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محكمة العدل الدولٌة هً الجهاز القضائً الرئٌسً لألمم المتحدة .مقرها هو فً قصر السالم فً الهاي (هولندا) .بدأت العمل فً عام
 ،1946عندما حلت محل محكمة العدل الدولٌة الدائمة التً كانت تعمل فً قصر السالم منذ عام  .1922وهً تعمل تحت نظام أساسً ٌشبه
إلى حد كبٌر سابقتها ،وهو جزء ال ٌتجزأ من مٌثاق األمم المتحدة.
مهام المحكمة
المحكمة لها دور مزدوج :حل النزاعات القانونٌة المقدمة إلٌها من الدول وفقا للقانون الدولً ،وتقدمة آراء استشارٌة فً المسائل القانونٌة
المحالة إلٌها من قبل األجهزة والوكاالت الدولٌة المخولة.
تكوين
تتألف المحكمة من  15قاضٌا منتخبٌن لمدة تسع سنوات من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن وٌصوت هذان الجهازان فً آن
واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن اآلخر .وال تشمل المحكمة أكثر من قاض واحد من أي جنسٌة .وتجري االنتخابات كل ثالث سنوات
لثلث المقاعد ،وٌجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدٌن .ال ٌمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون.
ٌجب أن تتوفر فً ال قضاة المؤهالت المطلوبة فً بلدانهم للتعٌٌن فً أرفع المناصب القضائٌة ،أو أن ٌكونوا رجال قانون ذوي كفاءة مشهود
بها فً القانون الدولً .تكوٌن المحكمة ٌجب أٌضا أن ٌ عكس أهم أشكال الحضارة والنظم القانونٌة الرئٌسٌة فً العالم.
عندما ال تتضمن المحكمة قاض ٌحمل جنسٌة دولة طرف فً قضٌة معروضة أمام المحكمةٌ ،جوز لتلك الدولة أن تختار قاضٌا ً مخصصا لتلك
القضٌة.
التشكٌل الحالً للمحكمة هو كالتالً :الرئٌس رونً أبراهام (فرنسا)؛ نائب الرئٌس عبدالقوي ٌوسف (الصومال)؛ القضاة هٌساشً أوادا
(الٌابان)؛ بٌتر تومكا (سلوفاكٌا)؛ محمد بنونة (المغرب)؛ أنطونٌو كانسادو ترٌنداد (البرازٌل)؛ كرٌستوفر جرٌن وود (المملكة المتحدة)؛
شٌوٌه هانكٌن (الصٌن)؛ جوان دونوغٌو (الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة )؛ جورجٌو غاٌا (إٌطالٌا)؛ جولٌا سٌبوتٌند (أوغندا)؛ دلفٌربهانداري
(الهند)؛ باترٌك لٌبتون روبنسون (جاماٌكا)؛ جٌمس كروفرد (أوسترالٌا)؛ وكٌرٌل غٌفورغٌان (روسٌا).
رئٌس قلم المحكمة هو السٌد فٌلٌب كوفرور ،من جنسٌة بلجٌكٌة ،ونائب رئٌس قلم المحكمة هو السٌد جان بٌلٌه فومٌتً ،كامٌرونً الجنسٌة.
قضايا النزاعات بين الدول
األطراف
ال ٌجوز إال للدول أن تكون أطرافا ً أمام المحكمة .وٌحق هذا للدول األعضاء فً األمم المتحدة (فً الوقت الحاضر  193دولة) .
إختصاص المحكمة
ال ٌمكن للمحكمة البت فً نزاع إال إذا كانت الدول المعنٌة قد قبلت بإختصاصها بإحدى الطرق التالٌة:
( )1من خالل إبرام خاص بٌنهما لعرض النزاع على المحكمة؛
( )2بحكم شرط فً معاهدة ،أي ،عادة ،عندما تكون معاهدة تتضمن بندا ٌقضً بأن ،فً حال وجود خالف على تفسٌرها أو تطبٌقهاٌ ،جوز
ألحد األطراف أن تحٌل النزاع إلى المحكمة .أكثر من  300معاهدة أو اتفاقٌة تتضمن هكذا بندا؛
( )3بموجب إعالن إنفرادي ،حٌث ٌجوز للدول األطراف فً النظام األساسً للمحكمة أن تتخٌر إصدار إعالن إنفرادي تقر فٌه بالصفة
االلزامٌة الختصاص المحكمة بالنسبة ألٌة دولة أخرى تقبل بنفس االلتزام .إعالنات من  72دولة فً الوقت الحاضر سارٌة المفعول ،و
البعض منهم تتضمن تحفظات أو تستثنً أنواعا معٌنة من المنازعات.
فً حاالت الشك حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص ،هً المحكمة نفسها التً تقرر.
اإلجراءات
ٌتم تعرٌف اإلجراءات التً تتبعها المحكمة فً قضاٌا المنازعات فً نظامها األساسً ،وفً قواعد المحكمة التً اعتمدت بموجب النظام
األساسً عام  ،1978ومنذ ذلك الحٌن تم تعدٌل بعض أحكامها (أحدث التعدٌل دخل حٌز التنفٌذ فً  29سبتمبر  .)2005وتشمل اإلجراءات
الجزء الخطً ،الذي ٌتم فٌه تقدٌم الدعوى وتبادل المذكرات ،والجزء الشفوي الذي ٌشمل الجلسات العلنٌة و ٌخاطب الوكالء والمحامون
المحكمة .بما أن للمحكمة لغتٌن رسمٌتٌن (اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة) تتم ترجمة كل ما كتب أو قٌل من لغة الى األخرى.
بعد اإلجراءات الشفهٌة تتداول المحكمة فً جلسة سرٌة ،ثم تصدر حكمها فً جلسة علنٌة .الحكم نهائً وغٌر قابل لالستئناف .فً حال دولة
معنٌة لم تمتثل لذلك الحكمٌ ،جوز للطرف اآلخر أن ٌلجأ إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
تقوم المحكمة بواجباتها بكامل أعضائها .ولكن ،بناء على طلب من األطرافٌ ،جوز لها أٌضا أن تشكل دوائر مخصصة للنظر فً قضٌة
معٌنة (تم تطبٌق هذه المادة فً ست قضاٌا منذ عام  .)1946وكذلك ٌتم انتخاب دائرة لإلجراءات المستعجلة سنوٌا ً من قبل المحكمة وفقا
لنظامها األساسً.

-2منذ عام  1946أصدرت المحكمة  125حكما فً المنازعات المتعلقة بقضاٌا عدة منها الحدود البرٌة ،والحدود البحرٌة والسٌادة اإلقلٌمٌة،
وعدم استخدام القوة ،وانتهاكات للقانون اإلنسانً الدولً وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول ،والعالقات الدبلوماسٌة ،وأخذ الرهائن ،وفً
حق اللجوء والجنسٌة والوصاٌة وحقوق المرور و الحقوق االقتصادٌة.
مصادر القانون الذي تطبقه المحكمة
قرارات المحكمة تتخذ وفقا للمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة المعمول بها ،والعرف الدولً ،والمبادئ العامة للقانون ،وكوسٌلة فرعٌة ،األحكام
القضائٌة ومذاهب كبار المؤلفٌن فً القانون العام.
اآلراء االستشارية
إجراءات استصدار اآلراء االستشارٌة مفتوحة فقط للمنظمات الدولٌة .فً الوقت الحالً ٌحق األجهزة الخمس التابعة لألمم المتحدة و 16
وكالة متخصصة تابعة ألسرة األمم المتحدة طلب رأٌا استشارٌا.
عند استالمها إلتماس رأي ،تضع المحكمة قائمة بالدول والمنظمات القادرة على تقدٌم معلومات ذات صلة وتعطٌها فرصة لتقدٌم بٌانات خطٌة
أو شفهٌة .إجراءات استصدار الفتاوى مبنٌة على القواعد التً تنطبق على إجراءات التقاضً ،ومصادر القانون المطبق هً نفسها .مبدئٌا
فتاوى المحكمة هً استشارٌة الطابع وبالتالً فهً لٌست ملزمة على الهٌئات الطالبة .و لكن فً بعض الحاالت المعٌنةٌ ،شترط أن تكون
الفتوى ملزمة.
منذ عام  1946أصدرت المحكمة  27رأٌا استشارٌا ،فً جملة أمور قانونٌة منها إعالن كوسوفو استقاللها من جانب واحد ،العواقب القانونٌة
الناشئة عن تشٌٌد جدار فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ،االنضمام إلى عضوٌة األمم المتحدة ،التعوٌضات عن األضرار المتكبدة خالل
الخدمة فً األمم المتحدة ،الوضع اإلقلٌمً لجنوب غرب أفرٌقٌا (نامٌبٌا) والصحراء الغربٌة ،واألحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارٌة الدولٌة،
نفقات بعض إدارات األمم المتحدة ،وانطباق اتفاق مقر األمم المتحدة ،وحالة مقرري حقوق اإلنسان ،ومشروعٌة التهدٌد أو استخدام األسلحة
النووٌة.
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مشروع غابشٌكوفو-ناغٌماروس (هنغارٌا ضد سلوفاكٌا)
األنشطة المسلحة على أراضً الكونغو (جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة ضد أوغندا)
بعض األنشطة التً تقوم بها نٌكاراغوا فً المنطقة الحدودٌة (كوستارٌكا ضد نٌكاراغوا)
االلتزام بالتفاوض من أجل منفذ إلى المحٌط الهادئ (بولٌفٌا ضد تشٌلً)
مسألة تعٌٌن حدود الجرف القاري بٌن نٌكاراغوا وكولومبٌا ما وراء  200مٌل بحري من ساحل نٌكاراغوا (نٌكاراغوا ضد
كولومبٌا)
االنتهاكات المزعومة لحقوق السٌادٌة و المساحات البحرٌة فً البحر الكارٌبً (نٌكاراغوا ضد كولومبٌا)
ترسٌم الحدود البحرٌة فً البحر الكارٌبً والمحٌط الهادي (كوستارٌكا ضد نٌكاراغوا)
ترسٌم الحدود البحرٌة فً المحٌط الهندي (الصومال ضد كٌنٌا)
الخالف حول وضع واستخدام مٌاه سٌالال (تشٌلً ضد بولٌفٌا)
الحصانات واإلجراءات الجنائٌة (غٌنٌا االستوائٌة ضد فرنسا)
بعض األصول اإلٌرانٌة (جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة ضد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)
الحدود البرٌة فً المنطقة الشمالٌة من جزٌرة بورتٌو (كوستارٌكا ضد نٌكاراغوا)
تطبٌق االتفاقٌة الدولٌة لقمع تموٌل اإلرهاب واالتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري (أوكرانٌا ضد االتحاد
الروسً)
طلب إعادة النظر فً الحكم الصادر ٌوم  23ماٌو من عام  2008فً القضٌة المتعلقة بالسٌادة على بٌدرا برانكا  /بوالو باتو
بوتٌه ،مٌدل روكس وساوث لٌدج (مالٌزٌا  /سنغافورة)) ،مالٌزٌا ضد سنغافورة(

إدارة المعلومات:
السٌد  ،Andrey Poskakukhinسكرتٌر األول للمحكمة ،رئٌس قسم )(+31 (0)70 302 2336
السٌد  Boris Heimوالسٌدة  ،Joanne Mooreمسؤوالن اعالمٌان )(+31 (0)70 302 2337
السٌد  ،Avo Sevag Garabetمسؤول إعالمً معاون )(+31 (0)70 302 2394
السٌدة  ،Genoveva Madurgaمساعدة إدارٌة )(+31 (0)70 302 2396
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