �لرغم  على  العامل  يف  الرئي�ضية  القانونية  النظم  متثيل  ب- 
كبري من النظم االأ�شا�شية للمحاكم الدولية الدائمة, وخا�شة العاملية منها)9)), ل�رشورة اأن 
ي�شمن ت�شكيل املحكمة متثيل النظم القانونية الرئي�شية يف العامل, اإال اأن اأياً منها مل يحدد 
ماهية هذه النظم اأو كيفية متثيلها, االأمر الذي يثري اإ�شكاليات تتعلق بتحديدها ومبا اإذا 

كان متثيلها يجب اأن يتم على قدم امل�شاواة اأم اأنه يتم فقط بطريقة عادلة. 

تق�صي �ملادة �لر�بعة من بروتوكول �لهيئة �لق�صائية ملنظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول باأن يختار   ((7(
الق�شاة »من بني الأ�شخا�ص الذين ل ي�شك يف حيدتهم، وتتوافر فيهم ال�شروط الالزمة ل�شغل اأعلى املراكز 

�لق�صائية يف بالدهم �أو يكونو� من �لفقهاء ذوى �ل�صمعة �لدولية«.
 Les juges doivent jouir de« :تن�ص �ملادة ))/) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان على �أن  ((8(
 la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour
l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes po -

.»sédant une compétence notoire
كلهم-  يكن  اإن مل   - اأع�شائها  لأن جل  ال�شرط  الإقليمية هذا  الدائمة  الدولية  املحاكم  ت�شرتط  ل  عادة   ((9(
ينتمون �إلى نظام قانوين و�حد �أو نظامني، وهذه �لوحدة �أو �لتقارب يف �لنظم �لقانونية هي �لتي تعد يف 

�لو�قع، مع غريها من �لعو�مل �لأخرى، �مل�صجع �لرئي�ص على �لتنظيم �لإقليمي.
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وعلى اأي حال, فاإذا كان من الثابت اأن املجتمع الدويل يحتوي حالياً على )194( 
النظم  هذه  تق�شيم  ميكن  فاإنه  اخلا�ض,  القانوين  بنظامها  منها  واحدة  كل  تتميز  دولة 
القانونية الداخلية املختلفة اإلى عائالت اأو نظم قانونية رئي�شية وفقاً ملجموعة من املعايري 
منها طبيعة التنظيم القانوين واملفاهيم التي يتبناها كل نظام قانوين وامل�شادر ال�شكلية 
التي ي�شتقي منها اأحكامه, وبحيث من املتفق عليه يف فقه القانون املقارن اأن هناك نظامني 
االأجنلو�شك�شوين  القانوين  النظام  يف  جهة  من  يتمّثالن  العامل  يف  رئي�شيني  قانونيني 
الذي يعتمد على القانون غري املكتوب وعلى ال�شوابق الق�شائية كاأهم م�شدر للقانون 
وياأتي يف مقدمة اأتباعه القانون االإجنليزي والقانون االأمريكي, ومن جهة اأخرى النظام 
الت�رشيع ب�شفة  القانون املكتوب وعلى  الذي يعتمد على  الروماين  الالتيني  القانوين 
ياأتي يف مقدمتها  املعتمد يف دول عديدة  النظام  للقانون وهو  رئي�ض  خا�شة كم�شدر 

فرن�شا واأملانيا واإيطاليا واإ�شبانيا)0)). 
واإلى جانب هذين النظامني القانونيني الرئي�شيني, توجد النظم القانونية الدينية 
كالنظام القانوين اليهودي وامل�شيحي واالإ�شالمي, وهذا االأخري ُيعد نظاماً قانونياً 
كلياً  يكون  يكاد  اختالفاً  االأخرى  القانونية  النظم  من  عن غريه  م�شتقاًل وخمتلفاً 
من حيث اعتماده يف حتديد م�شادر القاعدة القانونية على القراآن الكرمي وال�شنَّة 

 Voir Couston M., »La multiplication des juridictions internationales:  ((0(
�أي  ب�صفة عامة،  للقانون  �أن  �إلى  �لإ�صارة  جتدر   .sens et dynamiques«, op.cit., p.48
�صو�ء كان د�خليًا �أم دوليًا، نوعني من �مل�صادر هما من جهة �مل�صادر �لر�صمية �أو �ل�صكلية وهي �أ�صاليب 
وطرق �إن�صاء هذ� �لقانون كالت�صريعات و�للو�ئح و�لأعر�ف و�ملعاهد�ت �لدولية وقر�ر�ت �ملنظمات �لدولية 
على �صبيل �ملثال، ومن جهة �أخرى �مل�صادر �ملادية و�لتي تتمثل يف جمموعة �لعو�مل �لجتماعية و�ل�صيا�صية 
�إن�صاء �لقانون كاأن تربم �تفاقية  �أو �مل�صرع« على  و�لإن�صانية و�لأخالقية و�لقت�صادية �لتي حتث »�ملنظم 
دولية ملكافحة �لإرهاب نظرً� لنت�صار �أعمال �لإرهاب �لدويل �أو �أن ي�صدر قانون د�خلى لتنظيم �أ�صعار �ل�صلع 
و�خلدمات نظرً� ملا لوحظ من مغالة �لتجار ومقدمي �خلدمات يف �أ�صعارها. و�لدر��صات �لقانونية تركز 
�أو �ل�صكلية للقانون وت�صتعني بالدر��صات �لقت�صادية و�لجتماعية  بطبيعة �حلال على �مل�صادر �لر�صمية 

و�ل�صيا�صية لالإ�صارة باقت�صاب �إلى م�صادره �ملادية.



92
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

النبوية ب�شفة اأ�شا�شية وال يلجاأ اإلى الت�رشيعات اإال ب�شفة تكميلية. كما يوجد اأي�شاً 
نظم قانونية اأخرى متعددة كالنظام القانوين الهندي, والنظام القانوين ال�شيني, 
والنظام القانوين اليابانى, والنظام القانوين االأفريقى, والنظام القانوين الرو�شى, 
والرنويج  واأي�شلندا  وفنلندا  الدامنرك  يف  ال�شائد  االإ�شكندنايف  القانوين  والنظام 

وال�شويد. 
واملطلوب وفقاً لهذا املبداأ لي�ض هو متثيل كل النظم القانونية يف العامل داخل ت�شكيل 
املحكمة الدولية الدائمة, حيث ال ميكن من الناحية الواقعية حتقيق ذلك بح�شبان العدد 
املحدود لق�شاة املحكمة, واإمنا املطلوب هو فقط متثيل النظم القانونية »الرئي�شية« التي 
تكت�شب هذا الو�شف من عدد ومكانة الدول التي تتبناها, اإ�شافة اإلى اأن املق�شود هو 
على  العاملية  املحاكم  ت�شكيل  ي�شتمل  بحيث  املت�شاوي,  التمثيل  ولي�ض  العادل  التمثيل 
ق�شاة ينتمون اإلى النظم القانونية االأجنلو�شك�شونية والالتينية واالإ�شالمية وبع�ض النظم 

االأخرى كالنظامني االأفريقي وال�شينى. 
و�رشط متثيل �لنظم �لقانونية �لرئي�ضية يف �لعامل د�خل ت�ضكيل �ملحاكم �لدولية �لد�ئمة 
من�شو�ض عليه على �شبيل املثال يف املادة التا�شعة من النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل 
واملادة  الدولية)))),  اجلنائية  للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  من   8/36 واملادة  الدولية)))), 

2/2 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة الدولية لقانون البحار)))).

تن�ص �ملادة �لتا�صعة من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية على �أنه »على �لناخبني عند كل �نتخاب   ((((
�أن ير�عو� �أنه ل يكفى �أن يكون كل و�حد من �ملنتخبني حا�صاًل على �ملوؤهالت �ملطلوبة �إطالقا، و�إمنا ينبغى 

�أن يكون تاأليف �ملحكمة يف جملتها كفياًل بتمثيل �ملدنيات �لكربى و�لنظم �لقانونية �لرئي�صية يف �لعامل«.
تق�صي �ملادة ))/8 من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية باأنه » )�أ) عند �ختيار �لق�صاة، تر�عى �لدول   ((((

�لأطر�ف، يف �إطار ع�صوية �ملحكمة، �حلاجة �إلى ما يلى: ))) متثيل �لنظم �لقانونية �لرئي�صية يف �لعامل«.
 La représentation« :ت�صري �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار �إلى �أن  ((((
 des principaux systèmes juridiques du monde et )…( sont assurées dans

.»la composition du Tribunal
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ج- عدم جواز انتماء اأكرث من قا�ٍص لدولة واحدة 
قا�ٍس  من  �أكرث  �لد�ئمة على  �لدولية  �ملحكمة  ��ضتمال  بعدم جو�ز  �ل�رشط  يق�ضي هذ� 
واحد من ذات اجلن�شية, وُيعد املر�شح الذي يتمتع بجن�شية اأكرث من دولة من رعايا الدولة 
التي يبا�رش فيها عادة حقوقه املدنية وال�شيا�شية؛ ويتعلق االأمر هنا مببداأ يكاد يكون مدرجاً يف 
جميع النظم االأ�شا�شية للمحاكم الدولية الدائمة �شواء كانت عاملية اأم اإقليمية)))), ويكمله 
�شابط اآخر يق�شي باأنه حينما يح�شل اأكرث من مر�شح من رعايا دولة واحدة على االأ�شوات 
الالزمة للتعيني كقا�ٍض باملحكمة, يتم اختيار االأكرب �شناً للعمل بها وُي�شتبعد االآخرون)))). 

�ملحكمة  ق�ضاة  �نتماء  �لرغبة يف �ضمان  تتمّثل يف  �ل�رشط  �إعمال هذ�  من  و�حلكمة 
�لدولية �لد�ئمة بجن�ضياتهم الأكرب عدد ممكن من �لدول، وبحيث تكون دواًل ممثلة الأنظمة 
قانونية وجتمعات جغرافية متباينة, واحليلولة من ثم دون هيمنة دولة اأو عدد حمدود من 
الدول على ت�شكيل املحكمة, وخا�شة اإذا ما اأخذنا يف االعتبار حمدودية عدد الق�شاة, 

وكونهم ابتداًء ال ينتمون اإال اإلى دول ونظم حمدودة.
2- ال�صوابط اجلديدة 

املحاكم  ت�شكيل  على  عامة  ب�شفة  تهيمن  اأ�شبحت  التي  اجلديدة  ال�شوابط  تتمّثل 
الدولية الدائمة حديثة الن�شاأة يف وجوب تطبيق مبداأ التمثيل اجلغرايف العادل, و�رشورة 

�شمان متثيل عادل بني الذكور واالإناث. 
�نظر �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، و�ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية   ((((
لقانون �لبحار، و�ملادة ))/7 من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، و�ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي 
وحرياته  �لإن�صان  حلقوق  �لأوروبية  �لتفاقية  من  �لع�صرين  و�ملادة  �لعربية،  �لدول  جلامعة  �لإد�ري��ة  للمحكمة 
اأطراف  الأ�شا�شية التي ت�شرتط اأن تتكون املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان من عدد من الق�شاة م�شاو لعدد 
�لأمريكية  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  و�ملادة )/) من  باملحكمة،  و�حد  قا�ص  دولة  لكل  �أن  يعنى  ما  �لتفاقية 

حلقوق �لإن�صان، و�ملادة �لر�بعة من بروتوكول �لهيئة �لق�صائية ملنظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول.
�أنه  �لدولية من  �لعدل  �لأ�صا�صي ملحكمة  �لنظام  �ملادة 0)/) من  عليه  تن�ص  ما  �ملثال  �صبيل  على  �نظر   ((((
»�إذ� ح�صل �أكرث من مر�صح من رعايا دولة و�حدة على �لأكرثية �ملطلقة لالأ�صو�ت يف �جلمعية �لعامة ويف 

جمل�ص �لأمن �عترب �أكربهم �صنًا هو وحده �ملنتخب«.
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 اأ- التمثيل اجلغرايف العادل 
�لعادل«  �جلغر�يف  »�لتمثيل  �رشط  �عتبار  يف  �ل�ضبب  �أن  �إلى  بد�ءة  �الإ�ضارة  جتدر 
اإلى  الدائمة يعود من جهة  الدولية  لت�شكيل املحاكم  ال�شوابط اجلديدة احلاكمة  �شمن 
اأن النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية, ومن قبلها املحكمة الدائمة للعدل الدويل, 
النظام  هذا  من  التا�شعة  املادة  اكتفت  حيث  املحكمة,  ت�شكيل  عند  تطبيقه  يتطلب  مل 
و�لنظم  �لكربى  �ملدنيات  بتمثيل  كفياًل  جملته  يف  �ملحكمة  ت�ضكيل  يكون  �أن  با�ضرت�ط 
القانونية الرئي�شية يف العامل)))), ومن جهة اأخرى اإلى اأن اأول حمكمة دولية دائمة عاملية 
تتبنى هذ� �ل�رشط هي �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار �لتي مل تبد�أ يف ممار�ضة عملها �إال 

اعتباراً من االأول من اأكتوبر عام )7))1996. 
ويعني �رشط »�لتمثيل �جلغر�يف �لعادل« �رشورة �نتماء ق�ضاة �ملحكمة �لدولية �لد�ئمة 
اإلى خمتلف املناطق اجلغرافية يف العامل اإذا كان االأمر يتعلق مبحكمة عاملية اأو انتمائهم 
ل �شك اأن جتاهل النظام الأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية لتطبيق �شرط »التوزيع اجلغرايف العادل« عند   ((((
ت�صكيل �ملحكمة يجد مربره يف �أنه وقت �إن�صاء �ملحكمة عام ))9) كانت غالبية دول �أفريقيا و�آ�صيا خا�صعة 
لالحتالل، ومن ثم فاإن متثيلها كان م�شئولية الدول املحتلة، وتطلب تطبيق هذا ال�شرط اآنذاك مل يكن له 
معنى �أو مدلول كبري؛ �أما وقد تغري �لو�صع وح�صلت هذه �لدول على ��صتقاللها، فاإنه ينبغى �إدر�ج هذ� 
ال�شرط يف النظام الأ�شا�شي للمحكمة ل�شمان متثيل عادل للدول النامية عند ت�شكيلها. انظر يف هذا املعنى 
د. �صالح �لدين عامر، �لقانون �لدويل للبحار: در��صة لأهم �أحكام �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار 
لعام )98)، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 000)، �ض589. ولكنه من االإن�شاف 
�لعدل  �لأ�صا�صي ملحكمة  �لنظام  �لرغم من عدم وجود ن�ص �صريح يف  �أنه على  �إلى  اأي�ضً�  ن�شري  اأن 
الفرتات  خالل  املحكمة  ت�شكيل  يف  الناظر  فاإن  العادل«،  اجلغرايف  »التوزيع  �شرط  تطبيق  يكفل  الدولية 
�لأخرية، يالحظ مر�عاة تطبيقه، وهذ� ما ُي�صتفاد على �صبيل �ملثال من �لت�صكيل �حلالى، �أكتوبر ))0)، 
�أوروبا  �أفريقيا، و))) ق�صاة من  قارة  �آ�صيا، و))) ق�صاة من  قارة  �ملحكمة ))) ق�صاة من  ت�صم  حيث 

�لغربية و�لدول �لأخرى، و))) قا�صيان من �أوروبا �ل�صرقية، و))) ق�صاة من �لدول �لأمريكية.
 Couston M., »La :انظر حول تطبيق هذا ال�شرط يف اإطار املحاكم الدولية الدائمة ب�شفة عامة  ((7(
 multiplication des juridictions internationales: sens et dynamiques«,
 op.cit., p.48 et s. Selon l’auteur »le TIDM a été le premier dans lequel
 le concept de répartition géographique équitable a fait son apparition à

.»propos de la composition du tribunal
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»االإقليمية«  معيار  اإطار  داخل  اأو  املعنى  اجلغرايف  االإقليم  داخل  املناطق  خمتلف  اإلى 
املعتمد, �شواء كان معياراً لغوياً اأو دينياً اأو جغرافياً اأو ثقافياً وتاريخياً اأو غريه, اإذا كّنا 

يف مواجهة حمكمة دولية دائمة اإقليمية. 
�جلغر�يف  »�لتمثيل  �رشط  �لن�ضاأة  حديثة  �لد�ئمة  �لدولية  �ملحاكم  غالبية  وتتبنى 
العادل«, وهذا هو على �شبيل املثال حال ما تق�شي به املادة 2/2 من النظام االأ�شا�شي 
للمحكمة الدولية لقانون البحار, واملادة 8/36 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية 

الدولية الذي دخل حيز النفاذ يف االأول من يوليو عام )8))2002. 
ولعله من املفيد يف هذا ال�شاأن اأن ن�شري اإلى اأن املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان 
قد تبنت ما ميكن �أن ن�ضميه ب�رشط »�لتوزيع �جلغر�يف �ملت�ضاوي« ولي�س �لعادل، حيث 
ت�ضرتط �ملادة »�لع�رشون« من �التفاقية �الأوروبية حلقوق �الإن�ضان وحرياته �الأ�ضا�ضية �أن 
تتكّون املحكمة من عدد من الق�شاة م�شاٍو لعدد الدول اأطراف االتفاقية, وكان من نتيجة 
ذلك ا�شتمال املحكمة يف االأول من مايو عام 2012 على خم�شة واأربعني قا�شياً ينتمون 

اإلى اخلم�ض واأربعني دولة اأطراف االتفاقية. 
وال �ضك �أن تطبيق هذ� �ل�رشط على ت�ضكيل �ملحاكم �لدولية �لد�ئمة يثري جمموعة 
من االإ�شكاالت العملية املهمة التي تتعلق على التوايل بتحديد املناطق اجلغرافية �شواء 
ت�شكيل  منطقة جغرافية يف  كل  وبن�شيب  االإقليمي,  اأو  العاملي  الدويل  امل�شتوى  على 
�شمن  ت�شنيفها  ميكن  ال  التي  الدول  وبو�شع  اإليها,  املنتمني  الق�شاة  عدد  اأي  املحكمة 
املناطق اجلغرافية املعتمدة �شواء الأ�شباب جغرافية كا�شرتاليا اأو الأ�شباب �شيا�شية تتعلق 

برف�شها من املحيط االإقليمي كاإ�رشائيل. 

ومن املحاكم الدولية الدائمة التي مل تبداأ بعد يف ممار�شة عملها، يتبنى �شرط التوزيع اجلغرايف العادل   ((8(
�أي�صًا كل من �ملادة )/)ه�) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية، و�ملادة )/) من �لنظام 

�لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان.
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اأما فيما يتعلق باإ�شكالية حتديد املناطق اجلغرافية على م�شتوى العامل, فاإن ما يجري 
العامة لالأمم املتحدة يف  اإليه اجلمعية  اأ�شارت  التحديد الذي  باعتماد  عليه العمل يفيد 
قرارها رقم )1991( ال�شادر يف ال�شابع ع�رش من دي�شمرب عام 1963 واخلا�ض بتعديل 
ُيق�شم  اإلى خم�شة ع�رش ع�شواً, والذي مبقت�شاه  اأحد ع�رش  ت�شكيل مل�ض االأمن من 
و«اأمريكا  اأوروبــا«  و«�رشق  و«اأفريقيا«  »اآ�شيا«  هي  جغرافية  مناطق  خم�ض  اإلى  العامل 

الالتينية ودول الكاريبى« و«اأوروبا الغربية والدول االأخرى«)9)). 
اجلمعية  قبل  من  العامل  م�شتوى  على  الرئي�شية  اجلغرافية  للمناطق  التحديد  وهذا 
من  اأي  اإلى  تنتمي  ال  التي  الدول  مل�شكلة  حاًل  طياته  يف  يحمل  املتحدة  لالأمم  العامة 
هذه املناطق الأ�شباب جغرافية اأو �شيا�شية, حيث تدخل يف طائفة دول »اأوروبا الغربية 

والدول االأخرى« مع مراعاة زيادة املقاعد املخ�ش�شة لها. 
النظم  فبع�ض  االإقليمي,  امل�شتوى  على  اجلغرافية  املناطق  حتديد  يخ�ض  وفيما 
املنظمة  املتبع داخل  التحديد  تتبنى ذات  االإقليمية  الدائمة  الدولية  للمحاكم  االأ�شا�شية 
النظام  املادة 3/3 من  املثال حال  تتبعها, وهذا هو على �شبيل  التي  االإقليمية  الدولية 
االأ�شا�شي للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان التي تعتمد ذات التحديد الذي 
يقرره موؤمتر روؤ�شاء الدول واحلكومات يف االحتاد االأفريقى, ولكن البع�ض االآخر يتبنى 
�رشط »�لتمثيل �جلغر�يف �لعادل« دون �الإ�ضارة �إلى �ملعيار و�جب �الإتباع لتحديد �ملناطق 
اجلغرافية, وهذا هو �شاأن املادة 5/)هـ( من النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل االإ�شالمية 
�لدولية، و�إن كانت قد قرنت بني هذ� �ل�رشط و�رشط �آخر رمبا يكون بدياًل عنه ل�ضهولة 

تطبيقه، وهو �رشط »�لتمثيل �للغوي للدول �الأع�ضاء«. 
وهكذ� على �صبيل �ملثال، تن�ص �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار على تبنى   ((9(
 Il ne peut y avoir« :هذ� �لتحديد للمناطق �جلغر�فية يف �لعامل �لو�رد يف قر�ر �جلمعية �لعامة
 moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par

.»l’Assemblée générale des Nations Unies
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املق�شود  فاإن  املحكمة,  ت�شكيل  منطقة جغرافية يف  بن�شيب كل  يتعلق  فيما  واأخرياً 
ويحتمل  ف�شفا�ض  ا�شطالح  وهو  »املت�شاوي«,  التمثيل  ولي�ض  »العادل«,  التمثيل  هو 
العديد من التاأويالت واالجتهادات؛ وُيالحظ يف هذا ال�شاأن اأن بع�ض النظم االأ�شا�شية 
للمحاكم الدولية ت�شع حداً اأدنى من الق�شاة لكل منطقة جغرافية ال يجوز النزول عنه 
التي  البحار  لقانون  الدولية  النظام االأ�شا�شي للمحكمة  املادة 2/3 من  وهذا هو حال 
تن�ض على اأال يقل ن�شيب كل منطقة جغرافية عن ثالثة ق�شاة)0)), وبع�شها يوزع املقاعد 
ب�شفة حمددة �شاأن املادة 3/3 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق 
�إذ� كان ذلك ممكناً وتخ�ض�س  �الإن�ضان �لتي تخ�ض�س لكل منطقة جغر�فية ثالثة ق�ضاة 

ملنطقة »غرب اأفريقيا« اأربعة مقاعد)))).
ب- التمثيل العادل بني الذكور والإناث 

ُيعد �رشط »�لتمثيل �لعادل بني �لذكور و�الإناث« من �ل�ضو�بط �جلديدة �لتي تتطلب 
النظم االأ�شا�شية لبع�ض املحاكم الدولية الدائمة مراعاتها عند اختيار الق�شاة, حيث تن�ض 
املادة 8/36 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية على �رشورة اأن ُيراعى عند 
اختيار الق�شاة متثيل عادل بني الذكور واالإناث, وتق�شي املادة 2/5 من النظام االأ�شا�شي 
ُيالحظ هنا �أن �أطر�ف �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98) قد �تفقو� يف �جتماعهم �ملنعقد خالل   ((0(
لأفريقيا  يكون  �أن  على  نيويورك  عام )99) يف  يوليو  من  و�لثالثني  �حلادي  �إلى  و�لع�صرين  �لر�بع  من  �لفرتة 
�أربعة ق�صاة، ولأوروبا  �لكاريبي  �لالتينية ودول  �أي�صًا، ولأمريكا  باملحكمة، ولآ�صيا خم�صة ق�صاة  خم�صة ق�صاة 
�لغربية و�لدول �لأخرى ثالثة ق�صاة، ولأوروبا �ل�صرقية ثالثة ق�صاة �أي�صًا. وحاًل مل�صكلة �لدول �لتي ل تنتمي �إلى 
�أية منطقة جغر�فية، مت تخ�صي�ص �ملقعد �حلادي و�لع�صرين يف �ملحكمة للمر�صحني من مو�طني هذه �لدول، 
وذلك على �أن مُينح هذ� �ملقعد ملنطقة �أوروبا و�لدول �لأخرى يف حالة عدم جناح �أي من هوؤلء �ملر�صحني يف 

�لنتخابات، وهو ما حدث يف �أول �نتخابات جرت لختيار ق�صاة �ملحكمة يف �لأول من �أغ�صط�ص عام )99).
 Chacune« :تن�ص �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان على �أن  ((((
des régions géographiques de l’Afrique, telles que définies par les déc -
 sions de la Conférence, est représentée, dans les cas où cela est possible,
 par trois )3( juges, à l’exception de la région Ouest qui est représentée

.»par quatre )4( juges
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للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان مبنح كل دولة طرف يف الربوتوكول املن�شئ 
الق�شاة  اختيار  عند  اأنه  مراعاة  مع  اثنني  عن  يزيد  ال  عدد  تر�شيح  يف  احلق  للمحكمة 

ُيراعى التمثيل العادل بني النوعني)))). 
وُيالحظ يف هذ� �ل�ضاأن �أن ما يقت�ضيه ذلك �ل�رشط هو »�لتمثيل �لعادل« بني �لذكور 
عدالة  مدى  تقدير  اأن  االعتبار  يف  االأخذ  مع  املت�شاوي«,  »التمثيل  ولي�ض  واالإنــاث, 
�لتمثيل �أمر يعود �إلى �جلهاز �ملنوط به �ختيار �لق�ضاة يف كل حمكمة على حدة، و�لذي 

عادة ما يتكّون من مموع الدول اأطراف النظام االأ�شا�شي للمحكمة. 
كما ي�ضري �لو�قع �لعملي �إلى �أن عدم �لن�س على تطبيق �رشط »�لتمثيل �لعادل بني 
الذكور واالإناث« من قبل النظم االأ�شا�شية للعديد من املحاكم الدولية الدائمة العاملية 
الت�شكيل  ي�شم  حيث  الق�شاة,  اختيار  عند  جتاهله  اأو  تطبيقه  عدم  يعني  ال  واالإقليمية 
احلايل ملحكمة العدل الدولية على �شبيل املثال بع�ض االإناث على الرغم من خلو نظامها 

�الأ�ضا�ضي من �رشط يفر�س ذلك)))). 
�لدولية  �ملحاكم  �إطار  يف  �ل�رشط  هذ�  تطبيق  �أن  �العتبار  يف  �الأخذ  يجب  ولكنه 
الدائمة التي يكون حق التقا�شي اأمامها قا�رشاً على دول اإ�شالمية فقط, اأو حتى متاحاً 
الراجح يف  الراأي  اإليه  ما يذهب  اإ�شكاليات مردها  يثري  اإ�شالمية,  اإ�شالمية وغري  لدول 
املادة  �شياغة  جتئ  االإطار  هذا  ويف  الق�شاء,  ملن�شب  املراأة  تويل  جواز  عدم  من  الفقه 
�أن:  على  �لإن�صان  وحقوق  للعدل  �لأفريقية  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  من   (/( �مل��ادة  تن�ص  هكذ�،   ((((
 Chaque Etat partie peut présenter jusqu’à deux )2( candidat et dans«
 ce processus de nomination, aura en vue la représentation équitable des

.»deux sexes
�لقا�صية  هم  �لن�صاء  من  ق�صاة  ثالثة  ي�صم   ،(0(( �أكتوبر  �لدولية،  �لعدل  ملحكمة  �حل��ايل  فالت�صكيل   ((((
�ثنا ع�صر قا�صيًا من �لرجال ينتمون  �إلى ذلك  �إ�صافة  �ل�صينية و�لأمريكية و�لأوغندية، وت�صم �ملحكمة 
�إلى �صلوفاكيا و�ملك�صيك و�ليابان وفرن�صا ونيوزلند� و�ملغرب ورو�صيا و�لرب�زيل و�ل�صومال و�ململكة �ملتحدة 

لربيطانيا �لعظمى و�أيرلند� �ل�صمالية و�إيطاليا و�لهند.
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الرابعة من النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل االإ�شالمية الدولية التي ُيـفهم منها اأن ق�شاة 
املحكمة يجب اأن يكونوا من الرجال وحدهم)))).

ثانيًا: التوجه نحو اإن�صاء املحاكم املتخ�ص�صة 

تنق�شم املحاكم الدولية الدائمة, على نحو ما اأملحنا يف مقدمة الدرا�شة, اإلى حماكم 
عامة االخت�شا�ض ميكن اأن تنظر يف ت�شوية جميع املنازعات الدولية, وحماكم متخ�ش�شة 
يقت�رش دورها على الف�شل يف طائفة معينة منها؛ وال �شك اأن التوجه نحو اإن�شاء املحاكم 
الدولية الدائمة املتخ�ش�شة ُيعد تطوراً اإيجابياً, حيث من �شاأنه اإيجاد ق�شاء دويل دائم 
االأمر  متخ�ش�شني,  ق�شاة  خالل  من  الدولية  املنازعات  من  حمددة  نوعية  يف  يف�شل 
الذي يرتتب عليه �رشعة الف�شل فيها, وهي م�شاألة على درجة كبرية من االأهمية على 
امل�شتويني الداخلي والدويل مبا متثله من حفظ للحقوق وعدم �شياعها, بل والتطبيق 

االأمثل والواعي الأحكام القانون)))).
1- التوجه على امل�صتوى الدويل العاملي 

ال يوجد على امل�شتوى الدويل العاملي اإال حمكمة دولية دائمة وحيدة تتمتع بعمومية 
املحاكم  من  العديد  هناك  اأن  حني  يف  الدولية,  العدل  حمكمة  هي  االخت�شا�ض 
املا�شي؛  القرن  من  التا�شع  العقد  خالل  خا�شة  ب�شفة  عددها  تكاثر  التي  املتخ�ش�شة 
العاملية  الدائمة  الدولية  املحاكم  ال�شوء على خمتلف  اإلقاء  اإلى  هنا  الدرا�شة  وتهدف 
لنتخاب  »ي�شرتط  اأنه  على  الدولية  الإ�شالمية  العدل  ملحكمة  الأ�شا�شي  النظام  من  الرابعة  املادة  تن�ص   ((((
ع�صو يف �ملحكمة �أن يكون م�صلمًا عدًل من ذوى �ل�صفات �خللقية �لعالية ومن رعايا �إحدى �لدول �لأع�صاء 
يف �ملنظمة على �أن ل يقل عمره عن �أربعني عامًا و�أن يكون من فقهاء �ل�صريعة �مل�صهود لهم وله خربة يف 

�لقانون �لدويل، وموؤهاًل للتعيني يف �أرفع منا�صب �لإفتاء �أو �لق�صاء يف بالده«.
 Daillier P. et Pellet A., Droit :نظر حول �لتمييز بني �لق�صاء �لدويل �لد�ئم �لعام و�ملتخ�ص�ص�  ((((
 international public )Nguyen Quoc Dinh+(, op.cit., p.873; Dupuy
.P-M., Droit international public, Dalloz, Paris, 5ème éd, 2000, p.515
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املتخ�ش�شة مع الرتكيز على اإي�شاح تخ�ش�شها يف ت�شوية طائفة حمددة من املنازعات 
الدائمة  الدولية  املحكمة  اخت�شا�ض  بيان  اإلى  ذلك  قبل  نعمد  �شوف  ولكننا  الدولية, 

العاملية الوحيدة التي تتميز بعمومية االخت�شا�ض.
اأ- اقت�ضار عمومية الخت�ضا�ص على حمكمة العدل الدولية وحدها 

حمكمة العدل الدولية هي اأحد االأجهزة الرئي�شية ال�شتة ملنظمة االأمم املتحدة, وهي 
بهولندا وال  ال�شالم يف مدينة الهاي  الرئي�ض)))), ومقرها هو ق�رش  الق�شائي  جهازها 
يوجد ما يحول دون عقد جل�شاتها يف اأي مكان اآخر؛ وتتكّون املحكمة من خم�شة ع�رش 
قا�شياً يتم انتخابهم من قبل كل من اجلمعية العامة ومل�ض االأمن من بني قائمة ت�شم 
مر�شحني من قبل خمتلف الدول اأع�شاء االأمم املتحدة, وذلك اإ�شافة اإلى تبني النظام 

االأ�شا�شي للمحكمة لنظام القا�شي اخلا�ض)7)). 
وتوؤ�ش�ض عمومية اخت�شا�ض حمكمة العدل الدولية على ما ورد يف املادة 1/36 من 
نظامها االأ�شا�شي من اأن »ت�شمل والية املحكمة جميع الق�شايا التي يعر�شها عليها املتنازعون«, 
االأمر الذي يعني اخت�شا�شها بالف�شل يف اأي نزاع يقرر اأطرافه عر�شه عليها دون النظر 
اأو يتعلق باحلدود اجلغرافية  اإلى املو�شوع الذي ين�شب عليه والذي قد يكون اقت�شادياً 
التعاون  اأو  والقن�شلية  الدبلوما�شية  العالقات  اأو  االإن�شان  حقوق  اأو  البحار  اأو  بالبيئة  اأو 
الق�شائي اأو غريها من امل�شائل, حيث اإن املعول عليه يف ثبوت االخت�شا�ض للمحكمة هو 

اإرادة اأطراف النزاع, وهذا ما ا�شطلح على ت�شميته »باالخت�شا�ض االختيارى«)8)). 
تن�ص �ملادة 7/) من ميثاق �لأمم �ملتحدة على �أنه »تن�صاأ �لهيئات �لآتية فروعًا رئي�صية لالأمم �ملتحدة: جمعية عامة،   ((((
جمل�ص �أمن، جمل�ص �قت�صادي و�جتماعي، جمل�ص و�صاية، حمكمة عدل دولية، �أمانة«، وتق�صي �ملادة ))9) من ذ�ت 
�مليثاق باأن »حمكمة �لعدل �لدولية هي �لأد�ة �لق�صائية �لرئي�صية لالأمم �ملتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها �لأ�صا�صي 

�مللحق بهذ� �مليثاق وهو مبنى على �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لد�ئمة للعدل �لدويل وجزء ل يتجز�أ من �مليثاق«.
�نظر �ملادتني �لثانية و�لثالثة وما بعدهما من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  ((7(

�نظر د. جعفر عبد �ل�صالم، �ملنظمات �لدولية، در��صة فقهية وتاأ�صيلية للنظرية �لعامة للتنظيم �لدويل ولالأمم �ملتحدة   ((8(
و�لوكالت �ملتخ�ص�صة و�ملنظمات �لإقليمية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �ل�صاد�صة، 990)، �ص))) وما بعدها.
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وقبول االأطراف املتنازعة لالخت�شا�ض االختياري ياأخذ يف الواقع العملي اأ�شكااًل 
متعددة منها اإبرامها التفاق خا�ض Compromis ين�ض �رشاحة على قبولها جميعاً عر�ض 
النزاع القائم بينها على املحكمة, ومنها »القبول ال�شمني« كاأن يلجاأ اأحد املتنازعني اإلى 
املحكمة دون اتفاق م�شبق ومتّثل االأطراف االأخرى اأمام املحكمة وترتافع يف املو�شوع 
دون اإثارة اأي دفع يتعلق بعدم االخت�شا�ض, ومنها اأي�شاً اإدراج ن�ض �رشيح يف اتفاقية 
دولية يعقد االخت�شا�ض للمحكمة بنظر املنازعات املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اأحد اأحكامها 

والتي قد تن�شاأ يف امل�شتقبل)9)).
ب- تعدد املحاكم العاملية املتخ�ض�ضة 

تتمّثل املحاكم الدولية الدائمة املتخ�ش�شة على امل�شتوى العاملي يف املحكمة الدولية 
لقانون البحار, واملحكمة اجلنائية الدولية, واملحكمة االإدارية لالأمم املتحدة, واملحكمة 
العاملية  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية  الدولية, وجهاز  العمل  ملنظمة  االإدارية 

الذي يتميز بطابع ق�شائي. 
فاملحكمة الدولية لقانون البحار اأن�شئت مبقت�شى املادة 1/287 من اتفاقية االأمم 
املتحدة لقانون البحار لعام 1982 كاإحدى الو�شائل ال�شلمية لت�شوية املنازعات الدولية 
املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اأحكام االتفاقية)0))؛ ومل تبد�أ �ملحكمة يف ممار�ضة عملها �إال 
اإلى  اإ�شافة  قا�شياً,  وع�رشين  واحد  من  وتتكون   ,1996 عام  اأكتوبر  من  االأول  يف 
تبنيها لنظام القا�شي اخلا�ض, ويوجد مقرها يف مدينة هامبورج االأملانية مع منحها 
�نظر د. حمم��د �صامي عبد �حلميد، قانون �ملنظمات �لدولية، �جلزء �لأول، �لأمم �ملتحدة، د�ر �ملطبوعات   ((9(
�جلامعية، �ل�صكندرية، �لطبعة �لثامنة، 997)، �ص))) وما بعدها. يوجد �أي�صًا ما ي�صمى »بالخت�صا�ص 
�لإجباري  �لخت�صا�ص  بيان  مبنا�صبة  لحقًا  له  نعر�ص  �صوف  و�ل��ذي  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  �لإجباري« 

للمحاكم �لدولية �لد�ئمة ب�صفة عامة.
�نظر ملزيد من �لتفا�صيل د. حممد �صايف يو�صف، �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار: در��صة حتليلية للجو�نب   ((0(
�لتنظيمية و�لوظيفية للمحكمة ولأهم �لأحكام �لق�صائية �ل�صادرة عنها، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، 

)00)، 8)) �صفحة.
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احلق يف عقد جل�شاتها يف اأي مكان اآخر اإذا راأت ذلك منا�شباً)))). 
ويتجلى تخ�ش�ض املحكمة الدولية لقانون البحار يف اأنها ال تخت�ض اإال بنظر طائفة 
حمددة من املنازعات الدولية هي املتعلقة بالبحار, والتي تتمّثل ح�شب اأحكام اتفاقية 
تطبيق  اأو  بتف�شري  تت�شل  التي  املنازعات  يف   1982 لعام  البحار  لقانون  املتحدة  االأمم 
اأحكام االتفاقية, واملنازعات املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اأحكام اأي اتفاق يت�شل باأهداف 

االتفاقية اإذا وافق جميع اأطرافه على اخت�شا�ض املحكمة بنظره)))). 
مت  الذي  االأ�شا�شي  روما  نظام  مبقت�شى  اأن�شئت  فقد  الدولية,  اجلنائية  املحكمة  اأما 
التوقيع عليه من قبل عدد كبري من الدول يف ال�شابع ع�رش من يوليو عام 1998, ومل 
يدخل حيز النفاذ اإال يف االأول من يوليو عام 2002 وفقاً للمادة 1/126 منه))))؛ وتتكّون 
املحكمة من ثمانية ع�رش قا�شياً, ويوجد مقرها يف مدينة الهاي يف هولندا ولها اأن تعقد 
منا�شباً, واخت�شا�شها مكمل الخت�شا�ض  ترى ذلك  اآخر عندما  اأي مكان  جل�شاتها يف 
الق�شاء اجلنائي الوطني مبعنى اأنها ال تخت�ض بنظر اجلرمية حمل امل�شاءلة اإال اإذا كان هذا 

يعود �ل�صبب يف تاأخر بدء �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار يف ممار�صة عملها �إلى �صببني يتمثل �لأول منهما   ((((
يف �أن �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98) �لتي �أن�صاأت �ملحكمة مل تدخل حيز �لنفاذ �إل يف 
�ل�صاد�ص ع�صر من نوفمرب عام )99) بعد ��صتكمال �لت�صديقات �ل�صتني �لتي ت�صرتطها �ملادة 08)/) من 
�لتفاقية، ويتمثل �لثانى يف �أن �ملحكمة كانت حتتاج �إلى مزيد من �لوقت بعد عام )99) لإنهاء �لأمور �ملتعلقة 
 Treves T., »L’entrée :بانتخاب ق�صاتها وترتيب مقرها. �نظر حول دخول �لتفاقية حيز �لنفاذ
 en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et

.les conditions de son universalisme«, A.F.D.I., 1993, pp.850-873
لقانون  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  �ملادة )88)) من  و�لثانية من  �لأولى  �لفقرتني  �لو�ردة يف  �لأحكام  �نظر   ((((

�لبحار لعام )98).
تن�ص �ملادة )))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية على �أن يبد�أ نفاذ هذ� �لنظام »يف   ((((
�أو  �لقبول  �أو  للت�صديق  �ل�صتني  �إيد�ع �ل�صك  تاريخ  �ل�صتني من  �ليوم  �لذي يعقب  �ل�صهر  �لأول من  �ليوم 

�ملو�فقة �أو �لن�صمام لدى �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة«.
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االأخري غري قادر على اأو غري راغب يف مبا�رشة اخت�شا�شه اإزاءها)))). 
وتخ�ش�ض املحكمة اجلنائية الدولية, والتي ال تـُعد يف الواقع و�شيلة مبا�رشة لت�شوية 
خالل  من  ت�شويتها  يف  ت�شهم  مبا�رشة  غري  اآلية  باالأحرى  هي  واإمنا  الدولية,  املنازعات 
حماكمة مرتكبي اجلرائم الدولية التي عادة ما تكون �شبباً يف ن�شاأة املنازعات وا�شتمرارها, 
دولية هي  اأربع جرائم  ارتكاب  على  املعاقبة  املتمّثل يف  اجلنائي  اخت�شا�شها  من  ينتج 
جرمية االإبادة اجلماعية, واجلرائم �شد االإن�شانية, وجرائم احلرب, وجرمية العدوان)))). 
وفيما يتعلق باملحكمة االإدارية لالأمم املتحدة, فقد اأن�شئت مبقت�شى نظامها االأ�شا�شي 
الذي مت تبنيه بقرار اجلمعية العامة رقم )351 اأ( ال�شادر يف الرابع والع�رشين من نوفمرب 
عام 1949, وُعدل عدة مرات مبقت�شى قرارات �شادرة عن اجلمعية كان اآخرها القرار 
�شبعة  من  وتتكّون   ,2005 عام  اأبريل  من  ع�رش  الثالث  يف  ال�شادر   )283/59( رقم 
ق�شاة تعينهم اجلمعية العامة ملدة اأربع �شنوات ميكن جتديدها مرة واحدة فقط, ويلتزم 

�نظر �ملادتني �لأولى و�ل�صابعة ع�صرة من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية. و�نظر ملزيد من   ((((
�لتفا�صيل حول �ملحكمة د. حممد �صايف يو�صف، �لإطار �لعام للقانون �لدويل �جلنائى على �صوء �أحكام 
�أبو  �لقاهرة، )00)، ))) �صفحة؛ د.  �لعربية،  �لنه�صة  �لدولية، د�ر  للمحكمة �جلنائية  �لأ�صا�صي  �لنظام 
�خلري �أحمد عطيه، �ملحكمة �جلنائية �لدولية �لد�ئمة، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، 999). و�نظر �أي�صًا: 
Condorelli L., »La Cour pénale internationale: un pas de géant pou -
vu qu’il soit accompli«, R.G.D.I.P., 1999-1, pp.7-21., Carrillo-

 Salcedo J-A., »La Cour pénale internationale: l’humanité trouve une
 place dans le droit international«, R.G.D.I.P., 1999-1, pp.23-28.,
 Sur S., »Vers une Cour pénale internationale: la Convention de Rome
entre les ONG et le Conseil de sécurité«, R.G.D.I.P., 1999-1, pp.29-

 45., Politi M., »Le statut de Rome de la Cour pénale internationale: le
 .point de vue d’un négociateur«, R.G.D.I.P., 1999-4, pp.817-850
والق�شاء  الدولية  اجلنائية  املحكمة  بني  التكاملية  مبداأ  حول  خا�شة  ب�شفة  وانظر 
Bakker C., Le principe de complémentarité et les auto- sa -  الوطنى:

 sines: un regard critique sur la pratique de la Cour pénale internationale,
.R.G.D.I.P., 2008/2, pp.361-378

�نظر �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((((
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االأمني العام لالأمم املتحدة باتخاذ التدابري الالزمة ل�شمان �شري عمل املحكمة)))). 
واملحكمة االإدارية لالأمم املتحدة هي حمكمة دولية دائمة عاملية ومتخ�ش�شة الأنها ال 
تخت�ض اإال بنظر منازعات اإدارية, حيث ُيعهد اإليها بالف�شل يف الطلبات اخلا�شة بعدم 
�حرت�م عقود و�رشوط عمل موظفي �الأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة)7)), وامتد اخت�شا�شها 
الدولية واملحكمة  العدل  املقدمة من موظفي �شجل حمكمة  الطلبات  الف�شل يف  اإلى 

الدولية لقانون البحار وموظفي ال�شلطة الدولية لقاع البحار)8)). 
العمل  ملنظمة  االإداريــة  املحكمة  فاإن  املتحدة,  لالأمم  االإداريــة  املحكمة  غرار  وعلى 
االأ�شا�شي  نظامها  مبقت�شى  اأن�شئت  ومتخ�ش�شة  عاملية  دائمة  دولية  الدولية هي حمكمة 
الذي تبناه موؤمتر العمل الدويل يف التا�شع من اأكتوبر عام 1946 وعدله عدة مرات كان 
يعينهم موؤمتر  �شبعة ق�شاة  اآخرها يف احلادي ع�رش من يونيو عام 2008, وتتكّون من 

املنظمة ملدة ثالث �شنوات)9)). 
اخت�شا�شها  طبيعة  من  يت�شح  الدولية  العمل  ملنظمة  االإداريــة  املحكمة  وتخ�ش�ض 
الذي حددته املادة الثانية من نظامها االأ�شا�شي, ويتمّثل يف الف�شل يف الطلبات املتعلقة 
بعدم مر�عاة �ل�رشوط �ملدرجة يف عقود موظفي مكتب �لعمل �لدويل و�أحكام �لنظام 
االأ�شا�شي ملوظفي املنظمة, وتخت�ض اأي�شاً بنظر املنازعات الناجتة عن العقود التي تكون 
بل وتخت�ض  بذلك,  اخت�شا�شا  املحكمة  العقود متنح  اإذا كانت هذه  فيها  املنظمة طرفاً 

�نظر �ملادتني �لثالثة و�خلام�صة من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية لالأمم �ملتحدة.  ((((
 Le Tribunal« �أن:  على  �ملتحدة  لالأمم  �لإد�ري��ة  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  من   (/( �مل��ادة  تن�ص   ((7(
 est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation
 du contrat d’engagement des fonctionnaires du Secrétariat des Nations
 Unies ou des conditions d’emploi de ces fonctionnaires et pour statuer

.»)…( sur lesdites requêtes
�نظر �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية لالأمم �ملتحدة.  ((8(

�نظر �ملادة �لثالثة من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية ملنظمة �لعمل �لدولية.  ((9(
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املحكمة كذلك بالنظر يف طلبات موظفي اأية منظمة دولية اأخرى وفقاً لالأحكام الواردة 
يف املادة 5/2 من نظامها االأ�شا�شي)0)). 

اأما جهاز ت�شوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية, فقد مت اإن�شاوؤه بغر�ض التغلب 
املفاو�شات  قادت  حيث   ,1947 بجات  اخلا�ض  املنازعات  ت�شوية  نظام  عيوب  على 
بقواعد  اخلا�شة  التفاهم  مذكرة  تبني  اإلى  اأورجواي  االأطراف جلولة  متعددة  التجارية 
 L’engagement unique واإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخ�شع ملبداأ التعهد الواحد
اأورجــواي  جلولة  االأطــراف  متعددة  التجارية  املفاو�شات  نتيجة  تـُعد  مبقت�شاه  الذي 
اأو يرتك كله من قبل الدول الراغبة يف االن�شمام  كقاعدة عامة كماً واحداً يوؤخذ كله 

اإلى املنظمة)))). 
طبيعة  من  يت�شح  العاملية  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية  جهاز  وتخ�ش�ض 
اخت�شا�شه الذي يتمثل يف النظر يف املنازعات الناجتة عن تف�شري اأو تطبيق جميع اتفاقات 
املنظمة �شواء تعلقت هذه االتفاقات بالتجارة يف الب�شائع اأو اخلدمات اأو جوانب امللكية 
الفكرية املت�شلة بالتجارة؛ هكذا, تن�ض املادة 1/1 من مذكرة التفاهم اخلا�شة بقواعد 
عليها  املن�شو�ض  واالإجــراءات  القواعد  تـُطبق  اأن  على  املنازعات  ت�شوية  واإجــراءات 
يف هذه املذكرة على املنازعات ذات ال�شلة باالتفاق املوؤ�ش�ض ملنظمة التجارة العاملية, 
واالتفاق العام للتعريفات اجلمركية والتجارة )جات 1994(, واالتفاق العام للتجارة 
للتعرف على �خت�صا�ص �ملحكمة �لإد�رية ملنظمة �لعمل �لدولية ب�صورة تف�صيلية، �نظر �لفقر�ت �ل�صبع   ((0(

للمادة �لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة.
نقول كقاعدة عامة لأنه �إذ� كان قد مت تطبيق مبد�أ �لتعهد �لو�حد على جميع �تفاقات جولة �أورجو�ي متعددة   ((((
�لأطر�ف Les Accords multilatéraux ومنها مذكرة �لتفاهم، �لأمر �لذي يعنى �أن �لدول �ملن�صمة 
�لتفاقات  على  يطبق  مل  فاإنه  و�ح��دة،  جملة  �لتفاقات  هذه  جميع  بقبول  ملتزمة  �لعاملية  �لتجارة  ملنظمة 
حمدودة �لأطر�ف Les Accords plurilatéraux �لتي ُيعد �لن�صمام �إليها �ختياريا. و�تفاقات جولة 
�أورجو�ي حمدودة �لأطر�ف هي كما �أ�صرنا من قبل �لتفاق �ملتعلق بالأ�صو�ق �لعامة، و�لتفاق �ملتعلق بالتجارة 
يف �لطائر�ت �ملدنية، و�لتفاق �ملتعلق بقطاع �لألبان، و�لتفاق �ملتعلق باللحوم �حلمر�ء. وتلزم �لإ�صارة هنا 

�إلى �أن �لتفاقني �لأخريين قد �صادفهما �لف�صل و�نتهي �لعمل بهما منذ عام 997).
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يف اخلدمات )اجلات�ض(, واتفاق جوانب امللكية الفكرية املت�شلة بالتجارة )الرتب�ض(, 
وهما  النفاذ  حيز  دخال  اللذان  االأطــراف  حمدودا  واالتفاقان  ذاتها,  التفاهم  ومذكرة 

االتفاق املتعلق باالأ�شواق العامة واالتفاق اخلا�ض بالتجارة يف الطائرات املدنية)))).
3- التوجه على امل�صتوى الدويل االإقليمي 

يوجد على امل�شتوى الدويل االإقليمي يف الوقت الراهن نوعان من املحاكم الدولية 
بداءة  هنا  نعر�ض  و�شوف  متخ�ش�ض؛  واالآخــر  االخت�شا�ض  عام  اأحدهما  الدائمة 
للمحاكم االإقليمية العامة �شواء تلك التي متار�ض عملها بالفعل اأو التي ما تزال تنتظر 
توافر الت�شديقات الالزمة من قبل الدول املعنية, ثم نعر�ض يف اأعقاب ذلك للمحاكم 

االإقليمية املتخ�ش�شة التي ُيالحظ اأن عددها يف تزايد م�شتمر.
اأ- املحاكم الإقليمية عامة الخت�ضا�ص 

تتمّثل املحاكم الدولية الدائمة االإقليمية التي تتمتع بعمومية االخت�شا�ض يف حمكمة 
�ملنظمات  يو�صف،  �صايف  حممد  د.  عامة  ب�صفة  �ملنازعات  ت�صوية  وجهاز  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  حول  �نظر   ((((
�لدولية �لعاملية: منظمة �لأمم �ملتحدة- منظمة �لتجارة �لعاملية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، )00)، 7)) 
العاملية«, بحث مقدم  التجارة  اإطار منظمة  الدولية يف  املنازعات  »ت�شـوية  �أي�صًا  �ملوؤلف  �صفحة. و�نظر لذ�ت 
القانونية واالقت�شادية التفاقات منظمة التجارة العاملية« الذي نظمته كلية ال�رشيعة والقانون  ملوؤمتر »اجلوانب 
�لقانوين ل�رشط �لدولة �الأولى  بجامعة االإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من 9-11 مايو 2004؛ »�لنظام 
بالرعاية يف اإطار اتفاقات منظمة التجارة العاملية«, دار النه�شة العربية, القاهرة, 2006, 345 �شفحة. وانظر 
 Jackson J-H., »Observations sur les résultats du cycle �لتفا�صيل:  اأي�ضً� ملزيد من 
 de l’Uruguay«, R.G.D.I.P., 1994/3, p.685., Flory Th., »Remarques à
propos du nouveau système commercial mondial issu des accords du c -
 cle d’Uruguay«, J.D.I., 1995, n°.4, p.883., Roy M-P, »L’Organisation
mondiale du commerce«, op.cit., p.784., Lafer C., Le système de règl -
ment des différends internationaux de L’Organisation mondiale du co -
 merce, op.cit., p.16., Ferchichi M, L’Uruguay Round et le règlement des
 différends commerciales interétatiques, Thèse de l’Université de Paris I,
 1996, pp.114-115., Flory Th., L’Organisation mondiale du commerce:
 droit institutionnel et substantiel, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.21; Cazala
 J., L’O.M.C. à la carte? Les amendements conventionnels aux obligations
 des membres permis par le droit conventionnel de l’Organisation mondiale

.du commerce, R.G.D.I.P., 2009/1, pp.45-74
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عدل االحتاد االأوروبي, اإ�شافة اإلى حمكمة العدل االإ�شالمية الدولية, واملحكمة االأفريقية 
للعدل وحقوق �الإن�ضان �للتني مل تبد�أ بعد يف ممار�ضة عملهما. 

يف  التوايل  على  تتمثل  حماكم  عدة  من  تتكّون  االأوروبــي  االحتاد  عدل  وحمكمة 
»حمكمة العدل« La Cour de justice و»املحكمة« Le Tribunal و»حماكم متخ�ش�شة« 
Des tribunaux specializes, وتتكّون »حمكمة العدل« من قا�ٍض لكل دولة ع�شو يف 

االحتاد االأوروبي ويعاون الق�شاة حمامون عامون, وت�شم »املحكمة« قا�شياً على االأقل 
من كل دولة ع�شو يف االحتاد)))). 

وتت�شح عمومية اخت�شا�ض حمكمة عدل االحتاد االأوروبي من كونها تخت�ض ب�شمان 
احرتام قانون االحتاد من قبل جميع الدول االأع�شاء عند تف�شري وتطبيق املعاهدات التي 
الف�شل يف  على  هنا  يقت�رش  ال  املحكمة  فاخت�شا�ض  القانون))))؛  لهذا  م�شدراً  ت�شكل 
املنازعات التي تتعلق بجانب حمدد من اجلوانب التي ينظمها قانون االحتاد كاجلانب 
االقت�شادي على �شبيل املثال, واإمنا ي�شمل جميع املنازعات اأياً كانت طبيعتها اأو مو�شوعها 

ما دام اأنها تت�شل بتف�شري اأو تطبيق هذا القانون. 
اأما حمكمة العدل االإ�شالمية الدولية, فيُفرت�ض اأن تتكّون من �شبعة ق�شاة ُينتخبون 
من قبل املوؤمتر االإ�شالمي لوزراء خارجية الدول االأع�شاء يف منظمة التعاون االإ�شالمي 

�نظر �لأحكام �لو�ردة يف �ملادة �لتا�صعة )و) من معاهدة ل�صبونة �ملعدلة ملعاهدة �لحتاد �لأوروبي و�ملعاهدة   ((((
�ملن�صئة للجماعة �لأوروبية �ملوقعة يف ل�صبونة يف �لثالث ع�صر من دي�صمرب عام 007) ودخلت حيز �لنفاذ 
 (C ((/(0(( يف �لأول من دي�صمرب عام 009). من�صورة يف �جلريدة �لر�صمية لالحتاد �لأوروبي، عدد

بتاريخ 7)/))/007)م.
�لأوروب��ي  �لحت��اد  ملعاهدة  �ملعدلة  ل�صبونة  معاهدة  من  �لأول��ى  �لفقرة  )و)  �لتا�صعة  �مل��ادة  تن�ص  هكذ�،   ((((
La Cour de justice de l’Union europé - »و�ملعاهدة �ملن�صئة للجماعة �لأوروبية على �أن: 
nne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécial -
 sés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application

.»des traités



108
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة)))), وتخت�ض بالف�شل يف املنازعات التي 
يحيلها اإليها اأع�شاء يف املنظمة, واملنازعات التي تـُحال اإليها من قبل اأية معاهدة دولية 
�شارية, واملنازعات املتعلقة بتف�شري اأية معاهدة دولية, واملنازعات ذات ال�شلة باأي من 
تـُعد  ثبتت  اإن  وقائع  يف  بالتحقيق  املت�شلة  واملنازعات  الدويل,  القانون  مو�شوعات 
انتهاك  على  املرتتب  التعوي�ض  ومدى  بنوع  املتعلقة  واملنازعات  دويل,  اللتزام  خرقاً 

االلتزامات الدولية)))). 
والناظر يف طوائف املنازعات الدولية التي تخت�ض حمكمة العدل االإ�شالمية الدولية 
بنظرها وفقاً للمادة اخلام�شة والع�رشين من نظامها االأ�شا�شي يت�شح له اأن املحكمة تخت�ض 
مو�شوعها  عن  النظر  بغ�ض  اإليها  تـُحال  التي  الدولية  املنازعات  جميع  يف  بالف�شل 
وطبيعتها؛ ويكفي للتدليل على عمومية اخت�شا�ض املحكمة االإ�شارة اإلى ما ورد يف هذه 
املادة من اأن املحكمة تف�شل يف املنازعات املت�شلة باأي من مو�شوعات القانون الدويل, 
وهي مو�شوعات قد تتعلق بالتجارة اأو اال�شتثمار اأو احلدود اأو البحار اأو املجاري املائية 
اأو  والقن�شلية  الدبلوما�شية  العالقات  اأو  الدولية  العامة  الوظيفة  اأو  الف�شاء  اأو  الدولية 

حقوق االإن�شان اأو غريها من املجاالت االأخرى. 
ع�رش  �شتة  من  تتاألف  اأن  ُيفرت�ض  االإن�شان  وحقوق  للعدل  االأفريقية  واملحكمة 
قا�شياً ينتخبهم املجل�ض التنفيذي لوزراء االحتاد االأفريقي ويعينهم موؤمتر روؤ�شاء دول 
وحكومات االحتاد)7)), و�شوف حتل, الأ�شباب بع�شها اقت�شادي وبع�شها االآخر يتعلق 
اأفريقيتني هما حمكمة  بالرغبة يف تفادي تعار�ض االأحكام الق�شائية, حمل حمكمتني 

العدل االأفريقية واملحكمة االأفريقية حلقوق االإن�شان وال�شعوب. 

�نظر �ملادة �لثالثة من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية.  ((((
�نظر �ملادة �خلام�صة و�لع�صرون من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية.  ((((

�نظر �ملادتني )/) و7/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان.  ((7(
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االأ�شا�شي  النظام  من  والع�رشين  الثامنة  املــادة  يف  ــواردة  ال االأحكام  يف  والناظر 
للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان, وعنوانها اخت�شا�ض املحكمة, يت�شح له 
اأن االأمر يتعلق مبحكمة دولية دائمة اإقليمية وعامة االخت�شا�ض, حيث متتد واليتها للنظر 

يف جميع املنازعات الدولية اأياً كان مو�شوعها)8)).
ب- تعدد املحاكم الإقليمية املتخ�ض�ضة 

تتمّثل اأهم املحاكم الدولية الدائمة االإقليمية واملتخ�ش�شة يف ت�شوية طائفة معينة من 
املنازعات الدولية يف املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان, واملحكمة االأمريكية حلقوق 
االإن�شان, واملحكمة االإدارية جلامعة الدول العربية, وحمكمة اال�شتثمار العربية, والهيئة 

الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول. 
فاملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان, والتي تتكّون من عدد من الق�شاة م�شاٍو لعدد 
اأطراف االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية لعام )9))1950, تخت�ض 
االتفاقية  يف  الواردة  االأحكام  وتطبيق  بتف�شري  تتعلق  التي  امل�شائل  جميع  يف  بالف�شل 

للعدل  �لأفريقية  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  و�لع�صرين من  �لثامنة  �ملادة  �أحكام  ي�صتفاد من  هذ� هو ما   ((8(
وحقوق �لإن�صان �لتي تق�صي باأن �ملحكمة تف�صل يف �ملنازعات �ملت�صلة بامل�صائل �لتالية:

تف�صري وتطبيق �مليثاق �ملوؤ�ص�ص لالحتاد �لأفريقي. �أ. 
تف�صري وتطبيق �أو �صحة معاهد�ت �لحتاد �لأخرى وجميع �لوثائق �لقانونية �ملتبناة يف �إطار �لحتاد �أو  ب. 

منظمة �لوحدة �لأفريقية �ل�صابقة.
�لطفل،  حلقوق  �لأفريقي  و�مليثاق  و�ل�صعوب،  �لإن�صان  حلقوق  �لأفريقي  �مليثاق  وتطبيق  تف�صري  ج. 
و�لربوتوكول �مللحق بامليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�صان و�ل�صعوب و�خلا�ص بحقوق �ملر�أة، وجميع �لوثائق 

�لقانونية �لأخرى �ملتعلقة بحقوق �لإن�صان و�لتي تكون �لأطر�ف �ملعنية �أطر�فًا فيها.
�أية م�صاألة من م�صائل �لقانون �لدويل. د. 

�لأعمال و�لقر�ر�ت و�للو�ئح و�لتوجيهات �خلا�صة باأجهزة �لحتاد. ه�. 
�مل�صائل �ملن�صو�ص عليها يف �أي �تفاقات تربمها �لدول �لأطر�ف فيما بينهم �أو مع �لحتاد و�لتي متنح  و. 

�خت�صا�صًا للمحكمة.
�لتحقيق يف وقائع �إذ� ما ثبتت ت�صكل �نتهاكًا للتز�م جتاه دولة طرف يف �لحتاد. ز. 

طبيعة ومدى �لتعوي�ص �لو�جب عن خمالفة تعهد دويل. ح. 
�نظر �ملادة )0)) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية لعام 0)9).  ((9(
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املواد  الأحكام  وفقاً  املحكمة  اإلى  تـُحال  والتي  بها,  امللحقة  الربوتوكوالت  وجميع 
)33( و)34( و)46( و)47( من االتفاقية)70), االأمر الذي ُي�شتفاد منه دون مواربة اأن 
اخت�شا�ض املحكمة يقت�رش على الف�شل يف منازعات تتعلق بحقوق االإن�شان وحرياته 

االأ�شا�شية دون غريها من املنازعات االأخرى. 
تخت�ض  ق�شاة))7),  �شبعة  من  تتكّون  والتي  االإن�شان,  حلقوق  االأمريكية  واملحكمة 
بدورها بنظر ق�شايا حقوق االإن�شان التي ترفعها اإليها الدول اأطراف االتفاقية االأمريكية 
يف  تتخ�ش�ض  فاملحكمة  االإن�شان))7)؛  حلقوق  االأمريكية  اللجنة  اأو  االإن�شان  حلقوق 
الف�شل يف املنازعات التي يكون مو�شوعها انتهاكاً الأي من حقوق االإن�شان اأو حرياته 

االأ�شا�شية املن�شو�ض عليها يف االتفاقية. 
اأن  ق�شاة على  تتكّون من خم�شة  والتي  العربية,  الدول  االإدارية جلامعة  املحكمة  اأما 
يكون الف�شل يف الدعاوى التي تـُعر�ض عليها من قبل هيئة ت�شكل من ثالثة من الق�شاة 
ُي�شتفاد �رشاحة  ما  االإدارية وحدها, وهذا  املنازعات  بنظر  اإال  فاإنها ال تخت�ض  فقط))7), 
من االأحكام الواردة يف املادة الثانية من نظامها االأ�شا�شي, والتي تن�ض على اأن املحكمة 
اجلامعة  موظفي   �شئون  الئحة  باأحكام  املتعلقة  املنازعات  يف  والف�شل  بالنظر  تخت�ض 
وعقود العمل, واملنازعات املتعلقة باأحكام اأنظمة الهيئات التي توفر اخلدمات االجتماعية 
ملوظفي اجلامعة ك�شندوق االدخار و�شندوق العالج الطبي, والف�شل يف الطعون على 
القرارات التاأديبية, والنظر يف القرارات االإدارية املتعلقة ب�شئون املوظفني وامل�شتخدمني 

با�شتثناء قرارات مل�ض اجلامعة ب�شاأن االأمني العام واالأمناء امل�شاعدين))7). 
�نظر �ملادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية لعام 0)9).  (70(

للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  �لإن�صان، و�ملادة )/) من  �لأمريكية حلقوق  �ملادة ))/) من �لتفاقية  �نظر   (7((
�لأمريكية حلقوق �لإن�صان.

�نظر �ملادة ))/) من �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�صان.  (7((
�نظر �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية جلامعة �لدول �لعربية.  (7((

�نظر �ملادة �لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية جلامعة �لدول �لعربية.  (7((
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عن  يقل  ال  الق�شاة  من  عدد  من  تتكون  والتي  العربية,  اال�شتثمار  حمكمة  وتـُعد 
خم�شة))7), حمكمة دولية دائمة اإقليمية ومتخ�ش�شة يف مال ت�شوية املنازعات املتعلقة 
للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  والع�رشون من  الثالثة  املادة  عليه  تن�ض  ما  باال�شتثمار؛ هذا 
حينما ت�شري اإلى اأن هذه االأخرية تخت�ض بالف�شل فيما يرد اإليها من منازعات وفق اأحكام 
الف�شلني اخلام�ض وال�شاد�ض من االتفاقية املوحدة ال�شتثمار روؤو�ض االأموال العربية يف 
الدول العربية, وتخت�ض اأي�شاً بالنظر يف املنازعات التي يحيلها اإليها املجل�ض االقت�شادي 
واالجتماعي طبقاً الأحكام املادة الثالثة ع�رشة من اتفاقية تي�شري وتنمية التبادل التجاري 

بني الدول العربية. 
وفيما يتعلق بالهيئة الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول, فقد مت الن�ض 
عليها يف االتفاقية املن�شئة للمنظمة واملربمة عام ))7)1968, واأن�شئت مبقت�شى بروتوكول 
الكويت املوقع يف التا�شع من مايو عام 1978, والذي دخل حيز النفاذ يف الع�رشين 
من  فردي  عدد  من  وتتكّون  الكويت,  دولة  مقرها يف  ويوجد  عام 1980,  اأبريل  من 
الق�شاة ال يقل عن �شبعة وال يزيد عن اأحد ع�رش قا�شياً يختارهم مل�ض وزراء املنظمة 

من بني املواطنني العرب)77). 
ملنظمة  الق�شائية  الهيئة  برتوكول  من  والع�رشين  الرابعة  املادة  اأحكام  يف  والناظر 
االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول يتبنّي له اأن االأمر يتعلق مبحكمة اإقليمية متخ�ش�شة يف 
ت�شوية املنازعات البرتولية, حيث تخت�ض بالنظر يف املنازعات املتعلقة بتف�شري وتطبيق 
تن�شاأ  التي  املنازعات  وكذا  عنها,  النا�شئة  االلتزامات  وتنفيذ  للمنظمة  املن�شئة  االتفاقية 
�أن ينح�رش  �لبرتويل على  �لن�ضاط  �ملنظمة يف جمال  �أع�ضاء  �أكرث من  �أو  بني ع�ضوين 

�نظر �ملادة �لأولى من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �ل�صتثمار �لعربية.  (7((
�نظر �ملادة )))) من �تفاقية �إن�صاء منظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول.  (7((

�نظر �ملادة ))) من برتوكول �لهيئة �لق�صائية ملنظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول.  (77(
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هذ� �لن�ضاط �ضمن �الأن�ضطة �لفعلية �لتي متار�ضها �ملنظمة و�أال يتعلق بال�ضيادة �الإقليمية 
الأي من الدول االأع�شاء املعنية بالنزاع, واملنازعات التي يقرر مل�ض وزراء املنظمة 

اخت�شا�ض الهيئة بنظرها.

ثالثًا: تزايد حاالت االخت�صا�ص االإجباري 

اأ�شخا�ض هذا  اإرادة  ناحية يف  العام من  الدويل  القانون  اأ�شا�ض االلتزام يف  يتمّثل 
القانون حينما يتعلق االأمر بقواعد قانونية دولية مكملة, ومن ناحية اأخرى يف حاجات 
ومقت�شيات املجتمع الدويل والعالقات الدولية حينما نكون اإزاء قواعد قانونية دولية 

اآمرة يجب التزام اجلميع بها بغ�ض النظر عن االإرادة)78). 
اأم حماكم  دولياً  �شواء كان حتكيماً  اأي  ب�شفة عامة,  الدويل  الق�شاء  اإلى  واللجوء 
النزاع االتفاق  اآمرة, حيث يحق الأطراف  قانونية دولية  دولية دائمة, ال ي�شكل قاعدة 
على ت�شويته من خالل الو�شائل غري الق�شائية كاملفاو�شات وامل�شاعي احلميدة والو�شاطة 
والتوفيق واللجوء اإلى املنظمات الدولية, والتي تت�شف بطابع اآمر يف الواقع هي قاعدة 
»االلتزام بالت�شوية ال�شلمية للمنازعات الدولية« مبعنى اأنه ال يجوز لالأطراف املتنازعة 

االتفاق على ت�شوية نزاعهم بالطرق الق�رشية. 
وهكذا, فاإنه ميكن القول باطمئنان و«كقاعدة عامة« اأنه ال يحق الأية حمكمة دولية دائمة 
نعرف  نكاد  وال  اأطرافه)79),  جميع  موافقة  على  احل�شول  دون  دويل  نزاع  اأي  يف  النظر 

�نظر د. �إبر�هيم حممد �لعناين، �لقانون �لدويل �لعام، �ملرجع �ل�صابق، �ص0) وما بعدها.  (78(
Voir Pradelle G-G., La fonction des juridictions de l’ordre intern -  (79(
 tional, J.D.I., 1998/2, p.415. Ainsi, selon l’auteur, »En principe,
 la compétence du juge international suppose l’accord de toutes les
 parties au litiges. La juridiction internationale n’est donc obligatoire
.»qu’exceptionnellement pour la partie défenderesse
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اجلنائية  للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  عليه  ين�ض  فيما  اإال  العامة  القاعدة  هذه  على  ا�شتثناء 
الدولية من حق مل�ض االأمن, مت�رشفاً يف اإطار الف�شل ال�شابع من ميثاق االأمم املتحدة, 
يف اإحالة ق�شية اإلى املحكمة تتعلق بدولة غري طرف يف هذا النظام ودون اأخذ موافقتها)80), 
دارفور  يف  الو�شع  املحكمة  اإلى  املجل�ض  اأحال  حينما  املثال  �شبيل  على  حدث  ما  وهذا 

مبقت�شى القرار رقم )1593( ال�شادر يف احلادي والثالثني من مار�ض عام 2005  ))8). 
االإجباري«  ُي�شمى »باالخت�شا�ض  ما  اعتقادنا  ت�شكل يف  التي  فمثل هذه احلالة هي 
اجلنائية  املحكمة  اأن  االعتبار  يف  االأخذ  مع  وذلك  لال�شطالح,  الدقيق  الفني  باملعنى 
الدولية ال تف�شل يف النزاع واإمنا حتاكم مرتكبي اجلرائم الدولية الداخلة يف اخت�شا�شها 
الق�شاء  مكمل الخت�شا�ض  املحكمة  اخت�شا�ض  واأن  النزاع,  هذا  وقعت خالل  والتي 
الوطني, وبحيث ال تخت�ض بالنظر يف اجلرائم املحالة اإليها اإال اإذا كان الق�شاء الوطني 

غري راغب اأو غري قادر على املحاكمة))8). 
باالأحرى  هو  الدائمة  الدولية  للمحاكم  االإجباري«  »باالخت�شا�ض  هنا  نعنيه  وما 
اخت�شا�ض املحكمة بنظر النزاع اإما بناًء على ت�رشيحات فردية م�شبقة �شادرة عن اأطرافه, 
واإما ا�شتناداً اإلى مرد قبول هوؤالء االأطراف للوثيقة القانونية املن�شئة للمحكمة, وذلك 
اخت�شا�ض  على  املتنازعني  موافقة  على  احل�شول  اإلى  احلالتني  هاتني  يف  احلاجة  دون 

املحكمة بعد ن�شاأة النزاع))8). 

�نظر �ملادة ))/)ب) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (80(
 Aumond F., :نظر ب�صفة خا�صة حول �إحالة �ملجل�ص �لو�صع يف د�رفور �إلى �ملحكمة �جلنائية �لدولية�  (8((
La situation au Darfour déférée à la CPI: retour sur une résolution »hist -

.rique« du Conseil de sécurité, R.G.D.I.P., 2008/1, pp.111-134
�نظر من ناحية ما تن�ص عليه �ملادة �لأولى من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، ومن ناحية   (8((

�أخرى ما تن�ص عليه �ملادة 7)/) )�أ) من ذ�ت �لنظام.
 Voir Couston M., »La multiplication des juridictions internationales:  (8((
.sens et dynamiques«, op.cit., p.17
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1- االخت�صا�ص االإجباري ا�صتنادًا اإلى ت�صريحات فردية 

يتعلق االأمر هنا بحاالت يكون فيها كل طرف يف النزاع قد اأً�شدر على حدة ت�رشيحاً 
فردياً يق�شي بانعقاد االخت�شا�ض ملحكمة دولية دائمة ما بنظر جملة من املنازعات الدولية 
ودون  اأمامها  الدعوى  رفع  النزاع مبجرد  الف�شل يف  املحكمة  تتولى  وبحيث  ت�شمله, 
احلاجة اإلى �شدور موافقات جديدة على اخت�شا�شها من قبل اأطرافه, وهذا هو �شاأن ما 
ين�ض عليه النظام االأ�شا�شي لكل من حمكمة العدل الدولية, وحمكمة العدل االإ�شالمية 

�لدولية �لتي مل تبد�أ بعد يف ممار�ضة مهامها.
اأ- الخت�ضا�ص الإجباري ملحكمة العدل الدولية 

نظامها  من   1/36 املــادة  يف  عليه  املن�شو�ض  االختياري  اخت�شا�شها  اإلى  اإ�شافة 
املادة  تق�شي  حيث  اإجباري,  اآخر  اخت�شا�ض  الدولية  العدل  ملحكمة  يثبت  االأ�شا�شي, 
بذات ت�رشيحها  باأنها  اأي وقت  اأن ت�رشح يف  النظام  اأطراف هذا  للدول  باأنه   2/36
هذا, ودون احلاجة اإلى اإبرام اتفاق خا�ض, تقر للمحكمة باخت�شا�شها االإجباري يف نظر 
جميع املنازعات الدولية القانونية التي تن�شاأ بينها وبني دولة اأخرى تقبل ذات االلتزام 

من خالل اإ�شدار ت�رشيح م�شابه))8). 
وعلى عك�ض االخت�شا�ض االختياري للمحكمة الذي ي�شمل جميع املنازعات الدولية 
اأياً كان مو�شوعها, فاإن اخت�شا�شها االإجباري يقت�رش على املنازعات الدولية القانونية, 
القانون  م�شائل  من  اأخرى  م�شاألة  باأية  اأو  الدولية  املعاهدات  بتف�شري  تتعلق  التي  وهي 
�نظر حول �لخت�صا�ص �لإجباري ملحكمة �لعدل �لدولية د. �صالح �لدين عامر، مقدمة لدر��صة �لقانون   (8((
�لدويل �لعام، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، )00)، �ص7)9 وما بعدها. يذهب �ملوؤلف �إلى �أن �خت�صا�ص 
�ملحكمة يكون �إجباريًا �أي�صًا »�إذ� ت�صمنت معاهدة �أو �تفاقية ن�صًا يقرر �لخت�صا�ص �لإجباري للمحكمة 
�لإجباري  �لخت�صا�ص  �أن  و�حلقيقة  �لن�ص«.  هذ�  مثل  على  ينطوي  �ملعاهد�ت  من  كبري  عدد  ويوجد 
للمحكمة وفقًا للمادة ))/) من نظامها �لأ�صا�صي ينح�صر يف حالت �لت�صريحات �لفردية، وهذه �حلالة 
عند  لها  �لتي عر�صنا  �لختياري  �لخت�صا�ص  �لنظام �صمن حالت  ذ�ت  للمادة ))/) من  وفقًا  تندرج 

�حلديث عن عمومية �خت�صا�ص �ملحكمة.
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الدويل اأو بالتحقيق يف واقعة من الوقائع اإن ثبتت كانت انتهاكاً اللتزام دويل اأو بنوع 
ومدى التعوي�ض الذي يرتتب على مثل هذا االنتهاك))8). 

كما اأن االخت�شا�ض االإجباري ال يثبت ملحكمة العدل الدولية اإال بالن�شبة للمنازعات 
الدولية القانونية التي يكون اأطرافها قد اأ�شدروا جميعاً ت�رشيحات قبول االخت�شا�ض 
املتنازعني  اأحد  عن  ال�شادر  الت�رشيح  يكون  اأال  اأي�شاً  و�رشيطة  للمحكمة,  االإجباري 
تعلق  اأن  للدولة  النزاع من مال اخت�شا�ض املحكمة, حيث يحق  ي�شتبعد مو�شوع 
ت�رشيحها على �رشوط معينة كاأن تتطلب لنفاذه �إ�ضد�ر دول �أخرى معينة لت�رشيحات 
زمنية  مدة  خالل  تن�ضاأ  �لتي  �ملنازعات  على  فقط  �لت�رشيح  تطبيق  ت�ضرتط  �أو  م�ضابهة 
حمددة اأو تن�ض على حقها يف �شحب الت�رشيح يف اأي وقت ت�شاء اأو ت�شتبعد منازعات 
حمددة من مال تطبيقه كاملنازعات املتعلقة باالأمن القومي اأو امل�شالح احليوية للدولة 

على �شبيل املثال))8). 
يف  هو  الدولية  العدل  حمكمة  اخت�شا�ض  اأن  من  البع�ض  يراه  عّما  النظر  وبغ�ض 
للمادة  وفقاً  للدولة  كان  اإذا  اأنه  يرى  حيث  اختياري)87),  اخت�شا�ض  االأحــوال  جميع 
1/36 مطلق احلرية يف اأن تقبل اخت�شا�ض املحكمة بنظر نزاع ما من عدمه فاإن اأحداً 
بنظر  امل�شتقبلي  املحكمة  اخت�شا�ض  فيه  تقبل  ت�رشيح  اإ�شدار  على  كذلك  يجربها  ال 
منازعات معينة وفقاً للمادة 2/36, فاإنه ميكن القول اإن الفارق املهم بني ما »االخت�شا�ض 

�نظر نهاية �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  (8((
�أن ت�صدر  »يجوز  �أنه  �لدولية من  �لعدل  �لأ�صا�صي ملحكمة  �لنظام  �ملادة ))/) من  تن�ص عليه  ما  �نظر   (8((
اأو  التبادل من جانب عدة دول  اأن تعلق على �شرط  اأو  اآنفًا دون قيد ول �شرط  اإليها  الت�شريحات امل�شار 
دول معينة بذ�تها �أو �أن تقيد مبدة معينة«. و�نظر ت�صريحات قبول �لخت�صا�ص �لإجباري ملحكمة �لعدل 
�لدولية على موقع �ملحكمة على �صبكة �ملعلومات �لدولية وعنو�نه www.icj-cij.org، و�نظر �أي�صًا 
د. حممد �صايف يو�صف، تد�بري حماية �لأمن �لقومي كا�صتثناء على تطبيق قو�عد �لقانون �لدويل �لعام، 

�ملجلة �مل�صرية للقانون �لدويل، 0)0).
�نظر د. حمم��د �صامي عبد �حلميد، قانون �ملنظمات �لدولية، �جلزء �لأول، �لأمم �ملتحدة، �ملرجع �ل�صابق،   (87(

�ص8))؛ د. �إبر�هيم �لعناين، �ملنظمات �لدولية، �ملرجع �ل�صابق، �ص)0).
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االختيارى« و«االخت�شا�ض االإجباري« للمحكمة اإمنا يكمن يف اأن االأول مينح املحكمة 
اخت�شا�شا بنظر جميع املنازعات الدولية, يف حني اأن الثاين ال مينحها اإال االخت�شا�ض 

بنظر املنازعات الدولية القانونية. 
اأن  للمادة 3/36 من ميثاق االأمم املتحدة  وملا كان يتعني على مل�ض االأمن وفقاً 
يو�شي االأطراف املتنازعة بعر�ض نزاعهم على حمكمة العدل الدولية متى تعلق االأمر 
بنزاع قانوين)88), فاإن الت�شاوؤل يثور حول مدى اإلزامية هذه التو�شية, وما اإذا كنا هنا 
يف مواجهة اخت�شا�ض اإجباري للمحكمة, وهو ذات الت�شاوؤل الذي اأثري ب�شفة خا�شة 
مبنا�شبة التو�شية التي اأ�شدرها املجل�ض يف التا�شع من اأبريل عام 1947 حلكومتي اململكة 
املتحدة واألبانيا بعر�ض النزاع القائم بينهما اآنذاك ب�شبب احلادث الذي وقع يف م�شيق 

كورفو يف الثاين والع�رشين من اأكتوبر عام 1946 على املحكمة)89). 
بعر�ض  االأمن  مل�ض  تو�شية  اأن  اإلى  القانوين  الفقه  يف  الراجح  الــراأي  ويذهب 
النزاع,  الأطراف  ملزمة  الدولية غري  العدل  على حمكمة  القانونية  الدولية  املنازعات 
امليثاق  ال�شاد�ض من  الف�شل  اإلى  ا�شتناداً  املجل�ض  ما ي�شدر عن  اأن  اعتبار  وذلك على 
ب�شفة عامة, وهو الذي ي�شمل املواد من )33( اإلى )38(, اإمنا هي مرد تو�شيات غري 

ملزمة على عك�ض القرارات التي ت�شدر وفقاً للف�شل ال�شابع منه)90).

تن�ص �ملادة ))/) من ميثاق �لأمم �ملتحدة على �أنه »يجب على جمل�ص �لأمن وهو يقدم تو�صياته وفقًا لهذه   (88(
�ملادة �أن ير�عى �أي�صًا �أن �ملنازعات �لقانونية يجب على �أطر�ف �لنز�ع، ب�صفة عامة، �أن يعر�صوها على 

حمكمة �لعدل �لدولية وفقًا لأحكام �لنظام �لأ�صا�صي لهذه �ملحكمة«.
�ل�صهيوين  �لأمريكي  �لغزو  و�لع�صرين:  �حل��ادي  �لقرن  جرمية  �صرحان،  حممد  �لعزيز  عبد  د.  �نظر   (89(

�لإمربيايل للعر�ق، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، )00)، �ص7) وما بعدها.
�نظر د. حممد حافظ غامن، �ملنظمات �لدولية: در��صة لنظرية �لتنظيم �لدويل ولأهم �ملنظمات �لدولية، مطبعة   (90(
نه�صة م�صر، �لقاهرة، 7)9)، �ص)))؛ د. حممد �صامي عبد �حلميد، قانون �ملنظمات �لدولية، �جلزء �لأول، 
�لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  �لدولية،  �ملنظمات  �صهاب،  مفيد  د.  �ل�صابق، �ص)))؛  �ملرجع  �ملتحدة،  �لأمم 
�لطبعة �خلام�صة، )98)، �ص88)؛ د. جعفر عبد �ل�صالم، �ملنظمات �لدولية، �ملرجع �ل�صابق، �ص)9). و�نظر 
عك�ص هذ� �لر�أى د. �صالح �لدين عامر، قانون �لتنظيم �لدويل، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، )00)، �ص))).
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ب- الخت�ضا�ص الإجباري ملحكمة العدل الإ�ضالمية الدولية 
نحا النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل االإ�شالمية الدولية ذات منحى النظام االأ�شا�شي 
ملحكمة العدل الدولية يف خ�شو�ض االخت�شا�ض االإجباري, حيث تن�ض املادة 26/)اأ( 
منه على اأنه »للدول االأع�شاء يف املنظمة اأن ت�رشح دومنا حاجة اإلى اتفاق خا�ض باأنها 
تقر للمحكمة بوالية جربية للف�شل يف املنازعات القانونية مثل تف�شري اأحكام ال�رشيعة 
اأي  وبني  بينها  تن�شاأ  التي  الدويل  القانون  ومو�شوعات  املعاهدات  وتف�شري  االإ�شالمية 
دولة تقبل االلتزام نف�شه, ويجوز اأن يكون الت�رشيح امل�شار اإليه اآنفاً غري مقيد كما يجوز 
اأو خالل مدة  اأو عدة دول  معينة  دولة  نف�شها من جانب  الوالية  على  معلقاً  يكون  اأن 
معينة, ويودع الت�رشيح لدى االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي, وعليه اأن ير�شل 
�شوراً من هذا الت�رشيح اإلى م�شجل املحكمة واإلى جميع الدول االأع�شاء يف املنظمة«. 
اإال  يتعلق  ال  املنتظرة  الدولية  االإ�شالمية  العدل  ملحكمة  االإجباري  فاالخت�شا�ض 
العالقة  يف  اإال  يطبق  وال  الدولية,  العدل  حمكمة  �شاأن  القانونية  الدولية  باملنازعات 
بني دول اأ�شدرت ت�رشيحات قبول هذا االخت�شا�ض, ويجوز اأن يكون م�رشوطاً باأي 

�رشوط تقدرها �لدولة �ملعنية وتقبلها �ملحكمة))9).
2- االخت�صا�ص االإجباري ا�صتنادًا اإلى قبول وثيقة اإن�صاء املحكمة 

يتعلق االأمر هنا بحاالت تلتزم الدولة فيها بقبول اخت�شا�ض املحكمة الدولية الدائمة 
هذا  �شواء عرّبت عن  لها,  املن�شئة  القانونية  بالوثيقة  النهائي  االلتزام  ارت�شائها  مبجرد 
االرت�شاء بالتوقيع اأو الت�شديق اأو املوافقة اأو القبول اأو االن�شمام, اأو باالإقرار الر�شمي 

�إل  يتعلق  ل  �لدولية  �لإ�صالمية  �لعدل  وحمكمة  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  �لإجباري  �لخت�صا�ص  كان  و�إذ�   (9((
�ملادة  �أن  يتمثل يف  ذلك  �لرغم من  على  �ملحكمتني  بني  �ختالفًا  ثمة  فاإن  �لقانونية،  �لدولية  باملنازعات 
))/) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية قد �أ�صارت �إلى �أنو�ع �ملنازعات �لدولية �لقانونية على 
�صبيل �حل�صر، يف حني �أن �ملادة )))�أ) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية �لإ�صالمية قد �أ�صارت 

�إليها على �صبيل �ملثال.
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باأية و�شيلة اأخرى, وبحيث ال تتطلب موافقتها الحقاً لكي  اأو  اإذا كانت منظمة دولية, 
املحكمة  �شاأن  املثال  �شبيل  على  هو  وهــذا  فيه,  طرفاً  تكون  نــزاع  يف  املحكمة  تنظر 
االأوروبية حلقوق االإن�شان, وحمكمة عدل االحتاد االأوروبي, واملحاكم الدولية االإدارية 
ب�شفة عامة))9), وكذا املحكمة اجلنائية الدولية, واملحكمة الدولية لقانون البحار, وجهاز 
الخت�شا�شهم  نعر�ض  �شوف  والتي  العاملية  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية 

االإجباري بنوع من التف�شيل.
اأ- الخت�ضا�ص الإجباري للمحكمة اجلنائية الدولية 

تن�ض املادة 1/12 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية على اأن »الدولة 
التي ت�شبح طرفاً يف هذا النظام االأ�شا�شي تقبل بذلك اخت�شا�ض املحكمة فيما يتعلق 
�شد  واجلرائم  اجلماعية  االإبــادة  جرمية  وهي  اخلام�شة«,  املادة  يف  اإليها  امل�شار  باجلرائم 
املحكمة  اخت�شا�ض  اأن  يعني  الذي  االأمر  العدوان,  احلرب وجرمية  وجرائم  االإن�شانية 
اإجباري بالن�شبة جلميع الدول االأطراف يف النظام االأ�شا�شي, وبحيث يحق للمحكمة 
مبا�رشة اخت�شا�شها دون احل�شول على موافقة الدولة التي وقع ال�شلوك االإجرامي على 
اإقليمها اأو على �شفن اأو طائرات حتمل جن�شياتها اأو الدولة التي يحمل املتهم جن�شيتها ما 

دام اأن االأمر يتعلق بدولة طرف))9). 
الدول  مواجهة  يف  يكون  ال  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االإجباري  واالخت�شا�ض 
اأي�شاً الدول غري االأطراف, حيث  االأطراف يف النظام االأ�شا�شي فح�شب, واإمنا يطال 
اإذا  املحكمة  مدعى  اإلى  معينة  حالة  اإحالة  قبل-  من  اأ�رشنا  -كما  االأمن  ملجل�ض  يحق 
الحظ اأن جرمية اأو اأكرث من تلك التي تدخل يف اخت�شا�شها قد ارتـُكبت, وذلك �رشيطة 

 Voir Couston M., »La multiplication des juridictions internationales:  (9((
.sens et dynamiques«, op.cit., p.17. Note 39

�نظر �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (9((
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املتحدة, وهذا هو  االأمم  ميثاق  ال�شابع من  الف�شل  اأحكام  االإحالة على  قرار  تاأ�شي�ض 
ما حدث حينما اأحال املجل�ض اإلى املحكمة الو�شع يف دارفور بال�شودان عام 2005, 
والو�شع يف ليبيا عام 2011 اإبان الثورة الليبية, وذلك على الرغم من اأن كلتا الدولتني 

غري من�شمتني اإلى النظام االأ�شا�شي للمحكمة))9). 
ولكن اأهمية االخت�شا�ض االإجباري للمحكمة ترتاجع كثرياً ب�شبب كونه اخت�شا�شاً 
اأي  بنظر  للمحكمة  االخت�شا�ض  ينعقد  ال  حيث  الوطني,  الق�شاء  الخت�شا�ض  مكماًل 
اإذا تولى الق�شاء الوطني  من اجلرائم املذكورة يف املادة اخلام�شة من نظامها االأ�شا�شي 
املحاكمة عنها, اللهم اإال اإذا قدرت املحكمة ذاتها اأن هذا الق�شاء غري قادر على مبا�رشة 
اخت�شا�شه ب�شبب انهيار ال�شلطة الق�شائية على �شبيل املثال اأو غري راغب ب�شورة جدية 
يف مبا�رشة هذا االخت�شا�ض حينما يتبنّي للمحكمة اأنه يبا�رش اخت�شا�شه بطريقة �شورية 

رغبة يف اإفالت اجلاين من املحاكمة والعقاب.
ب- الخت�ضا�ص الإجباري للمحكمة الدولية لقانون البحار 

ين�ض اجلزء اخلام�ض ع�رش من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 على 
التزام اأطراف هذه االأخرية بت�شوية منازعاتهم املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اأحكام االتفاقية 
بالو�شائل ال�شلمية مع االحتفاظ بحقهم يف اختيار و�شيلة الت�شوية ال�شلمية املنا�شبة؛ واإذا 
ف�شل املتنازعون يف حل النزاع من خالل الو�شيلة ال�شلمية التي اختاروها, يتعنّي عليهم 
ت�شويته من خالل الو�شائل التي تقدمها االتفاقية, والتي تتمّثل من جهة يف و�شائل توؤدي 
اإلى حلول غري ملزمة للنزاع هي تبادل االآراء والتوفيق, ومن جهة اأخرى يف و�شائل 
العدل  وحمكمة  البحار,  لقانون  الدولية  املحكمة  على  هي  ملزمة  حلول  اإلى  توؤدي 

 Sur S.,Vers :نظر �ملادة ))/ )ب) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية. و�نظر �أي�صًا�  (9((
 une Cour pénale internationale: la Convention de Rome entre les ONG

.et le Conseil de sécurité, R.G.D.I.P., 1999/1, p.43 et s
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الدويل  والتحكيم  لالتفاقية,  ال�شابع  للمرفق  وفقاً  العام  الدويل  والتحكيم  الدولية, 
اخلا�ض وفقاً للمرفق الثامن منها))9). 

ويحق لكل طرف عند ت�شديقه على اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 
اأو عند ان�شمامه اإليها اأو يف اأي وقت الحق اأن يختار و�شيلة اأو اأكرث من الو�شائل االأربع 
التي توؤدي اإلى حلول ملزمة لت�شوية منازعاته املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق االتفاقية, وذلك 
الو�شائل,  هذه  اإحدى  النزاع  اأطراف  من  اأي  يخرت  مل  اإذا  اأنه  االعتبار  يف  االأخذ  مع 
اأو حينما تكون اختيارات املتنازعني خمتلفة, فاإنه ُيفرت�ض اختيارهم للتحكيم الدويل 

العام وفقاً للمرفق ال�شابع لالتفاقية))9). 
ملزمني  لعام 1982 غري  البحار  لقانون  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأطراف  فاإن  وهكذا, 
بت�شوية منازعاتهم املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق االتفاقية اأمام املحكمة الدولية لقانون البحار 
اأي وقت  اأو يف  اأو ان�شمامهم لالتفاقية  اتفقوا على ذلك �شواء عند ت�شديقهم  اإذا  اإال 
الحق قبل اأو بعد ن�شاأة النزاع؛ ولكن هناك على الرغم من هذا االخت�شا�ض االختياري 
ثالث حاالت يكون فيها اخت�شا�ض املحكمة اإجبارياً بالن�شبة جلميع االأطراف اإذا رغبوا 

يف ت�شوية منازعاتهم بالو�شائل الق�شائية)97). 
تتمّثل احلالة االأولى يف اأن اخت�شا�ض دائرة ت�شوية منازعات قاع البحار, وهي اأهم 
املنازعات  طوائف  بنظر  البحار)98),  لقانون  الدولية  للمحكمة  التابعة  الدائمة  الغرف 

�نظر �ملو�د من )79)) �إلى )87)) من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98).  (9((
�نظر �لفقر�ت �لثالثة و�لر�بعة و�خلام�صة من �ملادة )87)) من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98).  (9((
 Voir Couston M., »La multiplication des juridictions internationales:  (97(

.sens et dynamiques«, op.cit., p.18
يتبع �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار �أربع دو�ئر خا�صة د�ئمة هي د�ئرة ت�صوية منازعات قاع �لبحار، ود�ئرة   (98(
ت�صوية �ملنازعات �ملتعلقة بالبيئة �لبحرية، ود�ئرة ت�صوية �ملنازعات �ملتعلقة بامل�صايد، ود�ئرة �لإجر�ء�ت 
لقانون  �لدولية  �ملحكمة  يو�صف،  �صايف  حممد  د.  �لدو�ئر  هذه  على  تف�صياًل  للتعرف  �نظر  �ملخت�صرة. 

�لبحار، �ملرجع �ل�صابق، �ص)7 وما بعدها.
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املن�شو�ض عليها يف املادة )187( من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 
لت�شوية  الو�شائل  كاإحدى  اأو  للمحكمة كو�شيلة  الطرف  الدولة  اختيار  يتوقف على  ال 
منازعاتها املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اأحكام االتفاقية, واإمنا هو اخت�شا�ض اإجباري ينطبق 
لت�شوية  الدولة  تختاره  الذي  االإجراء  نوعية  منه  ينال  وال  االأطراف  كافة  مواجهة  يف 
منازعاتها وفقاً للمادة )287( من االتفاقية, وبحيث يلتزم كل طرف بت�شوية املنازعات 
الت�شوية  و�شائل  من  غريها  دون  الدائرة  هذه  اأمام   )187( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض 

الق�شائية االأخرى)99). 
واحلالة الثانية من حاالت االخت�شا�ض االإجباري للمحكمة الدولية لقانون البحار تتاأتى 
مبنا�ضبة �إجر�ء �الإفر�ج �ل�رشيع عن �ل�ضفن و�أفر�د �أطقمها؛ فب�ضدد ممار�ضتها ملظاهر �ضيادتها 
ال�شاحلية  للدولة  يحق  املختلفة,  البحرية  امل�شاحات  على  اال�شتئثارية  الخت�شا�شاتها  اأو 
اأو  الوطنية  القانونية  النظم  مبخالفة  اتهمتهم  اإذا  اأطقمها  واأفراد  االأجنبية  ال�شفن  احتجاز 
الدولية التي حتكم هذه امل�شاحات البحرية, ويـُفرت�ض اأن تقوم الدولة املحتجزة باالإفراج 
ال�رشيع عن ال�شفينة واأفراد طاقمها مبجرد ا�شتيفاء بع�ض االإجراءات االأولوية ويف مقدمتها 

تقدمي دولة علم ال�شفينة كفالة معقولة اأو �شمان مايل اآخر للدولة املحتجزة)00)). 
اأحكام  تطبيق  اأو  بتف�شري  يتعلق  نزاع  ب�شدد  نكون  ال�رشيع,  االإفــراج  يتم  مل  فاإذا 
ال�شفن  ال�رشيع عن  باالإفراج  املتعلقة  لعام 1982  البحار  لقانون  املتحدة  االأمم  اتفاقية 
علم  ودولة  املحتجزة  الدولة  املتنازعني, وهما -هنا-  للطرفني  اأطقمها؛ ويحق  واأفراد 
هذ� هو ما ُي�صتفاد من �حلكم �لو�رد يف �ملادة 87)/) من �لتفاقية و�لتي تن�ص على �أن »ل يوؤثر �إعالن   (99(
�صادر مبوجب �لفقرة �لأولى ول يتاأثر بالتز�م دولة طرف باأن تقبل، �إلى �ملدى وبالطريقة �ملن�صو�ص عليها 
�لتابعة للمحكمة �لدولية  يف �لفرع �خلام�ص من �جلزء �حلادي ع�صر، ولية د�ئرة منازعات قاع �لبحار 

لقانون �لبحار«.
 Gallala I., »La notion de caution :نظر حول مفهوم �لكفالة �ملعقولة �أو �ل�صمان �ملايل�  ((00(
 raisonnable dans la jurisprudence du Tribunal international du droit de

.la mer«, R.G.D.I.P., 2001-4, pp.931-968
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ال�شفينة, االتفاق على املحكمة التي �شوف تخت�ض بنظر هذا النزاع, ويف حالة عدم 
التو�شل اإلى مثل هذا االتفاق خالل ع�رشة اأيام من تاريخ االحتجاز, ُيحال النزاع اإلى 
اأية حمكمة تختارها الدولة املحتجزة من بني املحاكم االأربع امل�شار اإليها يف املادة )287( 
من االتفاقية, واإال فاإنه يجب اأن ُيحال اإجبارياً اإلى املحكمة الدولية لقانون البحار يف 

حالة عدم قيام الدولة املحتجزة باختيار اأي من هذه املحاكم))0)). 
الدولية  للمحكمة  االإجباري  االخت�شا�ض  حاالت  من  واالأخــرية  الثالثة  احلالة  اأما 
لقانون البحار, فاإنها تتاأتى مبنا�شبة االأمر بتدابري حتفظية وفقاً لالأحكام الواردة يف املادة 
)290( من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 وكذا املادة )25( من النظام 
ب�شفة  التاأكد  ب�رشورة  كاأ�شل عام  تلتزم  املحكمة  فاإذا كانت  للمحكمة))0))؛  االأ�شا�شي 
مبدئية prima facie من كونها خمت�شة بنظر النزاع املعرو�ض عليها قبل اأن تاأمر بتدابري 
االتفاقية وي�شمح  املادة 5/290 من  تن�ض عليه  ا�شتثناء من ذلك  ثمة  فاإن  حتفظية))0)), 

للمحكمة باالأمر بتدابري حتفظية مع عدم كونها املحكمة املخت�شة بنظر النزاع. 
يتم  الوقت حتى  اإلى مزيد من  الدولية حتتاج  التحكيم  الأن حماكم  نظراً  وهكذا, 

�أن  �إلى  قبل  من  �أ�صرنا   .(98( لعام  �لبحار  لقانون  �ملتحدة  �لأم��م  �تفاقية  من   (/(9( �مل��ادة  �نظر   ((0((
�لبحار، وحمكمة  لقانون  �لدولية  �ملحكمة  تتمثل يف  �لتفاقية  �ملادة )87)) من  �إليها يف  �مل�صار  �ملحاكم 

�لعدل �لدولية، و�لتحكيم �لدويل �لعام، و�لتحكيم �لدويل �خلا�ص.
�ل�صتعجال  حالة  يف  �ملحكمة  تتخذها  �لتي  �ملوؤقتة  �لإج���ر�ء�ت  عامة  ب�صفة  هي  �لتحفظية  �لتد�بري   ((0((
بهدف �حلفاظ على �حلقوق �ملتنازع عليها وعدم �لإ�صر�ر باملر�كز �لقانونية للمتنازعني حلني �لف�صل يف 
لعام  �لبحار  لقانون  �ملتحدة  �لأمم  لتفاقية  �لعربية  �لرتجمة  �أن  �إلى  �لإ�صارة  نهائى. وجتدر  بحكم  �لنز�ع 
�إلى  ي�صري  �لفرن�صى  �لن�ص  �أن  مع  �لتحفظية«  »�لتد�بري  ولي�ص  �ملوؤقتة«  »�لتد�بري  ��صطالح  ت�صتخدم   (98(
mesures conservatoires ولي�ص �إلى mesures provisoires. هذ� و�إن كان من �ل�صحيح �أن 
�لتد�بري �لتحفظية تتميز د�ئمًا بكونها تد�بري موؤقتة ت�ُتخذ �نتظارً� ل�صدور �حلكم �لنهائى يف �لنز�ع. �نظر 
 Pescatore P., »Les mesures conservatoires :فيما يتعلق بالتد�بري �لتحفظية ب�صفة عامة
 et les référés«, in La juridiction internationale permanente, Colloque de

.Lyon, S.F.D.I., Pedone, Paris, 1987, pp.315-353
هذ� ما ي�صتفاد من ن�ص �ملادة )90)) من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98).  ((0((
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لالأطراف  القانونية  باملراكز  ــرشاراً  اإ� يحدث  اأن  معه  ُيخ�شى  الذي  االأمــر  ت�شكيلها, 
املتنازعة, فقد ن�شت املادة 5/290 من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 
اإليها, يجوز الأية  اأحيل النزاع  اأنه انتظار لت�شكيل حمكمة التحكيم الدولية التي  على 
عدم  حالة  يف  البحار  لقانون  الدولية  للمحكمة  اأو  عليها,  املتنازعون  يتفق  حمكمة 
التو�شل اإلى مثل هذا االتفاق خالل اأ�شبوعني من تاريخ طلب التدابري التحفظية, اأن 

تفر�ض هذه التدابري اأو تعدلها اأو تلغيها))0)). 
فاخت�شا�ض املحكمة الدولية لقانون البحار باالأمر بتدابري حتفظية يف خ�شو�ض نزاع 
مل  اإذا  اإجباري  اخت�شا�ض  هو  الت�شكيل  طور  يف  دولية  حتكيم  حمكمة  على  معرو�ض 
يتفق املتنازعون خالل مدة اأ�شبوعني على حمكمة اأخرى تاأمر بها, مع العلم اأنه ال يجوز 
للمحكمة اأن تاأمر مبثل هذه التدابري اإال حينما ترى اأن حمكمة التحكيم الدولية املزمع 
ت�شكيلها �شتكون ب�شفة مبدئية خمت�شة بنظر النزاع, واأن هناك من الظروف امل�شتعجلة 
ما ي�شتدعي عدم انتظار ت�شكيل حمكمة التحكيم الدولية لتقوم هي ذاتها باالأمر بالتدابري 

التحفظية))0)).
ج- الخت�ضا�ص الإجباري جلهاز ت�ضوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية 

اإلى اأن مذكرة التفاهم اخلا�شة بقواعد واإجراءات ت�شوية املنازعات  اأ�رشنا من قبل 
يف اإطار منظمة التجارة العاملية تخ�شع ملبداأ التعهد الواحد الذي مبقت�شاه تـُعد نتيجة 
املفاو�شات التجارية متعددة االأطراف جلولة اأورجواي كقاعدة عامة »كماً واحداً« يوؤخذ 

حت�صب مدة �لأ�صبوعني، كما ي�صتفاد من ن�ص �ملادة 89/) )ب) من لئحة �ملحكمة �لدولية لقانون   ((0((
�لأخرى  �ملتنازعة  �لأط��ر�ف  �أو  �لطرف  باإبالغ  �ملتنازعة  �لأط��ر�ف  �أحد  قيام  تاريخ  من  �بتد�ء  �لبحار، 

برغبته يف �تخاذ �إجر�ء�ت حتفظية.
وت�شرتط املادة 89/) من لئحة �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار �أن يو�صح طلب �تخاذ تد�بري حتفظية �لذي   ((0((
يقدم للمحكمة وفقًا للمادة 90)/) من �لتفاقية �لأ�صباب و�لو�صائل �لقانونية �لتي تثبت �أن حمكمة �لتحكيم 

�لدولية �جلاري ت�صكيلها �صتكون خمت�صة بنظر �لنز�ع وكذلك طبيعة �لظروف �لتي تدعو �إلى �ل�صتعجال.
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كله اأو ُيرتك كله من قبل الدول الراغبة يف االن�شمام اإلى املنظمة, االأمر الذي يعني دون 
مواربة التزام كل ع�شو يف املنظمة بقبول االأحكام الواردة يف مذكرة التفاهم, والتقيد 
للقواعد واالإجراءات التي  اآخر وفقاً  اأي ع�شو  بينه وبني  بت�شوية املنازعات التي تن�شاأ 

تن�ض عليها واأمام اجلهاز الذي اأن�شاأته.
العاملية  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية  جهاز  اإلى  االإجباري  اللجوء  هذا 
يت�رشر  حينما  اأنه  تقرر  حيث  التفاهم,  مذكرة  من   1/23 املادة  �رشاحة  عليه  ن�شت 
قيامه  اأو  املنظمة  اتفاقات  عن  الناجتة  لاللتزامات  اآخر  ع�شو  انتهاك  من  االأع�شاء  اأحد 
باتخاذ تدابري من �شاأنها اإلغاء اأو تقليل املزايا الناجتة عن هذه االتفاقات اأو قيامه بو�شع 
عقبات اأمام حتقيق اأهدافها, يجب عليه اللجوء اإلى جهاز ت�شوية املنازعات وااللتزام 

باالإجراءات املن�شو�ض عليها يف مذكرة التفاهم. 
واالأحكام الواردة يف املادة 1/23 من مذكرة التفاهم تلزم اأع�شاء منظمة التجارة 
العاملية من ناحية باللجوء اإلى اإجراءات وقواعد ت�شوية املنازعات املن�شو�ض عليها يف 
اتفاقات  تطبيق  مال  يف  يدخل  مبو�شوع  املتعلقة  منازعاتهم  لت�شوية  التفاهم  مذكرة 
اأي  اأحادية اجلانب يف مواجهة  تدابري  اتخاذ  باالمتناع عن  اأخرى  ناحية  املنظمة, ومن 

ع�شو يف املنظمة بهدف ت�شوية مثل هذه املنازعات))0)). 
النفاذ  حيز  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقات  دخول  تاريخ  من  ابتداء  فاإنه  وهكذا, 
واجلماعات  االأمريكية  املتحدة  الواليات  على  مُيتنع   ,1995 عام  يناير  من  االأول  يف 

�إن �لربط بني �أحكام �ملادة ))/) من مذكرة �لتفاهم و�أحكام �ملادة ))/) من �لتفاق �ملوؤ�ص�ص ملنظمة   ((0((
�لتجارة �لعاملية، �لتي تلزم كل ع�صو يف �ملنظمة باأن يجعل ت�ص�ريعاته ولو�ئحه و�إجر�ء�ته �لإد�رية متفقة 
مع �أحكام �تفاقات �ملنظمة، ُي�صتفاد منه �صرورة �متناع كل ع�صو يف �ملنظمة عن �تخاذ تد�بري فردية �صد 
�أي ع�صو �آخر بهدف ت�صوية �أو حل �ملنازعات �ملتعلقة باتفاقات �ملنظمة. �نظر يف هذ� �ملعنى وملزيد من 
 Roy M-P, »L’Organisation mondiale du commerce«, Revue de :لتفا�صيل�

.la Recherche Juridique: droit prospectif, 1995/3, p.785
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االأوروبية, وذلك على �شبيل املثال وب�شفة خا�شة بو�شفهما القوتني االقت�شاديتني االأكرب 
�شيا�شات  يتبعون  الذين  املنظمة  اأع�شاء  �شد  اجلانب  اأحادية  تدابري  اتخاذ  العامل,  يف 
جتارية غري م�رشوعة يف اأحد املجاالت التي تنظمها اتفاقات املنظمة, ويجب عليهما بداًل 
من ذلك اللجوء اإلى جهاز ت�شوية املنازعات لفح�ض هذه ال�شيا�شات واإنزال العقاب 

اإذا اقت�شى االأمر على من يتبناها)07)). 

 Voir Ruiz Fabri H., »Le règlement des différends dans le cadre de  ((07(
l’Organisation mondiale du commerce«, J.D.I., 1997/3, p.719. وتلزم 
�لإ�صارة هنا �إلى �أحقية كل ع�صو يف منظمة �لتجارة �لعاملية باتخاذ تد�بري �أحادية �جلانب �صد ع�صو �آخر 
يف خ�صو�ص نز�ع يتعلق مبو�صوع غري خا�صع لتفاقات �ملنظمة �أو �صد دولة غري ع�صو يف خ�صو�ص نز�ع 
 Flory Th., »Remarques à propos du nouveau système :معها. �نظر يف هذ� �ملعنى
 commercial mondial issu des accords du cycle d’Uruguay«, J.D.I.,
 1995/4, p.883., Blin O., La Communauté européenne, le GATT et
 l’Organisation mondiale du commerce )OMC(, Thèse de l’Université

.de Toulouse, 1997, pp.363-364
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املطلب الثاين
اأهم مالمح التطور يف التقا�صي

اأمام حماكم الق�صاء الدويل الدائم 

تتمّثل اأهم مالمح التطور يف التقا�شي اأمام املحاكم الدولية الدائمة يف اإتاحة احلق 
يف التقا�شي لكيانات اأخرى غري الدول )اأواًل(, والتوجه نحو اإقرار ا�شتئناف االأحكام 
خ�شائ�ض  بع�ض  وا�شتعارة  )ثالثاً(,  التطبيق  واجب  القانون  وتطور  )ثانياً(,  الق�شائية 

التحكيم الدويل )رابعاً(, وتطور تنفيذ االأحكام الق�شائية )خام�شاً(.

اأواًل: اإتاحة احلق يف التقا�صي لكيانات اأخرى غري الدول 

الدول  على  قا�رشاً  الدائمة  الدولية  املحاكم  غالبية  اأمام  التقا�شي  احلق يف  يعد  مل 
وحدها كما هو متبع يف اإطار حمكمة العدل الدولية)08)), ومن قبلها املحكمة الدائمة 
للعدل الدويل, واإمنا ُرخ�ض لكيانات اأخرى متعددة اإلى جانب الدول بالتمتع بهذا احلق 
ملواكبة التطور احلادث لي�ض فقط يف مفهوم ال�شخ�شية القانونية الدولية الذي اأ�شبح 
ي�شتوعب املنظمات الدولية احلكومية على اأقل تقدير, واإمنا – اأي�شاً - يف عدد الفاعلني 

الدوليني غري الدول واملنظمات الدولية احلكومية. 

جتدر �لإ�صارة يف هذ� �ل�صاأن �إلى �أن �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية قد �صار على   ((08(
ذ�ت نهج �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية، حيث مل يرخ�ص �إل للدول وحدها باحلق يف �لتقا�صي 
�أمام �ملحكمة. هكذ� تن�ص �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة على �أنه »)�أ) �لدول �لأع�صاء يف 
منظمة �لتعاون �لإ�صالمي هي وحدها �صاحبة �حلق يف �لتقا�صي �أمام �ملحكمة. )ب) ل�صائر �لدول �لأخرى 
اأن تلجاأ اإلى املحكمة للنظر يف الدعاوى التي تكون اأطرافًا فيها ب�شروط ي�شعها موؤمتر وزراء اخلارجية، 
على �أن تقبل هذه �لدول �خت�صا�ص �ملحكمة، وتعلن �لتز�مها م�صبقًا مبا ت�صدره �ملحكمة من �أحكام يف هذ� 

�خل�صو�ص. وتقدر �ملحكمة ما يتعني على هذه �لدول حتمله من م�صاريف �لتقا�صي«.
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والإي�شاح التطور احلادث يف احلق يف التقا�شي اأمام املحاكم الدولية الدائمة, �شوف 
نعر�ض – بداءة - القت�شار هذا احلق على الدول وحدها بالن�شبة ملحكمة العدل الدولية, 
ثم نبنّي �شماح العديد من الوثائق القانونية املن�شئة لتلك املحاكم لكيانات اأخرى متعددة 

باحلق يف التقا�شي اأمامها.
1- اقت�صار حق التقا�صي اأمام حمكمة العدل الدولية على الدول وحدها 

جاءت املادة 1/34 من النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية غاية يف الو�شوح 
يف �شاأن حتديد الكيانات التي يحق لها التقا�شي اأمام املحكمة, حيث ن�شت على اأنه 
االأمر  للمحكمة«,  ترفع  التي  الدعاوى  يف  اأطرافاً  تكون  اأن  يف  احلق  وحدها  »للدول 
كال�شعوب  الدوليني  الفاعلني  من  احلكومية وغريها  الدولية  املنظمات  اأن  يعني  الذي 
احلكومية  غري  الدولية  واملنظمات  اجلن�شيات  متعددة  وال�رشكات  لالحتالل  اخلا�شعة 
واالأقاليم املتمتعة باال�شتقالل الذاتي واالأقاليم اجلمركية امل�شتقلة)09)), وكذلك اأ�شخا�ض 
عى  القانون اخلا�ض الطبيعيني اأو املعنويني)0))), ال يحق الأيٍّ منهم اأن يكون مدعياً اأو ُمدَّ

عليه يف الدعاوى املنظورة اأمام املحكمة. 

�ملنظمات �لدولية �حلكومية هي �لتي تن�صاأ مبقت�صى معاهد�ت دولية ت�رُبم بني �حلكومات ومن �أمثلتها   ((09(
منظمة �لأمم �ملتحدة وجامعة �لدول �لعربية وجمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ومنظمة �لتعاون �لإ�صالمي 
و�لحتاد �لأفريقي وجمل�ص �أوروبا ومنظمة �لدول �لأمريكية ومنظمة �لتجارة �لعاملية ومنظمة �ل�صحة �لعاملية 
ومنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�صكو) ومنظمة �لعمل �لدولية وغريها �لكثري، وهي تتميز 
عن �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية �لتي ت�ن�صاأ مبقت�صى �تفاقات ت�ُعقد بني �أفر�د �أو هيئات عامة �أو خا�صة 
تنتمي �إلى دول خمتلفة بهدف تنمية �لتعاون يف جمالت متعددة قد تكون �صيا�صية �أو �قت�صادية �أو �جتماعية 
�أو دينية �أو ريا�صية �أو �إن�صانية ومن �أمثلتها �للجنة �لدولية لل�صليب �لأحمر و�لحتاد �لربملاين �لدويل و�حت�اد 
�ملحامني �لعرب و�حتاد �لن�صاء �لعاملي و�للجنة �لأوملبية �لدولية و�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم ومنظمة �أطباء 
بال حدود وغريها �لكثري. و�إذ� كانت �ملنظمات �لدولية �حلكومية ت�ُعد �صخ�صًا من �أ�صخا�ص �لقانون �لدويل 
�لعام وتخ�صع من ثم لأحكام هذ� �لقانون، فاإن �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية هي �صخ�ص معنوي د�خلي 
يخ�صع لأحكام �لقانون �لد�خلي لإحدى �لدول كاللجنة �لدولية لل�صليب �لأحمر �لتي يوجد مقرها يف جنيف 
وتخ�صع للقانون �ل�صوي�صري. �نظر ملزيد من �لتفا�صيل يف هذ� �ل�صاأن د. حممد �صايف يو�صف، �لنظرية �لعامة 

للمنظمات �لدولية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، )00)، �ص)) وما بعدها.
من �ملعلوم �أنه ميكن للدول �لتي ينتمي �إليها �أ�صخا�ص �لقانون �خلا�ص �لطبيعيني �أو �ملعنويني بجن�صياتهم تبنى   (((0(

دعو�هم �أمام حمكمة �لعدل �لدولية من خالل ما ُيعرف يف �لقانون �لدويل �لعام بدعوى �حلماية �لدبلوما�صية.
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ولعل ال�شبب يف ق�رش حق التقا�شي اأمام املحكمة على الدول وحدها يعود اإلى اأن 
هذه االأخرية كانت حتى وقت اإن�شاء املحكمة عام 1945 هي �شخ�ض القانون الدويل 
العام الوحيد))))), وهو �شبب مل يعد له حمل يف الوقت الراهن الأن التطورات التي 
بف�شل ق�شاء  الدولية, وذلك  القانونية  ال�شخ�شية  بعد عام 1945 على مفهوم  طراأت 
اأبريل  ال�شادر يف احلادي ع�رش من  راأيها اال�شت�شاري  التي اعرتفت يف  ذاتها  املحكمة 
عام 1949 بخ�شو�ض تعوي�ض االأ�رشار التي تقع يف اأثناء خدمة منظمة االأمم املتحدة 
بتمتع املنظمات الدولية احلكومية بهذه ال�شخ�شية))))), حتتم تعديل ن�ض املادة 1/34 
لكي ُي�شمح على االأقل للمنظمات الدولية احلكومية بحق التقا�شي اأمام املحكمة, وذلك 
ناهيك عن الفاعلني الدوليني االآخرين الذين يدور جدل فقهي وا�شع حول مدى متتعهم 

بال�شخ�شية القانونية الدولية. 
الدول  ناحية  الدولية هي من  العدل  اأمام حمكمة  التقا�شي  لها  التي يحق  والدول 
اأطراف النظام االأ�شا�شي للمحكمة, ومن ناحية اأخرى الدول غري االأطـراف التي ي�رشح 
لها مل�ض االأمن بالتقا�شي اأمام املحكمة)))))؛ واأطراف النظام االأ�شا�شي للمحكمة هم 
اأطرافاً  ي�شبحوا  اأن  االأع�شاء  للدول غري  املتحدة, ويجوز  االأمم  اأع�شاء منظمة  جميع 
يف هذ� �لنظام ب�رشوط حتددها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف كل حالة على حدة بناء 

على تو�شية من مل�ض االأمن))))). 

�نظر د. �إبر�هيم حممد �لعناين، �ملنظمات �لدولية، بدون د�ر ن�صر، )99)، �ص)0).  (((((
.Voir Avis consultatif du 11 avril 1949 : C.I.J. Recueil 1949, p.179  (((((

فاملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية تن�ص على �أنه »للدول �لتي هي �أطر�ف يف   (((((
هذ� �لنظام �لأ�صا�صي �أن يتقا�صو� �أمام �ملحكمة«، وت�صيف �لفقرة �لثانية من هذه �ملادة �أن جمل�ص �لأمن 
اأمام املحكمة، وذلك مع مراعاة  اأن تتقا�شي  يحدد »ال�شروط التي يجوز مبوجبها ل�شائر الدول الأخرى 
الأحكام اخلا�شة الواردة يف املعاهدات املعمول بها. على اأنه ل يجوز بحال و�شع تلك ال�شروط بكيفية تخل 

بامل�صاو�ة بني �ملتقا�صني �أمام �ملحكمة«.
�نظر �ملادة ))9) من ميثاق منظمة �لأمم �ملتحدة.  (((((
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�الأ�ضا�ضي  �لنظام  �إل��ى  �ملتحدة  �الأم��م  يف  �الأع�ضاء  غري  �ل��دول  �ن�ضمام  و���رشوط 
للمحكمة, ومنحهم من ثم حق التقا�شي اأمامها, حددتها اجلمعية العامة بقرارها ال�شادر 
بناء على تو�شية من مل�ض االأمن, وتتمّثل  يف احلادي ع�رش من دي�شمرب عام 1964 
بتنفيذ االأحكام  النظام, وااللتزام  يف وجوب قبول الدولة غيـر الع�شو الأحكام هذا 
ال�شادرة عن املحكمة يف خ�شو�ض الدعاوى التي تكون طرفاً فيها, والتعهد بامل�شاهمة 

يف م�شاريف املحكمة مببلغ تقدره اجلمعية العامة))))). 
مل�ض  لها  �رشح  فقد  للمحكمة,  االأ�شا�شي  النظام  يف  االأطــراف  غري  الدول  اأما 
االأمن, وذلك مبقت�شى قراره ال�شادر يف اخلام�ض ع�رش من اأكتوبر عام 1946, بالتقا�شي 
اأمام املحكمة ب�رشطني اأ�شا�شيني, حيث يجب على هذه الدول من جهة اأن تقوم باإيداع 
ت�رشيح م�شبق لدى قلم كتاب املحكمة تعلن فيه قبولها الخت�شا�ض هذه االأخرية وفقاً ملا 
جاء يف ميثاق االأمم املتحدة والنظام االأ�شا�شي للمحكمة والئحتها الداخلية, ومن جهة 

اأخرى اأن تتعهد بتنفيذ اأحكام املحكمة))))).
2- �صماح العديد من املحاكم لكيانات اأخرى اإلى جانب الدول باحلق يف التقا�صي 

الدائمة  الدولية  املحاكم  من  العديد  يرخ�ض  الدولية,  العدل  حمكمة  عك�ض  على 
لكيانات اأخرى اإلى جانب الدول بالتقا�شي اأمامه, وهذا هو �شاأن املحكمة الدولية لقانون 
االإن�شان,  حلقوق  االأمريكية  واملحكمة  االإن�شان,  حلقوق  االأوروبية  واملحكمة  البحار, 
وحمكمة عدل االحتاد االأوروبي, واملحاكم الدولية االإدارية, واملحكمة االأفريقية للعدل 

د�ر  �ملتحدة،  �لأم��م  �لأول،  �جلزء  �لدولية،  �ملنظمات  قانون  �حلميد،  عبد  �صامي  حمم��د  د.  �نظر   (((((
�ملنظمات  �لعناين،  �إبر�هيم  د.  ���ص)))؛   ،(997 �لثامنة،  �لطبعة  �لإ�صكندرية،  �جلامعية،  �ملطبوعات 

�لدولية، �ملرجع �ل�صابق، �ص)0).
�لوفا،  �أبو  �أحمد  د.  �ص)0)؛  �ل�صابق،  �ملرجع  �لدولية،  �ملنظمات  �لعناين،  حممد  �إبر�هيم  د.  �نظر   (((((
�ص97)،   ،(99( �لر�بعة،  �لطبعة  �لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  �لدولية،  �ملنظمات  قانون  يف  �لو�صيط 

هام�ص 0)).
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والهيئة  العاملية,  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات  ت�شوية  وجهاز  االإن�شان,  وحقوق 
الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول)7))). 

لقانون  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأطراف  جلميع  ترخ�ض  البحار  لقانون  الدولية  فاملحكمة 
اأي�شاً  واإمنا  دول,  فقط  لي�شوا  االتفاقية  واأطراف  اأمامها)8))),  بالتقا�شي  لعام 1982  البحار 
االأقاليم املتمتعة باحلكم الذاتي التي يكون لها اخت�شا�ض فيما يتعلق بامل�شائل التي تنظمها 
االتفاقية, واملنظمات الدولية �رشيطة اأن يكون اأع�شاوؤها قد وافقوا على منحها اخت�شا�شاً 
بالن�شبة لبع�ض امل�شائل التي تنظمها االتفاقية مبا فيها االخت�شا�ض باإبرام املعاهدات التي تتعلق 

بهذه امل�شائل, واأن يكون اأغلبية اأع�شائها قد �شدقوا على االتفاقية اأو ان�شموا اإليها)9))). 
واإ�شافة اإلى الدول واالأقاليم املتمتعة باحلكم الذاتي واملنظمات الدولية, فاإن املحكمة 
اأ�شخا�ض  �شاأن  اأمامها, وهذا هو  بالتقا�شي  اأخرى  البحار ت�شمح لكيانات  لقانون  الدولية 
القانون اخلا�ض الطبيعيني اأو املعنويني وكذا امل�رشوعات احلكومية حينما يكون اأي منهم 
طرفاً يف منازعات تتعلق باجلزء احلادي ع�رش من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 
1982 الذي ينظم »املنطقة«, و�رشيطة اأن تزكيهم اإحدى الدول االأطراف يف االتفاقية)0))). 
�لأ�صا�صي  نظامها  من  �خلام�صة  للمادة  وفقًا  تخت�ص  و�لتي  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  بالن�صبة   (((7(
باملحاكمة عن جرمية �لإبادة �جلماعية و�جلر�ئم �صد �لإن�صانية وجر�ئم �حلرب وجرمية �لعدو�ن، فاإنه 
يجب �لتمييز بني �إ�صناد �لخت�صا�ص للمحكمة و�لذي ل يكون �إل من قبل دولة طرف يف نظامها �لأ�صا�صي 
�أو من قبل جمل�ص �لأمن مت�صرفًا وفقًا للف�صل �ل�صابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة �أو من قبل �ملدعى �لعام 
ل  و�لذي  �ملحكمة  �أمام  عليه  �ملدعى  وبني  للمحكمة،  �لأ�صا�صي  �لنظام  �ملادة )))) من  �نظر  للمحكمة، 
ميكن �أن يكون �إل �صخ�ص طبيعى، حيث ل يحق للمحكمة �أن حتاكم دوًل �أو منظمات دولية �أو �أي كيانات 

�أخرى، �نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة.
�نظر �لأحكام �لو�ردة يف كل من �ملادة )9)/) من �تفاقية �لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98)،   (((8(

و�ملادة 0)/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار.
لعام )98)، وخا�صة  �لبحار  لقانون  �ملتحدة  �لأمم  �لتا�صع لتفاقية  �ملرفق  �لو�ردة يف  �لأحكام  �نظر   (((9(

�ملادتني �لأولى و�لثالثة منه.
�لتنظيمية  للجو�نب  حتليلية  در��صة  �لبحار:  لقانون  �لدولية  �ملحكمة  يو�صف،  �صايف  حممد  د.  �نظر   (((0(
و�لوظيفية للمحكمة ولأهم �لأحكام �لق�صائية �ل�صادرة عنها، �ملرجع �ل�صابق، �ص7)) وما بعدها، وكذ� 
�ص)9) وما بعدها. »�ملنطقة« هي قاع وباطن �لبحار و�ملحيطات فيما ور�ء حدود �لولية �لوطنية للدول، 

�أي بعد حدود �لأطر�ف �خلارجية لالأجر�ف �لقارية.
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اأطراف  للدول  ترخ�ض  والتي  االإن�شان,  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  اأن  كما 
يف  باحلق   1950 لعام  االأ�شا�شية  وحرياته  االإن�شان  حلقوق  االأوروبية  االتفاقية 
التقا�شي اأمامها))))), ت�شمح اأي�شاً لالأ�شخا�ض الطبيعيني وللمنظمات غري احلكومية 
انتهاكات  �شحايا  اأنهم  يدعون  حينما  اأمامها  بالتقا�شي  ــراد  االأف وملجموعات 
للحقوق التي تقرها االتفاقية والربوتوكوالت املكملة لها من جانب اإحدى الدول 
االأطراف, وتتعهد هذه االأخرية بعدم اتخاذ اأي اإجراء يعوق املمار�شة الفعالة لهذا 

احلق))))). 
يف  ــراد  االأف ومموعات  احلكومية  غري  واملنظمات  ــراد  االأف حق  اأن  هنا  وُيالحظ 
�لتقا�ضي �أمام �ملحكمة �الأوروبية حلقوق �الإن�ضان غري م�رشوط بكونهم يحملون جن�ضية 
اإحدى الدول اأطراف االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية لعام 1950, 
حيث يحق الأي �شخ�ض غري اأوروبي اأن يتقا�شي اأمام املحكمة اإذا كان امل�شكو يف حقه 
دولة طرف يف �التفاقية، ولكنه م�رشوط على �لرغم من ذلك بتو�فر جملة من �ل�ضو�بط 

وهكذ�، فاإن �ملادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية لعام 0)9) تن�ص   (((((
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout ma - »على �أن: 
 quement aux dispositions de la Convention et de ses Protocoles qu’elle

.»croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante
هذ� هو مقت�صى �ملادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية لعام 0)9)   (((((
 La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne« :لتي تن�ص على �أن�
 physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de
 particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Pr -
tocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par a -

.»cune mesure l’exercice efficace de ce droit



132
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

حددتها املادة )35( من االتفاقية))))). 
وعلى عك�ض املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان التي تو�شع من مال اخت�شا�شها 
غري  واملنظمات  ــراد  االأف ومموعات  واالأفــراد  الــدول  لي�شمل  ال�شخ�شي  الق�شائي 
املجال,  هذا  من  كثرياً  �شّيقت  قد  االإن�شان  حلقوق  االأمريكية  املحكمة  فاإن  احلكومية, 
حلقوق  االأمريكية  االتفاقية  اأطــراف  الدول  على  اأمامها  التقا�شي  حق  ق�رشت  حيث 

االإن�شان لعام 1969 واللجنة االأمريكية حلقوق االإن�شان))))). 
واإذا كان االأفراد ومموعات االأفراد واملنظمات غري احلكومية قد ُحرموا من حق 
التقا�شي اأمام املحكمة االأمريكية حلقوق االإن�شان, فاإن لهم احلق يف رفع ال�شكوى اإلى 
اللجنة االأمريكية حلقوق االإن�شان التي لها اأن ترفعها للمحكمة اإذا مل تـُحل)))))؛ وجتدر 
االإ�شارة هنا اإلى اأن هذا النظام الذي ما زال متبعاً يف اإطار املحكمة حتى االآن, والذي 
قبل  متبعاً من  الذي كان  ذاته  الكيانات, هو  بينها وبني هذه  اللجنة و�شيطاً  يجعل من 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان حتى عام 2000. 
اأع�شاء  للدول  متاح  اأمامها  التقا�شي  فاإن حق  االأوروبي,  االحتاد  اأما حمكمة عدل 
تتمثل ال�شروط التي حددتها املادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية   (((((

لعام 0)9) لتقا�صي �لأفر�د وجمموعات �لأفر�د و�ملنظمات غري �حلكومية �أمامها يف:
)- ��صتنفاد طرق �لرجوع �لد�خلية، وذلك مبعنى عدم �حلق يف �للجوء �إلى �ملحكمة �إل بعد �لنتهاء من 
�لأمر  ويتعلق  حقها.  يف  �مل�صكو  �لدولة  د�خل  �ملوجودة  و�لق�صائية  �لإد�ري��ة  �لنت�صاف  و�صائل  جميع 
ومنطقي وي�شكل قاعدة قانونية دولية عرفية، حيث ل يعقل اأن يتوجه ال�شاكي  عادل  ب�شرط  –هنا- 
مبا�صرة �إلى �ملحكمة مبا يعنيه ذلك من تدويل للق�صية �أو �لنز�ع يف حني �أنه ميكن جرب �ل�صرر �لذي 

�أ�صابه من خالل �للجوء �إلى و�صائل �لتقا�صي �لد�خلية.
)- �إقامة �لدعوى �أمام �ملحكمة خالل مدة ل تتجاوز �صتة �أ�صهر من تاريخ �صدور �لقر�ر �لد�خلي �لنهائي.

)- �أل يكون مقدم �ل�صكوى جمهوًل.
)- �أل تكون �ملحكمة قد نظرت يف �ل�صكوى من قبل �أو نظر فيها جهاز دويل �آخر لت�صوية �ملنازعات ما مل 

تكن �ل�صكوى حتتوي على وقائع جديدة.
)- �أل حتتوي �ل�صكوى على �إ�صاءة يف ��صتخد�م �حلق.

�نظر �ملادة ))/) من �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�صان لعام 9)9).  (((((

�نظر �ملادة )))) من �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�صان لعام 9)9).  (((((
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ا�شتباقية  بطريقة  ومتاح  واملعنويني,  الطبيعيني  ولالأ�شخا�ض  وللموؤ�ش�شات,  االحتاد, 
م�رشوعية  مدى  على  التعرف  اأو  االحتاد  قانون  تف�شري  طلب  بغر�ض  الوطني  للق�شاء 
عليها  تن�ض  اأخــرى  كيانات  الأي  ومتاح  االحتــاد,  موؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  االأعمال 

معاهدات االحتاد))))). 
الدوليني  وامل�شتخدمني  للموظفني  عامة  ب�شفة  االإداريــة  الدولية  املحاكم  وت�شمح 
املنظمة  باأن  اأحدهم  يدعى  حينما  وذلك  اأمامها)7))),  التقا�شي  يف  باحلق  بها  العاملني 
الدولية التي يعمل يف خدمتها قد خالفت اأحد حقوقه اأو حرياته اأو امتيازاته املن�شو�ض 

عليها يف اللوائح اأو العقود املنظمة اأو احلاكمة لعمله)8))). 
وقد حدد النظام االأ�شا�شي للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان نوعني من 
التقا�شي  له  يحق  االأول  النوع  املحكمة)9))):  اأمام  التقا�شي  لها  يحق  التي  الكيانات 
بالن�شبة جلميع املنازعات التي تدخل يف اخت�شا�ض املحكمة وفقاً للمادة )28( من نظامها 
وحكومات  دول  روؤ�شاء  وموؤمتر  النظام,  هذا  يف  االأطراف  الدول  وي�شمل  االأ�شا�شي 
االحتاد االأفريقى, والربملان االأفريقى, واأجهزة االحتاد االأخرى التي يرخ�ض لها املوؤمتر, 
تن�ص �ملادة )9/ ه� )) من معاهدة ل�صبونة �ملعدلة ملعاهدة �لحتاد �لأوروبي و�ملعاهدة �ملن�صئة للجماعة   (((((
�لأوروبية �ملوقعة يف ل�صبونة يف )) دي�صمرب عام 007) ودخلت حيز �لنفاذ يف �لأول من دي�صمرب عام 009) 
 La Cour de justice de l’Union européenne statue conformément« :على �أن
aux traités: a( sur les recours formés par un Etat membre, une instit -
 tion ou des personnes physiques ou morales; b( à titre préjudiciel, à
 la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de
 l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions; c( dans les

.»autres cas prévus par les traités
يو�صف،  �صايف  حممد  د.  �ل��دويل  �مل�صتخدم  وبني  بينه  و�لتمييز  �ل��دويل  �ملوظف  مفهوم  حول  �نظر   (((7(

�لنظرية �لعامة للمنظمات �لدولية، �ملرجع �ل�صابق، �ص7)) وما بعدها.
�نظر �ملادة �لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية لالأمم �ملتحدة، و�ملادة �لثانية من �لنظام   (((8(
�لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية ملنظمة �لعمل �لدولية، و�ملادة �لثانية من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية 

جلامعة �لدول �لعربية.
�نظر �ملادتني )9)) و)0)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان.  (((9(
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وكل موظف يف االحتاد وفقاً للقيود وال�شوابط التي يحددها النظام االأ�شا�شي والئحة 
موظفي  االحتاد, والنوع الثاين يحق له التقا�شي بالن�شبة للمنازعات املتعلقة مبخالفات 
وامليثاق  وال�شعوب,  االإن�شان  حلقوق  االأفريقي  بامليثاق  امل�شمونة  االإن�شان  حقوق 
وال�شعوب  االإن�شان  حلقوق  االأفريقي  بامليثاق  امللحق  والربوتوكول  للطفل,  االأفريقي 
بحقوق  تتعلق  منا�شبة  اأخرى  قانونية  وثيقة  وباأية  اأفريقيا,  يف  املــراأة  بحقوق  اخلا�ض 
الربوتوكول  يف  االأطــراف  الدول  وي�شمل  فيها,  اأطرافاً  املعنية  الدول  تكون  االإن�شان 
وال�شعوب,  االإن�شان  حلقوق  االأفريقية  واللجنة  للمحكمة,  االأ�شا�شي  بالنظام  املتعلق 
وجلنة اخلرباء االأفارقة املتعلقة بحقوق الطفل, واملنظمات احلكومية االأفريقية املعتمدة 
لدى االحتاد اأو لدى اأحد اأجهزته, واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق االإن�شان, واالأ�شخا�ض 
اأجهزته وموؤ�ش�شاته  اأو لدى  الطبيعيني, واملنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى االحتاد 

بال�رشوط �مل�ضار �إليها يف �ملادة �لثامنة من �لربوتوكول)0))). 
اإطار  يف  املنازعات  ت�شوية  واإجــراءات  بقواعد  اخلا�شة  التفاهم  مذكرة  وبح�شب 
منظمة التجارة العاملية, فاإن احلق يف التقا�شي اأمام جهاز ت�شوية املنازعات متاح جلميع 
اأع�شاء املنظمة الذين ينق�شمون من ناحية اإلى اأع�شاء اأ�شليني هم جميع اأطراف جات 
1947 وقت دخول االتفاق املوؤ�ش�ض للمنظمة حيـز النفاذ يف االأول من يناير عام 1995 
التجارية  االتفاقات  للمنظمة وجميع  املوؤ�ش�ض  االتفاق  قبلوا  اإذا  االأوروبية  واجلماعات 
املتعددة االأطراف امللحقة به واأودعوا قائمة التنازالت اجلمركية يف مال الب�شائع وقائمة 
التعهدات املحددة يف مال اخلدمات))))), ومن ناحية اأخرى االأع�شاء املن�شمون وهم 

متنح �ملادة 8/) من �لربوتوكول �ملتعلق بالنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان   (((0(
كل دولة طرف فيه �حلق باأن ت�صدر عند ت�صديقها على �لربوتوكول �أو يف �أي وقت تال على نفاذه ت�صريحًا 
بقبول �خت�صا�ص �ملحكمة فيما يتعلق بالدعاوى �ملقامة من �لأ�صخا�ص �لطبيعيني و�ملنظمات غري �حلكومية 

�أو ت�صريحًا يخ�ص دول طرف مل ت�صدر مثل هذ� �لت�صريح.
�نظر ن�ص �ملادة ))/) من �لتفاق �ملوؤ�ص�ص ملنظمة �لتجارة �لعاملية.  (((((
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كل دولة اأو اإقليم جمركي م�شتقل ين�شم للمنظمة بعد دخول اتفاقاتها حيز النفاذ ووفقاً 
لل�رشوط �لتي يتم �التفاق عليها بني طالب �الن�ضمام و�ملنظمة))))). وباخت�شار, فاإن احلق 
يف التقا�شي اأمام جهاز ت�شوية املنازعات قا�رش على اأع�شاء املنظمة �شواء كانوا دواًل 

اأو اأقاليم جمركية م�شتقلة, اإ�شافة اإلى اجلماعات االأوروبية كع�شو اأ�شلي يف املنظمة. 
اأما الهيئة الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول, فاإن حق التقا�شي اأمامها 
متاح لي�ض فقط للدول االأع�شاء يف املنظمة, واإمنا اأي�شاً للمنظمة ذاتها وال�رشكات املنبثقة 

عنها و�رشكات البرتول))))).

ثانيًا: ظهور توجه نحو ا�صتئناف االأحكام الق�صائية 

اإذا كانت االأحكام الق�شائية ال�شادرة عن املحاكم الدولية الدائمة تـُعد كقاعدة عامة 
حاالت  ثمة  فاإن  �شدورها,  مبجرد  تنفيذها  ويتعني  اال�شتئناف  تقبل  ال  نهائية  اأحكاماً 
ا�شتثنائية ظهرت حديثاً يجوز فيها ا�شتئناف اأحكام بع�ض املحاكم, وذلك مع مالحظة 
اأن اال�شتئناف ال يتم اأمام حمكمة اأخرى, واإمنا اأمام دائرة ا�شتئنافية تابعة لذات املحكمة, 
االأمر الذي يتالءم مع طبيعة النظام الق�شائي الدويل الذي يتمّيز با�شتقاللية حماكمه 
بينها على عك�ض ما هو �شائد يف  اأو علو فيما  عن بع�شها البع�ض وعدم وجود تدرج 

االأنظمة الق�شائية الداخلية))))).
1- نهائية اأحكام املحاكم الدولية الدائمة كقاعدة عامة 

ورد الن�ض على نهائية االأحكام الق�شائية ال�شادرة عن املحاكم الدولية الدائمة يف 
العديد من النظم االأ�شا�شية لهذه االأخرية؛ فهذا هو على �شبيل املثال حال املادة ال�شتني 

�نظر ن�ص �ملادة ))/) من �لتفاق �ملوؤ�ص�ص ملنظمة �لتجارة �لعاملية.  (((((
�نظر �ملادة )))) من بروتوكول �لهيئة �لق�صائية ملنظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول.  (((((

 Voir Couston M., La multiplication des juridictions internationales:  (((((
.sens et dynamiques, op.cit., p.31 et s
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االأ�شا�شي  النظام  من   1/33 واملادة  الدولية))))),  العدل  ملحكمة  االأ�شا�شي  النظام  من 
االأمريكية  االتفاقية  من  وال�شتني  ال�شابعة  واملادة  البحار))))),  لقانون  الدولية  للمحكمة 
واملادة  االإن�شان)7))),  االأمريكية حلقوق  املحكمة  اأحكام  االإن�شان يف خ�شو�ض  حلقوق 
من   1/6 واملادة  املتحدة)8))),  لالأمم  االإداريــة  للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  من   2/11
النظام االأ�شا�شي للمحكمة االإدارية ملنظمة العمل الدولية)9))), واملادة 2/11 من النظام 
االأ�شا�شي للمحكمة االإدارية جلامعة الدول العربية)0))), واملادة ال�شاد�شة واالأربعني من 
االأ�شا�شي  النظام  من  39/اأ  واملادة  العربية))))),  اال�شتثمار  ملحكمة  االأ�شا�شي  النظام 
ملحكمة العدل االإ�شالمية الدولية))))), واملادة ال�شابعة والع�رشين من بروتوكول الهيئة 

هكذ�، تن�ص �ملادة )0)) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية على �أن »يكون �حلكم نهائيًا غري   (((((
قابل لال�صتئناف وعند �لنز�ع يف معناه �أو يف مدلوله تقوم �ملحكمة بتف�صريه بناء على طلب �أي طرف من 

�أطر�فه«. و�نظر �ملادة )))) للتعرف على نظام �لتما�ص �إعادة �لنظر يف �حلكم.
 La« :يجئ ن�ص �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار على �لنحو �لتايل  (((((
décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend do -

.»vent s’y conformer
نهائى غري قابل  �أن »حكم �ملحكمة  �لإن�صان على  �لأمريكية حلقوق  �ملادة )7)) من �لتفاقية  تن�ص   (((7(
من  �أي  طلب  على  بناء  �ملحكمة  تف�صره  نطاقه،  �أو  �حلكم  معنى  على  �خل��الف  حالة  ويف  لال�صتئناف. 

�ملتنازعني، �صريطة �أن يقدم �لطلب خالل ت�صعني يومًا من تاريخ �إبالغ �حلكم«.
 Sous réserve« :تن�ص �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية لالأمم �ملتحدة على �أنه  (((8(
 des dispositions de l’article 12, les jugements du Tribunal sont définitifs

.»et sans appel
 Le Tribunal« :تق�صي �ملادة )/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية ملنظمة �لعمل �لدولية باأن  (((9(

.»statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel
ت�صري �ملادة ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لإد�رية جلامعة �لدول �لعربية �إلى �أن »تكون �أحكام   (((0(

�ملحكمة �نتهائية و�جبة �لنفاذ«.
تن�ص �ملادة �ل�صاد�صة و�لأربعون من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �ل�صتثمار �لعربية على �أن »تعترب �أحكام   (((((

�ملحكمة نهائية وملزمة بالن�صبة لأطر�ف �لدعوى )...)«.
تق�صي �ملادة 9)/�أ من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية باأن »ي�صدر �حلكم قطعيًا   (((((

غري قابل للطعن«.
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الق�شائية ملنظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول))))). 
من  عليها  املعرو�شة  الق�شايا  تنظر  والتي  االإن�شان,  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  اأما 
خالل »قا�ٍض وحيد« و«جلان« مكّونة من ثالثة ق�شاة و«دوائر« تتكون من �شبعة ق�شاة 
و«دائرة كربى« تتكون من �شبعة ع�رش قا�شياً, فاإن االأحكام ال�شادرة عن القا�شي الوحيد 
واللجان والدائرة الكربى نهائية))))), واالأحكام ال�شادرة عن دائرة ما ت�شبح نهائية يف 
اأحوال ثالثة هي حينما يعلن االأطراف عدم طلب اإحالة الق�شية اأمام الدائرة الكربى اأو 
بعد مرور ثالثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار احلكم اإذا مل ُيطلب اإحالة الق�شية اأمام الدائرة 
الكربى اأو يف حالة رف�ض جلنة من خم�شة من ق�شاة الدائرة الكربى طلب االإحالة اإلى 

الدائرة املقدم من اأحد اأطراف الق�شية))))). 
واإذا كانت االأحكام الق�شائية ال�شادرة عن غالبية املحاكم الدولية الدائمة هي اأحكام 
اأطراف النزاع يف مطالبة املحكمة  نهائية غري قابلة لال�شتئناف, فاإن هذا ال يخل بحق 
اإعادة  بحقهم يف طلب  وكذا  مدلوله,  اأو  م�شمونه  نزاع حول  ثار  اإذا  بتف�شري حكمها 
النظر كلية يف احلكم اإذا ظهرت واقعة جديدة حا�شمة يف الدعوى كان يجهلها وقت 
يكون  اأال  النظر, �رشيطة  اإعادة  يلتم�ض  الذي  والطرف  املحكمة  �شدور احلكم كل من 

جهل هذا الطرف لتلك الواقعة نا�شئاً عن اإهماله.
2- جواز ا�صتئناف اأحكام بع�ص املحاكم الدولية الدائمة 

والذي  الدائم  الدويل  الق�شاء  حماكم  داخل  الغالب  االجتاه  هذا  من  الرغم  على 
ا�شتحياء  على  يظهر  بداأ  عليها,  الطعن  جواز  وعدم  الق�شائية  االأحكام  بنهائية  يق�شي 

ت�صري بد�ية �ملادة )7)) من بروتوكول �لهيئة �لق�صائية ملنظمة �لأقطار �لعربية �مل�صدرة للبرتول �إلى   (((((
�أن »تعترب �أحكام �لهيئة نهائية وملزمة وذ�ت حجية على �أطر�ف �لنز�ع )...)«.

وحرياته  �لإن�صان  حلقوق  �لأوروب��ي��ة  �لتفاقية  من  و))/)  و8)/)   (/(7 �مل��و�د  �لتو�يل  على  �نظر   (((((
�لأ�صا�صية لعام 0)9).

�نظر �ملادة ))/) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية لعام 0)9).  (((((
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اجتاه جديد حممود, نتوقع تزايده م�شتقباًل, نحو الرتخي�ض با�شتئناف االأحكام, وهذا 
هو يف الوقت الراهن حال االأحكام ال�شادرة عن املحكمة اجلنائية الدولية, وقرارات 

جهاز ت�شوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية.
اأ- ا�ضتئناف اأحكام املحكمة اجلنائية الدولية 

املحكمة  تتكّون  الكتاب,  وقلم  العام  املدعى  ومكتب  الرئا�شة  هيئة  على  عالوة 
ودائرة  االبتدائية  والدائرة  املحاكمة  قبل  ما  دائرة  هي  دوائر  ثالث  من  الدولية  اجلنائية 
ع�رشة,  الثماين  ق�شاتها  انتخاب  اأعقاب  يف  املحكمة,  على  ويتعنّي  اال�شتئناف)))))؛ 
ت�شكيل دوائرها الثالث بحيث تتاألف دائرة اال�شتئناف من رئي�ض املحكمة واأربعة ق�شاة 
اآخرين, وتتكّون الدائرة االبتدائية من عدد ال يقل عن �شتة ق�شاة, وتـُ�شكل دائرة ما قبل 
املحاكمة من عدد ال يقل عن �شتة ق�شاة اأي�شاً, ويوؤخذ يف االعتبار عند تعيني الق�شاة يف 
الدوائر الثالث طبيعة مهام كل دائرة, و�رشورة ا�شتمال كل واحدة منها على ق�شاة من 
ذوي اخلربة يف ماالت القانون اجلنائي واالإجراءات اجلنائية والقانون الدويل, ويعمل 
الق�شاة املعينون يف دائرة اال�شتئناف كامل مدة واليتهم, حيث ال ُي�شمح لهم بالعمل يف 

اأية دائرة اأخرى)7))). 
باأنه مدان  املتهم, واقتنعت  اإجراءات حماكمة  االبتدائية من  الدائرة  ما فرغت  فاإذا 
االأ�شا�شي  النظام  من  اخلام�شة  املــادة  يف  عليها  املن�شو�ض  اجلرائم  اإحــدى  بارتكاب 
للمحكمة, تنظر يف توقيع العقوبة املنا�شبة عليه من بني عقوبة ال�شجن لعدد حمدود من 
ال�شنوات ال يتجاوز ثالثني عاماً اأو عقوبة ال�شجن املوؤيد, اإ�شافة اإلى حق املحكمة يف 
االأمر عالوة على عقوبة ال�شجن بفر�ض غرامة على ال�شخ�ض املُدان وم�شادرة العائدات 

�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((((
�نظر �ملادة 9)/) و9)/) )ب) و9)/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((7(
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واملمتلكات واالأ�شول الناجتة ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة عن اجلرمية)8))). 
وقد اأجازت املادة احلادية والثمانون من النظام االأ�شا�شي للمحكمة ا�شتئناف االأحكام 
تق�شي  االأحكام  �شواء كانت هذه  اال�شتئناف  دائرة  اأمام  االبتدائية  الدائرة  ال�شادرة عن 
بالرباءة اأو االإدانة؛ واحلق يف اال�شتئناف قا�رش على املدعى العام للمحكمة الذي له اأن 
ي�شتاأنف احلكم ب�شبب غلط يف االإجراءات اأو يف الوقائع اأو يف القانون اأو لعدم التنا�شب 
احلق يف  له  الذي  عنه,  نيابة  العام  املدعى  اأو  املُدان,  وال�شخ�ض  والعقوبة,  اجلرمية  بني 
اال�شتئناف الأ�شباب تتعلق بغلط يف االإجراءات اأو الوقائع اأو القانون اأو لعدم التنا�شب 
بني اجلرمية والعقوبة اأو الأي �شبب اآخر يخ�ض نزاهة اأو �شحة االإجراءات اأو احلكم)9))). 
ويبقى ال�شخ�ض املُدان رهن التحفظ اإلى حني البت يف اال�شتئناف ما مل تقرر الدائرة 
االبتدائية غري ذلك, ويتعني االإفراج عنه اإذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة احلكم 
بال�شجن ال�شادر �شده, وكذلك يجب االإفراج عن املتهم فوراً يف حالة تربئته, اإال اإذا 
قررت الدائرة االبتدائية, بناء على طلب من املدعى العام, ا�شتمرار االحتجاز يف هاتني 
احلالتني حلني البت يف اال�شتئناف بالنظر اإلى خطورة اجلرمية املُدان بها اأو املتهم بارتكابها 

واحتمالية الهرب وتزايد فر�ض جناح اال�شتئناف)0))). 
كما يجوز للمدعى العام اأو ال�شخ�ض املُدان ا�شتئناف القرارات املتعلقة باخت�شا�ض 
املحكمة اأو قبول الدعوى, والقرارات اخلا�شة مبنح االإفراج اأو رف�شه بالن�شبة لل�شخ�ض 
حمل التحقيق اأو املقا�شاة, وكذا قرار دائرة ما قبل املحاكمة اخلا�ض باتخاذ بع�ض التدابري 
للحفاظ على االأدلة وفقاً للمادة 3/56 من النظام االأ�شا�شي للمحكمة, واأي قرار يت�شل 
وترى  املحاكمة  نتيجة  اأو على  االإجــراءات  تاأثري كبري على عدالة و�رشعة  ذات  مب�شاألة 

�نظر �ملادة )77) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((8(
�نظر �ملادة )8/))�أ) و)ب) و)8/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((9(

�نظر �لأحكام �لو�ردة يف �ملادة )8/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية. وقر�ر �لد�ئرة   (((0(
�لبتد�ئية يف هذ� �ل�صاأن يجوز ��صتئنافه �أي�صًا.
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الدائرة االبتدائية اأن اتخاذ دائرة اال�شتئناف لقرار فوري ب�شاأنها ميكن اأن يوؤدي اإلى حتقيق 
تقدم كبري يف �شري االإجراءات, وال يرتتب على اال�شتئناف يف هذه احلاالت وقف �شري 

االإجراءات ما مل تاأمر بذلك دائرة اال�شتئناف))))). 
اأو  اأو تعديل القرار  اإلغاء  وفيما يتعلق ب�شلطات دائرة اال�شتئناف, فاإن لها احلق يف 
احلكم امل�شتاأنف اأمامها, ولها اأن تاأمر باإجراء حماكمة جديدة اأمام دائرة ابتدائية خمتلفة, 
واإبالغها  فيها  للف�شل  االأ�شلية  االبتدائية  الدائرة  اإلى  بالوقائع  تتعلق  م�شاألة  تعيد  واأن 
بالنتيجة اأو اأن تت�شدى هي ذاتها للف�شل يف هذه امل�شاألة, ويف جميع االأحوال اإذا كان 
ا�شتئناف القرار اأو حكم العقوبة قد قـُدم من ال�شخ�ض املُدان, اأو من املدعى العام نيابة 

عنه, فال يجوز تعديله على نحو ي�رش مب�شلحته))))).
ب- ا�ضتئناف قرارات جهاز ت�ضوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية 

ت�شوية  واإجـــراءات  بقواعد  اخلا�شة  التفاهم  مذكرة  يف  الــواردة  لالأحكام  وفقاً 
باأربع  ما  نزاع  ت�شوية  عملية  متر  اأن  ميكن  العاملية,  التجارة  منظمة  اإطار  يف  املنازعات 
عمل  مموعة  بوا�شـــطة  النزاع  ونظر  الثنائية,  امل�شاورات  يف  تتمّثل  رئي�شية  مراحل 
التو�شيات والنتائج  تنفيذ  الدائم, ومراقبة  اأمام جهاز اال�شتئناف  خا�شة, واال�شتئناف 
التي انتهت اإليها مموعات العمل اخلا�شة وجهاز اال�شتئناف؛ وي�شهل فهم اأن نزاعاً 
ما ميكن ت�شويته يف اأول مرحلة من خالل امل�شاورات الثنائية دون تطلب العر�ض على 
مموعة عمل خا�شة, واأنه لن يكون هناك مرحلة ثالثة اإال يف حالة ا�شتئناف التقارير 

ال�شادرة عن املجموعات اخلا�شة. 

�نظر �أحكام �ملادة ))8) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((((
�نظر �أحكام �ملادة ))8) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية. تن�ص �ملادة )8/) على �أن   (((((
»ي�صدر حكم د�ئرة �ل�صتئناف باأغلبية �آر�ء �لق�صاة ويكون �لنطق به يف جل�صة علنية. ويجب �أن يبني �حلكم 
�لأ�صباب �لتي ي�صتند عليها. وعندما ل يوجد �إجماع، يجب �أن يت�صمن حكم د�ئرة �ل�صتئناف �آر�ء �لأغلبية 
و�لأقلية، ولكن يجوز لأي قا�ص من �لق�صاة ن ي�صدر ر�أيًا فرديًا �أو خمالفًا ب�صاأن �مل�صائل �لقانونية«. وت�صيف 

�ملادة )8/) باأنه »يجوز لد�ئرة �ل�صتئناف �أن ت�صدر حكمها يف غياب �ل�صخ�ص �ملرب�أ �أو �ملُد�ن«.
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املنازعات  ت�شوية  ــراءات  واإج بقواعد  اخلا�شة  التفاهم  مذكرة  من   4/17 فاملادة 
العمل  مموعة  تقرير  يف  الواردة  النتائج  ا�شتئناف  يف  احلق  املتنازعة  االأطراف  متنح 
اخلا�شة التي نظرت النزاع))))). ولهذا الغر�ض, اأن�شاأت مذكرة التفاهم جهاز ا�شتئناف 
دائم م�شكل من �شبعة اأ�شخا�ض يعينهم جهاز ت�شوية املنازعات ملدة اأربع �شنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة, ويتم اختيار ثالثة من بينهم لنظر نزاع ما, وُيختار اأع�شاء جهاز 
اال�شتئناف ال�شبعة بالكيفية التي ت�شمن متثيلهم ملختلف طوائف الدول اأع�شاء املنظمة, 
الدولية وجميع  والتجارة  القانون  م�شائل  الكافية يف  باخلربة  يتمتع  ُيختار من  اأن  على 
امل�شائل ذات ال�شلة باتفاقات املنظمة ب�شفة عامة, ويجب اأال يكون الأي من االأع�شاء 
�ل�ضبعة �رتباط مع �أية �إد�رة وطنية بحيث ميكن ��ضتدعاوؤهم يف كل وقت ويف �أقل مدة 

ممكنة الأد�ء مهام �جلهاز))))). 
ت�شوية  واإجـــراءات  بقواعد  اخلا�شة  التفاهم  مذكرة  من   4/17 املــادة  وبح�شب 
و�حلقيقة �أن �إقر�ر حق �ل�صتئناف، �لذي مل يكن موجودً� يف عهد جات 7)9)، ي�صكل �أحد �جلو�نب   (((((
�لهامة و�لبارزة �لتي متيز نظام ت�صوية �ملنازعات يف �إطار منظمة �لتجارة �لعاملية، وهو حق مينح �لأطر�ف 
�أجل  من  ثانية  فر�صة  �خلا�صة،  �لعمل  جمموعة  تقري�ر  يدينه  �لذي  �لطرف  خا�صة  وب�صفة  �ملتنازعة، 
حماولة �إيجاد مربر�ت قانوني�ة للتد�بي�ر �لتي �تخذها باملخالفة للتز�ماته �لناجتة عن �تفاقات منظمة 
Giscard d’Estaing O., L’Organisation mo -  �لتجارة �لعاملية. �نظر يف هذ� �ملعنى:
 diale du commerce, Rapport présenté au Conseil économique et social,
 Direction des journaux officiels, Paris, 1996, p.73. Voir aussi Blin O.,
 La Communauté européenne, le GATT et l’Organisation mondiale du

.commerce )OMC(, op.cit., p.360
�ملادة 7)/) من مذكرة �لتفاهم. وجتدر �لإ�صارة هنا �إلى �أن مدة ولية ثالثة �أ�صخا�ص، مت �ختيارهم   (((((
بالقرعة، من بني �ل�صبعة �لذين �ختريو� مبا�صرة عقب دخول �لتفاق �ملوؤ�ص�ص ملنظمة �لتجارة �لعاملية حيز 
�لنفاذ قد �نتهت بعد �صنتني فقط، وذلك بهدف عدم تغيري جميع �أع�صاء جهاز �ل�صتئناف مرة و�حدة 
Wang L., »Some observ -  فيما بعد للحفاظ على ��صتمر�ر �خلربة به. �نظر يف هذ� �ل�صاأن:
 tions on the dispute settlement system in the world trade Organization«,
J.W.T., 1995, vol. 29, n°.2, p.178., Canal Forgues E., »La proc -
 dure d’examen en appel de l’Organisation mondiale du commerce«,

.A.F.D.I., 1996, p.849
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العاملية,  التجارة  منظمة  اأع�شاء  ولي�ض جلميع  فقط,  النزاع  الأطراف  يحق  املنازعات, 
جهاز  بوا�شطة  النزاع  فح�ض  وين�شب  اخلا�شة)))))؛  العمل  مموعة  تقرير  ا�شتئناف 
العمل  مموعة  تقرير  يف  الــواردة  القانونية  والتف�شريات  املـ�شائل  على  اال�شتئناف 
التقرير,  هذا  املت�شمنة يف  للم�شائل  اقت�شادي  بفح�ض  االأمر  يتعلق  ال  اخلا�شة, حيث 

واإمنا بفح�ض قانوين بحت لها))))). 
ولهذا يرى جانب من الفقه القانوين اأن ت�شمية »جهاز اال�شتئناف« ال تتفق مع ق�رش 
مهمة اجلهاز على فح�ض امل�شائل القانونية الواردة يف تقرير مموعة العمل اخلا�شة, 
وذلك الأن مهمة حمكمة اال�شتئناف يف النظام الق�شائي الداخلي متتد اإلى اإعادة النظر 
يف حكم حمكمة اأول درجة من حيث الواقع والقانون ولي�ض فقط من حيث القانون 
كما هو احلال بالن�شبة جلهاز اال�شتئناف, ويرون من ثم اأن مهمة هذا االأخري تقرتب كثريا 

من مهمة حمكمة النق�ض يف القانون الفرن�شي)7))). 
واحلقيقة اأنه اإذا كنا نتفق مع التحليل القانوين لهذا الراأي, اإال اأننا نعتقد اأن املقارنة 
بني الق�شاء الداخلي ونظام ت�شوية املنازعات يف اإطار منظمة التجارة العاملية يجب اأن 
تتم بعناية فائقة, وخا�شة اأنه ال يوجد ما ُيـلزم الدول عند اإن�شائها ملحاكم الق�شاء الدويل 

الدائم بتبني كل م�شميات ومفاهيم الق�شاء الداخلي. 

وعلى �لرغم من ذلك، يحق لأع�صاء منظمة �لتجارة �لعاملية �لآخرين من غري �أطر�ف �لنز�ع، و�لذين   (((((
جهاز  �إلى  كتابية  مذكر�ت  تقدمي  �لنز�ع،  يف  جوهرية  م�صلحة  لهم  باأن  �ملنازعات  ت�صوية  جهاز  �أبلغو� 

�ل�صتئناف وتلقى �إجابات عليها.
 Voir Canal Forgues E., »Le système de règlement des différends  (((((
 de l’Organisation mondiale du commerce )OMC(«, R.G.D.I.P.,
 1994/3, p.703., Didier P., »Le règlement des différends commerciaux
 internationaux par l’Organisation mondiale du commerce«, Journal des

.tribunaux, 1999, n°.56, p.25
 Voir Carreau D. et Juillard P., Droit international économique,  (((7(

.L.G.D.J., 4ème édition, 1998, pp.81-82
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وميلك جهاز اال�شتئناف �شلطة تاأكيد اأو تعديل اأو اإلغاء املالحظات والنتائج القانونية 
الواردة يف تقرير مموعة العمل اخلا�شة التي نظرت النزاع, ويتعني عليه االنتهاء من 
فح�شه للتقرير خالل مدة ال تتجاوز �شتني يوماً من تاريخ قيام اأحد االأطراف املتنازعة 
باإبالغ جهاز ت�شوية املـنازعات برغبته يف ا�شـتئناف التقرير وحتى تاريخ توزيع  ر�شمياً 

تقرير جهاز اال�شتئناف على اأع�شاء املنظمة)8))).

ثالثًا: تطور القانون واجب التطبيق 

تف�شل املحاكم الدولية الدائمة يف املنازعات الدولية التي تـُعر�ض عليها وفقاً لقواعد 
القانون الدويل العام, وهي ت�شتقي هذه القواعد اإما من جميع م�شادر هذا القانون كما 
هو احلال بالن�شبة ملحكمة العدل الدولية, واإما من بع�ض امل�شادر دون البع�ض االآخر, مع 
الرتكيز داخل امل�شدر الواحد على بع�ض منابعه ومنحها اأولوية خا�شة يف التطبيق اأن 

تـُمنح اأف�شلية ملعاهدات دولية حمددة. 
وُيالحظ املتاأمل يف م�شادر القانون الذي تطبقه املحاكم الدولية الدائمة اأن هناك تطوراً 
يف جانبني على االأقل يتمّثل اأولهما يف �شريورة هذا القانون اأكرث تخ�ش�شاً وحتديداً مت�شياً 
مع االجتاه العام الذي بّيناه نحو تخ�ش�ض العديد من املحاكم يف ت�شوية طائفة معينة من 
املنازعات الدولية, ويتجلى الثاين يف منح بع�ض م�شادر هذا القانون اأولوية يف التطبيق 
على البع�ض االآخر, وذلك على عك�ض ما هو معروف وم�شتقر من ت�شاٍو جلميع م�شادر 

القانون الدويل العام يف القيمة القانونية وعدم وجود تدرج فيما بينها.
1- اجتاه القانون واجب التطبيق نحو التخ�ص�ص والتحديد 

املعرو�شة عليها وفقاً الأحكام  الدولية  املنازعات  الدولية يف  العدل  تف�شل حمكمة 
�نظر �ملادة 7)/) من مذكرة �لتفاهم. يجب �أن يتبنى جهاز ت�صوية �ملنازعات تقرير جهاز �ل�صتئناف   (((8(

خالل �لثالثني يومًا �لتالية لتوزيعه على �أع�صاء �ملنظمة �إل �إذ� قرر عدم تبنيه.
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القانون الدويل العام, وهي ت�شتقي هذه االأحكام من امل�شادر التي ن�ض عليها نظامها 
واأحكام  للقانون  العامة  واملبادئ  الدويل  والعرف  الدولية  املعاهدات  وهي  االأ�شا�شي 
املحاكم والفقه ومبادئ العدل واالإن�شاف متى وافق اأطراف النزاع على تطبيقها)9))), 
املنظمات  كقرارات  االأ�شا�شي  النظام  عليها  ين�ض  مل  التي  االأخــرى  امل�شادر  وبع�ض 

الدولية والت�رشفات ال�شادرة عن االإرادة املنفردة للدول. 
وُيالحظ هنا اأنه بحكم عمومية اخت�شا�ض حمكمة العدل الدولية, اأي اخت�شا�شها 
بت�شوية جميع املنازعات الدولية اأياً كان مو�شوعها, فاإنها حتتاج لي�ض فقط اإلى تطبيق 
يف  ولي�ض  املجاالت  خمتلف  يف  تطبيقها  واإمنا  العام,  الدويل  القانون  م�شادر  جميع 
مال واحد, حيث نراها على �شبيل املثال تطبق املعاهدات الدولية يف ماالت البحار 
والقن�شلية  الدبلوما�شية  والعالقات  واال�شتثمار  الدولية  والتجارة  الدويل  واالإرهاب 

وحقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية وغريها. 
اأو االإقليمي,  اأما املحاكم الدولية الدائمة املتخ�ش�شة, �شواء على امل�شتوى العاملي 
فنظراً الخت�شا�شها بت�شوية طائفة معينة من املنازعات الدولية, فاإن االأحكام التي تطبقها 
طبيعة  مع  يتالءم  العام  الدويل  القانون  فروع  من  حمدد  فرع  اإلى  بال�رشورة  تنتمي 
قانونية دون  اأعمال  بتطبيق  املحدد  الفرع  تتقيد داخل م�شادر هذا  اإنها  بل  تخ�ش�شها, 

�نظر �لفقرتني �لأولى و�لثانية من �ملادة �لثامنة و�لثالثني من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.   (((9(
�ملبادئ �لعامة للقانون هي جمموعة �ملبادئ �مل�صرتكة بني خمتلف �لأنظمة �لقانونية �لد�خلية للدول و�لتي 
ت�صلح للتطبيق على �لعالقات �لدولية، وذلك كمبد�أ ح�صن �لنية يف تنفيذ �للتز�مات ومبد�أ عدم جو�ز 
�لتع�صف يف ��صتعمال �حلق ومبد�أ ن�صبية �آثار �لأحكام �لق�صائية ومبد�أ �صرعية �جلر�ئم و�لعقوبات، ومبد�أ 
�مل�صاو�ة بني �أطر�ف �خل�صومة �لق�صائية، و�ملبد�أ �لقا�صي ب�صرورة �حرت�م حقوق �لدفاع، ومبد�أ �صرورة 
تو�فر عالقة �ل�صببية بني �ل�صرر و�لعمل غري �مل�صروع لقيام �مل�صئولية �لقانونية، ومبد�أ �للتز�م بالتعوي�ص 
تنفيذ  من  للتحلل  �لقاه�رة  بالقوة  �لتم�صك  ومبد�أ جو�ز  �لتعهد�ت،  �لناجت عن خرق  �ل�صرر  �لكامل عن 
بع�ص �للتز�مات. �نظر ملزيد من �لتف�صيل يف هذ� �ل�صاأن د. مفيد حممود �صهاب، »�ملبادئ �لعامة للقانون 

بو�صفها م�صدرً� للقانون �لدويل«، �ملجلة �مل�صرية للقانون �لدويل، 7)9)، �ص) وما بعدها.
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غريها كاأن ُين�ض على االلتزام بتطبيق بع�ض االتفاقيات اأو االأعراف الدولية)0))). 
وهكذا على �شبيل املثال, فاإن القانون واجب التطبيق اأمام املحكمة اجلنائية الدولية 
للمحكمة,  االأ�شا�شي  النظام  اأحكام  يف  الرتتيب,  لذات  ووفقاً  التوايل,  على  يتمّثل 
واملعاهدات الدولية واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده, واملبادئ العامة 
للقانون, ومبادئ وقواعد القانون كما هي مف�رشة يف اأحكامها وقراراتها ال�شابقة))))), 
وهي اأحكام تنتمى, وذلك نظراً القت�شار اخت�شا�ض املحكمة على املعاقبة على جرمية 
االإبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �شد االإن�شانية وجرمية العدوان, اإلى كل من 

القانون الدويل اجلنائي والقانون الدويل االإن�شاين والقانون الدويل حلقوق االإن�شان. 
اأحكام  يف  البحار  لقانون  الدولية  املحكمة  اأمام  التطبيق  واجب  القانون  ويتمّثل 
اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدويل العام االأخرى 
غري املتنافية معها, ويحق للمحكمة - اأي�شاً - تطبيق مبادئ العدل واالإن�شاف اإذا اتفق 
اإلى القانون الدويل للبحار على اعتبار  املنازعون على ذلك))))), وهي اأحكام تنتمي 
اأن املحكمة تخت�ض بالنظر يف املنازعات املتعلقة بتف�شري وتطبيق اأحكام هذه االتفاقية 
بال�رشورة  تتعلق  دولية  منازعات  باأهدافها, وهي  يت�شل  اآخر  اتفاق دويل  اأي  واأحكام 

بالبحار ب�شفة عامة. 
والقانون واجب التطبيق اأمام جهاز ت�شوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية 
التفاهم  ومذكرة  املنظمة  اتفاقات  اأحكام  يف  االأول  املقام  ويف  اأ�شا�شية  ب�شفة  يتمّثل 
القانون  اإلى مال  تنتمي  اأحكام  املنازعات, وهي  ت�شوية  بقواعد واإجراءات  اخلا�شة 

 Voir Couston M., La multiplication des juridictions internationales:  (((0(
.sens et dynamiques, op.cit., p.20

�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((((
�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار و�ملادة ))9)) من �تفاقية   (((((

�لأمم �ملتحدة لقانون �لبحار لعام )98).
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الدويل التجاري بح�شبان اأن اجلهاز يخت�ض بت�شوية منازعات جتارية))))). 
كما اأن القانون واجب التطبيق اأمام املحاكم الدولية الدائمة االإقليمية عامة االخت�شا�ض 
بالتخ�ش�ض والتحديد, وهذا ما ُي�شتفاد على �شبيل املثال من اأحكام النظام  يتميز اأي�شاً 
امل�شدر  االإ�شالمية  ال�رشيعة  من  جتعل  التي  الدولية  االإ�شالمية  العدل  ملحكمة  االأ�شا�شي 
االأ�شا�شي الذي يجب اأن ت�شتند اإليه املحكمة عند الف�شل فيما ُيعر�ض عليها من منازعات 
مع اال�شرت�شاد بقواعد القانون الدويل وفق م�شادره املعروفة))))), وكذا من اأحكام النظام 
االأ�شا�شي للمحكمة االأفريقية للعدل وحقوق االإن�شان التي تن�ض على اأن تطبق املحكمة 
على املنازعات الدولية التي تـُعر�ض عليها االتفاقية املوؤ�ش�شة لالحتاد االأفريقي واملعاهدات 

الدولية العامة واخلا�شة التي يكون املتنازعون اأطرافاً بها والعرف الدويل))))).
2- منح بع�ص امل�صادر اأولوية يف التطبيق 

من امل�شتقر عليه اأنه ال يوجد تدرج بني م�شادر القانون الدويل العام, وذلك مبعنى 
اأن القيمة القانونية للقاعدة امل�شتقة من املعاهدات الدولية على �شبيل املثال تت�شاوى مع 
القيمة القانونية للقاعدة التي جتد م�شدرها يف العرف الدويل وهكذا, وبحيث ال مُينح 
بينهما  تعار�ض  حدوث  حال  االآخر  على  التطبيق  يف  اأولوية  القاعدتني  هاتني  من  اأي 

ملجرد اختالف م�شدريهما. 

�نظر ب�صفة خا�صة ما تن�ص عليه �ملادة )/) من مذكرة �لتفاهم �خلا�صة بقو�عد و�إجر�ء�ت ت�صوية   (((((
�أو  تو�صياته  �ملنازعات  ت�صوية  جهاز  ي�صدر  »حينما  �أنه  من  �لعاملية  �لتجارة  منظمة  �إطار  يف  �ملنازعات 
يف�صل يف م�صاألة ما، يتعني عليه �أن يهدف بطريقة كافية �إلى ت�صوية هذه �مل�صاألة طبقًا للحقوق و�للتز�مات 

�لناجتة عن مذكره �لتفاهم هذه وعن �تفاقات �ملنظمة«.
هكذ� تن�ص �ملادة �ل�صابعة و�لع�صرون من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية، و�لتي   (((((
نذكر باأنها مل تدخل بعد حيز �لنفاذ، على �أن »�أ- �ل�صريعة �لإ�صالمية هي �مل�صدر �لأ�صا�صي �لذي ت�صتند 
�إليه �ملحكمة يف �أحكامها. ب- ت�صرت�صد �ملحكمة بالقانون �لدويل و�لتفاقات �لدولية �لثنائية �أو متعددة 
�لأطر�ف �أو �لعرف �لدويل �ملعمول به �أو �ملبادئ �لعامة للقانون �أو �لأحكام �ل�صادرة من �ملحاكم �لدولية 

�أو مذ�هب كبار فقهاء �لقانون �لدويل يف خمتلف �لدول«.
�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان.  (((((
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تدرجاً بني  فاإن هناك  العام,  الدويل  القانون  واإذا كان ال يوجد تدرج يف م�شادر 
ال�شدارة يف  مكان  االآمرة  الدولية  القانونية  القواعد  القانون, حيث حتتل  هذا  قواعد 
فيينا  اتفاقية  من  واخلم�شون  الثالثة  املادة  عرفتها  التي  وهي  الدويل,  القانوين  النظام 
لقانون املعاهدات لعام 1969 على اأنها كل قاعدة مقبولة ومعرتف بها من قبل اجلماعة 
الدولية للدول يف مموعها على اأنها قاعدة ال يجوز خمالفتها مطلقاً وال ميكن تعديلها 

اإال بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدويل العام لها ذات ال�شفة))))). 
وعلى الرغم من عدم وجود تدرج يف م�شادر القانون الدويل العام, فاإن الناظر يف 
القانون واجب التطبيق اأمام بع�ض املحاكم الدولية الدائمة ُيالحظ منح بع�ض امل�شادر 
اأولوية يف التطبيق على البع�ض االآخر, وهذا هو على �شبيل املثال حال املحكمة الدولية 
لقانون البحار التي تطبق اأحكام اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد 
القانون الدويل االأخرى غري املتنافية معها, االأمر الذي يرتتب عليه منح قواعد االتفاقية 
اأمراً  وُيعد هذا  تعار�شت معها,  اإذا  اأخرى  قاعدة  اأية  تطبيق  التطبيق وعدم  اأولوية يف 
منطقياً نظراً الأن اجلزء االأكرب من املنازعات التي تـُعر�ض على املحكمة اإمنا يتعلق بتف�شري 

وتطبيق اأحكام االتفاقية)7))). 
بد�ية ظهور هذ�  و�لت�صاوؤل حول  �لآمرة  �لعام  �لدويل  �لقانون  �نظر ب�صفة خا�صة حول مفهوم قو�عد   (((((
 Glennon M-J., De l’absurdité du �لقانونية:  �لناحية  من  موؤ�ص�صًا  كان  �إذ�  وما  �ملفهوم 
droit impératif )jus cogens(, R.G.D.I.P., 2006/3, pp.529-536. و�لو�قع 
�أن جلنة �لقانون �لدويل �لتابعة لالأمم �ملتحدة قد �متنعت، مبنا�صبة �إعد�د �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت 
يتعلق  �لأمر  �أن  �أ�صا�ص  على  �لآمرة  �لعام  �لدويل  �لقانون  بقو�عد  قائمة ح�صرية  و�صع  1969، عن  لعام 
بقو�عد تتطور مبرور �لوقت مع تطور �ملجتمع �لدويل ذ�ته، وف�صلت ترك مهمة �لك�صف عن هذه �لقو�عد 
وحتديدها ملمار�صات �لدول و�ملحاكم �لدولية، و�إن كانت �للجنة قد �أ�صارت على �لرغم من ذلك �إلى �أمثلة 
�أو �لقر�صنة، وحظر  لهذه �لقو�عد منها حظر ��صتخد�م �لقوة يف �لعالقات �لدولية، وحظر جتارة �لرقيق 
�لإبادة �جلماعية، و�لقو�عد �لتي حتمى حقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية، وهي �أمثلة �أ�صاف �إليها �لق�صاء 
�لدويل حالت �أخرى منها �صيادة �لدول �لد�ئمة على مو�ردها �لطبيعية، وحق �ل�صعوب يف تقرير م�صائرها.

 Voir Couston M., La multiplication des juridictions internationales:  (((7(
.sens et dynamiques, op.cit., p.21
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كما اأن املحكمة اجلنائية الدولية قد �شارت على ذات خطى املحكمة الدولية لقانون 
البحار حينما ين�ض نظامها االأ�شا�شي على اأن املحكمة تطبق يف املقام االأول اأحكام هذا 
النظام االأ�شا�شي, ويف املقام الثاين املعاهدات الدولية واجبة التطبيق ومبادئ وقواعد 
القانون الدويل, واإال فاملبادئ العامة للقانون)8))), وهو ترتيب ُي�شتفاد منه دون مواربة 

علو بع�ض امل�شادر على البع�ض االآخر.

رابعا: ا�صتعارة بع�ص خ�صائ�ص التحكيم الدويل 

رغبة يف احلفاظ على دورها الرئي�ض يف ت�شوية املنازعات الدولية وتقويته من خالل 
ت�شجيع املتقا�شني على اللجوء اإليها, عمد بع�ض املحاكم الدولية الدائمة اإلى ا�شتعارة 
بع�ض خ�شائ�ض التحكيم الدويل التي ثبت اأن لها اأثراً فعااًل يف ترجيح كفة و�شيلة �شلمية 
اأطراف  اأخرى, ويف املقدمة من هذه اخل�شائ�ض منح  املنازعات الدولية على  لت�شوية 
النزاع دوراً يف اختيار الق�شاة بغر�ض �شمان اأكرب قدر من احلياد والنزاهة والتخ�ش�ض 
يف ت�شكيل جل�شة املحكمة, وتق�شري اإجراءات التقا�شي بغر�ض االقت�شاد يف النفقات 

و�رشعة الف�شل يف املنازعات)9))).
1- منح االأطراف املتنازعة دورًا يف اختيار الق�صاة

الدولية  املحكمة  تف�شل  اأن  يقت�شي  العام  االأ�شل  اإذا كان  الدوائر  اإن�شاء  من خالل 
الدائمة يف املنازعات الدولية املعرو�شة عليها بكامل هيئتها, اأي من خالل جل�شة ي�شارك 
فيها جميع الق�شاة املنتخبون, فاإن النظم االأ�شا�شية لبع�ض املحاكم رخ�شت بجواز نظر 

�نظر �أحكام �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  (((8(
فال �صك �أن حياد ونز�هة وتخ�ص�ص ق�صاة �ملحكمة �لدولية �لد�ئمة �لتي تنظر يف �لنز�ع، و�صرعة �لف�صل   (((9(
يف هذ� �لأخري من خالل تق�صري �لإجر�ء�ت، وتقليل نفقات �لتقا�صي، تعد من �أهم و�صائل حت�صني �لق�صاء 

ب�صفة عامة، ويف مقدمة �لعو�مل �لرئي�صية �لتي ت�صجع �ملتقا�صني على �للجوء �إليه لت�صوية منازعاتهم.
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تـُ�شكل من عدد حمدود من ق�شاة املحكمة  اأو جميعها من قبل دوائر  املنازعات  بع�ض 
ُي�شارك املتنازعون يف اختيارهم على نحو يت�شابه اإلى حد ما مع ما يجري عليه العمل 
عند ت�شكيل حماكم التحكيم الدولية, وهذا هو على �شبيل املثال �شاأن كل من حمكمة 

العدل الدولية واملحكمة الدولية لقانون البحار.
اأ- اإن�ضاء الدوائر يف اإطار حمكمة العدل الدولية 

ا�شتثناء من االأ�شل العام الذي يق�شي باأن جتل�ض حمكمة العدل الدولية بكامل ق�شاتها 
فيما  للف�شل  املوؤقتني,  اأو  اخلا�شني  الق�شاة  اإلى  اإ�شافة  اخلم�شة ع�رش, وذلك  املنتخبني 
ُيعر�ض عليها من منازعات)70)), وعالوة على دائرة االإجراءات املخت�رشة التي �شوف 
باإن�شاء  االأخرية  لهذه  للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  اأحكام  نتحدث عنها الحقاً, ترخ�ض 
واالآخر  املنازعات,  من  حمددة  طوائف  يف  للف�شل  دائم  اأحدهما  الدوائر  من  نوعني 

موؤقت للف�شل يف نزاع حمدد. 
العدل  ملحكمة  االأ�شا�شي  النظام  من   1/26 املادة  فاإن  الدائمة,  الدوائر  يخ�ض  وفيما 
الدولية ترخ�ض لهذه االأخرية باأن تـُ�شكل من وقت الآخر دائرة اأو اأكرث توؤلف كل منها من 
ثالثة ق�شاة على االأقل وفقاً ملا تقرره املحكمة, وذلك للف�شل يف طوائف معينة من املنازعات 

كتلك املتعلقة على �شبيل املثال بالعمل اأو املوا�شالت اأو غريها من املجاالت االأخرى. 
ق�شاة  اختيار  يف  النزاع  الأطراف  دوراً  مينح  ال   1/26 املادة  ن�ض  اأن  هنا  وُيالحظ 
الدوائر الدائمة, حيث اإن ت�شكيلها دائم و�شابق على عر�ض النزاع على املحكمة, وهذه 
االأخرية هي املخت�شة وحدها من ثم باختيار ق�شاة كل دائرة من بني ق�شاتها اخلم�شة ع�رش, 

�ل�صرت�ك يف جل�صات حمكمة  �أكرث من  �أو  قا�ص  �إعفاء  ما مينع من  يوجد  ل  �أنه  �إلى  �لإ�صارة  جتدر   ((70(
�لعدل �لدولية �صريطة �أل يقل عدد �لق�صاة �ملوجودين حتت ت�صرف �ملحكمة لت�صكيل جل�صاتها عن �أحد 
ع�صر قا�صيا، ويكفى ت�صعة ق�صاة فقط ل�صحة ت�صكيل جل�صة �ملحكمة. �نظر �ملادة �خلام�صة و�لع�صرين من 

�لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.
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واإن كان يتعني عليها اختيار ق�شاة تتالءم خرباتهم وتخ�ش�شاتهم مع طائفة املنازعات 
التي تتخ�ش�ض الدائرة يف نظرها, وعدم عر�ض النزاع على اأية دائرة اإال مبوافقة جميع 

االأطراف املتنازعة))7)). 
للمتنازعني  ُي�شمح  ال  والتي  الدائمة,  الدوائر  هذه  مثل  اإن�شاء  من  احلكمة  وتتمّثل 
حمكمة  اخت�شا�ض  عمومية  اإ�شكالية  على  التغلب  يف  ق�شاتها,  اختيار  يف  بامل�شاركة 
اأكرث  قبل  املحكمة من  املعرو�ض على  النزاع  نظر  ثم يف  والرغبة من  الدولية,  العدل 
ق�شاتها تخ�ش�شاً وخربة يف مو�شوعه, االأمر الذي رمبا يقرب اإلى حد ما املحكمة من 
خربة  االأ�شخا�ض  اأكرث  بني  من  بعناية  اأع�شاوؤها  ُيختار  التي  الدولية  التحكيم  حماكم 

وتخ�ش�شاً يف مو�شوع النزاع))7)). 
املادة  فاإن  اإن�شاوؤها,  الدولية  العدل  ملحكمة  يجوز  التي  املوؤقتة  الدوائر  عن  واأما 
على  بناء  وقت  اأي  ت�شكل يف  باأن  للمحكمة  ترخ�ض  االأ�شا�شي  النظام  من   2/26
الدوائر  هذه  ق�شاة  تعيني  ويتم  معني,  نزاع  يف  للنظر  دائرة  النزاع  اأطراف  طلب 
كبرياً يف  دوراً  االأخريين  هوؤالء  هنا  مُينح  واملتنازعني, حيث  املحكمة  بني  باالتفاق 
اختيار ق�شاة الدائرة))7)), االأمر الذي يجعل من ت�شكيل الدوائر املوؤقتة مت�شابهاً مع 
ت�شكيل حماكم التحكيم الدولية, واإن كان يوجد على الرغم من ذلك فارق بينهما 
يتمّثل يف اأن الدائرة املوؤقتة تـُ�شكل من بني ق�شاة حمكمة العدل الدولية اخلم�شة ع�رش, 
�أبو �لوفا، �لو�صيط يف قانون �ملنظمات �لدولية، د�ر �لنه�صة  ))7))�نظر ب�صفة عامة يف هذ� �ل�صاأن د. �أحمد 

�لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �خلام�صة، 998)، �ص)9) وما بعدها.
�لأ�صا�صي  �لنظام  �ملادة ))/) من  �ملن�صو�ص عليها يف  �لد�ئمة  �لدو�ئر  �أن مثل هذه  �إلى  �لإ�صارة  تلزم   ((7((
للمحكمة مل تنظر حتى �لآن يف �أي نز�ع على �لرغم من �صنو�ت عمل �ملحكمة �لتي جتاوزت �خلم�صة و�صتني 
عامًا وعلى �لرغم من عر�ص �لعديد من �ملنازعات �لدولية عليها. وكانت �ملحكمة قد �أن�صاأت عام )99) د�ئرة 
�أية دولة  ت�صكيلها حتى عام )00)، ولكن مل تطلب  �إعادة  بالبيئة، وحر�صت على  �ملتعلقة  �ملنازعات  لت�صوية 
خالل �صنو�ت وجود �لد�ئرة �لثالث ع�صرة عر�ص �أي نز�ع عليها، ومن ثم قررت �ملحكمة �إلغائها عام )00).

�نتهت مدة عملهم  و�إن  �ملعرو�ص عليهم حتى  �لنز�ع  �ملوؤقتة يف نظر  �لد�ئرة  ي�صتمر ق�صاة  �أن  يجب   ((7((
باملحكمة ذ�تها.
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وذلك يف حني اأن حماكم التحكيم الدولية تـُ�شكل من اأية �شخ�شيات متخ�ش�شة يف 
مو�شوع النزاع دون قيود))7)).

ب- اإن�ضاء الدوائر يف اإطار املحكمة الدولية لقانون البحار 
املحكمة  جتل�ض  اأن  يقت�شي  العام  االأ�شل  فاإن  الدولية,  العدل  حمكمة  غرار  على 
والع�رشين,  الواحد  ق�شاتها  بح�شور جميع  اأي  هيئتها,  بكامل  البحار  لقانون  الدولية 
للف�شل يف املنازعات املعرو�شة عليها, ولكن ظروفاً تتعلق يف اآن واحد بح�شن تنظيم 
واإدارة املحكمة, وبحق االأطراف املتنازعة يف �رشعة ت�شوية نزاعهم بوا�شطة اأكرث الق�شاة 
موؤقتة  واأخرى  دائمة  دوائر  اإن�شاء  بررت  قد  النزاع,  يثريها  التي  امل�شائل  تخ�ش�شاً يف 

تابعة للمحكمة))7)). 
ن�شت  التي  البحار  بقاع  املتعلقة  املنازعات  ت�شوية  دائرة  على  فعالوة  فاإنه  وهكذا, 
عليها �رشاحة املادة )186( من اتفاقية االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 واملادة 
)14( من النظام االأ�شا�شي للمحكمة, ودائرة االإجراءات املخت�رشة التي اأمرت باإن�شائها 

مت حتى �لآن ت�صكيل �صت دو�ئر موؤقتة لنظر منازعات ُعر�صت على حمكمة �لعدل �لدولية كان �أولها   ((7((
عام )98) يف ق�صية تعيني �حلدود �لبحرية يف منطقة خليج مني بني كند� و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
و�لثانية عام )98) يف �لنز�ع �حلدودي بني بوركينا فا�صو ومايل، و�لثالثة عام 987) يف �لنز�ع بني �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�إيطاليا، و�لر�بعة عام 987) �أي�صًا يف �لنز�ع على �حلدود �لربية و�جلوية و�لبحرية بني 
�ل�صلفادور وهندور��ص، و�خلام�ص عام )00) يف �لنز�ع �حلدودي بني بنني و�لنيجر، و�ل�صاد�صة عام )00) 
�أي�صًا يف �لنز�ع �خلا�ص باإعادة �لنظر يف �حلكم �ل�صادر يف )) �صبتمرب عام )99) يف ق�صية �لنز�ع على 

�حلدود �لربية و�لبحرية و�جلوية بني �ل�صلفادور وهندور��ص.
وفقًا للمادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار، فاإن �حلد �لأدنى �لذي ت�صح   ((7((
جميع  تن�صئ  �أن  �ل�صرورى  من  لي�ص  �أنه  �إلى  �لإ�صارة  وجتدر  قا�صيا.  ع�صر  �أحد  هو  �ملحكمة  جل�صات  به 
�ملحاكم �لدولية �لد�ئمة دو�ئر تابعة لها، حيث يوجد حماكم دولية جتتمع د�ئمًا يف كامل هيئتها مع و�صع 
�أخرى ل جتتمع مطلقًا يف  �أدنى من �لق�صاة يلزم ح�صوره ل�صحة هذه �لجتماعات، ويوجد حماكم  حد 
كامل هيئتها و�إمنا تتم جميع �جتماعاتها بح�صور عدد حمدود من �لق�صاة دون �إطالق و�صف معني على 
 Pillepich A., »Les chambres«, in :هذ� �لعدد. �نظر ملزيد من �لتفا�صيل حول هذ� �ملو�صوع
 La juridiction internationale permanente, Colloque de Lyon, S.F.D.I.,

.Pedone, Paris, 1987, pp.45-78
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املادة 3/15 من هذا النظام والتي �شوف نعر�ض لها الحقاً, ترخ�ض الفقرتان االأولى 
والثانية من ذات املادة )15( للمحكمة باإن�شاء دوائر دائمة للف�شل يف طوائف معينة من 

املنازعات, ودوائر موؤقتة للف�شل يف نزاع معني. 
اأما فيما يتعلق بالدوائر املوؤقتة, فاإن املحكمة تن�شئها للف�شل يف نزاع حمدد معرو�ض 
موؤقتة من  دائرة  اإن�شاء  للمحكمة  منها ذلك, حيث ال يحق  املتنازعون  اإذا طلب  عليها 
تلقاء نف�شها, وال متلك رف�ض اإن�شائها اإذا طلب املتنازعون منها ذلك))7))؛ وهكذا, فاإنه 
اإذا كانت االأطراف املتنازعة ترغب يف اأن تتولى دائرة موؤقتة الف�شل يف النزاع القائم 
بينها, يجب عليها التقدم اإلى املحكمة بطلب اإن�شائها خالل مدة �شهرين على االأكرث من 

تاريخ رفع الدعوى)77)). 
ت�شكيل  �شاأن  يف  املتنازعة  االأطــراف  جميع  مع  املحكمة  رئي�ض  يت�شاور  اأن  ويجب 
املتنازعني,  ومبوافقة  امل�شاورات,  هذه  على  بناء  املحكمة  تختار  ثم  املوؤقتة,  الدائرة 
اأع�شاء الدائرة من بني ق�شاتها الواحد والع�رشين؛ وُيالحظ اأن اأحكام النظام االأ�شا�شي 
للمحكمة وكذا الئحتها مل حتدد عدد اأع�شاء الدائرة املوؤقتة, ويبدو اأن تقدير هذا االأمر 
قد تـُرك للمحكمة باالتفاق مع املتنازعني, واإن كان القيا�ض على عدد اأع�شاء الدوائر 
الدائمة ُي�شتفاد منه اأن هذا العدد ال يجب اأن يقل عن ثالثة اأع�شاء, وميكن اأن يزيد على 

ذلك وفقاً ملا يرت�شيه املتنازعون وتقّره املحكمة. 
تظهر  النحو  هذا  على  املوؤقتة  الدوائر  وت�شكيل  اإن�شاء  طريقة  اأن  من  الرغم  وعلى 
وجود ت�شابه بينها وبني حماكم التحكيم الدولية, حيث يحق للمتنازعني وحدهم طلب 
اإن�شائها وي�شطلعون بدور اأ�شا�شي يف اختيار ق�شاتها, فاإنه ال ينبغي اأن نذهب بعيداً يف 
 Le tribunal constitue une« �أن:  تن�ص على  للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  فاملادة ))/) من   ((7((
 chambre pour connaître d’un différend déterminé qui lui est soumis si

.»les parties le demandent
�نظر �ملادة 0)/) من لئحة �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار.  ((77(
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اإن�شاء  اأ�شحاب احلق يف طلب  املتنازعون وحدهم هم  فاإذا كان  الت�شابه؛  و�شف هذا 
الدوائر املوؤقتة, حيث ال متلك املحكمة اإن�شاءها دون هذا الطلب وال يحق لها رف�شه اإذا 
ما قـُدم لها, فاإن حريتهم يف اختيار ق�شاة الدائرة لي�شت كاملة الأن املحكمة ت�شاركهم يف 
هذا االختيار, اإ�شافة اإلى اأن االختيار يتم من بني ق�شاة املحكمة الواحد والع�رشين)78)). 
وفيما يخ�ض الدوائر الدائمة, اإذا كانت املادتان )14( و3/15 من النظام االأ�شا�شي 
للمحكمة قد األزمتا هذه االأخرية باإن�شاء دائرة دائمة لت�شوية منازعات قاع البحار ودائرة 
دائمة اأخرى لالإجراءات املخت�رشة, فاإن ذات املـادة 1/15 قد منحت املحكمة عالوة 
على ذلك �شلطة تقديرية يف اإن�شاء ما تراه �رشورياً من الدوائر الدائمة االأخرى للف�شل 
يف طوائف معينة من املنازعات املتعلقة بتف�شري اأو تطبيق اتفاقية االأمم املتحدة لقانون 

البحار لعام 1982. 
عليها  يجب  دائمة)79)),  دائرة  اإن�شاء  البحار  لقانون  الدولية  املحكمة  تقرر  وحينما 
بطبيعة احلال حتديد طوائف املنازعات التي تخت�ض بنظرها, وحتديد عدد اأع�شائها ومدة 
مقدمة  اقرتاحات  على  بناء  املحكمة  وتختار  عملهم)80)),  ممار�ضة  بدء  وتاريخ  واليتهم 
من رئي�شها ق�شاة الدائرة الدائمة من بني ق�شاتها الواحد والع�رشين على اأن يوؤخذ يف 
االعتبار اأال يقل عددهم عن ثالثة, واأن ُيختاروا من بني ق�شاة املحكمة االأكرث تخ�ش�شاً 
وخربة يف امل�شائل التي تثريها املنازعات التي تخت�ض الدائرة بنظرها))8)), وهنا ُيالحظ 
ي�صري بع�ص �لفقه يف هذ� �ل�صياق �إلى �أن نظام �لدو�ئر �ملوؤقتة �لتابعة للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار   ((78(
�ملتعلقة  منازعاتها  �لدول طرقًا جديدة حلل  ت�صرف  ي�صع حتت  لأنه  �إليه  �لإ�صارة  ي�صتحق  يعد جتديدً� 
 Mouldi Marsit M., Le .بالبحار جتمع يف �آن و�حد بني مز�يا �لتحكيم ومز�يا �لق�صاء �لد�ئم
 Tribunal du droit de la mer )Présentation et textes officiels, Pedone,

.Paris, 1999, p.81
�أن�صاأت �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار �أربع دو�ئر د�ئمة هي د�ئرة ت�صوية منازعات قاع �لبحار، ود�ئرة ت�صوية   ((79(

�ملنازعات �ملتعلقة بالبيئة �لبحرية، ود�ئرة ت�صوية �ملنازعات �ملتعلقة بامل�صايد، ود�ئرة �لإجر�ء�ت �ملخت�صرة.
�ملادة 9)/) من لئحة �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار.  ((80(

�نظر �ملادتني ))/) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار و9)/) من لئحتها.  ((8((
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انعدام اأي دور للمتنازعني يف اختيار ق�شاة الدوائر الدائمة, االأمر الذي يفقدها امليزة 
املوجودة يف الدوائر املوؤقتة, ويبعدها من ثم عن طريقة تكوين حماكم التحكيم الدولية.

2- تق�صري اإجراءات التقا�صي 

ال تقت�رش مزايا التحكيم الدويل كاآلية ناجحة لت�شوية املنازعات الدولية على كونه ي�شمح 
الأطراف النزاع باختيار املحكمني مبا يعنيه ذلك من تزايد الثقة يف حياد ونزاهة وتخ�ش�ض 
البعد عن  فاعلية من خالل  من  اأمام حماكمه  االإجــراءات  اأي�شاً  به  تتمّيز  ملا  واإمنا  املحكمة, 
البطء والتعقيد واالإطالة دون مربر اأو مقت�ٍض, االأمر الذي ي�شهم يف �رشعة الف�شل يف الق�شايا 
واإنهاء حالة النزاع, والعودة من ثم اإلى حالة ال�شلم التي يجب اأن ت�شكل االأ�شل العام يف 

العالقات الدولية بو�شفها مفرت�شاً اأولى لوجود التعاون الدويل يف �شتَّى املجاالت. 
ميزة  ا�شتعارة  يف  الدائمة  الدولية  للمحاكم  االأ�شا�شية  النظم  وا�شعي  من  ورغبة 
تق�شري اأو اخت�شار اإجراءات التقا�شي من التحكيم الدويل, فقد عمد بع�شها اإلى اإلزام 
بت�شكيل دائرة للف�شل يف املنازعات التي تـُعر�ض عليها وفقاً  باأن تقوم �شنوياً  املحكمة 

الإجراءات خمت�رشة اإذا طلب منها ذلك اأطراف النزاع. 
وهكذا على �شبيل املثال, فاإن النظام االأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية يلزم املحكمة 
- وذلك الأغرا�ض االإ�رشاع يف الف�شل يف املنازعات التي تـُعر�ض عليها - باأن ت�شكل 
�شنوياً دائرة من خم�شة من ق�شاة املحكمة يجوز لها, بناًء على طلب اأطراف النزاع, 

اإتباع االإجراءات املخت�رشة للنظر يف الق�شايا والف�شل فيها))8)). 
النظام  منحى  ذات  البحار  لقانون  الدولية  للمحكمة  االأ�شا�شي  النظام  نحا  وقد 
االأ�شا�شي ملحكمة العدل الدولية, حيث تلزم املادة 3/15 منه املحكمة باأن تقوم �شنوياً 
اأطراف  طلب  على  بناًء  وذلك  اإليها,  حتال  التي  املنازعات  يف  تف�شل  دائرة  بت�شكيل 

�نظر �ملادة �لتا�صعة و�لع�صرين من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.  ((8((
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النزاع, وفقاً الإجراءات موجزة اأو خمت�رشة, وتـُ�شكل هذه الدائرة من خم�شة من ق�شاة 
املحكمة يجب اأن يكون من بينهم رئي�ض املحكمة ونائبه))8)).

خام�صا: تطور تنفيذ االأحكام الق�صائية 

فيما عدا االآراء اال�شت�شارية غري امللزمة قانوناً والتي ت�شدرها بع�ض املحاكم الدولية 
الدائمة يف خ�شو�ض امل�شائل القانونية التي تـُعر�ض عليها من قبل جهات حمددة تعينها 
نظمها االأ�شا�شية))8)), فاإن االأحكام الق�شائية ال�شادرة عنها تتميز بطابع ملزم, ويتعني 
ال  الق�شائية  االأحكام  اإلزامية  ولكن  تنفيذها مبجرد �شدورها.  املتنازعة  االأطراف  على 
تـُعد يف حد ذاتها �شمانة لتنفيذها, حيث تبقى م�شاألة التنفيذ يف غالب االأحيان متوقفة 
على اإرادة اأطراف النزاع وح�شن نواياهم, وذلك ب�شبب عدم وجود �شلطة دولية عامة 
املمتنع عن  الطرف  الإجبار  واالإجــراءات  التدابري  من  يلزم  ما  باتخاذ  تخت�ض  موحدة 

التنفيذ على القيام مبا يتطلبه احلكم))8)). 

�نظر �لأحكام �لو�ردة يف �ملادة )8)) من لئحة �ملحكمة �لدولية لقانون �لبحار.  ((8((
�لخت�صا�ص  »تطوير  �لر�صيدي،  �أحمد  د.  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  �ل�صت�صاري  �لخت�صا�ص  حول  �نظر   ((8((
نافعة  ح�صن  د.  �لباردة«،  �حلرب  بعد  �ملتحدة  �لأمم  دور  لتعزيز  كمدخل  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  �لإفتائي 
)حترير)، �لأمم �ملتحدة يف ظل �لتحولت �لر�هنة يف �لنظام �لدويل، مركز �لبحوث و�لدر��صات �ل�صيا�صية، 
يو�صف،  �صايف  حممد  د.  9))-79)؛  �ص.   ،(99( �لقاهرة،  جامعة  �ل�صيا�صية،  و�لعلوم  �لقت�صاد  كلية 
 ،(007 �لقاهرة،  �لعربية،  �لنه�صة  د�ر  �لعربية،  �لدول  جامعة  �ملتحدة-  �لأمم  �لعامة:  �لدولية  �ملنظمات 
ت�صوية  ولد�ئرة  �لبحار  لقانون  �لدولية  للمحكمة  �ل�صت�صاري  �لخت�صا�ص  و�نظر حول  بعدها.  وما  �ص)8) 
�لبحار: در��صة حتليلية  لقانون  �لدولية  �ملحكمة  يو�صف،  لها د. حممد �صايف  �لتابعة  �لبحار  قاع  منازعات 
للجو�نب �لتنظيمية و�لوظيفية للمحكمة ولأهم �لأحكام �لق�صائية �ل�صادرة عنها، �ملرجع �ل�صابق، �ص)9) 

وما بعدها، و�ص )0) وما بعدها.
Sauf dans les cas de compéten ي�صري بع�ص �لفقه يف �إطار �ملعنى �لو�رد يف �ملنت �إلى �أن: »-  ((8((
 es consultatives, les décisions des juridictions internationales, nouvelles
 et anciennes, se caractérisent par leur effet obligatoire et définitif, mais
 cela n’est pas une garantie de leur exécution, laquelle reste tributaire de
 la bonne volonté des Etats«. Voir Couston M., La multiplication des

.juridictions internationales: sens et dynamiques, op.cit., pp.40-41
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اأحكام  تنفيذ  على  االإ�ــرشاف  تتولى  موحدة  عامة  دولية  �شلطة  غياب  ظل  ويف 
الق�شاء الدويل, فاإن النظم االأ�شا�شية للمحاكم الدولية الدائمة تنتهج, عالوة على حالة 
ال�شكوت التي ُيكتفى فيها بالن�ض على اإلزامية احلكم و�رشورة تنفيذه, اأحد منهجني 
حتديد  يف  اأحدهما  يتمّثل  عنها  ال�شادرة  الق�شائية  لالأحكام  االمتثال  ل�شمان  اأ�شا�شيني 
جهاز دويل يتم اللجوء اإليه حال االمتناع عن تنفيذ احلكم طواعية, ويتمّثل الثاين يف 

الن�ض �رشاحة وبطريقة حمددة على كيفية تنفيذ احلكم))8)).
1- اللجوء اإلى جهاز دويل حمدد لتنفيذ احلكم 

يف حالة عدم امتثال اأي من اأطراف النزاع طواعية ملقت�شيات احلكم الق�شائي, ترخ�ض 
النظم االأ�شا�شية لبع�ض املحاكم الدولية الدائمة للطرف املت�رشر باللجوء اإلى جهاز دويل 
حمدد التخاذ التدابري واالإجراءات الالزمة لتنفيذه جرباً, وهذا هو على �شبيل املثال �شاأن 
ما ُيـتبع لتنفذ اأحكام كل من حمكمة العدل الدولية واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان.

اأ- دور جمل�ص الأمن يف تنفيذ اأحكام حمكمة العدل الدولية 

هذه  يف  ع�شو  كل  املتحدة  االأمم  منظمة  ميثاق  من  والت�شعون  الرابعة  املادة  تلزم 
املنظمة الدولية بتنفيذ حكم حمكمة العدل الدولية ال�شادر يف �شاأن اأي نزاع يكون طرفاً 
فيه)87)), واإذا امتنع اأحد املتنازعني يف ق�شية ما عن القيام مبا يفر�شه عليه حكم ت�شدره 
املحكمة, يحق للطرف االآخر اأن يلجاأ اإلى مل�ض االأمن الذي له اأن يقدم تو�شياته اأو 

تنفيذ  �بر�هيم،  علي  د.  عامة  ب�صفة  �لدولية  �لق�صائية  �لأحكام  تنفيذ  و�آليات  و�صائل  حول  �نظر   ((8((
�أحك��ام �لق�ص��اء �لدويل، د�ر �لنه�صة �لعربي���ة، �لقاهرة، 997)؛ د. ح�صني حنفى عمر، �حلكم �لق�صائي 
�لدويل: حجيته و�صمانات تنفيذه، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، 997)؛ د. جمعة �صالح ح�صني حممد 
عمر، �لق�صاء �لدويل وتاأثري �ل�صيادة �لوطنية يف تنفيذ �لأحكام �لدولية مع در��صة حتليلية لأهم �لق�صايا 

�لدولية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، 998).
�نظر �ملادة )9/) من ميثاق �لأمم �ملتحدة.  ((87(
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ي�شدر قراراً بالتدابري التي يجب اتخاذها لتنفيذ احلكم)88)). 
اأحكام  لتنفيذ  املتحدة  االأمم  ميثاق  حددها  التي  اجلهة  اإذن  هو  االأمن  فمجل�ض 
حمكمة العدل الدولية ق�رشاً حال االمتناع عن تنفيذها طواعية, وقد تركت اأحكام 
املادة 2/94 من امليثاق للمجل�ض حرية تقرير ما اإذا كان �شوف يتعامل مع االمتناع 
تنفيذ  على  حتث  ملزمة  غري  تو�شيات  اإ�شدار  خالل  من  املحكمة  حكم  تنفيذ  عن 
اأمراً مف�شاًل كبداية اأو كمدخل للتنفيذ الق�رشى, اأو عرب اإ�شدار  احلكم, وُيعد هذا 
حقه  يف  امل�شكو  الطرف  على  ع�شكرية  غري  تدابري  بفر�ض  تق�شي  ملزمة  قــرارات 
اأو  املوا�شالت  و�شائل  بقطع  اأو  عليه  اقت�شادية  عقوبات  بفر�ض  املجل�ض  ياأمر  كاأن 
االت�شاالت اأو العالقات الدبلوما�شية والقن�شلية كلياً اأو جزئياً معه اأو فر�ض تدابري 

ع�شكرية برية اأو بحرية اأو جوية �شده. 
ويف �شوء �شكوت اأحكام املادة 2/94 من ميثاق االأمم املتحدة, فاإن ت�شاوؤاًل حمورياً 
يثور فيما يتعلق بالتنفيذ اجلربي الأحكام حمكمة العدل الدولية على يد مل�ض االأمن 
حول ما اإذا كانت قرارات املجل�ض يف هذا ال�شاأن تـُعد قرارات تخ�ض م�شائل اإجرائية 
يلزم ل�شدورها موافقة اأي ت�شعة من اأع�شائه اأم اأنها قرارات تت�شل مب�شائل مو�شوعية 
الدول  بينهم  اأن يكون من  اأع�شائه �رشيطة  ت�شعة من  ثم موافقة  ل�شدورها من  ويلزم 

اخلم�ض دائمة الع�شوية)89)). 
مهمة  ق�شائية  كاآلية  الدولية,  العدل  حمكمة  اأحكام  تنفيذ  يف  الرغبة  اأن  واحلقيقة 
ومقبولة لت�شوية املنازعات الدولية �شلمياً, كانت تقت�شي اعتبار قرارات مل�ض االأمن 
يف �شاأنها تتعلق مب�شاألة اإجرائية لتفادي ا�شتخدام االأع�شاء الدائمني حلق االعرتا�ض اأو 

�نظر �ملادة )9/) من ميثاق �لأمم �ملتحدة.  ((88(
�نظر �أحكام �ملادة )7)) من ميثاق �لأمم �ملتحدة.  ((89(



158
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

الفيتو ملنع �شدور القرار حينما يتعلق التنفيذ اجلربي بهم اأو باأحد من حلفائهم, ولكن 
القرارات  تلك  يعترب  املجل�ض  اأن  هو  ال�شاأن  هذا  يف  الوحيدة  ال�شابقة  من  ُي�شتفاد  ما 
حيث  الفيتو,  اأو  االعرتا�ض  حق  عليها  الت�شويت  على  يرد  مو�شوعية  مب�شائل  تت�شل 
جلاأت نيكارجوا اإلى املجل�ض لكي يتخذ التدابري الالزمة لل�شغط على الواليات املتحدة 
الع�شكرية  االأن�شطة  ق�شية  خ�شو�ض  يف  ال�شادرين  املحكمة  حكمي  لتنفيذ  االأمريكية 
و�شبه الع�شكرية يف نيكارجوا و�شدها عامي 1984 و1986, ولكنه عجز عن التدخل 

ب�شبب ا�شتخدام الفيتو االأمريكي)90)). 
وخال�شة القول اإذاً: اإن مل�ض االأمن لن يتمكن من اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ 
اأحكام حمكمة العدل الدولية جرباً حينما تكون الدولة املمتنعة عن التنفيذ طواعية من 
واململكة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأي  املجل�ض,  الع�شوية يف  دائمة  اخلم�ض  الدول 
املتحدة لربيطانيا العظمي وايرلندا ال�شمالية وفرن�شا وال�شني ورو�شيا, اأو اأية دولة حليفة 

الأي من الدول اخلم�ض.
ب- دور »جلنة الوزراء« يف تنفيذ اأحكام املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 

باأمر اتخاذ  تعهد االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية لعام 1950 
االإن�شان جرباً,  االأوروبية حلقوق  املحكمة  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  االإجراءات والتدابري 
اإذا رف�ض اأحد االأطراف تنفيذها طواعية, اإلى »جلنة الوزراء« التي تـُعد اأحد االأجهزة 

الرئي�شية ملجل�ض اأوروبا واملخت�شة بالت�رشف با�شم املجل�ض))9)). 
 Voir Couston M., La multiplication des juridictions internationales:  ((90(
.)sens et dynamiques, op.cit., p.41. Note )110
�نظر �ملادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية، و�ملادة )))) من �لنظام   ((9((
Le Comité des Ministres est l’organe co - »�لأ�صا�صي ملجل�ص �أوروبا �لتي تن�ص على �أن: 
pétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe conformément aux a -

.»ticles 15 et 16
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فاملادة ال�شاد�شة واالأربعون من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�شان وحرياته االأ�شا�شية تلزم 
الدول االأطراف بتنفيذ االأحكام النهائية ال�شادرة عن املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�شان يف 
�شاأن املنازعات التي يكونون اأطرافاً فيها, وتطلب اإر�شال االأحكام النهائية اإلى »جلنة الوزراء« 
ملراقبة تنفيذها, واإذا الحظت اللجنة اأن اأحد االأطراف يرف�ض تنفيذ حكم �شادر ب�شاأن نزاع 
هو طرف فيه, يحق لها رفع االأمر اإلى املحكمة, فاإذا الحظت هذه االأخرية اأن الطرف املعنى 
يخالف التزاماته املتعلقة بوجوب تنفيذ اأحكام املحكمة طواعية, تر�شل املو�شوع اإلى »جلنة 

الوزراء« للنظر يف اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ حكم املحكمة جرباً))9)). 
والواقع اأن دور »جلنة الوزراء« يف التنفيذ اجلربي الأحكام املحكمة االأوروبية حلقوق 
االإن�شان ال ميكن اأن يكون اأكرث فاعلية من دور مل�ض االأمن يف التنفيذ اجلربي الأحكام 
حمكمة العدل الدولية, وذلك الأنه على الرغم من عدم متتع اأية دولة بحق االعرتا�ض 
�أو �لفيتو د�خل �للجنة �لتي ت�ضم ممثلني عن جميع �لدول �الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا 
على قدم امل�شاواة))9)), اإال اأن تطلب االإجماع التخاذ قرارات اللجنة املتعلقة بامل�شائل 
عائقاً  ي�شكل -وال �شك-  املحكمة,  اأحكام  بتنفيذ  املتعلقة  تلك  بينها  الهامة))9)), ومن 
ب�شبب  مطلقاً  االإجماع  هذا  مثل  توافر  ُينتظر  ال  الأنه  االعرتا�ض  حق  من  خطورة  اأكرث 

اعرتا�ض الدولة املعنية على االأقل))9)). 
�نظر �لفقر�ت �خلم�ص للمادة )))) من �لتفاقية �لأوروبية حلقوق �لإن�صان وحرياته �لأ�صا�صية.  ((9((

�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي ملجل�ص �أوروبا.  ((9((
�نظر �ملادة 0)/)�أ) من �لنظام �لأ�صا�صي ملجل�ص �أوروبا.  ((9((

تن�ص �ملادة 9)/ )ج) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لإ�صالمية �لدولية على �أنه »يف حالة �متناع   ((9((
هو  �لأخري  وهذ�  �خلارجية«.  وزر�ء  موؤمتر  �إلى  �ملو�صوع  يحال  �حلكم،  تنفيذ  عن  �لق�صية  يف  طرف  �أي 
للمحكمة  �لأ�صا�صي  �لنظام  من  �ملادة ))/)  �أن  كما  �لإ�صالمي.  �لتعاون  ملنظمة  �لرئي�صية  �لأجهزة  �أحد 
�لأفريقية للعدل وحقوق �لإن�صان تن�ص على �أنه » �إذ� مل يقم �أحد �لأطر�ف بتنفيذ �لتز�ماته �لناجتة عن 
قر�ر �أ�صدرته �ملحكمة، يحق لهذه �لأخرية �إحالة �مل�صاألة �إلى �ملوؤمتر �لذي ي�صتطيع �تخاذ �لتد�بري �لالزمة 
لتنفيذ قر�ر �ملحكمة«. وت�صيف �لفقرة �خلام�صة من ذ�ت �ملادة �أن �ملوؤمتر ي�صتطيع فر�ص عقوبات وفقًا 
لأحكام �لفقرة �لثانية من �ملادة �لثالثة و�لع�صرين من �مليثاق �لتاأ�صي�صي لالحتاد �لأفريقي. »�ملوؤمتر« هو 

موؤمتر روؤ�صاء �لدول و�حلكومات �أحد �لأجهزة �لرئي�صية ملنظمة �لحتاد �لأفريقي.
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2- الن�ص بطريقة حمددة على كيفية تنفيذ احلكم 

مل ت�شند النظم االأ�شا�شية لبع�ض املحاكم الدولية الدائمة اإلى جهاز دويل حمدد 
مهمة التنفيذ اجلربي لالأحكام الق�شائية ال�شادرة عنها, واعتمدت عو�شاً عن ذلك 
اأحد طريقني هما الن�ض على تنفيذ اأحكامها كما تـُنفذ اأحكام املحاكم الوطنية يف 
الدولة املعنية, والن�ض على اإجراءات تف�شيلية حمددة يجب على الدولة املطلوب 

منها التنفيذ اإتباعها حتى تنتهي من الوفاء بالتزاماتها الناجتة عن احلكم الق�شائي.
اأ- تنفيذ احلكم بذات طريقة تنفيذ اأحكام الق�ضاء الوطني 

تن�ض املادة التا�شعة والثالثون من النظام االأ�شا�شي للمحكمة الدولية لقانون البحار 
على اأن تكون االأحكام ال�شادرة عن دائرة ت�شوية منازعات قاع البحار, وهي اإحدى 
الدوائر الدائمة التابعة للمحكمة, قابلة للتنفيذ على اأقاليم الدول االأطراف يف اتفاقية 
االأمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 بذات الكيفية التي تـُـنفذ بها اأحكام واأوامر 
اأعلى حماكم الدولة الطرف التي ُيطلب التنفيذ على اإقليمها))9)), االأمر الذي يعنى 
دون مواربة اإمكانية اللجوء عند تنفيذ اأحكام هذه الدائرة اإلى جميع و�شائل التنفيذ 

اجلربي التي يتم اللجوء اإليها لتنفيذ اأحكام اأعلى املحاكم الوطنية. 
كما اأن االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�شان لعام 1969 قد اعتمدت اآلية م�شابهة يف 
�شاأن تنفيذ بع�ض اأحكام املحكمة االأمريكية حلقوق االإن�شان, حيث تن�ض املادة 1/68 
فيها,  اأطرافاً  يكونون  التي  املحكمة  اأحكام  بتنفيذ  االأطــراف  الدول  تعهد  على  منها 
يق�شي  الذي  املحكمة  باأن ذلك اجلزء من حكم  املادة  الثانية من ذات  الفقرة  وت�شيف 

Les déc هكذ�، تن�ص �ملادة )9)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �لدولية لقانون �لبحار على �أن: »-  ((9((
 sions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats Parties au
même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus hautes instance jud -

.»ciaire de l’Etat Parti sur le territoire duquel l’exécution est demandée
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بدفع تعوي�ض مادي للمت�رشر ميكن تنفيذه يف الدولة املعنية وفقاً لالإجراءات الداخلية 
الدولة  التزام  يعني  الذي  االأمر  الدولة)97)),  �شد  ال�شادرة  االأحكام  بتنفيذ  اخلا�شة 
بذات  االإن�شان  حلقوق  االأمريكية  املحكمة  بها  تق�شي  التي  التعوي�شات  بدفع  الطرف 
الكيفية التي تدفع بها التعوي�شات تنفيذاً الأحكام ق�شائية �شادرة عن املحاكم الوطنية. 

ويجب تنفيذ اأحكام حمكمة اال�شتثمار العربية داخل الدولة املحكوم عليها بذات 
النظام  ين�ض  حيث  الوطنية,  حماكمها  عن  ال�شادرة  االأحكام  بها  تـُنفذ  التي  الطريقة 
الأطراف  بالن�شبة  وملزمة  نهائية  املحكمة  اأحكام  »تعترب  اأن  على  للمحكمة  االأ�شا�شي 
الدعوى, وملن �شدر احلكم ل�شاحله اأن يتقدم ب�شورته القابلة للتنفيذ اإلى اجلهة املحكوم 
عليها لتنفيذه بالطريقة التي يتم بها تنفيذ االأحكام ال�شادرة من حماكمها الوطنية«)98)).

ب- تنفيذ احلكم وفقًا لأحكام النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة 

يتعلق االأمر هنا بحاالت يبنّي فيها النظام االأ�شا�شي للمحكمة الدولية الدائمة ب�شورة 
مقت�شبة  �شياغات  على  االقت�شار  من  عامة  متبع  هو  ما  عك�ض  على  وذلك  تف�شيلية, 
اأو  الوطنية  املحاكم  اأحكام  تنفذ  كما  تنفيذه  اأو  احلكم  بتنفيذ  بااللتزام  فقط  تطالب 
العهود بتنفيذه اإلى جهاز ما, االإجراءات التي يجب اإتباعها من قبل املعنيني حتى يتم 
الوفاء بكافة االلتزامات الناجتة عن احلكم, وميكن اأن جند تطبيقاً لهذا التوجه يف النظام 
االأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية, ومذكرة التفاهم اخلا�شة بقواعد واإجراءات ت�شوية 

املنازعات يف اإطار منظمة التجارة العاملية. 

 Le dispositif« :يجيء ن�ص �ملادة 8)/) من �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�صان على �لنحو �لتايل  ((97(
de l’arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays i -
 téressé conformément à la procédure interne tracée pour l’exécution des

.»jugements rendus contre l’Etat
�نظر �ملادة )))) من �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �ل�صتثمار �لعربية.  ((98(
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لبيان  دقيقة  تف�شيلية  اإجراءات  ي�شع  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االأ�شا�شي  فالنظام 
كيفية تنفيذ احلكم بال�شجن والغرامة وامل�شادرة ال�شادر �شد اأحد االأ�شخا�ض الرتكابه 
اإحدى اجلرائم الدولية التي تخت�ض املحكمة بنظرها, حيث خ�ش�ض املواد من )103( 
احلكم,  اإقليمها  على  ُينفذ  التي  الدولة  واخت�شا�شات  دور  حدود  لبيان   )111( اإلى 
ال�شجن,  واأو�شاع  احلكم  تنفيذ  على  املحكمة  واإ�ــرشاف  التنفيذ,  دولة  تغيري  وكيفية 
ونقل ال�شخ�ض املُدان عند اإمتام تنفيذ العقوبة اإلى دولة اأخرى, والقيود التي ترد على 
مقا�شاة وعقوبة ال�شخ�ض املُدان على ارتكابه جلرائم اأخرى, وكيفية تنفيذ تدابري التغرمي 
اتخاذها حال  الواجب  والتدابري  العقوبة,  النظر يف تخفيف  اإعادة  وامل�شادرة, ونظام 

هروب اأو فرار ال�شخ�ض املُدان. 
فاحلكم بال�شجن ُينفذ يف الدولة التي تختارها املحكمة من بني الدول التي تقدمت 
برغبتها لقبول ال�شخ�ض املحكوم عليه, فاإذا مل تخرت املحكمة اأية دولة لتنفيذ العقوبة, 
الدول  من  اأي  العقوبة يف  بتنفيذ  املحكمة  قناعة  لعدم  اأو  رغبة  اأية  اإبداء  لعدم  �شواء 
اأي هولندا,  املقر,  الذي توفره دولة  ال�شجن  العقوبة يف  تـُنفذ  برغبتها,  التي تقدمت 
احلكم  تعديل  التنفيذ  لدولة  يجوز  وال  املحكمة)99)),  نفقة  على  حينئذ  التنفيذ  ويكون 
البت  احلق يف  �شاحبة  املحكمة وحدها هي  اإن  لها, حيث  ملزماً  ُيعد  الذي  بال�شجن 
يف اأي طلب ال�شتئناف احلكم اأو اإعادة النظر فيه)00)), وال يحق لها اأي�شاً االإفراج عن 

ال�شخ�ض املحكوم عليه قبل انق�شاء مدة العقوبة املق�شى بها))0)). 
اأن  املحكمة, ويجب  ال�شجن الإ�رشاف  تنفيذ عقوبة  االأحوال, يخ�شع  ويف جميع 
يكون التنفيذ متفقاً مع معايري معاملة ال�شجناء التي تقررها املعاهدات الدولية املقبولة 

�نظر �ملادة ))0)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((99(

�نظر �ملادة ))0)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((00(

�نظر �ملادة )0))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((
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على نطاق وا�شع, واأال يكون اأقل اأو اأكرث ي�رشاً من االأو�شاع املتاحة لل�شجناء املدانني 
بجر�ئم مماثلة يف دولة �لتنفيذ، وذلك مع �ل�ضماح للمحكوم عليه باالت�ضال باملحكمة يف 
اإطار من ال�رشية الإبالغها باأي تظلم اأو طلب))0)), وذلك مبا فيها حقه يف تقدمي طلب نقله 
من دولة التنفيذ, وللمحكمة اأن تقرر نقله اإلى �شجن تابع لدولة اأخرى �شواء بناًء على 

طلبه اأو من تلقاء نف�شها))0)). 
وال يجوز اأن يخ�شع ال�شخ�ض املحكوم عليه للمقا�شاة اأو العقوبة اأو الت�شليم لدولة 
ثالثة عن اأي �شلوك ارتكبه قبل نقله اإلى دولة التنفيذ اإال اإذا وافقت املحكمة على ذلك 
ال�شخ�ض املحكوم عليه, ويف  اآراء  اإلى  بناًء على طلب هذه االأخرية وبعد اال�شتماع 
حالة فرار هذا االأخري, يحق لدولة التنفيذ اأن تطلب, بعد الت�شاور مع املحكمة, ا�شتعادته 
من الدولة التي فر اإليها ا�شتناداً اإلى االتفاقيات اأو الرتتيبات الثنائية اأو متعددة االأطراف 
املتعلقة بالت�شليم, ويحق للمحكمة اتخاذ ما يلزم نحو اإعادة املحكوم عليه �شواء اإلى 

دولة التنفيذ اأو اإلى دولة اأخرى تختارها))0)). 
وتلتزم الدول االأطراف يف النظام االأ�شا�شي للمحكمة باتخاذ جميع التدابري الالزمة 
لتنفيذ الغرامة اأو امل�شادرة التي ياأمر بها احلكم وفقاً لالإجراءات التي ين�ض عليها قانونها 
الوطني ودون امل�شا�ض بحقوق الغري ح�شن النية, ويتعني عليها القيام بتحويل عائدات 

الغرامة اأو امل�شادرة اإلى املحكمة))0)). 
قبل  من  بها  املق�شى  ال�شجن  لعقوبة  عليه  املحكوم  ال�شخ�ض  اإنهاء  اأعقاب  ويف 
املحكمة, ويف حالة عدم رغبة دولة التنفيذ يف بقائه على اإقليمها, يجوز نقل ال�شخ�ض 

�نظر �ملادة ))0)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((

�نظر �ملادة ))0)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((
�نظر �ملادتني )08)) و))))) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((

�نظر �ملادة )09)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((
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كدولة  ا�شتقباله  عليها  يتعني  اأخرى  دولة  اإلى  التنفيذ  دولة  رعايا  من  يكون  ال  الذي 
ال�شاأن  هذا  يف  االعتبار  يف  االأخذ  مع  ا�شتقباله  على  توافق  دولة  اأية  اإلى  اأو  جن�شيته 

رغبات ال�شخ�ض املراد نقله))0)). 
كما اأن مذكرة التفاهم اخلا�شة بقواعد واإجراءات ت�شوية املنازعات يف اإطار منظمة 
تو�شيات وقرارات جهاز  تنفيذ  تف�شيلية على كيفية  بطريقة  قد ن�شت  العاملية  التجارة 
اإن�شاء جهاز لت�شوية  باأن  التابع للمنظمة, وذلك اقتناعاً من وا�شعيها  ت�شوية املنازعات 
املنازعات ال ميكن اأن ي�شمن وحده ُح�شن تطبيق قواعد النظام الدويل التجاري متعدد 
االأطراف, واإمنا ينبغي عالوة على ذلك اإيجاد االآلية املنا�شبة والفاعلة التي تكفل احرتام 

قرارات وتو�شيات هذا اجلهاز)07)). 
وهذا املعنى مت تاأكيده من قبل املادة 1/21 من مذكرة التفاهم التي تن�ض على اأنه 
ل�شمان ت�شوية املنازعات بالكيفية التي حتقق م�شالح كل اأع�شاء منظمة التجارة العاملية, 
يجب على اأطراف النزاع تنفيذ قرارات وتو�شيات جهاز ت�شوية املنازعات يف اأقل مدة 
ممكنة. وهذه �ملادة تهدف يف �لو�قع �إلى و�ضع حد لو�حد من �أهم عيوب نظام ت�ضوية 
املجموعات  وقرارات  تو�شيات  احرتام  عدم  وهو   ,1947 جات  عهد  يف  املنازعات 

اخلا�شة املكلفة بت�شوية املنازعات)08)). 

�نظر �ملادة )07)) من �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية.  ((0((
Voir Ruiz Fabri H., »Le contentieux de l’exécution dans le règlement des di -  ((07(
.férends de l’Organisation mondiale du commerce«, J.D.I., 2000/3, p.608
تنفيذ  رف�صت  �لأوروب��ي��ة  �جلماعات  �أن  �إل��ى  �مل��ث��ال-  �صبيل  -وعلى  �ل�صاأن  ه��ذ�  يف  �لإ���ص��ارة  جت��در   ((08(
 Roy M-P, :لتو�صيات �ملدرجة يف �لعديد من تقارير �ملجموعات �خلا�صة يف عهد جات 7)9) . �نظر�
 »L’Organisation mondiale du commerce«, op.cit., p.782., Blin O.,
 La Communauté européenne, le GATT et l’Organisation mondiale du

.commerce )OMC(, op.cit., p.368
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ووفقاً الأحكام املادة 3/21 من مذكرة التفاهم, يجب على الع�شو املُدان اأن يقوم, 
اال�شتئناف,  اأو جهاز  اخلا�شة  املجموعة  تقرير  تبني  لتاريخ  التالية  يوماً  الثالثني  خالل 
التو�شيات  لتنفيذ  اتخاذها  يعتزم  التي  باالإجراءات  املنازعات  ت�شوية  جهاز  باإبالغ 
والقرارات املدرجة يف هذا التقرير, ويف حالة ما اإذا كان الع�شو املُدان غري قادر على 
التنفيذ املبا�رش لهذه التو�شيات والقرارات, مُيكن منحه مهلة معقولة الإمتام التنفيذ)09)). 
واإذا مل ينفذ الع�شو املُدان خالل املهلة املعقولة تو�شيات وقرارات املجموعة اخلا�شة 
اأو جهاز اال�شتئناف, يجب عليه, اإذا ما طـُـلب منه ذلك, اأن يدخل يف م�شاورات مع 
اإلى جهاز ت�شوية املنازعات يف خ�شو�ض النزاع املطروح لالتفاق  اآخر جلاأ  كل ع�شو 
على تعوي�ض منا�شب عن عدم التنفيذ)0))). ويف حالة عدم التو�شل خالل الع�رشين 
يوما التالية النتهاء املهلة املعقولة اإلى اتفاق حول هذا التعوي�ض املنا�شب, يجوز لكل 
ع�شو جلاأ اإلى جهاز ت�شوية املنازعات يف خ�شو�ض النزاع املطروح اأن يطلب من اجلهاز 
ال�شماح لـه بتعليق تطبيق بع�ض التنازالت اأو بع�ض االلتزامات االأخرى يف العالقة بينه 
وبني الع�شو املُدان, ويجب على اجلهاز اأن مينح هذا االإذن خالل مدة ثالثني يوماً من 

تاريخ انتهاء املهلة املعقولة. 

يتم حتديد مدة �ملهلة �ملعقولة وفقًا للطرق �لتالية: �لطريقة �لأولى: ميكن حتديد مدة �ملهلة �ملعقولة   ((09(
بناء على �قرت�ح من �لع�صو �ملُد�ن ذ�ته، وذلك �صريطة �أن يتم قبول هذ� �لقرت�ح من قبل جه�از ت�صوية 
�ملنازعات. �لطريقة �لثانية: يف حالة عدم قيام �لع�صو �ملُد�ن باقرت�ح مدة �ملهلة �ملعقولة، ت�صتطيع �لأطر�ف 
�ملتنازعة، خالل �خلم�صة و�أربعني يومًا �لتالية لتاريخ تبني تقرير �ملجموعة �خلا�صة �أو جهاز �ل�صتئناف، 
�تفاق حول  �إلى  �ملتنازعة  �لأطر�ف  تو�صل  �لثالثة: يف حالة عدم  �لطريقة  �ملهلة.  �لتفاق على م�دة هذه 
مدة �ملهلة �ملعقولة، ت�ُحدد هذه �ملدة، خالل �لت�صعني يومًا �لتالية لتبنى تقرير �ملجموعة �خلا�صة �أو جهاز 
�ل�صتئناف، عن طريق �لتحكيم. ويجب على �ملُحكم �أن ياأخذ يف �لعتبار �أنه ل يجوز �أن تتجاوز مدة �ملهلة 
�ملعقولة خم�صة ع�صر �صهرً� من تاريخ تبنى تقرير �ملجموعة �خلا�صة �أو جهاز �ل�صتئناف. �نظر �ملادة ))/) 

)�أ) و)ب) و)ج) من مذكرة �لتفاهم.
�ملادة ))/) من مذكرة �لتفاهم.  (((0(
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اأو  التنازالت  بع�ض  تعليق  عملية  فاإن  التفاهم,  مذكرة  من  للمادة 3/22  ووفقاً 
على  البداية  يف  يجب  حيث  املهمة,  ال�شوابط  من  ملجموعة  تخ�شع  االلتزامات 
الع�شو ال�شاكي تعليق تنازالت اأو التزامات تنتمي اإلى ذات القطاع الذي الحظت 
املجموعة اخلا�شة اأو جهاز اال�شتئناف اأن الع�شو املُدان قد خالف التزاماته املتعلقة 
به, واإذا اعترب الع�شو ال�شاكي اأن تعليق تنازالت اأو التزامات يف نف�ض القطاع غري 
�أو  تنازالت  بتعليق  �لقيام  له  يحق  �ملنا�ضب،  �لتعوي�س  بتحقيق  ي�ضمح  ال  �أو  ممكن 
التزامات تنتمي اإلى قطاع اآخر ولكن وفقاً لذات االتفاق الذي خالفه الع�شو املُدان. 
واإذا اعترب الع�شو ال�شاكي اأن تعليق تنازالت اأو التزامات يف قطاعات اأخرى وفقاً 
لذ�ت �التفاق غري ممكن �أو غري فّعال، يحق له تعليق تنازالت �أو �لتز�مات تخ�ضع 
التفاقات اأخرى غري التي خالفها الع�شو املُدان, وهو ما ي�شمى »بنظام التدابري الثاأرية 

 .Les rétorsions croisées »املتقاطعة
ومينح نظام التدابري الثاأرية املتقاطعة, الذي مل يكن موجوداً يف عهد جات 1947, 
الذي  املجال  غري  مال  يف  والتزامات  تنازالت  تعليق  اإمكانية  اإذن  ال�شاكي  الع�شو 
الحظت املجموعة اخلا�شة اأو جهاز اال�شتئناف اأن الع�شو املُدان خالف التزاماته فيه. 
الب�شائع مع  تنازالت تخ�ض مال  ال�شاكي تعليق  املثال, ي�شتطيع  وهكذا على �شبيل 
اأن املجموعة اخلا�شة, اأو جهاز اال�شتئناف, الحظت اأن املُدان قد خالف التزاماته يف 

مال اخلدمات. 
اأو  تعليقها  املراد  التنازالت  املُدان على م�شمون وم�شتوى  الع�شو  واإذا اعرت�ض 
ادعى اأنه مل يتم احرتام ال�شوابط ال�شابق ذكرها من قبل ال�شاكي, يجب اإخ�شاع 
اأع�شاء  ذات  من  التحكيم  هيئة  تتكّون  اأن  وميكن  للتحكيم.  امل�شاألة  هذه  تقدير 
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املجموعة اخلا�شة التي تولت نظر النزاع اأو اأي حمكم اآخر يعينه املديـر العام ملنظمة 
التجارة العاملية, وتتمّثل مهمة املحكم يف الف�شل يف م�شاألة ما اإذا كانت التنازالت اأو 
االلتزامات املراد تعليقها من قبل ال�شاكي تعادل اأم ال االأ�رشار الناجتة عن املخالفات 
التي ارتكبها الع�شو املُدان, وُي�شبح قرار املحكم ُملزما مبجرد تبنيه من قبل جهاز 

ت�شوية املنازعات. 
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خـامتـــة:
 

حاولت الدرا�شة احلالية الك�شف عن اأهم مالمح التطور الذي طراأ على الق�شاء 

الدويل الدائم منذ اإن�شاء اأولى حماكمه عام 1920 وحتى الوقت الراهن, واأظهرت 

اأن االأمر ال يتعلق فقط مبجرد تزايد كبري وملحوظ يف عدد املحاكم الدولية الدائمة 

التي مت اإن�شاوؤها على امل�شتويني العاملي واالإقليمي, واإمنا اأي�شاً بتغريات عميقة اأ�شابت 

اجلانبني التنظيمي والوظيفي لهذه املحاكم بدءاً من املبادئ احلاكمة الختيار ق�شاتها 

وانتهاء بتنفيذ االأحكام الق�شائية ال�شادرة عنها. 

للعدل  الدائمة  املحكمة  هي  وحيدة  مبحكمة  بداأ  الذي  الدائم  الدويل  فالق�شاء 

الدويل, ثم تالها حمكمة العدل الدولية, اأ�شبح ميتلك يف الوقت الراهن ما يزيد 

يتخ�ش�ض  اإليها,  املزيد  اإ�شافة  وُينتظر  واإقليمية,  عاملية  حمكمة  ع�رشة  خم�ض  على 

اجلانب الغالب منها يف ت�شوية طائفة معينة من املنازعات الدولية, حيث تتمّثل املحاكم 

عدل  وحمكمة  الدولية  العدل  حمكمة  يف  فقط  االخت�شا�ض  عامة  الدائمة  الدولية 

االإن�شان وحمكمة  للعدل وحقوق  االأفريقية  املحكمة  اإلى  اإ�شافة  االأوروبي,  االحتاد 

�لعدل �الإ�ضالمية �لدولية �للتني مل ت�رشعا بعد يف ممار�ضة عملهما. 

وقد طال التطور ال�شوابط احلاكمة الختيار ق�شاة املحاكم الدولية الدائمة, فاإ�شافة 

متثيلهم  و�رشورة  الق�شاة  وتخ�ش�ض  ونزاهة  بحياد  املتعلقة  التقليدية  ال�شوابط  اإلى 

ملختلف النظم القانونية الرئي�شية يف العامل وعدم جواز انتماء اأكرث من قا�ٍض لدولة 



169
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

واحدة, مت تبني �شوابط جديدة يتمّثل اأهمها يف �رشورة اأن ي�شمن ت�شكيل املحكمة 

متثيل خمتلف املناطق اجلغرافية ومتثيل عادل بني الن�شاء والرجال, وهو جتديد يتوازى 

مثل  مهمة  مبادئ  وكّر�شت  الدويل  باملجتمع  حلقت  التي  التطورات  مع  الواقع  يف 

بغ�ض  االأ�شا�شية  وحرياته  االإن�شان  حقوق  واحرتام  الدول  بني  ال�شيادة  يف  امل�شاواة 

النظر عن اجلن�ض اأو النوع. 

كما اأن الدرا�شة قد بّينت اأن هناك تزايداً يف حاالت االخت�شا�ض االإجباري للعديد 

من املحاكم الدولية الدائمة, وهي حاالت تتمّثل يف قبول اخت�شا�ض املحكمة مبجرد 

الحقة,  اأخرى  موافقات  اأية  تطلب  دون  لها  املن�شئة  القانونية  الوثيقة  على  املوافقة 

ت�شوية  الدولية وجهاز  اجلنائية  املحكمة  اخت�شا�ض  �شاأن  املثال  �شبيل  وهذا هو على 

الدولية  املحكمة  اخت�شا�ض  وبع�ض حاالت  العاملية  التجارة  ملنظمة  التابع  املنازعات 

ت�رشيحات  على  املبني  االإجباري  االخت�شا�ض  حاالت  اإلى  اإ�شافة  البحار,  لقانون 

فردية �شادرة عن الدول كما هو احلال بالن�شبة لالخت�شا�ض االإجباري ملحكمة العدل 

الدولية والذي قبلته اأكرث من �شتني دولة حتى االآن. 

ذلك  اأي�شاً  الدائم  الدويل  الق�شاء  اأ�شاب  الذي  التطور  مالمح  اأهم  من  وُيعد 

التعدد والتنوع الكبري يف الكيانات التي يحق لها التقا�شي اأمام حماكمه؛ فاإذا كان 

الدول وحدها,  الدولية ما زال قا�رشاً على  العدل  اأمام حمكمة  التقا�شي  احلق يف 

اأتاح  قد  اخت�شا�شه,  طبيعة  بح�شب  كل   , الدائمة  الدولية  املحاكم  من  العديد  فاإن 

التقا�شي لكيانات اأخرى متعددة اإلى جانب الدول هي املنظمات الدولية احلكومية, 
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واالأقاليم التي تتمتع باحلكم الذاتي, واأ�شخا�ض القانون اخلا�ض الطبيعيني واملعنويني, 

اإلى  اإ�شافة  وامل�رشوعات احلكومية, واملنظمات غري احلكومية, ومموعات االأفراد 

االإن�شان,  الوطنية حلقوق  واملوؤ�ش�شات  الدوليني,  وامل�شتخدمني  االأفراد, واملوظفني 

واالأقاليم اجلمركية امل�شتقلة, و�رشكات البرتول. 

الق�شائية  االأحكام  با�شتئناف  يرخ�ض  الدائمة  الدولية  املحاكم  بع�ض  بداأ  كما 

ال�شادرة عنه, وذلك خروجاً عن اجتاه غالبية املحاكم اإلى جعل اأحكامها نهائية ال تقبل 

الطعن عليها, وهذا هو �شاأن املحكمة اجلنائية الدولية وجهاز ت�شوية املنازعات التابع 

ملنظمة التجارة العاملية, وهو توجه حممود من �شاأنه وال �شك تزايد االقتناع باالأحكام 

الق�شائية وتزايد من ثم فر�ض تنفيذها. 

الدائمة,  الدولية  املحاكم  اأمام  التطبيق  واجب  القانون  اأي�شاً  التطور  طال  وقد 

فاأ�شبح من ناحية قانوناً اأكرث حتديداً وتخ�ش�شاً, حيث اقت�رشت م�شادره على فرع 

وعلى  بل  املحكمة,  تخ�ش�ض  مع  يتوافق  العام  الدويل  القانون  فروع  من  حمدد 

القواعد  بعلو  ي�شمح  قانوناً  اأخرى  ناحية  ومن  الفرع,  هذا  داخل  حمددة  م�شادر 

القانونية امل�شتقة من بع�ض امل�شادر على البع�ض االآخر خروجاً على ما هو معروف 

من ت�شاٍو يف القيمة القانونية للقواعد امل�شتقة من كافة م�شادر ذلك القانون. 

وا�شتكمااًل للتطور يف مال القانون واجب التطبيق, ا�شتعارت النظم االأ�شا�شية 

لها  اأن  ثبت  التي  الدويل  التحكيم  بع�ض خ�شائ�ض  الدائمة  الدولية  املحاكم  لبع�ض 

دوراً يف قبول اخت�شا�شها كال�شماح الأطراف النزاع بامل�شاركة يف اختيار الق�شاة من 
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خالل اإن�شاء نظام الدوائر, والعمل على تق�شري االإجراءات بغر�ض �رشعة الف�شل يف 

املنازعات وتقليل نفقات التقا�شي. 

امل�شتحقة  العناية  تلك  الدائم  الدويل  الق�شاء  يف  التطور  مالمح  اأهم  من  ولعل 

التي اأ�شبحت النظم االأ�شا�شية للمحاكم الدولية الدائمة توليها مل�شاألة تنفيذ االأحكام 

الق�شائية, وذلك من خالل العهود بتنفيذها اجلربي اإلى جهاز دويل حمدد حال عدم 

تنفيذها طواعية اأو عرب الن�ض على تنفيذها يف الدول املعنية, كما تُنفذ اأحكام الق�شاء 

الوطني اأو الن�ض التف�شيلي يف النظام االأ�شا�شي على كيفية تنفيذها.
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