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مستخلص

تناولت هذه الدراسة دور مح مة العدل الدول ة في حل عض المنازعات الحدود ة

اﻷفرق ة .وترجع أهم ة هذه الدراسة إلى أن المح مة هي الجهاز الرئ س لهيئة اﻷمم

المتحدة ،ما أنها مختصة للبت في أ

منازعات أو قضا ا تعرض عليها م اشرة من

قبل أطراف النزاع ،وفي إصدارها أح اماً وق اررات نهائ ة تتماشى وقواعد القانون الدولي

العام .وتهدف هذه الدراسة إلى تناول ماه ة مح مة العدل الدول ة ،من خﻼل تش يلها
وانتخاب قضاتها ،وطب عة اختصاصاتها وق ارراتها ،و ذلك التعرف على دورها في حل
عض منازعات الحدود اﻷفرق ة .وانطلقت هذه الدراسة من فرض ة مفادها )أن الجهود

التي بذلتها مح مة العدل الدول ة أدت إلى حل عض المنازعات الحدود ة اﻷفرق ة(.

وات عت في ذلك المنهج الوصفي والمنهج القانوني في فترة الدراسة لمعرفة مساهمة

المح مة في حل عض المنازعات اﻷفرق ة التي عرضت عليها.
وخلصت الدراسة إلى النتائج التال ة:

 .1التأكيد على مبدأ احترام الحدود القائمة بين الدول ،مع مراعاة واصطحاب مشار ة

س ان اﻷراضي الحدود ة في عمل ة تحديد وترس م الحدود لضمان عدم تجدد اندﻻع

المنازعات مرة أخر  ،ومساعدة الدول اﻻستعمارة مستعمراتها في الحصول على
المعلومات والخر  ،التي تساهم في تحديد وترس م الحدود المختلفة.

 .2إن لجوء الدول اﻷفرق ة إلى مح مة العدل الدول ة في حل منازعاتها -جعل لها
دو اًر فعاﻻً ،وأث اًر بي اًر في حل المنازعات اﻷفرق ة الحدود ة.
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 إن طب عة ق اررات مح مة العدل الدول ة في حالة التح م ذات طا ع ملزم ﻷطراف.3

 أما طب عة، مما أثر ذلك على دورها في حل ثير من المنازعات الدول ة،النزاع
.ق ارراتها في حالة اﻻستشارة والفتو ذات طا ع غير ملزم في أغلب أر الفقه الدولي

:وحتى تؤد مح مة العدل الدول ة دورها الصورة المطلو ة توصي الدراسة اﻵتي

 أن تقر جم ع الدول اﻷعضاء وغير اﻷعضاء الوﻻ ة الجبرة للمح مة على النحو.1
 من النظام اﻷساسي حتى تص ح ق اررات المح مة ملزمة5/2/36 المتوخى في المادة

. وحتى ح لها التدخل في أ نزاع دولي، لجم ع الدول

 إقامة مؤتمرات دول ة دورة لمناقشة قضا ا الحدود اﻷفرق ة المختلفة مشار ة.2
 للتفاكر حول اﻻتفاق ات والقضا ا المتعلقة بتحديد وترس م الحدود،مح مة العدل الدول ة
Abstract

.ٕواعادة تأكيدها ٕوادارتها تفاد اً لنشوب منازعات دول ة

The major objective of this study is to examine the role of the
International Court of Justice in solving some African border disputes.

The importance of this study is that the Court President organ of the

United Nations, as they are competent to decide on any disputes or
issues brought to it directly by the parties to the conflict, and in the
provisions issued final decisions in line with the rules of general
international law.

The study addressed what the International Court of Justice, through

the composition and election of the judges, and the nature of its
terms of reference and decisions, as well as identifying its role in
solving some African border disputes.

This study was launched from the premise that (the efforts made by

the International Court of Justice solve some African border disputes).

146 دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ

مح مة العـ ـ ــدل الدول ة في حل المنازعــات

خل فة البله إسماعيل

And it followed the descriptive approach and the legal approach in the
study period to see the contribution of the Court in resolving some
African disputes brought before it.

The study concluded the following results:

1. Emphasis on the principle of respect for existing borders between

countries, taking into account and take the participation of border

residents of the territories in the process of delimitation and
demarcation of the border to ensure that no renewed conflict again
broke out, and help the colonies colonial powers to obtain information

and maps that contribute to the identification and demarcation of the
various border.

2. That the use of African countries to the International Court of

Justice in solving their disputes make her an effective and significant
impact role in resolving African border disputes.

3. The nature of the decisions of the International Court of Justice in
the case of binding nature of the parties to the dispute arbitration,

which impact on their role in the solution of many international

disputes, but the nature of their decisions in the case of consultation
and the opinion of a non-binding opinion in the majority of
international jurisprudence.

Even the International Court of Justice play their role as required

study recommends the following:

1. acknowledge that all Member States and non-members the
compulsory jurisdiction of the Court, as contemplated in Article 36/2/5

of the statute until the court decisions become binding on all States,
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and even the right to intervene in any international dispute.
2. establishing regular international conferences to discuss various

African border issues with the participation of the International Court
of Justice, the globe on agreements and issues related to delimitation
and demarcation of the border and re-confirmed and management in
order to avoid the outbreak of international disputes.

الم حث اﻷول :ماه ة مح مة العدل الدول ة

تمثل مح مة العدل الدول ة الجهاز القضائي اﻷساسي لﻸمم المتحدة ،ولها نظام

أساسي خاص ألح ميثاق اﻷمم المتحدة ،وأعتبر جزءاً ﻻ يتج أز منه .و تكون النظام
اﻷساسي من س عين مادة تتطرق إلى تكو ن المح مة وتنظ مها واختصاصاتها
ط أر عليها ،وﻻئحتها الداخل ة .وهذا ما تم

ٕواجراءاتها وق ارراتها وفتاو ها والتعديل الذ
تناوله التفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

ٕوان اللجوء إلى مح مة العدل الدول ة لحل المنازعات الدول ة من قبل الدول
اخت ار  ،ولكن وﻻيتها تشمل جم ع القضا ا التي عرضها عليها المتقاضون ،ما
تشمل جم ع المسائل المنصوص عليها صفة خاصة في ميثاق اﻷمم المتحدة ،أو في

المعاهدات واﻻتفاقات المعمول بها .وللدول التي هي أطراف في هذا النظام اﻷساسي

تصرح ـ في أ وقت ـ أنها بذات تصرحها هذا ،و دون حاجة إلى اتفاق خاص ،
أن ّ
تقر للمح مة بوﻻيتها الجبرة في نظر جم ع المنازعات القانون ة ،التي تقوم بينها و ين
ّ
دولة تقبل اﻻلتزام نفسه  ،متى انت هذه المنازعات القانون ة تتعل

 .1تفسير معاهدة من المعاهدات.

 .2أ ة مسألة من مسائل القانون الدولي.

 .3تحقي واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت انت خرقاً ﻻلتزام دولي.
) (1المادة  2/1/36من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية
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 .4نوع التعو ض المترتب على خرق التزام دولة ومقدار هذا التعو ض.

فمهمة المح مة الفصل في المنازعات القانون ة ،والتي تكون الدول وحدها أطرافاً

فيها .ما أن المح مة ﻻ تستط ع النظر في أ نزاع ٕواصدار ح م ملزم ف ه إﻻ عد
الحصول على موافقة الدول المتنازعة على التقاضي أمامها .وهذا يؤ د على أن وﻻ ة
المح مة اخت ارة  ،والوﻻ ة اﻻخت ارة ﻻ تص ح إلزام ة أو جبرة إﻻ في حالتين):(1
 .1في حالة الموافقة على عرض النزاع على المح مة.

 .2في حالة إصدار تصرح من دولة طرف في النظام اﻷساسي للمح مة ينص على

قر للمح مة في ل وقت  ،ودون حاجة إلى إجراء اتفاق خاص
أن هذه الدولة تُ ّ
بوﻻيتها الجبرة في جم ع المنازعات القانون ة التي تنشأ بينها و ين دول تقبل اﻻلتزام
نفسه .و ناء على ذلك فإن ق اررات المح مة تكون إلزام ة لﻸطراف التي تلجأ إليها ،
وعليها تنفيذها  .وهناك ست وستون دولة أقرت اختصاص المح مة اﻹلزامي في ل

المنازعات التي تكون طرفاً فيها .ولكن الشيء المؤسف أن معظم الدول دائمة

العضو ة في مجلس اﻷمن ل ست ضمن هذه المجموعة ما عدا برطان ا  ،اﻷمر الذ

يؤثر ثي اًر على دورها ش ل عام .ما أن للمح مة صﻼح ات استشارة أو إفتائ ة في

المسائل القانون ة ،تقدمها صورة خاصة للجمع ة العامة ومجلس اﻷمن  ،ول ق ة أجهزة

اﻷمم المتحدة والو اﻻت المتخصصة  ،ول س م احاً للدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة
طلب اﻻستشارة أو اﻹفتاء في مسألة قانون ة .وال أر اﻻستشار أو الفتو التي تقدمها

المح مة ل ست لها صفة اﻹلزام  ،ولكنها تعتبر مرجع ة قانون ة تساهم في تطو ر

القانون الدولي العام .وقد عرضت على المح مة منذ نشأتها الكثير من المنازعات

الدول ة ،تم تناول عضها التفصيل في الفصل الخامس من هذه الدراسة  ،ما قدمت

رأيها اﻻستشار أو اﻹفتائي في ثير من المسائل القانون ة .ولكن على الرغم من ذلك

) (2ﷴ المجذوب وطارق المجذوب  ،القضاء الدولي  ،ط ، 1منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت2009 :م ،
ص69
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فإن القضاء أسلوب لحل المنازعات الدول ة  ،قد قل اللجوء إل ه من جانب الدول في

النظام الدولي المعاصر مقارنة ثرة المنازعات الدول ة  ،و رجع ذلك لﻶتي):(1
 .1آثار الثورة التكنولوج ة المعاصرة.

 .2آثار الحرب ال اردة التي طغت على العﻼقات الدول ة منذ نها ة الحرب العالم ة

الثان ة  ،وحتى نها ة العقد الثامن من القرن العشرن.

 .3معارضة الدول النام ة لﻸساليب القضائ ة التي تع س مصالح الدول الغر ة.

وخﻼصة القول فإن الوسائل الس اس ة لحل المنازعات الدول ة تعتبر ق ارراتها غير

ملزمة ﻷطراف النزاع ،أما الوسائل القضائ ة لحل المنازعات الدول ة ،فإن ق ارراتها

إلزام ة ﻷطراف النزاع  ،و جب عليها تنفيذها.

 .1طر قة تش يل المح مة وانتخاب قضاتها:

إن الدول اﻷطراف في النظام اﻷساسي لمح مة العدل الدول ة ،تشمل جم ع الدول

اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة ،والتي تبلغ اﻵن  193دولة ،اﻹضافة إلى الدول غير

اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة  ،والتي تقبل اﻻنضمام إلى النظام اﻷساسي للمح مة
سو س ار وليخنشتاين وسان مارنو .وف ما يتعل

انتخاب قضاة المح مة يتضح جل اً

عﻼقة المح مة اﻷمم المتحدة ،حيث يتم هذا اﻻنتخاب بواسطة الجمع ة العامة

ومجلس اﻷمن ل على حده ) المواد (12 ،11 ،10 ،8 ،4 :من النظام اﻷساسي
للمح مة .وتتضح عﻼقة مح مة العدل الدول ة اﻷمم المتحدة من خﻼل انتخاب قضاة
المح مة من خﻼل قائمة تحتو على أسماء اﻷشخاص الذين رشحتهم الشعب اﻷهل ة

في مح مة التح م الدائمة ،وأ ضاً من خﻼل القائمة التي ُعدها اﻷمين العام ليتم
رفعها إلى الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن) .(2والمرشحون الذين ينالون اﻷكثرة المطلقة

) (1مصطفى عبد ﷲ خشيم  ،موسوعة علم العﻼقات الدواية ــ مفاهيم مختارة ـ ط ، 1الدار الجماهيرية للنشر
والتوزيع واﻹعﻼن  ،بنغازي 1425 :ميﻼدية  ،ص228
) (2المادتان 1 / 4 :و  2 / 7من النظام اﻷساسي للمحكمة.
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ﻷصوات الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن عتبرون أنهم قد انتخبوا) .(1والتصو ت يجر

صورة منفصلة في ل من الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن .والتصو ت في مجلس

اﻷمن يجر

أكثرة ثمان ة أصوات ،ودون تفرقة بين اﻷعضاء الدائمين واﻷعضاء

غير الدائمينٕ .واذا حصل أكثر من مرشح من رعا ا دولة واحدة على اﻷكثرة المطلقة
لﻸصوات في الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن -اعتبر أكبرهم سنًا هو وحده
المنتخب) .(1وتحدد الجمع ة العامة مرت ات وم افآت وتعو ضات ل عضو من

أعضاء المح مة ،وﻻ يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة .ما تحدد الجمع ة العامة راتب

بناء على اقتراح المح مة .اﻹضافة إلى ذلك تحدد الجمع ة العامة الشرو
المسجل ً
التي تقرر موجبها المعاشات ﻷعضاء المح مة والمسجل والشرو التي تسدد
موجبها نفقات السفر ﻷعضاء المح مة والمسجل) .(2وتتحمل اﻷمم المتحدة

مصروفات المح مة على الوجه الذ تقرره الجمع ة العامة).(3

وأ ضاً تتجلى عﻼقة الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن المح مة في مسائل أخر .

ومجلس اﻷمن هو الذ

ضع الشرو التي موجبها يتسنى للدول غير اﻷطراف في

في النظام اﻷساسي المثول أمام المح مة  .ذلك فإن مجلس اﻷمن قدم توص اته

للجمع ة العامة ف ما يتعل

)(2

الشرو التي موجبها م ن لدولة من الدول المنضمة إلى

النظام اﻷساسي دون أن تكون عضواً في "اﻷمم المتحدة" ،أن تشترك في انتخاب
قضاة مح مة العدل الدول ة ،وفي تعديل نظامها اﻷساسي) .(3ما أن مجلس اﻷمن

) (3المادة  1 / 10من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (1المادة  3 / 10من النظام اﻷساسي للمحكمة
) (2المادة  7/ 6/ 5 / 32من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (3المادة  33من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (4المادة  2 / 35من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (5المادة  1/17من الميثاق  ،والمادة  33من النظام اﻷساسي للمحكمة.
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قدم توص اته إلى أطراف النزاع ـ صفة عامة ـ أن عرضوا منازعاتهم

القانون ة على مح مة العدل الدول ة وفقاً ﻷح ام النظام اﻷساسي لهذه المح مة).(1

أما الجمع ة العامة فإنها تشارك مجلس اﻷمن في انتخاب قضاة المح مة ،اﻹضافة
إلى أنها تقوم بتحديد ميزان ة المح مة اعت ارها جزءاً من ميزان ة اﻷمم المتحدة).(2
 .2طب عة اﻻختصاصات المخولة للمح مة:

لم سمح لﻸمم المتحدة وأجهزتها المختلفة التقاضي أمام المح مة  ،ﻷن هذا الح

مقصور على الدول فق  .فالدول التي هي أطراف في النظام اﻷساسي للمح مة
وحدها لها الح

في أن تكون أطرافًا في الدعاو التي ترفع للمح مة) .(3غير أن

منظمة اﻷمم المتحدة خولت من خﻼل أجهزتها سلطة اﻻلتجاء للمح مة ﻻستفتائها في
افة المسائل القانون ة ،التي م ن أن تثور في نطاق اختصاصاتها) .(4أ

اﻻختصاص اﻹفتائي وحدهـ ﻻ القضائي ـ هو الذ

معنى أن

يبرز العﻼقة بين المح مة واﻷمم

المتحدة .ولكن على الرغم من ذلك فإن المح مة تلعب دو اًر ار اًز من خﻼل
اختصاصها في تحقي

الهدف المنشود لﻸمم المتحدة ،أﻻ وهو حف

السلم واﻷمن

الدوليين .أما الدول اﻷخر غير اﻷعضاء فإنها ﻻ تستط ع اللجوء إلى المح مة إﻻ
ناء على الشرو التي حددها لها مجلس اﻷمن أن تتقاضى إلى المح مة  ،وذلك
ب ً
مع م راعاة اﻷح ام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها  ،على أنه ﻻ يجوز

تخل المساواة بين المتقاضين أمام المح مة) .(1وعند
حال وضع تلك الشرو
فة ّ
إصدار المح مة الح م النهائي في أ نزاع فإنها تُبلغ فو اًر أطراف الدعو ومجلس

اﻷمن ن أ التدابير التي ير اتخاذها).(2

) (6المادتان 3 /4 :و 69من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (7المادة  3 /36من الميثاق.
) (8المادة  1 / 34من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (9المادتان 96 :من الميثاق و 1/65من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (1المادة  2 / 1 / 35من النظام اﻷساسي للمحكمة
) (2المادة  41من النظام اﻷساسي للمحكمة
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وتتجلى عﻼقة مح مة العدل الدول ة اﻷمم المتحدة من خﻼل صﻼح اتها

واختصاصاتها اﻻستشارة أو اﻹفتائ ة ،والتي مقتضاها ُم نها إبداء أر استشار ،
بناء على طلب الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن
أو تقد م فتو في أ ة مسألة قانون ة ً
و ق ة أجهزة اﻷمم المتحدة والو اﻻت المتخصصة .ولكن طلب ال أر

اﻻستشار أو

الفتو ل س م احاً للدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة .وتُعرض المواض ع التي طلب
من المح مة الفتو فيها عليها في طلب تابي يتضمن ب انًا دق قاً للمسألة المستفتى
فيها ،وترف ه ل المستندات التي قد تُعين على توض حها) .(3وتصدر المح مة
فتواها في جلسة علن ة عد أن ون قد أخطر بذلك اﻷمين العام ومندو و أعضاء

اﻷمم المتحدة ومندو و الدول اﻷخر والهيئات الدول ة التي ُعنيها اﻷمر م اشرة).(4
ناء على ما تم سرده ﻼح مد العﻼقة الوطيدة بين مح مة العدل الدول ة
و ً
واﻷمم المتحدة ،ممثلة في أجهزتها الرئ سة ]الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن[ اللذين لهما

دور ارز و بير في عمل ة اخت ار قضاة المح مة ،الذين من بينهم خمس قضاة لدول

دائمة العضو ة في مجلس اﻷمن  ،مما يؤ د على العﻼقة  ،ودرجة التأثير الم اشر

للمجلس على عمل المح مة ـ هذا من ناح ةـ ومن ناح ة أخر تتجلى العﻼقة بين

المح مة و ق ة أجهزة اﻷمم المتحدة ،وخاصة اﻷمانة العامة التي قوم أمينها العام
بدور مقدر في توج ه الطل ات الكتاب ة ٕ ،واعداد قائمة أسماء جم ع اﻷشخاص
المرشحين ،ورفعها إلى الجمع ة العامة ومجلس اﻷمن .اﻹضافة إلى عﻼقة المح مة
اﻷجهزة اﻷخر

والو اﻻت المتخصصة التا عة لﻸمم المتحدة من خﻼل تقد م

العمل ات اﻻستشارة لها .فعلى هذا اﻷساس م ن القول إن عﻼقة مح مة العدل

الدول ة اﻷمم المتحدة عﻼقة وطيدة  ،وخاصة مع أهم جهازن رئ سين هما  :الجمع ة
العامة ومجلس اﻷمن.

) (3المادة  2/65من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (4المادة  67من النظام اﻷساسي للمحكمة.
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 .3طب عة قرارات مح مة العدل الدول ة :

مح مة العـ ـ ــدل الدول ة في حل المنازعــات

تتمتع مح مة العدل الدول ة في سبيل حف السلم واﻷمن الدوليين سلطات إصدار

ناء على ذلك تمثل
ق اررات ملزمة عد موافقة اﻷطراف على رفع النزاع للنظر ف ه .و ً
طب عة ق ارراتها الجانب القانوني الذ برز من خﻼل تدخلها لحل أ نزاع عرض

عليها ﻹيجاد حل لهذا النزاع .ومن ناح ة أخر فإنها تصدر فتاو واستشارات في
مسائل قانون ة ،ولكنها ﻻ تتصف صفة اﻹلزام.

تعتبر مح مة العدل الدول ة أحد فروع اﻷمم المتحدة الرئ سة التي تساهم في تحقي

أهداف وم اد

أهمها حف

اﻷمم المتحدة التي نصت عليها المادة اﻷولى من الميثاق ،والتي من

السلم واﻷمن الدوليين ،من خﻼل اتخاذ التدابير المشتر ة الفعالة لمنع

اﻷس اب التي تهدد السلم ٕوازالتها  ،وغيرها من وجوه اﻹخﻼل السلم بوسائل سلم ة ،
وفقاً لم اد

العدل والقانون الدولي .ولتحقي

هذا الهدف أخذت اﻷمم المتحدة مبدأ

حل المنازعات الدول ة الطرق السلم ة ،وتحرم استخدام القوة في العﻼقات الدول ة.

وهذا ما نصت عل ه المادة الثان ة الفقرة الثالثة من الميثاق  ،أن يلتزم جم ع أعضاء

المنظمة ) فض منازعاتهم الدول ة الوسائل السلم ة على وجه ﻻ يجعل السلم واﻷمن

الدولي عرضة للخطر"( .ما نصت المادة الثان ة الفقرة ال ار عة أن ):متنع أعضاء
الهيئة جم عاً في عﻼقاتهم الدول ة عن التهديد استعمال القوة أو استخدامها ضد
سﻼمة اﻷراضي أو اﻻستقﻼل الس اسي ﻷ ة دولة أو على أ

وجه آخر ﻻ يتف

ومقاصد اﻷمم المتحدة( .وأ ضًا نصت على ذلك المادة  1/33من الميثاق أنه )يجب
على أطراف أ

نزاع من شأن استم ارره أن عرض حف السلم واﻷمن الدولي للخطر

أن يلتمسوا حله اد ذ

بدء طر

المفاوضة والتحقي والوساطة والتوفي والتح م

والتسو ة القضائ ة ،أو أن يلجأوا إلى الو اﻻت والتنظ مات اﻹقل م ة أو غيرها من

الوسائل السلم ة التي قع عليها اخت ارها(.
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وتعتبر مح مة العدل الدول ة الجهاز القضائي لفض المنازعات الدول ة  ،وتعمل

موجب نظامها اﻷساسي الذ

حدد طب عة ونشا واختصاصات تلك المح مة سواء

من حيث اﻷشخاص أو المواض ع التي ح للمح مة الفصل فيها .ما حدد القواعد

اﻹجرائ ة الخاصة بنظام عمل المح مة ،والقواعد القانون ة التي تستعملها المح مة في

فض أو حل المنازعات الدول ة التي تعرض عليها ،و ون قرار المح مة ملزماً
ﻷطراف النزاع  ،ﻷنها تستند إلى نظام قانوني معين ملزم النس ة للمح مة نفسها

وللدول التي تلجأ إليها .ولكن المح مة ﻻ تستط ع أن تمارس أعماﻻً ﻻ ينص عليها
نظامها اﻷساسي ،وﻻ تصدر أح اماً أو ق اررات إﻻ في حدود الصﻼح ات المخولة لها
موجب ذلك النظام).(1

غير أن اللجوء إلى مح مة العدل الدول ة يجب أن يتم موافقة جم ع اﻷطراف

المتنازعة .وهذه الموافقة إما أن تكون على ش ل طلب يتقدم ه ل طرف في النزاع
على إنفراد إلى المح مة طال اً النظر في النزاع أو أن يتقدم الطرفان معاً ،أو أن تكون
على ش ل اعتراف صرح من قبل الدولة الوﻻ ة الجبرة للمح مة .هذا اﻻعتراف
م ن أن يتم إما عن طر

عقد معاهدة بين الدول والمح مة ،تعترف فيها الدول

بوﻻ ة المح مة ،وتحدد صﻼح اتها النظر في المنازعات التي تحدث بينها و ين الدول

التي تحددهإ ،واما أن تعلن الدولة من جانب واحد قبولها بوﻻ ة المح مة الجبرة
شرو أو بدون تحف .
وقد أجاز ميثاق اﻷمم المتحدة للدول التي ل ست أعضاء في اﻷمم المتحدة أن

تنضم إلى النظام اﻷساسي لمح مة العدل الدول ة شرو تحددها الجمع ة العامة لكل

حالة بناء على توص ة مجلس اﻷمن .ما أجاز النظام اﻷساسي للمح مة ح

) (1صالح يحيى الشاعري  ،تسوية النزاعات الدولية سلميا ً  ،مكتبة مدبولي  ،الطبعة اﻷولى  ،القاهرة 2006 :م
 ،ص.81
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التقاضي أمام المح مة للدول التي ل ست عضواً في اﻷمم المتحدة أو في النظام
اﻷساسي للمح مة وف الشرو التي حددها مجلس اﻷمن).(1

اﻻختصاص القضائي لمح مة العدل الدول ة متاح للدول وحدها) .(2واﻷصل في

هذا اﻻختصاص أنه اخت ار  ،وﻻ ح

للمح مة إﻻ إذا وافقت اﻷطراف المتنازعة

على اﻻلتجاء إليها .وتأخذ هذه الموافقة ثﻼثة أش ال رئ سة هي):(3

 .1قبول أطراف النزاع موجب اتفاق خاص إحالة نزاع قائم بينهما إلى المح مة ،

فالمادة  1/36من النظام اﻷساسي للمح مة تنص على أن وﻻ ة المح مة تشمل جم ع

القضا ا التي عرضها عليها المتقاضون ،ما تشمل جم ع المسائل المنصوص عليها
صفة خاصة في ميثاق اﻷمم المتحدة ،أو في المعاهدات واﻻتفاقات المعمول بها.

 .2النص في اتفاق ات ثنائ ة أو جماع ة على أن تلجأ الدول إلى مح مة العدل

الدول ة لحل أ ة منازعات تحدث بينها مستق ﻼً.

 .3قبول أطراف النزاع اﻻختصاص اﻹلزامي بوﻻ ة المح مة الجبرة بناء على نص

تصرح
المادة  2/36التي تنص )للدول التي هي أطراف في هذا النظام اﻷساسي أن ّ
تقر للمح مة
في أ وقت ،أنها بذات تصرحها هذا و دون حاجة إلى اتفاق خاص( ّ
بوﻻ اتها الجبرة في نظر جم ع المنازعات القانون ة التي تقوم بينها و ين دولة تقبل

اﻻلتزام نفسه متى انت هذه المنازعات القانون ة تتعل

أ .تفسير معاهدة من المعاهدات.

ب .أ ة مسألة من مسائل القانون الدولي.

المسائل اﻵت ة:

ج .تحقي واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت انت خرقاً ﻻلتزام دولي.
د .نوع التعو ض المترتب على خرق التزام دولة ومد هذا التعو ض.
) (1المادة  2/93من ميثاق اﻷمم المتحدة  ،والمادة  3/2/35من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية.
) (2المادة  1/34من النظام اﻷساسي للمحكمة
) (3فيصل عبد الرحمن علي طه  ،القانون الدولي ومنازعات الحدود  ،مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي ،
الطبعة الثالثة  ،الخرطوم2007 :م  ،ص ص  307ـ 312
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ما يجوز ذلك إلى المح مة أن تش ل في أ

وقت دائرة للنظر في قض ة

معينة ،وتحدد المح مة عدد قضاة هذه الدائرة موافقة الطرفين  .وتنظر الدوائر

المنصوص عليها في هذه المادة في القضا ا  ،وتح م فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف

)( 4
بناء على
الدعو  .وتش ل المح مة ل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لهاً ،
طلب أطراف الدعو أن تت ع اﻹجراءات المختصرة  ،للنظر في القضا ا والفصل

فيها .وزادة على ذلك يختار قاض ان للحلول محل من يتعذر عل ه اﻹشتراك في

الجلسة من القضاة).(1

غير أن على رئ س المح مة أن يتحق

من وجهات نظر الطرفين شأن تش يل

الدائرة .ما أن عضو الدائرة يجب أن ستمر في الجلوس في جم ع مراحل القض ة
وعين من يخلفه) .(2و عتبر ل ح م صدر
حتى إذا انتهت فترة وﻻيته في المح مة ُ
من إحد الدوائر المنصوص عليها في المادتين  26و 29عتبر صاد اًر من المح مة
ذاتها) .(3غير أن اﻹق ال على تش يل الدوائر لم ن مقبوﻻً لد

ثير من الدول .لذلك

ان دورها محدود ،نظرت من خﻼله في عدد قليل من القضا ا .ولم تثبت أ من هذه

القضا ا أن الدوائر أسرع من المح مة عندما تنعقد

امل قضاتها في إصدار ح م

شأن القضا ا أو أقل تكلفة) .(4ﻷن المح مة ُمنحت سلطة تقرر تدابير مؤقتة التي
يجب اتخاذها عند اﻻقتضاء لحف ح ل من اﻷطراف ،وذلك متى رأت أن الظروف

تقضي بذلك ،إلى أن صدر الح م النهائي ُيبلغ فو اًر أطراف الدعو ومجلس اﻷمن ن أ
التدابير التي ير اتخاذها).(5
) (4المادة  3/2/26من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (1المادة  29من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (2المادة  4/2/17من ﻻئحة المحكمة لعام 1978م
) (3المادة  27من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (4فيصل عبد الرحمن علي طه  ،مرجع سبق ذكره  ،ص306
) (5المادة  41من النظام اﻷساسي للمحكمة.
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وتفصل مح مة العدل الدول ة في المنازعات الدول ة التي تعرض عليها وفقاً ﻷح ام
القانون الدولي وتطب في هذا الشأن):(6

 .1اﻻتفاقات الدول ة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من
جانب الدول المتنازعة.

دل عل ه تواتر اﻻستعمال.
 .2العادات الدول ة المرع ة المعتبرة مثا ة قانون ّ
 .3م اد القانون العامة التي أقرتها اﻷمم المتمدنة.

 .4أح ام المحاكم ومذاهب ار المؤلفين في القانون العام في مختلف اﻷمم.
 .5م اد العدل واﻹنصاف متى واف أطراف الدعو على ذلك.

و عتبر ح م المح مة ملزماً النس ة ﻷطراف النزاع  ،وفي خصوص النزاع الذ
فصل ف ه) .(7ما ون ح م المح مة نهائ اً غير قابل لﻼستئناف ،وعند الن زاع

بناء على طلب أ
في معناه أو في مد مدلوله تقوم المح مة بتفسيرهً ،
من أطرافه) .(8وأ ضًا ﻻ قبل التماس إعادة النظر في الح م ،إﻻ سبب تكشف
واقعة حاسمة في الدعو

والطرف الذ

طرف

ان يجهلها عند صدور الح م ل من المح مة

يلتمس إعادة النظر ،على أﻻّ

ون جهل الطرف المذ ور لهذه

الواقعة ناشئاً عن إهمال منه .و جب تقد م التماس خﻼل ستة أشهر على اﻷكثر
من تكشف الواقعة الجديدة).(9

بناء على نص المادة 1/94
وعلى الدول اﻷطراف في النزاع تنفيذ ح م المح مة ً
من ميثاق اﻷمم المتحدة ) يتعهد ل عضو من أعضـاء اﻷمم المتحدة أن ينزل على

ح م مح مة العدل الدول ة في أ ة قض ة ون طرفاً فيها(ٕ .واذا امتنع أحد أطراف
النزاع عن تنفيذ ح م المح مة ،يجوز للطرف اﻵخر رفع النزاع لمجلس اﻷمن .ولهذا
) (6المادة  38من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (7المادة  59من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (8المادة  60من النظام اﻷساسي للمحكمة.
) (9المادة  61من النظام اﻷساسي للمحكمة.
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المجلس ،إذا أر ضرورة لذلك أن قدم توص اته ،أو صدر ق ار اًر التدابير التي يجب
اتخاذها لتنفيذ هذا الح م).(1

وقد حثت المح مة خﻼل الفترة بين عام  1949وحتى 1992م حوالي  65نزاع ًا

دول اً مقدماً من الدول اﻷعضاء .وأصدرت فتواها في  20موضوعاً تلب ة لطلب من

عض المنظمات الدول ة) .(2وتناولت هذه المنازعات قضا ا ثيرة ،ﻻ تتسع الدراسة

لتناولها جم عاً ،لذلك سوف نتطرق إلى جهود مح مة العدل الدول ة لحل عض

المنازعات الدول ة من خﻼل الوقوف على ثﻼث قضا ا مهمة.

الم حث الثاني :جهود مح مة العدل الدول ة في حل المنازعات الحدود ة في إفر ق ا

الحدود هي ع ارة عن خ وهمي فصل إقل م دولة ما عن إقل م دولة أخر  ،أو

هي الحد الفاصل الذ

تمارس الدولة في إطاره س ادتها على اﻹقل م .وتعتبر الحدود

ظاهرة شرة حديثة رسمها اﻹنسان منذ القرن التاسع عشر الم ﻼد

تحت ضغ

المصالح الس اس ة واﻻقتصاد ة والعس رة .والحدود بهذا المعنى ﻻ تقتصر فق على

سطح اﻷرض أو ال ا سة ،ولكنها تشمل أ ضاً الم اه اﻹقل م ة ،والفضاء الخارجي "
المجال الجو " ،والثروات المختلفة التي توجد في جوف اﻷرض .وقد يتم تعيين

الحدود الدول ة عن طر المفاوضات ،القضاء ،التح م ،اﻻستفتاء العام ،تدخل جهاز

دولي مح مة العدل الدول ة .وظلت الحدود دائماً مصد اًر للصراع والتوتر الدولي
واﻹقل مي .وقد نظرت مح مة العدل الدول ة في الكثير من المنازعات الدول ة المتعلقة

بتعيين الحدود ب ًار و ح ًار في الحاﻻت التي فشلت فيها الدول في حل خﻼفاتها على

المستو الس اسيٕ .وان ثرة لجوء الدول إلى الوسائل القضائ ة " مح مة العدل الدول ة
" ساهم في دعم فرص اﻷمن والسلم الدوليين  ،ﻻ س ما في حالة التزام الدول المتنازعة
بتطبي ق اررات المح مة الصادرة عنها في هذا الخصوص).(1
) (1المادة  2/94من ميثاق اﻷمم المتحدة.
) (2موريس برتران  ،مرجع سبق ذكره  ،ص118
) (1مصطفى عبد ﷲ خشـيم  ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص 251ـ 252
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أوﻻ :جهود المح مة في حل القضا ا المتعلقة الحدود الس اس ة )البر ة(:
 /1النزاع الحدود بين بور ينا فاسو ومالي:

عرض النزاع في  20أكتو ر 1983م على مح مة العدل الدول ة ،التي ش لت بدورها
دائرة قضائ ة تألفت من الرئ س ﷴ بجاو  ،والقاضيين مانفرد ﻻخس ،وخوس ه ـ مارا
رودا ،والقاضيين الخاصين فرانسوا لوشير ،وجورج أبي صعب .وقد صدر أمر عن

هذه الدائرة اﻹجماع شير إلى تدابير أول ة تمثلت في اﻵتي):(2

 .1تشير ،رثما تتخذ قرارها النهائي في الدعو التي أق مت في  20أكتو ر 1983م،
بإشعار المح مة اﻻتفاق الخاص المعقود بين ح ومة فولتا العل ا " المعروفة اﻵن
اسم بور ينا فاسو" ،وح ومة جمهورة مالي ،الموقع في  16سبتمبر 1982م شأن

نزاع الحدود بين الدوليتين ،اتخاذ التدابير المؤقتة التال ة:

أ .تضمن ل من ح ومة بور ينا فاسو وح ومة جمهورة مالي أﻻ يتخذ أ

إجراء أ اً

ان نوعه ،من شأنه أن يزد حدة النزاع المعروض على الدائرة أو يوسع نطاقه ،أو

مس ح الطرف اﻵخر في امتثال أ ح م تصدره الدائرة في القض ة.

ب .تمتنع الح ومتان لتاهما عن إت ان أ عمل يرجح أن عوق جمع اﻷدلة التي تهم

القض ة الحال ة.

ج .تواصل لتا الدولتين التقيد بوقف إطﻼق النار الذ

الدولتين في  31د سمبر 1985م.

رتب اتفاق بين رئ س

د .تسحب لتا الدولتان قواتهما المسلحة إلى المواقع أو إلى ما وراء الخطو التي
تقرر ،في غضون  20يوماً من صدور هذا اﻷمر ،اتفاق بين الح ومتين المذ ورتين،
على أن ون مفهوماً أن شرو سحب القوات ستوضع اﻻتفاق المشار إل ه  ،وأنه
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ،ستشير الدائرة ذاتها الشرو

موجب أمر منها.

) (2موجز اﻷحكام والفتاوي واﻷوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،نيويورك 1948 :ـ  ، 1991ص ص
 211ـ 231
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هـ .ف ما يتعل بإدارة المناط المتنازع عليها ،ﻻ يجوز تغيير الوضع الذ

قبل اﻷعمال العس رة التي أدت إلى طلب التدابير المؤقتة.

 .2تطلب إلى و يلي الطرفين إشعار قلم سجل المح مة دون تأخير أ

الح ومتين في إطار النقطة د 1/أعﻼه.

ان سائداً

اتفاق بين

 .3تقرر رثما صدر الح م النهائي ،ودون مساس بتطبي المادة  76من الﻼئحة،
أن تظل المسائل المشمولة بهذا اﻷمر قيد نظر الدائرة.

واعتمدت الدائرة التي ش لتها المح مة للنظر في النزاع على الحدود في ح مها

اﻹجماع خ

الح م الذ

الحدود في المنطقة المتنازع عليها بين الدولين .وقد صدر منطوق

أصدرته الدائرة في  22د سمبر 1986مم على أن خ

الحدود بين

بور ينا فاسو وجمهورة مالي في المنطقة المتنازع عليها  ،ما هي معرفة في اﻻتفاق
الخاص المعقود في  16سبتمبر 1983م بين الدولتين  ،على أن تقوم الدائرة في وقت

ﻻح بتعيين ثﻼثة خبراء أمر منها  ،وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ال ار عة من اﻻتفاق

الخاص المعقود في  16سبتمبر 1983م  ،والذ

اتفقت هاتان الدولتان موج ه على

رفع النزاع المتصل بتعين جزء من حدودهما المشتر ة إلى دائرة من دوائر المح مة .
مهمة الدائرة هي أن تبين خ

الحدود بين الدولتين في المنطقة المتنازع عليها،

والمعينة المادة اﻷولى من اﻻتفاق الخاص أنها تتألف من )شر

من اﻷرض متد

من قطاع ورو ومالي" ،جيبو " فولتا العل ا" حتى منطقة الي ما ف ه تلك المنطقة(.

وقد بينت ل من الدولتين في عرائضهما المقدمة إلى الدائرة خ الحدود الذ

تعتبره

قائماً على أساس متين قانوناً .والقواعد التي تنطب على القض ة مصدر الحقوق التي
يدعيها الطرفان تتمثل في اﻵتي):(1

 .1مبدأ عدم المساس الحدود الموروثة عن اﻻستعمار.

) (1موجز اﻷحكام والفتاوي واﻷوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،نيويورك 1948 :ـ  ، 1991ص ص
 228ـ 229
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 .3دور م اد العدل واﻹنصاف.
 .4قانون المستعمرات الفرنسي.

وقد ﻻحظت دائرة مح مة العدل الدول ة في هذه القض ة أن الطرفين لم

التعهد الذ

تف ا

نصت عل ه المادة  1/94من ميثاق اﻷمم المتحدة ،بل أعلنا ذلك في

اﻻتفاق الخاص بينهما ،الذ

أق ار ف ه أن الح م الصادر وفقاً لذلك اﻻتفاق س ون

ملزمًا ونهائ ًا النس ة لهما .وعلى هذا اﻷساس ق ﻼ ح م المح مة الصادر في 10

يناير 1986م).(2

) (2

نفس المرجع  ،ص236
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خرطة تخط ط ة رقم ) (1تبين الخ الذ اعتمدته الدائرة في النزاع بين بور ينا فاسو ومالي

المصدر :موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة ،نيو ورك 1948 :ـ

1991م  ،ص238
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 /2النزاع الحدود بين الجماهير ة العر ة الليب ة وتشاد:
حدث ن ازع بين ليب ا وتشاد حول شر

أوزو ،والذ احتلته ليب ا منذ عام 1973م،

وعرض النزاع على مح مة العدل الدول ة .قررت المح مة في ح مها الصادر في 3
فبراير 1994م أن الحدود بين ليب ا وتشاد تثبتها معاهدة الصداقة وحسن الجوار

المعقودة في  10أغسطس 1955م بين الجمهورة الفرنس ة والمملكة الليب ة المتحدة ،
وحددت مسار تلك الحدود .والتي قررت موجبها أن شر

اﻷراضي التشاد ة ).(1

أوزو جزء ﻻ يتج أر من

) (1موجز اﻷحكام والفتاوي واﻷوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  ،نيويورك 1992 :ـ 1996م  ،ص
ص 76ـ 83
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خرطة تخط ط ة رقم ) (2تبين الخ الذ أعتمدته المح مة في النزاع بين الجماهيرة الليب ة وتشاد

المصدر :موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة  ،نيو ورك 1992 :ـ

1996م  ،ص80
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ثان اً :جهود المح مة في حل القضا ا المتعلقة الحدود ال حر ة:

قصد الحدود ال حرة والجزرة :الم اه اﻹقل م ة المتاخمة لسواحل الدولة ،والتي

تشترك فيها عادة قو إقل م ة وعالم ة.

لقد خصصت اتفاق ة اﻷمم المتحدة لقانون ال حار لعام 1982م الجزء الخامس

عشر للحديث عن تسو ة المنازعات الدول ة الوسائل السلم ة )المواد  279ـ .(299
إلى ق اررات اخت ارة وأخر إلزام ة،

و شمل هذا الجزء على أح ام ٕ ،واجراءات تؤد
تصدرها مح مة قانون ال حار ضد الدول اﻷطراف في اﻻتفاق ة فق  ،أ

معنى أن

اختصاصها عتبر محدوداً مقارنة اختصاص مح مة العدل الدول ة التي م نها النظر
في جم ع الخﻼفات بين الدول .و ناء على هذه اﻻختصاصات فقد نظرت مح مة

العدل الدول ة في ثير من المنازعات ال حرة والجزرة بين الدول نتطرق إلى أحد

النزاعات اﻷفرق ة.

قض ة نزاع الحدود ال حر ة بين غين ا ب ساو ضد السنغال:

عد أن حصلت غين ا ب ساو والسنغال على استقﻼلهما نشأ بينهما نزاع حول تعيين

حدود إقل ميهما ال حرين  .وفي عام 1985م أبرم الطرفان اتفاق تح م لعرض ذلك

النزاع على مح مة تح م ،وقد نصت المادة الثان ة من اﻻتفاق على " أن توجه
المسألتين التاليتين إلى مح مة التح م):(1

 .1هل لﻼتفاق الذ

تم إبرامه بت ادل الرسائل في  26أبرل 1960م بين فرنسا

والبرتغال قصد تعيين الحدود ال حرة بين السنغال "التي انت عندئذ دولة تتمتع
الح م الذاتي" ،ومقاطعة غين ا البرتغال ة ،والذ

يتصل الحدود ال حرة ،قوة القانون

في العﻼقات بين جمهورة غين ا ب ساو وجمهورة السنغال؟

) (1اﻷمم المتحدة :موجز اﻷحكام والفتاوى واﻷوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  1948ـ 1991م ،
ص.279
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 .2في حالة اﻹجا ة على المسألة اﻷولى النفي ،ما هو مسار الخ الذ

اﻹقل م لكل من جمهورة غين اـ ب ساو وجمهورة السنغال ؟

عين حد

ونصت المادة  9من اﻻتفاق على أن قرار التح م يجب أن يتضمن رسم خ

الحدود على خرطة .وفي  31يوليو 1989م ،نطقت مح مة التح م أغلب ة صوتين
مقابل صوت ح مها الذ نص على أن لﻼتفاق المبرم بت ادل الرسائل في  26أبرل

1960م ،والمتصل الحدود ال حرة ،قوة القانون في العﻼقات بين الدولتين ،ف ما
يتعل فق

المناط المذ ورة في اﻻتفاق .ما أنها رأت أنه لم توجد ضرورة ﻹلحاق

خر طة تحدد مسار خ

الحدود .إﻻ أن غين ا ـ ب ساو في  23أغسطس 1989م

أقامت دعو جديدة على السنغال شأن نزاع حول وجود وشرع ة قرار تح م صادر

في  31يوليو 1989م عن مح مة التح م لتحديد الحدود ال حرة بين الدولتين .وفي

 18يناير 1990م ،طلبت غين ا ـ ب ساو من المح مة ،سبب أعمال قالت أن

اﻷسطول السنغالي قام بها في منطقة حرة تعتبرها غين اـ ب ساو منطقة نزاع بين

الطرفين ،أن تشير التدابير المؤقتة  ،أن متنع الطرفان عن الق ام في المنطقة

المتنازع عليها عن الق ام أ

فعل أو تدبير مهما ان نوعه ،طوال فترة الدعو إلى

أن تبت فيها المح مة .نظرت مح مة العدل الدول ة في القض ة ،وفي  2مارس

1990م ،أصدرت أم اًر اﻷغلب ة رفضت ف ه طلب غين ا ـ ب ساو المودع لد

قلم

المسجل في  18يناير 1990م ،اﻹشارة لتدابير مؤقتة .وواصلت جهودها لحل القض ة
عد أن أودعت غين ا ـ ب ساو في  12مارس 1991م لد

قلم سجل المح مة طل اً

ثان اً تلتمس ف ه من المح مة النظر في القض ة .ومن خﻼل استعراض س اق الدعو

وموجز الوقائع ،والذ تبين ف ه أن فرنسا اقترحت في رسائلها مع البرتغال ،ف ما يتعل
الحد الخارجي لل حر اﻹقل مي ،تتكون الحدود من خ

مستق م مرسوم على 240

درجة من تقاطع امتداد الحد البر  ،وعﻼمة أقصى درجات الجزر ،ممثﻼً ،لذلك

الغرض ،منارة يب رو سو .وف ما يتعل

المناط المتاخمة والجرف القار  ،يتش ل
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مستق م ،بنفس اﻻتجاه ،لحد ال حار اﻹقل م ة .وأعرت

البرتغال في رسالتها عن موافقتها على هذا اﻻقتراح .و ناءاً على ذلك واصلت مح مة
العدل الدول ة جهودها لحل القض ة .وفي  22نوفمبر 1991م أصدرت منطوق الح م

التالي):(1

 .1أن المح مة اﻹ جماع ترفض دفع جمهورة غين اـ ب ساو أن قرار التح م
ﻼ اتفاق  12مارس
الصادر في  31يوليو 1989م عن مح مة التح م المنشأة عم ً

1985م بين الدوليتين ،غير ذ وجود.

 .2إن المح مة أغلب ة ترفض دفع جمهورة غين اـ ب ساو أن قرار التح م الصادر
ﻻغ و اطل تماماً.
في  31يوليو 1989م ٍ

 .3إن المح مة اﻷغلب ة ترفض دفع جهورة غين ا ـ ب ساو أنه ل س لح ومة السنغال
ما يبرر سعيها ﻷن ُفرض على ح ومة غين ا ـ ب ساو تنفيذ قرار التح م الصادر في
 31يوليو 1989م ،وتقرر ،ف ما يتعل الدفع المقدم من ح ومة السنغال بهذا المعنى،
أن قرار التح م الصادر في  31يوليو 1989م شرعي وملزم لجمهورة السنغال

وجمهورة غين اـ ب ساو  ،وهما ملزمتان بتنفيذه.

ثالثاً :جهود المح مة في حل القضا ا البر ة وال حر ة والجزر ة:
 /1القض ة المتعلقة الحدود البر ة وال حر ة بين الكاميرون نيجير ا:
رفعت الكاميرون في  29مارس 1994م دعو

ضد نيجيرا لمح مة العدل

الدول ة شأن نزاع وصفته أنه " يتصل أساسًا مسألة الس ادة على ش ه جز رة اكاسي
" .وذ رت الكاميرون أن نيجيرا " تنازع في ح الكاميرون ]في ش ه جز رة اكاسي[ ،
وأنه منذ نها ة عام 1993م ،اتخذت هذه المنازعة ش ل " عدوان قامت ه جمهورة

نيجيرا اﻻتحاد ة التي تحتل قواتها عدة مواقع اميرون ة في ش ه جز رة اكاسي" ،وأن
ذلك قد أسفر عن إلحاق ضرر الغ بجمهورة الكاميرون التي تطلب

) (1اﻷمم المتحدة  :مجموعة أحكام وفتاوي محكمة العدل الدولية 1991م  ،ص ص 293ـ 303
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المح مة أن تأمر بجبره .ما صرحت الكاميرون أن ]تعيين الحدود ال حرة بين

الدوليتن[ ظل تعييناً جزئ اً  ،وأنه رغم المحاوﻻت العديدة الرام ة إلى إتمامه لم يتم ن

الطرفان من الق ام بذلك  ،وأنها تطلب التالي من المح مة ،أن تحدد مسار الحدود

ال حرة بين الدولتين في اﻷماكن التي لم سب

أن عينت فيها تلك الحدود في عام

1975م .وفي ختام طلبها ،قدمت الكاميرون الطل ات التال ة):(1

أ .أن الس ادة على ش ه جزر اكاسي هي للكاميرون مقتضى القانون الدولي ،وأن
ش ه الجز رة تلك جزء ﻻ يتج أز من إقل م الكاميرون.

ب .أن جمهورة نيجر ا اﻻتحاد ة قد انته ت ،وﻻ تزال تنتهك المبدأ اﻷساسي
القاضي احترام الحدود الموروثة عن اﻻستعمار "مبدأ الح ازة الجارة".

ج .أن جمهورة نيجيرا اﻻتحاد ة ،استعمالها القوة ضد جمهورة الكاميرون ،قد
أخلت وﻻ تزال تخل ،التزاماتها موجب القانون الدولي الناشيء عن المعاهدات
والقانون العرفي والدولي.

د .أن جمهورة نيجيرا اﻻتحاد ة ،احتﻼلها العس ر

لش ه جز رة اكاسي

الكاميرون ة ،قد أخلت ،وﻻ تزال تخل اﻻلتزامات الواج ة عليها مقتضى القانون
الناشيء عن المعاهدات والقانون العرفي.

هـ .أن على جمهورة نيجيرا اﻻتحاد ة ،النظر إلى هذه اﻻنتهاكات السالفة الذ ر
لﻼلتزام القانوني ،واج اً ّبيناً يلزمها أن تنهي وجودها العس ر
الكاميرون ،وأن تقوم على الفور ودون قيد أو شر سحب قواتها من ش ه جز رة
اكاسي الكاميرون ة.

في إقل م

و .أن اﻷفعال غير المشروعة دول اً المشار إليها في )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ(
أعﻼه تترتب عليها مسؤول ة تقع على عات جمهورة نيجيرا اﻻتحاد ة.

) (1اﻷمم المتحدة :موجز اﻷحكام واﻷوامر والفتاوي الصادرة عن محكمة العدل الدولية  1992ـ 1996م  ،ص
ص 102ـ 104
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نزاع بين الدولتين شأن حدودهما ال حرة ،تطلب جمهورة

ز .أنه منعاً لنشوء أ
الكاميرون من المح مة أن تقضي مد حدودها ال حرة مع جمهورة نيجيرا
اﻻتحاد ة إلى حدود المنطقة ال حرة التي ضعها القانون الدولي تحت وﻻ ة ل
منهما.

وفي  6يونيو 1994م أودعت الكاميرون طل اً إضاف اً ل شمل نزاعاً آخر وصفته
أنه يتصل أساساً " مسألة الس ادة على جزء من إقل م الكاميرون في منطقة حيرة
تشاد" اعت ارها جزءاً ﻻ يتج أز من إقل م الكاميرون ،والتي احتلتها نيجيرا.
و عد ذ رها لرسالتي رئ س مجلس اﻷمن المؤرختين في  29فبراير 1996م واللتين

تطل ان من الطرفين :احترام وقف إطﻼق النار الذ

وافقا عل ه في  17فبراير

1996م ،واﻻمتناع عن الق ام أعمال عنف أخر  ،واتخاذ التدابير الﻼزمة لعودة
قواتهما إلى المواقع التي انت تحتلها قبل عرض الن زاع على مح مة العدل الدول ة.
ٕوايرادها لمقترح اﻷمين العام لﻸمم المتحدة بإ فاد عثة لتقصي الحقائ إلى ش ه جز رة
اكاسي ،قررت المح مة التدابير المؤقتة التال ة):(2

 .1ين غي أن فل الطرفان عدم اتخاذ أ إجراء من أ نوع  ،وﻻ س ما أ إجراء من
جانب قواتهما المسلحة  ،قد تصدره المح مة في القض ة  ،أو قد يؤد

النزاع المعروض عليها أو طيل أمده.

 .2ين غي أن يراعي الطرفان اﻻتفاق الذ

إلى تفاقم

تم التوصل إل ه بين وزر الخارج ة في

ا ار بتوغو في  17فبراير 1996م  ،لوقف جم ع اﻷعمال العدائ ة في ش ه جز رة

اكاسي.

 .3ين غي أن

فل الطرفان أﻻّ يتجاوز وجود أ قوات مسلحة في ش ه جز رة اكاسي

المواقع التي انت تتمر ز فيها قبل  3فبراير 1996م.
) (2اﻷمم المتحدة  :المرجع السابق  ،ص .103
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 .4ين غي أن يتخذ الطرفان جم ع الخطوات الﻼزمة للحفا على اﻷدلة ذات الصلة
بهذه القض ة داخل المنطقة المتنازع عليها.

 .5ين غي أن قدم الطرفان ل مساعدة ل عثة تقصي الحقائ التي اقترح اﻷمين العام

لﻸمم المتحدة إ فادها إلى ش ه جزر اكاسي.

ﻼح على أمر المح مة هذا أنه استند على رسالتي رئ س مجلس اﻷمن ،ومقترح

اﻷمين العام لﻸمم المتحدة ،مما يؤ د التأثير الكبير لمجلس اﻷمن واﻷمين العام على
عمل المح مة الدول ة.

قدمت نيجيرا في  13د سمبر 1995م ثمان ة دفوع ابتدائ ة ،طاعنة في وﻻ ة

المح مة ،وفي مقبول ة إدعاءات الكاميرون .وقد قررت المح مة في ح مها الصادر
في  11يونيو 1998م شأن هذه الدفوع اﻻبتدائ ة التي قدمتها نيجيرا في القض ة

المتعلقة الحدود البرة وال حرة بين الكاميرون ونيجيرا الكاميرون ضد نيجيرا ،أن

لديها وﻻ ة للنظر في موضوع القض ة التي أقامتها الكاميرون أمامها .وقررت أ ضاً أن
إدعاءات الكاميرون مقبولة).(1
وفي  28أكتو ر 1998م ،قدمت نيجيرا طلب إلى المح مة ﻹصدار ح م لتفسير

ح مها الصادر في  11يونيو 1998م بخصوص الدفوع اﻻبتدائ ة التي قدمتها.
ونظرت المح مة في القض ة ،وأصدرت في  25مارس 1999م ح مها أكدت ف ه
عدم مقبول ة طلب نيجيرا تفسير الح م الصادر عن المح مة في  11يونيو 1998م

في القض ة المتعلقة الحدود البرة وال حرة بين الكاميرون ونيجيرا ]الكاميرون ضد
نيجيرا[ ،دفوع ابتدائ ة .ما رفضت المح مة في ح مها ذلك اﻹجماع ،طلب

الكاميرون أن تتحمل نيجيرا التكاليف اﻹضاف ة التي سببها طلب إعادة التفسير
للكاميرون).(2

) (1اﻷمم المتحدة :موجز اﻷحكام والفتاوى واﻷوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  1997ـ 2002م  ،ص
ص 35ـ 46
) (2نفس المرجع  ،ص ص  63ـ .66
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 /2قض ة النزاع الجزر بين بوتسوانا ضد ناميب ا:

في  17مايو 1996م أرسلت بوتسوانا وناميب ا رسالة مشتر ة إلى مسجل

المح مة ،تضمنت النص اﻷصلي ﻻتفاق خاص بين الدولتين ُوّقع في  15فبراير
1996م ،ودخل حيز النفاذ في نفس التارخ ،وتنص المادة اﻷولى منه على أن "

بناء على أساس المعاهدة اﻹنجليزة ـ اﻷلمان ة المعقودة
طلب من المح مة أن تقررً ،
في  1يوليو 1890م ] ف ما يتعل مجاﻻت النفوذ للبلدين في أفرق ا [ ،وقواعد

وم اد

القانون الدولي ،الحد بين ناميب ا و وتسوانا حول جز رة اس يلي /سيدودو،

والمر ز القانوني للجز رة .ونظرت المح مة في القض ة وقررت في ح مها الصادر في

 13د سمبر 1999م اﻷغلب ة أن الحد بين جمهورة بوتسوانا وجمهورة ناميب ا سير

على خ أعم المقاسات في القناة الشمال ة من نهر تشو ي حول جز رة اس يلي/

سيدودو  ،وأن هذه الجز رة تش ل جز اًر من إقل م بوتسوانا).(1

الخاتمــة

انطلقت هذه الدراسة في اﻷساس من ندرة الد راسات الس اس ة والقانون ة للمنازعات

الدول ة ،وعﻼقتها منظمة اﻷمم المتحدة صفة عامة ،ومح مة العدل الدول ة فيها
صفة خاصة .ولقد مثلت هذه الندرة القاعدة لهذه الدراسة  ،و ذلك فقد ان الهدف

الرئ س من هذه الدراسة هو محاولة سد عض النقص في مجال د ارسة المنازعات

الدول ة ودور اﻷمم المتحدة في حلها  ،وذلك من خﻼل دور مح مة العدل الدول ة في
هذا الخصوص من خﻼل شرح وتحليل اﻹجراءات التي قامت بها أو اتخذتها المح مة

تجاه هذه المنازعات.
ولتحقي

هذا الهدف اﻷساسي سعت الدراسة للتعرف على ماه ة مح مة العدل

الدول ة ،من خﻼل شرح وتحليل طرقة تش يلها ،ومعرفة طب عة اﻻختصاصات
المخولة لها ،وطب عة ق ارراتها .ما هدفت ذلك إلى التعرف على جهود مح مة العدل
) (1اﻷمم المتحدة :المرجع السابق  ،ص.139
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الدول ة لحل عض المنازعات الحدود ة اﻷفرق ة من خﻼل شرح وتحليل طب عة عض
الق اررات التي أصدرتها المح مة شأن عض المنازعات الدول ة اﻷفرق ة.

وتأس سًا على ذلك فإن هذه الدراسة قامت على الفرض ة الرئ سة التال ة والتي

مفادها) :أن الجهود التي بذلتها مح مة العدل الدول ة أدت إلى حل عض المنازعات

الحدود ة اﻷفرق ة(.

إن التطرق الشرح والتحليل لﻸهداف السالفة الذ ر هو الذ

يؤ د و وضح لنا

صحة هذه الفرض ة من عدمها .وتم التر يز على ماه ة مح مة العدل الدول ة  ،من

حيث التنظ م واﻻختصاصات وطب عة الق اررات التي تصدرها ،استناداً إلى نظامها
اﻷساسي.

وت عاً لذلك أخي اًر أخذت الدراسة نماذج للجهود التي بذلتها مح مة العدل الدول ة لحل

عض المنازعات الدول ة الحدود ة اﻷفرق ة التي عرضت عليها ،والتي تمثلت في

الجلسات والمناقشات التي قامت بها ،والتي أدت إلى إصدار ق اررات وأح ام تهدف إلى

حل هذه المنازعات الطرق السلم ة  ،وأن هذه الق اررات قد وضحت لنا موقف قضاة

المح مة من المنازعات التي عرضت عليها.

و التالي قد حاولت الدراسة اﻹجا ة عن التساؤﻻت والفرض ة الرئ سة التي طرحتها

في المقدمة ،وخلصت إلى النتائج التال ة:

 .1التأكيد على مبدأ احترام الحدود القائمة بين الدول ،مع مراعاة واصطحاب مشار ة

س ان اﻷراضي الحدود ة في عمل ة تحديد وترس م الحدود لضمان عدم تجدد اندﻻع

المنازعات مرة أخر  ،ومساعدة الدول اﻻستعمارة مستعمراتها في الحصول على
المعلومات والخر التي تساهم في تحديد وترس م الحدود المختلفة.

 .2إن طب عة ق اررات مح مة العدل الدول ة في حالة التح م ذات طا ع ملزم ﻷطراف

النزاع  ،مما أثر ذلك على دورها في حل ثير من المنازعات الدول ة ،أما طب عة
ق ارراتها في حالة اﻻستشارة والفتو ذات طا ع غير ملزم في أغلب أر الفقه الدولي.
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 .3إن الجهود التي بذلتها مح مة العدل الدول ة ان لها دو اًر بي اًر في حل الكثير من

المنازعات الدول ة الحدود ة في أفرق ا التي رفعت إليها من أطراف النزاع.

 .4إن عض الدول اﻷفرق ة ﻻ تلجأ إلى مح مة العدل الدول ة في حل منازعاتها،
ﻷنها ﻻ تث في ق ارراتها وأح امها.

 .5إن لجوء الدول اﻷفرق ة إلى مح مة العدل الدول ة في حل منازعاتها جعل لها دو ًار

فعاﻻً وأث اًر بي اًر في حل المنازعات اﻷفرق ة الحدود ة.

 .6إن الرضاء التام ق اررات وأح ام مح مة العدل الدول ة من قبل الدول اﻷفرق ة ان
له اﻷثر الكبير في حل ثير من المنازعات اﻷفرق ة الحدود ة.

ومما سب من خﻼل وصف وشرح وتحليل هذه الدراسة يتضح أن لمح مة العدل

الدول ة دور بير في حل المنازعات الدول ة  ،اﻷمر الذ

عزز صحة الفرض ة

الرئ سة والتي تفيد أن )الجهود التي بذلتها مح مة العدل الدول ة أدت إلى حل عض
المنازعات الحدود ة اﻷفرق ة(.

وحتى تؤد مح مة العدل الدول ة دورها الصورة المطلو ة توصي الدراسة اﻵتي:

 .1أن تقر جم ع الدول اﻷعضاء وغير اﻷعضاء الوﻻ ة الجبرة للمح مة على النحو
المتوخى في المادة  5/2/36من النظام اﻷساسي حتى تص ح ق اررات المح مة ملزمة

لجم ع الدول ،وحتى ح لها التدخل في أ نزاع دولي.

 .2إقامة مؤتمرات دول ة دورة لمناقشة قضا ا الحدود اﻹفرق ة المختلفة مشار ة
مح مة العدل الدول ة ،للتفاكر حول اﻻتفاق ات والقضا ا المتعلقة بتحديد وترس م الحدود

ٕواعادة تأكيدها ٕوادارتها تفاد اً لنشوب منازعات دول ة.
 .3يجب على الدول اﻷفرق ة الثقة التامة في عدالة المح مة ،من خﻼل اللجوء إليها
في حل جم ع المنازعات ،والرضاء التام ق ارراتها وأح امها.

 .4أن ون اﻻختصاص القضائي لمح مة العدل الدول ة إج ار  ،سمح لها التدخل
في أ نزاع لحله ،وعلى مجلس اﻷمن تفو ضها لذلك لحف السلم واﻷمن الدوليين.
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) (1اﻷمم المتحدة :موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة

1991 -1948م.

) (2اﻷمم المتحدة :مجموعة أح ام وفتاو مح مة العدل الدول ة 1991م.

) (3اﻷمم المتحدة :موجز اﻷح ام واﻷوامر والفتاو الصادرة عن مح مة العدل الدول ة
1996- 1992م.

) (4اﻷمم المتحدة :موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة
2002 -1997م.

) (5النظام اﻷساسي لمح مة العدل الدول ة ،اﻷمم المتحدة  ،نيو ورك :ب ت.

) (6صالح حيى الشاعر  ،تسو ة النزاعات الدول ة سلم ًا  ،م ت ة مدبولي ،الط عة اﻷولى ،

القاهرة 2006 :م

) (7ف صل عبد الرحمن علي طه ،القانون الدولي ومنازعات الحدود ،مر ز عبد الكرم

ميرغني الثقافي ،الط عة الثالثة ،الخرطوم2007 :م.

) (8ﷴ المجذوب وطارق المجذوب ،القضاء الدولي  ،1 ،منشورات الحلبي الحقوق ة ،

بيروت2009 :م.

) (9مصطفى عبد ﷲ خش م ،موسوعة علم العﻼقات الدوا ة ـ مفاه م مختارة ـ

الجماهيرة للنشر والتوزع واﻹعﻼن ،بنغاز  1425 :م ﻼد ة .

 ،1الدار

) (10مورس برتوان ،اﻷمم المتحدة من الحرب ال اردة إلى النظام العالمي الجديد ترجمة:

لطيف فرج ،دار المستقبل العري ،القاهرة1994 :م.

) (11موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة ،نيو ورك:

1991 -1948م.

) (12موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة
،نيو ورك1991 -1948:م.

) (13موجز اﻷح ام والفتاو واﻷوامر الصادرة عن مح مة العدل الدول ة

دراﺳ ـ ـﺎت إﻓ ـ ـ ـﺮﻳﻘﻴﺔ 175

