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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

نكككون تم كككيً  ج را يكككًا  نكككون تم كككيً  ج را يكككًا تتشككككل مةكمكككة العكككدل الدوليكككة مكككن يمسكككة تشكككر تغكككوًا يؤم  تتشككككل مةكمكككة العكككدل الدوليكككة مكككن يمسكككة تشكككر تغكككوًا يؤم 
وكذلك  قا يًا لميتمف مناطق العالم ولميتمف األنظمة القانونية القائمة. و ّمكة يايكيتان وكذلك  قا يًا لميتمف مناطق العالم ولميتمف األنظمة القانونية القائمة. و ّمكة يايكيتان 
تميككزان نظككام القغككاةا ىمككا اسككتق ليم وأىميككتيم المشككيودة  ككي مككادة القككانون الككدولي. و ككد تميككزان نظككام القغككاةا ىمككا اسككتق ليم وأىميككتيم المشككيودة  ككي مككادة القككانون الككدولي. و ككد 
اتيككذت غكككمانات  عميككة مكككن أجككل اسكككتق ل القغككاةة ةيكككث ينتيككب القغكككاة  ككي مةكمكككة اتيككذت غكككمانات  عميككة مكككن أجككل اسكككتق ل القغككاةة ةيكككث ينتيككب القغكككاة  ككي مةكمكككة 
العككككدل الدوليككككة بككككاال تراع المتككككزامن  ككككي الجمعيككككة العامككككة و ككككي مجمككككس األمككككن باألك ريككككة العككككدل الدوليككككة بككككاال تراع المتككككزامن  ككككي الجمعيككككة العامككككة و ككككي مجمككككس األمككككن باألك ريككككة 

ينتيككككب أتغككككاا مةكمككككة العككككدل الدوليككككة لمككككدة تسكككك  سككككنواتة وتجككككوز إتككككادة ينتيككككب أتغككككاا مةكمككككة العككككدل الدوليككككة لمككككدة تسكككك  سككككنواتة وتجككككوز إتككككادة و و المطمقككككة. المطمقككككة. 
لم مكث ككل  ك ث سكنواتة وال يمككن  يكل لم مكث ككل  ك ث سكنواتة وال يمككن  يكل ة ويتم تجديد المةكمكة بانتيكاب بكديل ة ويتم تجديد المةكمكة بانتيكاب بكديل انتيابيمانتيابيم
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يجمعون  يو تمى أنو أيكب  ييكر يجمعون  يو تمى أنو أيكب  ييكر   تغو مةكمة العدل الدولية إال بقرار من  بل أ رانوةتغو مةكمة العدل الدولية إال بقرار من  بل أ رانوة
 ..((1))مستوٍف لمشروط المطموبةمستوٍف لمشروط المطموبة

وال يجككوز لعغككو مةكمككة العككدل الدوليككة أن يتككولى وظككائف سياسككية أو إداريككةة وال وال يجككوز لعغككو مةكمككة العككدل الدوليككة أن يتككولى وظككائف سياسككية أو إداريككةة وال 
و مةكام  كي أيكة  غكيةة وال يجكوز و مةكام  كي أيكة  غكيةة وال يجكوز يمارس أيو مينة أو مباشرة وظيفة وكيل أو مستشكار أيمارس أيو مينة أو مباشرة وظيفة وكيل أو مستشكار أ

لكككو المشكككاركة  كككي الفيكككل  كككي أيكككة  غكككية سكككبق لكككو أن ككككان وككككيً  تكككن أةكككد أطرا يكككا أو لكككو المشكككاركة  كككي الفيكككل  كككي أيكككة  غكككية سكككبق لكككو أن ككككان وككككيً  تكككن أةكككد أطرا يكككا أو 
ة أو ة أو مستشارًا أو مةاميًا أو سبق ترغيا تميو بيفتو تغوًا  ي مةكمة وطنية أو دوليكمستشارًا أو مةاميًا أو سبق ترغيا تميو بيفتو تغوًا  ي مةكمة وطنية أو دوليك

و غككاة مةكمككة العككدل الدوليككة ليسككوا مم مككين ألةككد وال و غككاة مةكمككة العككدل الدوليككة ليسككوا مم مككين ألةككد وال   ةةلجنككة تةقيككق أو أيككة يككفة أيككر لجنككة تةقيككق أو أيككة يككفة أيككر 
 يككككككم موظفككككككون دوليككككككون يتمتعككككككون باالمتيككككككازات والةيككككككانات  يككككككم موظفككككككون دوليككككككون يتمتعككككككون باالمتيككككككازات والةيككككككانات غككككككعون أل، سككككككمطةة غككككككعون أل، سككككككمطةة يييي

و بكل أن يباشكر العغكو تممكو و بكل أن يباشكر العغكو تممكو الدبموماسية )المقكررة تكادة لرؤسكاا البع كات الدبموماسكية(. الدبموماسية )المقكررة تكادة لرؤسكاا البع كات الدبموماسكية(. 
يقككرر  ككي جمسككة تمنيككة أنككو سككيتولى وظائفككو بكك  تةّيككز أو ىككو ة وأنككو لككن يسككتوةي ييككر يقككرر  ككي جمسككة تمنيككة أنككو سككيتولى وظائفككو بكك  تةّيككز أو ىككو ة وأنككو لككن يسككتوةي ييككر 

   ..((2))غميرهغميره

بكامكككل ىيئتيكككاة وال يجكككب أن يقكككل تكككدد القغكككاة بكامكككل ىيئتيكككاة وال يجكككب أن يقكككل تكككدد القغكككاة وتنعقكككد مةكمكككة العكككدل الدوليكككة وتنعقكككد مةكمكككة العكككدل الدوليكككة  
الموجودين تةت التيرف لتشكيل مةكمة العدل الدوليكة تكن أةكد تشكر  اغكيًاة ويكفكي الموجودين تةت التيرف لتشكيل مةكمة العدل الدوليكة تكن أةكد تشكر  اغكيًاة ويكفكي 

من النظام األساسي. ويجوز من النظام األساسي. ويجوز   ((2525))تسعة  غاة لتشكيل ىيئو المةكمة منيمة و قًا لممادة تسعة  غاة لتشكيل ىيئو المةكمة منيمة و قًا لممادة 
نوتة ةسب تةديد نوتة ةسب تةديد ة تتكون من أنماط متة تتكون من أنماط مت((3))لمةكمة العدل الدولية أن تشكل ير ًا )دوائر(لمةكمة العدل الدولية أن تشكل ير ًا )دوائر(

                                                           

 ..  يٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛتيٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت  1111، ، 1313-22انًٕاذ انًٕاذ   -1

 ..  يٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛتيٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت  2222، ، 1111، ، 1111، ، 1616انًٕاذ انًٕاذ   -2

 ٚصاجغ:ٚصاجغ:ٔنهخفظٛم فٙ يؤْالث قؼاة يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٔكٛفٛت اخخٛاشْى ٔانخطاياحٓى ٔحقٕقٓى ٔنهخفظٛم فٙ يؤْالث قؼاة يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٔكٛفٛت اخخٛاشْى ٔانخطاياحٓى ٔحقٕقٓى 

، ، 11ؽؽأجٓاطة األياى انًخحارة، أجٓاطة األياى انًخحارة،   ،،22ججسٓٛم حسٍٛ انفخالٔ٘، يٕسٕػت انًُظًااث انرٔنٛات، األياى انًخحارة، سٓٛم حسٍٛ انفخالٔ٘، يٕسٕػت انًُظًااث انرٔنٛات، األياى انًخحارة، 

 ٔيا بؼرْا. ٔيا بؼرْا.   263263، ص، ص22122212ذاش انحاير نهُشص ٔانخٕضٚغ، ػًاٌ، ذاش انحاير نهُشص ٔانخٕضٚغ، ػًاٌ، 

ْااسِ انٓٛ اات انًخفصػاات ػااٍ يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات أؽهاام ػهٛٓااا فااٙ انخصجًاات ْااسِ انٓٛ اات انًخفصػاات ػااٍ يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات أؽهاام ػهٛٓااا فااٙ انخصجًاات   حجاارش ااراااشة أنااٗ أٌحجاارش ااراااشة أنااٗ أٌ  -3

  اساخدراواساخدراو"انارارصة"، َٔؤٚار ياٍ فؼام "انارارصة"، َٔؤٚار ياٍ فؼام   اطاالال اطاالال ألساساٙ ناـ يحكًات انؼارل انرٔنٛات ألساساٙ ناـ يحكًات انؼارل انرٔنٛات انؼصبٛت نهُظااو اانؼصبٛت نهُظااو ا

" " chambre" أٔ "" أٔ "chamber"انغصفاات" باارنه ػُااّ، َظااصاه نرقخااّ كًقاباام نطااالال  ""انغصفاات" باارنه ػُااّ، َظااصاه نرقخااّ كًقاباام نطااالال  "  اطااالال اطااالال 

انٕاشذ فٙ انُظٍٛ ااَكهٛط٘ ٔانفصَساٙ نهُظااو األساساٙ ناـًحكًت انؼارل انرٔنٛات ٔػهاٗ انًساخٕٖ انٕاشذ فٙ انُظٍٛ ااَكهٛط٘ ٔانفصَساٙ نهُظااو األساساٙ ناـًحكًت انؼارل انرٔنٛات ٔػهاٗ انًساخٕٖ 

األيااى انًخحاارة األيااى انًخحاارة   ٛااتٛااتحفاقحفاقننانغصفاات فااٙ انااُض انؼصبااٙ انصسااًٙ انغصفاات فااٙ انااُض انؼصبااٙ انصسااًٙ   اطااالال اطااالال   وواسااخدرااسااخدرااناارٔنٙ َجاار أَااّ حااى اناارٔنٙ َجاار أَااّ حااى 

 (.(.1515ٔ ٔ   1414)انًاذحاٌ )انًاذحاٌ   11121112نقإٌَ انبحاش نؼاو نقإٌَ انبحاش نؼاو 

اندٛص قشٙ، غصف يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٔيرٖ يالءيخٓا كبرٚم يؤقج نًحكًت انؼرل انؼصبٛات، ذاش اندٛص قشٙ، غصف يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٔيرٖ يالءيخٓا كبرٚم يؤقج نًحكًت انؼرل انؼصبٛات، ذاش 

ؼاااء اناارٔنٙ، ؼاااء اناارٔنٙ، ؛ فااؤاذ رااباؽ ٔيحًاار ػطٚااط رااكص٘، انق؛ فااؤاذ رااباؽ ٔيحًاار ػطٚااط رااكص٘، انق44، ص، ص11111111انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة، انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة، 

 ..142142، ص، ص11661166انًالبؼت انجرٚرة، ذيشم، انًالبؼت انجرٚرة، ذيشم، 
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مكككن النظكككام األساسكككي تمكككى تشككككيل ير كككة مكككن يمسكككة مكككن النظكككام األساسكككي تمكككى تشككككيل ير كككة مكككن يمسكككة   2929نظاميكككاة ةيكككث تكككن  المكككادة نظاميكككاة ةيكككث تكككن  المكككادة 
 غككاة معرو ككة بءجراااتيككا الميتيككرة. ويسككم  النظككام األساسككي لككك مةكمككة العككدل الدوليككة  غككاة معرو ككة بءجراااتيككا الميتيككرة. ويسككم  النظككام األساسككي لككك مةكمككة العككدل الدوليككة 
بتشكككيل يككرف يايككة تتكككون مككن    ككة  غككاة تمككى األ ككل لمنظككر  ككي أنككواع يايككة مككن بتشكككيل يككرف يايككة تتكككون مككن    ككة  غككاة تمككى األ ككل لمنظككر  ككي أنككواع يايككة مككن 

 . . ((1))ا المواي تا المواي تكقغايا العملة و غايكقغايا العملة و غايالقغاياة القغاياة 

  19841984بيد أن ىناك نمطًا  ال ًا من ال رف ىو الذ، استعمل لعدة مرات منكذ تكام بيد أن ىناك نمطًا  ال ًا من ال رف ىو الذ، استعمل لعدة مرات منكذ تكام 
مككن النظككام االساسككي تتكككّون مككن النظككام االساسككي تتكككّون   2626مككن المككادة مككن المككادة   22يتعمككق ب ككرف يايككة نّيككت تمييككا الفقككرة يتعمككق ب ككرف يايككة نّيككت تمييككا الفقككرة 

 ي ككل ةالكة تمكى ةكدة لمةككم  كي  غكية معينكة. و كد تكمب تجديكد جكذب الكدول المتقاغكية  ي ككل ةالكة تمكى ةكدة لمةككم  كي  غكية معينكة. و كد تكمب تجديكد جكذب الكدول المتقاغكية 
يكرة تبككر إتكادة النظككر بتنظيميكا الككذ، أجرتكو مةكمككة العكدل الدوليككة يكرة تبككر إتكادة النظككر بتنظيميكا الككذ، أجرتكو مةكمككة العكدل الدوليككة إلكى ىكذه ال ككرف األيإلكى ىكذه ال ككرف األي

ة وذلككك مككن أجككل إتاةككة المكانيككة لمفر ككاا بالتكك  ير تمككى تكككوين ة وذلككك مككن أجككل إتاةككة المكانيككة لمفر ككاا بالتكك  ير تمككى تكككوين 19791979و و   19721972تككامي تككامي 
ىذه ال رف تبر التعبير تن وجيات نظرىم ةول ىكذه النقطكة الكى رئكيس مةكمكة العكدل ىذه ال رف تبر التعبير تن وجيات نظرىم ةول ىكذه النقطكة الكى رئكيس مةكمكة العكدل 

مكن النظكام مكن النظكام   1717السكر، و قكًا لممكادة السكر، و قكًا لممكادة   ععبكاال ترابكاال تراالدوليةة الذ، ُيعمم األييكرة وىكي التكي تقكرر الدوليةة الذ، ُيعمم األييكرة وىكي التكي تقكرر 
الكى الكى   االنجكذاباالنجكذابالدايمي. و د شكل ىكذا التجديكد  كي تشككيل ال كرف اليايكة وسكيمة لتزايكد الدايمي. و د شكل ىكذا التجديكد  كي تشككيل ال كرف اليايكة وسكيمة لتزايكد 

مةكمة العدل الدولية بكاممياة  ي ةقبة كان المجوا إلييا أ كل ممكا ىكو تميكو ةاليكًاة ذلكك مةكمة العدل الدولية بكاممياة  ي ةقبة كان المجوا إلييا أ كل ممكا ىكو تميكو ةاليكًاة ذلكك 
ااة وَم بككل وسككيمة ااة وَم بككل وسككيمة أن ىككذا التجديككد ُأتتبككر نوتككًا مككن الةالككة الوسككطية بككين التةكككيم والقغككأن ىككذا التجديككد ُأتتبككر نوتككًا مككن الةالككة الوسككطية بككين التةكككيم والقغكك

 عالة لزيادة مرونة ت ؤم مةكمة العدل الدولية م  ميتمكف أنكواع النزاتكات التكي تعكر   عالة لزيادة مرونة ت ؤم مةكمة العدل الدولية م  ميتمكف أنكواع النزاتكات التكي تعكر  
تميياة وأد  مك  مكرور الو كت الكى نتكائا إيجابيكة بالنسكبة لزيكادة الكدتاو  المر وتكة أمكام تميياة وأد  مك  مكرور الو كت الكى نتكائا إيجابيكة بالنسكبة لزيكادة الكدتاو  المر وتكة أمكام 

     ..((2))مةكمة العدل الدوليةة دون أن يسيا ذلك أبدًا إلى مكانتيامةكمة العدل الدوليةة دون أن يسيا ذلك أبدًا إلى مكانتيا

                                                           

 يٍ انُظاو األساسٙ نًحكًت انؼرل انرٔنٛت.يٍ انُظاو األساسٙ نًحكًت انؼرل انرٔنٛت.  2626يٍ انًاذة يٍ انًاذة   11انفقصة انفقصة   -1

، ، 11ؽؽبٛاااش ياااش٘ ذٔباإ٘، انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼاااو، حصجًاات: يحًاار ػااص، طاطااٛال ٔسااهٛى حااراذ، بٛاااش ياااش٘ ذٔباإ٘، انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼاااو، حصجًاات: يحًاار ػااص، طاطااٛال ٔسااهٛى حااراذ،   -2

 ..111111-111111، ص، ص22212221انًؤسست انجايؼٛت نهرشاساث ٔانُشص ٔانخٕضٚغ، بٛصٔث، انًؤسست انجايؼٛت نهرشاساث ٔانُشص ٔانخٕضٚغ، بٛصٔث، 

يؤسساات انقاػااٙ يؤسساات انقاػااٙ ٔحجاارش ااراااشة أنااٗ أٌ يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات أبقااج ػهااٗ فكااصة انقاػااٙ اناإؽُٙ أٔ ٔحجاارش ااراااشة أنااٗ أٌ يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات أبقااج ػهااٗ فكااصة انقاػااٙ اناإؽُٙ أٔ 

أ٘ حؼٍٛٛ قاع ػٍ كم يٍ ؽصفٙ انُطاع. ْٔسا ٚؼُٙ أَاّ ٚحام نهقاػاٙ اناس٘ ٚكإٌ ياٍ أ٘ حؼٍٛٛ قاع ػٍ كم يٍ ؽصفٙ انُطاع. ْٔسا ٚؼُٙ أَاّ ٚحام نهقاػاٙ اناس٘ ٚكإٌ ياٍ انداص، انداص، 

جُسٛت أحر أؽصاف انرػٕٖ أٌ ٚجهس فٙ قؼٛخّ انًؼصٔػت ػهٗ يحكًت انؼارل انرٔنٛات ٔفاٙ ْاسِ جُسٛت أحر أؽصاف انرػٕٖ أٌ ٚجهس فٙ قؼٛخّ انًؼصٔػت ػهٗ يحكًت انؼارل انرٔنٛات ٔفاٙ ْاسِ 

ٚجٕض نألؽصاف اٜخصٍٚ أخخٛاش قؼاة يٍ جُسٛخٓى نٛجهسٕا فٙ انرػٕٖ. ٔانهغااث انصساًٛت ٚجٕض نألؽصاف اٜخصٍٚ أخخٛاش قؼاة يٍ جُسٛخٓى نٛجهسٕا فٙ انرػٕٖ. ٔانهغااث انصساًٛت انحانت انحانت 

نـ يحكًت انؼارل انرٔنٛات ْاٙ انفصَساٛت ٔااَكهٛطٚات، ٔٚظارش انحكاى باانهغخٍٛ يؼااه، ٔقار ٚخفام ؽصفاا نـ يحكًت انؼارل انرٔنٛات ْاٙ انفصَساٛت ٔااَكهٛطٚات، ٔٚظارش انحكاى باانهغخٍٛ يؼااه، ٔقار ٚخفام ؽصفاا 

  انُطاع بأٌ حكٌٕ أحرٖ انهغخٍٛ ٔحرْا انًؼخًرة فٙ انقؼاٛت انخاٙ حُظاص فٛٓاا يحكًات انؼارل انرٔنٛاتانُطاع بأٌ حكٌٕ أحرٖ انهغخٍٛ ٔحرْا انًؼخًرة فٙ انقؼاٛت انخاٙ حُظاص فٛٓاا يحكًات انؼارل انرٔنٛات

فٛظرش انحكى ػُررس بٓا، ٔحبٍٛ يحكًت انؼرل انرٔنٛت َّض انحكى انصسًٙ انًؼخًار كًصجاغ. ٔحجٛاط فٛظرش انحكى ػُررس بٓا، ٔحبٍٛ يحكًت انؼرل انرٔنٛت َّض انحكى انصسًٙ انًؼخًار كًصجاغ. ٔحجٛاط 

 نغت ثانثت نًٍ ٚالهب زنك يٍ انًخقاػٍٛ. نغت ثانثت نًٍ ٚالهب زنك يٍ انًخقاػٍٛ.   اسخؼًالاسخؼًاليحكًت انؼرل انرٔنٛت يحكًت انؼرل انرٔنٛت 
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 كي أداا  كي أداا )كنمكوذج لمقغكاا الكدولي( )كنمكوذج لمقغكاا الكدولي( واجو مةكمة العدل الدولية واجو مةكمة العدل الدولية التي تالتي ت  والمعو اتوالمعو ات 
ىنكاك طائفكة مكن ىنكاك طائفكة مكن تتم كل  كي ان تتم كل  كي ان الكدول والقكانون الكدولي الكدول والقكانون الكدولي   الكىالكى  والتي تعكودوالتي تعكود  رسالتيا المنشودةرسالتيا المنشودة

أداا وظيفتيكككا تمكككى النةكككو أداا وظيفتيكككا تمكككى النةكككو    كككي كككيمةكمكككة العكككدل الدوليكككة مةكمكككة العكككدل الدوليكككة   تقيكككدتقيكككدتعكككود إلكككى الكككدول تعكككود إلكككى الكككدول   المعو كككاتالمعو كككات
 ترج  إلى القانون الدولي. ترج  إلى القانون الدولي.   اتاتالمعو المعو المنشودة كما أن ىناك طائفة أير  من ىذه المنشودة كما أن ىناك طائفة أير  من ىذه 

 ثانيًا: اهمية البحث:ثانيًا: اهمية البحث:

تكمن اىمية ىذا البةث  ي اتطاا التوييف القانوني والتشكيي  الةقيقكي الىكم تكمن اىمية ىذا البةث  ي اتطاا التوييف القانوني والتشكيي  الةقيقكي الىكم 
االسباب التي تؤد، الى تةجيم دور القغاا الدولي تمى اداا دوره الةقيقي والفعكال  كي االسباب التي تؤد، الى تةجيم دور القغاا الدولي تمى اداا دوره الةقيقي والفعكال  كي 

وتةديد الويف القكانوني وتةديد الويف القكانوني تسوية المنازتات الدوليةة  غً  تن ان ابراز تمك االشكاليات تسوية المنازتات الدوليةة  غً  تن ان ابراز تمك االشكاليات 
ومككن  ككم مةاولككة وغكك  المعالجككات القانونيككة لتمككك االشكككاليات مككن اجككل تةريككر القغككاا ومككن  ككم مةاولككة وغكك  المعالجككات القانونيككة لتمككك االشكككاليات مككن اجككل تةريككر القغككاا 
الككدولي مككن القيككود التككي  ككد تفككر  تميككو ألسككباب  نيككة تتعمككق باليككات تمككل القغككاا او الككدولي مككن القيككود التككي  ككد تفككر  تميككو ألسككباب  نيككة تتعمككق باليككات تمككل القغككاا او 
سياسككككية او مؤسسككككاتية والمتم مككككة بالييمنككككة لككككبع   المؤسسككككات الدوليككككة كمنظمككككة االمككككم سياسككككية او مؤسسككككاتية والمتم مككككة بالييمنككككة لككككبع   المؤسسككككات الدوليككككة كمنظمككككة االمككككم 

االشككاليات الدوليكة  كي مةاولكة االشككاليات الدوليكة  كي مةاولكة   أليمبأليمبااىا تمى يناتة التكييف القانوني ااىا تمى يناتة التكييف القانوني المتةدة واجز المتةدة واجز 
 منيا لفر  ىيمنتيا السياسية واالداريةة  ومن ىذا المنطمق تبرز اىمية ىذا البةث.منيا لفر  ىيمنتيا السياسية واالداريةة  ومن ىذا المنطمق تبرز اىمية ىذا البةث.

 ثالثًا: اشكالية البحث:ثالثًا: اشكالية البحث:

ان االشككككالية الرئيسكككية التكككي تتمةكككور ةوليكككا  ككككرة البةكككث تتم كككل بتةديكككد العوامكككل ان االشككككالية الرئيسكككية التكككي تتمةكككور ةوليكككا  ككككرة البةكككث تتم كككل بتةديكككد العوامكككل 
 ككي تقييككد وتةجككيم القغككاا الدوليككة ومنعككو مككن لعككب دورًا  عككال  ككي  ككي تقييككد وتةجككيم القغككاا الدوليككة ومنعككو مككن لعككب دورًا  عككال  ككي   اليفيككة التككي تككتةكماليفيككة التككي تككتةكم

تسوية المنازتات الدولية سواا تمى يعيد الجانب التقني اليا  باليكات تمكل القغكاا تسوية المنازتات الدولية سواا تمى يعيد الجانب التقني اليا  باليكات تمكل القغكاا 
الككدولي او بسككبب ال مككو  الككذ، يكتنككف بعكك  االجككرااات التككي يسككتوجب توا رىككا مككن الككدولي او بسككبب ال مككو  الككذ، يكتنككف بعكك  االجككرااات التككي يسككتوجب توا رىككا مككن 

تككون منب قكة مكن تكدة اسكباب تككون منب قكة مكن تكدة اسكباب   اجل استكمال اجرااات القغاا لمنظر بالمنازتكة والتكي  كداجل استكمال اجرااات القغاا لمنظر بالمنازتكة والتكي  كد
منيا تمكى سكبيل الم كال الييمنكة لكبع  اجكزاا االمكم المتةكدة تمكى يكناتة القكرار والكذ، منيا تمكى سكبيل الم كال الييمنكة لكبع  اجكزاا االمكم المتةكدة تمكى يكناتة القكرار والكذ، 
يالبكككًا مكككا يعتريكككو البعكككدان السياسكككي واال تيكككاد، لتفعكككل  عميكككا الفعكككال  كككي تةجكككيم دور يالبكككًا مكككا يعتريكككو البعكككدان السياسكككي واال تيكككاد، لتفعكككل  عميكككا الفعكككال  كككي تةجكككيم دور 

                                                                                                                                                      

 ..  يٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛتيٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت  3131، ، 3636، ، 3131انًٕاذ انًٕاذ 
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القغكاا مكن ايكذ دوره المنشكود  كي ةكل النزاتكات الدوليكة وىكذا مكا تميكو الةكال  كي تمككل القغكاا مكن ايكذ دوره المنشكود  كي ةكل النزاتكات الدوليكة وىكذا مكا تميكو الةكال  كي تمككل 
 جمس االمن تند نظره لممنازتات الدولية.جمس االمن تند نظره لممنازتات الدولية.مم

 غكككً  تكككن ذلكككك  انكككو  مكككة اسكككباب تقنيكككة ايكككر  تكككدور  كككي بكككاطن القغكككاا الكككدولي  غكككً  تكككن ذلكككك  انكككو  مكككة اسكككباب تقنيكككة ايكككر  تكككدور  كككي بكككاطن القغكككاا الكككدولي 
  اآلراااآلرااوالمتم مكة بالرغككائية الواجكب توا رىككا لمجككوا الكى ذلككك القغكاا والمتم مككة بككالفتو  او والمتم مكة بالرغككائية الواجكب توا رىككا لمجككوا الكى ذلككك القغكاا والمتم مككة بككالفتو  او 

ا رئكس الةربكة ا رئكس الةربكة ية التي تم ل اليفة ال البة لقرارات مةكمة العدل الدولية بويفيية التي تم ل اليفة ال البة لقرارات مةكمة العدل الدولية بويفيستشار ستشار االاال
 ي القغاا الدولية االمر الذ، يؤد، الى تنامي شعور بان القغاا الدولي ال يزال يتك   ي القغاا الدولية االمر الذ، يؤد، الى تنامي شعور بان القغاا الدولي ال يزال يتك  

 ية واال ار المترتبة تمييا.ية واال ار المترتبة تمييا.ستشار ستشار تمى جرف ىار بسبب الطبيعة القانونية لقراراتو االتمى جرف ىار بسبب الطبيعة القانونية لقراراتو اال

 رابعًا: خطة البحث:رابعًا: خطة البحث:

   المعو ات العائدة الى الدولالمعو ات العائدة الى الدولا ا المبةث االولالمبةث االول

 تسييس المنازتات الدوليةتسييس المنازتات الدوليةو و   األولا السيادةاألولا السيادة  المطمبالمطمب

 ا تدم تنفيذ أوامر وأةكام مةكمة العدل الدولية  ا تدم تنفيذ أوامر وأةكام مةكمة العدل الدولية  نينيال اال ا  المطمبالمطمب

 إلى القانون الدوليإلى القانون الدوليالعائدة العائدة   المعو اتالمعو اتال انيا ال انيا   المبةثالمبةث

 األولا مشكمة تدم تقنين ك ير من  واتد القانون الدولياألولا مشكمة تدم تقنين ك ير من  واتد القانون الدولي  المطمبالمطمب

 ال انيا مشكمة النق   ي  واتد القانون الدوليال انيا مشكمة النق   ي  واتد القانون الدولي  المطمبالمطمب

 ولاملبحث اال  
  املعوقاث العائدة اىل الدول

بدايكة سكنةاول تسكميط الغككوا تمكى اىكم المعو كات العمميككة التكي تشككل تائقكًا امككام بدايكة سكنةاول تسكميط الغككوا تمكى اىكم المعو كات العمميككة التكي تشككل تائقكًا امككام 
وتتجسكد وتتجسكد ة ة اليعوبات التي ترج  إلى الدولاليعوبات التي ترج  إلى الدولتمى تمى القغاا الدولي وذلك من ي ل التركيز القغاا الدولي وذلك من ي ل التركيز 

دل دل أىميا  كيا السكيادةة تسكييس المنازتكات الدوليكةة تكدم تنفيكذ أوامكر وأةككام مةكمكة العكأىميا  كيا السكيادةة تسكييس المنازتكات الدوليكةة تكدم تنفيكذ أوامكر وأةككام مةكمكة العك
 ..الدولية الدولية 
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 األول املطلب
 وتسييس املىاشعاث الدوليت السيادة

ممككا ال ريككب  يككو أن أبككرز وأىككم األسككباب التككي تةككول دون مككن  مةكمككة العككدل ممككا ال ريككب  يككو أن أبككرز وأىككم األسككباب التككي تةككول دون مككن  مةكمككة العككدل  
ة ة ((1))اللزامي )الوالية الجبرية(  ي مواجية الدول تتم ل بسيادة الكدولاللزامي )الوالية الجبرية(  ي مواجية الدول تتم ل بسيادة الكدول  يتيا يتيا الدولية االالدولية اال

دور ومكانة مةكمة العكدل الدوليكة أال دور ومكانة مةكمة العكدل الدوليكة أال  قد يمقت السيادة أ رًا يير مةمود بالنسبة لتعزيز  قد يمقت السيادة أ رًا يير مةمود بالنسبة لتعزيز 
وىو جنوح العالم تن أن يعطي ىذه المةكمكة يكفة اللكزامة تمكى يك ف الةكال بالنسكبة وىو جنوح العالم تن أن يعطي ىذه المةكمكة يكفة اللكزامة تمكى يك ف الةكال بالنسكبة 
لمقغاا الوطني. وريم ما أياب المفيكوم التقميكد، لمسكيادة مكن تطكوراتة إال أن السكيادة لمقغاا الوطني. وريم ما أياب المفيكوم التقميكد، لمسكيادة مكن تطكوراتة إال أن السكيادة 

مكككن مكككن   با يكككةة ولكنيكككا ليسكككت سكككيادة دولكككة ييكككر مسكككؤولةة بكككل سكككيادة دولكككة مشكككاركة وجكككزابا يكككةة ولكنيكككا ليسكككت سكككيادة دولكككة ييكككر مسكككؤولةة بكككل سكككيادة دولكككة مشكككاركة وجكككزا
  االلتزامكككككاتااللتزامكككككات  اةتكككككراماةتكككككرامالجماتكككككة الدوليكككككة التكككككي يةكميكككككا مبكككككدأ المسكككككاواة بكككككين الكككككدول ومبكككككدأ الجماتكككككة الدوليكككككة التكككككي يةكميكككككا مبكككككدأ المسكككككاواة بكككككين الكككككدول ومبكككككدأ 

 . . ((2))الدوليةالدولية

ومكككن مظكككاىر تمسكككك الكككدول ب ىكككداب السكككيادة أنيكككا ال تفغكككل ةكككل منازتاتيكككا تكككن ومكككن مظكككاىر تمسكككك الكككدول ب ىكككداب السكككيادة أنيكككا ال تفغكككل ةكككل منازتاتيكككا تكككن 
طريق مةكمة العدل الدوليةة وال الظيور أمام ىذه المةكمةة وتميكل إلكى الطكرق السكممية طريق مةكمة العدل الدوليةة وال الظيور أمام ىذه المةكمةة وتميكل إلكى الطكرق السكممية 

. وىنكككاك مكككن يقكككرر أن الكككدول المسكككتقمة . وىنكككاك مكككن يقكككرر أن الكككدول المسكككتقمة ((3))األسكككاليب الدبموماسكككيةاألسكككاليب الدبموماسكككيةاأليكككر  كالمفاوغكككات و األيكككر  كالمفاوغكككات و 
 . . ((4))ةدي ا تفغل أيغًا السير تمى ذات النيا  ي ىذا الش نةدي ا تفغل أيغًا السير تمى ذات النيا  ي ىذا الش ن

وينكككّي تكككن البيكككان أن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ةريكككت تمكككى ت كيكككد تكككدم المسكككاس وينكككّي تكككن البيكككان أن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ةريكككت تمكككى ت كيكككد تكككدم المسكككاس 
بسيادة الدول  ي العديد مكن القغكاياة  عمكى سكبيل الم كال أتمنكت مةكمكة العكدل الدوليكةة بسيادة الدول  ي العديد مكن القغكاياة  عمكى سكبيل الم كال أتمنكت مةكمكة العكدل الدوليكةة 

                                                           

سات فااٙ انُظاااو انقؼااارٙ اناارٔنٙ، يُشااأة انًؼاااشف، سات فااٙ انُظاااو انقؼااارٙ اناارٔنٙ، يُشااأة انًؼاااشف، يظاالفٗ أحًاار فااؤاذ، انالؼااٍ فااٙ األحكاااو، ذشايظاالفٗ أحًاار فااؤاذ، انالؼااٍ فااٙ األحكاااو، ذشا  -1

 ..3131ااسكُرشٚت، برٌٔ حاشٚخ َشص، صااسكُرشٚت، برٌٔ حاشٚخ َشص، ص

 . . 355355يحًر ؽهؼج انغًُٛٙ، انخسٕٚت انقؼارٛت نهدالفاث انرٔنٛت، يصجغ سابم، صيحًر ؽهؼج انغًُٛٙ، انخسٕٚت انقؼارٛت نهدالفاث انرٔنٛت، يصجغ سابم، ص  -2

 ٔٚصاجغ أٚؼاه:ٔٚصاجغ أٚؼاه:

Shabtai Rosenne, Controlling Interlocutory Aspects of Proceeding in the 

International Court of Justice, A.J.I.L., Vol.94, 2000, PP.307-317. 

أحًر أبٕ انٕفا، يشكهت ػرو انظٕٓش أياو يحكًت انؼرل انرٔنٛت )ذشاست فاٙ أؽااش قاإٌَ ااجاصاءاث أحًر أبٕ انٕفا، يشكهت ػرو انظٕٓش أياو يحكًت انؼرل انرٔنٛت )ذشاست فاٙ أؽااش قاإٌَ ااجاصاءاث   -3

 . . 221221، ص، ص11111111انرٔنٛت(، ذاش انُٓؼت انؼصبٛت، انقاْصة، انرٔنٛت(، ذاش انُٓؼت انؼصبٛت، انقاْصة، 

Stanley D. Metzger, Settlement of the International Disputes by non Judicial 

Methods, A.J.I.L., Vol.48, No.3, 1954, P.408.                                                                 

أبصاْٛى رحاحّ، يٕقف انرٔل انجرٚرة يٍ يحكًت انؼارل انرٔنٛات، انًجهات انًظاصٚت نهقاإٌَ انارٔنٙ، أبصاْٛى رحاحّ، يٕقف انرٔل انجرٚرة يٍ يحكًت انؼارل انرٔنٛات، انًجهات انًظاصٚت نهقاإٌَ انارٔنٙ،   -4

 ٔيا بؼرْا.ٔيا بؼرْا.  3131، ص، ص11641164، ، 2222انًجهر انًجهر 
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ة أن "اةتككرام ة أن "اةتككرام 19491949)جككوىر القغككية( تككام )جككوىر القغككية( تككام   ""Corfu Channel""   ككي  غككية  نككاة كور ككو ككي  غككية  نككاة كور ككو
   ..((1))السيادة ال ميمية بين الدول ىو أساس غرور، من أسس الع  ات الدولية"السيادة ال ميمية بين الدول ىو أساس غرور، من أسس الع  ات الدولية"

كذلك أتمنت مةكمة العدل الدوليةة  ي  غية األنشطة العسكرية وشبو العسككرية كذلك أتمنت مةكمة العدل الدوليةة  ي  غية األنشطة العسكرية وشبو العسككرية 
"أن مبدأ اةترام سكيادة الدولكة يعتبكر "أن مبدأ اةترام سكيادة الدولكة يعتبكر ة ة 19861986 ي نيكارايوا وغدىا )جوىر القغية( تام  ي نيكارايوا وغدىا )جوىر القغية( تام 

 . . ((2))القوة وتدم التديل"القوة وتدم التديل"  استيداماستيدام ي القانون الدولي مرتبطًا ارتباطًا و يقًا بمبدأ ةظر  ي القانون الدولي مرتبطًا ارتباطًا و يقًا بمبدأ ةظر 

مةاولكككة الكككدول تسكككييس المنازتكككات الدوليكككة المعروغكككة تمكككى مةكمكككة مةاولكككة الكككدول تسكككييس المنازتكككات الدوليكككة المعروغكككة تمكككى مةكمكككة  كككءن  كككءن   ككككذلكككككذلك
مبة أو مبة أو العدل الدولية ىي من اليعوبات التي تواجو ىذه األييرةة وىذا يرج  إلى أن أيالعدل الدولية ىي من اليعوبات التي تواجو ىذه األييرةة وىذا يرج  إلى أن أي

ة إذ أن مةكمككة العكدل الدوليككةة  كي رأييككا ة إذ أن مةكمككة العكدل الدوليككةة  كي رأييككا ((3))ككلة المنازتكات القانونيككة ليكا جوانككب سياسكيةككلة المنازتكات القانونيككة ليكا جوانككب سياسكية
بككككين بككككين   19511951آذار/ مككككارس آذار/ مككككارس   2525  اتفككككاقاتفككككاقبشكككك ن تفسككككير بشكككك ن تفسككككير   19811981، اليككككادر تككككام ، اليككككادر تككككام ستشككككار ستشككككار االاال

منظمكة اليكةة العالميكة وميككرة  كررت "أن النكزاع السياسككي والقكانوني متكداي ن دومككاًة منظمكة اليكةة العالميكة وميككرة  كررت "أن النكزاع السياسككي والقكانوني متكداي ن دومككاًة 
 . . ((4))نب  انونية"نب  انونية"و ي كل نزاع سياسي تدة جواو ي كل نزاع سياسي تدة جوا

ذا نظرنا إلى مو ف مةكمة العكدل الدوليكة نجكدىا لكم تسكتجب لمةكاوالت تسكييس  ذا نظرنا إلى مو ف مةكمة العكدل الدوليكة نجكدىا لكم تسكتجب لمةكاوالت تسكييس وا  وا 
المنازتكككات الدوليكككةة  كككي بعككك  األةيكككانة و كككي أةيكككان أيكككر  رغكككيتة ل سكككفة لريبكككة المنازتكككات الدوليكككةة  كككي بعككك  األةيكككانة و كككي أةيكككان أيكككر  رغكككيتة ل سكككفة لريبكككة 

إلككى تغككوية األمككم المتةككدة ذىبككت الككدول إلككى تغككوية األمككم المتةككدة ذىبككت الككدول   نغككمامنغككمامالككدول الكبككر .  فككي  غككية شككروط االالككدول الكبككر .  فككي  غككية شككروط اال
،  ككي ىككذه ،  ككي ىككذه ستشككار ستشككار دوليككة ال تممككك سككمطة إتطككاا الككرأ، االدوليككة ال تممككك سككمطة إتطككاا الككرأ، االالكبككر  إلككى أن مةكمككة العككدل الالكبككر  إلككى أن مةكمككة العككدل ال

القغكككيةة ألن الي  كككات السياسكككية بكككين الكككدول الكبكككر  ىكككي التكككي أدت إلكككى تكككر  ىكككذه القغكككيةة ألن الي  كككات السياسكككية بكككين الكككدول الكبكككر  ىكككي التكككي أدت إلكككى تكككر  ىكككذه 
المسككككك لة تمكككككى مةكمكككككة العكككككدل الدوليكككككة بيكككككد أن األييكككككرة ر غكككككت ذلكككككك وأيكككككدرت رأييكككككا المسككككك لة تمكككككى مةكمكككككة العكككككدل الدوليكككككة بيكككككد أن األييكككككرة ر غكككككت ذلكككككك وأيكككككدرت رأييكككككا 

السياسي السياسي ة مؤكدة أنيا ال تستطي  إغفاا الطاب  ة مؤكدة أنيا ال تستطي  إغفاا الطاب  19481948،  ي ىذه القغية تام ،  ي ىذه القغية تام ستشار ستشار االاال
 منمن  11بعمل  غائي ىو تفسير الفقرة بعمل  غائي ىو تفسير الفقرة ، الُمقدبم؛ ألن األمر يتعمق ، الُمقدبم؛ ألن األمر يتعمق ستشار ستشار تمى الرأ، االتمى الرأ، اال

                                                           

 ..11(، يصجغ سابم، ص(، يصجغ سابم، ص11111111-11411141األحكاو ٔانفخأٖ ... )األحكاو ٔانفخأٖ ... )  يٕجطيٕجط  -1

 ..3434انًصجغ َفسّ، صانًصجغ َفسّ، ص  -2

-3 H. Lauterpacht, The Function of Law in International Community, 

Clarendon Press, Oxford, 1933, PP.157-158. 

ٔنٙ ٔانًبااذ  ٔنٙ ٔانًبااذ  أحكاو انقؼاء انرٔنٙ ٔذٔشْا فٙ أشساء قٕاػر انؼصف انارأحكاو انقؼاء انرٔنٙ ٔذٔشْا فٙ أشساء قٕاػر انؼصف انارػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت، ػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت،   -4

  ..3535صص، ، 22212221انؼايت نهقإٌَ، ذاش انجايؼت انجرٚرة نهُشص، ااسكُرشٚت، انؼايت نهقإٌَ، ذاش انجايؼت انجرٚرة نهُشص، ااسكُرشٚت، 
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 . . ((1))من المي اقمن المي اق  44المادة المادة 

وتطبيقيككاة وتطبيقيككاة   19711971يككة مككونتا لعككام يككة مككونتا لعككام اتفا اتفا أمككا  ككي القغككية اليايككة بمسككائل تفسككير أمككا  ككي القغككية اليايككة بمسككائل تفسككير 
واليكات واليكات الناشئة تن الةادث الجو،  وق لوكربي )بين ليبيا من جيكة والمممككة المتةكدة والالناشئة تن الةادث الجو،  وق لوكربي )بين ليبيا من جيكة والمممككة المتةكدة وال

ة  قكد طمبكت ليبيكا مكن مةكمكة العكدل ة  قكد طمبكت ليبيكا مكن مةكمكة العكدل 19921992المتةدة من جية أير ا تدابير مؤ تة( تام المتةدة من جية أير ا تدابير مؤ تة( تام 
مةكمككة العككدل الدوليككة  ابككت و قككًا مةكمككة العككدل الدوليككة  ابككت و قككًا   ايتيككا ايتيككا الدوليككة األمككر بتككدابير مؤ تككةة والسككيما أن الدوليككة األمككر بتككدابير مؤ تككةة والسككيما أن 

ة إال أن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة لكككم تسكككتجب لطمكككب ليبيكككاة ة إال أن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة لكككم تسكككتجب لطمكككب ليبيكككاة 19711971يكككة مكككونتا لعكككام يكككة مكككونتا لعكككام تفا تفا الال
ابير المؤ تكككة المطموبكككة مكككن  بكككل ليبيكككا سيغكككر بةقكككوق الواليكككات ابير المؤ تكككة المطموبكككة مكككن  بكككل ليبيكككا سيغكككر بةقكككوق الواليكككات و غكككت أن األمكككر بالتكككدو غكككت أن األمكككر بالتكككد

. و كد . و كد 19921992//33//3131اليكادر بتكاري  اليكادر بتكاري    748748المتةدة التي تغمبنيا  رار مجمس األمن ر كم المتةدة التي تغمبنيا  رار مجمس األمن ر كم 
ك وىو ما نؤيده ك إلى أن أسموب إدارة األزمة الميبية ال ربية  ي نطاق ك وىو ما نؤيده ك إلى أن أسموب إدارة األزمة الميبية ال ربية  ي نطاق   الفقوالفقوذىب رأ،  ي ذىب رأ،  ي 

مكى ت ميكب ل تتبكارات السياسكية تمكى مكى ت ميكب ل تتبكارات السياسكية تمكى مةكمة العدل الدوليكة ومجمكس األمكن  كد انطكو  تمةكمة العدل الدوليكة ومجمكس األمكن  كد انطكو  ت
 . . ((2))االتتبارات القانونيةة وىذا األمر ب  ريب ينطو، تمى يطورة بال ةاالتتبارات القانونيةة وىذا األمر ب  ريب ينطو، تمى يطورة بال ة

ونظرًا ألن مةكمة العدل الدولية ىي أر   مةكمة دوليكة  كي العكالم ومعقكود تمييكا ونظرًا ألن مةكمة العدل الدولية ىي أر   مةكمة دوليكة  كي العكالم ومعقكود تمييكا 
الك يككر مككن اآلمككالة ن مككل  ككي المرةمككة الراىنككة مككن تطككور النظككام القغككائي الككدولي أن ال الك يككر مككن اآلمككالة ن مككل  ككي المرةمككة الراىنككة مككن تطككور النظككام القغككائي الككدولي أن ال 

 جيب ىذه المةكمة لمةاوالت تسييس المنازتات الدولية المعروغة تمييا.جيب ىذه المةكمة لمةاوالت تسييس المنازتات الدولية المعروغة تمييا.تستتست

 ويالثا املطلب
 عدم تىفير أوامس وأحكام حمكمت العدل الدوليت  

_ يتعيكد ككل تغكو مكن أتغكاا _ يتعيكد ككل تغكو مكن أتغكاا 11مكن المي كاق تمكى أن "مكن المي كاق تمكى أن "  ((9494))لقكد نيكت المكادة لقكد نيكت المكادة 
ر كًا  ييكا. ر كًا  ييكا. األمم المتةدة أن ينزل تمى ةكم مةكمة العدل الدولية  كي أيكة  غكية يككون طاألمم المتةدة أن ينزل تمى ةكم مةكمة العدل الدولية  كي أيكة  غكية يككون ط

ككك إذا امتنكك  أةككد المتقاغككين  ككي  غككية مككا تككن القيككام بمككا يفرغككو تميككو ةكككم تيككدره ككك إذا امتنكك  أةككد المتقاغككين  ككي  غككية مككا تككن القيككام بمككا يفرغككو تميككو ةكككم تيككدره 22
المةكمككةة  ممطككرف اآليككر أن يمجكك  إلككى مجمككس األمككنة وليككذا المجمككسة إذا رأ  غككرورة المةكمككةة  ممطككرف اآليككر أن يمجكك  إلككى مجمككس األمككنة وليككذا المجمككسة إذا رأ  غككرورة 
لذلكة أن يقدم تويياتوة أو ييدر  رارًا بالتدابير التي يجب اتياذىا لتنفيذ ىكذا الةككم". لذلكة أن يقدم تويياتوة أو ييدر  رارًا بالتدابير التي يجب اتياذىا لتنفيذ ىكذا الةككم". 

                                                           

  ..3636، ص، صسابمسابميصجغ يصجغ ، ، ػبر انكصٚى ػٕع خهٛفتػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت  -1

ٔيداااؽص انخسااٛٛس، انسٛاساات ٔيداااؽص انخسااٛٛس، انسٛاساات   أحًاار حسااٍ انصرااٛر٘، يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات بااٍٛ أًْٛاات انخحاارٚ أحًاار حسااٍ انصرااٛر٘، يحكًاات انؼاارل انرٔنٛاات بااٍٛ أًْٛاات انخحاارٚ   -2

     ..141141، ص، ص11114114، ٕٚنٕٛ ، ٕٚنٕٛ 111111يؤسست األْصاو، انقاْصة، انؼرذ يؤسست األْصاو، انقاْصة، انؼرذ 
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األةكككام التككي تيككدرىا مةكمككة األةكككام التككي تيككدرىا مةكمككة طككراف  ككي تنفيككذ أوامككر التككدابير المؤ تككة و طككراف  ككي تنفيككذ أوامككر التككدابير المؤ تككة و إن تككدم  يككام األإن تككدم  يككام األ
العككدل الدوليككة يم ككل تائقككًا أمككام  يككام األييككرة بككدورىا تمككى أةسككن وجككو. و ككد ةيككل أن العككدل الدوليككة يم ككل تائقككًا أمككام  يككام األييككرة بككدورىا تمككى أةسككن وجككو. و ككد ةيككل أن 
ر كك  تككدد مككن الككدول أوامككر التككدابير المؤ تككة التككي يككدرت  ككي مواجيتيككا.  عمككى سككبيل ر كك  تككدد مككن الككدول أوامككر التككدابير المؤ تككة التككي يككدرت  ككي مواجيتيككا.  عمككى سككبيل 

اليا ونيوزيمنكدا مكن جيكة و رنسكا مكن جيكة اليا ونيوزيمنكدا مكن جيكة و رنسكا مكن جيكة الم الة  ي  غيتي التجارب النوويكة )بكين اسكتر الم الة  ي  غيتي التجارب النوويكة )بكين اسكتر 
أيككر (ة ر غككت  رنسككا أمككر التككدابير المؤ تككة التككي أيككدرتيا مةكمككة العككدل الدوليككة تككام أيككر (ة ر غككت  رنسككا أمككر التككدابير المؤ تككة التككي أيككدرتيا مةكمككة العككدل الدوليككة تككام 

. كذلك  ي القغكية المتعمقكة بمكوظفي الواليكات المتةكدة الدبموماسكيين والقنيكميين . كذلك  ي القغكية المتعمقكة بمكوظفي الواليكات المتةكدة الدبموماسكيين والقنيكميين 19731973
ل الدوليكة تكام ل الدوليكة تكام  ي طيرانة ر غت إيران أمر التدابير المؤ تة التي أيدرتيا مةكمة العكد ي طيرانة ر غت إيران أمر التدابير المؤ تة التي أيدرتيا مةكمة العكد

19791979((1)).. 

أمككا  يمككا يتعمككق باألةكككام  ككالم ةظ أن الككدول ةرييككة تمككى تنفيككذ أةكككام مةكمككة أمككا  يمككا يتعمككق باألةكككام  ككالم ةظ أن الككدول ةرييككة تمككى تنفيككذ أةكككام مةكمككة 
العدل الدوليةة  من بين العديد من األةكام القغائية التي أيكدرتيا ىكذه المةكمكة ىنكاك العدل الدوليةة  من بين العديد من األةكام القغائية التي أيكدرتيا ىكذه المةكمكة ىنكاك 

   ..((2)) غايا  ميمة ر غت  ييا الدولة الياسرة تنفيذ الةكم غايا  ميمة ر غت  ييا الدولة الياسرة تنفيذ الةكم

  درة تككن مةكمككة العككدل الدوليككة يككؤ ردرة تككن مةكمككة العككدل الدوليككة يككؤ رواألةكككام اليككاواألةكككام اليككان تككدم تنفيككذ األوامككر ن تككدم تنفيككذ األوامككر إإوالوا كك  والوا كك  
 الدول تن المجوا إليياة ألنو الالدول تن المجوا إليياة ألنو ال  تمى ىيبة ىذه المةكمة الدوليةة ويؤد، إلى تزوفتمى ىيبة ىذه المةكمة الدوليةة ويؤد، إلى تزوف

                                                           

 ٔنإلؽالع ػهٗ حفاطٛم أٔايص انخرابٛص انخٙ حى شفؼٓا يٍ جاَب انرٔل انًؼُٛت ٚصاجغ:ٔنإلؽالع ػهٗ حفاطٛم أٔايص انخرابٛص انخٙ حى شفؼٓا يٍ جاَب انرٔل انًؼُٛت ٚصاجغ:  -1

   ..4343-3131ػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت، يصجغ سابم، صػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت، يصجغ سابم، ص

ٔيااٍ ْااسِ األحكاااو: انحكااى بشااأٌ قؼااٛت قُاااة كٕشفاإ )بااٍٛ انًًهكاات انًخحاارة ٔانباَٛااا: حقاإٚى يبهاا  ٔيااٍ ْااسِ األحكاااو: انحكااى بشااأٌ قؼااٛت قُاااة كٕشفاإ )بااٍٛ انًًهكاات انًخحاارة ٔانباَٛااا: حقاإٚى يبهاا    -2

ؼٛت ػصػج ػهٗ يحكًت انؼرل انرٔنٛت بؼار اَشاارٓا ٔبانخاانٙ ؼٛت ػصػج ػهٗ يحكًت انؼرل انرٔنٛت بؼار اَشاارٓا ٔبانخاانٙ ، ْٔٙ أٔل ق، ْٔٙ أٔل ق11411141انخؼٕٚغ( ػاو انخؼٕٚغ( ػاو 

فٓاٙ أٔل قؼاٛت ٔػاغ فٛٓاا اػخبااش يحكًات انؼارل انرٔنٛات ػهاٗ انًحاك بؼار ححار٘ انباَٛاا ـ انرٔنات فٓاٙ أٔل قؼاٛت ٔػاغ فٛٓاا اػخبااش يحكًات انؼارل انرٔنٛات ػهاٗ انًحاك بؼار ححار٘ انباَٛاا ـ انرٔنات 

انًرػٗ ػهٛٓا ـ ألٔل حكى اطرشحّ يحكًت انؼرل انرٔنٛت، انحكى فٙ جْٕص قؼٛت حم انهجإء ػااو انًرػٗ ػهٛٓا ـ ألٔل حكى اطرشحّ يحكًت انؼرل انرٔنٛت، انحكى فٙ جْٕص قؼٛت حم انهجإء ػااو 

انظاذش فٙ جْٕص انقؼٛت انًخؼهقت بحم انًصٔش فإ  ااقهاٛى انظاذش فٙ جْٕص انقؼٛت انًخؼهقت بحم انًصٔش فإ  ااقهاٛى   )بٍٛ كٕنٕيبٛا ٔبٛصٔ(، انحكى)بٍٛ كٕنٕيبٛا ٔبٛصٔ(، انحكى  11521152

بشااأٌ قؼااٛت ياإ فٙ بشااأٌ قؼااٛت ياإ فٙ   11121112، انحكااى انظاااذش ػاااو ، انحكااى انظاااذش ػاااو 11621162انُٓاار٘ )بااٍٛ انُٓاار ٔباكسااخاٌ( ػاااو انُٓاار٘ )بااٍٛ انُٓاار ٔباكسااخاٌ( ػاااو 

انٕنٚاث انًخحرة انربهٕياسٍٛٛ ٔانقُظهٍٛٛ فٙ ؽٓصاٌ. ٔأخٛصاه شفؼج انٕنٚاث انًخحرة حُفٛس حكى انٕنٚاث انًخحرة انربهٕياسٍٛٛ ٔانقُظهٍٛٛ فٙ ؽٓصاٌ. ٔأخٛصاه شفؼج انٕنٚاث انًخحرة حُفٛس حكى 

ألَشالت انؼسكصٚت ٔرابّ انؼساكصٚت فاٙ َٛكااشاغٕا ٔػارْا ألَشالت انؼسكصٚت ٔرابّ انؼساكصٚت فاٙ َٛكااشاغٕا ٔػارْا يحكًت انؼرل انرٔنٛت فٙ جْٕص قؼٛت ايحكًت انؼرل انرٔنٛت فٙ جْٕص قؼٛت ا

، بام بًجاصذ أػاالٌ يحكًات انؼارل انرٔنٛات ، بام بًجاصذ أػاالٌ يحكًات انؼارل انرٔنٛات 11161116بٍٛ )َٛكاشاغٕا ٔانٕنٚاث انًخحرة( انظاذش ػاو بٍٛ )َٛكاشاغٕا ٔانٕنٚاث انًخحرة( انظاذش ػاو 

ٓا ياٍ ٓا ياٍ اَساحاباَساحابقبإل انارػٕٖ ٔأَٓاا يدخظات بااٌ حُظاص انقؼاٛت األخٛاصة، أػهُاج انٕنٚااث انًخحارة قبإل انارػٕٖ ٔأَٓاا يدخظات بااٌ حُظاص انقؼاٛت األخٛاصة، أػهُاج انٕنٚااث انًخحارة 

" كهٛات بلنغارٓاا " كهٛات بلنغارٓاا Optional Clauseاننطاياٙ "اننطاياٙ "  ظااصظااصخخخخانقؼٛت ٔيٍ َظاو انشصؽ انخخٛاش٘ نالانقؼٛت ٔيٍ َظاو انشصؽ انخخٛاش٘ نال

اننطايٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت ؽبقاه اننطايٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت ؽبقاه   خخظاصخخظاصٔانًخؼهم بقبٕل انٔانًخؼهم بقبٕل ان  11461146نخظصٚحٓا انظاذش ػاو نخظصٚحٓا انظاذش ػاو 

 نسنك انُظاو.نسنك انُظاو.

، انًؤسسات انجايؼٛات ، انًؤسسات انجايؼٛات 11ؽؽاندٛص قشٙ، أركانٛت حُفٛس أحكاو انًحاكى انرٔنٛت بٍٛ انُض ٔانٕاقغ، اندٛص قشٙ، أركانٛت حُفٛس أحكاو انًحاكى انرٔنٛت بٍٛ انُض ٔانٕاقغ، 

 ٔيا بؼرْا. ٔيا بؼرْا.   155155، ص، ص22222222بٛصٔث، بٛصٔث،   نهرشاساث ٔانُشص ٔانخٕضٚغ،نهرشاساث ٔانُشص ٔانخٕضٚغ،
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  ائدة من الةيول تمى ةكم دون تنفيذهة    ينف  النطق بةق ال نفاذ لو. ائدة من الةيول تمى ةكم دون تنفيذهة    ينف  النطق بةق ال نفاذ لو.

 الثاوي املبحث
 إىل القاوون الدويلالعائدة  املعوقاث

تكككون المشكككمة  ككي جيككاز التسككويةة بككل  ككي القككانون الواجككب تكككون المشكككمة  ككي جيككاز التسككويةة بككل  ككي القككانون الواجككب    ككي أةيككان ك يككرة ال ككي أةيككان ك يككرة ال 
القكككانون القكككانون  كككءن  كككءن   ة  عنكككدما تيتمكككف الميكككال ة  عنكككدما تيتمكككف الميكككال اتفكككاقاتفكككاقالتطبيكككقة الكككذ، ىكككو لكككيس دائمكككًا موغكككوع التطبيكككقة الكككذ، ىكككو لكككيس دائمكككًا موغكككوع 

ييب  مةً  ل يكت ف أيغكًا.  ينكاك أيغكًا يكعوبات تواجكو مةكمكة العكدل الدوليكة  كي ييب  مةً  ل يكت ف أيغكًا.  ينكاك أيغكًا يكعوبات تواجكو مةكمكة العكدل الدوليكة  كي 
اني منيككا القككانون الككدولية اني منيككا القككانون الككدولية طريقيككا ألداا رسككالتيا المنشككودةة تعككود إلككى المشككاكل التككي يعككطريقيككا ألداا رسككالتيا المنشككودةة تعككود إلككى المشككاكل التككي يعكك

 .  .  ((1))أىمياا مشكمة تدم تقنين ك ير من  واتد القانون الدولية مشكمة النق   ي  واتدهأىمياا مشكمة تدم تقنين ك ير من  واتد القانون الدولية مشكمة النق   ي  واتده

 األول املطلب
 مشكلت عدم تقىني كثري مه قواعد القاوون الدويل

مكن المعمكوم أن ك يكرًا مكن  واتكد القكانون الكدولي ييكر مقنبنكةة وىكذا ك بك  ريكب ك مكن المعمكوم أن ك يكرًا مكن  واتكد القكانون الكدولي ييكر مقنبنكةة وىكذا ك بك  ريكب ك  
  ة  عمككى سككبيل الم ككالة  عمككى سككبيل الم ككال((2))ةكمككة العككدل الدوليككة تككن أداا دورىككا المكك مولةكمككة العككدل الدوليككة تككن أداا دورىككا المكك موليككؤد، إلككى إتا ككة ميككؤد، إلككى إتا ككة م

مشكككمة إ بككات القاتككدة العر يككة الدوليككة ظيككرت أمككام مةكمككة العككدل الدوليككة  ككي تككدة مشكككمة إ بككات القاتككدة العر يككة الدوليككة ظيككرت أمككام مةكمككة العككدل الدوليككة  ككي تككدة  ككءن  ككءن 
 . . ((3)) غايا ُترغت تمييا غايا ُترغت تمييا

                                                           

   ..251251يظالفٗ ساليت حسٍٛ، يصجغ سابم، صيظالفٗ ساليت حسٍٛ، يصجغ سابم، ص  -1

حجرش ااراشة أناٗ أٌ ُْااف فصقااه باٍٛ يظاالهحٙ انخالإٚص ٔانخقُاٍٛ، فااألخٛص ْإ انظاٛاغت األكثاص حجرش ااراشة أناٗ أٌ ُْااف فصقااه باٍٛ يظاالهحٙ انخالإٚص ٔانخقُاٍٛ، فااألخٛص ْإ انظاٛاغت األكثاص   -2

  ححرٚراه ٔحُظًٛاه نقٕاػر انقإٌَ انرٔنٙ فٙ انًٛاذٍٚ انخٙ حُأنٓا انؼًم بٍٛ انارٔل ٔانسإابم ٔانفقاّ،ححرٚراه ٔحُظًٛاه نقٕاػر انقإٌَ انرٔنٙ فٙ انًٛاذٍٚ انخٙ حُأنٓا انؼًم بٍٛ انارٔل ٔانسإابم ٔانفقاّ،

ٛاااث فااٙ ٛاااث فااٙ حفاقحفاقٔبانخااانٙ فٓااٙ ػًهٛاات فُٛاات طااؼبت َٕػااا يااا. أيااا انخالاإٚص فٓاإ أػااراذ يشااصٔػاث نٔبانخااانٙ فٓااٙ ػًهٛاات فُٛاات طااؼبت َٕػااا يااا. أيااا انخالاإٚص فٓاإ أػااراذ يشااصٔػاث ن

يٕػٕػاث نى حُظى بؼر بٕاسالت انقإٌَ انرٔنٙ، أٔ نى ٚخالٕش ْسا انقإٌَ بشأَٓا بظٕشة كافٛت فٙ يٕػٕػاث نى حُظى بؼر بٕاسالت انقإٌَ انرٔنٙ، أٔ نى ٚخالٕش ْسا انقإٌَ بشأَٓا بظٕشة كافٛت فٙ 

قار قار ياٍ انُظااو األساساٙ نهجُات انقاإٌَ انارٔنٙ. ٔياٍ انُظااو األساساٙ نهجُات انقاإٌَ انارٔنٙ. ٔ  1515انؼًم بٍٛ انرٔل، ْٔسا يا ػبصث ػُاّ انًااذة انؼًم بٍٛ انرٔل، ْٔسا يا ػبصث ػُاّ انًااذة 

بشاأٌ قؼاٛت يشاصٔػٛت بشاأٌ قؼاٛت يشاصٔػٛت   11161116٘ انظااذش ػااو ٘ انظااذش ػااو سخشااشسخشااشأػهُج يحكًت انؼرل انرٔنٛات، فاٙ شأٚٓاا انأػهُج يحكًت انؼرل انرٔنٛات، فاٙ شأٚٓاا ان

يٍ انًٛثا  يُحج انجًؼٛات انؼايات حام ػًام يٍ انًٛثا  يُحج انجًؼٛات انؼايات حام ػًام   1313ٓا، أٌ انًاذة ٓا، أٌ انًاذة اسخدراياسخدرايانخٓرٚر باألسهحت انُٕٔٚت أٔ انخٓرٚر باألسهحت انُٕٔٚت أٔ 

 ذشاساث ٔحٕطٛاث نخشجٛغ انخقرو انخرشٚجٙ نهقإٌَ انرٔنٙ ٔحقُُّٛ.ذشاساث ٔحٕطٛاث نخشجٛغ انخقرو انخرشٚجٙ نهقإٌَ انرٔنٙ ٔحقُُّٛ.

ت نجُت انقإٌَ انرٔنٙ فٙ حقٍُٛ انقٕاػر انقإََٛت ٔحالٕٚصْاا، انًجهات انًظاصٚت ت نجُت انقإٌَ انرٔنٙ فٙ حقٍُٛ انقٕاػر انقإََٛت ٔحالٕٚصْاا، انًجهات انًظاصٚت جؼفص ػبر انسالو، ٔ ٛفجؼفص ػبر انسالو، ٔ ٛف

؛ يإجط األحكااو ٔانفخاأٖ ٔاألٔاياص انظااذشة ػاٍ ؛ يإجط األحكااو ٔانفخاأٖ ٔاألٔاياص انظااذشة ػاٍ 113113، ص، ص11611161، ، 2525نهقإٌَ انرٔنٙ، انًجهر نهقإٌَ انرٔنٙ، انًجهر 

 . . 115115، ص، ص11111111(، يُشٕشاث األيى انًخحرة، َٕٕٛٚشف، (، يُشٕشاث األيى انًخحرة، َٕٕٛٚشف، 11161116-11121112يحكًت انؼرل انرٔنٛت )يحكًت انؼرل انرٔنٛت )

ٛم انًثاال، فاٙ قؼاٛت انهجإء )باٍٛ كٕنٕيبٛاا ٔبٛاصٔ: جإْص انقؼاٛت( ػااو ٛم انًثاال، فاٙ قؼاٛت انهجإء )باٍٛ كٕنٕيبٛاا ٔبٛاصٔ: جإْص انقؼاٛت( ػااو كًا ْٕ انحال، ػهاٗ سابكًا ْٕ انحال، ػهاٗ ساب  -3

، ٔقؼااٛت األَشااالت انؼسااكصٚت ٔراابّ انؼسااكصٚت فااٙ َٛكاااشاغٕا ٔػاارْا )بااٍٛ َٛكاااشاغٕا ، ٔقؼااٛت األَشااالت انؼسااكصٚت ٔراابّ انؼسااكصٚت فااٙ َٛكاااشاغٕا ٔػاارْا )بااٍٛ َٛكاااشاغٕا 11521152

 ..11161116ٔانٕنٚاث انًخحرة األيصٚكٛت: جْٕص انقؼٛت( ػاو ٔانٕنٚاث انًخحرة األيصٚكٛت: جْٕص انقؼٛت( ػاو 
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وتمى الريم من أن تممية التقنين تسكير بكبطا كبيكر ك كمكا ىكو م ةكظ ك إال انيكا وتمى الريم من أن تممية التقنين تسكير بكبطا كبيكر ك كمكا ىكو م ةكظ ك إال انيكا  
يكعوبات التكي تعتكر  طريكق مةكمكة العكدل الدوليكة  كي إ بكات يكعوبات التكي تعتكر  طريكق مةكمكة العكدل الدوليكة  كي إ بكات مكن المكن ال  ل نتياال نتيااغرورية غرورية 

وتةديد مغمون القاتدة القانونية الواجبة التطبيق تمى موغوع النكزاع المطكروح تمييكا. وتةديد مغمون القاتدة القانونية الواجبة التطبيق تمى موغوع النكزاع المطكروح تمييكا. 
 التقنين ك كما ىو معموم ك يؤد، إلى توةيد القواتد القانونية ويقغي تمى يعوبة إ باتيا  التقنين ك كما ىو معموم ك يؤد، إلى توةيد القواتد القانونية ويقغي تمى يعوبة إ باتيا 

مةكمكة العكدل الدوليكة تطبيكق  واتكد مةكمكة العكدل الدوليكة تطبيكق  واتكد   وتةديكد مغكمونيا. وىكذا ك بك  ريكب ك سيسكيل تمكىوتةديكد مغكمونيا. وىكذا ك بك  ريكب ك سيسكيل تمكى
القككككككانون الككككككدولي المعنيككككككة تمككككككى القغككككككايا والمسككككككائل التككككككي تعككككككر  تمييككككككا  ككككككي نطككككككاق القككككككانون الككككككدولي المعنيككككككة تمككككككى القغككككككايا والمسككككككائل التككككككي تعككككككر  تمييككككككا  ككككككي نطككككككاق 

   ..((1))، بكل يسر ووغوح، بكل يسر ووغوحستشار ستشار ييا القغائي واالييا القغائي واالايتيايايتياي

 الثاوي املطلب
 مشكلت الىقص يف قواعد القاوون الدويل
ام القكانوني الكدولي ام القكانوني الكدولي مما ال شك  يو أن  واتد القانون الدولي يشوبيا النق ة  النظكمما ال شك  يو أن  واتد القانون الدولي يشوبيا النق ة  النظك

نظام يير متكاملة وتتجمى ىذه المشكمة تند تدم كمال أو سككوت القواتكد السكاريةة أو نظام يير متكاملة وتتجمى ىذه المشكمة تند تدم كمال أو سككوت القواتكد السكاريةة أو 
ويمككن تك ج مشككمة الكنق  ىكذه ويمككن تك ج مشككمة الكنق  ىكذه ة ة ((2))تدم وجكود أو تكدم تةديكد القواتكد القابمكة التطبيكقتدم وجكود أو تكدم تةديكد القواتكد القابمكة التطبيكق

تن طريق المجوا إلكى المبكادئ العامكة لمقكانونة أو المجكوا إلكى مبكادئ العكدل والنيكاف تن طريق المجوا إلكى المبكادئ العامكة لمقكانونة أو المجكوا إلكى مبكادئ العكدل والنيكاف 
ة أو بدون موا قتيمة وذلك تند إةالكة القكانون إلييكا ة أو بدون موا قتيمة وذلك تند إةالكة القكانون إلييكا ((3))وا قة أطراف النزاع تمى ذلكوا قة أطراف النزاع تمى ذلكبعد مبعد م

 . . ((4))أو بويفيا ميدرًا مكمً  لمقانون أو باتتبارىا ويفًا لمقانونأو بويفيا ميدرًا مكمً  لمقانون أو باتتبارىا ويفًا لمقانون

وممككا ال ريككب  يككو أنككو تنككدما يككتم مككن  مةكمككة العككدل الدوليككة سككمطة المجككوا إلككى وممككا ال ريككب  يككو أنككو تنككدما يككتم مككن  مةكمككة العككدل الدوليككة سككمطة المجككوا إلككى 
 .  .  ((5))المنشئة ال الكاشفة أو المقررةالمنشئة ال الكاشفة أو المقررة  ةكميا يتيف بالطبيعةةكميا يتيف بالطبيعة ءن  ءن   مبادئ العدل والنيافمبادئ العدل والنياف

                                                                                                                                                      

I.C.J. Reports, 1950, P.276; I.C.J. Reports, 1986, PP.97-98.                                             

، انااراش انجايؼٛاات، ، انااراش انجايؼٛاات، 66ؽؽيحًاار سااايٙ ػباار انحًٛاار، أطاإل انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼاااو، انقاػاارة انرٔنٛاات، يحًاار سااايٙ ػباار انحًٛاار، أطاإل انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼاااو، انقاػاارة انرٔنٛاات،   -1

  ..165165، ص، ص11141114ااسكُرشٚت، ااسكُرشٚت، 

ٔكًا ْإ يؼهإو، أٌ يشاكهت اناُقض فاٙ قٕاػار انقاإٌَ نٛساج ْاٙ يشاكهت خاطات بانقاإٌَ انارٔنٙ ٔكًا ْإ يؼهإو، أٌ يشاكهت اناُقض فاٙ قٕاػار انقاإٌَ نٛساج ْاٙ يشاكهت خاطات بانقاإٌَ انارٔنٙ   -2

أحًار أبإ انٕفاا، انٕساٛؾ فاٙ أحًار أبإ انٕفاا، انٕساٛؾ فاٙ   ت انقإََٛت انراخهٛات ٔانرٔنٛات.ت انقإََٛت انراخهٛات ٔانرٔنٛات.فٛٓا حقصٚباه كم األَظًفٛٓا حقصٚباه كم األَظًٔحرِ، بم حشخصف ٔحرِ، بم حشخصف 

  ..5151، ص، ص11161116-11151115، ذاش انُٓؼت انؼصبٛت، انقاْصة، ، ذاش انُٓؼت انؼصبٛت، انقاْصة، 11ؽؽانقإٌَ انرٔنٙ انؼاو، انقإٌَ انرٔنٙ انؼاو، 

 يٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛتيٍ انُظاو األساسٙ نـ يحكًت انؼرل انرٔنٛت  3131انًاذة انًاذة   -3

، ذاش انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة، ، ذاش انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة، 11ؽؽاو، او، طااال  اناارٍٚ ػااايص، يقرياات نرشاساات انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼااطااال  اناارٍٚ ػااايص، يقرياات نرشاساات انقااإٌَ اناارٔنٙ انؼاا  -4

 ..433433-432432، ص، ص11141114

  ..235235يحًر ؽهؼج انغًُٛٙ، انخسٕٚت انقؼارٛت نهدالفاث انرٔنٛت، يصجغ سابم، صيحًر ؽهؼج انغًُٛٙ، انخسٕٚت انقؼارٛت نهدالفاث انرٔنٛت، يصجغ سابم، ص  -5



 (أنموذجا  الدولية العدل محكمة) الدولية النزاعات تدوية في الدولي ضاءالق لدور المقيدة الخارجية المعوقات 
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ذا نظرنا إلى مو ف مةكمة العدل الدولية من مشكمة الكنق   كي  واتكد القكانون  ذا نظرنا إلى مو ف مةكمة العدل الدولية من مشكمة الكنق   كي  واتكد القكانون وا  وا 
الدولية نجدىا أةيانًا تر   إكمال النق ة و ي أةيان أير  ةاولت سد الكنق .  فكي الدولية نجدىا أةيانًا تر   إكمال النق ة و ي أةيان أير  ةاولت سد الكنق .  فكي 

 ككي جككوىر  غككيتي الواليككة تمككى ميككائد األسككماك )بككين  ككي جككوىر  غككيتي الواليككة تمككى ميككائد األسككماك )بككين   19741974ةكمييككا اليككادرين تككام ةكمييككا اليككادرين تككام 
مممكككة المتةككدة وجميوريككة ألمانيككا االتةاديككة مككن جيككة وايسككمندا مككن جيككة أيككر (  ككررت مممكككة المتةككدة وجميوريككة ألمانيككا االتةاديككة مككن جيككة وايسككمندا مككن جيككة أيككر (  ككررت الال

مةكمة العدل الدولية أنيا ال يمكنيكا أن تيكدر ةكميكا  كي أمكور تتعمكق بالمسكتقبلة كمكا مةكمة العدل الدولية أنيا ال يمكنيكا أن تيكدر ةكميكا  كي أمكور تتعمكق بالمسكتقبلة كمكا 
 ..((1))ال يمكنيا أن تقرر القانون  بل أن ييدره المشّرعال يمكنيا أن تقرر القانون  بل أن ييدره المشّرع

الككنق  مكا ةكدث  ككي الككنق  مكا ةكدث  ككي ومكن األةكوال التكي ةاولككت  ييكا مةكمكة العككدل الدوليكة سكد ومكن األةكوال التكي ةاولككت  ييكا مةكمكة العككدل الدوليكة سكد   
 غكية التعكوي  تكن األغكرار المتكبكدة  كي يدمكة األمكم المتةكدةة ةيكث أتمنكت مةكمكة  غكية التعكوي  تكن األغكرار المتكبكدة  كي يدمكة األمكم المتةكدةة ةيكث أتمنكت مةكمكة 

ة أن َتَمتُّ  منظمة األمم المتةدة ة أن َتَمتُّ  منظمة األمم المتةدة 19491949، اليادر تام ، اليادر تام ستشار ستشار العدل الدوليةة  ي رأييا االالعدل الدوليةة  ي رأييا اال
بالشييية القانونية أمكر غكرور، لتةقيكق مقايكد ومبكادئ المي كاق.  ينكا لجك ت مةكمكة بالشييية القانونية أمكر غكرور، لتةقيكق مقايكد ومبكادئ المي كاق.  ينكا لجك ت مةكمكة 

لى مبدأ التفسير الواس  لممي كاق لسكد يتياييتيايية إلى نظرية االية إلى نظرية االالعدل الدولالعدل الدول لى مبدأ التفسير الواس  لممي كاق لسكد ات الغمنية وا  ات الغمنية وا 
 . . ((2))النق النق 

، بشكك ن أةكككام المةكمككة الداريككة لمنظمككة العمككل الدوليككة  ككي ، بشكك ن أةكككام المةكمككة الداريككة لمنظمككة العمككل الدوليككة  ككي ستشككار ستشككار و ككي رأييككا االو ككي رأييككا اال
أ كككرت مةكمكككة العكككدل أ كككرت مةكمكككة العكككدل   19561956الكككدتاو  المر وتكككة غكككد منظمكككة اليونسككككو اليكككادر تكككام الكككدتاو  المر وتكككة غكككد منظمكككة اليونسككككو اليكككادر تكككام 

داريكة لمنظمكة العمكل الدوليكة  كي إةكد  القغكايا داريكة لمنظمكة العمكل الدوليكة  كي إةكد  القغكايا الدولية المسمك الذ، سمكتو المةكمكة الالدولية المسمك الذ، سمكتو المةكمكة ال
التي ترغت تميياة مؤكدة أن لجوا المةكمة الدارية لمنظمة العمل الدولية إلكى  واتكد التي ترغت تميياة مؤكدة أن لجوا المةكمة الدارية لمنظمة العمل الدولية إلكى  واتكد 

 فكككي ىكككذا الكككرأ، سكككّدت مةكمكككة  فكككي ىكككذا الكككرأ، سكككّدت مةكمكككة   ةة((3))النيكككاف ال يم كككل يروجكككًا منيكككا تكككن ةكككدود القكككانونالنيكككاف ال يم كككل يروجكككًا منيكككا تكككن ةكككدود القكككانون
بويككفيا ميككدرًا بويككفيا ميككدرًا العككدل الدوليككة الككنق  تككن طريككق المجككوا إلككى مبككادئ العككدل والنيككاف العككدل الدوليككة الككنق  تككن طريككق المجككوا إلككى مبككادئ العككدل والنيككاف 

. و ي ةكمييا اليادرين  ي  غيتي الجكرف القكار، لبةكر الشكمال تكام . و ي ةكمييا اليادرين  ي  غيتي الجكرف القكار، لبةكر الشكمال تكام ((4))مكمً  لمقانونمكمً  لمقانون
لج ت مةكمة العدل الدولية إلى مبادئ العدل والنياف بناا تمى إةالة  اتكدة لج ت مةكمة العدل الدولية إلى مبادئ العدل والنياف بناا تمى إةالة  اتكدة   19691969

ة إذ أتمنككت مةكمككة العككدل الدوليككة أن األمككر ال يتعمككق ة إذ أتمنككت مةكمككة العككدل الدوليككة أن األمككر ال يتعمككق ((5))مككن  واتككد القككانون الككدولي إلييككامككن  واتككد القككانون الككدولي إلييككا
                                                           

 ..123123(، يصجغ سابم، ص(، يصجغ سابم، ص11111111-11411141يٕجط األحكاو ٔانفخأٖ ... )يٕجط األحكاو ٔانفخأٖ ... )  -1

 ..1212-11انًصجغ َفسّ، صانًصجغ َفسّ، ص  -2

 ..5151ػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت، يصجغ سابم، صػبر انكصٚى ػٕع خهٛفت، يصجغ سابم، ص  -3

   ..432432ال  انرٍٚ ػايص، يقريت نرشاست انقإٌَ انرٔنٙ انؼاو، يصجغ سابم، صال  انرٍٚ ػايص، يقريت نرشاست انقإٌَ انرٔنٙ انؼاو، يصجغ سابم، صطط  -4

   ..433433انًصجغ َفسّ، صانًصجغ َفسّ، ص  -5
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قواتد العدالة المجردةة إنما ىو ك  ي المقام األول ك تطبيكق لقواتكد  انونيكة تشكير قواتد العدالة المجردةة إنما ىو ك  ي المقام األول ك تطبيكق لقواتكد  انونيكة تشكير بتطبيق لبتطبيق ل
 ..((1))إلى مبادئ النيافإلى مبادئ النياف

والوا   أنو تمى الريم من أن دور مةكمة العدل الدوليكة األساسكي يتم كل بتطبيكق والوا   أنو تمى الريم من أن دور مةكمة العدل الدوليكة األساسكي يتم كل بتطبيكق 
القككانون ال  ككي يمقككوة  كك  يككزال القككانون الككدولي يسككتند إلككى مبككدأ الرغككائيةة ومككن  ككم إذا القككانون ال  ككي يمقككوة  كك  يككزال القككانون الككدولي يسككتند إلككى مبككدأ الرغككائيةة ومككن  ككم إذا 

ست مةكمة العدل الدولية  ي تممية يمق لمقانون القغكائي و ممكت مكن أىميكة رغكا ست مةكمة العدل الدولية  ي تممية يمق لمقانون القغكائي و ممكت مكن أىميكة رغكا ان مان م
الكدولة  ءنيككا سككتجد نفسككيا  جك ة  ككي وغككعية  ائككد بكدون أتبككاع. بيككد أن تمميككة الت ييككر ال الكدولة  ءنيككا سككتجد نفسككيا  جك ة  ككي وغككعية  ائككد بكدون أتبككاع. بيككد أن تمميككة الت ييككر ال 

والوغككوح  ككي والوغككوح  ككي   سككتقرارسككتقراريمكككن أن تتو ككفة  ككءذا كانككت  عاليككة القككانون تتطمككب نوتككًا مككن االيمكككن أن تتو ككفة  ككءذا كانككت  عاليككة القككانون تتطمككب نوتككًا مككن اال
ة ولذلك يجب أن يةدث توازن بين العمميتين. وىكذا مكا ة ولذلك يجب أن يةدث توازن بين العمميتين. وىكذا مكا ذلك ال يعني جمودهذلك ال يعني جموده ءن  ءن   القانونةالقانونة

ةاولككت مةكمككة العككدل الدوليككة تةقيقككوة و ككد سككاتدىا تمككى ذلككك الت ييككُر الككذ، طككرأ تمككى ةاولككت مةكمككة العككدل الدوليككة تةقيقككوة و ككد سككاتدىا تمككى ذلككك الت ييككُر الككذ، طككرأ تمككى 
ة إذ إنيككا أيككبةت أك ككر  ككدرة ة إذ إنيككا أيككبةت أك ككر  ككدرة ((2))تشكككيميا بزيككادة تم يككل الككدول الجديككدة )اال ككرو ك آسككيوية(تشكككيميا بزيككادة تم يككل الككدول الجديككدة )اال ككرو ك آسككيوية(

العالميككككةة وبالتككككالي  يككككم العالميككككةة وبالتككككالي  يككككم   تمككككى  يككككم ميتمككككف االتجاىككككات واألنظمككككة القانونيككككة والميككككال تمككككى  يككككم ميتمككككف االتجاىككككات واألنظمككككة القانونيككككة والميككككال 
المبادئ العامة المشتركة بين ميتمف ىذه النظم. وةاولكت مةكمكة العكدل الدوليكة تطبيكق المبادئ العامة المشتركة بين ميتمف ىذه النظم. وةاولكت مةكمكة العكدل الدوليكة تطبيكق 
القككانون الككدولي بككروح وا عيككة متطككورةة  يككي لككم تتيككلب تككن يككفتيا كجيككاز مككن األجيككزة القككانون الككدولي بككروح وا عيككة متطككورةة  يككي لككم تتيككلب تككن يككفتيا كجيككاز مككن األجيككزة 
الرئيسكككية لتطكككوير القكككانون الكككدولي وتنميتكككوة ةيكككث كانكككت ىكككذه ال ايكككة مكككن بكككين األسكككباب الرئيسكككية لتطكككوير القكككانون الكككدولي وتنميتكككوة ةيكككث كانكككت ىكككذه ال ايكككة مكككن بكككين األسكككباب 

اسككية التككي دتككت إلككى إنشككاا مةكمككة العككدل الدوليككةة  ءغككا ة إلككى دورىككا  ككي تسككوية اسككية التككي دتككت إلككى إنشككاا مةكمككة العككدل الدوليككةة  ءغككا ة إلككى دورىككا  ككي تسككوية األساألس
المنازتات الدولية بميتمف أنواتياة  قد تم االتتراف لك مةكمة العدل الدولية بدور  عكال المنازتات الدولية بميتمف أنواتياة  قد تم االتتراف لك مةكمة العدل الدولية بدور  عكال 

 . . ((3)) ي التطوير التدريجي لمقانون الدولي ي التطوير التدريجي لمقانون الدولي

لي يعتبكككر لي يعتبكككر و كككد اتتر كككت الجمعيكككة العامكككة ل مكككم المتةكككدة بككك ن تطكككوير القكككانون الكككدو و كككد اتتر كككت الجمعيكككة العامكككة ل مكككم المتةكككدة بككك ن تطكككوير القكككانون الكككدو 
والككذ، والككذ،   19471947//1111//1414اليككادر بتككاري  اليككادر بتككاري    22//171171وظيفككة  غككائيةة وذلككك  ككي  رارىككا ر ككم وظيفككة  غككائيةة وذلككك  ككي  رارىككا ر ككم 

                                                           

 .  .  1111(، يصجغ سابم، ص(، يصجغ سابم، ص11111111-11411141يٕجط األحكاو ٔانفخأٖ ... )يٕجط األحكاو ٔانفخأٖ ... )  -1

  11121112قؼااة نكام يًُٓاا بؼار ػااو قؼااة نكام يًُٓاا بؼار ػااو   تتفؼهٗ سبٛم انًثال أشحفاغ انخًثٛام انفصٚقاٙ ٔاٜسإٛ٘ أناٗ ثالثافؼهٗ سبٛم انًثال أشحفاغ انخًثٛام انفصٚقاٙ ٔاٜسإٛ٘ أناٗ ثالثا  -2

اػاٍٛٛ ياٍ أيٛصكااا انالحُٛٛات ٔقاػاٍٛٛ ياٍ أٔشٔبااا انشاصقٛت، ٔاندًسات قؼااة انباااقٍٛ اػاٍٛٛ ياٍ أيٛصكااا انالحُٛٛات ٔقاػاٍٛٛ ياٍ أٔشٔبااا انشاصقٛت، ٔاندًسات قؼااة انباااقٍٛ أػاافت أناٗ قأػاافت أناٗ ق

 كإَا يٍ أٔشٔبا انغصبٛت ٔأيصٚكٛا انشًانٛت.كإَا يٍ أٔشٔبا انغصبٛت ٔأيصٚكٛا انشًانٛت.

 ..255255اندٛص قشٙ، انًفاػهت بٍٛ انٕسارم انخحاكًٛت ٔغٛص انخحاكًٛت ...، يصجغ سابم، صاندٛص قشٙ، انًفاػهت بٍٛ انٕسارم انخحاكًٛت ٔغٛص انخحاكًٛت ...، يصجغ سابم، ص

 ..256256-255255انًصجغ َفسّ، صانًصجغ َفسّ، ص  -3
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مةكمكككة العكككدل الدوليكككة إلكككى أ يكككى ةكككد ممككككن  كككي التطكككوير مةكمكككة العكككدل الدوليكككة إلكككى أ يكككى ةكككد ممككككن  كككي التطكككوير   اسكككتعمالاسكككتعمالة كككت  يكككو تمكككى ة كككت  يكككو تمكككى 
 . . ((1))التدريجي لمقانون الدوليالتدريجي لمقانون الدولي

وبالفعل استطاتت مةكمة العكدل الدوليكة أن تقكوم بكدور بكارز  كي تمميكة التطكوير وبالفعل استطاتت مةكمة العكدل الدوليكة أن تقكوم بكدور بكارز  كي تمميكة التطكوير 
مةكمككة العككدل الدوليككة أن تككؤد، ىككذا الككدور ةتككى مككن مةكمككة العككدل الدوليككة أن تككؤد، ىككذا الككدور ةتككى مككن ويمكككن لويمكككن لة ة انون الككدوليانون الككدوليلمقككلمقككالتككدريجي التككدريجي 

يككك ل  يكككميا  كككي القغكككاياة  كككريم أن أةككككام مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ال تمكككزم إال أطكككراف يككك ل  يكككميا  كككي القغكككاياة  كككريم أن أةككككام مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ال تمكككزم إال أطكككراف 
" المعكككككروف  كككككي النظكككككام " المعكككككروف  كككككي النظكككككام Stare Decisisوال تيغككككك  لنظكككككام السكككككوابق "وال تيغككككك  لنظكككككام السكككككوابق " النكككككزاعالنكككككزاع

بنكككى بنكككى والت سكككيس المكككذين تُ والت سكككيس المكككذين تُ   سكككتداللسكككتداللاألنكموساكسكككونية إال ان كيفيكككة تفكيكككر القغكككاة و كككوة االاألنكموساكسكككونية إال ان كيفيكككة تفكيكككر القغكككاة و كككوة اال
ية ك تعد توامل مساتدة تمى يمكق ية ك تعد توامل مساتدة تمى يمكق ستشار ستشار تمييما أةكام مةكمة العدل الدولية ك وآرائيا االتمييما أةكام مةكمة العدل الدولية ك وآرائيا اال

. كذلك تؤد، مةكمة العدل الدولية ىذا الدور من ي ل إتادة يكياية . كذلك تؤد، مةكمة العدل الدولية ىذا الدور من ي ل إتادة يكياية ((2))القانون الدوليالقانون الدولي
زالة ما يكتنفو من يمو  تند تطبيقو  ي الوا   زالة ما يكتنفو من يمو  تند تطبيقو  ي الوا  القانون وا     ..((3))القانون وا 

مككككن القكككول إن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ةاولكككت ةكككل مشككككمة التكككوازن بكككين مككككن القكككول إن مةكمكككة العكككدل الدوليكككة ةاولكككت ةكككل مشككككمة التكككوازن بكككين وىككككذا يوىككككذا ي
بعككدم إظيككار مو ككف جامككد مككن القككانون النا ككذ ومسككاىمتيا  ككي تعككديل بعككدم إظيككار مو ككف جامككد مككن القككانون النا ككذ ومسككاىمتيا  ككي تعككديل   سككتقرارسككتقرارالت ييككر واالالت ييككر واال

ةتياجككات الع  ككات الدوليككة المعايككرةة لكككن مككن دون ةتياجككات الع  ككات الدوليككة المعايككرةة لكككن مككن دون ااالمبككادئ التقميديككة بمككا ينسككجم مكك  المبككادئ التقميديككة بمككا ينسككجم مكك  
 . . ((4))تجاىل الوغعيات القانونية الواغةةتجاىل الوغعيات القانونية الواغةة

                                                           

1-  Shabtai Rosenne, Documents on the International Court of Justice, New 

York, 1974, P.249.     

، ، 22122212ػباار انسااالو يُظاإش انشاإٛ٘، انقؼاااء ٔانخحكااٛى اناارٔنٙ، ذاش انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة، ػباار انسااالو يُظاإش انشاإٛ٘، انقؼاااء ٔانخحكااٛى اناارٔنٙ، ذاش انُٓؼاات انؼصبٛاات، انقاااْصة،   -2

 . . 11صص

    Shabtai Rossenne, The International Court of Justice, Sijthoff- Leyden, 

1957, P.425.  

  ..251251انًفاػهت بٍٛ انٕسارم انخحاكًٛت ٔغٛص انخحاكًٛت ...، يصجغ سابم، صانًفاػهت بٍٛ انٕسارم انخحاكًٛت ٔغٛص انخحاكًٛت ...، يصجغ سابم، صاندٛص قشٙ، اندٛص قشٙ،   -3

 ..251251انًصجغ َفسّ، صانًصجغ َفسّ، ص  -4

انجًؼٛت انؼايت فٙ قبٕل انجًؼٛت انؼايت فٙ قبٕل   اخخظاصاخخظاص"، فٙ شأّٚ انًدانف فٙ قؼٛت "، فٙ شأّٚ انًدانف فٙ قؼٛت Alvarezٔٚسْب انقاػٙ انفاشٚط "ٔٚسْب انقاػٙ انفاشٚط "

باسنك باسنك ، أنٗ أٌ انخفسٛص انس٘ ٚقإو باّ جٓااض يداخض ، أنٗ أٌ انخفسٛص انس٘ ٚقإو باّ جٓااض يداخض 11521152فٙ ػؼٕٚت األيى انًخحرة ػاو فٙ ػؼٕٚت األيى انًخحرة ػاو   أ٘ ذٔنتأ٘ ذٔنت

 كانجًؼٛت انؼايت أٔ يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٚقرو فاررة ػًهٛت كبصٖ ٔٚشكم سابقت ْايت.كانجًؼٛت انؼايت أٔ يحكًت انؼرل انرٔنٛت ٚقرو فاررة ػًهٛت كبصٖ ٔٚشكم سابقت ْايت.

I.C.J. Reports, 1950, P.15.                                                                                                
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 خاتمةال

 ي ياتمة ىذا البةث سنةاول تشذيب ما تم طرةة من ا كار ذات ابعاد  مسفية  كي  ي ياتمة ىذا البةث سنةاول تشذيب ما تم طرةة من ا كار ذات ابعاد  مسفية  كي 
اطار ميمة تطوير  واتد القانون الدولي من ي ل التركيز تمى تفعيل دور القغاا الدولي اطار ميمة تطوير  واتد القانون الدولي من ي ل التركيز تمى تفعيل دور القغاا الدولي 
من ي ل ازالة العقبات التي تةول نةو ويول ىذا القغاا الكى يايتكو المنشكودة والمتم مكة من ي ل ازالة العقبات التي تةول نةو ويول ىذا القغاا الكى يايتكو المنشكودة والمتم مكة 

 لدولية.لدولية.بتطبيق العدالة ابتطبيق العدالة ا

لقكككد استعرغكككنا تمكككى طكككول البةكككث اىكككم تمكككك المعو كككات التكككي تةكككول دون تفيكككل دور لقكككد استعرغكككنا تمكككى طكككول البةكككث اىكككم تمكككك المعو كككات التكككي تةكككول دون تفيكككل دور 
القغاا الدولي والمتم مة بتسكييس المنازتكات الدوليكة واغكفاا الطكاب  السياسكي واال تيكاد، القغاا الدولي والمتم مة بتسكييس المنازتكات الدوليكة واغكفاا الطكاب  السياسكي واال تيكاد، 
تمى تمك المنازتات من اجل تةقيق اىداف تتعمق بالميال  اال تيادية والييمنة السياسية تمى تمك المنازتات من اجل تةقيق اىداف تتعمق بالميال  اال تيادية والييمنة السياسية 

ةاولنككا ايغككا بةككث االسككباب ةاولنككا ايغككا بةككث االسككباب    ءننككا ءننككاالقغككاا الككدولية  غكك  تككن ذلككك القغككاا الككدولية  غكك  تككن ذلككك دون مراتككات لقواتككد دون مراتككات لقواتككد 
والككدوا   التككي يالبككًا مككا تةككول تنقيككذ اوامككر واةكككام القغككاا الككدولي والتككي تتناشككطيا الككدوا   والككدوا   التككي يالبككًا مككا تةككول تنقيككذ اوامككر واةكككام القغككاا الككدولي والتككي تتناشككطيا الككدوا   

 السياسية واال تيادية لمدول.السياسية واال تيادية لمدول.

ان االسككباب الككواردة  ككي اتكك ه لككم تكككن ىككي الوةيككدة التككي شكككمت تائقككًا امككام القغككاا ان االسككباب الككواردة  ككي اتكك ه لككم تكككن ىككي الوةيككدة التككي شكككمت تائقككًا امككام القغككاا 
اشككككاليات ذات طبيعكككة بيرو راطيكككة وككككذلك النمطيكككة  كككي االليكككات القانونيكككة اشككككاليات ذات طبيعكككة بيرو راطيكككة وككككذلك النمطيكككة  كككي االليكككات القانونيكككة لية اذ  مكككة لية اذ  مكككة الكككدو الكككدو 

المتبعكككة مكككن  بكككل االجيكككزة القغكككائية التكككي يالبكككًا مكككا تةكككول نةكككو تكككدم االبتككككار  كككي طبيعكككة المتبعكككة مكككن  بكككل االجيكككزة القغكككائية التكككي يالبكككًا مكككا تةكككول نةكككو تكككدم االبتككككار  كككي طبيعكككة 
تتعمككق بذاتيككة  واتككد القككانون الككدولي التككي يالبككًا مككا تكككون مشككوبة تتعمككق بذاتيككة  واتككد القككانون الككدولي التككي يالبككًا مككا تكككون مشككوبة   ألسككبابألسككباباالةكاكم القغككائية االةكاكم القغككائية 

و تدم  درتيا تمى مواكبة التطورات العممية والت يرات السياسية نتيجكة و تدم  درتيا تمى مواكبة التطورات العممية والت يرات السياسية نتيجكة بالنق  او التيمف ابالنق  او التيمف ا
 تدم وجود تقنين جام  مان  لتمك القواتد الدولية  غً  تن اسباب تقنية وتارييية اير .تدم وجود تقنين جام  مان  لتمك القواتد الدولية  غً  تن اسباب تقنية وتارييية اير .

 االستنتاجات:االستنتاجات:أواًل: أواًل: 

إن اليعوبات التي تةد من أداا القغاا الدولي لدوره المنشود  كي تفعيكل االةكاكم إن اليعوبات التي تةد من أداا القغاا الدولي لدوره المنشود  كي تفعيكل االةكاكم  -11
يككة والتككي تتمةككور بالمةا ظككة تمككى السككمم واألمككن الككدوليبين متعككددةة يككة والتككي تتمةككور بالمةا ظككة تمككى السككمم واألمككن الككدوليبين متعككددةة القغككائية الدولالقغككائية الدول

ات مةكمة العدل الدوليكةة مةدوديكة النطكاق ات مةكمة العدل الدوليكةة مةدوديكة النطكاق يتياييتيايأبرزىاا الطبيعة االيتيارية الأبرزىاا الطبيعة االيتيارية ال
ي مةكمككككة العككككدل الدوليككككة. "القغككككائي ي مةكمككككة العككككدل الدوليككككة. "القغككككائي يتيايككككيتيايككككالككككذ، رسككككمو النظككككام األساسككككي الالككككذ، رسككككمو النظككككام األساسككككي ال

  ليكةة سكيادة الكدولةليكةة سكيادة الكدولة،"ة طول الجرااات وتعقيدىا أمام مةكمة العكدل الدو ،"ة طول الجرااات وتعقيدىا أمام مةكمة العكدل الدو ستشار ستشار واالواال
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مةكمكككة العكككدل مةكمكككة العكككدل   ايتيكككا ايتيكككا تسكككييس الكككدول لكككبع  المنازتكككات بيكككدف ابعادىكككا تكككن تسكككييس الكككدول لكككبع  المنازتكككات بيكككدف ابعادىكككا تكككن 
   الدولية تدم تنفيذ الدول المةكوم تمييا لبع  أوامر وأةكام مةكمة العدل الدوليةالدولية تدم تنفيذ الدول المةكوم تمييا لبع  أوامر وأةكام مةكمة العدل الدولية

تممكت مةكمككة العككدل الدوليككة تمككى منكك  تفكا م النزاتككات الدوليككة مككن يكك ل التككدابير تممكت مةكمككة العككدل الدوليككة تمككى منكك  تفكا م النزاتككات الدوليككة مككن يكك ل التككدابير  -22
جرااات التي تك مر بيكا مةكمكة العكدل الدوليكة يك ل جرااات التي تك مر بيكا مةكمكة العكدل الدوليكة يك ل المؤ تةة وىي مجموتة من الالمؤ تةة وىي مجموتة من ال

نظرىا  ي نزاع معين ل ر  الةيمولة دون تفا م النزاع الدولي أ ناا ترغو تميياة نظرىا  ي نزاع معين ل ر  الةيمولة دون تفا م النزاع الدولي أ ناا ترغو تميياة 
ويتم ذلكك تبكر ةفكظ ةقكوق أطكراف النكزاع ويكيانة أدلكة ال بكات تمكى نةكو مؤ كت ويتم ذلكك تبكر ةفكظ ةقكوق أطكراف النكزاع ويكيانة أدلكة ال بكات تمكى نةكو مؤ كت 

 لةين يدور الةكم النيائي  ي موغوع الدتو .لةين يدور الةكم النيائي  ي موغوع الدتو .

العككدل الدوليككة  ككي التسككوية النيائيككة لمنزاتككات الدوليككة العككدل الدوليككة  ككي التسككوية النيائيككة لمنزاتككات الدوليككة كمككا ان  عاليككة أةكككام مةكمككة كمككا ان  عاليككة أةكككام مةكمككة  -33
وتةقيكككق المةا ظكككة تمككككى السكككمم واألمكككن الككككدوليبين تنبككك  مكككن  طعيككككة ىكككذه األةكككككام وتةقيكككق المةا ظكككة تمككككى السكككمم واألمكككن الككككدوليبين تنبككك  مكككن  طعيككككة ىكككذه األةكككككام 
وةيازتيككا  ككور يككدورىا لةجيككة األمككر المقغككي بككو. و ككد كانككت النزاتككات الةدوديككة وةيازتيككا  ككور يككدورىا لةجيككة األمككر المقغككي بككو. و ككد كانككت النزاتككات الةدوديككة 

يككرة يككرة مككن أك ككر النزاتككات التككي ترغككت تمككى مةكمككة العككدل الدوليككة لككذلك لعبككت األيمككن أك ككر النزاتككات التككي ترغككت تمككى مةكمككة العككدل الدوليككة لككذلك لعبككت األي
دورًا ىامكًا  ككي تسكوية العديككد منيكا وسككاىمت  ككي ترسكي  تككدد مكن المبككادئ القانونيككة دورًا ىامكًا  ككي تسكوية العديككد منيكا وسككاىمت  ككي ترسكي  تككدد مكن المبككادئ القانونيككة 
التككي يككار متعار ككًا تمييككا  ككي العمككل الككدولي وأيككبةت مرجعككًا أساسككيًا لمفيككل  ككي التككي يككار متعار ككًا تمييككا  ككي العمككل الككدولي وأيككبةت مرجعككًا أساسككيًا لمفيككل  ككي 

مبككككدأ  بككككات الةككككدود مبككككدأ  بككككات الةككككدود   أ، نككككزاع ةككككدود، ينشكككك  بككككين دولتككككين أو أك ككككرة نككككذكر منيككككااأ، نككككزاع ةككككدود، ينشكككك  بككككين دولتككككين أو أك ككككرة نككككذكر منيككككاا
اليرائطة مبدأ التاري  الةرجة مبدأ تدم اليرائطة مبدأ التاري  الةرجة مبدأ تدم   مبدأ ةجيةمبدأ ةجية  ونيائيتياة مبدأ لكل ما بةوزتوةونيائيتياة مبدأ لكل ما بةوزتوة

التنا  ة مبدأ ممارسة أتمال السيادةة مبدأ السموك ال ةقة مبكادئ العدالكةة مبكدأ التنا  ة مبدأ ممارسة أتمال السيادةة مبدأ السموك ال ةقة مبكادئ العدالكةة مبكدأ 
الظروف اليايةة وييرىا. كما بّينت مةكمة العدل الدولية أ ر الجزر تمى تعيين الظروف اليايةة وييرىا. كما بّينت مةكمة العدل الدولية أ ر الجزر تمى تعيين 

ة منيكاا ة منيكاا الةدود البةريةة وةددت بع  المفكاىيم القانونيكة الكواردة  كي  كانون البةكارالةدود البةريةة وةددت بع  المفكاىيم القانونيكة الكواردة  كي  كانون البةكار
 المغايق الدوليةة المياه واليمجان التاريييةة المنطقة اال تيادية اليالية.  المغايق الدوليةة المياه واليمجان التاريييةة المنطقة اال تيادية اليالية.  

 

 التوصيات:التوصيات:: : ثانياً ثانياً 

ية تامكة تتعمكق بتنفيكذ األةككام اليكادرة تكن مةكمكة العكدل الدوليكة تةكت ية تامكة تتعمكق بتنفيكذ األةككام اليكادرة تكن مةكمكة العكدل الدوليكة تةكت اتفا اتفا إبرام إبرام  -11
رتايككة األمككم المتةككدة يعمككن  ييككا أتغككاا تمككك المنظمككة ان التنفيككذ الجبككر، ألةكككام رتايككة األمككم المتةككدة يعمككن  ييككا أتغككاا تمككك المنظمككة ان التنفيككذ الجبككر، ألةكككام 

لعككدل الدوليككة يعتبككر التزامككًا مفروغككًا تمككييم جميعككًاة وتُنشكك  ىككذه األةكككام لعككدل الدوليككة يعتبككر التزامككًا مفروغككًا تمككييم جميعككًاة وتُنشكك  ىككذه األةكككام مةكمككة امةكمككة ا
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ةقو ككًا والتزامككات تكككون  ابمككة لمتنفيككذ جبككرًا بيككورة تمقائيككة دون ةاجككة إلككى ادمككاج أو ةقو ككًا والتزامككات تكككون  ابمككة لمتنفيككذ جبككرًا بيككورة تمقائيككة دون ةاجككة إلككى ادمككاج أو 
األطككراف المو عككة األطككراف المو عككة  ككءن  ككءن   اسككتقبال أو أ، إجككراا مما ككل  ككي القككانون الككدايمي. وبالتككالياسككتقبال أو أ، إجككراا مما ككل  ككي القككانون الككدايمي. وبالتككالي

التككدابير الم ئمككة والغككرورية لتنفيككذ أةككككام التككدابير الم ئمككة والغككرورية لتنفيككذ أةككككام يككة تتعيككد باتيككاذ ككككل يككة تتعيككد باتيككاذ ككككل تفا تفا تمككى ىككذه االتمككى ىككذه اال
مةكمة العدل الدولية جبرًا  ي كل القغكايا التكي يكتم المجكوا  ييكا إلكى أجيكزة الكدول مةكمة العدل الدولية جبرًا  ي كل القغكايا التكي يكتم المجكوا  ييكا إلكى أجيكزة الكدول 

 ..ل ر  التنفيذل ر  التنفيذ

إ رار جمي  الدول األتغاا بالوالية العامكة اللزاميكة ل مةكمكة العكدل الدوليكة و قكًا إ رار جمي  الدول األتغاا بالوالية العامكة اللزاميكة ل مةكمكة العكدل الدوليكة و قكًا  -22
 ..من نظاميا األساسيمن نظاميا األساسي  3636لممادة لممادة 

ح لممنظمككات الدوليككة بعككر  المنازتككات الدوليككة التككي تكككون ح لممنظمككات الدوليككة بعككر  المنازتككات الدوليككة التككي تكككون كككذلك نويككي بالسككماكككذلك نويككي بالسككما -33
يا القغكائية وذلكك تكن يا القغكائية وذلكك تكن ايتيايايتيايأطرا ًا  ييا تمى مةكمة العدل الدولية  ي إطار أطرا ًا  ييا تمى مةكمة العدل الدولية  ي إطار 

مككن مككن   11طريككق إغككا ة تبككارة "والمنظمككات الدوليككة" بعككد ايككط ح "الككدول"  ككي الفقككرة طريككق إغككا ة تبككارة "والمنظمككات الدوليككة" بعككد ايككط ح "الككدول"  ككي الفقككرة 
 من النظام األساسي لك مةكمة العدل الدولية من النظام األساسي لك مةكمة العدل الدولية   3434المادة المادة 

مةكمكة مةكمكة ة ة استشكار استشكار نشاا لجنة  رتية مكن الجمعيكة العامكة والتكريي  ليكا بنشاا لجنة  رتية مكن الجمعيكة العامكة والتكريي  ليكا بإإكما نقترح كما نقترح  -44
  مةكمة العدل الدوليةمةكمة العدل الدوليةة ة استشار استشار وتكون ميمة ىذه المجنة تمقي طمبات وتكون ميمة ىذه المجنة تمقي طمبات   العدل الدوليةةالعدل الدوليةة

أجيزة األمم أجيزة األمم من جية و من جية و الدول الدول   بش ن المسائل القانونية الم ارة بينبش ن المسائل القانونية الم ارة بين  ةةمن دولة أو أك رمن دولة أو أك ر
 جية أير . جية أير .   منمن  المتةدةالمتةدة

ة مككن المنظمككات الدوليككة ة مككن المنظمككات الدوليككة ستشككار ستشككار الالمجنككة المككذكورة تمقككي طمبككات امجنككة المككذكورة تمقككي طمبككات اكككذلك تكككون ميمككة الكككذلك تكككون ميمككة ال -55
األير  بي ف أجيزة األمم المتةكدة والوككاالت المتيييكة المرتبطكة بيكاة بشك ن األير  بي ف أجيزة األمم المتةكدة والوككاالت المتيييكة المرتبطكة بيكاة بشك ن 

 السمم واألمن الدوليبين.السمم واألمن الدوليبين.  تمىتمىالمسائل القانونية ذات الت  ير السمبي أو اليجابي المسائل القانونية ذات الت  ير السمبي أو اليجابي 

تمككى إجراااتيككا تمككى إجراااتيككا   ايك ةات مككن جانككب مةكمككة العكدل الدوليككةايك ةات مككن جانككب مةكمككة العكدل الدوليككة  بءديككالبءديككالكمكا نويككي كمكا نويككي    -66
تمككى النةككو الككذ، يككؤد، إلككى تبسككيط ىككذه الجككرااات وتقميككل المككدد ال زمككة لتقككديم تمككى النةككو الككذ، يككؤد، إلككى تبسككيط ىككذه الجككرااات وتقميككل المككدد ال زمككة لتقككديم 

 ..  الد وع والمذكرات الجوابية والترا   أمام مةكمة العدل الدوليةالد وع والمذكرات الجوابية والترا   أمام مةكمة العدل الدولية
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 المصادر
 اواًل: الكتب:اواًل: الكتب:

ولية ولية إبراىيم شةاتوة مو ف الدول الجديدة من مةكمة العدل الدوليةة المجمة الميرية لمقكانون الكدإبراىيم شةاتوة مو ف الدول الجديدة من مةكمة العدل الدوليةة المجمة الميرية لمقكانون الكد -11
 ..19641964ة ة 2121المجمد المجمد 

-19951995ة دار النيغككة العربيككةة القككاىرةة ة دار النيغككة العربيككةة القككاىرةة 11ططأةمكد أبككو الو ككاة الوسكيط  ككي القككانون الككدولي العكامة أةمكد أبككو الو ككاة الوسكيط  ككي القككانون الككدولي العكامة  -22
19961996.. 

أةمككككد أبككككو الو ككككاة مشكككككمة تككككدم الظيككككور أمككككام مةكمككككة العككككدل الدوليككككة )دراسككككة  ككككي إطككككار  ككككانون أةمككككد أبككككو الو ككككاة مشكككككمة تككككدم الظيككككور أمككككام مةكمككككة العككككدل الدوليككككة )دراسككككة  ككككي إطككككار  ككككانون  -33
 ..19771977الجرااات الدولية(ة دار النيغة العربيةة القاىرةة الجرااات الدولية(ة دار النيغة العربيةة القاىرةة 

الرشككيد،ة مةكمككة العككدل الدوليككة بككين أىميككة التةككديث وميككاطر التسككييسة السياسككة الرشككيد،ة مةكمككة العككدل الدوليككة بككين أىميككة التةككديث وميككاطر التسككييسة السياسككة   أةمككد ةسككنأةمككد ةسككن -44
 ..19941994ة يوليو ة يوليو 117117الدوليةة مؤسسة األىرامة القاىرةة العدد الدوليةة مؤسسة األىرامة القاىرةة العدد 

ة ة 11ططبيكككار مكككار، دوبكككو،ة القكككانون الكككدولي العكككامة ترجمكككةا مةمكككد تكككرب يايكككي  وسكككميم ةكككدادة بيكككار مكككار، دوبكككو،ة القكككانون الكككدولي العكككامة ترجمكككةا مةمكككد تكككرب يايكككي  وسكككميم ةكككدادة  -55
 ..21182118المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي ة بيروتة المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي ة بيروتة 

جعفككر تبككد السكك مة وظيفككة لجنككة القككانون الككدولي  ككي تقنككين القواتككد القانونيككة وتطويرىككاة المجمككة جعفككر تبككد السكك مة وظيفككة لجنككة القككانون الككدولي  ككي تقنككين القواتككد القانونيككة وتطويرىككاة المجمككة  -66
 19691969ة ة 2525الميرية لمقانون الدولية المجمد الميرية لمقانون الدولية المجمد 

ة المؤسسككة الجامعيككة ة المؤسسككة الجامعيككة 11ططالييككر  شككية إشكككالية تنفيككذ أةكككام المةككاكم الدوليككة بككين الككن  والوا كك ة الييككر  شككية إشكككالية تنفيككذ أةكككام المةككاكم الدوليككة بككين الككن  والوا كك ة  -77
 ..21112111لمدراسات والنشر والتوزي ة بيروتة لمدراسات والنشر والتوزي ة بيروتة 

اليير  شكية يكرف مةكمكة العكدل الدوليكة ومكد  م امتيكا كبكديل مؤ كت لمةكمكة العكدل العربيكةة اليير  شكية يكرف مةكمكة العكدل الدوليكة ومكد  م امتيكا كبكديل مؤ كت لمةكمكة العكدل العربيكةة  -88
 ..19991999دار النيغة العربيةة القاىرةة دار النيغة العربيةة القاىرةة 

أجيككزة األمككم المتةككدةة أجيككزة األمككم المتةككدةة   ةة22ججسككييل ةسككين الفككت و،ة موسككوتة المنظمككات الدوليككةة األمككم المتةككدةة سككييل ةسككين الفككت و،ة موسككوتة المنظمككات الدوليككةة األمككم المتةككدةة  -99
 . . 21112111ة دار الةامد لمنشر والتوزي ة تمانة ة دار الةامد لمنشر والتوزي ة تمانة 11طط

ة دار النيغكككة العربيككةة القكككاىرةة ة دار النيغكككة العربيككةة القكككاىرةة 11ططين تكككامرة مقدمككة لدراسككة القكككانون الككدولي العككامة ين تكككامرة مقدمككة لدراسككة القكككانون الككدولي العككامة يكك ح الككديكك ح الككد -1111
19841984.. 

 ..21112111تبد الس م منيور الشيو،ة القغاا والتةكيم الدولية دار النيغة العربيةة القاىرةة تبد الس م منيور الشيو،ة القغاا والتةكيم الدولية دار النيغة العربيةة القاىرةة  -1111
أةكام القغاا الدولي ودورىا  ي إرساا  واتكد العكرف الكدولي والمبكادئ أةكام القغاا الدولي ودورىا  ي إرساا  واتكد العكرف الكدولي والمبكادئ تبد الكريم تو  يميفةة تبد الكريم تو  يميفةة  -1212

 ..21192119امة لمقانونة دار الجامعة الجديدة لمنشرة السكندريةة امة لمقانونة دار الجامعة الجديدة لمنشرة السكندريةة العالع
 ..19661966 ؤاد شباط ومةمد تزيز شكر،ة القغاا الدولية المطبعة الجديدةة دمشقة  ؤاد شباط ومةمد تزيز شكر،ة القغاا الدولية المطبعة الجديدةة دمشقة  -1313
ة الككدار الجامعيككةة ة الككدار الجامعيككةة 66ططمةمككد سككامي تبككد الةميككدة أيككول القككانون الككدولي العككامة القاتككدة الدوليككةة مةمككد سككامي تبككد الةميككدة أيككول القككانون الككدولي العككامة القاتككدة الدوليككةة  -1414

 ..19841984السكندريةة السكندريةة 
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 ككي األةكككامة دراسككة  ككي النظككام القغككائي الككدولية منشكك ة المعككارفة  ككي األةكككامة دراسككة  ككي النظككام القغككائي الككدولية منشكك ة المعككارفة ميككطفى أةمككد  ككؤادة الطعككن ميككطفى أةمككد  ككؤادة الطعككن  -1515
 السكندريةة بدون تاري  نشر.السكندريةة بدون تاري  نشر.

 ثانيًا: االحكام والفتاوى:ثانيًا: االحكام والفتاوى:
 ..الدوليةالدولية  العدلالعدل  لمةكمةلمةكمة  األساسياألساسي  النظامالنظام -11
  منشكوراتمنشكورات  ةة((19961996-19481948))  الدوليةالدولية  العدلالعدل  مةكمةمةكمة  تنتن  اليادرةاليادرة  واألوامرواألوامر  والفتاو والفتاو   األةكاماألةكام  موجزموجز -22

 ..19981998  نيويوركةنيويوركة  المتةدةةالمتةدةة  األمماألمم
 ثالثًا: الكتب االجنبية:ثالثًا: الكتب االجنبية:

1- Shabtai Rosenne, Controlling Interlocutory Aspects of Proceeding in the 
International Court of Justice, A.J.I.L., Vol.94, 2000. 

2- Stanley D. Metzger, Settlement of the International Disputes by non 
Judicial Methods, A.J.I.L., Vol.48, No.3, 1954.   

3- H. Lauterpacht, The Function of Law in International Community, 
Clarendon Press, Oxford, 1933. 

4- I.C.J. Reports, 1950, P.276; I.C.J. Reports, 1986,  
5- Shabtai Rosenne, Documents on the International Court of Justice, New 

York, 1974. 
6-  Shabtai Rossenne, The International Court of Justice, Sijthoff- Leyden, 

1957. 



 (أنموذجا  الدولية العدل محكمة) الدولية النزاعات تدوية في الدولي ضاءالق لدور المقيدة الخارجية المعوقات 
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 :ـمخــــصــالمـ
 الذ، االمر الدولي القانون  واتد تعتر، التي القانونية االشكاليات من العديد  مة

 دورىا من والةد الدولية العدل مةكمة تمل تمى مباشرة يير او مباشرة بيورة ينعكس
 . عال بشكل الدولي اليعيد تمى العدالة تةقيق  ي رسالتيا اااد  ي الفعال

 القواتد لتطوير مقيدة توامل بم ابة تعتبر التي المعو ات ءن  ذلك من وانط  ا  
 ي ل من الدولية المنازتات وتسيس السيادة كمفيوم بذاتيا الدول تن والناتجة الدولي
 االليات ان كما اال تياد،ة او ياسيالس الجانب وت ميب القانوني مةتواىا تن ابعادىا
 توا رىا الواجب والشروط الدولية العدل مةكمة تمل نظام  ي وغعت التي القانونية
 .المةكمة بعمل تتعمق معو ات لغا ة سببا   االير ىو ايب   د المةكمة الى لمجوا

  الكذ،الكذ،  التشكريعيالتشكريعي  الكنق الكنق   بينيكابينيكا  مكنمكن  ككانككان  ايكر ايكر   معو كاتمعو كات  انبكرتانبكرت   قكد قكد  ذلككذلكك  تكنتكن   غ ً  غ ً 
  بسككبببسككبب  القواتككدالقواتككد  مككنمككن  الك يككرالك يككر  تقنيككينتقنيككين  تككدمتككدم  نتيجككةنتيجككة  الدوليككةالدوليككة  القانونيككةالقانونيككة  النيككو النيككو   بعكك بعكك   ،،يعتككر يعتككر 

  والنظككاموالنظككام  ال تينككيال تينككي  كالنظككامكالنظككام  القواتككدالقواتككد  تمكككتمككك  منيككامنيككا  ولككدتولككدت  التككيالتككي  القانونيككةالقانونيككة  الككنظمالككنظم   ككي ككي  االيككت فااليككت ف
  التقنيكينالتقنيكين  اتتمكاداتتمكاد  بعكدمبعكدم  تتم كلتتم كل  ايكر ايكر   اشككاليةاشككالية  مكنمكن  جكزاجكزا  يشككليشككل  االمكراالمكر  وىذاوىذا  االنكموسكسونيةاالنكموسكسونية

 ..العر يالعر ي  النظامالنظام  تنتن  المنب قةالمنب قة  تمكتمك  ويايةوياية  القانونيةالقانونية  لمقواتدلمقواتد
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ABSTRACT : 

There are many legal problems that undermine the rules of 

international law, which reflect directly or indirectly on the work 

of the International Court of Justice and limiting its effective role 

in performing its mission to achieving justice internationally at an 

effective level.. 

Based on that, the obstacles that are considered as limiting 

factors for the development of international rules and resulting 

from the states themselves, such as the concept of sovereignty and 

the politicization of international disputes through their distance 

from their legal content and the preference of the political or 

economic side, as well as the legal mechanisms that were set in 

the system of work of the International Court of Justice and the 

conditions that must be met to subject to the court has also 

become a reason to add obstacles related to the work of the court. 

In addition, other obstacles were included such as the legislative 

deficiency in some international legal texts as a result of 

legislating few effective rules due to the difference of the legal 

systems from which those rules were born, such as the Latin 

system and the Anglo-Saxon system, and this matter is part of 

another problem that legislators do not adopt legal rules, 

especially those emanating from the customary system. 


