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ز

يتضّمــن هذا املنشور موجز األحكام والفتاوى واألوامر ذات الطابع املوضوعي والصادرة عن حمكمـة 
العـــــــــــــدل الدوليـــة، بصفتهــــــــــا اجلهــاز القضائي الرئيســــــــــي لألمـــــم املتحدة، يف الفرتة مــــــــــن 1 كانون الثاين/يناير 
 2008 إىل 31 كانون األول/ديسمرب 2013  وهو استمــــرار ألربعـــة منشــورات سابقة بشأن نفس املوضوع 
الفــــــــــرتات 1948 - 1991، و1992 - 1996،  غطــــــــــت  و3(  و2   Add.1و  ST/LEG/SER.F/1( 

و1997 - 2002، و2003 - 2007 على التوايل 1 
وخالل الفرتة املشمولة هبذا املنشور، أصدرت احملكمة 28 حكمًا وفتوى وأمراً تتسم كلها بطابع 
موضوعي  وجيدر باملالحظة أن املواد الواردة يف هذا املنشور هي موجز أعّده قلم احملكمة، وال ترتتب على 
احملكمة أّي مســــــــــؤولية بشــــــــــأنه  فهذا املوجز معّد ألغراض اإلعالم وال جيوز االستشهاد به عوض النصوص 

الفعلية لألحكام أو الفتاوى أو األوامر  كما ال يعّد تفسرياً للنصوص األصلية 
وتنّوه شــــــــــعبة التدوين يف مكتب الشؤون القانونية باملساعدة القّيمة اليت تلّقتها من قلم احملكمة يف 

إتاحة هذا املوجز للنشر 

 ST/LEG/SER.F/1/Add.4 موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية منشورة يف  1

تصديـــــر





1

 168 - السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وميدل روكس، وساوث ليدج 
)ماليزيا/سنغافورة(

الحكم الصادر في 23 أيار/مايو 2008

أصدرت حمكمة العدل الدولية، يف 23 أيار/مايو 2008، حكمها 
يف القضية املتعلقة بالســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وميدل 

روكس، وساوث ليدج )ماليزيا/سنغافورة( 
وكانــــــــــت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التــــــــــايل: نائب الرئيس 
اخلصاونة، رئيســــــــــًا باإلنابة؛ والقضاة راجنيفا، وشي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان 

دوغارد وشرينيفاسا راو؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 300( على النحو التايل:
“إن احملكمة،

بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،  )1(
تســــــــــتنتج أن الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته تتبع 

مجهورية سنغافورة،
املؤيـدون: الرئيس باإلنابة، نائب الرئيس، اخلصاونة؛ القضاة 
راجنيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص 

شرينيفاسا راو؛
املعارضون: القضاة بارا - أرانغورين، وســــــــــيما، وأبراهام؛ 

والقاضي اخلاص دوغارد؛
بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،   )2(

جتد أن السيادة على ميدل روكس تتبع ماليزيا؛
املؤيدون: الرئيس باإلنابة، نائب الرئيس، اخلصاونة؛ القضاة 
راجنيفــــــــــا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - آرنغوريــــــــــن، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص دوغار؛
املعارضون: القاضي اخلاص شرينيفاسا - راو؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )3(
جتد أن الســــــــــيادة على ســــــــــاوث ليدج تتبع الدولة اليت تقع هذه 

املنطقة يف مياهها اإلقليمية،
املؤيدون: الرئيس باإلنابة، نائب الرئيس، اخلصاونة؛ القضاة 
راجنيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان اخلاصان دوغارد وشرينفاسا راو؛

املعارضون: القاضي بارا - أرانغورين” 
*

*  *
 وقد ذيّــــــــــل القاضي راجنيفا حكم احملكمة بإعــــــــــالن؛ وذيّـــل القاضي 
بارا - أرانغورين حكم احملكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذّيل القاضيان ســــــــــيما 
وأبراهام حكم احملكمة برأي خمالف مشــــــــــرتك؛ وذّيل القاضي بنونة حكم 
احملكمــــــــــة بإعالن؛ وذيّــــــــــل القاضي اخلاص دوغارد حكــــــــــم احملكمة برأي 
خماِلف؛ وذّيل القاضي اخلاص شرينيفاسا راو حكم احملكمة برأي مستقل 

*
*  *

 التسلسل الزمين إلجراءات القضية ودفوع الطرفني 
)الفقرات 1 - 15(

أخطرت ماليزيا وســــــــــنغافورة، بواســــــــــطة رســــــــــالة مشرتكة مؤرخة 
24 متوز/يوليه 2003، املســــــــــّجل باتفــــــــــاق خاص بني الدولتني، ُوّقع يف 
بوتراجايا يف 6 شباط/فرباير 2003 وبدأ نفاذه يف 9 أيار/مايو 2003  
ويف ذلــــــــــك االتفاق اخلاص، طلبت الدولتــــــــــان من احملكمة، أن تبت فيما 
إذا كانت الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وميدل روكس 

وساوث ليدج هي ملاليزيا أو سنغافورة 
وقّدم كل من الطرفني على النحو الواجب مذكرة، ومذكرة جوابية 
ورّدا يف غضون احلــــــــــدود الزمنية اليت عّينتها احملكمة، مع مراعاة أحكام 
االتفــــــــــاق اخلاص املتعلقة باملرافعات الكتابية  ونص االتفاق اخلاص على 
إمكانية تقــــــــــدمي مرافعة رابعة من كل من الطرفني  إاّل أن الطرفني أخربا 
احملكمة بواسطة رسالة مشرتكة مؤرخة 23 كانون الثاين/يناير 2006، 

أهنما اتفقا على أنه ليس من الضروري تبادل جوابيهما على الرّدين 
ونظراً إىل أن هيئة احملكمة اجلالسة مل تضم أّي قاض من جنسية أّي 
من الطرفني، بادر كل طرف إىل ممارســــــــــة حقه الذين متنحه له الفقرة 3 
من املادة 31 من النظام األساسي يف اختيار قاض خاص ليجلس للنظر 
يف القضية: واختارت ماليزيا الســــــــــيد كريســــــــــتوفر جان روبرت دوغارد 

واختارت سنغافورة السيد شرينيفاسا راو مبارجو 
وكانت القاضية هيغينز، قبل انتخاهبا رئيسة للمحكمة، قد أشارت 
إىل الفقــــــــــرة 2 من املادة 17 من النظام األساســــــــــي وأعلنت عدم أهليتها 
للمشــــــــــاركة يف النظــــــــــر يف القضية  لذلك فقــــــــــد كان على نائب الرئيس 
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القاضي اخلصاونة، أن ميارس مهام الرئاســــــــــة ألغراض هذه القضية، وفقًا 
للفقرتني 1 و2 من املادة 13 من الئحة احملكمة 

وُعقدت جلســــــــــات علنية يف الفرتة من 6 إىل 23 تشــــــــــرين الثاين/
نوفمرب 2007 

 اجلغرافيا واملعلومات األساسية التارخيية العامة وتاريخ النـزاع 
)الفقرات 16 - 36(

اجلغرافيا )الفقرات 16 - 19(
وتشرح احملكمة أواًل السياق اجلغرايف للنزاع 

بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتــــــــــو بوته هي عبارة عــــــــــن جزيرة من صخر 
الغرانيت، طوهلا 137 مرتاً ومتوســــــــــط عرضها 60 مرتاً وتغطي مساحة 
حنو 560 8 مرتاً مربعًا عند أدىن اجلزر  وهي واقعة على املدخل الشرقي 
ملضيق ســــــــــنغافورة، عند النقطة اليت تنفتح فيها هــــــــــذه املضائق على حبر 
الصني اجلنويب  وتقع بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته عند التقاء اإلحداثيني 
1˚ 19‘ 48” مشااًل و104˚ 24‘ 27” شــــــــــرقًا  وعلى مسافة قرابة 
24 مياًل حبريًا إىل الشــــــــــرق من سنغافورة، و7.7 مياًل حبريًا إىل اجلنوب 
من واليــــــــــة جوهور املاليزية، و7.6 مياًل حبريًا إىل الشــــــــــمال من جزيرة 
بينتان اإلندونيســــــــــية  واإلمسان بيدرا برانكا وباتو بوته يعنيان “الصخرة 
البيضــــــــــاء” بالربتغالية واملاالي على التوايل  وتقــــــــــوم على اجلزيرة منارة 

هورسربغ اليت ُشيدت يف منتصف القرن التاسع عشر 
أما ميدل روكس وســــــــــاوث ليدج فهما املعلمان البحريان األقربان 
إىل بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  وتقع ميدل روكس على مسافة 0.6 
مياًل حبريًا إىل اجلنوب منها وتتألف من جمموعتني من الصخور الصغرية 
تفصل بينهما مســــــــــافة 250 مرتاً ومها فوق مســــــــــتوى املاء بصورة دائمة 
وعلى ارتفــــــــــاع يرتاوح بني 0.6 من املرت و1.2 مرتاً  غري أن ســــــــــاوث 
ليدج اليت تقع على مســــــــــافة 2.2 ميــــــــــاًل حبريًا إىل جنوب جنوب غرب 
 بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، فهي جمموعة صخرية ال تكون بادية للعيان 

إاّل عند أدىن اجلزر  ]انظر اخلريطة اجململة رقم 2[
 معلومات أساسية تارخيية عامة 

)الفقرات 20 - 29(
وبعد ذلك تقدم احملكمة نظرة عامــــــــــة على اخللفية التارخيية املعّقدة 

هلذا النـزاع بني الطرفني )اليت ال يشار إاّل إىل أجزاء منها أدناه( 
أُنشــــــــــئت سلطة جوهور يف أعقاب استيالء الربتغاليني على َمَلّقا يف 
عام 1511  وحبلول منتصف القرن الســــــــــابع عشــــــــــر كانت هولندا قد 
انتزعت السيطرة من الربتغال على مساحات خمتلفة من املنطقة  ويف عام 
1795 أنشــــــــــأ الربيطانيون حكمهم على عدد من املمتلكات اهلولندية 
يف أرخبيل املاليو، ولكنهم أعادوا هذه املمتلكات اهلولندية الســــــــــابقة يف 

أرخبيل املاليو إىل هولندا يف عام 1814 
ويف عــــــــــام 1819، أُنشــــــــــئ “مصنع” بريطاين )حمطــــــــــة جتارية( يف 
 ،East India جزيرة سنغافورة )اليت كانت تتبع جوهور( أقامته شركة

الــــــــــيت كانت تعمل كوكيل للحكومة الربيطانيــــــــــة يف خمتلف املمتلكات 
الربيطانية  وقد أدى ذلك إىل تفاقم التوتر بني اململكة املتحدة وهولندا 
 الناجــــــــــم عن طموحاهتما االســــــــــتعمارية املتنافســــــــــة يف املنطقة  ويف 17 
آذار/مــــــــــارس 1824 ُوّقعت معاهــــــــــدة بني الدولتني االســــــــــتعماريتني  
وكنتيجة هلذه املعاهدة أصبح جزء من سلطة جوهور واقعًا داخل دائرة 
النفوذ الربيطانية، يف حني وقع اجلزء اآلخر داخل دائرة النفوذ اهلولندية 
وبتاريخ 2 آب/أغســــــــــطس 1924 ُوقعت معاهدة صداقة وحتالف 
 East India يشار إليها فيما بعد باسم “معاهدة كروفورد”( بني شركة(
وســــــــــلطان جوهور والتمنغونغ )وهو مســــــــــؤول ماالي رفيع املستوى(، 
تنص على التنازل الكامل عن ســــــــــنغافورة لشركة East India، ومعها 

كل اجلزر الواقعة داخل مسافة عشرة أميال جغرافية من سنغافورة 
وعند وفاة السلطان حممود الثالث سلطان جوهور يف عام 1812، 
طالــــــــــب إبنــــــــــاه خبالفته يف ســــــــــلطنة جوهور  واعرتفــــــــــت اململكة املتحدة 
 بإبنه األكرب حســــــــــني )الذي كان مقيمًا يف ســــــــــنغافورة(، وريثًا للعرش، 
بينمــــــــــا اعرتفت هولنــــــــــدا باإلبن األصغر عبد الرمحــــــــــن )الذي كان مقيمًا 
يف رياو، وهي بوالو بنتان اإلندونيســــــــــية حاليــــــــــًا( خلفًا ألبيه  ويف 25 
حزيران/يونيه 1825، بعث الســــــــــلطان عبد الرمحن رســــــــــالة إىل شقيقه 
األكرب “ترّبع” له فيها باجلزء من األراضي املخصصة للسلطان حسني 

وفقًا ملعاهدة عام 1824 األنغلو - هولندية 
وفيما بــــــــــني آذار/مارس 1850 وتشــــــــــرين األول/أكتوبر 1851، 

ُشيدت منارة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
ويف عام 1867 أصبحت مســــــــــتوطنات املضائق، وهي جمموعة من 
األراضي التابعة لشــــــــــركة East India ُشــــــــــكلت يف عام 1826 ومشلت 
فيما مشلته بنانغ وسنغافورة وملّقا، مستعمرة تابعة للتاج الربيطاين  ويف 
عام 1885 أبرمت احلكومة الربيطانية ودولة جوهور معاهدة جوهور، 
اليت منحــــــــــت اململكة املتحدة حقوقًا للتجارة واملــــــــــرور العابر براً خالل 
دولة جوهور وأوكلت إليها املســــــــــؤولية عن عالقات جوهور اخلارجية 

وكذلك املسؤولية عن توفري احلماية الربيطانية لسالمتها اإلقليمية 
وُحلت مســــــــــتوطنات املضائق يف عام 1946؛ ويف تلك السنة ذاهتا 
أُنشــــــــــئ االحتاد املاليي الذي ضّم جزًءا من مستوطنات املضائق السابقة 
)باستثناء سنغافورة(، وواليات املاليو املتحدة ومخس من واليات املاليو 
غري املتحــــــــــدة )مبا يف ذلك جوهور(  واعتباراً من عام 1946 أصبحت 
ســــــــــنغافورة ُتدار بوصفها مســــــــــتعمرة تابعة للتاج الربيطاين وحدها  ويف 
عــــــــــام 1948 أصبح االحتــــــــــاد املاليي احتاد املاليــــــــــو، وتألف من جمموعة 
من املســــــــــتعمرات الربيطانيــــــــــة وواليات املاليو الــــــــــيت كانت حتت محاية 
الربيطانيني  ونال احتاد املاليو اســــــــــتقالله عــــــــــن بريطانيا يف عام 1957 
وأصبحت جوهور والية مؤِسســــــــــة لالحتاد  ويف عام 1958 أصبحت 
ســــــــــنغافورة مستعمرة تتمتع باحلكم الذايت  ويف عام 1963 أُنشئ احتاد 
ماليزيا، الذي َتشّكل من اندماج احتاد املاليو مع املستعمرات الربيطانية 
الســــــــــابقة ســــــــــنغافورة وصباح وســــــــــاراواك  ويف عــــــــــام 1965 انفصلت 

سنغافورة عن االحتاد وأصبحت دولة مستقلة وذات سيادة 
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 تاريخ النـزاع 
)الفقرات 30 - 36(

تالحظ احملكمة أنه يف 21 كانون األول/ديســــــــــمرب 1979، نشرت 
ماليزيــــــــــا خريطة معنونة “املياه اإلقليمية وحدود اجلرف القاري ملاليزيا” 
)يشار إليها فيما بعد باسم “خريطة عام 1979”(  وبّينت تلك اخلريطة 
جزيرة بيدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته واقعة داخل مياه ماليزيا اإلقليمية  
وبواسطة مذكرة دبلوماســــــــــية مؤرخة 14 شباط/فرباير 1980 رفضت 
سنغافورة “مطالبة” ماليزيا جبزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته وطلبت 
تصحيــــــــــح خريطة عام 1979  وأدى هذا إىل تبادل املراســــــــــالت وفيما 
بعد إىل سلســــــــــلة من احملادثات املشــــــــــرتكة بني احلكومتني يف عام 1993 
 و1994 مل ُتسفر عن حل للمسألة  وخالل اجلولة األوىل من احملادثات يف 
شــــــــــباط/فرباير 1993 ُطرحت أيضًا مسألة تبعية ميدل روكس وساوث 
ليدج  وبالنظــــــــــر إىل عدم إحراز أّي تقــــــــــدم يف املفاوضات الثنائية، اتفق 

الطرفان على إخضاع نزاعهما حملكمة العدل الدولية بغية حّله 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أنه يف ســــــــــياق أّي نـزاع يتصل بالســــــــــيادة على 
األراضــــــــــي، يكون للتاريخ الــــــــــذي يتبلور فيه النـــــــــــزاع، أمهيته  ويف رأي 
احملكمة أن النـزاع بشــــــــــأن الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته 
تبلور يف 14 شــــــــــباط/فرباير 1980 وهو تاريخ احتجاج سنغافورة رداً 
على نشر ماليزيا خلريطة عام 1979  وفيما يتعلق بالسيادة على ميدل 
روكس وساوث ليدج، جتد احملكمة أن النـزاع تبلور يف 6 شباط/فرباير 
1993، عندما أشارت سنغافورة إىل هذين املعلمني البحريني يف سياق 
مطالبتها جبزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، أثناء املناقشات الثنائية بني 

الطرفني 

 السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
)الفقرات 37 - 277(

 موقفا الطرفني 
)الفقرات 37 - 42(

تذكــــــــــر ماليزيا يف مرافعتها الكتابية أن “لديها حق ملكية أصياًل يف 
بوالو باتو بوته منذ وقت طويل، وبوالو باتو بوته، هي، كعهدها دائمًا، 
جزء من والية جوهور املاليزية  ومل حيدث أّي شيئ يزيح سيادة ماليزيا 
عليها  أما وجود ســــــــــنغافورة على اجلزيرة الذي كان لغرض وحيد هو 
تشــــــــــييد وصيانة منارة هناك – بإذن من الســــــــــلطة العليا اإلقليمية – فهو 
 ليس كافيًا ليمنحها الســــــــــيادة عليها”  وتقول ماليزيا كذلك إن اجلزيرة 
“ال ميكــــــــــن أن تعترب يف أّي وقت ذي صلة أرضــــــــــًا ال مالك هلا وبالتايل 

عرضة للحيازة عن طريق اإلشغال أو االحتالل” 
وتدعي سنغافورة أن “اختيار بيدرا برانكا كموقع لبناء منارة بإذن 
مــــــــــن التاج الربيطــــــــــاين”، وهي عملية بدأت يف عام 1847، “يشــــــــــّكل 
تأكيداً كالسيكيًا للملكية باسم السلطة العليا”  واستناداً إىل ما أوردته 
ســــــــــنغافورة، فإن التاج الربيطاين حــــــــــاز حق ملكية اجلزيرة وفقًا للمبادئ 
القانونيــــــــــة يف ذلك الزمان ومنذ ذلك احلــــــــــني “والتاج الربيطاين وخلفه 

الشــــــــــرعي، مجهورية سنغافورة، حيافظان عليها”  ورغم عدم ورود أّي 
إشارة صرحية يف مذكرة ســــــــــنغافورة ومذكرهتا اجلوابية إىل مركز بيدرا 
برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته بوصفها أرضًا ال مالك هلا، فإن احملكمة تالحظ 
أن ســــــــــنغافورة بّينت بصراحة يف رّدها أن “من الواضح أن مركز بيدرا 

برانكا يف عام 1847 كان مركز أرض ال ماِلك هلا” 
ويف ضوء ما سبق، تالحظ احملكمة أن القضية تنحصر فيما إذا كان 
بوســــــــــع ماليزيا أن تثبت أن سند ملكيتها األصلي يعود تارخيه إىل الفرتة 
الســــــــــابقة ألنشطة سنغافورة عام 1847 إىل عام 1851، وعكس ذلك 
ما إذا كان بوســــــــــع ســــــــــنغافورة أن تثبت ادعاءها بأهنا “حازت امللكية 
الشرعية لبيدرا برانكا/بوالو باتو بوته” يف مرحلة ما اعتباراً من منتصف 

القرن التاسع عشر عندما بدأ وكالء التاج الربيطاين تشييد املنارة 

 مسألة عبء اإلثبات 
)الفقرات 43 - 45(

بالنســــــــــبة إىل هذه املسألة، تؤكد احملكمة من جديد أن أحد املبادئ 
العامة للقانون، الذي تؤكده ســــــــــوابقها، هو أن على الطرف الذي يدفع 

بنقطة تستند إىل واقعة دعمًا ملطلبه عليه أن يثبت تلك الواقعة 

 املركز القانوين لبيدرا برانكا/بوالو باتو بوته قبل عام 1840
)الفقرات 46 - 117(

 سند امللكية األصلي جلزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
)الفقرات 46 - 80(

تبدأ احملكمة مبالحظة أنه من غري املتنازع فيه أن ســــــــــلطنة جوهور، 
منذ أن برزت إىل الوجود يف عام 1512، قامت كدولة ذات ســــــــــيادة 
هلا جمال إقليمي معنّي خاضع لسيادهتا يف أجزاء من جنوب شرق آسيا  
وتالحظ احملكمة بعد أن درســــــــــت حجج الطرفني، أنه اعتباراً من القرن 
الســــــــــابع عشــــــــــر على األقل وحىت أوائل القرن التاســــــــــع عشر، كان من 
املعــــــــــرتف به أن اجملال األرضي والبحري ململكة جوهور يشــــــــــمل جزًءا 
كبرياً من شبه جزيرة املاليو، وميتد عرب مضائق سنغافورة ويشمل اجلزر 
واجلزيرات يف منطقة املضائق، حيث تقع بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
مث تنتقل احملكمة إىل تأكيد أن ســــــــــند امللكية األصلي لبيدرا برانكا/

بوالو باتو بوته الذي تطالب به ماليزيا له أساس يف القانون 
ومما له مغزاه حقيقة أن بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته كانت معروفة 
دائمًا بأهنا تشــــــــــكل خطراً مالحيًا يف مضائق ســــــــــنغافورة  لذلك فإنه من 
الواضح أن اجلزيرة مل تكن أرضًا غري معروفة  ومثة عامل آخر له مغزاه 
هــــــــــو حقيقة أنه ال يوجــــــــــد أّي دليل عرب تاريخ ســــــــــلطنة جوهور القدمية 
بأكمله على أنه مت التقدم يف أّي وقت بأّي مطالبة منافسة جلزر يف منطقة 

مضائق سنغافورة 
وتشري احملكمة إىل احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدويل الدائمة 
يف القضية املتعلقة باملركز القانوين لشــــــــــرق غرينالند، بشأن مغزى عدم 
وجود مطالبات منافســــــــــة  وقد أشارت حمكمة العدل الدويل الدائمة يف 
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ذلك الوقت إىل أنه بينما “يف معظم القضايا اليت تنطوي على مطالبات 
بالســــــــــيادة اإلقليمية       تكون هناك دائمًا مطالبتان متنافســــــــــتان على 
الســــــــــيادة”، فإنه مل يتم يف القضية املعروضة عليها “وحىت عام 1931 
التقدم بأّي مطالبة من أّي دولة غري الدامنرك بالســــــــــيادة على غرينالند”  
لذلك فإن حمكمة العدل الدويل الدائمة خلصت إىل أنه نظراً إىل “طبيعة 
األجزاء غري املســــــــــتعمرة من البلد، اليت جتعل الوصول إليها متعذراً، فقد 
أظهر ملــــــــــك الدامنرك والنرويج     يف الفرتة مــــــــــن عام 1721 إىل عام 
1814 سلطته إىل حّد يكفي جلعل مطالبة بلده بالسيادة مطالبة سليمة 

وأن حقوقه يف غرينالند ال تقتصر على املنطقة املستعمرة منها” 
وتالحظ احملكمة أن هذا االستنتاج ينطبق أيضًا على القضية الراهنة 
اليت تنطوي على جزيرة صغرية غري مأهولة وغري قابلة ألن تكون مأهولة 
واليت مل يتم التقدم بأّي مطالبة بالســــــــــيادة عليها من قبل أّي دولة أخرى 
عرب الســــــــــنوات من أوائل القرن الســــــــــادس عشــــــــــر وحىت منتصف القرن 
 التاســــــــــع عشر  ويف ذلك السياق، تالحظ احملكمة أيضًا أن سلطة الدولة 
ال ينبغي بالضرورة إظهارها “يف الواقع يف كل حلظة ويف كل نقطة من 
األرض”، كما يظهر من قضية جزيرة باملاس )هولندا/الواليات املتحدة 

األمريكية( 
وختلص احملكمة مما سبق إىل أن اجملال اإلقليمي لسلطنة جوهور مشل 
مــــــــــن حيث املبدأ كل اجلزر واجلزيرات داخل مضائق ســــــــــنغافورة، مبا يف 
ذلك جزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  وجتد أن ملكية السلطنة هلذه 
اجلــــــــــزر مل تكن حمل حتد من أّي دولة أخــــــــــرى يف املنطقة وميكن يف كل 
الظروف اعتبارها مستوفية لشــــــــــرط “إظهار السيادة اإلقليمية املستمرة 
والسلمية”  وهكذا ختلص احملكمة إىل أن سلطنة جوهور كانت صاحبة 

سند امللكية األصلي يف جزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
وجتد احملكمة، بعد دراسة أواصر الوالء اليت كانت قائمة بني سلطنة 
جوهور واألورانغ الوت )“شعب البحر”(، الذين كانوا ميارسون صيد 
األمساك وأنشــــــــــطة قرصنة يف مضائق سنغافورة، أن الوصف الذي أورده 
املســــــــــؤولون الربيطانيون يف التقارير الرمسية املعاصرة عن طابع ومستوى 
العالقة بني سلطان جوهور واألورانغ الوت تؤكد السند األصلي القدمي 
لســــــــــلطنة جوهور يف ملكية هذه اجلــــــــــزر، مبا يف ذلك بيدرا برانكا/بوالو 

باتو بوته 
وبعد ذلك تنتقل احملكمة إىل مسألة ما إذا كان سند امللكية هذا قد 

تأثر بالتطورات يف الفرتة بني 1824 و1840 
 األمهية القانونية للمعاهدة األنغلو - هولندية لعام 1824 

)الفقرات 81 - 101(
تالحــــــــــظ احملكمة يف املقام األول أن األدلة الوثائقية ُتظهر بشــــــــــكل 
حاســــــــــم أن سلطنة جوهور ظلت قائمة بنفس الكيان ذات السيادة طيلة 
الفــــــــــرتة من 1512 إىل 1824، بالرغم من التغريات يف النطاق اجلغرايف 
الدقيق جملاهلا اإلقليمي ولتقلبات احلظوظ يف الســــــــــلطنة عرب العصور، وأن 

هذه التغريات والتقلبات مل تؤثر على احلالة القانونية بالنســــــــــبة إىل منطقة 
مضائق سنغافورة، اليت بقيت دائمًا داخل اجملال اإلقليمي لسطنة جوهور 
ويف املقام الثاين، تالحظ احملكمة أن من املتفق عليه بني الطرفني أن 
معاهــــــــــدة عام 1824 األنغلو - هولندية قّســــــــــمت املنطقة إىل جزأين – 
جزء يتبع منطقة النفوذ اهلولندية )ســــــــــلطنة رياو - لينغا حتت حكم عبد 
الرمحن( واجلزء اآلخر الذي يقع داخل منطقة النفوذ الربيطاين )ســــــــــلطنة 
جوهور حتت حكم حســــــــــني(  غــــــــــري أنه يبدو أن ســــــــــنغافورة تدعي أن 
املعاهــــــــــدة مل تتناول كل املضائق وأن بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته بقيت 
أرضًا ال مالك هلا أو أصبحت أرضًا ال مالك هلا نتيجة تقسيم “سلطنة 
جوهور القدمية”، مما أفســــــــــح اجملال أمام الربيطانيني “للتملك القانوين” 

لبيدرا برانكا/بوالو باتو بوته خالل الفرتة 1847 - 1851 
وبعــــــــــد حتليل دقيق لنص معاهدة عــــــــــام 1824 األنغلو - هولندية، 
ختلص احملكمة إىل أن املعاهدة كانت انعكاسًا قانونيًا للتسوية السياسية 
اليت مت التوصل إليها بني الدولتني االستعماريتني لتقسيم املنطقة اإلقليمية 
لســــــــــلطنة جوهور القدمية إىل سلطنتني تقع كل منهما داخل منطقة نفوذ 
إحدى الدولتني االستعماريتني  وهكذا مل ترتك هذه اخلطة أّي إمكانية 
لفراغ قانوين تتيحه حرية التحرك الســــــــــتمالك جزيرة استمالكًا قانونيًا 

فيما بني منطقيت النفوذ هاتني 
ومن شــــــــــأن اإلشــــــــــارة العامة يف املادة 12 من املعاهدة إىل “اجلزر 
األخرى جنويب مضائق سنغافورة” أن توحي بأن كل اجلزر واجلزيرات 
داخل املضائق تقع داخل منطقة النفوذ الربيطاين  وهذا يشــــــــــمل بالطبع 
جزيــــــــــرة بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته اليت بقيت جزًءا مما ظل يســــــــــمى 

“سلطنة جوهور” بعد تقسيم السلطنة القدمية 
 أمهية معاهدة كروفورد لعام 1824 

)الفقرات 102 - 107(
وتدرس احملكمة بعد ذلك أمهية “معاهدة كروفورد” بالنســــــــــبة إىل 
النـــــــــــزاع، وهي املعاهــــــــــدة اليت تنازل مبوجبها ســــــــــلطان جوهور ومتنغونغ 
جوهور عن جزيرة ســــــــــنغافورة لشركة East India  وتذكر احملكمة أنه 
ال ميكــــــــــن االعتماد على املعاهدة بوصفها ترســــــــــخ “االعرتاف الربيطاين 
بالسيادة السابقة واملستمرة لسلطنة جوهور على كل اجلزر األخرى يف 
مضيق ســــــــــنغافورة وحوله”، مبا يف ذلك بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته، 
وفــــــــــق ما تدعيه ماليزيا  غري أن احملكمة تالحظ، على النقيض من ذلك، 
أن هذا االســــــــــتنتاج ال يعين أن اجلزر يف مضائق سنغافورة الواقعة خارج 
نطاق املادة الثانية من املعاهدة كانت أراض ال مالك هلا وال أنه ميكن أن 
ختضع لالستيالء عليها عن طريق “االحتالل املشروع”  وهذه النقطة 
ال ميكن احلكم عليها إاّل يف سياق ما كان لتقسيم سلطنة جوهور القدمية 
من أثر على اجلزر يف منطقة مضائق سنغافورة، وبصورة خاصة يف ضوء 
املعاهــــــــــدة األنغلو - هولندية لعام 1824 ويف ضوء األمهية القانونية، أو 
عدمها، ملا يســــــــــمى رسالة “التربع” لعام 1825 اليت بعث هبا السلطان 
عبد الرمحن ســــــــــلطان رياو - لينغا إىل شــــــــــقيقه السلطان حسني سلطان 

جوهور 
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 املغزى القانوين لرسالة “التربع” لعام 1825 
)الفقرات 108 - 116(

وتفحــــــــــص احملكمــــــــــة ما إذا كان لرســــــــــالة “التــــــــــربع” اليت بعث هبا 
الســــــــــلطان عبد الرمحن إىل شقيقه السلطان حســــــــــني األثر القانوين بنقل 
ملكية األراضي املشــــــــــمولة برسالة “التربع” تلك  وتالحظ احملكمة أن 
ما يسمى رسالة “التربع” من السلطان عبد الرمحن إىل شقيقه السلطان 
حســــــــــني هي جمرد تأكيد للتقسيم املتفق عليه مبوجب املعاهدة األنغلو - 

هولندية لعام 1824 ولذلك فليس هلا أّي أثر قانوين 
اخلالصة )الفقرة 117(

وختلص احملكمــــــــــة إىل أن ماليزيا قد أثبتت مبا يقنع احملكمة أنه حىت 
الوقت الذي بدأ فيه الربيطانيون اســــــــــتعداداهتم لتشييد املنارة على جزيرة 
بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته يف عام 1844، كانت هذه اجلزيرة حتت 

سيادة سلطان جوهور 
املركز القانوين لبيدرا برانكا/بوالو باتو بوته بعد األربعينات من 

القرن التاسع عشر )الفقرات 118 - 272(
تالحــــــــــظ احملكمة أنه بغية البت فيما إذا كانت ماليزيا قد احتفظت 
بالسيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته يف أعقاب عام 1844 أو ما 
إذا كانت السيادة قد انتقلت منذ ذلك احلني إىل سنغافورة، فإهنا حتتاج 
إىل أن تقّيم الوقائع ذات الصلة – وهي تتألف بصورة رئيسية من سلوك 
الطرفــــــــــني خالل تلك الفرتة – بالرجوع إىل املبادئ والقواعد اليت حتكم 

القانون الدويل 
القانون املنطبق )الفقرات 118 - 125(

وتالحظ احملكمة أن أّي انتقال للســــــــــيادة قد يكون عن طريق اتفاق 
بني الدولتني املعنيتني  ومثل هذا االتفاق قد يتخذ شكل معاهدة، كما 
يف حالة معاهدة كروفورد لعام 1824 واتفاق عام 1927 املشــــــــــار إليه 
يف موضع ســــــــــابق  وقد يكون االتفاق بداًل من ذلك ضمنيًا وينشــــــــــأ من 
ســــــــــلوك الطرفني  ويف هذه املســــــــــألة ال يفرض القانون الدويل أّي شكل 
معني ولكنه يصب التشديد على نوايا الطرفني  والسيادة على إقليم قد 
تنتقل يف ظل ظروف معينة نتيجة فشــــــــــل الدولة صاحبة السيادة يف الرد 
على ســــــــــلوك يتماشى مع الســــــــــيادة أبدته الدولة األخرى أو على مظاهر 
ملموسة من إبداء السيادة اإلقليمية من قبل الدولة األخرى  ومثل هذه 
املظاهر من إبداء الســــــــــيادة قد تســــــــــتدعي رداً إذا ُأريد هلا أاّل تكون قابلة 
لالعــــــــــرتاض مــــــــــن الدولة املعنية  وعدم صدور رد فعــــــــــل قد يوازي قبواًل 
أو رضــــــــــًى ضمنيًا مبا معناه أن الســــــــــكوت قد يتحــــــــــدث أيضًا ولكن إذا 
كان ســــــــــلوك الدولة األخرى يستدعي رداً  ومن األمور احلامسة بالنسبة 
إىل تقييم احملكمة لســــــــــلوك الطرفني هو ما لســــــــــيادة الدولة على اإلقليم، 
ولالســــــــــتقرار وتأكيد تلك السيادة، من أمهية مركزية يف القانون الدويل 
والعالقات الدولية  وبسبب ذلك فإن أّي انتقال للسيادة على إقليم على 
أساس سلوك الطرفني جيب أن يظهر واضحًا وبدون أّي شك من خالل 

ذلك السلوك والوقائع ذات الصلة 

عملية انتخاب املوقع ملنارة هورسربغ )الفقرات 126 - 148(
يف عــــــــــام 1836 أعرب التجار والبحارة عن رغبة يف بناء منارة أو 
أكثر ختليداً لذكرى جيمز هورسربغ، الذي كان عاملًا هندروغرافيًا يف 
شركة East India  ويف تشرين الثاين/نوفمرب 1836 مت حتديد “بيدرا 
برانكا” بوصفها موقعًا مفّضاًل  ويف رسالة ُوجهت إىل حاكم سنغافورة 
يف 1 آذار/مارس 1842 ُذكرت “بيــــــــــدرا برانكا” بالتحديد بوصفها 
املوقع الوحيــــــــــد  وتالحظ احملكمة أنه يف هذه الرســــــــــالة الرمسية األوىل، 
اعرتفــــــــــت املصاحل التجارية اخلاصة بأن على احلكومة الربيطانية أن تعمل 

على حتقيق هذا االقرتاح وتوفر له مزيداً من األموال 

ويف املراسالت اليت تبعت ذلك بني مقدمي هذا االقرتاح والسلطات 
الربيطانية مت حتديــــــــــد عدة مواقع بديلة  وحبلول تشــــــــــرين األول/أكتوبر 
1844، ُحــــــــــددت جزيــــــــــرة “بيك روك” بوصفهــــــــــا املوقع املؤهل أكثر 
من غريه لتشــــــــــييد املنارة  ويف أواخر تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب تلقى و  ج  
ــــــــــرَتوورث، الذي أصبح حاكم مســــــــــتوطنات املضائق يف عام 1843،  بـَ
رّدين على رسالتني كتبهما إىل سلطان ومتنغونغ جوهور  ورغم البحث 
املستفيض الذي قام به الطرفان، مل يتم العثور على رساليت احلاكم، غري 
أن الطرفني قدمًا إىل احملكمة نســــــــــخًا من ترمجات الردين وكالمها مؤرخ 
يف 25 تشرين الثاين/نوفمرب 1844، وفيهما وافق السلطان والتمنغونغ 

على تشييد منارة يف مضائق سنغافورة، بدون ذكر املوقع بالتحديد 

وجتــــــــــد احملكمة، لدى فحصها ملا إذا كانت جوهور قد تنازلت عن 
الســــــــــيادة على قطعة معينة من إقليمها ســــــــــوف ختتارها اململكة املتحدة 
لتشييد وتشغيل منارة للغرض املذكور أو ما إذا كانت قد منحت فقط 
اإلذن لتشــــــــــييد وتشغيل تلك املنارة، أن املراســــــــــالت يف هذا الشأن غري 

حامسة 

ونظــــــــــراً إىل عدم وجود أّي اتفاق كتايب يتعلق بطرائق صيانة املنارة 
واجلزيرة اليت ســــــــــوف تشــــــــــيد عليها، ترى احملكمة أهنا ليست يف موقف 
ميكنها من حل املســــــــــألة املتعلقة مبحتوى أّي اتفاق ممكن قد مت التوصل 

إليه يف تشرين الثاين/نوفمرب 1844 

 تشييد وتشغيل منارة هورسربغ، 1850 - 1851 
)الفقرات 149 - 163(

تالحظ احملكمة أن التخطيط لتشــــــــــييد املنارة والتشييد ذاته كانا يف 
يد مّســــــــــاح احلكومة يف ســــــــــنغافورة، جون تومسون، الذي عّينه احلاكم 
برتوورث مهندســــــــــًا معماريًا للمشــــــــــروع  ويف كانون األول/ديســــــــــمرب 
1849، بدأ مّساح احلكومة تنظيم التشييد  ويف 24 أيار/مايو 1850 
مت إرســــــــــاء حجر األســــــــــاس  وحتيط احملكمــــــــــة علمًا حبقيقــــــــــة أنه مل يكن 
لسلطات جوهور أّي وجود يف ذلك االحتفال  وليست هناك أّي بادرة 
تشــــــــــري إىل أن احلاكم قام حىت بدعوة أّي من هذه السلطات للحضور  
وهذا يوحي بأن الســــــــــلطات الربيطانية وسلطات سنغافورة مل تر أن من 
الضروري إعالم جوهور بأنشــــــــــطتهما يف بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  
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وزار متنغونغ جوهور الصخرة مرة واحدة فقط، وذلك بعد تســــــــــعة أيام 
من إرساء حجر األساس وكان برفقته 30 من أتباعه 

وبعد وصف طرائق التشييد وتشــــــــــغيل املنارة، تالحظ احملكمة أهنا 
ال تســــــــــتطيع أن تستخلص أّية اســــــــــتنتاجات فيما يتعلق بالسيادة، بل إهنا 
ترى أن لتلك األحداث تأثرياً على مسألة وجهات النظر املتطورة لدى 
السلطات يف جوهور ويف ســــــــــنغافورة بشأن السيادة على بيدرا برانكا/

بوالو باتو بوته 
سلوك الطرفني، 1852 - 1952 )الفقرات 164 - 191(

تــــــــــدرس احملكمــــــــــة أواًل نظام املنارات يف املضائــــــــــق وما يتصل به من 
تشــــــــــريعات بريطانية وسنغافورية  وهي تالحظ أنه كمسألة قانون جيوز 
أن ُتبىن منارة على إقليم دولة ما وأن تتوىل إدارهتا دولة أخرى – مبوافقة 
الدولة األوىل  والعنصر الرئيسي يف حجة ماليزيا هو أن منارة هورسبريغ 
قد ُشــــــــــيدت على جزيرة السيادة عليها تابعة جلوهور وبسبب ذلك فإن 
كل إجراءات الســــــــــلطات الربيطانية، وبعدها ســــــــــلطات سنغافورة، هي 
جمرد أفعال متت يف اجملرى العادي لتشغيل املنارة  أما سنغافورة فتقول، 
على النقيض من ذلك، إن بعض اإلجراءات ليســــــــــت جمرد تشغيل املنارة 
بل هي، كليًا أو جزئيًا، أفعال تتماشى مع السيادة  وتشري سنغافورة إىل 
تشريعات استنتها هي ذاهتا واستنها كذلك سلفها يف سند امللكية، واليت 
نظمت توزيع التكاليف لتشــــــــــييد وتشــــــــــغيل املنارة، واليت وضعت املنارة 
حتت ســــــــــيطرة خمتلف اهليئات احلكومية، ونظمت أنشــــــــــطة األشخاص 
املقيمــــــــــني يف بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته أو الزائرين هلا والعاملني فيها  
غري أن احملكمة ترى أن األحكام اليت تتذرع هبا ســــــــــنغافورة ال ُتثبت يف 
حد ذاهتا السيادة الربيطانية على املناطق اليت تنطبق عليها تلك األحكام 
ألهنا تنطبق بصورة مماثلة على املنارات اليت تقوم دون شــــــــــك يف أراضي 
جوهور وكذلك على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وعالوة على ذلك 

فإن هذه األحكام ال تورد صراحة أّي ذكر للسيادة 
وتنتقــــــــــل احملكمة بعــــــــــد ذلك إىل خمتلف التطورات الدســــــــــتورية اليت 
تتذرع هبا ماليزيا، مبا يف ذلك، اتفاق مستوطنات املضائق ومياه جوهور 
اإلقليمية لعام 1927، وترى أهنا ال تســــــــــاعد يف تســــــــــوية مسألة السيادة 
على بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته  وتالحــــــــــظ أن الغرض من االتفاق 
كان “التنــــــــــازل بأثر رجعي” جلوهور على مناطق معينة كانت جوهور 
قد تنازلت عنها لشــــــــــركة East Indiaيف عام 1824 وكانت كلها تقع 
داخل مسافة 10 أميال من جزيرة سنغافورة الرئيسية  غري أهنا مل تشمل 
بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتــــــــــو بوته ألن هذه اجلزيــــــــــرة مل تكن داخل نطاق 

االتفاق 
وفيما يتعلق بادعاء ماليزيا بأن التيمنغونغ ظل ميارس السيطرة على 
صيد األمساك يف جوار بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، بعد تشييد املنارة، 
كمــــــــــا يظهر من تبادل الرســــــــــائل بني جوهور والســــــــــلطات الربيطانية يف 
سنغافورة يف عام 1861، فإن احملكمة تالحظ أن تبادل الرسائل يتصل 
 بأحداث وقعت داخل مســــــــــافة 10 أميال من جزيرة سنغافورة  ولذلك 

ال ميكن العول على حقيقة أن ســــــــــلطات ســــــــــنغافورة مل تشــــــــــر، يف ذلك 
السياق، إىل السيادة على مياه بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
تبادل الرسائل عام 1953 )الفقرات 192 - 230(

تالحــــــــــظ احملكمة أنــــــــــه يف 12 حزيران/يونيــــــــــه 1953 كتب أمني 
شــــــــــؤون املستعمرة يف سنغافورة إىل املستشار الربيطاين لسلطان جوهور 
أنه “أوعز إليه أن يطلب معلومات عن الصخرة اليت تقع على مســــــــــافة 
حنو 40 مياًل من ســــــــــنغافورة واملعروفة باســــــــــم بيدرا برانكا” يف سياق 
“البت يف حدود املياه اإلقليمية للمستعمرة”  وقد اعرتف األمني أنه يف 
حالة بوالو بيســــــــــانغ، وهي جزيرة “تقع أيضًا خارج حدود املستعمرة 
مبوجب املعاهدة” فإن “من الواضح أنه ال يوجد أّي انتقاص من سيادة 
جوهور”، وطلب األمني إطالعه على “أّية وثائق ُتظهر تأجرياً أو منحًا 
للصخرة أو تنازاًل عنها من حكومة دولة جوهور أو التصرف فيها بأّي 
طريقــــــــــة أخرى”  ويف وقت الحق من ذلك الشــــــــــهر أخرب أمني مكتب 
املستشار الربيطاين لســــــــــلطان جوهور، أمني شؤون املستعمرات أنه قد 
أحال الرســــــــــالة إىل أمني شــــــــــؤون الوالية يف جوهور الذي سوف “يود 
دون شك أن يتشــــــــــاور مع مفوض شؤون األراضي واملناجم ومع كبري 
املســــــــــاحني وأن يرجع إىل احملفوظات املوجودة قبــــــــــل رفع آراء حكومة 
الدولة إىل كبري األمناء”  ويف رسالة مؤرخة 21 أيلول/سبتمرب 1953، 
 رد أمني شــــــــــؤون الدولة باإلنابة يف جوهور قائاًل إن “حكومـــة جوهور 

ال تطالب مبلكية بيدرا برانكا” 
وترى احملكمة أن لتبادل الرســــــــــائل هذا وتفســــــــــريه أمهية مركزية يف 

تقرير فهم الطرفني املتطور للسيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
وتالحظ احملكمة أن رسالة ســــــــــنغافورة املؤرخة 12 حزيران/يونيه 
1953 تلتمس معلومات عن “الصخرة” ككل وليس عن جمرد املنارة، 
يف ضــــــــــوء حتديد املياه اإلقليمية للمســــــــــتعمرة، وهي مســــــــــألة تعتمد على 
الســــــــــيادة على اجلزيرة  وتشــــــــــري احملكمة إىل أنه كان للرسالة أثر إخطار 
السلطات يف جوهور بأنه يف عام 1953 فهمت السلطات يف سنغافورة 
أن أسالفها ظنوا أن بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته قد ُمنحت “هبة” من 
السلطان والتمنغونغ إىل شركة East India  وتفهم احملكمة أن الرسالة 
ُتظهر أن سلطات سنغافورة مل تكن لديها فكرة واضحة عن األحداث 
الــــــــــيت وقعت قبل قرن من الزمن وأهنا مل تكن متأكدة من أن ســــــــــجالهتا 

تامة 
وتنتقل احملكمة إىل دراســــــــــة الرد من أمني شؤون الدولة باإلنابة يف 
جوهــــــــــور، وترفض ادعاء ماليزيا بأنــــــــــه مبوجب اتفاق جوهور بني التاج 
الربيطاين وســــــــــلطان جوهور ومبوجــــــــــب اتفاق احتاد املاليــــــــــو بني التاج 
الربيطاين وتسع من واليات املاليو )مبا فيها جوهور(، فإن أمني شؤون 
الدولة باإلنابة “كان قطعًا غري مأذون له” ومل تكن له “األهلية القانونية 
ليكتب رســــــــــالة عام 1953 أو ليتنازل عن أّي جزء من أراضي جوهور 

أو أن يتخلى عنه أو أن يؤكد ملكية جوهور له” 
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وترى احملكمة أن اتفاق جوهور ليس هامًا نظراً إىل أن املراســــــــــالت 
بدأت مببادرة من ممثل حلكومة صاحبة اجلاللة الربيطانية اليت مل تكن تعترب 
يف ذلــــــــــك الوقت دولة أجنبية؛ يضاف إىل ذلك أن املستشــــــــــار الربيطاين 
لســــــــــلطان جوهر هو الذي أحال الرســــــــــالة األّوليــــــــــة إىل أمني الدولة يف 
السلطنة  وترى احملكمة أيضًا أن اتفاق احتاد املاليو ال يؤيد حجة ماليزيا 
ألن فعل الرد على طلب معلومات ليس “ممارســــــــــة للسلطة التنفيذية”  
وعالوة على ما ســــــــــبق فإن إخفاق ماليزيا يف التذرع هبذه احلجة، سواء 
طيلة فرتة املفاوضات الثنائية بأكملها مع سنغافورة أو يف املرافعات حىت 
وقــــــــــت متأخر من مرحلة املرافعات الشــــــــــفوية، تدعم قرينة النظامية اليت 

تذرعت هبا سنغافورة 
وُتعرب احملكمة، وقد درســــــــــت حمتوى رســــــــــالة 1953، عن رأيها 
يف أن رد جوهــــــــــور واضــــــــــح يف معناه: جوهــــــــــور ال تطالب مبلكية بيدرا 
برانكا/بوالو باتو بوته  وهــــــــــذا الرد يتصل باجلزيرة ككل وليس مبجرد 
املنارة  وعندما ُتقرأ رسالة جوهور يف سياق الطلب املقدم من سنغافورة 
للحصول على عناصر معلومات هلا تأثري على مركز بيدرا برانكا/بوالو 
باتو بوته، كما نوقش أعاله، يصبح واضحًا أن الرســــــــــالة تتناول مسألة 
الســــــــــيادة على اجلزيرة  وبالتايل ختلص احملكمة إىل أن رد جوهور ُيظهر 
أنه يف عام 1953 كانت جوهور تفهم أنه ليست هلا سيادة على جزيرة 
بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتــــــــــو بوته  ويف ضوء رد جوهــــــــــور، مل يكن لدى 
الســــــــــلطات يف سنغافورة أّي سبب للشك يف أن اململكة املتحدة كانت 

هلا السيادة على اجلزيرة 
ومل تكن اخلطوات اليت اختذهتا ســــــــــلطات سنغافورة كرد فعل على 
هذا اجلواب األخري معروفة لدى السلطات يف جوهور كما أن هلا أمهية 
حمدودة بالنسبة إىل تقييم احملكمة لتطور أّي تفاهم مشرتك بني الطرفني  
وُيظهــــــــــر ملف القضيــــــــــة، أنه عند تلقي رد جوهور، بعث أمني شــــــــــؤون 
املستعمرة يف ســــــــــنغافورة مذكرة داخلية إىل املدعي العام يذكر فيها أنه 
يظن أنه “اعتماداً على هذا الرد، نستطيع أن نطالب ببيدرا برانكا   ”  
وذكر املدعي العام أنه يوافق على هذا التقييم  وكما ُيظهر ملف القضية 
حىت اآلن، مل تتخذ ســــــــــلطات ســــــــــنغافورة أّي إجراء آخر  وكانت قد 
تلقت بالفعل رســــــــــائل ذات صلة باملوضوع من لندن تنتقل احملكمة إىل 

دراستها اآلن 
سلوك الطرفني بعد عام 1953 )الفقرات 231 - 272(

تبدأ احملكمة بدراســــــــــة ادعاء ســــــــــنغافورة بأهنا وأسالفها قد مارست 
سلطات سيادية على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته عن طريق التحقيق يف 
حتطم الســــــــــفن داخل املياه اإلقليمية للجزيرة  وتشري احملكمة أيضًا، وقد 
خلصت إىل أن هذا الســــــــــلوك يقدم دعمًا هامًا لقضية سنغافورة، إىل أن 
ماليزيا مل حتتج على هذه الفئة من سلوك سنغافورة إاّل يف حزيران/يونيه 
2003 بعد أن بدأ نفاذ االتفاق اخلاص الذي حييل النـزاع إىل احملكمة 

وبعد دراســــــــــة حجة ســــــــــنغافورة ملمارسة الســــــــــيطرة اخلالصة على 
الزيــــــــــارات لبيدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته واســــــــــتخدام اجلزيرة من قبل 
مسؤولني من سنغافورة وكذلك من دول أخرى، مبا فيها ماليزيا، تذكر 

احملكمة أن العديد من الزيارات اليت قام هبا املوظفون من سنغافورة تتصل 
بصيانة املنارة وتشغيلها وليست هامة يف هذه القضية  على أهنا جتد أن 
ســــــــــلوك سنغافورة فيما يتعلق مبنح األذونات أو عدم منحها للمسؤولني 
املاليزيني يف ســــــــــياق مسح للمياه احمليطة باجلزيرة مت يف عام 1978 جيب 
اعتباره ســــــــــلوكًا يتسق مع الســــــــــيادة وميد ادعاء سنغافورة بالسيادة على 

بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته بدعم هام 
ويدعي الطرفان بأن دورياهتمــــــــــا ومناوراهتما البحرية حول جزيرة 
بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته منذ تأسيس سالح البحرية لدى كل منهما 
يشــــــــــكل إظهاراً حلقوقهما السيادية على اجلزيرة  غري أن احملكمة ال ترى 
أن هذا النشــــــــــاط هام بالنســــــــــبة إىل جانب أو إىل آخر  وهي تالحظ أن 
السفن البحرية العاملة من ميناء سنغافورة ال بد وأن متر يف أغلب األحيان 

بالقرب من بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته كمسألة ضرورة جغرافية 
وفيما يتعلق بادعاء ســــــــــنغافورة بأن رفع َعَلمي بريطانيا وسنغافورة 
على منارة هورســــــــــربغ منذ أن بدأ تشــــــــــغيلها حىت يومنا هذا هو إظهار 
واضح للســــــــــيادة، تذكر احملكمة أن رفــــــــــع أّي علم ليس يف احلالة العادية 
مظهراً من مظاهر السيادة  ومع ذلك فإن احملكمة ترى أنه ميكن إعطاء 
بعض الوزن لكون ماليزيا مل حتتج على رفع العلم على منارة هورسربغ 
وبعد ذلك تفحص احملكمة تركيب حبرية ســــــــــنغافورة حملطة ترحيل 
لإلشارات الالسلكية، يف أيار/مايو 1977 لصاحل حمطة عسكرية إلعادة 
البث يف بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  وتدعي سنغافورة أن تركيب هذه 
احملطة مت علنًا  ولكن ماليزيا تؤكد أن الرتكيب مت ســــــــــراً وأهنا مل تعلم به 
إاّل عندما تسلمت مذكرة سنغافورة  وال تستطيع احملكمة أن تقّيم مدى 
صحة االدعاءات الصادرة عن اجلانبني بشــــــــــأن معرفة ماليزيا بالرتكيب  
وهذا الســــــــــلوك ال يتماشى مع اعرتاف سنغافورة بأّي حدود على حرية 

تصرفها 
وفيما يتعلق باخلطط الستصالح املناطق احمليطة ببيدرا برانكا/بوالو 
باتو بوته واليت كانت سلطة ميناء سنغافورة قد نظرت فيها يف مناسبات 
خمتلفة يف الســــــــــبعينات من القرن املاضي، فإن احملكمة تالحظ أنه بالرغم 
 من عدم املضي يف عملية االســــــــــتصالح وبالرغم مــــــــــن أن بعض الوثائق 
مل تكــــــــــن علنية، إاّل أن اإلعالن عن طرح العطــــــــــاء كان علنيًا واجتذب 
ردوداً  يضــــــــــاف إىل ذلك أن العمل املقــــــــــرتح، وفق ما ُأعلن عنه، تعدى 

صيانة املنارة وتشغيلها  وهو سلوك يدعم قضية سنغافورة 
ويف عام 1968، أبرمت حكومة ماليزيا وشركة كونتيننتال أويل 
املاليزيــــــــــة اتفاقًا يأذن بالتنقيب عن البرتول يف كل منطقة اجلرف القاري 
الواقع إىل الشرق من ساحل ماليزيا الغربية  ونظراً إىل احلدود اإلقليمية 
هلذا االمتياز وشــــــــــروطه وعدم اإلعالن عن إحداثياته، ال تعطي احملكمة 

أّي وزن هلذا االمتياز 
ومدت ماليزيا يف عام 1969 بواســــــــــطة تشــــــــــريع مياهها اإلقليمية 
من 3 أميال حبرية إىل 12 مياًل حبريًا  وتدعي ماليزيا أن هذا التشــــــــــريع 
“مّد املياه اإلقليمية املاليزية إىل جزيرة بوالو باتو بوته”  غري أن احملكمة 
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تالحظ أن التشريع املذكور ال حيدد املناطق اليت جيب أن يطبق فيها إاّل 
بتعبري عام للغاية: فهو يكتفي بالقول إنه ينطبق “يف كل أرجاء ماليزيا” 
وتتذرع ماليزيا بعدة اتفاقات إقليمية تدعم ادعاءها بالســــــــــيادة على 
بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوتــــــــــه: اتفاق اجلرف القاري بني إندونيســــــــــيا 
وماليزيا لعام 1969 واتفاق البحر اإلقليمي لعام 1970، واتفاق البحر 
اإلقليمي بني إندونيسيا وماليزيا لعام 1973  وال تعترب احملكمة أن هذه 
االتفاقات ميكن أن يكون هلا أّي وزن فيما يتعلق بالســــــــــيادة على بيدرا 
 برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته، نظراً إىل أهنا ال تشــــــــــمل هذه املســــــــــألة  وباملثل 
ال تعطــــــــــي احملكمة أّية أمهية، ألغراض هــــــــــذه القضية، للتعاون يف مضائق 
ملّقا وســــــــــنغافورة الذي اعتمدته إندونيســــــــــيا وماليزيا وسنغافورة يف عام 

1971 والذي تتذرع به سنغافورة 
وترفض احملكمة كذلك كوثائق غري موثوقة ووصفية أساسًا بعض 
املنشــــــــــورات الرمسية حلكومة ســــــــــنغافورة اليت تصف اإلقليم واليت هي يف 
رأي ماليزيا هامة لعدم وجود أّية إشارة فيها إىل بيدرا برانكا/بوالو باتو 

بوته بني ما يقارب 60 جزيرة مشلتها تلك املنشورات 
وأخــــــــــرياً تنتقل احملكمة إىل قرابة مائة خريطة رمسية قدمها الطرفان  
وتشــــــــــدد ماليزيا على أن خريطة واحــــــــــدة من بني كل اخلرائط املعروضة 
على احملكمة، وهي خريطة نشــــــــــرهتا حكومة سنغافورة هي اليت تشمل 
بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته داخل إقليمها، وأن هذه اخلريطة مل ُتنشــــــــــر 
إاّل يف عام 1995  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن سنغافورة مل تنشر، حىت عام 
1995، أّية خرائط تشمل بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته داخل إقليمها  
غــــــــــري أن هلذا التقصري عن التصــــــــــرف يف رأي احملكمة وزنًا أقل كثرياً من 
الوزن الذي ُيعطى للخرائط اليت نشــــــــــرهتا كل مــــــــــن املاليو وماليزيا بني 
عامــــــــــي 1962 و1975  وختلص احملكمة إىل أن تلك اخلرائط متيل إىل 
تأكيد أن ماليزيا اعتربت بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته واقعة حتت سيادة 

سنغافورة 
اخلالصة )الفقرات 273 - 277(

يف رأي احملكمة أن الوقائع ذات الصلة، مبا يف ذلك سلوك الطرفني، 
متثــــــــــل تطور تالقي مواقف الطرفني فيما يتعلق مبلكية بيدرا برانكا/بوالو 
باتو بوته  وختلص احملكمة، وخاصة بالرجوع إىل ســــــــــلوك ســــــــــنغافورة 
وأسالفها املؤكد بأن هلا السيادة، إذا ُأخذ مع تصرف ماليزيا وأسالفها، 
مبا يف ذلك إخفاقها يف الرد على سلوك سنغافورة وأسالفها، أنه حبلول 
عام 1980 كانت السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته قد انتقلت 
إىل ســــــــــنغافورة  ولألسباب السالفة، ختلص احملكمة إىل أن السيادة على 

بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته تعود إىل سنغافورة 
السيادة على ميدل روكس وساوث ليدج )الفقرات 278 - 299(

حجج الطرفني )الفقرات 278 - 287(
تالحــــــــــظ احملكمة أن موقف ســــــــــنغافورة يتمثل يف أن الســــــــــيادة فيما 
يتعلق مبيدل روكس وســــــــــاوث ليدج تتماشــــــــــى مع الســــــــــيادة على بيدرا 

برانكا/بوالو باتو بوته  وعليه، فإنه اســــــــــتناداً إىل سنغافورة، فإن كل َمن 
ميلك بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته ميلك أيضًا ميدل روكس وســــــــــاوث 
ليدج على أســــــــــاس أهنما، حسب ادعاء سنغافورة، تابعتني جلزيرة بيدرا 
برانكا/بوالو باتو بوته وتشــــــــــكالن مع هذه األخرية جمموعة واحدة من 
املعامل البحرية  ومن الناحية األخرى تدفع ماليزيا بأن هذه املعامل الثالثة 
ال تشــــــــــكل جمموعة من اجلزر ميكن حتديدهــــــــــا ال تارخييًا وال من الناحية 
اجليومورفولوجيــــــــــة، وتضيف إىل أهنا كانت دائمًا تعترب معامل تقع داخل 

والية جوهور/ماليزيا 
املركز القانوين مليدل روكس )الفقرات 288 - 290(

تالحظ احملكمة أواًل أن مســــــــــألة املركز القانوين مليدل روكس جيب 
أن يقّيم يف ســــــــــياق استنتاجها بشأن املسألة الرئيســــــــــية يف هذه القضية  
وهي تشــــــــــري إىل أهنا قد توصلت إىل اســــــــــتنتاجها بأن السيادة على بيدرا 
برانكا/بــــــــــوالو باتــــــــــو بوته تعود إىل ســــــــــنغافورة مبوجب ظــــــــــروف معينة 
أحاطــــــــــت بالقضية  غري أنه من الواضح أن هذه الظروف ال تنطبق على 
املعــــــــــامل البحرية األخرى بالقرب من بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته، أّي 
ميدل روكس وســــــــــاوث ليدج ذلك أنه ليس يف سلوك الطرفني الذي مت 
اســــــــــتعراضه يف اجلزء الســــــــــابق من احلكم ما ينطبق بأّي شكل على حالة 

ميدل روكس 
لذلك جتد احملكمة أن ســــــــــند امللكية األصلي مليدل روكس جيب أن 

يظل مع ماليزيا باعتبارها السلف لسلطان جوهور 
املركز القانوين لساوث ليدج )الفقرات 291 - 299(

أما فيما يتعلق بساوث ليدج فإن احملكمة تالحظ أن هناك مشاكل 
خاصة ينبغي النظر فيها، بقدر ما متثل ساوث ليدج معلمًا جغرافيًا خاصًا 

باعتبارها مرتفعًا تنحسر عنه املياه عند اجلزر 
وتشري احملكمة إىل املادة 13 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
وتأخذ يف االعتبار أحكامها السابقة، وحجج الطرفني، وكذلك األدلة 

املعروضة عليها 
وتالحظ احملكمة أن ســــــــــاوث ليدج تقع ضمن مياه إقليمية متداخلة 
على ما يبدو بسبب ماليزيا القارية، وجزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
وميدل روكس  وتعيد احملكمة إىل األذهان أن الطرفني طلبًا إليها بصورة 
حمددة، يف االتفــــــــــاق اخلاص ويف دفوعهما النهائية، أن تبّت يف مســــــــــألة 
السيادة بصورة منفصلة لكل من املعامل البحرية الثالثة  ويف الوقت ذاته، 
تالحــــــــــظ احملكمة أنه مل ُيطلب إليها من الطرفني أن ترســــــــــم خطة تعيني 

احلدود فيما يتعلق باملياه اإلقليمية ملاليزيا وسنغافورة يف املنطقة املعنية 
ويف ظل هذه الظروف، ختلص احملكمة إىل أن السيادة على ساوث 
ليدج، باعتبارها مرتفعًا تنحسر عنه املياه عند اجلزر، تعود إىل الدولة اليت 

تقع احلافة يف مياهها اإلقليمية 
*

*  *
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إعالن القاضي رانجيفا
يرى القاضي راجنيفا أنه ال ميكن إثارة اعرتاض جوهري على احلكم 
احلايل، من حيث إرســــــــــاؤه حلق ماليزيا التارخيي األبدي يف بيدرا برانكا/
بوالو باتو بوته، حىت بالرغم من أن سيادة سنغافورة على هذا املعلم، يف 
تاريخ صدور قرار احملكمة، ال ميكن تفنيده بصورة معقولة  غري أن هذا 
األمر ال ينطبق على تعليل احملكمة فيما يتعلق بانتقال السيادة من جوهور 
إىل سنغافورة  وعليه، يشري القاضي راجنيفا إىل أن الغرض من إعالنه هو 

أن يقرتح أساسًا بدياًل كان ميكن أن تستند إليه احملكمة 
يف هذا احلكم، تســــــــــتخلص احملكمة خنوعًا من جانب جوهور إزاء 
انتقــــــــــال حقها يف الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتــــــــــو بوته  غري أن 
القاضي راجنيفا يرى أن هناك حدثني فقط مبكن أن يســــــــــفرا عن انتقال 
الســــــــــيادة ومها: إما حدوث فعل مكافئ )وهذه اإلمكانية أشري إليها يف 
الفقرة 120 من احلكم(، أو دخول سند ملكية قانوين أقوى  ونظراً إىل 
عدم وجود هذه احلالة األخرية، فإن القاضي راجنيفا يتساءل كيف ميكن 
إسقاط حق جوهور بدون موافقة جوهور  ونظراً إىل عدم وجود أدلة، 
يعتمد احلكم على موافقة افرتاضية ليتوصل إىل استنتاجه بأن السيادة قد 

انتقلت؛ وهذا أمر مفتوح لالنتقاد لكونه ال يتماشى مع الوقائع 
ويعتقــــــــــد القاضي راجنيفا بأن احلكم توصل إىل هذا االســــــــــتنتاج عن 
طريــــــــــق إخفــــــــــاق يف مراعاة هنج االنتقاد التارخيي يف تفســــــــــريه للوقائع يف 
ســــــــــياقها السياســــــــــي والقانوين املعاصر  وبينما تقع العالقات بني الدول 
االستعمارية ذات السيادة داخل جمال القانون الدويل، فإنه يصعب الدفع 
بأن املعامالت بني اململكة املتحدة وســــــــــلطنة جوهور كانت تستند إىل 
العالقات القائمة بني أنداد ذوي ســــــــــيادة من أشخاص القانون الدويل  
وهكذا فإن السيادة املعرتف هبا للسلطات احمللية كانت معطلة يف مقابل 
الدول االستعمارية، بل كان االلتزام الوحيد لتلك السلطات هو اخلضوع 
إلرادة تلــــــــــك الدول  ويف ظل هذه الظروف، ما كان بوســــــــــع ســــــــــلطان 
جوهــــــــــور أن يبدي أقل اعرتاض على قــــــــــرار يتخذه الربيطانيون  وهكذا 
يــــــــــرى القاضي راجنيفــــــــــا أنه ال ميكن اعتبار القضيــــــــــة احلالية منطوية على 
نقل دويل لســــــــــند امللكية عن طريق إعمال اخلنوع، بينما ما ينطوي عليه 
األمر، مبوجب قواعد وممارســــــــــات الدول االستعمارية، هو ممارسة حلق 
استعماري يف ملكية األراضي  لذلك فإن سكوت جوهور طيلة الفرتة 
االستعمارية ال ميكن أن ُيتخذ حجة ضدها  غري أن احلالة تغريت مع نيل 
الطرفني لالستقالل  ومل يعد بوسع ماليزيا أن تعتمد على سكوهتا كرد 
على سلوك يشري إىل سيادة سنغافورة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  

ويف النتيجة فإن السيادة على اجلزيرة تعود إىل سنغافورة 

الرأي المستقل من القاضي بارا - أرانغورين
أواًل

يــــــــــرى القاضي بارا - أرانغورين أن النتائج اليت توصلت   -  1
إليها احملكمة يف حكمها تشــــــــــري إىل أنه ميكن دائمًا العثور على أســــــــــباب 

قضائية لدعم أّية نتيجة 

ثانيًا
لقد صّوت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة 300   -  2
)1( من احلكم ألهنا تستند أساسًا إىل تفسري ملراسالت عام 1953 ورد 

يف البند 5 - 4 - 5 والذي ال يسعه أن يقبلها 
ويف تاريخ 12 حزيران/يونيه 1953 طلبت ســــــــــنغافورة   -  3
من جوهور معلومات يف حماولة الســــــــــتيضاح مركز بيدرا برانكا/بوالو 
باتو بوته بســــــــــبب أمهية اجلزيرة بالنســــــــــبة إىل تعيني حدود املياه اإلقليمية 
لسنغافورة؛ وقد طلبت بصورة خاصة معلومات عما إذا كانت هناك أّية 
وثائق تبنّي وجود إجيار أو منحة، أو عما إذا كانت جوهور قد تنازلت 
عــــــــــن اجلزيرة أو تصرفت فيها بأّي شــــــــــكل آخر  وقــــــــــد رد أمني الدولة 
باإلنابة يف جوهور بتاريخ 21 أيلول/ســــــــــبتمرب 1953، ُيعلم سنغافورة 
بأن “حكومة جوهور ال تطالب مبلكية بيدرا برانكا” )الفقرتان 192 

و196 من احلكم( 
وادعت سنغافورة أن “رسالة ]أمني الدولة يف جوهور[   -  4
كان هلا أثر تأكيد ملكية سنغافورة لبيدرا برانكا/بوالو باتو بوته وتأكيد 
أن جوهــــــــــور ليس هلا حــــــــــق ملكية تارخيي أو غري ذلــــــــــك، يف اجلزيرة”  
وعالوة على ذلك، شــــــــــددت ســــــــــنغافورة علــــــــــى أن حجتها مل تكن أن 
“جوهور قد تنازلت أو ختلت عن ملكية بيدرا برانكا يف عام 1953” 
وعلى أن أثر رســــــــــالة جوهور عام 1953، كان “اإلعالن صراحة عن 

أن جوهور ليس هلا مطلب يف ملكية بيدرا برانكا” 
ويف هــــــــــذا اخلصوص، يعيد القاضي بارا - أرانغورين إىل   -  5
األذهــــــــــان أن احملكمة خلصت يف األجزاء الســــــــــابقة مــــــــــن احلكم إىل أنه 
قبــــــــــل عام 1953 كانت بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته تتبع ماليزيا وهلذا 
الســــــــــبب فإن رســــــــــالة جوهور عام 1953 ال ميكن أن يكون هلا يف رأيه 
تأثــــــــــري تأكيد إما أن ســــــــــنغافورة هلا ملكية بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
 أو أن جوهــــــــــور ليــــــــــس هلا حق ملكية يف بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته، 

كما تدعي سنغافورة 
ومل تدافع ســــــــــنغافورة بأن رســــــــــالة عــــــــــام 1953 ينبغي   -  6
أن ُتفهــــــــــم بوصفها تنــــــــــازل جوهور أو هجرهــــــــــا أو ختليها عن حقها يف 
 ملكيــــــــــة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وبنــــــــــاًء على ذلك، يعتقد القاضي 
بارا - أرانغورين، أن هذه احلجة ما كان ينبغي أن تكون موضع حتليل 
أو أن ُيعتد هبا للخلوص إىل أن ســــــــــنغافورة هــــــــــي صاحبة احلق يف بيدرا 

برانكا/بوالو باتو بوته 
ووفقًا ملا تذكره الفقرة 196 من احلكم: “مل تتبع ذلك   -  7

أّية مراسالت أخرى ومل تتخذ سلطات سنغافورة أّي إجراء علين” 
ويف رأي القاضــــــــــي بــــــــــارا - أرانغورين أن ما يدعو إىل   -  8
 الدهشــــــــــة أنه “مل تتبع ذلك أّية مراســــــــــالت أخــــــــــرى”، ألن جوهور 
مل تزود املعلومات اليت طلبتها ســــــــــنغافورة واملمارســــــــــة األساســــــــــية يف 
العالقات الدولية تتمثل، عندما يظل ســــــــــؤال بدون جواب، يف تكرار 
الطلب كتابيًا ويف اإلصرار على تزويد املعلومات  غري أن ســــــــــنغافورة 
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اختارت أاّل متضي هبذه الطريقة ومل تشرح للمحكمة سبب امتناعها 
عن هذا التصرف 

وعالوة على ذلك، فإن رسالة عام 1953 من جوهور   -  9
ردت على ســــــــــؤال خمتلف متامًا عن الســــــــــؤال الذي طرحته ســــــــــنغافورة، 
مبجرد ذكرها أن “حكومة جوهــــــــــور ال تطالب مبلكية بيدرا برانكا”  
وتســــــــــلم الفقرة 222 من احلكم بأن كلمــــــــــة “امللكية” هي من حيث 
املبدأ، متميزة عن كلمة “الســــــــــيادة”، غري أنه “جرى يف بعض األحيان 
يف القضايا الدولية، اســــــــــتخدام كلمة “امللكية” يف إقليم بوصفها موازية 
لكلمة ‘السيادة’”  والواقع أن جوهور استخدمت مصطلح “امللكية” 
وليس “الســــــــــيادة”  لذلك فإن القاضي بــــــــــارا - أرانغورين يرى أنه إذا 
كانت ســــــــــنغافورة قد فهمت رسالة عام 1953 بأهنا تعين يف الواقع أن 
جوهور “ال تطالب بالســــــــــيادة على بيــــــــــدرا برانكا” فإنه كان ينبغي هلا 
على األقل أن تطلب التفســــــــــري الالزم من ماليزيا لـ “إيضاح مركز بيدرا 
برانكا”، الذي كان اهلدف الرئيســــــــــي لسنغافورة من الرسالة اليت بعثت 

هبا يف 12 حزيران/يونيه 1953 
أمــــــــــا انعدام “صدور إجراء علين” من جانب ســــــــــلطات   -  10
سنغافورة فهو أكثر اســــــــــتعصاء على الفهم من “عدم وجود مراسالت 

أخرى” 
ويف رأي القاضــــــــــي بــــــــــارا - أرانغوريــــــــــن أنــــــــــه إذا كانت   -  11
ســــــــــنغافورة تعترب يف الواقع أن سيادهتا على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
قد مت التسليم هبا، رغم التعابري الغامضة يف رسالة جوهور عام 1953، 
فإن أبسط مبادئ النوايا احلســــــــــنة تتطلب من سنغافورة أن تؤكد رمسيًا 
ســــــــــيادهتا على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوتــــــــــه، وخاصة يف ضوء الوقائع 
املذكــــــــــورة يف الفقرتني 196 و224 من احلكم  غري أن ســــــــــنغافورة مل 
تفعــــــــــل ذلك، ونتيجة المتناعها هذا، ظل مركز بيدرا برانكا/بوالو باتو 

بوته غامضًا وبعيداً عن كونه “موضحًا” 
يضــــــــــاف إىل ذلك أنــــــــــه جيوز أن يالحظ أنــــــــــه بينما كان   -  12
التمــــــــــاس املعلومات عــــــــــن بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته قد جاء بســــــــــبب 
“أمهيتها بالنسبة إىل تعيني حدود املياه اإلقليمية للمستعمرة”، مل يتخذ 

أّي إجراء، وفق ما يسّلم به احلكم يف الفقرة 225 يف ذلك الصدد 

ثالثًا
وقد صّوت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة 300   -  13
)1( من احلكم ألنه ال يتفق مع فحص احملكمة لـ “ســــــــــلوك الطرفني بعد 

عام 1953” الوارد يف البند 5 - 4 - 6 
وتذكــــــــــر احملكمة، يف هــــــــــذا البند، أن اململكــــــــــة املتحدة   -  14
وسنغافورة تصرفتا بوصفهما مشّغل منارة هورسربغ، ولكن “ذلك مل 
يكن احلال يف كل النواحي”؛ كذلك تعيد احملكمة إىل األذهان إجراءات 
“دون أن توردها كاملة شــــــــــاملة” من املفرتض أن تكون سنغافورة قد 
أدهتا متشــــــــــيًا مع الســــــــــيادة  على أن “ّجل هذه اإلجراءات” مت بعد عام 
1953، وفــــــــــق املذكور يف الفقرة 274 من احلكــــــــــم، وكانت احملكمة 

قــــــــــد قررت بالفعــــــــــل يف حكمها الصادر يف 10 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 
2002، أن فرتة حنو 20 سنة “أقصر من الالزم بكثري” )احلدود الربية 
والبحرية بني الكامريون ونيجرييا )الكامريون ضد نيجرييا(: تدخل غينيا 
اإلستوائية(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحة 
352، الفقــــــــــرة 65(  ويف القضية احلالية جتد احملكمة يف الفقرة 34 من 
احلكم أن 14 شــــــــــباط/فرباير 1980 هو التاريخ احلاســــــــــم ألغراض هذا 
النـزاع بشأن السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته  لذلك، حىت مع 
افــــــــــرتاض أن اإلجراءات املذكورة يف البند 5 - 4 - 6 من احلكم أدهتا 
ســــــــــنغافورة متاشيًا مع الســــــــــيادة، فإن الفرتة املعنية هي “أقصر من الالزم 
بكثري” وهلذا السبب، يرى القاضي بارا - أرانغورين، أهنا ليست كافية 
لتقويض احلــــــــــق التارخيي جلوهور يف بيدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته  أما 
إجراءات ســــــــــنغافورة فإهنا ال تتطابق مع القانون، وكما أكدت احملكمة 
أكثر من مرة “حيث ال يتطابق الفعل مع القانون، وحيث تدير اإلقليم 
الــــــــــذي هو موضــــــــــوع النـزاع بصورة فّعالة دولة أخــــــــــرى غري الدولة اليت 
 متلــــــــــك احلق القانوين، ينبغي أن تعطى األفضلية لصاحب احلق القانوين” 
)نزاع احلدود )بوركينا فاســــــــــو/مجهورية مــــــــــايل(، احلكم، تقارير حمكمة 

العدل الدولية لعام 1986، الصفحة 587، الفقرة 63( 
وتذكر الفقرة 275 من احلكم أن “ســــــــــلطات جوهور   -  15
وسلطات خلفائها مل تتخذ أّي إجراء بشأن بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 
من حزيران/يونيه 1850 وطيلة فرتة القرن أو أكثر اليت تبعت ذلك”  
وتــــــــــرد بيانات مماثلة يف عدد من الفقــــــــــرات األخرى من احلكم وكررت 
ذكرها سنغافورة يف هذه القضية  على أن القاضي بارا - أرانغوين يرى 
أنه مل يكن أّي التزام دويل واقعًا على سلطات جوهور أو السلطات اليت 
خلفتها باالضطــــــــــالع بأّي إجراء على اإلطالق، ألنه كان جلوهور حق 
ملكية تارخيي يف بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وهو ما يعرتف به احلكم  
وعلى النقيض من ذلك، فإن استيضاح مركز اجلزيرة كان مسألة ذات 
أمهية بالغة بالنســــــــــبة لربيطانيا العظمى، ألن بريطانيا العظمى كانت قد 
اســــــــــتثمرت استثماراً كبرياً يف تشــــــــــييد وصيانة منارة هورسربغ  غري أن 
بريطانيا العظمى ظلت صامتة طيلة السنوات وظل مركز بيدرا برانكا/
بوالو باتو بوته غري واضح يف عام 1953، وهو ما تشــــــــــهد به رســــــــــالة 

السيد ج  د  هيغام 

رابعًا
تذكر الفقرة 297 من احلكم أن احملكمة “سوف متضي   -  16
يف دراســــــــــتها على أســــــــــاس ما إذا كانت ســــــــــاوث ليدج تقع داخل املياه 
اإلقليميــــــــــة املتولدة عن جزيرة بيدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته، اليت تعود 
إىل ســــــــــنغافورة، أو ما إذا كانت متولدة عن ميدل روكس اليت تعود إىل 
ماليزيا”؛ وأن “ســــــــــاوث ليدج تقع على مــــــــــا يبدو داخل املياه اإلقليمية 
املتداخلــــــــــة اليت تولدها ماليزيا القاريــــــــــة، وجزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو 
بوته وميدل روكس”  وتضيف احملكمة يف الفقرة 298 إىل أنه “ُطلب 
إليها بصورة حمــــــــــددة يف االتفاق اخلاص ويف الدفوع النهائية أن تبت يف 
مســــــــــألة السيادة على كل من املعامل البحرية الثالثة على حدة”، ولكنها 
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تالحظ يف الوقت ذاته “أهنا مل تكن مطالبة من الطرفني بأن ترسم خط 
تعيــــــــــني احلدود فيما يتعلق باملياه اإلقليمية ملاليزيا وســــــــــنغافورة يف املنطقة 
املعنيــــــــــة”  ونتيجة لذلك فإن احملكمــــــــــة، يف الفقرة 300 )3( من احلكم 
“جتد أن الســــــــــيادة على ساوث ليدج تعود إىل الدولة اليت تقع احلافة يف 

مياهها اإلقليمية” 
وكما ُشــــــــــرح أعاله، يعترب القاضي بارا - أرانغورين أن   -  17
بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته تعود إىل ماليزيا وهو يتفق مع احلكم يف أن 
ميدل روكس خاضعة لسيادة ماليزيا، وهو ما توصلت إليه الفقرة 300 
)2( من احلكم  ولذلك فإن من رأيه أن ســــــــــاوث ليدج تقع داخل املياه 
اإلقليمية ملاليزيا وهلذا الســــــــــبب فإهنا تعــــــــــود إىل ماليزيا  وبناًء عليه، فقد 

صّوت ضد الفقرة 300 )3( من احلكم 

خامسًا
يف 23 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2007 أخربت احملكمة   -  18
ماليزيا وسنغافورة أهنا ســــــــــوف ختتلي للمداولة  ويف 21 كانون الثاين/
يناير 2008 بدأت اجللسات العلنية لالستماع إىل حجج الطرفني بشأن 
أســــــــــاس القضية اليت رفعتها جيبويت ضد فرنسا، وبعد ذلك بثمانية أيام 
اختلت احملكمــــــــــة للمداولة، اليت ما زالت جارية  أما اجللســــــــــات العلنية 
بشــــــــــأن االعرتاضات األّولية يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا واجلبل األســــــــــود(، 
املقرر عقدها يف الفرتة من 26 إىل 30 أيار/مايو 2008، فإهنا تتطلب 
القيام قبل ذلك بدراسة متأنية للحجج الكتابية وبعض الطلبات املقدمة 

من الطرفني 
لذلك فإن القاضي بارا - أرانغورين يود أن يشدد على   -  19
أن القيــــــــــود النامجة عن احلدود الزمنيــــــــــة اليت وضعتها احملكمة إلعداد هذا 
الرأي املســــــــــتقل قد حالت دون تقدمي شــــــــــرح أوىف لعــــــــــدم موافقته على 
الفقرتني الفرعيتني 1 و3 من الفقرة 300 وأنه هلذا السبب اكتفى فقط 

بشرح بعض األسباب الرئيسية اليت دفعته إىل أن يصوت ضدمها 

الرأي المخالف المشترك من القاضيين سيما وأبراهام
يعرب القاضيان سيما وأبراهام عن عدم اتفاقهما مع النقطة األوىل 
يف جزء منطوق من احلكم اليت تعزو جزيرة بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته 

لسنغافورة 
ومها يؤيدان النتيجة اليت خلصت إليها احملكمة يف هناية اجلزء األول 
من حيثيات احلكم، حيث قالت إنه يف عام 1844، عشية تشييد منارة 

هورسبريغ، كانت اجلزيرة حتت سيادة سلطنة جوهور 
علــــــــــى أهنما خيتلفان مع احلكم عند إشــــــــــارته إىل أنــــــــــه يف الفرتة بني 
1844 و1980، انتقلت السيادة إىل سنغافورة، نتيجة سلوك الطرفني 

الذي يبني تطور تالق يف موقفيهما فيما يتعلق مبركز اجلزيرة 

ويالحظ القاضيان سيما وأبراهام أواًل أن احملكمة متتنع عن أن تبني 
بوضوح األســــــــــاس القانوين الذي تعتمد عليه يف تربير مثل هذا التغيري يف 
صاحب الســــــــــيادة، يف غياب أّي اتفاق صريح هبذا الشأن بني الدولتني 
املعنيتني  ويشري احلكم يف العرض التجريدي الذي يقدمه للقانون القابل 
للتطبيق، إىل إمكانية وجود “اتفاق صامت” أو وجود “انصياع” من 
جانب صاحب السيادة األصلي، غري أن احلكم ال يقدم أّي تفضيل بني 
هاتني اإلمكانيتني يف النتيجة امللموسة اليت يستخلصها من دراسة سلوك 
الطرفــــــــــني، كما أنــــــــــه ال يبني كيف ومىت جيوز أن يكــــــــــون اجلمع بينهما 
ممكنًا  وعالوة على ذلك، فإن احلكم ال يورد أّي ذكر لفكرة “التقادم 
التملكي”، اليت تبدو أهنا قادرة على أن تفّســــــــــر العملية اليت تكتســــــــــب 
مبوجبها الدولة الســــــــــيادة على إقليم مل يكن يف األصل يعود إليها وبدون 

موافقة صرحية من صاحب السيادة األصلي 
ومــــــــــع ذلك، فإن القاضيني ســــــــــيما وأبراهام يريــــــــــان أنه، من حيث 
اجلوهر، يستند احلكم إىل املعايري اليت يعتقدان أهنا سليمة قانونيًا من أجل 
أن يقّيم سلوك الطرفني، حىت ولو أنه مل يشر بوضوح كاف إىل الفئات 

القانونية ذات الصلة، وهي هنا ليست بيت القصيد 
على أن القاضيني سيما وأبراهام خيتلفان مع الطريقة اليت يطبق فيها 
احلكــــــــــم هذه املعايري على هذه القضية، وبالتايل فإهنما خيتلفان مع النتائج 

اليت يستخلصها من ذلك 
والواقع، أن احلقائق ال تثبت بوضوح كاف، ممارسة متسقة وعلنية 
لســــــــــيادة الدولة على اجلزيرة من جانب ســــــــــنغافورة ومن جانب سلفها 
بريطانيا العظمى، حبيث إنه ال ميكن أن يســــــــــتخلص أّي انصياع من أّي 
نوع النتقال الســــــــــيادة من عدم وجود رد فعل من ماليزيا ومن ســــــــــلفها 

جوهور 
ووفقًا ملا يراه القاضيان ســــــــــيما وأبراهام، هناك بالتايل شرطان على 
األقل يفتقر إليهما تطبيق التقادم التملكي - أو االتفاق الصامت أو حىت 
االنصياع، نظراً إىل أن هذه الفئات القانونية ليست مستقلة إحداها عن 
األخرى اســــــــــتقالاًل تامًا - ومها من ناحية، املمارســــــــــة الفّعالة خلاصيات 
الســــــــــيادة من ِقَبل الدولة اليت تعتمد عليها )سنغافورة يف هذه احلالة( إىل 
جانب اعتزام التصرف كصاحبة سيادة، ومن ناحية أخرى، ظهور هذه 
املمارسة للسيادة للعيان، مما جيعل من املمكن ترسيخ قبوهلا من صاحب 
السيادة األصلي )ماليزيا يف هذه احلالة(، عن طريق عدم صدور رد فعل 

عنها 
غري أن التصرفات اليت تأخذها احملكمة يف االعتبار بوصفها مظاهر 
السيادة من جانب سنغافورة هي تصرفات ثانوية ومتفرقة ومعناها بعيد 
جداً عن كونه واضحًا من منظور جوهور وماليزيا  ولذلك كان ينبغي 
أاّل تستخلص احملكمة أن السيادة على اجلزيرة قد انتقلت إىل سنغافورة  
بل كان ينبغي أن تعزوها إىل ماليزيا، بوصفها اخللف غري املنازع لسلطنة 

جوهور 
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إعالن القاضي بنونة
مع أن القاضي بنونة صــــــــــّوت مؤيداً جزء املنطوق من احلكم، فهو 
مع ذلك غري مقتنع بكل األســــــــــباب اليت اعتمدهتا احملكمة يف تربير ذلك  
وبعد أن يســــــــــتعرض الشــــــــــكوك اليت ســــــــــاورت احملكمة كلما نظرت إىل 
القوانني االســــــــــتعمارية يف قراراهتا السابقة، يعرب القاضي بنونة عن رأيه 
يف أن احملكمــــــــــة كان ينبغــــــــــي أن تعتمد، يف هذه القضية، أساســــــــــًا على 
ممارســــــــــة الدولتني بعد أن اكتسبت ســــــــــنغافورة استقالهلا يف عام 1965 
بعد انســــــــــحاهبا من احتاد ماليزيا، الذي كان قد أُنشــــــــــئ يف عام 1963  
ويف رأي القاضي بنونة، أن احملكمة كانت ســــــــــوف تتفادى بذلك البت 
على أساس املمارسات االســــــــــتعمارية النامجة أساسًا وإىل حد كبري عن 
التنافس بني دولتني أوروبيتني تسعيان إىل ترسيخ هيمنتهما يف املنطقة 

الرأي المخالف من القاضي دوغارد
خيالف القاضي اخلاص دوغارد رأي احملكمة بالنســــــــــبة إىل مســــــــــألة 
الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوتــــــــــه، ولكنه يؤيد احملكمة فيما 
يتعلق باســــــــــتنتاجها بأن ماليزيا هلا احلــــــــــق اإلقليمي يف ميدل روكس وأن 
ساوث ليدج ينبغي التصرف فيها وفقًا للقانون الذي حيكم تعيني احلدود 

البحرية اإلقليمية 
ويتفــــــــــق القاضي اخلاص دوغارد مع احملكمة يف أنه كان ملاليزيا احلق 
 األصلــــــــــي يف بيــــــــــدرا برانكا/بوالو باتو بوته وجيد أنــــــــــه ال تصرف ماليزيا 
وال تصرف سنغافورة بني عامي 1850 و1980 قد أدى إىل اإلخالل 
هبذا احلق  وبصورة خاصة، جيد أن مراسالت عام 1953 بني جوهور 
 وســــــــــنغافورة مل تســــــــــفر عن انتقال الســــــــــيادة من جوهور إىل سنغافورة 
وال ســــــــــامهت فيه  ويدفع القاضي اخلاص دوغارد بأن ســــــــــلوك كل من 
الطرفني بني عامي 1953 و1980 هو ســــــــــلوك غري قاطع وال ميكن أن 
يفّسر بأنه يشري إىل أن ماليزيا قد ختلت عن حقها يف بيدرا برانكا/بوالو 

باتو بوته أو أهنا انصاعت لتأكيد سنغافورة للسيادة على اجلزيرة 
وينتقد القاضي اخلاص دوغارد األســــــــــباب القانونية اليت تقدمت هبا 
احملكمة لدعم اســــــــــتنتاجها بأن الســــــــــيادة انتقلت من جوهور/ماليزيا إىل 
ســــــــــنغافورة  وهو جيد أن أفكار االتفــــــــــاق الصامت، الناجم عن تصرف 
الطرفني، والتفاهم املتطور بني الطرفني واالنصياع هي أفكار ال تدعمها 
الوقائع وال توّفر أساسًا قانونيًا مقبواًل ميكن أن ُيبىن عليه انتقال السيادة 

على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته من جوهور/ماليزيا إىل سنغافورة 

الرأي المستقل من القاضي شرينيفاسا راو

يشرح القاضي اخلاص شرينيفاسا راو، الذي خيالف احلكم جزئيًا، 
األسباب اليت دفعته إىل اخللوص إىل أن السيادة على ميدل روكس ينبغي 
أيضًا أن ُتعزى إىل ســــــــــنغافورة  ويف رأيــــــــــه أن ماليزيا أخفقت يف الوفاء 
بعبء اإلثبــــــــــات الواقع عليها بأن تثبت أن جوهور كان هلا حق امللكية 
األصلــــــــــي يف بيدرا برانكا/بوالو باتو بوتــــــــــه واملعلمني البحريني اآلخرين 
ومها ميدل روكس وساوث ليدج  ويف رأيه، أن الوصف التارخيي العام 
ململكــــــــــة املاليو ال ميكن أن يتخذ دلياًل أكيداً ومقنعًا بأن جوهور كانت 
يف أّي وقــــــــــت تعترب هذه املعامل البحرية جزًءا من ممتلكاهتا  ولكي تنجح 
أّية مطالبة بامللكية األبدية، جيب أواًل أن تثبت ملكية فعلية غري منقطعة 
وغري منافسة  ونظراً إىل عدم وجود دليل يؤيد هذه امللكية، فإن أفضل 
ما يقال هو أن جوهور كانت هلا ملكية ناقصة تســــــــــتند إىل االكتشاف 
غــــــــــري أهنا مل تعمل علــــــــــى إمتام هذه امللكية بالكامــــــــــل  ولكي حتقق ذلك 
كان مطلوبًا منها أن ُتظهر ســــــــــلطة الدولة سلمية ومستمرة ومتناسبة مع 
طابع اإلقليم املعين  وأنشــــــــــطة األورانغ الوت، من حيث قبوهلم كرعايا 
جلوهور، هي أنشــــــــــطة خاصة وال تساوي إظهاراً لسلطة دولة جوهور  
أما أنشــــــــــطة القرصنة اليت مارسها األورانغ الوت فهي حىت أقل مقبولية 

كدليل لغرض إثبات حق امللكية األصلي جلوهور 

وعلى النقيض من ذلك أشــــــــــار أيضًا إىل أن ســــــــــنغافورة مارست 
خمتلــــــــــف وظائف الدولــــــــــة فيما يتعلق ببيــــــــــدرا برانكا/بــــــــــوالو باتو بوته 
ومارســــــــــت ســــــــــيطرة على املياه حوهلا ألكثر من 130 ســــــــــنة، بعد أن 
تسلمت ملكية اجلزيرة يف عام 1847  وبناًء عليه، فإنه حىت رغم أن 
بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته مل تكن عندما تســــــــــلمت بريطانيا ملكيتها 
أرضًا بال مالــــــــــك، فإنه ميكن بفضل إظهار بريطانيا/ســــــــــنغافورة لفرتة 
أكثر من 130 ســــــــــنة أفعااًل مؤثرة هامة اعتبارمها قد أظهرتا الســــــــــيادة 
على اجلزيرة وعلى املياه احمليطة هبا  وبناًء عليه، اكتســــــــــبت ســــــــــنغافورة 
حــــــــــق امللكية الذي احتفظت به دون انقطاع ومنافس  ويؤكد هذا رد 
جوهور على ســــــــــنغافورة يف عــــــــــام 1953 الذي تذكر جوهور فيه أهنا 
ال تطالب بأّية ملكية على الصخرة  وبفضل هذه الســــــــــيادة على بيدرا 
برانكا/بوالو باتو بوته واملياه احمليطة هبا، يكون لسنغافورة أيضًا السيادة 
على ميدل روكس وساوث ليدج نظراً إىل أن هذين املعلمني احملميني 

يقعان داخل حدود املياه اإلقليمية لسنغافورة 
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بتاريخ 4 حزيران/يونيــــــــــه 2008، أصدرت حمكمة العدل الدولية 
حكمها يف القضية املتعلقة ببعض مســــــــــائل املســــــــــاعدة املتبادلة يف اجملال 

اجلنائي )جيبويت ضد فرنسا( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
 ونائــــــــــب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
 وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان 

غيوم، ويوسف؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 205( على النحو التايل:
…“

إن احملكمة،
فيما يتعلق باختصاص احملكمة،  )1(

باإلمجاع، )أ( 
جتد أن هلا اختصاص الفصل يف النـزاع املتعلق بتنفيذ االلتماس 
التفويضي املوجه من مجهورية جيبويت إىل اجلمهورية الفرنسية يف 3 

تشرين الثاين/نوفمرب 2004؛
بأغلبية مخسة عشرة صوتًا مقابل واحد، )ب( 

جتــــــــــد أن هلا اختصاص الفصــــــــــل يف النـزاع املتعلــــــــــق بالتكليف 
باحلضور كشــــــــــاهد املوجه إىل رئيس مجهورية جيبويت يف 17 أيار/
مايو 2005، وبالتكليفني باحلضور كشاهدين مصحوبني مبساعدة 
قانونية املوجهني إىل اثنني من كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيني يف 3 و4 

تشرين الثاين/نوفمرب 2004 و17 حزيران/يونيه 2005؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، 
وتومكا، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 

والقاضيان اخلاصان غيوم، ويوسف؛
املعارضون: القاضي بارا - أرانغورين؛

بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات، )ج( 
جتــــــــــد أن هلا اختصاص الفصــــــــــل يف النـزاع املتعلــــــــــق بالتكليف 
باحلضور كشاهد املوجه إىل رئيس مجهورية جيبويت يف 14 شباط/

فرباير 2007؛

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة، 
 والقضاة شــــــــــي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص 

يوسف؛
املعارضون: القضــــــــــاة راجنيفا، وبارا - أرانغورين، وتومكا؛ 

والقاضي اخلاص غيوم؛
بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل ثالثة أصوات، )د( 

جتــــــــــد أنه ليس لديها اختصاص الفصل يف النزاع املتعلق بأمري 
االعتقال الصادرين ضد اثنني من كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيني يف 7 

أيلول/سبتمرب 2006؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وشي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، 
وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛ والقاضي 

اخلاص غيوم؛
املعارضون: القاضيــــــــــان أووادا وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي 

اخلاص يوسف؛
وفيما يتعلق باملرافعة النهائية املقدمة من مجهورية جيبويت   )2(

بالنسبة إىل أساس القضية،
باإلمجاع، )أ( 

جتد أن اجلمهورية الفرنســــــــــية، بإحجامها عن تزويد مجهورية 
جيبويت باألســــــــــباب الداعية إىل رفضها تنفيذ التفويض االلتماســــــــــي 
املقدم من األخرية يف 3 تشرين الثاين/نوفمرب 2004، قد أخفقت 
يف االمتثال اللتزامها الدويل مبوجب املادة 17 من اتفاقية املساعدة 
املتبادلــــــــــة يف األمور اجلنائية املربمة بــــــــــني الطرفني واملوّقعة يف جيبويت 
بتاريخ 27 أيلول/ســــــــــبتمرب 1986، وأن اســــــــــتنتاجها بوقوع هذا 

االنتهاك يشّكل ترضية مالئمة؛
بأغلبية مخسة عشرة صوتًا مقابل صوت واحد، )ب( 

ترفــــــــــض كل املرافعات النهائية األخــــــــــرى املقدمة من مجهورية 
جيبويت 

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينـــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وشي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، 
وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف، والقاضي اخلاص غيوم؛
املعارضون: القاضي اخلاص يوسف” 

169 - بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي )جيبوتي ضد فرنسا(

الحكم الصادر في 4 حزيران/يونيه 2008
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وقــــــــــد ذّيل كل من القضاة راجنيفــــــــــا، وكوروما، وبارا - أرانغورين 
حكم احملكمة برأي مستقل، وذّيل القاضي أووادا حكم احملكمة بإعالن؛ 
وذيّــــــــــل القاضــــــــــي تومكا حكم احملكمــــــــــة برأي مســــــــــتقل؛ وذّيل كل من 
القاضيني كيث وســــــــــكوتنيكوف حكم احملكمة بإعالن؛ وذّيل القاضي 
اخلاص غيوم حكم احملكمة بإعالن؛ وذّيل القاضي اخلاص يوسف حكم 

احملكمة برأي مستقل 
*

*  *
التسلسل الزمين للقضية ولدفوع الطرفني )الفقرات 1 - 18(

بتاريــــــــــخ 9 كانون الثاين/ينايــــــــــر 2006، أودعت مجهورية جيبويت 
)فيما يلي “جيبويت”( يف قلم احملكمة، طلبًا مؤرخًا 4 كانون الثاين/يناير 
2006، ضد اجلمهورية الفرنسية )فيما يلي “فرنسا”( خبصوص نزاع:
“يتعلق برفــــــــــض الســــــــــلطات احلكومية والقضائية الفرنســــــــــية 
تنفيــــــــــذ تفويــــــــــض التماســــــــــي دويل بشــــــــــأن إحالة الســــــــــجل املتصل 
بالتحقيــــــــــق يف القضية ضد )س( الرتكابه جرمية قتل برنار بوريل، 
انتهــــــــــاكًا التفاقية التعاون املتبادل يف األمــــــــــور اجلنائية بني احلكومة 
]اجليبوتيــــــــــة[ واحلكومة ]الفرنســــــــــية[ املؤرخة 27 أيلول/ســــــــــبتمرب 
 1986، وخرقًا لاللتزامات الدولية األخرى الواقعة على ]فرنسا[ 

جتاه … جيبويت” 
وفيما يتعلــــــــــق بالرفض املذكور أعاله بتنفيذ التفويض االلتماســــــــــي 
الدويل، يدعي الطلب أيضًا انتهاك معاهدة الصداقة والتعاون املربمة بني 

فرنسا وجيبويت يف 27 حزيران/يونيه 1977 
ويشري الطلب كذلك إىل قيام السلطات القضائية الفرنسية بإصدار 
تكليف حضور كشــــــــــاهد إىل رئيس الدولة يف جيبويت وكبار املسؤولني 
اجليبوتيني، يف خرق مدعى ألحكام معاهدة الصداقة والتعاون املذكورة، 
واملبــــــــــادئ والقواعــــــــــد اليت تنظــــــــــم االمتيازات واحلصانات الدبلوماســــــــــية 
الواردة يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماســــــــــية املوقعة يف 18 نيســــــــــان/
أبريل 1961، واملبادئ املرســــــــــخة مبوجب القانون العريف الدويل املتصل 
باحلصانــــــــــات الدوليــــــــــة، واملتمثلة بصورة خاصــــــــــة يف اتفاقية منع ومعاقبة 
اجلرائم املرتكبة ضد األشــــــــــخاص املشــــــــــمولني حبمايــــــــــة دولية، مبن فيهم 

الوكالء الدبلوماسيون، املؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 1973 
وقد بّينت جيبويت يف طلبها، أهنا تسعى إىل إثبات اختصاص احملكمة 
يف هــــــــــذا األمر على أســــــــــاس الفقرة 5 من املادة 38 مــــــــــن نظام احملكمة 
وأهنا “واثقة من أن اجلمهورية الفرنســــــــــية ســــــــــوف توافق على اخلضوع 

الختصاص احملكمة يف تسوية هذا النـزاع” 
ووفقــــــــــًا للفقرة 5 من املادة 38 من نظام احملكمة، أحال رئيس قلم 
احملكمة فوراً نســــــــــخة من العريضة إىل حكومة فرنسا وأخرب الدولتني أنه 
وفقًا لذلك احلكم، لن ُتدرج العريضة يف القائمة العامة للمحكمة، ولن 
ُيتخذ أّي إجراء يف الدعوى، ما مل تقبل الدولة اليت وجه الطلب ضدها 

باختصاص احملكمة ألغراض هذه القضية وإىل حني قبوله 

وبواســــــــــطة رســــــــــالة مؤرخة 25 متوز/يوليه 2006 اســــــــــتلمها قلم 
احملكمة بتاريخ 9 آب/أغســــــــــطس 2006، أخرب وزير الشؤون اخلارجية 
الفرنســــــــــي احملكمة أن فرنسا “توافق على اختصاص احملكمة يف النظر يف 
الطلــــــــــب عماًل بالفقرة 5 من املادة 38 ]من نظام احملكمة[، وفقط على 
أساسها   ” يف الوقت الذي تذكر فيه بالتحديد أن هذه املوافقة “صاحلة 
فقــــــــــط ألغراض هذه القضية، ضمن معىن الفقــــــــــرة 5 من املادة 38، أّي 
فيما يتعلق بالنـزاع الذي يشّكل موضوع الطلب وداخل احلدود الدقيقة 
لالدعاءات املصاغــــــــــة فيه” من جانب جيبويت  وقد ُأدرجت القضية يف 

القائمة العامة للمحكمة بتاريخ 9 آب/أغسطس 2006 
وأخرب رئيس قلم احملكمة، برســــــــــالتني مؤرختني 17 تشرين األول/
أكتوبر 2006، الطرفني أن عضو احملكمة الذي حيمل اجلنسية الفرنسية 
قــــــــــد أخرب احملكمة بنيته عدم االشــــــــــرتاك يف البــــــــــت يف القضية، واضعًا يف 
اعتباره أحــــــــــكام الفقرة 2 من املادة 17 من النظام األساســــــــــي  وعماًل 
باملــــــــــادة 31 من النظام األساســــــــــي والفقرة 1 من املــــــــــادة 37 من نظام 
احملكمة، اختارت فرنسا السيد جيلبري غيوم ليجلس قاضيًا خاصًا للنظر 
يف القضية  ومبا أن احملكمة ال تشمل يف عضويتها أّي قاض حيمل جنسية 
جيبويت، فقد مارســــــــــت جيبويت حقها املمنوح مبوجــــــــــب املادة 31 من 
النظام األساســــــــــي وقامت باختيار قاض خاص جيلس للنظر يف القضية: 

وقد اختارت السيد عبد القوي أمحد يوسف 
وبأمر مؤرخ 15 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2006، حددت احملكمة 
تاريــــــــــخ 15 آذار/مارس 2007، وتاريــــــــــخ 13 متوز/يوليه 2007 على 
التــــــــــوايل كحدين زمنيــــــــــني لتقدمي مذكرة جيبــــــــــويت واملذكرة املضادة من 
فرنســـا؛ وقد ُقدمـت هـــذه الدفــــــوع على النحو الواجب يف غضون احلدود 
الزمنيــــــــــة املبينة  ومل ير الطرفان أن من الضروري تقدمي رد وجواب على 
الــرد، ومل تــــــــــر احملكمة باملثل أن هناك حاجة إىل هذه الدفوع اإلضافية، 

ولذلك أصبحت القضية جاهزة للنظر فيها 
وُعقدت جلسات علنية يف الفرتة بني 21 و29 كانون الثاين/يناير 
2008  ويف ختام املرافعات الشفوية، قدم الطرفان الطلبات التالية إىل 

احملكمة:
نيابة عن حكومة جيبويت،

“إن مجهورية جيبويت تطلب من احملكمة أن تفصل وُتعلن:
أن اجلمهورية الفرنسية قد انتهكت التزاماهتا مبوجب   -  1

اتفاقية عام 1986:
‘1’ بامتناعها عــــــــــن الوفاء بتعهدها املــــــــــؤرخ 27 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 2005 بتنفيذ التفويض االلتماســــــــــي 
املوجه إليها من مجهورية جيبويت بتاريخ 3 تشرين 

الثاين/نوفمرب 2004؛
‘2’ ويف البديــــــــــل، بعدم أدائها التزامها عماًل باملادة 1 من 
االتفاقيــــــــــة املذكورة أعــــــــــاله يف أعقاب رفضها غري 
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املشــــــــــروع الوارد يف الرســــــــــالة املؤرخة 6 حزيران/
يونيه 2005؛

‘3’ وكبديل آخر، بعدم أدائهــــــــــا التزامها عماًل باملادة 1 
مــــــــــن االتفاقية املذكورة آنفًا يف أعقاب رفضها غري 
املشــــــــــروع الوارد يف الرسالة املؤرخة 31 أيار/مايو 

2005؛
أن تقوم اجلمهورية الفرنســــــــــية فور صدور احلكم عن   -  2

احملكمة:
‘1’ بإحالة “ملف بوريل” بكامله إىل مجهورية جيبويت؛
‘2’ ويف البديــــــــــل، بإحالة “ملف بوريــــــــــل” إىل مجهورية 
جيبويت مبوجب األحكام والشــــــــــروط اليت حتددها 

احملكمة ويف غضوهنا؛
أن اجلمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عماًل   -  3
مببــــــــــادئ القانون الدويل العريف والعام، بعــــــــــدم التعدي على حصانة 

رئيس مجهورية جيبويت وشرفه وكرامته:
‘1’ عن طريق إصدار تكليف حضور كشاهد إىل رئيس 

مجهورية جيبويت بتاريخ 17 أيار/مايو 2005؛
‘2’ عــــــــــن طريق تكرار هذا التعــــــــــدي أو حماولة تكراره يف 

14 شباط/فرباير 2007؛
‘3’ عن طريق إشــــــــــهار هذين التكليفني باحلضور بتعميم 
املعلومات الفوري على وسائط اإلعالم الفرنسية؛

‘4’ عن طريق عدم الرد على النحو املالئم على رســــــــــاليت 
االحتجاج من ســــــــــفري مجهورية جيبويت يف باريس 
املؤرخني 18 أيار/مايو 2005 و14 شباط/فرباير 

2007 على التوايل؛
أن اجلمهورية الفرنســــــــــية قــــــــــد انتهكت التزامها عماًل   -  4
مببادئ القانون الدويل العريف والعام بأن متنع التعديات على حصانة 

رئيس مجهورية جيبويت وشرفه وكرامته؛
أن تســــــــــحب اجلمهورية الفرنســــــــــية فوراً بعد صدور   -  5
احلكم عن احملكمة تكليف احلضور كشــــــــــاهد املؤرخ 17 أيار/مايو 

2005 وأن تعلنه الغيًا وباطاًل؛
أن اجلمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عماًل   -  6
مببــــــــــادئ القانون الدويل العريف والعام، بعدم التعدي على شــــــــــخص 
وحرية وشرف املدعي العام جلمهورية جيبويت ورئيس األمن الوطين 

يف جيبويت؛
أن اجلمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عماًل   -  7
مببادئ القانون الدويل العريف والعام، مبنع التعديات على شــــــــــخص 
وحرية وشرف املدعي العام جلمهورية جيبويت ورئيس األمن الوطين 

يف مجهورية جيبويت؛

أن تســــــــــحب اجلمهورية الفرنســــــــــية فوراً بعد صدور   -  8
احلكم عن احملكمة التكليفني باحلضور كشاهدين مبساعدة قانونية 
وأمــــــــــري االعتقال الصادرين حبق املدعي العــــــــــام جلمهورية جيبويت 
ورئيس األمن الوطين يف مجهورية جيبويت وأن ُتعلنها الغية وباطلة؛
أن اجلمهورية الفرنسية، بتصرفها مبا يتناىف مع املواد 1   -  9
و3 و4 و6 و7، منفردة أو جمتمعة، من معاهدة الصداقة والتعاون 
لعــــــــــام 1977 قد انتهكت روح ومقصــــــــــد تلك املعاهدة، وكذلك 

االلتزامات النامجة عنها؛
أن تكــــــــــف اجلمهورية الفرنســــــــــية عــــــــــن تصرفها غري   -  10

القانوين وأن تتقيد بدقة يف املستقبل بااللتزامات الواقعة عليها؛
أن تــــــــــزود اجلمهورية الفرنســــــــــية مجهوريــــــــــة جيبويت   -  11
بتأكيــــــــــدات وضمانات حمددة بعدم تكرار األفعال غري املشــــــــــروعة 

املشتكى منها” 
ونيابة عن حكومة فرنسا،

“تطلب اجلمهورية الفرنسية، لكل األسباب املبينة يف مذكرهتا 
املضادة وأثناء مرافعتها الشفوية، من احملكمة ما يلي:

أن ُتعلــــــــــن أهنــــــــــا تفتقر إىل االختصــــــــــاص للبت يف  )أ(   -  1
املطالب اليت قدمتها مجهورية جيبويت لدى إمتامها مرافعتها الشفوية 
واليت تتجاوز موضوع النـزاع كما هو مبني يف طلبها، أو أن ُتعلنها 

غري مقبولة؛
وكبديل، أن ُتعلن تلك املطالبات غري ذات أساس؛ )ب( 

أن ترفض كل املطالبات األخرى املقدمة من مجهورية   -  2
جيبويت” 

وقائع القضية )الفقرات 19 - 38(
تالحظ احملكمة يف البداية أن الطرفني يتفقان على أنه ليس للمحكمة 
أن تقرر الوقائع وأن ُترسي املسؤوليات يف قضية بوريل، وبصورة خاصة 
الظروف اليت القى الســــــــــيد بوريل حتفه يف ظلها  وتضيف أهنما يتفقان 
علــــــــــى أن النـزاع املعروض على احملكمة منشــــــــــؤه يف تلك القضية، نتيجة 
الفتتــــــــــاح عدد من الدعاوى القضائية يف فرنســــــــــا ويف جيبويت، واللجوء 
إىل اآلليات التعاهدية الثنائية للمســــــــــاعدة املتبادلة بني الطرفني  وتشرح 
احملكمة بإسهاب الوقائع، وبعضها يقر به الطرفان وبعضها خيتلفان فيه، 

كما تشرح الدعاوى القضائية اليت ُرفعت بصدد قضية بوريل 
اختصاص احملكمة )الفقرات 39 - 95(

تذّكــــــــــر احملكمــــــــــة بــــــــــأن جيبويت ســــــــــعت إىل أن ُترســــــــــي اختصاص 
احملكمــــــــــة على الفقرة 5 من املادة 38 مــــــــــن نظام احملكمة  وتالحظ أنه 
 بالرغــــــــــم من أن فرنســــــــــا تعرتف بأن اختصاص احملكمة بتســــــــــوية النـزاع 
“ال يرقى إليه شك” بفضل ذلك احلكم، إاّل أهنا تطعن يف نطاق ذلك 
 االختصاص حبكم املوضوع وحبكم الزمن لتناول بعض االنتهاكات اليت 

تدعيها جيبويت 
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املسألة األّولية املتعلقة باالختصاص واملقبولية )الفقرات 45 - 50(
تشــــــــــري احملكمة إىل أهنا عند البت يف نطاق املوافقة اليت أعرب عنها 
أحد الطرفني، تصدر حكمها بشــــــــــأن اختصاصها وليس بشأن مقبولية 
 الطلــــــــــب  بعد ذلك متضي إىل دراســــــــــة االعرتاضات اليت أثارهتا فرنســــــــــا 

فيما يتعلق بنطاق اختصاصها 

االختصاص حبكم املوضوع )الفقرات 51 - 64(
بعــــــــــد أن ُتعلن احملكمــــــــــة موقفي الطرفني، تالحــــــــــظ أن اختصاصها 
يقوم على أســــــــــاس موافقــــــــــة الدول، مبوجب الشــــــــــروط املعرب عنها يف 
تلــــــــــك املوافقة، وأنه ال النظام األساســــــــــي وال نظــــــــــام احملكمة يتطلب أن 
تكون موافقــــــــــة الطرفني، اليت ُتضفي االختصــــــــــاص على احملكمة، معربًا 
عنها بشكل معنّي  وتذّكر احملكمة بأهنا فّسرت الفقرة 1 من املادة 36 
من النظام األساســــــــــي بأنه ميّكن من استخالص املوافقة من أفعال معينة، 
وبذلــــــــــك ميكن قبول إمكانية حمكمة االختصــــــــــاص االتفاقي  وعليه فإن 
احملكمة ترى أنه لكي متارس اختصاصها على أساس حمكمة االختصاص 
االتفاقي، جيب أن تكون املوافقة إما صرحية أو مســــــــــتخلصة بوضوح من 

السلوك ذي الصلة للدولة 
وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن هذه هي املرة األوىل الــــــــــيت يقع على عاتقها 
أن تبت يف أســــــــــاس نزاع ُعرض عليها بواســــــــــطة طلب استند إىل الفقرة 
5 مــــــــــن املــــــــــادة 38 من نظام احملكمة  وتشــــــــــري إىل أن هذا احلكم، الذي 
أدخلتــــــــــه احملكمة يف نظامها يف عــــــــــام 1978، يتيح للدولة اليت تقرتح أن 
ُتســــــــــند اختصاص احملكمة يف النظر يف قضية علــــــــــى موافقة مل ُتقدم بعد 
أو مل ُتظهرهــــــــــا دولة أخرى، أن تقدم طلبًا تشــــــــــرح فيه مطالبها وتدعو 
الدولــــــــــة األخرى إىل املوافقة على أن تتناول احملكمة هذه املطالب، دون 
اإلخالل بالقواعد اليت حتكم إقامة العدل السليمة  وتالحظ احملكمة أن 
الدولة املطلوب منها أن توافق على اختصاص احملكمة يف تسوية نزاع هلا 
احلرية التامة يف أن ترد وفق ما تراه مالئمًا؛ فإذا وافقت على اختصاص 
احملكمة، عاد إليها أن حتدد، إذا لزم األمر، جوانب النـزاع اليت توافق على 
أن ختضعها حلكم احملكمة  وتشــــــــــرح أن الطابع املؤجل واخلاص ملوافقة 
الطرف اجمليب على الطلب، وفق ما تتوخاه الفقرة 5 من املادة 38 من 
نظام احملكمة جيعل اإلجراء املبني يف تلك الفقرة وســــــــــيلة إلنشاء حمكمة 
االختصــــــــــاص االتفاقي  وتضيف احملكمــــــــــة أن اختصاصها ميكن أن ُيبىن 
على أســــــــــاس حمكمة االختصاص االتفاقي بطرق خمتلفة، ال تقع كلها يف 
إطار الفقرة 5 من املادة 38  إاّل أهنا تبني أنه ال جيوز ألّي مقدم طلب 
أن يــــــــــأيت إىل احملكمة دون أن يكون قادراً على أن يبني، يف طلبه، الدولة 
اليت يقدم مطلبه ضدها وموضوع النـزاع، وكذلك الطابع الدقيق لذلك 

املطلب والوقائع واألسس اليت يستند إليها 

مدى موافقة الطرفني املتبادلة )الفقرات 65 - 95(
وتنتقل احملكمة بعد ذلــــــــــك إىل تبني مدى املوافقة املتبادلة للطرفني  
وحتقيقــــــــــًا هلذه الغاية تدرس شــــــــــروط قبول فرنســــــــــا الختصاص احملكمة 

وشروط طلب جيبويت اليت ترّد تلك املوافقة عليها 

وتالحظ احملكمة أن رأي فرنسا هو أهنا وافقت فقط على اختصاص 
احملكمة على املوضوع املعلن للقضيــــــــــة والذي يوجد، ويوجد فقط، يف 

الفقرة 2 من الطلب، حتت عنوان “موضوع النـزاع” 
ونص هذه الفقرة هو كالتايل:

“يتعلق موضوع النـزاع برفض السلطات احلكومية والقضائية 
الفرنسية تنفيذ تفويض التماسي دويل يطلب أن حُيال إىل السلطات 
القضائيــــــــــة يف جيبــــــــــويت الســــــــــجل املتصل بالتحقيــــــــــق يف قضية )س( 
الرتكابه جرمية قتل برنار بوريل، وذلك يف انتهاك التفاقية املساعدة 
املتبادلة يف األمــــــــــور اجلنائية بني حكومة مجهورية جيبويت وحكومة 
اجلمهورية الفرنســــــــــية، املؤرخة 27 أيلول/سبتمرب 1986، وخرقًا 
لاللتزامات الدولية األخرى اليت تقع على اجلمهورية الفرنسية جتاه 

مجهورية جيبويت” 
وإذ تســــــــــتند احملكمة إىل أحكامها الســــــــــابقة، تبني أهنا لن تفصل يف 
موضوع النـزاع بالرجوع حصراً إىل املســــــــــائل الــــــــــواردة يف إطار عنوان 
الفرع ذي الصلة من الطلب  وتالحظ احملكمة هبذه الطريقة أن للطلب، 
إذا أخذ ككل، نطاقًا أوســــــــــع مما هو مشــــــــــروح يف الفقرة السالفة الذكر 
وأنه يشــــــــــمل أيضًا التكليف باحلضور املرسل إىل الرئيس اجليبويت يف 17 
أيار/مايو 2005 والتكليفني باحلضور املوجهني إىل مسؤولني جيبوتيني 

آخرين يف 3 و4 تشرين الثاين/نوفمرب 2004 
وتبــــــــــني احملكمة أن الطرفــــــــــني ال يطعنان يف أن االدعــــــــــاءات املتعلقة 
بالتفويض االلتماســــــــــي اجليبويت املؤرخ 3 تشرين الثاين/نوفمرب 2004، 
وبالتايل مســــــــــألة االمتثال، بصورة خاصة، التفاقية عام 1986 بشــــــــــأن 
املســــــــــاعدة املتبادلــــــــــة يف األمور اجلنائية، خاضعــــــــــة الختصاصها  غري أهنا 
تالحظ أهنما خيتلفان بشــــــــــأن مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت االدعاءات املتعلقة 
بالتكليفات باحلضور املرســــــــــلة من فرنسا إىل الرئيس اجليبويت، واملدعي 
العام جلمهورية جيبويت ورئيس األمــــــــــن الوطين جليبويت، وكذلك أوامر 
االعتقال الصادرة حبق هذين املسؤولني األخريين، تقع داخل اختصاصها 
أمــــــــــا نص عبارات اجلزء الفّعال من رد فرنســــــــــا على طلب جيبويت 

فهو كالتايل:
“أتشــــــــــرف بأن ُأعلمكم بأن اجلمهورية الفرنســــــــــية توافق على 
اختصــــــــــاص احملكمة النظر يف الطلب عماًل بالفقرة 5 من املادة 38 
]من نظام احملكمة[، وعلى أساس الفقرة املذكورة فقط دون غريها 
وهــــــــــذه املوافقة على اختصاص احملكمة ســــــــــارية فقط ألغراض 
القضية ضمن معىن الفقرة 5 من املادة 38، أّي فيما يتعلق بالنـزاع 
الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب وداخل احلــــــــــدود الدقيقة الدعاءات 

مجهورية جيبويت املصاغة فيه” 
وبعد دراســــــــــة رسالة القبول الفرنسية، تعلن احملكمة أنه على أساس 
قراءة واضحة لنص تلك الرســــــــــالة، ومــــــــــن خالل اختيار الكلمات فيها، 
جتد أن موافقة اجمليب على الطلب غري مقتصرة على “موضوع النـزاع” 
كما هو مشروح يف الفقرة 2 من طلب جيبويت  وجتد أنه عندما بعثت 
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فرنســــــــــا، اليت كانت على علم تام باالدعــــــــــاءات اليت صاغتها جيبويت يف 
طلبها، رسالتها إىل احملكمة، مل تلتمس استبعاد جوانب معينة من النـزاع 
الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب من اختصاص احملكمــــــــــة  وبالتايل ترى 
احملكمة أنه فيما يتعلق باالختصاص بسبب املوضوع، تدخل االدعاءات 
املتعلقة بكل من املوضوع املشار إليه يف طلب جيبويت، وهو رفض فرنسا 
االمتثال للتفويض االلتماســــــــــي من جيبويت والتكليفات باحلضور املرسلة 
من القضاء الفرنســــــــــي، من ناحية، إىل رئيــــــــــس مجهورية جيبويت بتاريخ 
17 أيار/مايو 2005، ومن ناحية أخرى إىل اثنني من كبار املســــــــــؤولني 
اجليبوتيــــــــــني بتاريخ 3 و4 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004 و17 حزيران/

يونيه 2005، يف نطاق اختصاص احملكمة 
وتنتقل احملكمة بعد ذلك إىل مسألة االختصاص يف مسألة التكليف 
باحلضور عام 2007 املرسل إىل رئيس مجهورية جيبويت وأمري االعتقال 
الصادرين يف عام 2006 حبق اثنني من كبار املسؤولني اجليبوتيني ]وهي 
إجراءات حدثت بعد تقدمي الطلب[  وتذّكر احملكمة بأن جيبويت دفعت 
يف مذكرهتا، بأهنا حتتفظ باحلق، الوارد يف الطلب، “بأن تعّدل ]الطلب[ 
وتكمله” وأهنا أشــــــــــارت إىل أن مطالباهتا تستند إىل انتهاكات القانون 
الدويل بشــــــــــأن احلصانات اليت حدثت بعد 9 كانون الثاين/يناير 2006 
واليت مل تكن “جديــــــــــدة أو خارجة عن نطاق املطالبات املبدئية” وأهنا 
“كلها تتصل باملطالبات الواردة يف الطلب، ]وكانت[ مستندة إىل نفس 
األسس القانونية”  وتالحظ احملكمة أن فرنسا، من جانبها، قد دفعت 
بــــــــــأن أّي اختصاص ممكن للمحكمة يف تناول هذه االنتهاكات ال ميكن 

ممارسته فيما يتعلق بالوقائع اليت حدثت بعد تقدمي الطلب 
وفيما يتعلق بأمري االعتقال الصادرين حبق اثنني من كبار املسؤولني 
اجليبوتيني، تشري احملكمة إىل أنه من الواضح من رسالة فرنسا أن موافقتها 
ال تتجاوز ما هو وارد يف ذلك الطلب  وهي تشدد على أنه حيث يكون 
االختصاص مســــــــــتنداً إىل حمكمة اختصاص اتفاقي، فإنه جيب إيالء قدر 
كبــــــــــري من العنايــــــــــة فيما يتعلق بنطاق املوافقة كمــــــــــا حددته الدولة اجمليبة 
على الطلب  وتذّكر احملكمة بأن موافقة فرنســــــــــا صاحلة “فقط ألغراض 
القضية”، أّي فيما يتعلق “بالنـزاع الذي يشكل موضوع الطلب وداخل 
احلــــــــــدود الدقيقة الدعاءات مجهورية جيبويت املصاغة فيه”؛ وبأنه مل ترد 
يف طلــــــــــب جيبويت أّية مطالبات تتصل بأمري االعتقال؛ وأنه بالرغم من 
أن أمري االعتقال ميكن اعتبارمها طريقة إلنفاذ التكاليف باحلضور، إاّل 
أهنمــــــــــا ميثالن إجراءات قانونية جديدة ال ميكن، يف شــــــــــأهنا، افرتاض أن 
فرنسا قد قبلت ضمنيًا اختصاص احملكمة  ولذلك فإن من رأي احملكمة 
أن املطالبات املتصلة بأمري االعتقال تنشأ فيما يتعلق بقضايا تقع خارج 

نطاق اختصاص احملكمة بسبب املوضوع 
وفيما يتعلق بالتكليف باحلضور املوجه إىل رئيس مجهورية جيبويت 
يف 14 شــــــــــباط/فرباير 2007، تشــــــــــري احملكمة إىل أنه كان بالنســــــــــبة إىل 
نفس القضية املتصلة بالتكليف باحلضور املبدئي الذي ُأرســــــــــل إىل رئيس 
جيبــــــــــويت يف 17 أيار/مايــــــــــو 2005، وصدر عن نفــــــــــس القاضية وكان 
بالنسبة إىل نفس املسألة القانونية، غري أنه اتبع هذه املرة الشكل السليم 

مبوجب القانون الفرنســــــــــي  وجتد احملكمة أنه حىت بالرغم من تصحيحه 
من حيث الشــــــــــكل، أنه كان تكراراً للتكليف باحلضور كشاهد الصادر 
يف 17 أيار/مايو 2005  وتشــــــــــدد على أنه يف قائمة األسباب القانونية 
اليت تبين جيبويت طلبها على أساســــــــــها )انظر الفقرة 3 من تلك الوثيقة(، 
تشري صراحة إىل تعديات على شخص رئيس دولة  واذ تالحظ احملكمة 
أن فرنسا قد قبلت اختصاص احملكمة فيما يتعلق “باالدعاءات املصاغة” 
يف طلب جيبويت، تصل إىل اســــــــــتنتاج أن هلا اختصاص دراســــــــــة تكليفي 

احلضور املذكورين أعاله 

االنتهاك املدعى ملعاهدة الصداقة والتعاون بني فرنسا وجيبويت املوقعة 
يف 27 حزيران/يونيه 1977 )الفقرات 96 - 114(

تدفع جيبويت بأن فرنســــــــــا انتهكت التزامًا عامًا بالتعاون تنص عليه 
معاهــــــــــدة الصداقة والتعاون )املوقعة مــــــــــن الدولتني يف 27 حزيران/يونيه 
1977( بعدم تعاوهنا معها يف نطاق التحقيق القضائي يف قضية بوريل، 
وبالتعــــــــــدي على كرامة وشــــــــــرف رئيس الدولة يف جيبويت والســــــــــلطات 
اجليبوتية األخرى وبالتصرف يف جتاهل ملبادئ املساواة واالحرتام املتبادل 
والســــــــــالم املنصوص عليها يف املادة 1 من املعاهدة  وتدعي فرنسا، من 
جانبها، أن أّي تفســــــــــري للمعاهدة يسفر عن االعرتاف بوجود التزام عام 
بالتعاون ملزم قانون هلا فيما يتعلق بتنفيذ التفويض االلتماســــــــــي الدويل 
يتناىف ال مع نص املعاهدة بل وكذلك مع هدفها والغرض منها وسياقها 

وإرادة الطرفني 

وتبدأ احملكمة يف دراســــــــــة دقيقة ألحــــــــــكام املعاهدة  وبينما تالحظ 
أن كاًل مــــــــــن التزامــــــــــات املعاهدة هو التزام قانــــــــــوين، معرب عنه كالتزام 
ســــــــــلوك، يوجب على الطرفني العمل حنو بلوغ أهداف معينة، فإهنا جتد 
أن املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية، املوضوع الذي تنظمه اتفاقية عام 
1986، ليست مسألة مذكورة بني جماالت التعاون املعددة يف معاهدة 

عام 1977 

وعالوة على ذلك فإنه إذا خلصت احملكمة إىل أن معاهدة الصداقة 
والتعاون لعام 1977 هلا تأثري ما على تفســــــــــري وتطبيق اتفاقية املساعدة 
املتبادلــــــــــة يف األمور اجلنائية )املوقعة يف 27 أيلول/ســــــــــبتمرب 1986 بني 
جيبويت وفرنسا(، بقدر ما يتعني أن تفسر وتطبق بطريقة تراعي الصداقة 
والتعاون املقامة بني فرنســــــــــا وجيبويت كأســــــــــاس لعالقاهتمــــــــــا املتبادلة يف 
معاهدة عام 1977، إاّل أن احملكمة تالحظ مع ذلك أن هذا هو أقصى 
ما ميكن أن تفسر به الصلة بني الصكني من الناحية القانونية  وعليه فإن 
احملكمــــــــــة ترى أنه يف ضوء أحكامها الســــــــــابقة والقاعدة العرفية املبينة يف 
الفقــــــــــرة 3 من املادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة 23 
أيار/مايو 1969، أن أّي تفســــــــــري ملعاهدة عام 1986 يأخذ على النحو 
الواجب يف االعتبار روح الصداقة والتعاون املنصوص عليها يف معاهدة 
عــــــــــام 1977 ال ميكن على األرجح أن يقــــــــــف يف طريق طرف يف تلك 
االتفاقية يعتمد على حكــــــــــم وارد فيها يتيح عدم أداء التزام تعاهدي يف 

ظل ظروف معينة 
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االنتهاك املدعى التفاقية املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية بني فرنسا 
 وجيبويت املؤرخة 27 أيلول/سبتمرب 1986 

)الفقرات 115 - 156(
تدعي جيبويت أن فرنسا انتهكت االتفاقية املذكورة أعاله برفضها 
تنفيذ التفويض االلتماسي الصادر يف 3 تشرين الثاين/نوفمرب 2004 عن 
السلطات القضائية يف جيبويت  وتدرس احملكمة بدورها احلجج الثالث 

اليت قدمتها جيبويت دعمًا هلذا االدعاء 
االلتزام بتنفيذ التفويض االلتماسي الدويل )الفقرات 116 - 124(

وفقًا ملا تقوله جيبويت فإن االلتزام بتنفيذ التفويض االلتماسي الدويل 
املبــــــــــني يف املادة 1 مــــــــــن اتفاقية عام 1986 يفرض، وفق ما يدعى، على 
الطرفــــــــــني التزامًا باملعاملة باملثــــــــــل يف تنفيذ االتفاقية  وتالحظ احملكمة يف 
هذا الصدد أنه بالنسبة إىل العالقات بني جيبويت وفرنسا، تشري املادة 1 
من اتفاقية عــــــــــام 1986 إىل التبادلية يف أداء االلتزامات املبينة يف املادة  
وهي تعترب يف هذا اخلصوص أن كل طلب باملســــــــــاعدة القانونية جيب أن 
يقيّــــــــــم وفقًا جلدارته من قبل كل طرف  وعالوة على ذلك فإهنا تالحظ 
أن االتفاقية ال تنص يف أّي موضع منها على أن منح املســــــــــاعدة من قبل 
دولة فيما يتعلق مبســــــــــألة يفرض على الدولة األخــــــــــرى التزامًا بأن تفعل 
الشــــــــــيء ذاته عندما ُتطلب منها املســــــــــاعدة بدورهــــــــــا  وبناًء على ذلك، 
ترى احملكمة أن جيبويت ال تســــــــــتطيع أن تعتمد على مبدأ املعاملة باملثل 
يف الســــــــــعي لتنفيذ التفويض االلتماسي الدويل الذي قدمته إىل السلطات 

القضائية الفرنسية 
وفيمــــــــــا يتعلق بااللتزام بتنفيذ التفويضات االلتماســــــــــية الدولية املبني 
يف املــــــــــادة 3 من اتفاقية عام 1986، تالحــــــــــظ احملكمة أنه يتعني أن يتم 
وفقًا لقانون اإلجراءات يف الدولة املطلوبة املساعدة منها  وهي تبني أن 
املعاملة النهائية ألّي طلب باملساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية هو مسألة 
من الواضح أهنا تعتمد على قرار السلطات الوطنية املختصة، يف أعقاب 
اإلجــــــــــراء املرعي يف قانون الدولة املطلوب املســــــــــاعدة منها  وبينما جيب 
على تلك الدولة أن تكفل حتريك اإلجراء، فإهنا ال تضمن بذلك نتيجته، 
مبعىن إحالة امللف املطلوب يف التفويض االلتماسي  وتالحظ احملكمة أن 

املادة 3 جيب أن ُتقرأ باالقرتان مع املادتني 1 و2 من االتفاقية 
التعهد املدعى أن فرنسا قطعته بتنفيذ التفويض االلتماسي الدويل 

املقدم من جيبويت )الفقرات 125 - 130(
بعد ذلك تنتقل احملكمة إىل تقييم رسالة مؤرخة 27 كانون الثاين/
ينايــــــــــر 2005 موجهة إىل ســــــــــفري جيبويت يف باريس مــــــــــن كبري األمناء 

اخلاصني لوزير العدل الفرنسي نصها كما يلي:
“لقد طلبــــــــــت أن ُتتخذ مجيع اخلطوات لتكفل إحالة نســــــــــخة 
من ســــــــــجل التحقيق يف وفاة الســــــــــيد برنار بوريــــــــــل إىل وزير العدل 
والقصاص والشــــــــــؤون اإلســــــــــالمية يف مجهورية جيبــــــــــويت قبل هناية 
شــــــــــهر شباط/فرباير 2005 )ألن حجم املواد املطلوب استنساخها 

يستدعي مثل هذه املدة( 

وقد طلبت أيضًا إىل املدعي العام يف باريس أن يكفل أاّل يكون 
هناك أّي تأخري ال مربر له يف معاجلة هذه املسألة” 

وتدفع جيبويت بــــــــــأن هذا يوازي تعهداً من كبــــــــــري األمناء اخلاصني 
)ملزم لوزارة العدل الفرنسية وللدولة الفرنسية ككل( وأن ذلك التعاون 

قد أثار توقعًا مشروعًا لديها بأن امللف سوف حيال إليها 
وتالحظ احملكمة أن تعابري الرســــــــــالة املؤرخة 27 كانون الثاين/يناير 
2005 عندمــــــــــا تؤخذ مبعانيها العادية ال تنطوي على أّي تعهد من قبل 
كبري األمناء اخلاصني لوزير العدل بأن حييل ملف بوريل؛ بل أن الرسالة 
أبلغت سفري جيبويت لدى فرنسا باخلطوات اليت اخُتذت لتحريك العملية 
القانونيــــــــــة اليت جتعل من املمكن إحالــــــــــة امللف  وتضيف إىل ذلك أنه يف 
أيّــــــــــة حال ما كان ممكنًا لكبري األمناء اخلاصــــــــــني أن يقدم التزامًا قاطعًا، 
ألن القانون الفرنســــــــــي )املادة 694 - 2 من قانون اإلجراءات اجلنائية 
الفرنسي( متنح سلطة تنفيذ التفويضات االلتماسية لقضاة التحقيق دون 
غريهــــــــــم  وبناًء عليه، تعترب احملكمة أن رســــــــــالة 27 كانــــــــــون الثاين/يناير 
2005، بفضل حمتواها وبفضل الظروف الواقعية والقانونية احمليطة هبا، 
ال تــــــــــؤدي، يف حد ذاهتــــــــــا إىل تعهد قانوين من فرنســــــــــا بتنفيذ التفويض 
االلتماســــــــــي الدويل املقدم إليها من جيبويت يف 3 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 

 2004
 رفض فرنسا تنفيذ التفويض االلتماسي الدويل 

)الفقرات 131 - 156(
تقول احلجة اليت دفعت هبا جيبويت إن فرنســــــــــا ال تستطيع أن تعتمد 
على أحكام املــــــــــادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986، اليت جيوز مبقتضاها 
لدولة أن ترفض املســــــــــاعدة املتبادلــــــــــة، إذا اعتــــــــــربت أن تنفيذ التفويض 
االلتماســــــــــي من احملتمل أن يضر مبصاحلها األساسية  وتشري عالوة على 
ذلك إىل أن القانون الفرنســــــــــي ال ميكن أن يفســــــــــر على أنه مينح قاضي 
التحقيق الســــــــــلطة الوحيدة للبت يف املصاحل األساســــــــــية للدولة  وتؤكد 
جيبويت أن فرنســــــــــا أسقطت، يف الرسالة اليت وجهها سفريها يف جيبويت 
إىل وزير خارجية جيبويت يف 6 حزيران/يونيه 2005، تقدمي أّي سبب 
لرفضها “االنفرادي” املساعدة املتبادلة، انتهاكًا للمادة 17 من اتفاقية 
عام 1986، اليت تبني أنه “ينبغي تقدمي األسباب ألّي رفض للمساعدة 
املتبادلة”  واستناداً إىل ما تدفع به جيبويت، فإن االلتزام بتقدمي األسباب 
هو يف الواقع شــــــــــرط من شروط صالحية الرفض  وتشري يف هذا الصدد 
إىل أن جمرد ذكر املادة 2 )ج( جيب أن يعترب يف أفضل احلاالت نوعًا من 
“إشعار” عام جداً، وهذا يف رأيها ال يوازي بالتأكيد تقدمي “أسباب” 
وتشــــــــــري فرنسا من جانبها إىل أنه ليس لدولة أخرى أن تقرر كيف 
ينبغي أن تنظم فرنســــــــــا إجراءاهتا  وتالحظ أن األمور العقابية، أكثر من 
غريها، تؤثر على الســــــــــيادة الوطنية للــــــــــدول وأمنها، وعلى النظام العام، 
وعلى املصاحل األساســــــــــية األخرى، وفق املذكــــــــــور يف املادة 2 )ج( من 
اتفاقيــــــــــة عــــــــــام 1986  وتضيف إىل ذلك أهنا مل تعمــــــــــد فقط إىل إعالم 
جيبويت يف 31 أيار/مايو 2005، يف رســــــــــالة موجهة من مدير الشؤون 
اجلنائيــــــــــة والعفو يف وزارة العدل إىل ســــــــــفري جيبويت يف فرنســــــــــا، برفض 
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قاضي التحقيق طلب املســــــــــاعدة املتبادلة املعين، بل قدمت كذلك أسبابًا 
صرحية لرفضها باإلشارة إىل املادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986  وترى 
فرنسا يف ذلك الصدد أن االستشهاد بتلك املادة يكفي كبيان لألسباب 

املطلوب يف املادة 17 من االتفاقية 
ومبا أن جيبويت تنفي أن السفري يف باريس قد تلقى الرسالة املؤرخة 
31 أيار/مايو 2005 ومبا أن فرنسا غري قادرة على إثبات أهنا قد بعثت 
بالفعل الرسالة إىل السلطات اجليبوتية، تستنتج احملكمة أنه ال ميكنها أن 

تأخذ هذه الوثيقة يف االعتبار يف دراستها للقضية احلالية 
وبعد أن تذّكر احملكمة بالظروف احمليطة باختاذ السلطات القضائية 
الفرنســــــــــية قرار رفض تنفيذ التفويض االلتماسي الدويل، وبالطريقة اليت 
أُبلغت هبا جيبويت هبذا القرار، تبني أهنا ال تســــــــــتطيع قبول ادعاء جيبويت 
بــــــــــأن األمور املتصلة باألمــــــــــن وبالنظام العام ال ميكــــــــــن، مبوجب القانون 
الفرنســــــــــي، أن ُترتك للسلطة القضائية وحدها للبت فيها  وُتعلن احملكمة 
أهنــــــــــا تعلم بــــــــــأن وزارة العدل كانت يف وقت ما نشــــــــــطة جداً يف معاجلة 
مثل هذه القضايا  غري أن احملكمة تضيف بالنســــــــــبة إىل الســــــــــلطة النهائية 
فيما يتعلق بالرد على تفويض التماســــــــــي أن دائرة التحقيقات يف حمكمة 
اســــــــــتئناف باريس قد حســــــــــمت هذا األمر يف حكمهــــــــــا الصادر يف 19 
تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2006  فقد رأت دائــــــــــرة التحقيقات أن تطبيق 
املادة 2 مــــــــــن اتفاقية عام 1986، بطريقة أو بأخرى، على طلب مقدم 
من دولة هو مســــــــــألة تعود فقط إىل قاضي التحقيق وحده )الذي تكون 
لديــــــــــه كل املعلومات املتاحة من الدوائر احلكومية ذات الصلة(  وقررت 
حمكمة االستئناف كذلك أن القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق هو قرار 
له قوة القانون وليس جمرد مشورة للفرع التنفيذي، وليس هلذه احملكمة 

سوى أن تقبل استنتاجات حمكمة استنئاف باريس بشأن هذه النقطة 
أما بالنســــــــــبة إىل مســــــــــألة ما إذا كان قرار السلطة املختصة قد صدر 
حُبســــــــــن نية ويقع ضمن نطاق املادة 2 من اتفاقية عام 1986، فتشــــــــــري 
احملكمة إىل أن اإلخطار الذي أرســــــــــلته القاضية كليمان يف 8 شــــــــــباط/
فرباير 2005، يذكر األسباب الداعية إىل قرارها رفض طلب املساعدة 
املتبادلة  وتشــــــــــرح القاضية يف ذلك اإلخطار أن امللف يعترب “متنافيًا مع 
املصاحل األساســــــــــية لفرنســــــــــا”، ألن امللف يتضمن وثائق “دفاع سرية” 
ُيكشــــــــــف النقاب عنها، وكذلك معلومات وإفادات شهود بصدد قضية 
أخرى جارية، وإحالته إىل سلطة سياسية أجنبية كانت ستوازي “إساءة 
استعمال للقانون الفرنسي”، ألن كل هذه كانت “وثائق متاحة فقط 
للقاضي الفرنسي”  وتبني احملكمة عالوة على ذلك أنه ليس واضحًا من 
هذا اإلشعار ملاذا وجدت القاضية كليمان أنه من غري املمكن إحالة جزء 
من امللف، حىت بعد إزالة بعض الوثائق منه أو بتغطيتها باحلرب األســــــــــود  
غري أهنا تشرح أهنا متكنت من أن تستخلص من مرافعات فرنسا الكتابية 
والشــــــــــفوية أن الوثائق واملعلومات املقدمة من خدمات االســــــــــتخبارات 
تتخلل امللف بكامله  ونتيجة لذلك جتد احملكمة أن األسباب اليت قدمتها 
القاضية كليمان تقع ضمن نطاق املادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986 

وال تستطيع احملكمة أن تقبل ما تدفع به فرنسا بأنه مل يكن هناك أّي 
انتهاك للمادة 17 على أســــــــــاس أن جيبويت قد ُأعلمت، حسبما ُيدعى، 
بأنــــــــــه مت اللجوء إىل املادة 2 )ج(  وباملثل ال تســــــــــتطيع احملكمة أن تقبل 
ادعاء فرنسا بأن كون هذه األسباب أصبحت معلومة لدى جيبويت أثناء 
هــــــــــذه الدعوى، تعين أنه مل يكــــــــــن هناك أّي انتهاك للمادة 17  ذلك أن 
الوفاء بالتزام قانوين باإلخطار باألسباب الداعية إىل رفض تنفيذ تفويض 
التماســــــــــي ال يتم عن طريق علم الدولة مرِســــــــــلة االلتماس بالوثائق ذات 
الصلة يف سياق الدعوى فقط، وبعد أشهر طويلة  ومبا أنه مل يتم إعطاء 
أّية أســــــــــباب يف الرســــــــــالة املؤرخة 6 حزيران/يونيه 2005، فأن احملكمة 
ختلص إىل أن فرنسا مل متتثل اللتزامها مبوجب املادة 17 من اتفاقية عام 

 1986
وتالحظ احملكمة يف هذا الصدد أنه حىت لو مت إقناعها بإحالة الرسالة 
املؤرخة 31 أيار/مايو 2005، فإن جمرد اإلشــــــــــارة اليت يقال إن الرسالة 
تضمنتها إىل املادة 2 )ج( لن تكون كافية للوفاء بالتزام فرنسا مبوجب 
املادة 17  وهي ترى أن األمر كان يستدعي تقدمي املزيد من املعلومات 
املقتضبة كتفسري وأن هذا األمر ليس جمرد مسألة جماملة  كما أنه يسمح 

للدولة املطلوب مساعدهتا أن تثبت ُحسن نيتها عند رفض الطلب 
وتالحظ احملكمة أخرياً أنــــــــــه توجد صلة معينة بني املادتني 2 و17 
من االتفاقية من حيث إن األسباب اليت قد تربر رفض املساعدة املتبادلة 
واليت يتعني أن تذكر مبوجب املادة 17، تشمل األسباب احملددة يف املادة 
2  ويف الوقت ذاته، فإن املادتني 2 و17 تنصان على التزامات متمايزة، 
وأحكام االتفاقية ال توحي بأن اللجوء إىل املادة 2 يعتمد على االمتثال 
للمادة 17  وهكذا جتد احملكمة أنه بالرغم من عدم احرتام فرنسا للمادة 
17، فقد كان من حقها أن تعتمد على املادة 2 )ج( وبالتايل فإن املادة 

1 من االتفاقية مل خُترق 
االنتهاكات املدعاة لاللتزام مبنع التعديات على شخص أو حرية أو 

 كرامة شخص مشمول باحلماية الدولية 
)الفقرات 157 - 200(

ترى جيبويت أن فرنســــــــــا، بإرســــــــــاهلا تكليفات باحلضور كشــــــــــاهد 
إىل رئيــــــــــس دولة جيبويت وإىل كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيني، قد انتهكت 
“االلتزام الناشئ عن املبادئ الراسخة للقانون الدويل العريف والعام مبنع 
التعديات على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة شــــــــــخص مشمول باحلماية 

الدولية” 
التعديات املدعاة على احلصانة من الوالية القضائية أو على حرمة 

رئيس الدولة يف جيبويت )الفقرات 161 - 180(
تعرتض جيبويت على تكليفني باحلضور كشــــــــــاهد يف قضية بوريل، 
صادرين عن قضية التحقيق الفرنســــــــــية القاضية كليمان، وموجهني إىل 
رئيــــــــــس مجهورية جيبويت يف 17 أيار/مايو 2005 و14 شــــــــــباط/فرباير 

2007 على التوايل 
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التكليف باحلضور كشــــــــــاهد املوجه إىل رئيس دولة جيبويت يف   -
17 أيار/مايو 2005

تذكر احملكمة بأن قاضية التحقيق املسؤولة عن قضية بوريل بعثت 
يف 17 أيار/مايو 2005، بتكليف حضور كشاهد إىل رئيس مجهورية 
جيبويت، الذي كان وقتها يف زيارة رمسية لفرنســــــــــا، بواسطة رسالة طبق 
األصــــــــــل بالفاكس موجهة إىل ســــــــــفارة جيبويت يف فرنســــــــــا، تدعوه فيها 
إىل احلضور شــــــــــخصيًا إىل مكتب القاضية يف اليوم التايل  وبالنســــــــــبة إىل 
جيبويت، مل يكن هذا التكليف غري الئق من حيث الشــــــــــكل فحســــــــــب، 
بل كان، يف ضــــــــــوء املادتني 101 و109 من قانون اإلجراءات اجلنائية 
الفرنســــــــــية، عنصراً من عناصر التقييد  وعالوة على ذلك، استخلصت 
جيبويت من عدم ورود اعتذار ومن عدم إعالن التكليف باحلضور الغيًا 

أن التعّدي على حصانة رئيس الدولة وشرفه وكرامته مستمر 
وتدفع فرنسا، من جانبها، بأن تكليف رئيس دولة أجنبية باحلضور 
كشــــــــــاهد عادي ال يشكل، بأّي حال، تعّديًا على “ما يتمتع به رؤساء 
الدول األجانب من طابع مطلــــــــــق من احلصانة من الوالية القضائية، بل 
وأكثر من ذلك من التنفيذ”  ويف رأيها أن التكليف باحلضور كشــــــــــاهد 
املوجه إىل رئيس دولة جيبويت كان جمرد دعوة ال تفرض أّي التزام عليه 
وتبني احملكمة أنه ســــــــــبق هلا وذّكرت يف قضية أمر االعتقال املؤرخ 
11 نيســــــــــان/أبريل 2000 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا( 
“أنه من الراســــــــــخ يف القانون الــــــــــدويل     أن بعض أصحاب املناصب 
الرفيعــــــــــة يف دولة، مثل رئيس الدولة     يتمتعون باحلصانات من الوالية 
القضائيــــــــــة، املدنية منها واجلنائية، يف الــــــــــدول األخرى” )احلكم، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحتان 20 و21، الفقرة 51(  
ويف رأيها أن رئيس الدولة يتمتع بصورة خاصة )حبصانة تامة من الوالية 
القضائية اجلنائية وباحلرمة( األمر الذي حيميه أو حيميها )من أّي تصرف 
بســــــــــلطة يف دولة أخرى من شــــــــــأنه أن يعرقل أداءه أو أداءها لواجباته أو 
لواجباهتا( )املرجع نفسه، الصفحة 22، الفقرة 54(  وعليه فإن العامل 
احملدد يف تقييم ما إذا كان قد وقع أو مل يقع اعتداء على حصانة رئيس 

دولة يتمثل يف تعريضه لتصرف سلطة تقييدي 
ويف هذه القضية، جتد احملكمة أن التكليف باحلضور مل يكن مرتبطًا 
بتدابري التقييد املنصوص عليها مبوجب املادة 109 من قانون اإلجراءات 
اإلجرائية الفرنسي؛ بل هو يف الواقع جمرد دعوة لإلدالء بشهادة موجهة 
لرئيــــــــــس الدولة وله احلرية يف أن يرفضها أو يقبلها  وبالتايل جتد احملكمة 
أنه مل يكن هناك أّي تعد من فرنسا على احلصانات اليت يتمتع هبا رئيس 

الدولة من الوالية القضائية اجلنائية 
إاّل أن احملكمة تالحظ أن قاضية التحقيق، القاضية كليمان، وجهت 
التكليف باحلضور إىل رئيس مجهورية جيبويت برغم اإلجراءات الرمسية 
املبينة يف املادة 656 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي، اليت تتناول 
“البيان الكتايب ملمثل دولة أجنبية”  وترى احملكمة أن القاضية بدعوهتا 
رئيس دولة إىل اإلدالء بشــــــــــهادة عن طريق إرســــــــــال نسخة طبق األصل 

فاكس إليه وحتديد مهلة قصرية للغاية، بدون تشاور، ملثوله يف مكتبها، 
مل تتصرف وفقًا للمجامالت الواجبة لرئيس دولة أجنبية 

وبعــــــــــد أن أحاطت احملكمة علمًا بكل العيوب الشــــــــــكلية اليت تعتور 
التكليف باحلضور مبوجب القانون الفرنســــــــــي، ترى أن هذه ال تشــــــــــكل 
يف حّد ذاهتا انتهاكًا من فرنسا اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبصانة رؤساء 
الدول األجنبية من الوالية القضائية اجلنائية وحبرمتهم  ومع ذلك تالحظ 

احملكمة أن اعتذاراً من فرنسا كان واجبًا 
وعــــــــــالوة على ذلك تذّكر احملكمة بأن قاعدة القانون الدويل العريف 
املتمثلة يف املادة 29 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماســــــــــية، اليت تنص 
على أنه يقع على الدول املستقبلة واجب محاية شرف وكرامة الوكالء 
الدبلوماسيني، ينطبق بالضرورة على رؤساء الدول  وتالحظ احملكمة، 
يف هذا الصدد، أنه لو أثبتت جيبويت أن معلومات سّرية تتصل بالتكليف 
باحلضور كشاهد الذي ُوجه إىل رئيسها كانت قد ُسربت من مكاتب 
القضاء الفرنسي إىل وسائط اإلعالم، لكان مثل هذا التصرف قد شّكل، 
يف الســــــــــياق املعين، ال انتهاكًا للقانون الفرنســــــــــي فحسب بل وكذلك 
انتهاكًا من فرنسا اللتزاماهتا الدولية  غري أن احملكمة تدرك أهنا ال متتلك 
أّي دليل سلوكي من شأنه أن يثبت أن السلطات القضائية الفرنسية هي 

املصدر وراء نشر املعلومات السرية املعنية 
التكليف باحلضور كشــــــــــاهد املوجه إىل رئيس دولة جيبويت يف   -
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فيما يتعلق بالتكليــــــــــف باحلضور الثاين، جتد احملكمة أنه صدر متبعا 
اإلجــــــــــراء املبني يف املادة 656 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنســــــــــي، 
وبالتايل وفقًا للقانون الفرنسي  وتالحظ أن موافقة رئيس الدولة ُتلتمس 
صراحة يف طلب الشــــــــــهادة هذا، وأنه ُأحيل عن طريق وسيط السلطات 
ويف الشــــــــــكل املنصــــــــــوص عليه بالقانون  وبالتايل تعتــــــــــرب احملكمة أن هذا 
اإلجراء ال ميكن أن يكون قد تعّدى على احلصانات من الوالية القضائية 

اليت يتمتع هبا رئيس دولة جيبويت 
وفيمــــــــــا يتعلق حبجة جيبويت بأن الكشــــــــــف لوســــــــــائط اإلعالم عن 
معلومات ســــــــــرية تتعلق بالتكليف الثاين باحلضور كشاهد، خرقًا لسرية 
التحقيــــــــــق، جيــــــــــب أن يعترب تعديًا على شــــــــــرف وكرامة رئيــــــــــس الدولة، 
تبــــــــــني احملكمة مــــــــــرة أخرى أهنا مل تزود بدليل ثبويت من شــــــــــأنه أن يثبت 
أن الســــــــــلطات القضائية الفرنســــــــــية كانت املصدر وراء نشر املعلومات 

املذكورة هنا 
التعديات املدعاة على حصانات يقال إن املدعي العام للجمهورية 

 ورئيس األمن الوطين يف جيبويت يتمتعان هبا 
)الفقرات 181 - 200(

وتــــــــــدرس احملكمة بعد ذلك التكليفات األربعة باحلضور كشــــــــــاهد 
مصحــــــــــوب مبســــــــــاعدة قانونية املوجهة يف عامــــــــــي 2004 و2005 من 
القضاة الفرنســــــــــيني إىل اثنني من كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيني مها املدعي 
العام للجمهورية الســــــــــيد جاما ســــــــــليمان علي، ورئيس األمن الوطين يف 
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جيبويت الســــــــــيد حسن ســــــــــعيد خريه  ووفقًا ملا تقوله جيبويت، فإن هذه 
التكليفات باحلضور كشاهد تنتهك االلتزامات الدولية، التعاهدية منها 

والناشئة عن القانون الدويل العام بشأن احلصانات 
وتذّكــــــــــر احملكمــــــــــة أنه بالنســــــــــبة إىل التكليفات باحلضور كشــــــــــاهد 
مصحوب مبســــــــــاعدة قانونية، فإن احلالة اليت يتوخاها القانون الفرنســــــــــي 
هي حالة وجود شــــــــــبهات تتعلق بالشــــــــــخص املعين، بدون أن تعترب هذه 
الشكوك أسبابًا كافية للمضي يف “إجراء حتقيق”  وهكذا فإن الشخص 
املعين يكون ملزمًا باملثول أمام القاضي، وإاّل ُأجرب على املثول بواســــــــــطة 
وكاالت إنفــــــــــاذ القانون )املــــــــــادة 109 من قانون اإلجــــــــــراءات اجلنائية 

الفرنسي( 
ودفعت جيبــــــــــويت يف البداية بأن للمدعي العام للجمهورية ولرئيس 
األمن الوطين احلق يف االســــــــــتفادة من احلصانات الشــــــــــخصية من الوالية 
القضائية اجلنائية واحلرمة، قبل رفض هذه احلجة أثناء املرافعات الشفوية  
وبعد ذلك بنت حجتها على “احلصانة الوظيفية، أو بسبب املوضوع”  
وبالنســــــــــبة اىل جيبويت هناك بني مبادئ القانون الــــــــــدويل مبدأ يقول أنه 
ال ميكن اعتبار شــــــــــخص مســــــــــؤواًل جنائيًا بصورة فردية عن أفعال أداها 
بوصفه من أجهزة الدولة، ورغم أنه قد تكون هناك اســــــــــتثناءات معينة 
لتلك القاعدة، فما من شــــــــــك يف انطباقهــــــــــا يف القضية احلالية  وتالحظ 
احملكمة أن مثل هذا االدعاء هو من حيث اجلوهر مطالبة باحلصانة للدولة 
اجليبوتيــــــــــة، اليت ميكن أن يقال إن املدعي العام للجمهورية ورئيس األمن 

الوطين فيها سيستفيدان منها 
أما فرنسا فقد أشــــــــــارت، يف ردها على هذه الصيغة اجلديدة حلجة 
جيبويت، إىل أنه نظراً إىل أن احلصانات الوظيفية غري مطلقة، ُيرتك لنظام 
العدالــــــــــة يف كل بلد أن يقّيم، عنــــــــــد إقامة دعوى جنائية ضد فرد، ما إذا 
كان ينبغــــــــــي لذلك الفرد، نظراً إىل ما أداه من أفعال الســــــــــلطة العامة يف 
نطــــــــــاق واجباته، أن يتمتع بوصفه وكيــــــــــاًل للدولة، باحلصانة من الوالية 
القضائيــــــــــة اجلنائية اليت متنح للدول األجنبية  ووفقًا ملا قالته فرنســــــــــا، فإن 
املســــــــــؤولني الكبريين املعنيني مل يطالبا أبداً أمام احملاكم اجلنائية الفرنسية 

باحلصانات اليت تطلبها جيبويت نيابة عنهما 
وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة، يف املقام األول، أنه مل يتــــــــــم “التحقق بصورة 
ملموسة” أمامها من أن األفعال اليت هي موضوع التكليفات باحلضور 
كشــــــــــاهد مصحوب مبساعدة قانونية، اليت أثارهتا فرنسا هي فعاًل أفعال 
تقع داخل نطاق واجباهتما كوكيلني للدولة  وبعد ذلك تشــــــــــري إىل أنه 
ليس واضحًا من الدفوع اخلتامية جليبويت ما إذا كانت مطالبتها باحلصانة 
الوظيفية للسيد جاما سليمان علي والسيد حسن سعيد خريه، بوصفهما 
جهازين للدولة، ال تزال تشــــــــــّكل احلجة الوحيدة أو الرئيسية املقدمة من 

جيبويت 
وتالحظ احملكمة أنه ليست هناك أّية أسباب يف القانون الدويل اليت 
ميكن أن يقال على أساسها إن املسؤولني املعنيني هلما احلق يف احلصانات 
الشــــــــــخصية، وذلك لعدم كوهنما دبلوماسيني مشــــــــــمولني باتفاقية فيينا 

للعالقات الدبلوماســــــــــية لعــــــــــام 1961، ولعدم انطبــــــــــاق اتفاقية البعثات 
اخلاصة لعام 1969 عليهما 

وال بــــــــــد للمحكمــــــــــة أن تالحظ أيضًا أن حكومــــــــــة جيبويت مل تقم 
يف أّي مرحلــــــــــة بإعالم احملاكم الفرنســــــــــية )اليت يتوقع يف العادة أن جيري 
الطعن يف االختصاص أمامها(، وال هذه احملكمة يف الواقع، بأن األفعال 
اليت تشــــــــــتكي منها فرنســــــــــا هي أفعال خاصة بدولة جيبويت وأن املدعي 
العــــــــــام للجمهورية ورئيس األمن الوطين مها من أجهزهتا أو وكاالهتا أو 

وساطاهتا يف القيام بتلك األفعال 
وتشــــــــــدد احملكمة على أن الدولة اليت تســــــــــعى إىل املطالبة باحلصانة 
ألحد أجهزهتا احلكومية يتوقع منها أن ختطر ســــــــــلطات الدولة األخرى 
املعنيــــــــــة، وبالتايل متكــــــــــني حماكم دولة احملكمة من كفالــــــــــة أاّل تتواىن عن 
احرتام أّي استحقاق للحصانة، وبذلك قد تثري مسؤولية الدولة األخرى  
وعــــــــــالوة على ذلك، فإن الدولة اليت ختطر حمكمة أجنبية بعدم املضي يف 
عملية قضائية، ألسباب احلصانة، ضد أحد أجهزهتا احلكومية، تتحمل 

املسؤولية عن أّي عمل غري مشروع دوليًا يرتكبه ذلك اجلهاز 
ونظــــــــــراً إىل كل هذه العناصر، ال تؤيد احملكمة املطالبتني السادســــــــــة 

والسابعة من املطالبات النهائية جليبويت 
ُسبل االنتصاف )الفقرات 201 - 204(

بعد أن وجدت احملكمة أن األسباب اليت تثريها فرنسا، حُبسن نية، 
مبوجــــــــــب املادة 2 )ج( تقع داخل أحــــــــــكام اتفاقية عام 1986، لن تأمر 
احملكمة بأن حيال ملف بوريــــــــــل مع إزالة بعض الصفحات منه، وفق ما 
التمســــــــــته جيبويت يف طلبها االحتياطي  ومبا أن احملكمة ذاهتا ال علم هلا 
مبحتويات امللف، فإهنا ترى أهنا ليســــــــــت يف موقف ميّكنها من أن تصدر 

ذلك األمر 
وفيما يتعلق بسبل االنتصاف لالنتهاك الذي ارتكبته فرنسا اللتزامها 
جتــــــــــاه جيبويت مبوجب املادة 17 مــــــــــن اتفاقية عام 1986، ُتعلن احملكمة 
أهنا لن تأمر بنشر األسباب، كما حددها اإلخطار الذي أرسلته القاضية 
كليمان، اليت دعت إىل رفض طلب املســــــــــاعدة املتبادلة، ألهنا أصبحت 
يف غضون ذلك من املمتلكات العامة  وتقرر احملكمة أن استنتاجها بأن 

فرنسا قد انتهكت ذلك االلتزام يشّكل ترضية مالئمة 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي رانجيفا
يف رأي القاضــــــــــي رميون راجنيفا، أن احلكم مل يســــــــــتوف متطلبات 
حمكمة االختصــــــــــاص االتفاقي، عندما وجد أن التكليف الثاين باحلضور 
كشاهد املؤرخ 14 شباط/فرباير 2007 يقع ضمن اختصاص احملكمة، 
فمد ذلك االختصاص بســــــــــبب املوضوع  وبالرغم من أن األخطاء اليت 
اعتورت التكليف األول باحلضور كشاهد تشرح سبب صدور التكليف 
الثاين، فإن احلقيقة تبقى أن هذا األخري هو، قانونًا، فعل قضائي مستقل 
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والواقع أنــــــــــه كان لزامًا على قاضية التحقيق، لكي يكون للتكليف 
الثاين باحلضور كشــــــــــاهد وجود يف شكل قانوين، أن تستخدم سلطتها 
التقديرية وختتار عمداً إصدار قرار قضائي جديد  ويرى القاضي راجنيفا 
أن احلكم توصل إىل النتيجة املذكورة أعاله لتخليه عن تعريف موضوع 
النـزاع كما هو وارد يف الطلب واعتماده بداًل من ذلك التعريف الوارد 
يف املذكرة: ذلك أن “خرقًا لـ     التزامات    ” )انظر الطلب( مبوجب 
اتفاقية املســــــــــاعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية ال ميكن أن يعين، بالفرنسية 
اليت هــــــــــي اللغة الرمسية للطرفني، “وكذلــــــــــك     خرق     االلتزامات 
الدوليــــــــــة” )انظر املذكرة(  ويف هذه القضية اســــــــــتندت موافقة الطرف 
اجمليب على الطلــــــــــب إىل تعريف موضوع النـــــــــــزاع وفقًا للمصطلحات 
املســــــــــتخدمة يف الطلب  ويف حال وجود شك، كان ينبغي إجراء حتليل 
حاسم ملصطلحات الطلب، ولكن احلكم مل يقم بذلك التحليل  ونتيجة 
لذلك، وعلــــــــــى النقيض من قواعد حمكمة االختصــــــــــاص االتفاقي، نظر 
احلكم، بتمديده اختصاص احملكمة بســــــــــبب املوضوع، ال يف النـزاع ذاته 

املشمول باختصاصها ولكن يف النـزاع بأكمله 

الرأي المستقل من القاضي كوروما

يذكــــــــــر القاضي كوروما يف رأيه املســــــــــتقل أنه صّوت مؤيداً فقرات 
املنطوق ألســــــــــباب خمتلفة، تشــــــــــمل قرار فرنســــــــــا إبداء موافقتها مبوجب 
الفقــــــــــرة 5 من املــــــــــادة 38 من نظام احملكمة، الــــــــــذي يتيح للمحكمة أن 

متارس اختصاصها يف هذه القضية 
ويف رأي القاضــــــــــي كورومــــــــــا، أن القضية املعروضــــــــــة على احملكمة 
ليست تتمثل فيما إذا كانت اتفاقية عام 1986 بشأن املساعدة املتبادلة 
يف األمــــــــــور اجلنائية تتيح عدم أداء التزام تعاهدي يف ظل ظروف معينة، 
بل هي ما إذا كان يتعني، عند تطبيق االتفاقية يف سياق حتقيق يف جرمية 
قتل مواطن أحد الطرفني يف االتفاقيــــــــــة، إيالء االعتبار الواجب ملعاهدة 
الصداقــــــــــة والتعاون لعام 1977 املعقودة بــــــــــني الطرفني، وخاصة عندما 
يتــــــــــم التذرع باملعاهدة ال بنية عرقلــــــــــة أو ختريب التحقيق بل بنية دعمه  
والسماح للطرفني بأن يستغال املعاهدة هبذه الطريقة ال خيدم مصاحلهما 
فحسب بل وكذلك يتفق مع أهداف املعاهدة وغرضها وروحها، نظراً 
اىل أن لكال الطرفني مصلحة يف الكشف عن احلقائق والظروف احمليطة 

بوفاة القاضي بوريل 
ويشــــــــــري القاضــــــــــي كوروما أيضًا يف رأيه املســــــــــتقل إىل أنه إىل جانب 
االلتــــــــــزام الواقع علــــــــــى الطرفني يف معاهدة عام 1977 بالتعاون، تســــــــــلم 
االتفاقية أيضًا باملساواة واالحرتام املتبادل بوصفهما أساس العالقات بني 
البلدين  وكان ينبغي، يف تطبيق اتفاقية عام 1986، إيالء االعتبار الواجب 
هلذه املبادئ، خاصة وأن جيبويت، مدفوعة بروح من التعاون واملســــــــــاواة 
واالحرتام املتبادل، قد امتثلت لطلب فرنسا تنفيذ تفويض التماسي دويل 
يتصل بالتحقيق يف وفاة السيد بوريل، ووفرت سبل احلصول على الوثائق 
الالزمة والوصول إىل الشــــــــــهود واملواقع، مبا يف ذلك القصر الرئاســــــــــي يف 
جيبــــــــــويت  ومن الناحية األخرى، فإنه لــــــــــو امتنعت جيبويت عن تقدمي مثل 

هذا التعاون بعدم تنفيذها االلتماســــــــــات التفويضية من فرنسا، ملا كانت 
اعُتربت فحســــــــــب خارقة اللتزامها بالتعاون يف التحقيق يف الوفاة، بل وال 

كان اسُتخلص استنتاج سليب بشأن مسؤوليتها يف الوفاة 
ويشري القاضي كذلك إىل أنه ال جيوز لطرف يف معاهدة أن يتذرع 
بقوانينــــــــــه الداخلية كتربير لعدم وفائه بالتــــــــــزام واقع عليه، وذلك رداً من 
القاضــــــــــي على ادعاء الطرف اجمليب علــــــــــى الطلب بأنه كان مضطراً إىل 
االمتثــــــــــال لقوانينه الداخليــــــــــة عند أداء التزامه مبوجب اتفاقية املســــــــــاعدة 

املتبادلة يف األمور اجلنائية لعام 1986بني البلدين 
ويف رأي القاضــــــــــي كوروما، أنه كان ينبغــــــــــي أن تضع احملكمة يف 
اعتبارها مبدأ املعاملة باملثل – وهو مبدأ متأصل ومفهوم داخل معاهدة 
ثنائية، مثل اتفاقية عام 1986  ويشدد على أن الدولة تدخل يف معاهدة 
عالقة متوقعة أن يؤدي الطرف اآلخر ما يقع عليه من التزامات تعاهدية 
أو اتفاقية  وبناًء عليه، كان من حق جيبويت أن تتوقع من فرنسا أن متتثل، 
على أســــــــــاس املعاهدة باملثل، لطلب جيبويت تنفيذ تفويضها االلتماسي، 
نظراً إىل أهنا كانت قد امتثلت يف وقت سابق لطلبات فرنسا اليت تتناول 

نفس املوضوع، أّي التحقيق يف وفاة السيد بوريل 
ويتبــــــــــىن القاضي كوروما الرأي القائل بــــــــــأن االلتزام باحرتام كرامة 
وشرف رئيس دولة جيبويت قد انُتهك ال عندما أرسلت قاضية التحقيق 
التكليف باحلضور كشــــــــــاهد إليه عن طريــــــــــق الفاكس وحددت له مهلة 
قصــــــــــرية جداً للمثــــــــــول يف مكتبها، بل وكذلك عندما ُســــــــــرب ذلك إىل 
الصحافة  ويشــــــــــري القاضي إىل أن القانون الــــــــــدويل يفرض على الدول 
املستقبلة التزام احرتام حرمة وشرف وكرامة رؤساء الدول، مبعىن احلصانة 
من كل تدخل ســــــــــواء كان حبجة القانون أو احلق أو أّي حجة أخرى، 
وميلي على الدولة املســــــــــتقبلة واجبًا خاصًا باحلماية من مثل هذا التدخل 
أو من جمرد اإلهانة  ويف رأيه أن املسائل اليت كانت مثار التذمر تنطوي 
ال على جمرد مسائل جماملة بل وعلى التزام باحرتام حصانة رئيس الدولة 
من اإلجراءات القانونية  ويف رأي القاضي كوروما أنه عندما توصلت 
احملكمة إىل استنتاج أنه حدث انتهاك وأن االعتذار واجب كشكل من 
أشكال اجلرب، كان ينبغي أن ينعكس ذلك كأحد استنتاجات احملكمة، 
ألن تلك الفقرة هلا أمهية قانونية قائمة بذاهتا وبالنسبة إىل الطرف الذي 

ُفصل للنزاع لصاحله والذي حيق له أن يطالب بإنفاذ احلكم 

الرأي المستقل من القاضي بارا - أرانغورين

إن تصويت القاضي بارا - أرانغورين تأييداً للبندين )أ(   -  1
و)د( من الفقرة الفرعية 1 وللفقرة الفرعية 2 من الفقرة 205 من احلكم 
ال يعين أنه يتفق مع كل جزء من األســــــــــباب اليت أوردهتا احملكمة تربيراً 
لتوصلها إىل اســــــــــتنتاجاهتا  كما أن الوقت احملــــــــــدود املتاح لتقدمي الرأي 
املســــــــــتقل يف غضون الفرتة اليت حددهتا احملكمة مل يســــــــــمح له بأن يورد 
شــــــــــرحًا كاماًل لعدم موافقته على البندين )ب( و)ج( من الفقرة الفرعية 
1 من الفقرة 205  إاّل أنه يتقدم هنا ببعض األسباب الرئيسية اليت دفعته 

إىل التصويت معارضًا هلا 
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لقد ســــــــــعت جيبويت يف طلبها إىل أن ُترســــــــــي اختصاص   -  2
احملكمة على الفقرة 5 من املادة 38 من نظام احملكمة  وأخربت فرنســــــــــا 
احملكمة، بواســــــــــطة رســــــــــالة من وزير خارجيتها مؤرخة 25 متوز/يوليه 
2006، مبوافقتها علــــــــــى “اختصاص احملكمة يف النظر يف الطلب عماًل 
بالفقرة 5 من املادة 38 من نظام احملكمة وعلى أساسها فقط”، حمددة 
أن موافقتها ســــــــــتكون صاحلة فقط “فيما يتعلق بالنزاع الذي يشــــــــــكل 
موضوع الطلــــــــــب وداخل احلدود الدقيقة الدعــــــــــاءات مجهورية جيبويت 

املصاغة فيه” 

ويف رأي فرنسا، أن اختصاص احملكمة مقتصر فقط على   -  3
البت “يف النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب” وفق احملدد يف فقرته 
2، أّي “رفض الســــــــــلطات احلكومية والقضائية الفرنسية تنفيذ تفويض 
التماسي دويل خبصوص إحالة السجل املتعلق بالتحقيق يف القضية املقامة 
ضــــــــــد )س( الرتكابه جرمية قتل برنار بوريل، إىل الســــــــــلطات القضائية 
يف جيبويت، انتهاكًا التفاقية املســــــــــاعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية املوقعة 
بــــــــــني حكومة مجهورية جيبويت وحكومة اجلمهورية الفرنســــــــــية، يف 27 
أيلول/سبتمرب 1986، وخرقًا لاللتزامات الدولية األخرى الواقعة على 

اجلمهورية الفرنسية جتاه مجهورية جيبويت” 

وتدعي جيبويت علــــــــــى نقيض ذلــــــــــك أن “النـزاع الذي   -  4
يشــــــــــكل موضوع الطلب” والذي قدمت فرنسا موافقتها بشأنه ينطوي 
ال على رفض الســــــــــلطات الفرنســــــــــية تنفيذ التفويض االلتماسي الصادر 
يف 3 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004، بل وكذلك كل االنتهاكات اليت 
ارتكبتها فرنســــــــــا اللتزامها مبنع التعديات على شــــــــــخص وحرية وكرامة 
رئيس دولــــــــــة جيبويت، واملدعي العام جليبــــــــــويت ورئيس األمن الوطين يف 

جيبويت 

وعند بت احملكمة يف اختصاصها بسبب املوضوع، أثناء   -  5
احلكم، تقبل احملكمة ادعاء جيبويت 

وترى احملكمة أن موضوع النـزاع ميكن التعرف عليه من   -  6
قــــــــــراءة الطلب ككل وتالحظ: أن الفقــــــــــرة 2 من طلب جيبويت املعنونة 
“موضوع النـزاع” ال تذكر أيًّا من األمور األخرى اليت تســــــــــعى جيبويت 
أيضــــــــــًا إىل أن تعرضها على احملكمة وهي خمتلــــــــــف التكليفات باحلضور 
املرسلة إىل رئيس مجهورية جيبويت واثنني من كبار املسؤولني اجليبوتيني؛ 
وأن هــــــــــذه التكليفات باحلضور مذكــــــــــورة يف طلب جيبويت حتت عنوان 
“األســــــــــباب القانونية” و“طابع املطالبة”؛ وأن للطلب “رغم الشرح 
املقتضب ملوضــوع النـزاع يف فقرتـــه الثانية، إذا ُأخذ ككل، نطاقًا أوسع 
يشــــــــــمل التكليفات باحلضور املرسلة إىل رئيس مجهورية جيبويت يف 17 
أيار/مايو 2005 وإىل املســــــــــؤولني اجليبوتيني اآلخرين يف 3 و4 تشرين 
الثاين/نوفمرب 2004”؛ وأن فرنسا كانت على علم تام باالدعاءات اليت 
وضعتها جيبويت يف طلبها عندما بعثت برسالتها املؤرخة 25 متوز/يوليه 
2006 إىل احملكمة ولكنها مل تسع إىل استثناء جوانب معينة من النـزاع 

الذي يشكل موضوع الطلب من اختصاص احملكمة 

ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن فرنسا مل توافق على   -  7
اختصاص احملكمة يف القضية الراهنة فيما يتعلق بكل املطالبات املذكورة 
يف طلب جيبويت، ألنه لو كان احلال كذلك، لكانت رســــــــــالتها املؤرخة 
25 متوز/يوليه 2006 قد ذكرت ببســــــــــاطة أن فرنســــــــــا توافق على أن 
تفصل احملكمة يف طلب جيبــــــــــويت، دون تقدمي املزيد من التفاصيل  ويف 
رأيــــــــــه أن اإلشــــــــــارة إىل طلب جيبويت بتعابري عامة تــــــــــرد يف الفقرة األوىل 
من الرســــــــــالة الفرنســــــــــية ولكن ليس يف الفقرة الثانية حيث تعرب فرنسا 
عن موافقتها احملدودة على اختصاص احملكمة  وبالتايل، فإن فرنســــــــــا مل 
توافــــــــــق على أن تبت احملكمة يف كل املطالبــــــــــات اليت ذكرهتا جيبويت يف 
طلبهــــــــــا ولكن يف بعض منها، أّي “تلك املتعلقة بالنزاع الذي يشــــــــــكل 
موضوع الطلــــــــــب” و“داخل احلدود الدقيقة لإلدعاءات اليت صاغتها” 
جيبويت  لذلك، وعلى النقيض مــــــــــن النتيجة اليت ترد يف اجلملة األخرية 
مــــــــــن الفقرة 83 من احلكم، فان اإلعالن الفرنســــــــــي “إذا ُقرئ ككل”، 
ُوفّســــــــــر “بالتناسق مع طريقة طبيعية ومعقولة لقراءة النص”، يؤدي إىل 
االستنتاج بأن نية فرنسا احلقيقية كانت املوافقة على اختصاص احملكمة 
فقط يف “النـزاع الذي يشكل موضوع الطلب”، وفق ما حددته جيبويت 

من جانب واحد يف الفقرة 2 من طلبها 
وعــــــــــالوة على ذلك يالحظ القاضي بــــــــــارا - أرانغورين   -  8
أنه يف الفقرة الثانية من رســــــــــالة فرنسا املؤرخة 25 متوز/يوليه 2006، 
توافق فرنســــــــــا على أن تبت احملكمة “يف النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع 
 الطلب”، ال على البت يف الطلب ككل  لذلك فإن موافقة فرنسا ُقدمت 
فيمــــــــــا يتعلق بالنزاع الذي تصفه جيبويت ال يف الطلب كاماًل ولكن فقط 
يف الفقرة 2، حتت عنوان “موضوع النـزاع” اليت ال تذكر أّية انتهاكات 
مدعاة من فرنسا اللتزامها مبنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة 
رئيــــــــــس دولة جيبويت، واملدعي العــــــــــام يف جيبويت أو رئيس األمن الوطين 
فيها  ونتيجة لذلك، فإن هذه ليست، يف رأيه، جزًءا من “النـزاع الذي 
يشكل موضوع الطلب”، والذي هو املسألة الوحيدة اليت وافقت فرنسا 
بشــــــــــأهنا على أن تبت احملكمة فيها وهلذا السبب فإن احملكمة مل يكن هلا 

االختصاص يف أن تفصل فيها 
وإضافة إىل ذلك، يالحظ القاضي بارا - أرانغورين أنه   -  9
يف الفقرتني 1 و22 من الطلب، تشــــــــــرح جيبــــــــــويت “موضوع النـزاع” 
بتعابري مماثلة لتلك املستخدمة يف الفقرة 2  وكما ُيالَحظ يف احلكم، فإن 
جيبويت تذكر التكليفات باحلضور اليت أصدرهتا فرنسا انتهاكًا اللتزاماهتا 
الدولية حتت عناوين “األســــــــــباب القانونية” و“طابع املطالبة”  إاّل أن 
القاضــــــــــي بارا - أرانغورين يالحظ أهنــــــــــا مذكورة أيضًا يف الطلب حتت 
عنواين “بيان الوقائع” و“بيان األسباب اليت تستند إليها املطالبة”، وأنه 
رغم هذه اإلشــــــــــارات إليها، فــــــــــإن اجلزء األخري من الطلب، حتت عنوان 
“اختصاص احملكمة ومقبولية هذا الطلب”، يشرح “موضوع النـزاع” 

بنفس الطريقة الواردة يف الفقرة 2 
وبالنظر إىل ما ســــــــــلف، يرى القاضي بارا - أرانغورين،   -  10
أن “النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب” الذي أشارت إليه فرنسا 
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يف الفقــــــــــرة الثانية من رســــــــــالتها املؤرخة 25 متوز/يوليه 2006 جيب أن 
ُيفهم على أنه ذلك املشروح يف الفقرة 2 من طلب جيبويت حتت عنوان 

“موضوع النـزاع”، وكذلك يف الفقرتني 1 و22 
وأخرياً يالحظ القاضي بــــــــــارا - أرانغورين أنه ال يوجد   -  11
أّي ذكر النتهاكات مدعاة من جانب فرنســــــــــا اللتزامها مبنع التعديات 
على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولــــــــــة يف جيبويت، أو املدعي 
العــــــــــام جليبويت، أو رئيــــــــــس األمن الوطين يف جيبــــــــــويت يف الوثائق األوىل 
والثالثة والرابعة املرفقة بطلب جيبويت: أّي الرســــــــــالة املؤرخة 4 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 2006 املوجهة من الســــــــــيد جاما ســــــــــليمان علي، املدعي 
العام جلمهورية جيبويت، إىل رئيســــــــــة حمكمة العدل الدولية؛ و“تفويض 
الســــــــــلطات” املوقع من رئيس مجهورية جيبــــــــــويت يف 28 كانون األول/
ديسمرب 2005؛ ورسالة غري مؤرخة من وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
جلمهورية جيبويت موجهة إىل رئيســــــــــة حمكمة العدل الدولية  لذلك فإنه 
جيوز أن يســــــــــتخلص، يف رأي القاضي بــــــــــارا - أرانغورين، من صمت 
املدعــــــــــي العام جليبويت، ورئيس مجهوريتها ووزيرها للشــــــــــؤون اخلارجية 
والتعاون الدويل، أن أيًّا منهم مل يعترب “النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع 
الطلب” شــــــــــاماًل أّية انتهاكات مدعاة من جانب فرنســــــــــا اللتزامها مبنع 
التعّديات على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولة يف جيبويت، أو 

املدعي العام جليبويت، أو رئيس األمن الوطين يف جيبويت 
وقد حدت األســــــــــباب املذكورة أعاله بالقاضي بارا -   -  12
أرانغورين، إىل أن يستنتج أنه ليس للمحكمة اختصاص بسبب املوضوع 
للبــــــــــت يف أّية مطالبات تذكرها جيبويت غري مشــــــــــمولة يف الفقرة 2 من 
طلبها  ولذلك فإنه بسبب افتقار احملكمة إىل االختصاص بصورة رئيسية، 
وليس لألسباب املبينة يف احلكم، صّوت مؤيداً الفقرتني الفرعيتني 1 )د( 

و2 )ب( 

إعالن القاضي أووادا
يذّيل القاضي أووادا احلكم بإعالن قصري  ويف هذا اإلعالن يشرح 
القاضي أووادا الســــــــــبب الذي دفعــــــــــه إىل أن يصوت ضد الفقرة الفرعية 
1 )د( مــــــــــن جزء املنطوق من احلكم، املتصلة باالختصاص يف الفصل يف 
النـزاع املتعلق بأمري االعتقال الصادرين حبق اثنني من كبار املســــــــــؤولني 

اجليبوتيني يف 27 أيلول/سبتمرب 2006 
ويف رأي القاضــــــــــي أووادا أنه، رغم أنــــــــــه صحيح أنه “لكي متارس 
احملكمة اختصاصها على أســــــــــاس حمكمة االختصاص االتفاقي، جيب أن 
يكون عنصر املوافقة إما صرحيًا أو مستخلصًا بوضوح من السلوك ذي 
الصلة للدولة” )احلكم، الفقرة 62(، فإن مهمة احملكمة يف هذه القضية 
ينبغي أاّل تكون خمتلفة عن مهمتها يف قضية تستند إىل إعالنني صادرين 
مبوجب حكم اختياري، نظراً إىل أن الطرف اجمليب على الطلب يف هذه 
القضية قد منح موافقته الصرحية يف شكل كتايب على اختصاص احملكمة 
على أســــــــــاس خمصص بواسطة رســــــــــالته املؤرخة 25 متوز/يوليه 2006 

بالنســــــــــبة إىل الطلب املقدم من الطرف املدعي  وكل ما هو مطلوب هو 
تفســــــــــري وتطبيق الوثيقتني ذايت الصلة حبيــــــــــث ميكن حتديد النطاق الدقيق 
للموافقة املشرتكة للطرفني عن طريق تعريف العناصر املتداخلة املشرتكة 

يف الوثيقتني ذايت الصلة 
غري أن احملكمة، عند البت فيما إذا كان هلا االختصاص يف األحداث 
اليت جرت بعد تقدمي الطلب، أّي التكليف باحلضور كشــــــــــاهد الصادر 
يف عــــــــــام 2007 واملوجه إىل رئيس مجهوريــــــــــة جيبويت وأمري االعتقال 
الصادرين يف 2006 ضد اثنني من كبار املسؤولني اجليبوتيني، تنحرف 
يف احلكم الذي أصدرته عن املعايري الراسخة يف أحكامها السابقة بشأن 
مــــــــــا إذا كانت تلك احلقائــــــــــق أو الوقائع أو األحداث تقع صراحة داخل 
اختصــــــــــاص احملكمة، حبيث ميكن أن يشــــــــــملها نطاق موضــــــــــوع النـزاع 
)مثاًل االختصاص بشــــــــــأن مصائد األمساك )مجهورية أملانيا االحتادية ضد 
آيســــــــــلندا(؛ الغراند )أملانيا ضــــــــــد الواليات املتحــــــــــدة األمريكية(، وأمر 
االعتقــــــــــال الصــــــــــادر يف 11 نيســــــــــان/أبريل 2000 )مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة ضد بلجيــــــــــكا((  ويف هذه القضية يقيــــــــــم احلكم متييزاً بني 
ذكــــــــــر أنه “مل حيدث يف أّي مــــــــــن هذه القضايا أن اختصاص احلكمة قد 
استند إىل حمكمة االختصاص االتفاقي” وُيعلن أنه “على الرغم من أن 
أمري االعتقال ميكن اعتبارمها طريقة إلنفاذ التكليفات باحلضور، فإهنما 
ميثالن فعلني قانونيني جديدين يتعذر يف شــــــــــأهنما اعتبار فرنسا قد قبلت 
ضمنًا اختصاص احملكمة”  وعلى هذا األســــــــــاس، تستخلص احملكمة أنه 
“لذلك، فاملطالبات املتصلة بأمري االعتقال تنشــــــــــأ فيما يتصل بقضايا 
تقع خارج نطاق اختصاص احملكمة بسبب املوضوع” )احلكم، الفقرة 
88(، بينما إصدار التكليــــــــــف اجلديد املوجه إىل رئيس اجلمهورية كان 
“تكراراً للتكليف السابق”، وبالتايل فإنه “يف جوهره، نفس التكليف” 
)احلكــــــــــم، الفقرة 91(، وهبذه الطريقة ُأدخــــــــــل هذا الفعل األخري داخل 

نطاق اختصاص احملكمة 
ويف رأي القاضــــــــــي أووادا، أن القضية يف احلالتني واحدة، فالقضية 
هي ما إذا كانت األفعال اليت جرت بعد تقدمي الطلب تقع داخل نطاق 
قبول فرنســــــــــا الختصاص احملكمة بســــــــــبب املوضوع كما ُيستخلص من 
الصيغة املســــــــــتخدمة يف رسالة فرنســــــــــا املؤرخة 25 متوز/يوليه 2006، 
وبصورة خاصة التعبري “بالنســــــــــبة للنزاع الذي يشكل موضوع الطلب 
وداخــــــــــل احلــــــــــدود الدقيقة لالدعاءات املصاغة فيه مــــــــــن جانب مجهورية 
جيبــــــــــويت” )احلكم، الفقرة 77(  ويف هذا الصدد فإن ســــــــــوابق احملكمة 
كما ُرسخت يف القضايا املذكورة أعاله هلا أمهية بالنسبة إىل هذه القضية 
يف البت يف نطاق االختصاص الذي قبلته فرنسا يف رسالتها املؤرخة 25 

متوز/يوليه 2006 
وهلذه األســــــــــباب ال يستطيع القاضي أووادا أن يتفق مع احلكم، يف 
اإلحنراف عن الســــــــــوابق الراسخة للمحكمة يف مسألة نطاق “موضوع 
النـــــــــــزاع” بإدخاله معياراً جديداً ملا إذا كانت األحداث اليت جرت بعد 
تقدمي الطلب “هي أفعال قانونية جديدة” أم ال )احلكم، الفقرة 88( 
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الرأي المستقل من القاضي تومكا

يتناول القاضي تومكا يف رأيه املســــــــــتقل مسألة حمكمة االختصاص 
االتفاقي شارحًا أنه بغية حتديد نطاق اختصاص احملكمة يف هذه القضية 
جيب تفسري موافقة الطرفني املستخلصة من أفعال انفرادية: الطلب ورد 
الطــــــــــرف اجمليب على الطلــــــــــب  ويذكر أن املدعي هــــــــــو الذي أدخل يف 
طلبــــــــــه التناقض بني موضوع النـزاع احملــــــــــدد بتعابري واضحة واالدعاءات 
الــــــــــيت ال تتطابق كليًا مع موضوع النـزاع كما وصفه املدعي  وهو يقدم 
احلجج اليت تقول بأنه كان ممكنًا للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها 
مقتصر على رفض فرنســــــــــا تنفيذ التفويض االلتماسي الدويل املرسل من 
جيبويت  ويف ضوء الرد اإلجيازي بعض الشــــــــــيء من فرنســــــــــا على طلب 
جيبويت، كان ممكنًا أيضًا للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها بسبب 
املوضوع أوســــــــــع ويشمل الدعوات اليت وجهت إىل رئيس الدولة واثنني 
من كبار املســــــــــؤولني يف جيبويت للمثول كشــــــــــهود  وقد قررت الغالبية 
لصاحل هذا االختصاص املوسع ووافق القاضي تومكا مع األغلبية  ولكنه 
مل يستطع أن يؤيد النتيجة بشأن جانب من جوانب االختصاص بسبب 
الزمن  فبالنســــــــــبة إليه كان االختصاص مقتصراً على االدعاءات املصاغة 
يف الطلب املتصــــــــــل بالوقائع اليت حدثت قبل تقدمي الطلب يف 9 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 2006 ولكن ليس بالنســــــــــبة إىل املطالبات املتعلقة بالوقائع 
 الــــــــــيت حدثت بعد تقدمي الطلب  وقد وافقت فرنســــــــــا على االختصاص 
“فيما يتعلق بالنزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلــــــــــب، وداخل احلدود 

الدقيقة لالدعاءات املصاغة فيه” 
ويالحظ القاضــــــــــي تومكا أنه بغية جتنب املشــــــــــاكل املتصلة بنطاق 
االختصاص، يفضل دائمًا أن تربم الدول اتفاقًا خاصًا حييل املسائل اليت 

يتفق الطرفان على إحالتها إىل احملكمة للتسوية 

إعالن القاضي كيث

يشــــــــــرح القاضي كيث يف إعالنه استنتاجه بأن فرنسا، يف شخص 
قاضيــــــــــة التحقيق، مل متارس ســــــــــلطتها بالرفض مبوجب املادة 2 )ج( من 
اتفاقيــــــــــة عــــــــــام 1986 وفقًا لغرض االتفاقية وللمبــــــــــادئ ذات الصلة من 
القانون  وبصورة خاصة، مل تنظر القاضية صراحة يف مسألة ما إذا كان 
بوســــــــــعها أن تســــــــــلم جزًءا من امللف أو أن تقرتح على جيبويت أن تعيد 
صياغة طلبها  غري أن هذه النتيجة ما كانت ســــــــــتؤدي بالقاضي كيث، 

ألسباب يشرحها، إىل استنتاج أن امللف ينبغي أن حيال إىل جيبويت 

إعالن القاضي سكوتنيكوف

خيتلف القاضي ســــــــــكوتنيكوف مع فهم احملكمة ملوافقة فرنسا على 
اختصاصها بأنه يســــــــــتثين التطورات الناشئة مباشرة عن موضوع طلب 
جيبــــــــــويت ولكنها حدثت بعــــــــــد تقدمي الطلب  وهو يــــــــــرى ان املطالبات 
الواردة يف طلب جيبويت اليت قبلت فرنســــــــــا، كما استنتجت احملكمة، أن 
تفصل فيها احملكمة تشــــــــــري إىل النـزاع اجلاري  وفرنسا بتقدميها موافقتها 
مل “جتمد” هذا النـزاع اجلاري  ويرى القاضي ســــــــــكوتنيكوف أنه كان 

ينبغي أن تقــــــــــرر احملكمة أن هلا اختصاصًا فيمــــــــــا يتعلق بأمري االعتقال 
الصادريــــــــــن حبق اثنني من كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيــــــــــني يف 27 أيلول/
سبتمرب 2006  ومن شــــــــــأن هذا أن يكون متمشيًا مع اجتهاد احملكمة 
يف القضايا السابقة األمر الذي أسقطته احملكمة من حسباهنا على أساس 
أن اختصاصهــــــــــا يف هذه القضية يرتكز إىل حمكمة االختصاص االتفاقي  
ويف رأي القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن أحكام احملكمة الســــــــــابقة هلا صلة 
وثيقة بالقضية احلالية وبقضايا حمكمة االختصاص االتفاقي بصورة عامة  

وهلذه األسباب فقد صّوت ضد الفقرة الفرعية 1 )د( من املنطوق 

ولنفس هذه األســــــــــباب بالذات، صّوت مؤيداً استنتاج احملكمة يف 
الفقرة 1 )ج( من املنطوق اليت تقول إن للمحكمة اختصاصًا يف الفصل 
يف النـزاع املتعلق بالتكليف باحلضور لالدالء بإفادة كشــــــــــاهد املوجه إىل 
رئيس مجهورية جيبويت يف 14 شــــــــــباط/فرباير 2007 )بعد تاريخ تقدمي 

الطلب(  غري أنه ال يتفق مع تربير احملكمة لذلك املوضوع 

وينتقد القاضي ســــــــــكوتنيكوف اســــــــــتنتاج احملكمة بأنه إذا ثبت أن 
املعلومــــــــــات املتصلــــــــــة بالدعوتني املوجهتني إىل رئيــــــــــس مجهورية جيبويت 
للمثول كشــــــــــاهد قد ُســــــــــّربت إىل وســــــــــائط اإلعالم من مكاتب القضاء 
الفرنســــــــــي، فإهنا ميكن أن تشــــــــــكل انتهاكًا من جانب فرنسا اللتزاماهتا 
الدوليــــــــــة )انظر احلكــــــــــم، الفقرتــــــــــني 176 و180(  ويف رأيه أن تزويد 
 وســــــــــائط اإلعالم مبعلومــــــــــات عن هذيــــــــــن الفعلني اإلجرائيــــــــــني، وهو، 
كما وجدت احملكمة، ما ال يشكل انتهاكًا ألحكام املادة 29 من اتفاقية 
فيينا للعالقات الدبلوماسية، ال ميكن أن يعترب انتهاكًا هلذه الشروط ذاهتا  
وعالوة على ذلك، يشري إىل أن أحكام املادة 29 تتصل حبرمة شخص 
رئيس الدولة  وهي ال تنص على محاية من التقارير السلبية يف الصحافة  
وهــــــــــو يتفق مــــــــــع احملكمة يف أن “العامل احملِِــــــــــدد يف تقييم ما إذا كان قد 
حدث أو مل حيدث تعد على حصانة رئيس الدولة يكمن يف تعرض هذا 
األخري لفعل تقييدي من الســــــــــلطة”  أما احلملة اإلعالمية املوجهة ضد 
رئيس دولة أجنبية، حىت ولو كانت تســــــــــتند إىل معلومات مســــــــــّربة من 
ســــــــــلطات الدولة املستقبلة، فال ميكن يف حّد ذاهتا اعتبارها عماًل تقييديًا 
من الســــــــــلطة  وخيلص القاضي ســــــــــكوتنيكوف إىل أنه حىت لو مت إثبات 
أن املعلومات ذات الصلة قد ُســــــــــربت إىل الصحافة من مكاتب القضاء 
الفرنســــــــــي، فإن هذا األمر، يف ظل مالبســــــــــات القضية الراهنة، ميكن أن 
يشكل إحجامًا من فرنسا عن العمل وفقًا للمجاملة الواجبة لرئيس دولة 

أجنبية بداًل من أن يكون انتهاكًا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل 

إعالن القاضي الخاص غيوم

يف هــذه القضيـــة قبلـــت فرنســــــــــــا اختصــــــــــاص احملكمة وفقًا لإلجراء 
املبيّـــــــــــن يف الفقرة 5 من املــــــــــادة 38 من نظام احملكمة، ولكنها أوضحت 
أن موافقتها سارية “فقط ألغراض هذه القضية، أّي فيما يتعلق بالنزاع 
 الــــــــــذي يشــــــــــّكل موضوع الطلب وداخــــــــــل احلدود الدقيقــــــــــة لالدعاءات 

املصاغة فيه” 
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وبناًء على ذلك، ليس للمحكمة اختصاص تناول تلك االدعاءات 
املقدمــــــــــة من جيبويت واليت مل تكن مصاغــــــــــة يف الطلب وتتعلق بقرارات 
اختذها قضاة التحقيق الفرنسيون بعد إيداع الطلب  وهذا ينطبق، كما 
رأت احملكمة، على املطلب املتعلــــــــــق بأمري االعتقال الصادرين يف 27 
أيلول/ســــــــــبتمرب 2006 ضد اثنني من كبار املســــــــــؤولني اجليبوتيني  غري 
أن هــــــــــذا النهج ذاتــــــــــه كان ينبغي أن يعتمد فيما يتعلــــــــــق باالدعاء املتعلق 
بالتكليــــــــــف باحلضور كشــــــــــاهد املوجه إىل رئيس دولــــــــــة جيبويت يف 14 

شباط/فرباير 2007 

وعالوة على ذلك فإن فرنســــــــــا قد قصرت موافقتها على اختصاص 
احملكمة على النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع طلب جيبويت  وهذا النـزاع 
كان حمدداً بصورة مربكة للغاية يف الطلب، ومن املمكن أن تكون فرنسا 
قد فهمته بصورة مشروعة على أنه يتصل فقط برفضها تقدمي املساعدة 
املتبادلة إىل جيبويت  والواقع أن احملكمة نفســــــــــها عنونت القضية “بعض 

مسائل املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية” 

غري أن احملكمة يف النهاية اختارت أن تعطي الطلب تفسرياً واسعًا، 
معتمدة الرأي القائل بأن موضوعه يشمل التكليفات باحلضور كشهود 
أو كشهود مصحوبني مبساعدة قانونية، اليت صدرت عن قضاة التحقيق 
قبل تقدمي الطلب  وهذا القرار مفهوم ولكنه يبدو يل أنه يضع ســــــــــابقة 
ســــــــــيئة  ويف الواقع أنه من احملتمل أن يشجع تقدمي طلبات تصاغ – عن 
عمد أحيانًا – يف افتقار تام إىل الدقة، وبغية عرقلة اللجوء إىل الفقرة 5 
من املادة 38 من نظام احملكمة  وقد أيدته حفاظًا على مصلحة العالقات 
الفرنسية - اجليبوتية، وبغية كفالة تسوية أوسع للنزاع، ولكنين وودت 

أن أسجل هنا دواعي أسفي وشواغلي 

الرأي المستقل من القاضي الخاص يوسف

لقد قررت احملكمة أن هلا اختصاصًا يف الفصل ال يف النـزاع املتعلق 
بتنفيذ التفويض االلتماســــــــــي املوجه من مجهورية جيبويت إىل فرنسا يف 3 
تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004 فحسب، بل وكذلك يف املسائل املتصلة 
بالتكليفات باحلضور كشــــــــــهود املوجهة إىل رئيس مجهورية جيبويت )يف 
17 أيار/مايــــــــــو 2005 و14 شــــــــــباط/فرباير 2007( واثنــــــــــني من كبار 
املســــــــــؤولني اجليبوتيــــــــــني )يف 3 و4 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004 و17 
حزيران/يونيه 2005(، ويسرين أهنا فعلت ذلك  ومن الناحية األخرى، 
ال يســــــــــعين أن أؤيــــــــــد قرار احملكمة بأهنا تفتقــــــــــر إىل االختصاص للنظر يف 
النـزاع املتعلق بأمري االعتقال الصادرين يف 27 أيلول/ســــــــــبتمرب 2006 
يف حق اثنني من كبار املسؤوليني اجليبوتيني  ويف رأيي أن احملكمة كان 
ينبغــــــــــي أن تطبق نفس املعايري على كال اإلجراءين الصادرين بعد إيداع 
الطلب )أقصد أمري االعتقال الصادرين حبق اثنني من كبار املســــــــــؤولني 
اجليبوتيني والتكليف باحلضور كشــــــــــاهد الصادر يف 14 شــــــــــباط/فرباير 

2007 واملوجه إىل رئيس دولة جيبويت( 

وأنا أتفق متامًا مع قرار احملكمة بأن فرنسا قد خرقت التزامها الدويل 
مبوجب املادة 17 من اتفاقية عام 1986 بعدم تقدمي األســــــــــباب الداعية 
إىل رفضها تنفيذ التفويض االلتماســــــــــي املقدم من جيبويت يف 3 تشــــــــــرين 
الثاين/نوفمرب 2004  غري أنين أرى أن انتهاك فرنسا اللتزاماهتا مبوجب 
اتفاقيــــــــــة عام 1986 تتعدى ذلك كثرياً، ومتتد إىل الفقرات 1 و2 )ج( 

و3 من املادة 1 وإىل الفقرة 1 من املادة 3 
ويف رأيي، أن فرنسا برفضها مرتني تلبية الطلبني باملساعدة املتبادلة 
املقدمني من مجهورية جيبويت، مل تتح لتلك الدولة “أوســــــــــع قدر” من 
املســــــــــاعدة املتبادلة وفقــــــــــًا للفقرة 1 من املادة 1 مــــــــــن االتفاقية، وبذلك 
تتحمل مسؤولية دولية  وبدون املعاملة باملثل والتعاون املتبادل، ال تعود 
االتفاقية اتفاقية للمساعدة املتبادلة يف الدعاوى، بل تصبح صكًا ملساعدة 
واحد أو آخر من الطرفني  ومن شــــــــــأن ذلك أن جيردها من كل معناها 
وأن جيعلها تســــــــــتجيب للغرض الذي أُبرمت من أجله لصاحل واحد من 

الطرفني فقط )يف هذه احلالة فرنسا( 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالفقرة 1 من املــــــــــادة 3 من االتفاقيــــــــــة، فإنين أؤيد 
الرأي القائل بأن شــــــــــرعية سلوك فرنسا كان ينبغي أن تقيم من احملكمة 
على أســــــــــاس ما إذا كانت قد امتثلــــــــــت لإلجراءات ذات الصلة املبينة يف 
القانون الداخلي الفرنســــــــــي  ويف رأيي، أن فرنسا مل تتصرف وفقًا هلذه 
اإلجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة اليت هلا القدرة، مبوجب قانون 
اإلجراءات اجلنائية الفرنسي، على تقييم مفاهيم املساس بالسيادة واألمن 
والنظام العام  ويؤدي عدم االمتثــــــــــال لإلجراءات القانونية الداخلية إىل 
انتهــــــــــاك االتفاقية، وعندما تكون احملكمــــــــــة تنظر يف أمر للطرفني يف مثل 
هــــــــــذه املعاهــــــــــدة، ميكنها، بل ويتعني عليها، أن متــــــــــارس درجة معينة من 

االستعراض لالتفاقية  غري أن احملكمة مل تفعل ذلك يف احلكم الراهن 
وفيما يتعلق بالتعديــــــــــات على حصانة وحرمة رئيس دولة جيبويت، 
اســــــــــتنتجت احملكمة يف حيثيات احلكم أن “اعتذاراً ســــــــــيكون واجبًا من 
فرنســــــــــا” بالنظر إىل أن القاضية الفرنســــــــــية مل تتبع اإلجراء الفرنسي يف 
التكليــــــــــف باحلضور املوّجه إىل رئيس الدولــــــــــة اجليبويت يف 17 أيار/مايو 
2005  كما أهنا تســــــــــلم يف احلكم، وفقًا لقانون القضايا احلديث، بأن 
قاعــــــــــدة القانون الدويل العريف املنعكســــــــــة يف املــــــــــادة 29 من اتفاقية فيينا 
للعالقات الدبلوماسية “ترتجم إىل التزامات إجيابية تقع على عاتق الدولة 
املستقبلة فيما يتعلق بإجراءات سلطاهتا، وإىل التزامات باملنع فيما يتعلق 
بأفعــــــــــال ممكنة من جانب أفراد” )احلكم، الفقرة 174(  وباإلضافة إىل 
ذلك فإهنا تفرض على الدول املســــــــــتقبلة “االلتزام حبماية شرف وكرامة 
رؤساء الدول، بصدد ما هلم من حرمة” )احلكم، الفقرة 174(  غري أن 

احملكمة، ال تتناول، يف جزء املنطوق، تطّلب االعتذارات 
وأنا أعترب، من جانــــــــــيب أن التكليفني باحلضور املوجهني إىل رئيس 
الدولة اجليبوتية )يف 17 أيار/مايو 2005 و14 شــــــــــباط/فرباير 2007، 
ليس جمرد خــــــــــرق “للمجاملة الواجبة لرئيس دولــــــــــة أجنيب”؛ بل إهنما 
يوازيان انتهاكًا اللتزام فرنســــــــــا حبماية شــــــــــرف وكرامة رؤســــــــــاء الدول 
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المتحدة األمريكية( )طلب اإلشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

األمر الصادر في 16 تموز/يوليه 2008

األجنبية  ونظراً إىل أن احملاكم الفرنســــــــــية ال تســــــــــتطيع أن تســــــــــتدعي أو 
جُترب رئيس دولتها إىل املثول أمامها أثناء فرتة رئاســــــــــته، فإنه من الصعب 
قبول أنه ينبغي أن يكون مبقدورها أن تطلب من رؤساء الدول األجنبية 
احلضور إىل مكاتبها بغية االســــــــــتماع إىل شهاداهتم  وكان أمام احملكمة 
فرصــــــــــة، يف القضيــــــــــة الراهنة، لتعلن بوضوح وبصــــــــــورة ال غموض فيها 
بأن هذه املمارســــــــــة هي انتهاك للقانون الدويل، وأن القضاة الفرنسيني، 
بتصرفهم هبذه الطريقة حيملون فرنسا مسؤولية دولية، ومن سوء الطالع 
أن اللغة املســــــــــتخدمة يف حيثيات احلكم، إىل جانــــــــــب عدم وجود قرار 
واضح يف املنطوق ميكن أن يؤديا إىل تكرار هذه املمارسة اليت تفتقر إىل 
االحرتام للقانون الدويل  وهلذه األسباب أرى أنه كان على احملكمة أن 

تدعو فرنسا إىل تقدمي اعتذارات رمسية، ال يف حيثيات احلكم فحسب، 
بل وكذلك يف فقرات املنطوق 

إن حقيقة أن مجهورية جيبويت وفرنسا رغبتا يف أن يعرضا نزاعهما 
علــــــــــى احملكمة مبوافقة متبادلة وعن طريــــــــــق حمكمة االختصاص االتفاقي 
هلو دليل على اســــــــــتعدادمها إلجياد حل تام وهنائي هلذا النـزاع بغية تقوية 
أواصر الصداقة التقليدية بني البلدين  واستنتاج احملكمة بكل االنتهاكات 
املشــــــــــروحة أعاله كان ممكنًا أن يقدم إسهامًا آخر يف عودة الدولتني إىل 
التعاون األفضل يف عالقاهتما بصورة عامة وكذلك إىل مساعدة متبادلة 

أكثر فعالية يف األمور اجلنائية، وعلى أساس قانوين أوضح 

يف 16 متوز/يوليــــــــــه 2008، أصدرت حمكمة العــــــــــدل الدولية أمراً 
بشــــــــــأن طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة املقدم من املكسيك يف القضية 
املتعلقــــــــــة بطلب تفســــــــــري احلكم الصــــــــــادر يف 31 آذار/مارس 2004 يف 
القضيــــــــــة املتعلقة بأبينا ومواطنني مكســــــــــيكيني آخرين )املكســــــــــيك ضد 
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة األمريكيــــــــــة( )املكســــــــــيك ضد الواليــــــــــات املتحدة 
األمريكية(  وأشــــــــــارت احملكمة بأن تتخــــــــــذ الواليات املتحدة األمريكية 
“كافــــــــــة التدابــــــــــري الالزمة” لكفالة عدم تنفيذ حكم اإلعدام يف مخســــــــــة 
مواطنني مكســــــــــيكيني ريثما يصدر حكمها النهائي، وأن تبلغ حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية احملكمة بالتدابري املتخذة تنفيذاً لذلك األمر 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفــــــــــا، وكوروما، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومــــــــــكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 80( على النحو التايل:

…“
إن احملكمة،

بأغلبية سبعة أصوات مقابل مخسة أصوات،  - أوالً 
ختلص إىل أنــــــــــه ال ميكن إقرار دفع الواليات املتحدة األمريكية 
الذي تنشد فيه رّد الطلب املقدم من الواليات املكسيكية املتحدة؛

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛

املعارضون: القضاة بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، 
وسكوتنيكوف؛

تشري باختاذ التدابري التحفظية التالية:  - ثانياً 

بأغلبية سبعة أصوات مقابل مخسة أصوات، )أ( 

تتخذ الواليات املتحدة األمريكية كافة التدابري الالزمة لكفالة 
عدم تنفيذ حكم اإلعدام يف السادة هوزي إرنستو ميدايني روخاس، 
وسيزار روبريتو فيريو رينا، وروبني رامرييز كارديناس، ومهربتو ليال 
غارسيا، وروبريتو مورينو راموس، ريثما يصدر احلكم بشأن طلب 
التفسري املقدم من الواليات املكسيكية املتحدة، ما مل وإىل أن يتلقى 
هؤالء املواطنون املكسيكيون اخلمسة استعراضًا وإعادة نظر متشيًا 
مع الفقرات من 138 إىل 141 من حكم احملكمة الصادر يف 31 
آذار/مارس 2004 يف القضية املتعلقة بأبينا ومواطنني مكسيكيني 

آخرين )املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية(؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛

املعارضون: القضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث 
وسكوتنيكوف؛

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد، )ب( 
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ُتبلغ حكومــــــــــة الواليات املتحدة األمريكيــــــــــة احملكمة بالتدابري 
املتخذة تنفيذاً هلذا األمر؛

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وكوروما، وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي بويرغنتال؛

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد،   - ثالثاً 
تقرر بأن تظل املســــــــــائل اليت تشــــــــــّكل موضوع هذا األمر قيد 

نظرها إىل أن تصدر احملكمة حكمها بشأن طلب التفسري؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وكوروما، وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي بويرغنتال” 

*
*  *

وذّيل القاضي بويرغنتال أمــــــــــر احملكمة برأي خمالف؛ وذّيل القضاة 
أووادا وتومكا وكيث أمر احملكمة برأي خمالف مشرتك؛ وذّيل القاضي 

سكوتنيكوف أمر احملكمة برأي خمالف 
*

*  *
تبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن الواليات املكسيكية املتحدة )وتسمى 
فيما يلي “املكسيك”(، أودعت يف 5 حزيران/يونيه 2008، طلبًا ترفع 
فيه دعوى، وفيه التمســــــــــت من احملكمة، بعد أن أشــــــــــارت إىل املادة 60 
من النظام األساســــــــــي واملادتني 98 و100 من الئحة احملكمة، أن تفسر 
الفقــــــــــرة 153 )9( من احلكم الصادر عــــــــــن احملكمة يف 31 آذار/مارس 
2004 يف القضية املتعلقة بأبينا ومواطنني مكسيكيني آخرين )املكسيك 
ضد الواليات املتحدة األمريكية( )وتســــــــــمى فيما يلي بـ “احلكم املتعلق 

بأبينا”( 
تشــــــــــري احملكمة إىل أن املكســــــــــيك تذكر يف طلبهــــــــــا أن احملكمة، يف 
الفقــــــــــرة 153 )9( من احلكم املتعلــــــــــق بأبينا، قد وصلت إىل “أن اخلرب 
املالئــــــــــم يف هذه القضيــــــــــة قوامه التزام الواليات املتحــــــــــدة األمريكية بأن 
تتيح، بوسائل من اختيارها، استعراضًا وإعادة نظر لإلدانات واألحكام 
الصــــــــــادرة يف حق املواطنني املكســــــــــيكيني” املذكورين يف احلكم، على 
أن يوضــــــــــع يف االعتبار كل من انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف املادة 
36 من اتفاقيــــــــــة فيينا اخلاصة بالعالقات القنصلية )وتســــــــــمى فيما يلي 
“اتفاقية فيينا”( والفقــــــــــرات من 138 إىل 141 من احلكم  وتالحظ 
أن املكســــــــــيك تدعي بأن “الطلبات املقدمة من املواطنني املكســــــــــيكيني 
لالســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين يقتضيهما يف قضاياهم احلكم املتعلق 

بأبينا قد رفضت مكررًا” 

وتذكر احملكمة أن املكسيك تشري يف طلباهتا إىل املادة 60 من النظام 
األساســــــــــي للمحكمة الذي ينص على أنه “يف حالة اخلالف على معىن 
أو نطاق احلكم، تقوم احملكمة بتأويله بناًء على طلب أّي من الطرفني” 
وأهنا حتاّج، مستشــــــــــهدة مبجموعة الســــــــــابقات القانونية للمحكمة، بأن 
اختصاص احملكمة للنظر يف أّي طلب لتفســــــــــري حكمها يســــــــــتند بصورة 

مباشرة إىل هذا النص 
وتالحظ احملكمة أن املكسيك تفهم ما تعنيه الفقرة 153 )9( من 
احلكم املتعلق بأبينا وهو أهنا ُترســــــــــي “التزام النتيجة”، بينما، حســــــــــبما 
تقول املكسيك، ُيســــــــــتنتج من تصرفات الواليات املتحدة أهنا تفهم أن 

“الفقرة 153 )9( ال تفرض إاّل التزام الوسيلة” 
وتذكر احملكمة أن املكســــــــــيك قدمت أيضــــــــــًا، يف 5 حزيران/يونيه 
2008، طلبًا لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، وطلبت بأن تقوم احملكمة، 

ريثما يصدر حكم بشأن طلب التفسري، باإلشارة مبا يلي:
أن تتخذ حكومة الواليات املتحدة كافة التدابري الالزمة  “)أ( 
لكفالة عدم تنفيذ حكم اإلعدام يف هوزي إرنستو مدايني، وسيزار 
روبريتــــــــــو فيريو رينا، وروبــــــــــني رامرييز كاردينــــــــــاس، ومهربتو ليال 
غارسيا، وروبريتو مورينو راموس، إىل أن تنتهي الدعوى املرفوعة 

]يف 5 حزيران/يونيه 2008[؛
وأن تبلغ حكومة الواليات املتحدة احملكمة بكافة التدابري  )ب( 

املتخذة يف تنفيذ الفقرة الفرعية )أ(؛
وأن تكفــــــــــل حكومــــــــــة الواليات املتحدة عــــــــــدم اختاذ أّي  )ج( 
إجراء قد يضر حبقوق املكسيك أو مواطنيها فيما يتعلق بأّي تفسري 
ميكن أن تعطيه هذه احملكمة بشــــــــــأن الفقرة 153 )9( من حكمها 

املتعلق بأبينا” 
وتالحظ احملكمة أن املكسيك تطلب أن ُيعامل طلبها اإلشارة باختاذ 
تدابري مـــؤقتة على اعتبار أنه مسألة من أكثر املسائل إحلاحًا “بالنظر إىل 
ما يشــــــــــّكله التهديد بأن تقوم ســــــــــلطات الواليات املتحدة بتنفيذ حكم 
اإلعدام يف مواطن مكســــــــــيكي مــــــــــن خطورة بالغة ومباشــــــــــرة ]حددت 
حمكمة يف تكســــــــــاس يوم 5 آب/أغسطس 2008 موعداً إلعدام السيد 
ميدايني، ويتعرض أربعة مكسيكيني “خلطر وشيك وهو أن حتدد والية 
تكســــــــــاس تواريخ إعدامهم”[ وذلك انتهــــــــــاكًا اللتزام الواليات املتحدة 

جتاه املكسيك” 
مث توجز احملكمة الدفوع املقدمة من الطرفني أثناء اجللســــــــــات العامة 

املعقودة يومي 19 و20 حزيران/يونيه 2008 
وتذكر أن املكســــــــــيك تعيد إيراد املوقــــــــــف الذي بّينته يف طلبها ويف 
طلبها اإلشــــــــــارة باختــــــــــاذ تدابري مؤقتة، مؤكدة أهنا قــــــــــد وّفت باملتطلبات 
الالزمة ألن تشــــــــــري احملكمة باختاذ هذه التدابــــــــــري، بينما ادعت الواليات 
املتحدة بأن ليس مثة من نزاع بينها وبني املكســــــــــيك بشــــــــــأن “معىن أو 
نطاق قرار احملكمــــــــــة املتعلق بأبينا” ألن الواليات املتحدة “تتفق كليًا” 
مع املكســــــــــيك يف موقفها بأن احلكم املتعلــــــــــق بأبينا يفرض التزامًا قانونيًا 
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دوليًا “بالنتيجة” ال مبجرد “الوســــــــــيلة”  وتــــــــــرى الواليات املتحدة أن 
“املكســــــــــيك تطلب من احملكمة االنشــــــــــغال يف ما هو يف جوهره تنفيذ 
ألحكامها الســــــــــابقة واإلشــــــــــراف على امتثاهلا”، وبالنظر إىل حقيقة أن 
الواليــــــــــات املتحدة كانت قد انســــــــــحبت من الربوتوكــــــــــول االختياري 
التفاقية فيينــــــــــا اخلاصة بالعالقات القنصليــــــــــة يف 7 آذار/مارس 2005، 
فإن الدعوى املتعلقة بالتفســــــــــري “من احملتمل أن تكون األساس الوحيد 
لالختصاص يف هذا األمر” املتاح للمكسيك لعرضه على احملكمة بشأن 

مسائل تتعلق خبرق تلك االتفاقية 
وتالحظ احملكمة أن املكســــــــــيك قد قدمت يف هناية اجللسة الطلب 

التايل:
أن تتخــــــــــذ الواليات املتحــــــــــدة، متصرفة بواســــــــــطة مجيع  “)أ( 
هيئاهتا املختصة ومجيع أقســــــــــامها املكونة هلــــــــــا، مبا فيها مجيع فروع 
احلكومة وأي مســــــــــؤول، سواء كان والئيًا أو احتاديًا، ميارس سلطة 
حكومية، كافة التدابري الالزمة لكفالة عدم تنفيذ حكم اإلعدام يف 
هوزي إرنستو ميدايني، وسيزار روبريتوفيريو رينا، وروبني رامرييز 
كارديناس، ومهربتو ليال غارســــــــــا، وروبريتو مورينو راموس، ريثما 
تنتهي الدعوى املرفوعة من املكسيك يف 5 حزيران/يونيه 2008، 
ما مل، وإىل أن يتلقى هؤالء املواطنون املكسيكيون استعراضًا وإعادة 
نظر متشيًا مع الفقرات من 138 إىل 141 من احلكم املتعلق بأبينا 

الصادر عن هذه احملكمة؛
وأن تبلغ حكومة الواليات املتحدة احملكمة بكافة التدابري  )ب( 

املتخذة تنفيذاً للفقرة الفرعية )أ(” 
والتمست الواليات املتحدة، من ناحيتها، من احملكمة رفض طلب 
املكســــــــــيك اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة للحماية، وعدم اإلشارة باختاذ 
أّي من هذه التدابري، وأن ترد احملكمة طلب املكســــــــــيك املتعلق بالتفسري 

استناداً إىل االفتقار الواضح لالختصاص 
وتســــــــــتهل احملكمة تعليلها مبالحظة أن اختصاصها املستند إىل املادة 
60 من النظام األساســــــــــي غري مشروط مســــــــــبقًا بوجود أّي أساس آخر 
لالختصــــــــــاص بني الطرفني يف القضية األصليــــــــــة  ومن مث فإنه، حىت وإن 
ســــــــــقط أســــــــــاس االختصاص يف القضية األصلية، ميكن للمحكمة، رغم 
ذلــــــــــك، ومبقتضى املادة 60 مــــــــــن النظام األساســــــــــي، أن تنظر يف طلب 

التفسري 
ومتضي احملكمة إىل القول إن عليها، يف حالة تقدمي طلب اإلشــــــــــارة 
باختاذ تدابري مؤقتة يف سياق طلب التفسري مبوجب املادة 60 من النظام 
األساسي، أن تنظر فيما إذا كان يبدو أنه مت استيفاء الشروط املرساة يف 

تلك املادة كي تنظر احملكمة يف طلب للتفسري 
وتذكــــــــــر احملكمة، بناًء على ما تقوله املكســــــــــيك، بأن الفقرة 153 
)9( من احلكم املتعلق بأبينا “ُينشئ التزام نتيجة يلزم الواليات املتحدة، 
مبا فيها هيئاهتا املكونة هلا على كافة املســــــــــتويات، بإتاحة االســــــــــتعراض 
وإعــــــــــادة االعتبــــــــــار املطلوبني بصرف النظر عــــــــــن أّي عائق حملي”، وأن 

“االلتــــــــــزام الذي يفرضه احلكم املتعلق بأبينا يتطلــــــــــب أن متنع الواليات 
املتحدة تنفيــــــــــذ حكم اإلعدام يف أّي مواطن مكســــــــــيكي ورد ذكره يف 
احلكم ما مل، وإىل أن، يستكمل االستعراض وإعادة النظر ويتقرر ما إذا 
وصلت هذه احملكمة إىل أنه نتج أّي ضرر عن انتهاكات اتفاقية فيينا”  
وتضيف، حســــــــــب وجهة نظر املكســــــــــيك، أن حقيقة “أنه ال الســــــــــلطة 
التنفيذية يف تكساس، وال الســــــــــلطة التشريعية يف تكساس، وال السلطة 
التنفيذيــــــــــة االحتادية ]الواليات املتحدة[، قد اختذت أّية خطوات قانونية 
يف هذه املرحلة من شــــــــــأهنا أن توقف املضي يف تنفيذ حكم اإلعدام ]يف 
السيد ميدايني[    تعكس وجود نزاع على معىن ونطاق حكم أفيينا”  
 وحســــــــــبما تقول املكســــــــــيك فإن “الواليات املتحدة تفهــــــــــم أن احلكم 

إمنا يشكل جمرد التزام وسيلة، ال التزام نتيجة” 

وتذكر احملكمة أن الواليات املتحدة قد حاّجت بأن فهم املكسيك 
للفقــــــــــرة 153 )9( من احلكــــــــــم املتعلق بأبينا بأهنا “التــــــــــزام نتيجة      
هو متامًا التفســــــــــري الذي تقول به الواليات املتحدة بشأن الفقرة املعنية” 
)التوكيــــــــــد يف األصــــــــــل( وأن الواليات املتحدة، إذ تقــــــــــّر بذلك، تواجه، 
بســــــــــبب هيكل حكومتها وقانوهنا الداخلي، عقبــــــــــات يف تنفيذ التزامها 
مبقتضى احلكم املتعلق بأبينا، تؤكد “أن من الواضح أهنا توافق على أن 
التزام إتاحة االستعراض وإعادة النظر هو التزام نتيجة وأهنا قد سعت إىل 
حتقيق تلك النتيجة”  وتذكر احملكمة أن ادعاء املكسيك، حسب وجهة 
نظر الواليات املتحدة، ومع عدم وجود نزاع بشأن معىن ونطاق الفقرة 
153 )9( مــــــــــن احلكم املتعلق بأبينا، ال يدخل ضمن أحكام املادة 60، 
وأن احملكمة ليس هلا “اختصاص موضوعي” للنظر يف طلب املكسيك، 
ومــــــــــن مث فليس هلا “االختصاص ظاهر الوجاهة الالزم لإلشــــــــــارة باختاذ 

تدابري مؤقتة” 

وتالحظ احملكمة، وقد درست النصني اإلنكليزي والفرنسي للمادة 
60 من النظام األساســــــــــي، أهنما ال يتفقان اتفاقًا تامًا: فالنص الفرنسي 
يســــــــــتخدم للنزاع مصطلح “contestation”، وهو مصطلح ذو معىن 
أوسع من املصطلح املستخدم يف النص اإلنكليزي “dispute” رغم أن 
كال املصطلحني يف معنامها العادي يدالن بصورة عامة على وجهيت نظر 
متعارضتني  وتالحظ احملكمة أن املادة 60 من نظامها األساسي مطابقة 
للنص الوارد يف نظام ســــــــــلفها حمكمة العدل الــــــــــدويل الدائمة، وتذهب 
إىل توضيح أن واضعي مشــــــــــروع النظام األساسي للمحكمة الدائمة قد 
 )”différend“ بداًل من( ”contestation“ اختاروا استخدام مصطلح
 يف املادة 60  ويالحظ أن مصطلح “contestation”، أوســــــــــع نطاقًا، 
وال يســــــــــتدعي الدرجة نفسها من املعارضة وأن مفهومه األساسي أكثر 
مرونة إذا ما ُطبِّق على حالة معينة  مث تنظر احملكمة يف كيفية اعتبار احملكمة 
 )”dispute“( ”contestation“ الدائمة وكيفية اعتبارها هي ملصطلح
يف ســــــــــابقاهتا القانونية  وهي تذكر أن “إظهار وجود خالف على حنو 
معــــــــــنّي بالذات، كإظهاره مثاًل عن طريق مفاوضات دبلوماســــــــــية، ليس 
مطلوبًا” ألغراض املادة 60، وليس مطلوبًا “أن ُيظهر اخلالف نفســــــــــه 
بصورة رمسية”  وتضيف أنه كان باإلمكان الرجوع إىل احملكمة الدائمة 
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حاملا أظهر الطرفان أن هلما وجهيت نظر متعارضتني بشأن معىن أو نطاق 
حكم صادر عن احملكمة، وأن هذا التفســــــــــري قــــــــــد أكدته حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة يف حكم أصدرتــــــــــه يف عام 1985 يف القضيــــــــــة املتعلقة بطلب 
مراجعة وتفســــــــــري احلكم الصادر يف 24 شباط/فرباير 1982 يف القضية 
املتعلقة باجلرف القــــــــــاري )تونس/اجلماهريية العربية الليبية( )تونس ضد 

اجلماهريية العربية الليبية( 
مث توضــــــــــح احملكمة أنه يتعني عليها أن تقرر ما إذا كان يبدو أن مثة 
نزاعًا بني الطرفني على معىن أو نطاق احلكم املتعلق بأبينا  وبعد اإلشارة 
إىل دفــــــــــوع الطرفني، تصــــــــــل إىل أنه، بينما يبدو أن كال الطرفني يرى أن 
الفقــــــــــرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينــــــــــا هي التزاُم نتيجة دويل، من 
الواضح أن لكل من الطرفني، مع ذلك، وجهة نظر خمتلفة بشــــــــــأن معىن 
ونطاق التزام النتيجة، أّي ما إذا كانت مجيع سلطات الواليات املتحدة 
االحتادية والوالئية تشــــــــــرتك يف ذلك الفهم، ومــــــــــا إذا كان ذلك االلتزام 

ُملقى على عاتق تلك السلطات 
وتشــــــــــري إىل أنه، يف ضــــــــــوء املوقف الذي اختــــــــــذه كل من الطرفني، 
يبــــــــــدو أن مثة اختالفًا يف وجهــــــــــات النظر بينهما فيما يتعلق مبعىن ونطاق 
ما وصلت إليه احملكمــــــــــة يف الفقرة 153 )9( من منطوق احلكم، ومن 
مث ميكــــــــــن الرجوع إىل احملكمة مبقتضى املادة 60 من النظام األساســــــــــي  
وتصل احملكمة إىل أنه جيوز هلا، مبقتضى املادة 60 من النظام األساسي، 
أن تنظر يف طلب التفســــــــــري، وأن دفع الواليــــــــــات املتحدة، بوجوب رد 
طلب املكســــــــــيك منذ البداية “استناداً إىل االفتقار البنّي لالختصاص”  
ال ميكــــــــــن إقراره، وأنه جيوز هلا النظر يف الطلب املتعلق باإلشــــــــــارة باختاذ 

تدابري مؤقتة 
وتذكر احملكمة، وقد انتقلت إىل طلب املكســــــــــيك اإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابــــــــــري مؤقتــــــــــة، أهنا، عندما تنظر يف مثل هــــــــــذا الطلب، “جيب أن ُتعىن 
باحلفــــــــــاظ     على احلقوق اليت ميكن أن تقضي احملكمة يف وقت الحق 
بأهنــــــــــا تعود إىل أّي من مقدم الطلب أو اجمليب على االدعاء”  وتضيف 
احملكمــــــــــة بأنــــــــــه ال بد من الربط بني احلقوق املّدعاة اليت تشــــــــــكل محايتها 
موضوع التدابــــــــــري التحفظية املطلوبة، وبني موضوع الطلب الرئيســــــــــي 

املقدم إىل احملكمة 
وبعــــــــــد أن تذكــــــــــر احملكمة دفوع الطرفني بشــــــــــأن ذلك، تالحظ أن 
املكســــــــــيك تنشــــــــــد توضيحًا ملعىن ونطاق الفقرة 153 )9( من منطوق 
حكم عام 2004 يف قضية أبينا، حيث وصلت احلكمة إىل أن التزامًا يقع 
على عاتق الواليات املتحدة بأن تتيح، بوسائل من اختيارها، استعراضًا 
وإعادة نظر لإلدانات واألحكام الصادرة يف حق املواطنني املكسيكيني، 
على أن يوضــــــــــع يف االعتبار كل من انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف 
املــــــــــادة 36 من اتفاقية فيينا والفقرات مــــــــــن 138 إىل 141 من احلكم  
وتالحظ احملكمة أن تفســــــــــري معىن ونطاق ذلك االلتزام، ومن مث احلقوق 
اليت تتمتع هبا املكســــــــــيك ومواطنوها استناداً إىل الفقرة 153 )9(، هو 
الذي يشــــــــــكل موضوع الدعوى املعروضة على احملكمة واملتعلقة بطلب 
التفسري، وأن املكسيك قد أودعت طلبًا لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة من 

أجــــــــــل محاية تلك احلقوق ريثما تتخذ احملكمــــــــــة قرارها النهائي  وهكذا 
تصل احملكة أن مثة صلة كافية بني احلقوق اليت تنشــــــــــد املكسيك محايتها 

بطلبها وبني طلب التفسري 
ومتضي احملكمة إىل القول إن ســــــــــلطتها لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
مبوجب املادة 41 من نظامها األساســــــــــي “تفرتض مســــــــــبقًا أنه لن يقع 
ضرر ال إصالح له للحقوق الــــــــــيت هي موضوع اخلالف يف اإلجراءات 
القضائيــــــــــة” وأهنا لن متــــــــــارس إاّل إذا كانت هناك حالة من اإلحلاح تدل 
على أن من املرجح أن ُيتخذ إجراء يضر حبقوق أّي من الطرفني قبل أن 

تصدر احملكمة قرارها النهائي 
وتالحظ احملكمة أن املكســــــــــيك تدعي وجود حالة ملّحة ال جدال 
فيهــــــــــا، يف حني أن الواليات املتحدة حتاّج بأنه، بالنظر لعدم وجود نزاع 
على حقوق، “مل يتم اســــــــــتيفاء أّي من متطلبات األخذ بتدابري مؤقتة” 

)التوكيد يف األصل( 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن تنفيذ حكــــــــــم اإلعدام يف أّي مواطن، يكون 
معىن ونطــــــــــاق حقوقه موضوع حبث، وقبــــــــــل أن تنطق احملكمة حبكمها 
بشــــــــــأن طلب التفسري “من شأنه أن جيعل من املستحيل أن تأمر احملكمة 
بالَنَصفة اليت تنشــــــــــدها ]دولته[ وأن يتســــــــــبب، من مث، يف وقوع أذى ال 
إصــــــــــالح له للحقوق اليت تدعيها”  وتصل إىل أنه يتضح من املعلومات 
املعروضة عليها أن السيد هوزي إرنستو ميدايني روخاس، وهو مواطن 
مكسيكي، ســــــــــيواجه حكم اإلعدام يف 5 آب/أغسطس 2008، وأن 
أربعة مواطنني مكسيكيني آخرين هم السادة سيزار روبريتو فيريو رينا، 
وروبني رامرييــــــــــز كارديناس، ومهربتو ليال غارســــــــــيا، وروبريتو مورينو 
رامــــــــــوس، يواجهون خطر اإلعدام يف األشــــــــــهر القادمــــــــــة؛ وأن إعدامهم 
سيســــــــــبب ضرراً ال إصالح له ألّية حقوق يكون تفسري معناها ونطاقها 
موضع حبــــــــــث، وأن من املمكــــــــــن أن ينفذ حكم اإلعــــــــــدام يف املواطنني 
املكســــــــــيكيني املذكوريــــــــــن قبل أن تصدر احملكمة حكمها بشــــــــــأن طلب 
التفسري، ولذا فإن مثة حالة إحلاح دون شك  وبالتايل ختلص احملكمة إىل 
أن الظروف تتطلب أن تشري باختاذ تدابري مؤقتة حلفظ حقوق املكسيك، 

على حنو ما تنص عليه املادة 41 من النظام األساسي 
وتذكر احملكمــــــــــة أهنا على علم تام بأن احلكومة االحتادية للواليات 
املتحدة تتخذ كثرياً من التدابري املتباينة وامللّحة من أجل الوفاء بالتزامات 
الواليــــــــــات املتحــــــــــدة الدولية مبوجب احلكم املتعلــــــــــق بأبينا، وتالحظ أن 
الواليات املتحدة قد سّلمت بأنه، إذا ُأعدم أّي من املواطنني املكسيكيني 
الواردة أمساؤهم يف طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، دون االستعراض 
وإعادة النظر اللذين يقتضيهما احلكم املتعلق بأبينا، يشــــــــــكل ذلك خرقًا 
اللتزامــــــــــات الواليات املتحدة مبوجب القانــــــــــون الدويل  وتذكر، بصفة 
خاصــــــــــة، أن وكيل الواليــــــــــات املتحدة قد أعلن أمــــــــــام احملكمة “أن من 
الواضح أن تنفيذ احلكم يف ميدايني دون أن يتاح له االستعراض وإعادة 

النظر يتناىف مع احلكم املتعلق بأبينا” 
وتالحــــــــــظ احملكمة كذلك أن الواليات املتحدة قد ســــــــــّلمت “بأهنا 
مســــــــــؤولة مبقتضى القانون الدويل عن أفعال هيئاهتا الفرعية السياسية”، 



32

مبا فيها “املســــــــــؤولون االحتاديون والوالئيون واحملليون”، وأن املسؤولية 
الدولية للواليات املتحدة هي نفســــــــــها يف احملك إذا مل تســــــــــتطع، نتيجة 
لفعل أو إلغفال من جانب أّي من الفروع السياســــــــــية، احرتام التزاماهتا 
الدولية مبقتضى احلكم املتعلق بأبينا  وتالحظ، بصفة خاصة، أن وكيل 
الواليات املتحدة قد ســــــــــّلم أمام احملكمة بأن “من الواضح أن الواليات 
املتحدة تكون مسؤولة مبوجب مبدأ مسؤولية الدول عن أفعال موظفي 

]الدولة[ غري املشروعة دوليًا” 

وتؤكــــــــــد احملكمة يف النهاية أهنا تعتــــــــــرب أن من مصلحة كال الطرفني 
أن ُيســــــــــّوى يف أقرب وقت ممكن أّي اختالف يف الرأي بشــــــــــأن تفسري 
معىن ونطاق حقوقهما والتزاماهتما مبقتضى الفقرة 153 )9( من احلكم 
املتعلق بأبينــــــــــا، وأنه، لذلك، من املالئم كفالة أن يتم التوصل إىل حكم 

بشأن طلب التفسري بأسرع ما ميكن 

وختلص احملكمة إىل القول بأن أّي قرار يتخذ بشــــــــــأن طلب اإلشارة 
باختاذ تدابري مؤقتة ال يشكل بأّي حال من األحوال حكمًا مسبقًا بشأن 

أّية مسألة قد يتعني أن تنظر فيها فيما يتصل بطلب التفسري 

*

*  *

الرأي المخالف من القاضي بويرغنتال

يشري القاضي بويرغنتال، يف رأيه املعارض إىل أنه صّوت   -  1
مؤيدا للحكم املتعلق بأبينا، حيث قررت احملكمة أن الواليات املتحدة قد 
انتهكت اتفاقية فيينا اخلاصة باحلقوق القنصلية فيما يتعلق مبجموعة من 
املواطنني املكسيكيني املسجونني يف الواليات املتحدة، وأمرت الواليات 
املتحدة بإجراء اســــــــــتعراض وإعادة نظر لألحكام بإدانة أولئك األفراد  
ويقول القاضي بويرغنتال إن اســــــــــتمرار اإللزام الناشئ عن احلكم املتعلق 
بأبينــــــــــا ليس وارداً يف هذه القضية؛ وإمنا الوارد هو اختصاص احملكمة يف 
اعتمــــــــــاد هذا األمر  وهو يــــــــــرى أن احملكمة تفتقر إىل االختصاص وكان 

عليها أن ترد طلب التفسري 

وكان اختصــــــــــاص احملكمة، يف قضية أبينا، يســــــــــتند إىل   -  2
بروتوكول اتفاقية فيينا الذي انسحبت منه الواليات املتحدة مع األسف  
ولذا مل يعد الربوتوكول يعطي االختصاص املطلوب إلصدار هذا األمر  
وهلذا حتتج املكســــــــــيك باملادة 60 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، اليت 
تنص، جزئيًا، على أنه “يف حالة اخلالف على معىن ونطاق احلكم، تقوم 
احملكمة بتأويله بناًء على طلب أّي من الطرفني”  ولكن إذا كانت املادة 
60 لتنطبق يف هذه القضية، ومن مث ليكون للمحكمة اختصاص إلصدار 
األمر، يتعني على املكســــــــــيك أن تبني، وإن كان ذلك على أساس أّويل، 
أنــــــــــه يوجد خالف بني الطرفني علــــــــــى معىن ونطاق احلكم املتعلق بأبينا  
وذلك، على حد قول القاضي بويرغنتال، ما مل تستطع املكسيك فعله 

وحتاّج املكســــــــــيك بأن مثة خالفًا ألن الطرفني ال يتفقان   -  3
على معىن ونطاق الفقرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينا  وفيما يلي 

نص تلك الفقرة:
“تصــــــــــل ]احملكمة[ إىل أن اجلرب املالئــــــــــم يف هذه القضية قوامه 
التزام الواليات املتحدة األمريكية بأن تتيح، بوسائل من اختيارها، 
استعراض اإلدانات واألحكام الصادرة يف حق املواطنني املكسيكيني 
املشــــــــــار إليهم يف ]احلكم[، وإعادة النظر فيها، وذلك بأن يوضع يف 
االعتبــــــــــار كل من انتهاك احلقوق املدرجة يف املادة 36 من االتفاقية 
والفقرات مــــــــــن 138 إىل 141  من هذا احلكم” (أبينا ومواطنني 
مكسيكيني آخرين )املكســــــــــيك ضد الواليات املتحدة األمريكية( 
تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2004، الصفحة 72، الفقرة 

 ))9( 153
وتقول املكسيك إن الفقرة 153 )9( من احلكم تنشئ   -  4
التزام بنتيجــــــــــة، بينما تدعي بأن الواليات املتحدة تعتقد بأهنا ال تتضمن 
إاّل التزامًا من حيث الوسيلة  وترفض الواليات املتحدة ادعاء املكسيك 
وتوافق مع املكســــــــــيك على أن الفقرة املعنية تفرض التزام بنتيجة  ويرى 
القاضي بويرغنتال أن املكسيك مل تقدم قط أّي دليل يدعم ادعاءها بأن 
الطرفني على خالف بشــــــــــأن معىن ونطاق تلك الفقرة من احلكم املتعلق 
بأبينــــــــــا  وهنا مثة ادعاء من قبل أحــــــــــد الطرفني ال يتعلق إاّل بوجود نزاع 
وال يدعــــــــــم ذلك االدعاء الدليل ذو الصلة املعروض على احملكمة  ولذا، 
خيلــــــــــص القاضي بويرغنتال إىل أن تقرير احملكمة “يبدو” أن هناك نزاع 
ضمن ما تعنيه املادة 60 ال تســــــــــنده أّية بّينة  وبالتايل فإن احملكمة تفتقر 
إىل االختصاص إلصدار هذا األمر  وعالوة على ذلك، فإن ذلك األمر 
ال يضيف شــــــــــيئًا إىل االلتزامات اليت ال تزال الواليات املتحدة تتحملها 
مبوجب الفقــــــــــرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينا، أّي أاّل تنفذ حكم 
اإلعــــــــــدام يف أّي من املواطنني املكســــــــــيكيني ما مل ُيتح هلم االســــــــــتعراض 

وإعادة النظر مبقتضى ذلك احلكم 
وعالوة على ذلك، يعتقد القاضي بويرغنتال بأن احملكمة   -  5
بإصدارها هذا األمر بشأن وقائع هذه القضية، إمنا تفتح اجملال يف املستقبل 
ألن ُيساء، ألغراض اختصاصية، استعمال هنج تفسري املادة 60، وهي، 

كما جتدر اإلشارة، ال تفرض حدوداً زمنية لتقدمي طلبات التفسري 

 الرأي المخالف المشترك من القضاة 
أووادا وتومكا وكيث

يعــــــــــرب القضاة أووادا وتومكا وكيث عن أســــــــــفهم العميق كوهنم 
ال يســــــــــتطيعون تأييد أمر احملكمة القاضي باإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة  
فاالعتبارات اإلنسانية، اليت قد تكون وراء اختاذ القرار ال ميكن أن تعلو 

على املقتضيات القانونية للنظام األساسي للمحكمة 
وخيلص القضاة إىل أن املكسيك مل تثبت، على حنو ما تقتضيه املادة 
60 من النظام األساسي، أن مثة خالفًا بينها وبني الواليات املتحدة على 
معــــــــــىن ونطاق احلكم املتعلق بأبينا لعام 2004  وبالتايل يتعني رد طلب 
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التفســــــــــري وهو الدعوى الرئيسية املعروضة على احملكمة  ويتعني أيضًا رد 
طلب اختاذ تدابري مؤقتة ألنه لن تكون هناك دعوى معّلقة يتصل هبا 

ويالحظ القضاة أيضًا بأن األمر الصادر عن احملكمة اليوم ال يضيف 
أّية محاية أخرى إىل احلماية اليت سبق للمحكمة أن وّفرهتا يف احلكم املتعلق 
بأبينا الصادر عنها عام 2004، للمواطنني املكســــــــــيكيني الذين انتهكت 
الواليات املتحدة حقوقهم اليت تنص عليها اتفاقية فيينا اخلاصة بالعالقات 
القنصلية والذين هلم احلق يف اســــــــــتعراض اإلدانات واألحكام الصادرة يف 
حقهم وإعادة النظر فيها، وفقًا للحكم الصادر عن احملكمة عام 2004 
ويقول القضاة إنه ليس هناك من شك يف أنه لو نفذ حكم اإلعدام 
يف أّي من املواطنني املكســــــــــيكيني البالغ عددهم 51 والوارد ذكرهم يف 
ذلك احلكم، دون أن يتاح له استعراض إدانته واحلكم عليه وإعادة النظر 
فيهما، حسبما يقتضيه احلكم الصادر يف عام 2004، تكون الواليات 

املتحدة قد أخّلت بالتزامها الدويل على حنو ما تقرر احملكمة 
وخيتتم القضــــــــــاة أووادا وتومكا وكيث رأيهــــــــــم بالتعبري عن ثقتهم 
اخلالصــــــــــة يف أن يتــــــــــاح على حنو فّعال اســــــــــتعراض اإلدانــــــــــات واألحكام 
الصادرة يف حق املواطنني املكسيكيني وإعادة النظر فيها، حسبما يقتضي 

احلكم الصادر يف عام 2004 

الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف
ويشاطر القاضي سكوتنيكوف كليًا املكسيك شواغلها إزاء تنفيذ 
حكم اإلعدام املقرر يف مواطن مكسيكي وشعور اإلحباط الذي ينتاهبا 
جراء عدم متكــــــــــن الواليات املتحدة حىت اآلن من اختاذ التدابري الكفيلة 
بامتثاهلا احلكم املتعلق بأبينا  بيد أنه ينتقد أمر احملكمة الذي يشري باختاذ 
تدابــــــــــري مؤقتة  وهو يعتقد بأنــــــــــه كان يتعني على احملكمة أن تنهج هنجًا 
خمالفًا من أجل دعم هدف املكســــــــــيك النهائي وهو تنفيذ احلكم املتعلق 

بأبينا 
وهو يرى أنه كان يتعني على احملكمة أن حتيط علمًا قضائيًا مبوقف 
الواليات املتحدة وهو أهنا توافق دون حتفظ على تفســــــــــري احلكم املتعلق 
بأبينا الذي طلبته املكسيك  وليس مثة أّي لُبس يف معىن ونطاق الشروط 
امللزمــــــــــة يف احلكم املتعلق بأبينا  واملكســــــــــيك تصــــــــــر، والواليات املتحدة 

توافــــــــــق، على أنه ال جيب تنفيذ أّي عقوبــــــــــة موت ما مل، وإىل أن، يتلقى 
املواطنون املكسيكيون املعنيون االســــــــــتعراض وإعادة النظر وفقًا للحكم 
املتعلــــــــــق بأبينا  هذه هي النتيجة اليت جيــــــــــب أن حتققها الواليات املتحدة، 
“بالوسيلة اليت ختتارها هي” )الفقرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينا(، 
للوفــــــــــاء بالتزاماهتا مبقتضى احلكم املتعلــــــــــق بأبينا  وليس مثة من غموض  
وليس مثة من خالف  وليس مثة ما يتعني على احملكمة تفســــــــــريه ومن مث، 
كان جيب أن ختلص احملكمة إىل أن طلب املكسيك للتفسري ال يدخل يف 
نطاق املادة 60 من النظام األساسي للمحكمة، اليت ال تنطبق إاّل إذا كان 

هناك خالف على معىن ونطاق حكم من أحكام احملكمة 

وعالوة على ذلك، كان جيب على احملكمة أن تســــــــــتخدم سلطاهتا 
الذاتيــــــــــة ألن تطلــــــــــب إىل الواليات املتحدة اختاذ كافــــــــــة التدابري الالزمة، 
متصرفة بواســــــــــطة اهليئات والســــــــــلطات املكونة هلا، الوالئية واالحتادية، 

لكفالة امتثاهلا احلكم املتعلق بأبينا 

واحملكمــــــــــة، بداًل من أن تذّكر الواليات املتحدة بالتزاماهتا على هذا 
النحو، اختارت أن تقرر أن احلكم املتعلق بأبينا قد يســــــــــتدعي التوضيح 

وأمرت بالتدابري التحفظية 

ويالحظ القاضي سكوتنيكوف أن هذه التدابري ال تضيف شيئًا إىل 
التزامات الواليات املتحدة مبقتضى احلكم ولذا فهي ال ختدم أّي غرض  
وعالوة على ذلك، فإن مفعول هذه التدابري سيكون ساريًا فقط إىل أن 
تصدر احملكمة قرارها بشأن تفسري احلكم املتعلق بأبينا  وبالتايل فإن أمر 
احملكمة ليس زائداً على اللزوم فحسب، وإمنا هو أيضًا يتضمن حّداً زمنيًا 
ال يتضمنه احلكم نفســــــــــه  وهذه النتيجة هي داللة بّينة على أن احملكمة 

قد هنجت هنجًا خاطئًا 

ويعتقد القاضي سكوتنيكوف أن املسألة احلقيقية هي امتثال احلكم 
ال تفســــــــــريه  وتقر الواليات املتحدة بأهنا، بسبب املصاعب الداخلية، مل 
تتمكــــــــــن حىت اآلن من وضع اإلطار القانوين الالزم لكفالة امتثال احلكم 
املتعلق بأبينا  وهذا هو مدعاة لألســــــــــف العميق  ويتعني على الواليات 

املتحدة أن تعمل على امتثال احلكم املتعلق بأبينا 
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يف 15 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2008 أصــــــــــدرت حمكمة العدل 
الدولية أمرها بشأن طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة املقدم من جورجيا 
يف القضيــــــــــة املتعلقة بتطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري )جورجيا ضد االحتاد الروســــــــــي(  وأشارت احملكمة يف 
مجلة أمور بأن ميتنع كال الطرفني عن أّي فعل من أفعال التمييز العنصري 
وعن رعاية أّي فعل من هذا القبيل أو الدفاع عنه أو تأييده؛ وأن ييسرا 
وصول املساعدة اإلنسانية؛ وأن ميتنعا عن اختاذ أّي إجراء ميكن أن يضر 

حبقوق كل من الطرفني أو ميكن أن يفاقم اخلالف أو يوسعه 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل:الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
وكيــــــــــث،  وأبراهــــــــــام،  وتومــــــــــكا،  وســــــــــيما،  وأووادا،   وبويرغنتــــــــــال، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص غايا؛ 

ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 149( على النحو التايل: 

   “
إن احملكمــــــــــة، إذ تذّكــــــــــر الطرفني بواجبهما امتثــــــــــال التزاماهتما 
مبقتضى االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 

تشري باختاذ التدابري التحفظية التالية:
بأغلبية مثانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - ألف 

يتعــــــــــني على كال الطرفــــــــــني، داخل أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا 
واملناطق اجملاورة يف جورجيا:

أن ميتنعــــــــــا عن أّي فعل من أفعــــــــــال التمييز العنصري ضد   )1(
األشخاص أو جمموعات األشخاص أو املؤسسات؛

أن ميســــــــــكا عن رعاية التمييز العنصــــــــــري الذي يقوم به   )2(
األشخاص أو املنظمات أو الدفاع عنه أو تأييده؛

أن يفعال كل ما يف وســــــــــعهما، كلما وأينما أمكن، دون   )3(
متييز من حيث األصل الوطين أو العرقي، لكفالة،

‘1’ أمن األشخاص؛
‘2’ حق األشــــــــــخاص يف حرية احلركــــــــــة واإلقامة داخل 

حدود الدولة؛
‘3’ محاية ممتلكات األشخاص املشردين والالجئني؛

أن يفعــــــــــال كل مــــــــــا يف وســــــــــعهما لكفالة عدم اشــــــــــرتاك   )4(
الســــــــــلطات العامة واملؤسســــــــــات العامة الواقعة حتت سيطرهتما أو 
تأثريمهــــــــــا، يف أفعال متييز عنصري ضد أشــــــــــخاص أو جمموعات من 

األشخاص أو ضد مؤسسات؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي اخلاص 

غايا؛
املعارضون: نائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضاة راجنيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية مثانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - باء 

ييّسر كال الطرفني، املساعدة اإلنسانية املقدمة دعمًا للحقوق 
اليت تعود إىل السكان احملليني مبقتضى االتفاقية الدولية للقضاء على 
مجيع أشكال التمييز العنصري، وميتنعان عن وضع أّية عراقيل أمام 

تلك املساعدة؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي اخلاص 

غايا؛
املعارضون: نائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضاة راجنيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية مثانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - جيم 

ميتنــــــــــع كل من الطرفني عن أّي فعــــــــــل قد يضر حبقوق الطرف 
اآلخر فيما يتعلق بأّي حكم قد تنطق به احملكمة يف القضية، أو قد 
يفاقم أو يوّســــــــــع النـزاع املعروض علــــــــــى احملكمة أو جيعل حّله أكثر 

صعوبة؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي اخلاص 

غايا 
املعارضون: نائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضاة راجنيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية مثانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - دال 

يبلغ كل من الطرفني احملكمة بامتثاله التدابري التحفظية الواردة 
أعاله؛

 171 - تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد االتحاد الروسي( )طلب اإلشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

األمر الصادر في 15 تشرين األول/أكتوبر 2008
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املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي اخلاص 

غايا 
املعارضون: نائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة؛ والقضاة راجنيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف 
*

*  *
وقــــــــــد ذّيل نائب الرئيســــــــــة اخلصاونــــــــــة، والقضاة راجنيفا، وشــــــــــي، 
وكوروما، وتومكا، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف أمر احملكمة برأي خمالف 

مشرتك؛ وذّيل القاضي اخلاص غايا أمر احملكمة بإعالن 
*

*  *
تبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن جورجيا أودعت يف 12 آب/أغسطس 
2008 طلبــــــــــًا ترفع فيه دعوى ضد االحتاد الروســــــــــي على ما ادعته من 
انتهاكات لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

)وتسمى فيما يلي “االتفاقية”( 
وتالحظ أن جورجيا، من أجل إقامة األساس الختصاص احملكمة، 

اعتمدت يف طلبها على املادة 22 من االتفاقية اليت تنص على ما يلي:
“أّي نــــــــــزاع بــــــــــني دولتني طرفني حول تفســــــــــري أو تطبيق هذه 
االتفاقية، ال يســــــــــّوى بالتفاوض أو باإلجــــــــــراءات املنصوص عليها 
صراحــــــــــة يف هذه االتفاقية، حيال، بناًء على طلب أّي من الطرفني، 
إىل حمكمــــــــــة العدل الدولية الختاذ قرار بشــــــــــأنه، ما مل يتفق الطرفان 

املتنازعان على طريقة أخرى للتسوية” 
وتالحظ احملكمة أن جورجيا، يف طلبها، حتاّج، يف مجلة أمور،

“بــــــــــأن االحتاد الروســــــــــي قد قام، بواســــــــــطة هيئاتــــــــــه ووكالئه 
واألشــــــــــخاص والكيانات اليت متارس عناصر من السلطة احلكومية، 
وبواســــــــــطة القوات االنفصالية األوسيتية اجلنوبية واألخبازية اليت هي 
حتت إدارته وسيطرته، مبمارسة ورعاية ودعم التمييز العنصري عن 
طريق توجيه االعتداءات والطرد اجلماعي اليت تعّرض هلا َمن هم من 
عرق جورجي، وغريهم من اجملموعات العرقية األخرى، يف منطقيت 

أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا من مجهورية جورجيا” 
وتذكر احملكمة أن جورجيا قدمت، يف 14 آب/أغسطس 2008، 
طلبًا لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، ريثما يصدر حكم احملكمة يف الدعوى، 
من أجل حفظ حقوقها مبوجب االتفاقية “يف محاية مواطنيها ضد أعمال 
التمييز العنيفة اليت تقوم هبا القوات املسلحة الروسية، اليت تعمل باالتفاق 

مع امليليشيا االنفصالية واملرتزقة األجانب” 
وتذكر أن رئيسة احملكمة، وجهت رسالة إىل الطرفني يف 15 آب/
أغسطس 2008، وفيها، بعد أن أشارت إىل الفقرة 4 من املادة 74 من 

الئحة احملكمة، دعتهما على سبيل االستعجال “إىل التصرف على حنو 
جيعل باإلمكان أن تكون ألّي أمر تصدره احملكمة بشأن طلب اإلشارة 

باختاذ تدابري مؤقتة آثاره املالئمة” 
وتالحظ احملكمة، أن جورجيا، مشرية إىل الظروف املتغرية بسرعة 
يف أخبازيا، قدمت، يف 25 آب/أغسطس 2008، “طلبًا معداًل لإلشارة 

باختاذ تدابري مؤقتة للحماية” 
مث توجز احملكمة الدفوع املقدمة من الطرفني أثناء اجللســــــــــات العامة 

املعقودة يف 8 و9 و10 أيلول/سبتمرب 2008 
وتالحظ احملكمة أن جورجيا، يف هناية اجللسات، التمست منها:

“أن تأمر، على ســــــــــبيل االســــــــــتعجال، باختاذ التدابري التحفظية 
التاليــــــــــة، ريثما تتخذ قراراً يف هذه القضيــــــــــة من حيث اجلوهر، من 
أجــــــــــل احليلولة دون وقوع ضرر ال إصــــــــــالح له حلقوق َمن هم من 
عرق جورجي مبوجب املادتني 2 و5 من االتفاقية املتعلقة بالتمييز 

العنصري:
يتخذ االحتاد الروســــــــــي كافة التدابري الالزمة لكفالة عدم  )أ( 
تعرض َمن هم من عرق جورجي أو أّي أشــــــــــخاص آخرين للتمييز 
العنصري عنفًا أو قسراً، مبا يف ذلك، عمومًا ال حتديداً، التهديد أو 
القيام بإيقاع املوت أو األذى اجلسدي، وأخذ الرهائن، واالحتجاز 
غري املشــــــــــروع، وتدمري أو ســــــــــلب املمتلكات، وسائر األفعال اليت 
ُيقصد هبا طردهم من ديارهم أو ُقراهم يف أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا 

و/أو املناطق اجملاورة داخل جورجيا؛
يتخذ االحتاد الروسي كافة التدابري الالزمة ملنع اجلماعات  )ب( 
أو األفراد من تعريض َمن هــــــــــم من عرق جورجي ألعمال التمييز 
العنصري القســــــــــرية، مبا فيها، عمومًا ال حتديــــــــــداً، التهديد أو القيام 
بإيقاع املوت أو األذى اجلســــــــــدي، وأخذ الرهائن، واالحتجاز غري 
املشــــــــــروع، وتدمري أو سرقة املمتلكات، وسائر األفعال اليت يقصد 
هبا طردهم من ديارهم أو قراهم يف أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا و/أو 

املناطق اجملاورة داخل جورجيا؛
ميتنع االحتاد الروســــــــــي عن اعتماد أّية تدابري من شأهنا أن  )ج( 
تضر حبق َمن هم من عرق جورجي يف اإلســــــــــهام إســــــــــهامًا كاماًل 
 وعلى قدم املساواة يف الشــــــــــؤون العامة ألوسيتيا اجلنوبية، وأخبازيا 

و/أو املناطق اجملاورة من جورجيا؛
وكذلــــــــــك التمســــــــــت جورجيا مــــــــــن احملكمــــــــــة “أن تأمر على 
 سبيل االســــــــــتعجال باختاذ التدابري التحفظية التالية ملنع وقوع ضرر 
ال إصالح له حلق عودة َمن هم من عرق جورجي مبوجب املادة 5 
من اتفاقية التمييز العنصري ريثما تتخذ احملكمة قرارها بشأن هذه 

القضية من حيث اجلوهر؛
ميتنع االحتاد الروســــــــــي عن اختاذ أّية إجراءات أو دعم أّية  )د( 
تدابري من شــــــــــأهنا أن تــــــــــؤدي إىل حرمان َمن هم من عرق جورجي 
وغريهم من األشــــــــــخاص الذين ُطردوا من أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا 
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واملناطــــــــــق اجملاورة من حقهم يف العــــــــــودة إىل ديارهم األصلية، على 
أساس عرقهم أو جنسيتهم؛

ميتنع االحتاد الروسي عن اختاذ أّية إجراءات أو دعم أو أّية  )هـ( 
تدابري تتخذها أّية جمموعة أو أّي فرد تعوق أو متنع حق العودة إىل 
أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا واملناطق اجملاورة ملن هم من عرق جورجي 
أو أّي أشــــــــــخاص آخرين ُطردوا من مناطقهم على أساس العرق أو 

اجلنسية؛
ميتنع االحتاد الروســــــــــي عن اعتماد أّية تدابري من شــــــــــأهنا  )و( 
اإلضرار حبق َمن هم من عرق جورجي يف اإلســــــــــهام إسهامًا كاماًل 
وعلى قدم املســــــــــاواة يف الشــــــــــؤون العامة عند عودهتم إىل أوســــــــــيتيا 

اجلنوبية وأخبازيا واملناطق اجملاورة ”
والتمست جورجيا من احملكمة أيضًا أن تأمر بأن:

“ميتنع االحتاد الروسي عن إعاقة وصول املساعدة اإلنسانية إىل 
مجيع األفراد يف اإلقليم الواقع حتت ســــــــــيطرته، ويسمح به وييسره، 

بصرف النظر عن ِعرق أولئك األفراد” 
وتذكر احملكمة أن االحتاد الروســــــــــي، يف هناية اجللسة، أوجز موقفه 

على النحو التايل:
إن مــــــــــن الواضــــــــــح أن النـزاع الــــــــــذي حاولت الدولة   - “أوالً 
املدعية عرضه على احملكمة ليس نزاعًا مبوجب اتفاقية عام 1965  
فــــــــــإن كان هناك نزاع، فإنــــــــــه يكون ذا صلة باســــــــــتعمال القوة، أو 
القانون اإلنساين، أو سالمة األراضي، ولكن ال يكون يف أّي حال 

من األحوال بشأن التمييز العنصري 
وحىت لو كان هذا النـزاع نزاعًا مبوجب اتفاقية عام   - ثانيــــاً 
1965، فــــــــــإن االنتهاكات املدعاة لالتفاقية ال تنطبق عليها أحكام 
 هــــــــــذه االتفاقية، وعلــــــــــى األخص ألن املادتــــــــــني 2 و5 من االتفاقية 

ال تنطبقان يف اخلارج 
وحىت لو وقعت هذه االنتهاكات، فإهنا ال ميكن حىت   - ثالثـــــاً 
 وإن كانت ظاهرة الوجاهة، أن ُتنســــــــــب إىل روســــــــــيا اليت مل متارس 
وال متارس اآلن، يف األراضي املعنية، ذلك املدى من السيطرة الالزم 

للتغلب على احلّد املعنّي 
وحــــــــــىت لو أمكن انطباق اتفاقية عام 1965، وذلك   - رابعـــــاً 
غــــــــــري ممكن، فإن املتطلبات اإلجرائية اليت تنص عليها املادة 22 من 
اتفاقية عام 1965 مل يتم استيفاؤها  ومل يقدم، وال ميكن أن يقدم 
أّي دليل علــــــــــى أن الدولة املدعية اقرتحت التفاوض أو اســــــــــتخدام 
آليات اللجنة املعنية بالتمييز العنصري قبل الرجوع إىل هذه احملكمة 
ومن الواضح، مع وضع هذه الدفوع يف االعتبار، أن   - خامساً 

احملكمة تفتقر إىل االختصاص للنظر يف القضية 
وإذا مــــــــــا رأت احملكمة، رغم صعوبة ذلك، أن لديها   - سادساً 
أهلية ظاهرة الوجاهة، للنظر يف النـزاع، فإننا نقول إن الدولة املدعية 
 أخفقــــــــــت يف تبيان املعايري الالزمة لإلشــــــــــارة باختــــــــــاذ تدابري مؤقتة  

ومل ُتقدم أّية بّينة ُيعتد هبا إلثبات وجود خطر وشــــــــــيك لوقوع أذى 
ال إصــــــــــالح له، ووجــــــــــود حالة ملّحة  ومن املؤكد أن مالبســــــــــات 
القضية ال تستدعي اختاذ التدابري، وخاصة، يف ضوء العملية اجلارية 
وهي عملية التسوية بعد النـزاع  والتدابري املطلوبة ال تراعي العامل 
الرئيسي وهو حقيقة أن أحداث آب/أغسطس 2008 قد نشأت 

عن استعمال جورجيا للقوة 
فإن التدابري التحفظية علــــــــــى الوجه املبني من الدولة   - وأخرياً 
املدعيــــــــــة يف الطلبات ال ميكــــــــــن أن متنح ألهنا تفرض على روســــــــــيا 
التزامات ال تستطيع الوفاء هبا  واالحتاد الروسي ال ميارس السيطرة 
الفّعالة على أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا أو على أّي من األجزاء اجملاورة 
جلورجيا  واألفعال اليت تقوم هبا هيئات أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا أو 
اجملموعات اخلاصة أو األفراد ال ُتنســــــــــب إىل االحتاد الروسي  وإذا 

أُقرت التدابري فإهنا تستبق احلكم يف القضية” 
وتالحظ احملكمة أن االحتاد الروسي هبذا التمس إخراج القضية من 

القائمة العامة 
 تبدأ احملكمــــــــــة تعليلها مبالحظــــــــــة أهنا، مبوجب نظامها األساســــــــــي، 
ال تتمتع تلقائيًا باالختصاص بشأن املنازعات القانونية بني الدول األطراف 
يف ذلــــــــــك النظام أو بني الدول األخرى اليت حيق هلا املثول أمامها  بل إن 
واحداً من املبادئ األساســــــــــية لنظامها األساسي هو أنه ليس بوسعها، أن 

تبت يف نزاع بني دول دون موافقة تلك الدول على اختصاصها 
ومتضي احملكمة إىل ذكر أهنا، فيما يتعلق بطلب اختاذ تدابري مؤقتة، 
ليســــــــــت يف حاجة يف النهاية ألن تقتنع، قبل أن تقرر ما إذا كانت لتشري 
باختــــــــــاذ مثل هذه التدابري أو ال تشــــــــــري بذلك، بأن لديها االختصاص من 
حيث جوهر القضية، ومع ذلك فقد ال تشري باختاذها ما مل تبدأ األحكام 
اليت حتتج هبا الدولة املدعية، بوجاهة ظاهرة، أهنا تعطي أساسًا ميكن أن 

يقوم عليها اختصاص احملكمة 
ونظــــــــــراً إىل أن جورجيــــــــــا، يف تلــــــــــك املرحلة، قد ســــــــــعت إىل إقامة 
اختصاص احملكمة على أســــــــــاس بند التحكيم يف املادة 22 من االتفاقية 
دون ســــــــــواه، توضح احملكمة بأهنا ال بّد من أن متضي يف دراســــــــــة ما إذا 
كان بند االختصاص الذي اعُتمد عليه يوفر أساســــــــــًا الختصاص ظاهر 
الوجاهة للحكم على جوهر القضية مما يسمح للمحكمة، إن اعتقدت 

بأن الظروف تقتضي ذلك، بأن تشري باختاذ إجراءات مؤقتـــة 
تؤكــــــــــد احملكمة أواًل أن كال جورجيا واالحتاد الروســــــــــي طرف يف 
االتفاقية  وتالحظ أن جورجيا أودعت صك االنضمام يف 2 حزيران/
يونيه 1999 دون حتفظ وأن احتاد اجلمهوريات الســــــــــوفياتية االشرتاكية 
)االحتاد السوفيايت( أودع صك تصديقه على االتفاقية يف 4 شباط/فرباير 
1969 بتحفــــــــــظ على املادة 22 من االتفاقية إاّل أن االحتاد الســــــــــوفيايت 
ســــــــــحب هذا التحفظ يف 8 آذار/مــــــــــارس 1989  وتضيف احملكمة أن 
االحتاد الروســــــــــي، بوصفه الدولة احملتفظة بالشــــــــــخصية القانونية لالحتاد 

السوفيايت، طرف يف االتفاقية دون حتفظ 
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مث تالحظ احملكمة أن الطرفني خيتلفان على النطاق اإلقليمي لتطبيق 
التزامات الدولة الطرف وفقــــــــــًا لالتفاقية: فجورجيا تدعي بأن االتفاقية 
ال تتضمن أّي حتديد لتطبيقها اإلقليمي وبالتايل فإن “التزامات روســــــــــيا 
وفقًا لالتفاقية تشمل األفعال وحاالت اإلغفال املنسوبة إىل روسيا واليت 
تقع يف داخل إقليم جورجيا وعلى وجه اخلصوص يف أخبازيا وأوســــــــــيتيا 
اجلنوبية”، بينما يدعي االحتاد الروســــــــــي أن أحكام االتفاقية ال ميكن أن 
تنطبق يف اخلارج وأن املادتني 2 و5 من االتفاقية بصفة خاصة ال ميكن 

أن حتكما تصرف الدولة خارج حدودها 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن االتفاقية ال تتضمن أّي تقييد ذي طبيعة عامة 
يتصل بتطبيقها اإلقليمي وتالحــــــــــظ كذلك، بصفة خاصة، أنه ال املادة 
2 وال املــــــــــادة 5 مــــــــــن االتفاقية تتضمن حتديداً إقليميــــــــــًا بالذات  ومن مث 
تصل احملكمة إىل أنه يبدو أن أحكام االتفاقية هذه تنطبق عمومًا شــــــــــأهنا 
شــــــــــأن أحكام الصكوك األخرى ذات الطبيعة نفسها، على أفعال الدولة 

الطرف عندما تتصرف خارج إقليمها 
وإذ تشــــــــــري احملكمة إىل أن جورجيا تدعي بأن النـزاع يتعلق بتفســــــــــري 
االتفاقية وتطبيقها، بينما يدعي االحتاد الروســــــــــي بــــــــــأن النـزاع يف الواقع 
يتصل باستعمال القوة، ومببادئ عدم التدخل، وتقرير املصري، وانتهاكات 
القانون اإلنساين، فإهنا توضح أن هلا أن تقرر، بافرتاض الوجاهة الظاهرة، 

ما إذا كان هناك نزاع حسبما تعنيه املادة 22 من االتفاقية 
وتصــــــــــل احملكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت دفوع الطرفــــــــــني، إىل أهنما 
خيتلفان على انطباق املادتــــــــــني 2 و5 من االتفاقية يف إطار األحداث يف 
أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا  وبالتايل، يبدو أن هنــــــــــاك نزاعًا بني الطرفني 
بشــــــــــأن تفســــــــــري االتفاقية وتطبيقها  وعالوة على ذلك، تالحظ احملكمة 
أنه يبــــــــــدو أن األفعال اليت تدعي جورجيا وقوعها ميكن أن تتعارض مع 
احلقــــــــــوق اليت تنص عليها االتفاقية، حىت ولو كان من املمكن أن تكون 
بعض هذه األفعال املدَّعى وقوعها مشــــــــــمولة بقواعد أخرى من قواعد 
القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين  وتعتقد احملكمة أن هذا يكفي 
لتقرير وجود نزاع بني الطرفني ميكن أن تشمله أحكام االتفاقية، وذلك 
شــــــــــرط الزم ليكون للمحكمة اختصاص ظاهر الوجاهة مبوجب املادة 

22 من االتفاقية 
مث تنتقل احملكمة إىل مســــــــــألة ما إذا مت اســــــــــتيفاء الشروط الواردة يف 
املــــــــــادة 22 من االتفاقية  وتذكر أن املــــــــــادة 22 تنص على أنه جيوز أن 
حيال أّي نزاع يتصل بتفســــــــــري االتفاقيــــــــــة أو تطبيقها إىل احملكمة إذا “مل 
ُيسَو بالتفاوض أو بواسطة اإلجراء الذي تنص االتفاقية عليه صراحة”  
وتالحظ احملكمة أن جورجيا تدعي أن هذه العبارة ال متثل شروطًا ينبغي 
استيفاؤها قبل أن ميكن للمحكمة أن تنظر يف النـزاع وأنه، حسبما تقول 
جورجيــــــــــا، قد جرت بني الطرفني مباحثــــــــــات ومفاوضات ثنائية تتصل 
باملســــــــــائل اليت هي موضوع االتفاقية  وتالحظ أيضًا أن االحتاد الروسي 
حياّج بأنه عماًل باملادة 22 من االتفاقية، تشــــــــــكل املفاوضات الســــــــــابقة 
 أو الرجوع إىل اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقية، شــــــــــرطًا مسبقًا 
ال بّد منه لنظر احملكمة يف املسألة، وأنه مل جتر أّية مفاوضات بني الطرفني 

على مســــــــــائل تتصل باالتفاقية وأن جورجيا مل تقــــــــــم، وفقًا لإلجراءات 
املنصــــــــــوص عليها يف االتفاقية، بلفت انتبــــــــــاه اللجنة املعنية بالقضاء على 

التمييز العنصري، إىل أّي من هذه املسائل 
وتقــــــــــول احملكمة إن العبــــــــــارة “أّي نزاع     ال يســــــــــوى بالتفاوض 
أو باإلجــــــــــراء الذي تنص عليه االتفاقيــــــــــة صراحة” الواردة يف املادة 22 
ال توحي، مبعناها البســــــــــيط، بأن املفاوضات الرمسيــــــــــة يف إطار االتفاقية 
أو الرجوع إىل اإلجراء املشــــــــــار إليه يف املادة 22 منها تشــــــــــكل شروطًا 
مســــــــــبقة جيب الوفاء هبا قبل نظــــــــــر احملكمة  ومع ذلك فهي تصل إىل أن 
املــــــــــادة 22 توحي بوجوب أن تقوم الدولة املدعية مبحاولة ما للبدء، مع 
الدولة املدعى عليها، مبحادثات بشــــــــــأن املســــــــــائل اليت تشملها االتفاقية  
وتالحظ احملكمة أنه يتضح من ملف القضية أن هذه املســــــــــائل قد أُثريت 
 يف االتصــــــــــاالت الثنائيــــــــــة بني الطرفــــــــــني وأن من اجللي أن هذه املســــــــــائل 
مل حتــــــــــل بالتفاوض قبل إيداع الطلــــــــــب  وتضيف أن جورجيا قد أثارت 
هذه املسائل نفسها يف عدة بيانات قدمتها إىل جملس األمن لألمم املتحدة 
يف األيام الســــــــــابقة إليداع الطلب، وأن االحتاد الروسي قد عّلق عليها، 
ولذا فإن االحتاد الروسي قد ُأطلع على موقف جورجيا يف هذا الصدد  
ومتضــــــــــي إىل القــــــــــول إن حقيقــــــــــة أن االتفاقية مل يــــــــــرد ذكرها على وجه 
التحديد يف الســــــــــياق الثنائي أو متعدد األطراف ال تشكل عقبة يف سبيل 

نظر احملكمة استناداً إىل املادة 22 من االتفاقية 
وتــــــــــرى احملكمة، بالنظر إىل كل ما تقــــــــــدم، أن هلا، على حنو ظاهر 
الوجاهــــــــــة، االختصاص مبقتضى املادة 22 مــــــــــن االتفاقية لتناول القضية 

بقدر ما يتصل موضوع النـزاع “بتفسري أو تطبيق” االتفاقية 
وتذكر احملكمة أن سلطتها لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مبقتضى املادة 
41 من النظام األساســــــــــي غرضها احلفاظ علــــــــــى حقوق كل من الطرفني 
إىل أن يصــــــــــدر قرار احملكمة، وذلك لكفالة عدم وقوع ضرر ال إصالح له 
للحقوق اليت هي موضع النـزاع يف الدعوى القضائية  وتذكر كذلك أهنا، 
عندمــــــــــا تنظر يف مثل هذا الطلب، جيب أن ُتعىن باحلفاظ على احلقوق اليت 
قد تقضي احملكمة يف وقت الحق بأهنا تعود إما إىل الدولة املدعية أو الدولة 
املدعــــــــــى عليها  وتضيف احملكمة أنه ال بد مــــــــــن الربط بني احلقوق املّدعاة 
اليت تشــــــــــكل محايتها موضــــــــــوع التدابري التحفظية املبتغــــــــــاة، وبني موضوع 

اإلجراءات املعروضة على احملكمة بشأن جوهر القضية 
وبعد اإلشــــــــــارة إىل دفوع الطرفني، تالحظ احملكمة أن املقصود من 
املادتني 2 و5 من االتفاقية هو محاية األفراد من التمييز العنصري بإجبار 
الــــــــــدول األطراف علــــــــــى اختاذ بعض التدابري احملــــــــــددة فيهما؛ وأن للدول 
األطراف يف االتفاقية احلق يف أن تطالب دولة طرفًا ما بامتثال التزامات 
حمــــــــــددة تتحملها مبقتضــــــــــى املادتني 2 و5 من االتفاقيــــــــــة؛ وأن مثة ترابطًا 
بني احرتام حقوق األفراد، والتزامات الدول األطراف مبقتضى االتفاقية 
وحــــــــــق الدول األطراف يف طلب امتثاهلا  وتصل احملكمة إىل أن احلقوق 
اليت حتتج هبا جورجيا وتســــــــــعى إىل محايتها بطلب اإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتــــــــــة )أي احلقوق املنصوص عليها يف املادتني 2 و5 من االتفاقية( هلا 
صلــــــــــة كافية جبوهر القضية اليت ترفعها  وتضيــــــــــف احملكمة أن عليها أن 
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تركز اهتمامها على هذه احلقوق املدعاة أثناء نظرها يف طلب جورجيا 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 

ومتضي احملكمة إىل القول إن ســــــــــلطتها لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
مبقتضى املادة 41 من نظامها األساســــــــــي “تفرتض مسبقًا بأن ذلك لن 
يتســــــــــبب يف وقوع ضرر ال إصالح له للحقوق اليت هي موضوع النـزاع 
يف الدعــــــــــوى القضائية” وأهنا لن متاَرس إاّل إذا كانت هناك حاجة ملّحة 
مبعىن أن مثة خطراً حقيقيًا وهو إمكانية اختاذ إجراء يضر حبقوق أّي من 

الطرفني قبل أن تصدر احملكمة قرارها النهائي 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن جورجيــــــــــا تدعي بأنــــــــــه “بالنظر إىل تصرف 
االحتاد الروســــــــــي يف أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا واملناطق اجملاورة، هناك 
حاجــــــــــة ملّحة الختاذ تدابري مؤقتة” ألن الذين هم من عرق جورجي يف 
هذه املناطق “يتعرضون خلطر وشــــــــــيك وهــــــــــو الطرد بعنف أو املوت أو 
األذى الشخصي، وأخذ الرهائن، واالحتجاز غري املشروع، واإلضرار 
مبســــــــــاكنهم وممتلكاهتم األخرى أو فقداهنا” و“باإلضافة إل ذلك، فإن 
إمكانيــــــــــات عودة أولئك الذين هم من عــــــــــرق جورجي والذين ُأجربوا 
علــــــــــى الفرار آخذة يف االضمحالل بســــــــــرعة”  وحتــــــــــاّج جورجيا أيضًا 
بــــــــــأن “احلقوق موضع النـزاع يهددهــــــــــا أذى هو بذات طبيعته غري قابل 
لإلصالح” ألنه “ال ميكن أبداً ألّي ترضية أو حكم جبرب، التعويض عن 

أشكال الضرر البالغة” لتلك احلقوق 
وتذكر احملكمة أن االحتاد الروســــــــــي، من ناحيته، يدفع بقوله “إن 
جورجيا مل تثبت أن أّية حقوق ميكن أن تعرتض عليها روســــــــــيا مبوجب 
املادتــــــــــني 2 و5 مــــــــــن االتفاقية – مهما كان اتســــــــــاع نطاقها – معّرضة 
“خلطر شديد” وهو وقوع ضرر ال إصالح له”  وفيما يتعلق بأحداث 
آب/أغســــــــــطس 2008، يدفع االحتاد الروسي بأن “الوقائع اليت ميكن 
االعتماد عليها بقدر معقول من اليقني” تناقض وجود خطر شديد على 
احلقوق اليت تدعيها جورجيا، ألسباب هي، أواًل، أن األعمال املسلحة 
قــــــــــد أدت إىل “وفيــــــــــات يف صفوف القوات املســــــــــلحة جلميع األطراف 
املعنية، ووفيات املدنيني من مجيع األعراق، والتشريد اجلماعي ألشخاص 
من مجيع األعراق”، وثانيًا أن “األعمال املسلحة قد توقفت اآلن، وأن 
املدنيــــــــــني من مجيع األعراق يعودون إىل بعض، وإن مل يكن كل، مناطق 
النـزاع الســــــــــابقة”  واالحتاد الروســــــــــي يشري إىل وقف إطالق النار الذي 
أعلن يف 12 آب/أغســــــــــطس 2008 وإىل املبادئ الستة لتسوية النـزاع 
بالطرق الســــــــــلمية اليت اعتمدها رئيســــــــــا االحتاد الروسي وفرنسا يف اليوم 
نفســــــــــه وفيما بعد، يف 13 - 16 آب/أغســــــــــطس 2008، وّقع عليها 
رئيس جورجيا وقادة أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا، “عن طريق وســــــــــيط 
روســــــــــيا وحبضور منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب”  
ويذكر أيضًا “املســــــــــاعي اإلجيابية أمام منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
    مع االحتاد األورويب والرئيس سركوزي”، ويالحظ أيضًا أنه، وفقًا 
للمبادئ األخرى املعلنة يف 8 أيلول/ســــــــــبتمرب 2008، سيجري توزع 
200 مراقب أورويب يف املنطقة احلاجزة يف أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا، 

وستنسحب قوات حفظ السالم الروسية فيما بعد انسحابًا كاماًل 

وتصر احملكمة على أنه لدى البت يف طلب اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 
مؤقتة، ليست يف حاجة إىل إثبات وجود انتهاكات لالتفاقية، وإمنا هي 
مدعوة إىل تقرير ما إذا كانت املالبســــــــــات تتطلب اإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتــــــــــة من أجل محاية احلقوق املنصوص عليهــــــــــا يف االتفاقية  وتالحظ 
احملكمة، مع ذلك، أن احلقوق املعنية وال سيما تلك املنصوص عليها يف 
الفقرتني )ب( و)د( )1( من املادة 5 من االتفاقية، هي ذات طبيعة جتعل 

الضرر الذي يلحق هبا غري قابل لإلصالح 
وتذكــــــــــر احملكمة أهنا على علــــــــــم باحلالة االســــــــــتثنائية واملعّقدة على 
األرض يف أوســــــــــيتيا اجلنوبيــــــــــة وأخبازيــــــــــا واملناطق اجملــــــــــاورة وحتيط علمًا 
باســــــــــتمرار الشكوك يف موقع خطوط الســــــــــلطة  وترى احملكمة، استناداً 
إىل املعلومات املعروضة عليها يف ملف القضية، أن الســــــــــكان الذين هم 
مــــــــــن ِعرق جورجي يف املناطق املتأثرة بالصراع األخري يظلون يف موقف 
ضعيــــــــــف  وتالحظ احملكمة أيضًا أن احلالة يف أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا 
واملناطــــــــــق اجملاورة يف جورجيا غري مســــــــــتقرة وميكن أن تتغري بســــــــــرعة  
وبالنظر إىل اســــــــــتمرار التوتر وعدم وجود تسوية شاملة للصراع يف هذه 
املنطقــــــــــة، فهي ترى أن الســــــــــكان الذين هم من ِعرق أوســــــــــييت وأخبازي 
يظلون هم أيضًا يف موقف ضعيف  وتضيف احملكمة أنه وإن كان جيري 
حاليًا التصّدي ملشــــــــــاكل الالجئني واألشخاص املشردين داخليًا يف هذه 

املنطقة، فإهنا مل حتل كليًا بعد 
ويف ضوء ما تقدم، فيما يتعلق مبجموعات السكان العرقية املذكورة 
أعاله، تصل احملكمة إىل أن مثة خطراً وشيكًا بأن تتعرض احلقوق املعنية 

يف القضية لضرر ال إصالح له 
وتذكــــــــــر احملكمة أن الــــــــــدول األطراف يف االتفاقيــــــــــة “ُتدين التمييز 
العنصري وتتعهد بأن تتبع، بكل الوسائل املالئمة ودون تأخري، سياسة 
للقضــــــــــاء على التمييــــــــــز العنصري جبميع أشــــــــــكاله”  وترى احملكمة، يف 
الظــــــــــروف اليت ُلفت انتباهها إليها واليت تنطوي على خطر شــــــــــديد ألن 
ُترتكــــــــــب أفعال متييز عنصري، أن جورجيا واالحتاد الروســــــــــي، ســــــــــواء 
ُنســــــــــبت إليهما مثل هذه األفعــــــــــال يف املاضي أو مل ُتنســــــــــب، يقع على 
عاتقهما التزام واضح بفعل كل ما يف وسعهما لكفالة عدم ارتكاب مثل 

هذه األفعال يف املستقبل 
وتوضح احملكمة أهنا مقتنعة بأن اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة الزمة 
مــــــــــن أجل محاية احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية واليت هي موضوع 
النـزاع  وتقول إن لديها السلطة، مبوجب النظام األساسي، عندما يقّدم 
طلب اختاذ التدابري التحفظية، ألن تشــــــــــري باختــــــــــاذ تدابري تكون كليًا أو 
جزئيــــــــــًا خالف تلك املطلوبة يف الطلــــــــــب، أو تدابري موجهة إىل الطرف 

الذي هو نفسه قدم الطلب 
وتوضح احملكمة بأهنا، وقد نظرت يف شروط التدابري التحفظية اليت 
طلبتها جورجيا، ال ترى، يف مالبســــــــــات هــــــــــذه القضية، أن التدابري اليت 
سيشــــــــــار هبا جيب أن تكون مطابقة لتلك الــــــــــيت تطلبها جورجيا  وترى 
احملكمة، استناداً إىل املواد املعروضة عليها، أن من املالئم اإلشارة بتدابري 

موجهة إىل كال الطرفني 
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وتذكر احملكمة أن أوامرها املتعلقة بالتدابري التحفظية مبقتضى املادة 
41 من النظام األساسي ذات مفعول ملم ومن مث فهي توِجد التزامات 

قانونية دولية تقتضي أن ميتثلها كال الطرفني 
وختلــــــــــص إىل ذكر أن القرار الصادر بشــــــــــأن طلب اإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابري مؤقتة ال يشكل بأّي حال من األحوال حكمًا مسبقًا بشأن مسألة 
اختصاص احملكمة يف تناول جوهر القضية أو أّية مســــــــــائل تتصل مبقبولية 

الطلب، أو تتصل باجلوهر ذاته 
*

*  *

والقضاة  الخصاونة،  الرئيسة  نائب  من  المشترك  المخالف  الرأي 
رانجيفا، وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف

صّوت نائب الرئيسة اخلصاونة والقضاة راجنيفا، وشي،   -  1
وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف ضد األمر، ذلك أهنم يرون 
أن الشروط املطلوبة لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مل يتم استيفاؤها يف هذ 

القضية 
يف حني أن ســــــــــلطة اإلشــــــــــارة باختاذ تدابــــــــــري مؤقتة هي   -  2
ســــــــــلطة ذاتية يف الوظيفة القضائيــــــــــة، يالحظ القضاة أن احملكمة جيب أن 
تكون مقتنعة بأن الشــــــــــروط الالزمة لإلشارة بالتدابري قد مت استيفاؤها  
ويالحظــــــــــون أن احملكمة جيب أن تتأكد من أن هلا على األقل اختصاصًا 
ظاهر الوجاهــــــــــة وأن املعايري املتعلقة باألذى الذي ال إصالح له وباحلالة 
امللّحة قد مت استيفاؤها  ويشريون إىل أن الطرفني خيتلفان على مسألتني 
مها: ما إذا كان هناك نزاع بينهما “فيما يتعلق بتفسري وتطبيق” االتفاقية 
الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري )االتفاقية(؛ وما إذا 
كان قد مت استيفاء الشرط املسبق وهو أن النـزاع جيب أاّل يكن قد سوّي 

“بالتفاوض أو باإلجراءات اليت تنص االتفاقية عليها صراحة” 
ويرى أصحاب الرأي املخالف املشرتك أن النـزاع املتعلق   -  3
بتطبيــــــــــق االتفاقية جيب أن يكون قائمًا قبل عرض القضية على احملكمة  
ومع ذلك فهم يرون أن األفعال اليت تنســــــــــبها جورجيا لالحتاد الروسي 
ليس من املرجح بالضرورة أن تشــــــــــملها أحكام االتفاقية  ويعربون عن 
اختالفهــــــــــم على هذه النقطة مــــــــــع األغلبية اليت كانت، يف رأيهم، مقتنعة 
مبجــــــــــرد مالحظة أن هناك نزاعًا دون أن يكون قد ُدّلل على أن األفعال 

اليت تدعي جورجيا وقوعها تشملها أحكام االتفاقية 

وفيما يتعلق مبوضوع شرط املفاوضات املسبق الذي تنص   -  4
عليه املادة 22 من االتفاقية، خيتلف أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك 
مع الغالبية يف اســــــــــتنتاجها بأن االتصاالت الثنائية بني الطرفني والبيانات 
املقدمة من جورجيا إىل جملس األمن تفي بالشــــــــــرط املسبق  ويوضحون 
بــــــــــأن مثل هذه االتصاالت يف حاجة إىل إيالء االعتبار ملوضوع االتفاقية 
بالذات، أّي تفسريها وتطبيقها، وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تتساءل 
عما إذا كانت قد افُتتحت مفاوضات، وإن كان األمر كذلك، فهل من 

املرجح أن خترج بنتيجة 
أما فيما يتعلق بالشــــــــــرط املســــــــــبق املتعلــــــــــق بالرجوع إىل   -  5
اإلجــــــــــراءات املشــــــــــار إليها يف املادة 22 مــــــــــن االتفاقية، فيذكر أصحاب 
 الــــــــــرأي املخالف املشــــــــــرتك أن احملكمة قد اقتصرت علــــــــــى مالحظة أنه 
ال جورجيا وال االحتاد الروســــــــــي قد ادعى أن املسائل الداخلة يف النـزاع 
قد عرضــــــــــت على اللجنة املعنية بالقضاء علــــــــــى التمييز العنصري  وهم 
يرون أن تفسري الغالبية املتعلقة هبذه املسألة ال يؤكد املعىن العادي للمادة 
22 وال يؤكد غرضها ومقصدها، وهو تشــــــــــجيع أكرب عدد من الدول 
على قبول اختصاص احملكمة، مع تأكيد أن اإلجراءات اليت تنص عليها 

االتفاقية جيب أن ُتستنفد أواًل 
وأخــــــــــرياً، يديل القضاة الســــــــــبعة برأيهم وهو أن األمر قد   -  6
أخفــــــــــق يف إظهار وجــــــــــود أّي خطر بتعرض حقــــــــــوق جورجيا مبقتضى 
االتفاقيــــــــــة لضرر ال ميكن جربه أو وجود حالة ملّحة  وهم خيلصون إىل 
أن هذا الضعف قد جتلي يف بند املنطوق، حيث تطلب احملكمة يف هناية 
املطــــــــــاف من الطرفني احرتام االتفاقية، وذلــــــــــك أمر ملزمان، بأّي حال، 

بفعله مبوجب التدابري التحفظية أو بدوهنا 

إعالن القاضي الخاص غايا
يوضــــــــــح القاضي اخلاص غايا يف تصرحيــــــــــه أنه، وإن كان قد صّوت 
تأييــــــــــدا جلميع التدابري التحفظية، مبــــــــــا فيها تلك الواردة حتت ألف، ليس 
يف وســــــــــعه أن يشرتك يف الرأي بأنه مت اســــــــــتيفاء الشروط لتوجيه التدابري 
األخــــــــــرية أيضًا إىل الدولــــــــــة املدعية  والدولة املدعــــــــــى عليها مل تدع بأن 
تصرفات السلطات اجلورجية أو األفراد أو اجلماعات أو املؤسسات اليت 
هي حتت ســــــــــيطرهتا أو نفوذها يف أخبازيا أو أوســــــــــيتيا اجلنوبية أو املناطق 
اجملاورة قد تســــــــــبب خطر وقــــــــــوع أذى ال إصالح له للحقوق املنصوص 
عليها يف االتفاقية  وكذلك فــــــــــإن احملكمة ال تعطي توضيحًا كافيًا عند 

تقديرها لذلك اخلطر )انظر الفقرة 143( 
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يف 18 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2008، أصــــــــــدرت حمكمة العدل 
الدولية حكمها يف الدفوع االبتدائية اليت تقدمت هبا صربيا بشأن والية 
احملكمة وبشــــــــــأن مقبولية طلب كرواتيا يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا(  ووصلت احملكمة 
إىل قرار بأن لديها والية، على أســــــــــاس املادة التاســــــــــعة من اتفاقية اإلبادة 

اجلماعية، للنظر يف القضية على أساس موضوع الدعوى 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا، وشي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وسيبولفيدا - آمور، 
وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان فوكاس وكريتشا؛ ورئيس 

قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 146( على النحو التايل: 

   “
إن احملكمة،

بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،  )1(
ترفض الدفع االبتدائــــــــــي األول املقدم من مجهورية صربيا فيما 
يتعلــــــــــق بأهليتها لالشــــــــــرتاك يف الدعوى املرفوعة بنــــــــــاًء على طلب 

مجهورية كرواتيا؛
املؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وبنونة، والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 

أرانغورين، وأووادا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
وبأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل مخسة أصوات،  )2(

 ترفــــــــــض الدفــــــــــع االبتدائــــــــــي األول املقدم مــــــــــن مجهورية صربيا 
فيما يتعلــــــــــق بوالية احملكمة حبكم طبيعة املوضــــــــــوع، مبوجب املادة 
التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، للنظر 

يف طلب مجهورية كرواتيا؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
 والقضاة بويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 
ســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص 

فوكاس؛

املعارضون: القضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛

وبأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،  )3(
تقرر، مــــــــــع مراعاة الفقرة 4 من املنطوق احلايل، أن للمحكمة 

والية للنظر يف طلب مجهورية كرواتيا؛
املؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وبنونة، والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 

أرانغورين، وأووادا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
وبأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل ستة أصوات،  )4(

تقرر أنه ليس للدفع االبتدائي الثاين املقدم من مجهورية صربيا، 
يف مالبسات القضية، طابع متهيدي قصري؛

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
 والقضاة راجنيفا، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القضاة شــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، 

وتومكا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛
وبأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل مخسة أصوات،  )5(

ترفض الدفع االبتدائي الثالث املقدم من مجهورية صربيا؛
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضاة راجنيفا، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وأبراهام، 

وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القضاة شــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، 

وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا ”
*

*  *
وقد ذّيل نائب الرئيســــــــــة اخلصاونة حكم احملكمة برأي مســــــــــتقل؛ 
وذيّــــــــــل القضاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - أرانغورين حكم 
احملكمة بإعالن مشــــــــــرتك، وذّيل كل من القاضيني راجنيفا وأووادا حكم 
احملكمــــــــــة برأي خمالف؛ وذّيل كل من القاضيــــــــــني تومكا وأبراهام حكم 
احملكمة برأي مستقل؛ وذّيل القاضي بنونة حكم احملكمة بإعالن؛ وذّيل 
القاضي سكوتنيكوف حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذّيل القاضي اخلاص 

 172 - تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا( 
)الدفوع االبتدائية(

الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
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فوكاس حكم احملكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذّيل القاضي اخلاص كريتشــــــــــا 
حكم احملكمة برأي خمالف 

*
*  *

سرد تارخيي للدعوى وعروض الطرفني )الفقرات 1 - 22(
تشري احملكمة إىل أن كرواتيا قدمت، يف 2 متوز/يوليه 1999، طلبًا 
ضد مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية فيما يتعلق بنزاع بشأن انتهاكات 
مزعومة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت اعتمدهتا 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 9 كانون األول/ديسمرب 1948 )املشار 
إليها فيما بعد باســــــــــم “اتفاقية اإلبادة اجلماعية”(  واســــــــــتند الطلب إىل 

املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية كأساس لوالية احملكمة 
ومبوجب أمر مؤرخ 14 أيلول/ســــــــــبتمرب 1999، حددت احملكمة 
يــــــــــوم 14 آذار/مــــــــــارس 2000 كموعد هنائي لتقــــــــــدمي مذكرة كرواتيا 
ويوم 14 أيلول/ســــــــــبتمرب 2000 كموعد هنائي لتقدمي إجابة مجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية على تلك املذكرة  ومبوجب أمر مؤرخ 10 آذار/
مــــــــــارس 2000، مدد رئيــــــــــس احملكمة بناًء على طلــــــــــب كرواتيا املوعد 
النهائي لتقدميها مذكرهتا إىل 14 أيلول/سبتمرب 2000، ومدد بناًء على 
ذلــــــــــك املوعد النهائي لتقدمي إجابة مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية على 
تلك املذكرة إىل 14 أيلول/ســــــــــبتمرب 2001  ومبوجب أمر مؤرخ 27 
حزيران/يونيه 2000، مددت احملكمة املوعدين النهائيني لتقدمي املذكرة 
من كرواتيا واإلجابة عليها من مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية إىل 14 
آذار/مارس 2001 و16 أيلول/ســــــــــبتمرب 2002 على التوايل  وقدمت 
كرواتيــــــــــا مذكرهتا على النحو الواجب يف حدود املوعد النهائي الذي مت 

متديده على هذا النحو 
وبالنظــــــــــر إىل أنه مل يكن ضمن هيئة احملكمة أّي قاض من جنســــــــــية 
كل من الطرفني، مارس كل منها احلق املخول له مبوجب الفقرة 3 من 
املادة 31 من النظام األساسي الختيار قاض خمصص لالشرتاك يف النظر 
يف القضية: واختارت كرواتيا الســــــــــيد بوديسالف فوكاس، واختارت 

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية السيد ميلنكو كريتشا 
ويف 11 أيلول/ســــــــــبتمرب 2002، ويف حــــــــــدود املوعــــــــــد النهائــــــــــي 
املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 79 من النظام الداخلي للمحكمة 
كمــــــــــا هو معتمــــــــــد يف 14 نيســــــــــان/أبريل 1978، تقدمــــــــــت مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية بدفوع ابتدائية فيما يتعلق بوالية احملكمة للنظر 
يف القضية ومقبولية الطلب  وبناًء على ذلك، ومبوجب أمر مؤرخ 14 
تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2002، أعلنت احملكمة أنه مت مبوجب الفقرة 3 
مــــــــــن املادة 79 من النظام الداخلــــــــــي للمحكمة كما هو معتمد يف 14 
نيســــــــــان/أبريل 1978 تعليق الدعوى القائمة على املوضوع، وحددت 
يــــــــــوم 29 نيســــــــــان/أبريل 2003 كموعد هنائي لقيــــــــــام كرواتيا بتقدمي 
بيان كتايب مبالحظاهتا وعروضها بشــــــــــأن الدفوع االبتدائية املقدمة من 

مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية  وقدمت كرواتيا هذا البيان يف حدود 
املوعد النهائي احملدد على هذا النحو 

ويف رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 5 شــــــــــباط/فرباير 2003، أبلغت مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتاديــــــــــة احملكمة أنــــــــــه مت، عقب قيام اجلمعيــــــــــة الوطنية 
جلمهوريــــــــــة يوغوســــــــــالفيا االحتادية باعتماد وســــــــــن امليثاق التأسيســــــــــي 
لصربيا واجلبل األســــــــــود يف 4 شــــــــــباط/فرباير 2003، تغيري اسم الدولة 
من “مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية” إىل “صربيا واجلبل األسود”  
 وعلــــــــــى إثـــــر إعـــالن نتيجــــــة اســــــــــتيفاء أجري يف اجلبل األســــــــــود يف 21 
أيار/مايــــــــــو 2006 )على النحو املتوخى يف امليثاق التأسيســــــــــي لصربيا 
واجلبل األســــــــــود(، اعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهورية اجلبل األســــــــــود 

إعالنًا لالستقالل يف 3 حزيران/يونيه 2006 
ويف رسالتني مؤرختني 6 أيار/مايو 2008، أبلغ رئيس قلم احملكمة 
الطرفني أن احملكمة تطلب منهما أن يتناوال، يف اجللسات، مسألة أهلية 
املدعى عليه لالشــــــــــرتاك يف الدعوى املرفوعة أمــــــــــام احملكمة وقت تقدمي 

الطلب، نظراً ألن املسألة مل تعاجل هبذه الصفة يف املرافعات الكتابية 
ومت، يف الفــــــــــرتة من 26 إىل 30 أيار/مايو 2008، عقد جلســــــــــات 
علنية  وبعد اختتام املرافعات الشفوية، قدم الطرفان إىل احملكمة العرضني 

النهائيني التاليني:
باسم حكومة صربيا

ويف اجللسة املعقودة يف 29 أيار/مايو 2008:
“ولألســــــــــباب املبينة يف العروض الكتابية واملرافعات الشفوية 

تطلب صربيا إىل احملكمة أن تقضي وتعلن:
أن احملكمة ليس هلا والية،  -  1

أو كبديل لذلك:
أن اإلدعاءات القائمة على إعمال أو إغفاالت  )أ(   -  2
وقعــــــــــت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 ال تدخــــــــــل يف والية هذه 

احملكمة وأهنا غري مقبولة؛
أن الطلبات املتعلقة بـــ: )ب( 

تقدمي أشخاص داخلني يف والية صربيا إىل احملاكمة؛  -
تقــــــــــدمي معلومــــــــــات عن أماكــــــــــن وجــــــــــود املواطنني   -

الكرواتيني املفقودين؛
إعادة املمتلكات الثقافية؛  -

ال تدخل يف والية احملكمة وغري مقبولة ”
باسم حكومة كرواتيا

ويف اجللسة املعقودة يف 30 أيار/مايو 2008:
“وعلى أساس الوقائع واحلجج القانونية املقدمة يف مالحظاتنا 
الكتابية، وتلك املقدمة يف املرافعات الشفوية هذه، تطلب مجهورية 

كرواتيا، مع االحرتام، إىل حمكمة العدل الدولية أن:
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ترفــــــــــض دفوع صربيا االبتدائيــــــــــة األول والثاين والثالث،   )1(
باستثناء ذلك اجلزء من الدفع االبتدائي الثاين املتعلق باملطالبة بتقدمي 

السيد سلوبودان ميلوسيفيتش إىل احملاكمة، وبناًء على ذلك، أن
تقضي وتعلن أن لديها والية للنظر يف الطلب املقدم من   )2(

مجهورية كرواتيا يف 2 متوز/يوليه 1999 ”
حتديد هوية الطرف املدعى عليه )الفقرات 23 - 34(

تــــــــــرى احملكمــــــــــة أواًل أنه ال بــــــــــّد هلا أن حتدد هويــــــــــة الطرف املدعى 
عليه أمامها  وتشــــــــــري إىل أن رئيس مجهورية صربيا )املســــــــــماة فيما يلي 
“صربيا”( أعلم األمني العام لألمم املتحدة يف رسالة مؤرخة 3 حزيران/
يونيــــــــــه 2006، أن اجلمعية الوطنية جلمهورية اجلبل األســــــــــود اعتمدت، 
عقب استفتاء عقد يف 21 أيار/مايو 2006، إعالنًا باالستقالل، وأن: 
“عضوية دولة احتاد صربيا واجلبل األســــــــــود يف األمم املتحدة، 
مبا يف ذلك مجيع أجهزة ومؤسســــــــــات منظومة األمم املتحدة ]ســـــــــــ[ 
تواصلها مجهورية صربيا، على أساس املادة 60 من امليثاق التأسيسي 

لصربيا واجلبل األسود” 
وذكر كذلك أن اســــــــــم “مجهورية صربيا” ]ســ[ يستخدم يف األمم 
املتحــــــــــدة من اآلن فصاعداً بداًل من اســــــــــم “صربيا واجلبل األســــــــــود”، 
وأضاف أن مجهورية صربيا ]ما زالت[ مسؤولة مسؤولية تامة عن مجيع 
حقوق والتزامات دولة احتاد صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم 

املتحدة” 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن رئيس قلم احملكمة طلب يف رسائل مؤرخة 
19 متوز/يوليــــــــــه 2006 إىل وكيــــــــــل كرواتيا، ووكيــــــــــل صربيا، ووزير 
خارجية اجلبل األســــــــــود إبالغ احملكمة بآراء حكوماهتم بشأن العواقب 
اليت ســــــــــترتتب على التطورات املذكورة آنفًا خبصوص هوية املدعى عليه 
يف القضية  وتذكر أن وكيل صربيا أوضح يف رسالة مؤرخة 22 متوز/
يوليــــــــــه 2006 أن حكومته ترى أنه “يتعني على مقدم الطلب أن يتخذ 
أواًل موقفــــــــــًا وأن يقرر ما إذا )كان( يرغب يف التمســــــــــك بطلبه األصلي 
الذي يشــــــــــمل صربيا واجلبل األسود كليهما أو إذا كان قد ]اختار[ أن 
يفعل شيئًا آخر”  ويف رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاين/نوفمرب 2006، 
ذكــــــــــر املدعى العام األول للدولة يف اجلبل األســــــــــود أنه “]قد[ ال يكون 
للجبل األســــــــــود أهلية املدعى عليه” يف النــــــــــزاع املعروض على احملكمة  
وتشري احملكمة كذلك أن وكيل كرواتيا أّكد يف رسالة مؤرخة 15 أيار/
مايــــــــــو 2008 أن الدعوى اليت أقامتها كرواتيا يف 2 متوز/يوليه 1999 
مت اإلبقــــــــــاء عليها ضد مجهورية صربيا بصفتهــــــــــا املدعى عليه، وأن هذا 
االستنتاج “ال ميس باملسؤولية احملتملة جلمهورية اجلبل األسود وإمكانية 

إقامة دعوى مستقلة ضدها” 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن الوقائع واألحــــــــــداث اليت تقوم عليها عروض 
كرواتيا بشــــــــــأن موضوع الدعوى حدثــــــــــت يف فرتة زمنية كان فيها كل 
من صربيا واجلبل األســــــــــود جزًءا من نفس الدولة  وتالحظ كذلك أن 
صربيا قبلت “االستمرارية بني صربيا واجلبل األسود ومجهورية صربيا  

أما اجلبل األسود، من ناحية أخرى، فهي دولة جديدة ُقبلت هبذه الصفة 
يف عضوية األمم املتحدة  وهي ال تشكل استمراراً للشخصية القانونية 

الدولية لدولة احتاد صربيا واجلبل األسود 
وتشــــــــــري احملكمة إىل املبدأ األســــــــــاس القائل بأنــــــــــه ال جيوز ألّي دولة 
أن ختضع لواليتها كمحكمة دون موافقتها  وتذكر أن اجلبل األســــــــــود 
 أوضحت يف رســــــــــالتها املؤرخة 29 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2006 أهنا 
ال توافــــــــــق على واليــــــــــة احملكمة عليها ألغراض النــــــــــزاع  وترى احملكمة، 
عالوة على ذلك، أن األحداث املشــــــــــار إليهــــــــــا آنفًا تبني جبالء أن اجلبل 
األســــــــــود ال تشكل استمراراً للشخصية القانونية لصربيا واجلبل األسود؛ 
وال ميكن بناًء على ذلك أن تكون قد اكتسبت على هذا األساس مركز 
املدعــــــــــى عليه يف هذه القضية  وتذكر احملكمة يف هناية املطاف أن مقدم 
الطلب مل يصرح يف رســــــــــالته املؤرخــــــــــة 15 أيار/مايو 2008 أن اجلبل 

األسود ما زالت طرفًا يف القضية 
وهبــــــــــذا تصل احملكمة إىل نتيجة مفادهــــــــــا أن صربيا هي املدعى عليه 

الوحيد يف القضية 
استعراض عام حلجج الطرفني )الفقرات 35 - 42(

تالحظ احملكمة أن كرواتيا أشــــــــــارت يف طلبها إىل أعمال وقعت يف 
أثنــــــــــاء النزاع الذي دار يف الفرتة ما بني عامي 1991 و1995 يف إقليم 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة، وادعت أن مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتاديــــــــــة ارتكبت انتهاكات التفاقية اإلبــــــــــادة اجلماعية  
وطعنت مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتاديــــــــــة يف مقبولية الطلب ويف والية 
احملكمة مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية ألسباب شىت 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن املدعى عليه، زعم فيما يتعلق مبســــــــــألة أهلية 
املدعى عليه مبوجب املادة 35 من النظام األساسي لالشرتاك يف الدعوى 
أنه ليــــــــــس لديه هذه األهلية ألنه مل يكن، كمــــــــــا أكدت احملكمة يف عام 
2004 يف قضايا مشــــــــــروعية اســــــــــتعمال القوة، عضواً يف األمم املتحدة 
حىت 1 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2000، ومن مث مل يكن طرفًا يف النظام 
األساســــــــــي وقت تقدمي الطلب يف 2 متوز/يوليه 1999  بيد أن كرواتيا 
ذكرت أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية كانت عضواً يف األمم املتحدة 
وقت تقدمي الطلب، وأنه حىت إن مل يكن هذا هو احلال فإن مركز صربيا 
داخل األمم املتحــــــــــدة يف عام 1999 ال يؤثر على الدعوى ألن املدعى 
عليه أصبح عضواً يف األمم املتحدة يف عام 2000 وهبذا اكتسب، على 

النحو السليم، أهلية االشرتاك يف هذه الدعوى 
وتفيد احملكمــــــــــة أن املدعى عليه قدم اعرتاضًا متهيديًا بشــــــــــأن والية 
احملكمة على أســــــــــاس املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية  ودفعت 
كرواتيا يف طلبها بأن الطرفني كليهما ملتزمان باتفاقية اإلبادة اجلماعية 
كدولتني خلف جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية  وذكرت 
صربيا أن والية احملكمة يف القضية، اليت قدمت يف 2 متوز/يوليه 1999، 
ال ميكن أن تقوم على أســــــــــاس املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
بالنظر إىل أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية مل تصبح ملتزمة باالتفاقية 
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بأّي حال من األحوال قبــــــــــل 10 حزيران/يونيه 2001، التاريخ الذي 
بدأ فيه نفاذ إشــــــــــعارها باالنضمام إىل اتفاقية اإلبادة اجلماعية، مع حتفظ 

بشأن املادة التاسعة 
وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن صربيا ادعت أيضًا أن طلــــــــــب كرواتيا غري 
مقبول ألنه يتعلق بأفعال أو إغفاالت سابقة إلعالن مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االستقالل يف 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  وذكرت صربيا أن 
األفعــــــــــال أو اإلغفاالت اليت وقعت قبل أن خترج مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
االحتادية إىل حيز الوجود ال ميكن أن تســــــــــند إليها  وأعلنت كرواتيا أنه 
على الرغم من أن الدفع االبتدائي من صربيا، كما هو وارد يف عرضها 
النهائــــــــــي 2 )أ( مقدم بصفته اعرتاضًا على مقبولية اإلدعاء، فإنه يبدو يف 
واقــــــــــع احلال أن صربيا تقول أن احملكمة ليس هلا والية تقوم على الوقت 
فيما يتصل بأعمال أو أحداث وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  
وأشــــــــــارت يف هذا الصدد إىل حكم احملكمــــــــــة الصادر يف 11 متوز/يوليه 
1996 الذي أعلنت فيه احملكمة أنه ال توجد حدود زمنية لتطبيق اتفاقية 
اإلبادة اجلماعية وملمارستها الوالية مبوجب تلك االتفاقية، يف غياب أّي 
حتفظات يف هذا الشــــــــــأن  ويف املرافعات الشفوية، أوردت صربيا احلجة 
البديلــــــــــة بأن احملكمة ليس هلا والية تقوم على الوقت فيما يتصل بأعمال 
أو أحداث وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، تاريخ خروجها إىل 
حيز الوجود، على أساس أن هذا التاريخ هو أبكر نقطة زمنية ممكنة كان 
باملستطاع أن تصبح فيها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ملتزمة باتفاقية 

اإلبادة اجلماعية 
وأخرياً، تشري احملكمة إىل أن صربيا ترى أن عروض كرواتيا 2 )أ(، 
و2 )ب(، و2 )ج( الواردة يف مذكرهتا بشأن تقدمي األشخاص املتهمني 
بارتكاب أعمال إبادة مجاعية )مبن فيهم ســــــــــلوبودان ميلوسيفيتش( إىل 
احملاكمــــــــــة، واملفقوديــــــــــن، وإعادة املمتلكات الثقافيــــــــــة على التوايل “غري 

مقبولة وجدلية” 
وتدرس احملكمة هذه احلجج تباعًا 

 تاريخ موجز ملركز مجهورية يوغوسالفيا االحتادية فيما يتصل 
باألمم املتحدة )الفقرات 43 - 51(

تقــــــــــدم احملكمة فيما يلي ســــــــــرداً موجــــــــــزاً لعملية احنــــــــــالل مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشــــــــــرتاكية يف أوائــــــــــل التســــــــــعينات من القرن 
املاضــــــــــي وقرارات األمم املتحدة فيما يتعلــــــــــق باملركز القانوين جلمهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية  وتشــــــــــري احملكمة إىل مجلة أمور منها أن اجلمعية 
العامة اختذت يف 22 أيلول/سبتمرب 1992، بناًء على توصية من جملس 
األمن، القرار 1/47 الذي تقرر مبوجبه أن تتقدم مجهورية يوغوسالفيا 
االحتاديــــــــــة بطلب لالنضمام إىل عضوية األمم املتحدة، وأال تشــــــــــارك يف 
أعمال اجلمعية العامة  وتذكر احملكمة أن “املوقف اخلاص الذي وجدت 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية نفســــــــــها فيه” يف الفــــــــــرتة ما بني عامي 
1992 و2000 )كما وصفته احملكمة يف حكم صدر يف عام 2003( 

انتهى برســــــــــالة مؤرخة 27 تشرين األول/أكتوبر 2000 وجهها السيد 
كوشتونيكا إىل األمني العام لألمم املتحدة، وطلب فيها الرئيس املنتخب 
حديثًا جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية قبوهلا يف عضوية األمم املتحدة  

وبدأ نفاذ هذه العضوية اعتباراً من 1 تشرين الثاين/نوفمرب 2000 
مدى أمهية قرارات احملكمة السابقة يف البت يف املسائل قيد النظر 

)الفقرات 52 - 56(
تالحظ احملكمة أن مسألة مركز الدولة املعروفة وقت تقدمي الطلب 
باســــــــــم مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية وموقفها، فيمــــــــــا يتصل بالنظام 
األساسي للمحكمة واتفاقية اإلبادة اجلماعية، كانت موضع خالف يف 
عدد من األحكام السابقة  ففي القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )البوســــــــــنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل 
األســــــــــود(، كان هناك حكمان بشــــــــــأن طلبات لتحديــــــــــد التدابري املؤقتة 
)األمران الصادران يف 8 نيســــــــــان/أبريل و13 أيلول/ســــــــــبتمرب 1993(، 
وحكم بشــــــــــأن الدفوع االبتدائيــــــــــة )احلكم الصــــــــــادر يف 11 متوز/يوليه 
1996(، وحكم بشأن موضوع الدعوى )احلكم الصادر يف 26 شباط/
فرباير 2007(  ويف القضية املتعلقة بطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر 
يف 11 متوز/يوليــــــــــه 1996 يف القضية املتصلة بتطبيق اتفاقية منع جرمية 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )البوســــــــــنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا(، 
الدفوع االبتدائية )يوغوســــــــــالفيا ضد البوســــــــــنة واهلرســــــــــك(، أصدرت 
احملكمة حكمًا يف 3 شباط/فرباير 2003  ويف جمموعة القضايا املتعلقة 
مبشروعية استعمال القوة اليت رفعتها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ضد 
عشــــــــــر دول أعضاء يف منظمة معاهدة حلف مشال األطلسي، أصدرت 
احملكمة يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 أحكامًا يف مثان من تلك 
القضايا أيدت فيها الدفوع االبتدائية على أساس أنه ال توجد لدى مقدم 

الطلب أهلية للمثول أمام احملكمة 
وبعد أن أشار الطرفان إىل خمتلف هذه األحكام الداعمة إلدعاءات 
كل منهما، ترى احملكمة أن من املفيد يف البداية أن توضح إىل أّي مدى 
تــــــــــرى أن هذه األحــــــــــكام قد يكون هلا أمهيتها لغرض البت يف املســــــــــائل 

املعروضة عليها 
وتذكر احملكمة أنه يف حني أن بعض احلقائق واملسائل القانونية اليت 
جرى تناوهلا يف القضايا األخــــــــــرى تربز أيضًا يف القضية الراهنة، فليس 
من بني هــــــــــذه األحكام ما صدر يف دعاوى بني طريف القضية )كرواتيا 
وصربيا(، وهلذا فال تنشأ هنا، كما يسلم الطرفان، مسألة األمر املقضي 
بــــــــــه )املادة 59 من النظام األساســــــــــي للمحكمة(  وملا كانت األحكام 
تتضمن اســــــــــتنتاجات قانونية، توضح احملكمة هنا أهنا ســــــــــتعاملها كما 
تعامل مجيع األحكام السابقة: أّي أنه على الرغم من أن تلك األحكام 
ليست بأّي حال من األحوال ملزمة على احملكمة، فإهنا لن خترج على 
فقههــــــــــا القضائي املســــــــــتقر إاّل إذا تبني هلا أن هناك أســــــــــبابًا وجيهة جداً 

لعمل ذلك 
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الدفع االبتدائي على والية احملكمة )الفقرات 57 - 119(
مسائل األهلية الالزمة كي تصبح دولة ما طرفًا يف دعوى   –

)الفقرات 57 - 92(
تدرس احملكمة أواًل ما إذا كان الطرفان يســــــــــتوفيان الشروط العامة 
املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف املادتــــــــــني 34 و35 من النظام األساســــــــــي ألهلية 

االشرتاك يف الدعوى املعروضة على احملكمة 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن ليس هناك طعــــــــــن وال جدال يف أن الطرفني 
كليهما يســــــــــتوفيان الشــــــــــروط احملددة يف املادة 34 من النظام األساسي: 
فكرواتيــــــــــا وصربيا دولتان ألغــــــــــراض الفقرة 1 من املادة 34  وتشــــــــــري 
احملكمة كذلك إىل أنه ال طعن وال شك يف أن كرواتيا كانت، يف تاريخ 
تقدميها لطلبها يف 2 متوز/يوليه 1999، تفي بشرط تقضي به املادة 35 
من النظام األساسي يكفي ألن “تقبل” احملكمة بطلبها التقاضي إليها: 
ففــــــــــي ذلك احلني كانت كرواتيا عضــــــــــواً يف األمم املتحدة ومن مث فإهنا 
كانت هبذه الصفة طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة  والسؤال هو هل 
تستويف صربيا، ألغراض القضية، الشروط الواردة يف الفقرة 1 أو الفقرة 
2 من املادة 35 من النظام األساســــــــــي، وما إذا كانت يف ضوء ما سبق 

لديها األهلية لالشرتاك يف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة 
وتؤكــــــــــد احملكمة مرة أخرى، بعد أن بينت موقفي الطرفني يف هذا 
الصدد، أنه ليس مثة حكم ســــــــــابق له يف حّد ذاته سلطة األمر املقضي به 
يف القضية، وأنه ال بد من دراسة مسألة أهلية املدعى عليه من جديد يف 

سياق النزاع املعروض على احملكمة 
وترى احملكمة أن من املناسب دراسة مسألة أهلية تقاضي صربيا إىل 
احملكمة على أساس الفقرة 1 من املادة 35، قبل أّي دراسة على أساس 
الفقرة 2  وبعد ذلك تنظر فيما إذا كان جيب تقييم اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط 
احملددة يف املادة 35 من النظام األساسي اعتباراً من موعد تقدمي الطلب 
فحســــــــــب، أو أنه ميكن، على األقل يف ضوء املالبسات احملددة للقضية، 
تقييمه يف موعد الحق، وعلى وجه أكثر دقة يف موعد بعد 1 تشــــــــــرين 

الثاين/نوفمرب 2000 
وتشري احملكمة إىل أهنا كررت يف قضايا عديدة تأكيد القاعدة العامة 
اليت تطبقهــــــــــا يف هذا الصدد وهي أنه: “جيب يف الظروف العادية تقييم 
 والية احملكمــــــــــة يف تاريخ تقدمي الطلب الذي ترفــــــــــع الدعوى مبوجبه”  
غري أهنا تضيف أهنا أبدت أيضًا مثلها مثل سلفها، حمكمة العدل الدويل 
الدائمة، الواقعية واملرونة يف حاالت معينة ال يكون قد مت فيها على حنو 
واف استيفاء الشروط الناظمة لوالية احملكمة عند رفع الدعوى، ولكنه 
مت استيفاؤها فيما بعد قبل أن تصدر احملكمة قراراً بشأن واليتها  وتشري 
احملكمة إىل أن حمكمة العدل الدويل الدائمة ذكرت يف حكمها الصادر 
يف 30 آب/أغســــــــــطس 1924 بشأن االعرتاض على الوالية املقدم من 

املدعى عليه يف قضية امتيازات مافروماتس يف فلسطني أنه:
“جيب     النظر فيما إذا كان باملستطاع الطعن يف صحة إقامة 
الدعوى على أساس تقدمي الطلب قبل أن يصبح الربوتوكول الثاين 

عشر ]املرفق مبعاهدة لوزان[ نافذاً  وليس هذا هو احلال  فحىت مع 
افرتاض أنه مل يكن لدى احملكمة والية قبل ذلك الوقت ألن االلتزام 
الدويل املشــــــــــار إليه يف املادة 11 ]من االنتداب على فلســــــــــطني[ مل 
يكن نافذاً بعد، فلقد كان دائمًا باملســــــــــتطاع أن يعيد مقدم الطلب 
تقدمي طلب بنفــــــــــس الصيغة بعد بدء نفاذ معاهدة لوزان، ومل يكن 
باملستطاع يف تلك احلالة تقدمي احلجة ذات الصلة  وحىت أن كانت 
املربرات اليت رفعت على أساسها الدعوى معيبة للسبب املذكور، 
فلن يكون هذا ســــــــــببًا كافيًا لرفض قضيــــــــــة مقدم الطلب  واحملكمة 
اليت تتســــــــــم واليتها بأهنا دولية غري ملزمة بأن تعطي ملسائل الشكل 
نفس الدرجة من األمهية اليت قد تكتسي هبا هذه املسائل يف القانون 
احمللــــــــــي  وهلذا فإنه حىت إذا كان الطلب ســــــــــابقًا ألوانه ألنه مل يكن 
قد مت بعد التصديق على معاهدة لوزان فإن من املمكن اآلن تغطية 
هــــــــــذا الظرف باإليداع الالحــــــــــق للتصديقــــــــــات الالزمة”  )احلكم 
 رقــــــــــم 2، 1924، حمكمة العدل الدويل الدائمة، السلســــــــــلة ألف، 

رقم 2، الصفحة 34( 
ومتضي احملكمة لتشــــــــــري إىل أن تطبيق نفس الفكرة، يف الفقه اخلاص 
هبا، ميكن أن يكون ملموســــــــــًا يف قضية الكامريون الشمالية )الكامريون 
ضــــــــــد اململكة املتحدة( )الدفوع االبتدائية، احلكم، تقارير حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة لعــــــــــام 1963، الصفحة 28(، ويف القضية املتعلقة باألنشــــــــــطة 
العســــــــــكرية وشــــــــــبه العســــــــــكرية يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد 
الواليــــــــــات املتحدة األمريكيــــــــــة(، يف الفقرة اليت يــــــــــرد فيها “أن من غري 
املعقــــــــــول أن يطلــــــــــب إىل نيكاراغوا اآلن أن ترفع دعــــــــــوى جديدة على 
أساس معاهدة ]الصداقة[ ]لعام 1956[، وهذا من حقها كل احلق أن 
تفعله”  )الوالية واملقبولية، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 

1984، الصفحتان 428 و429، الفقرة 83( 
وأخــــــــــرياً تذكــــــــــر احملكمة أهنا واجهــــــــــت مؤخراً حالــــــــــة مماثلة عندما 
أصدرت حكمًا بشــــــــــأن الدفــــــــــوع االبتدائية يف القضيــــــــــة املتعلقة بتطبيق 
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )البوسنة واهلرسك ضد 
يوغوســــــــــالفيا( )الدفوع االبتدائية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعــــــــــام 1996، )2(، الصفحــــــــــة 595(  وذكر املدعــــــــــى عليه أن اتفاقية 
اإلبادة اجلماعية – أســــــــــاس الواليــــــــــة – مل يبدأ تطبيقها يف العالقات بني 
الطرفني إاّل يف 14 كانون األول/ديسمرب 1995، التاريخ الذي اعرتف 
فيــــــــــه كل من الطرفني باآلخر عماًل باتفــــــــــاق دايتون - باريس، يف حني 
قــــــــــدم الطلب يف 20 آذار/مارس 1993، أّي قبل ما يزيد على ســــــــــنتني 

ونصف السنة 
وكان رد احملكمة على تلك احلجة على النحو التايل:

“يف هــــــــــذه القضيــــــــــة، حىت وإن ثبت أن الطرفــــــــــني اللذين كان 
 كل منهمــــــــــا ملتزمــــــــــًا باالتفاقية وقــــــــــت تقدمي الطلــــــــــب مل يلتزما هبا 
 فيما بينهمــــــــــا إاّل اعتباراً من 14 كانون األول/ديســــــــــمرب 1995، 
مل تســــــــــتطع احملكمة أن تتخلى عن واليتها على هذا األساس، ألن 
بوســــــــــع البوسنة واهلرسك أن تتقدم يف أّي وقت بطلب جديد مماثل 
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للطلب احلايل ال ميكن الطعن فيه من هذه الناحية” )املرجع نفسه، 
الصفحة 614، الفقرة 26( 

وتالحظ احملكمــــــــــة أن كرواتيا تعتمد على هذا الفقه القانوين الذي 
تدفع أنه ميكن العمل به مباشــــــــــرة يف هذه القضية، يف حني تطعن صربيا 
يف هذه احلجج زاعمة أن هذا الفقه ال ينطبق على القضية لسببني  أواًل 
يذكر املدعى عليه أنه يف كل الســــــــــابقات املشــــــــــار إليها مل يكن املدعى 
عليــــــــــه وحده هو غري القادر على اســــــــــتيفاء واحد من الشــــــــــروط الالزمة 
لكي يكون للمحكمة والية يف تاريخ رفع الدعوى، ولكن هذه مل تكن 
 نقطة اختــــــــــارت صربيا أن تعتمد عليها  ثانيــــــــــًا واألهم، ترى صربيا أنه 
ال ميكن تطبيق الفقه القانوين إذا كان الشرط غري املستوىف يتعلق بأهلية 
طرف من األطراف لالشــــــــــرتاك يف الدعوى اليت تنظر فيها احملكمة وفقًا 
للمادتني 34 و35 من النظام األساســــــــــي  وتضيف صربيا، عالوة على 
ذلــــــــــك، أن احملكمة مل تطبق “نظرية مافروماتس” يف أحكامها الصادرة 
عام 2004 يف قضايا مشروعية استعمال القوة، ألهنا بعد أن قررت أن 
مقدم الطلب مل يكن طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة يف تاريخ تقدمي 
الطلبات، ومن مث مل يكن له أهلية التقاضي إىل احملكمة، رأت أهنا ليست 
هلــــــــــا والية، حىت وإن كانت قد ذكرت أن مقدم الطلب كان عضواً يف 

األمم املتحدة منذ 1 تشرين الثاين/نوفمرب 2000 
وترى احملكمة فيما يتعلــــــــــق بأوىل هاتني احلجتني، ويف ضوء املنطق 
الكامن وراء فقه احملكمة القانوين املشار إليه واملستمد من احلكم الصادر 
يف عــــــــــام 1924 يف قضية امتيازات مافروماتس يف فلســــــــــطني، أنه ليس 
من املهم ما إذا كان مقدم الطلب أو املدعى عليه هو الذي ال يســــــــــتويف 
الشــــــــــروط الالزمة لوالية احملكمة أو كالمها – أســــــــــوة باحلالة اليت ال يبدأ 
فيهــــــــــا نفاذ بند احلل التوفيقي الذي حيتكم إليه كأســــــــــاس للوالية إاّل بعد 
رفع الدعوى  وال ترى احملكمة ســــــــــببًا مقنعًا إلمكانية التغلب على عدم 
وفاء مقدم الطلب بالشــــــــــروط يف أثناء نظر الدعوى وعدم إمكانية ذلك 
فيما يتعلــــــــــق باملدعى عليه  واملهم هو أنه جيب على األقل حبلول املوعد 
الذي تبــــــــــت فيه احملكمة يف واليتها أن يكون من حق مقدم الطلب، إن 
شــــــــــاء ذلك، أن يرفع دعوى جديدة يســــــــــتويف فيها الشرط الذي مل يتم 
اســــــــــتيفاؤه يف بادئ األمر  وليس من مصلحة اإلقامة السليمة للعدل يف 
هــــــــــذه احلالة إرغام مقدم الطلب على بدء الدعوى من جديد - أو رفع 
دعوى جديدة - ومن املفضل، إاّل يف ظل ظروف خاصة، الوصول إىل 

قرار بأنه مت استيفاء ذلك الشرط منذ تلك اللحظة فصاعداً 
وفيما يتصل باحلجة الثانية، تســــــــــّلم احملكمة بــــــــــأن من الصحيح أن 
الســــــــــابقات املشــــــــــار إليها مجيعها تتعلق بقضايا يتصل فيها الشــــــــــرط غري 
املســــــــــتوىف يف بادئ األمر بوالية قائمة على املوضوع أو على األشخاص 
املعنيني باملعىن الضيق للكلمة، وليس مبســــــــــألة أهلية التقاضي إىل احملكمة 
اليت تتعلق بأهلية طرف من األطراف لالشرتاك يف أّي دعوى كانت أمام 
احملكمة  ومع ذلك، تعلن احملكمة أهنا ال ميكنها أن تؤيد التفسري املتطرف 
املقدم من صربيا، وهو أهنا عندما تنظر يف أمر دولة ال تســــــــــتويف شروط 
أهلية التقاضي إليها مبوجب املادة 35، أو عندما تنظر يف قضية مرفوعة 

ضد دولة ال تستويف تلك الشروط، فإهنا ال تكون لديها حىت الصالحية 
للحكم فيما إذا كانت لديها والية  وتعيد احملكمة إىل األذهان أن لديها 
دائمًا صالحية البت يف مسألة الوالية )انظر الفقرة 6 من املادة 36 من 

النظام األساسي( 
وتضيــــــــــف احملكمة أن مما له أمهية أكــــــــــرب أهنا ال ميكن أن تقبل حبجة 
صربيــــــــــا اليت تذهب إىل أنه عندما يكون عنصر عدم الكفاية هو أن أحد 
األطراف ال تتوفر له أهلية التقاضي إىل احملكمة يكون هذا العنصر مانعًا 
إىل حــــــــــّد أنه ال ميكــــــــــن عالجه يف أّي قضية حبدث الحــــــــــق يف أثناء نظر 
الدعوى، مثل اكتساب ذلك الطرف مركز الطرف يف النظام األساسي 
للمحكمة بعد أن كان يفتقر إليه يف بداية األمر  وتشري إىل أنه ليس من 
الواضح ملاذا ال يكون للحجج القائمة على اإلقامة الســــــــــليمة للعدل اليت 
هــــــــــي عماد فقه قضية مافروماتس أثر أيضًا على هذه القضية  وليس من 
العدل يف شيء إرغام مقدم الطلب، إن شاء أن يتابع مطالباته، على إقامة 
 دعــــــــــوى جديدة  وترى يف هذا الصدد أنه ليس مثة أمهية للشــــــــــرط الذي 
مل يتم اســــــــــتيفاؤه وقت رفع الدعــــــــــوى وأدى إىل منع احملكمة حينئذ من 

ممارسة واليتها إذا ما استويف بعد ذلك 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن من الصحيح أن من اجللــــــــــي أهنا مل تأخذ يف 
االعتبار يف أحكامها الصادرة يف عام 2004 أن صربيا واجلبل األســــــــــود 
كانت قد أصبحت يف ذلك التاريخ طرفًا يف نظامها األساسي: والواقع 
أن احملكمة قررت أنه ال والية لديها على أســــــــــاس واحد وهو أن مقدم 
الطلب، مل تكن له أهلية التقاضي إىل احملكمة يف عام 1999 عند تقدمي 
الطلب دون متحيص األسباب اليت حدت هبا إىل ذلك  ولكن لو كانت 
احملكمــــــــــة قد تقيدت يف تلك القضايا تقيداً صارمــــــــــًا بالقاعدة العامة بأنه 
يتعني تقييــــــــــم واليتها يف تاريخ تقدمي الصك الذي أقيمت الدعوى على 
أساســــــــــه، دون اتباع النهج األكثر مرونة املستمد من األحكام األخرى 
املشــــــــــار إليها أعاله، والذي تربره اعتبارات خاصة تتعلق بتلك القضايا  
وتشــــــــــري يف مجلة أمور إىل أنه كان من اجللي أن صربيا واجلبل األســــــــــود 
مل تكن تعتــــــــــزم متابعة إدعاءاهتا بتقدمي طلبــــــــــات جديدة  وتفيد احملكمة 
أن تلــــــــــك الدولة ذاهتا ذكــــــــــرت أمام احملكمة أهنا مل تكن تلتزم، ومل تلتزم 
قط، باملادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية، حىت وإن كان ذلك هو 
أســــــــــاس الوالية الذي احتكمت إليه يف القضايا املذكورة  وترى احملكمة 
أن احلرص على االقتصاد القضائي، وهو أحد متطلبات اإلقامة السليمة 
للعــــــــــدل، هو الذي يربر تطبيق الفقه املســــــــــتمد من حكم مافروماتس يف 
القضايا املناســــــــــبة  والغرض من هذا الفقه هو منع تكاثر الدعاوى الذي 
ال ضــــــــــرورة له  ومتضي احملكمة تقول إنه يف حني أن كرواتيا تطلب إىل 
احملكمــــــــــة أن تطبق فقه قضية مافروماتــــــــــس على القضية احلالية فإن مقدم 
الطلب مل يتقدم هبذا الطلب، وما كان باملســــــــــتطاع منطقيًا أن يتقدم به، 

يف عام 2004 
وبنــــــــــاًء على ذلــــــــــك، ختلص احملكمة إىل قرار مؤداه أنه كان بوســــــــــع 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف 1 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2000 أن 
تتقاضــــــــــى إىل احملكمة  وهلذا فإنه إذا تبــــــــــني للمحكمة أن صربيا كانت 
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تلتزم باملادة التاسعة من االتفاقية يف 2 متوز/يوليه 1999، التاريخ الذي 
رفعت فيه الدعوى يف القضية، وظلت ملتزمة بتلك املادة حىت 1 تشرين 
الثاين/نوفمرب 2000 على األقل، فإنه ســــــــــيكون بوسع احملكمة أن تقرر 

أن هلا والية يف هذه املسألة 
ويف ضــــــــــوء هذه النتيجة تكون مســــــــــألة ما إذا كان قد مت اســــــــــتيفاء 
الشروط املنصوص عليها يف الفقرة 2 من املادة 35، ال صلة هلا بالقضية 

مسائل الوالية القائمة على املوضوع   – 
)الفقرات 93 - 117(

تنظر احملكمة بعد ذلك يف مســــــــــألة واليتهــــــــــا القائمة على املوضوع 
اليت تشــــــــــكل اجلانب الثاين من الدفع االبتدائــــــــــي األول املقدم من صربيا 
والذي تطلب فيه إىل احملكمة أن تعلن أهنا ال والية هلا  وتضيف احملكمة 
أن صربيــــــــــا تنظر إىل هذا على أنه عنصر من عناصر الوالية القائمة على 

األشخاص املعنيني 
وتشري احملكمة إىل أن أساس الوالية الذي أكدت عليه كرواتيا هو 
املادة التاســــــــــعة من اتفاقية اإلبــــــــــادة اجلماعية، وإىل أن من املتفق عليه بني 
الطرفني أن كرواتيا طرف، وكانت يف كل األوقات ذات الصلة طرفًا، 
يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية، وأهنا مل تتقدم بأّي حتفظ يستبعد تطبيق املادة 

التاسعة 
وتالحــــــــــظ أن اعرتاض صربيا مــــــــــؤداه أهنا مل تكن هي ذاهتا طرفًا يف 
 تلك االتفاقيــــــــــة يف تاريخ تقدمي الطلب الذي رفعــــــــــت الدعوى مبقتضاه 
)2 متوز/يوليه 1999(؛ وأهنا تؤكد أهنا مل تصبح طرفًا إاّل بعد انضمامها 
يف حزيران/يونيه 2001  وعالوة على ذلك، تضمن اإلشعار املقدم من 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية واملؤرخ 6 آذار/مارس 2001 واملودع 
يف 12 آذار/مــــــــــارس 2001 حتفظــــــــــًا مفاده أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا 

االحتادية “ال تعترب نفسها ملتزمة باملادة التاسعة من االتفاقية” 
وتبــــــــــدأ احملكمة باإلشــــــــــارة إىل أن فقهها املتبع يقضي بأنه لوثبت أنه 
كان هنــــــــــاك حق يف الواليــــــــــة يف تاريخ رفع الدعوى فــــــــــإن أّي زوال أو 
ســــــــــحب لصك الواليــــــــــة فيما بعد ال يكون له أثر علــــــــــى والية احملكمة  
وتضيف أنه لو كانت مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية، بناًء على ذلك، 
طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية، مبا يف ذلك املادة التاســــــــــعة منها، يف 2 
متوز/يوليه 1999، تاريخ رفع الدعوى، ولو أهنا واصلت االلتزام باملادة 
التاســــــــــعة من االتفاقية حىت 1 تشرين الثاين/نوفمرب 2000 على األقل، 
وهو التاريخ الذي أصبحت فيه مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طرفًا يف 
النظام األساسي للمحكمة، فإنه ستظل للمحكمة والية بناًء على ذلك 
وتنظــــــــــر احملكمة يف تاريخ الصلة باالتفاقية أواًل من جانب مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية، مث من جانب املدعى عليه بعد ذلك  
وتدرس بصفة خاصة إعالنًا رمسيًا اعتمد باســــــــــم مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
االحتاديــــــــــة يف 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، ومذكــــــــــرة رمسية حتمل نفس 
التاريــــــــــخ حمالة مع ذلك اإلعالن إىل األمني العام لألمم املتحدة  وتشــــــــــري 
إىل أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية مل تعترب نفسها واحدة من الدول 

اخللــــــــــف جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشــــــــــرتاكية اليت انبثقت عن 
احنالل تلك الدولة، وإمنا اعتربت نفســــــــــها الدولة الوحيدة اليت شــــــــــكلت 
استمراراً جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة، واحتفظت 
بشــــــــــخصيتها، مما يعين أن الدول األخرى اليت تشكلت من يوغوسالفيا 
السابقة كانت دواًل جديدة، وإن كان حيق هلا أن تتمسك حبقوق الدول 
اخللف  وظلت هذه السياسة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية سارية حىت 
حدث تغيري للحكومة يف عام 2000، ومت تقدمي طلب الحق إىل األمم 

املتحدة لقبوهلا كعضو جديد يف عضويتها 
وتدرس احملكمة ما كانت عليه طبيعة إعالن ومذكرة عام 1992، 
وأثرمها على موقف مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية فيما يتصل باتفاقية 
اإلبادة اجلماعية  وتقرر أواًل أنه ال ميكن أن يكون هناك شــــــــــك، استناداً 
إىل التصرف الالحق للمســــــــــؤولني عن شــــــــــؤون مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
االحتاديــــــــــة، يف أن الدولة كانت تنظر إىل اإلعالن على أنه صدر بامسها، 
ويف أن االلتزامــــــــــات الــــــــــواردة فيه حظيت بتأييد مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
االحتادية وقبوهلا  وتنظر احملكمة بعد ذلك فيما إذا كان إعالن ومذكرة 
عــــــــــام 1992 “قد صدرا بعبارات حمددة مبا فيه الكفاية فيما يتعلق على 
وجه التخصيص مبسألة” قبول التقيد بااللتزامات الناشئة عن املعاهدات 
الدولية  وتالحظ أن إعالن ومذكرة عام 1992 مل يذكرا فحسب أن 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية تتقيد بالتزامات معينة: وإمنا ذكرا على 
وجه التخصيص أن هذه هــــــــــي االلتزامات “اليت اضطلعت هبا مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشــــــــــرتاكية دوليًا” أو “يف العالقات الدولية”  
ويف حني أن املعاهدات املتوخاة مل ُتذكر باالســــــــــم، أشــــــــــار اإلعالن إىل 
فئــــــــــة من الصكوك الــــــــــيت أمكن التحقق فيها على حنــــــــــو تام وقت إصدار 
اإلعــــــــــالن: “االلتزامات” الناشــــــــــئة عــــــــــن املعاهدات امللزمــــــــــة جلمهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية وقت حلها  وترى احملكمة أنه ال شك 
يف أن اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية كانــــــــــت واحدة من هذه “االلتزامات”  
ومتضــــــــــي احملكمة تقول إنه مثة فرقًا بــــــــــني الطبيعة القانونية للتصديق على 
معاهــــــــــدة أو االنضمام إليها من ناحية والعمليــــــــــة اليت تصبح هبا دولة ما 
ملتزمة مبعاهــــــــــدة كدولة خلف أو تظل ملتزمة هبا كدولة اســــــــــتمرارية  
فاالنضمام أو التصديق عمل إرادي بســــــــــيط من جانب الدولة اليت تبدي 
نيــــــــــة على أن تضطلع بالتزامات جديدة وتكتســــــــــب حقوقًا جديدة فيما 
يتعلــــــــــق باملعاهدة، ويكون هذا كتابة وبالطريقة الرمسية الوارد ذكرها يف 
املعاهدة )انظر املادتني 15 و16 مــــــــــن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات(  
ويف حالة اخلالفة أو االستمرارية من ناحية أخرى، يتعلق العمل اإلداري 
للدولــــــــــة مبجموعة موجودة من قبل من الظروف، ويكون مبثابة اعرتاف 
من قبل تلــــــــــك الدولة بعواقب قانونية معينة تنبثــــــــــق عن تلك الظروف، 
وهلذا فإن أّي وثيقة تصدر عن الدولة املعنية، وتكون هذه تصديقية على 
حنو أساســــــــــي، قد ختضع لشروط أقل صرامة فيما يتصل بالشكل  وتبني 
املــــــــــادة 2 )ز( من اتفاقية فيينا خلالفــــــــــة الدول يف املعاهدات لعام 1978 
هذه الفكرة، وتعّرف “اإلشــــــــــعار باخلالفة” على أنه يعين “فيما يتعلق 
مبعاهــــــــــدة متعددة األطراف، أّي تصديق مهمــــــــــا كانت صياغته أو كان 
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امســــــــــه تقوم به دولة خلف وتعرب به عن موافقتها على اعتبارها ملتزمة 
باملعاهدة”  وال ينص القانون الدويل على أّي شكل معني تعرب به أّي 
دولة عن دعواها باالستمرارية  وتالحظ احملكمة أن اإلعالن الصادر يف 
عــــــــــام 1992 مل ُيعرب عنه بأّي من األعمال القانونية املعرتف هبا واليت 
تصبح مبقتضاها دولة ما طرفًا يف اتفاقية متعددة األطراف  بيد أهنا تذكر 
أنه ال يتعني أن يتقيد اإلعالن تقيداً صارمًا جبميع الشــــــــــروط الرمسية كي 
يشــــــــــكل وسيلة ســــــــــليمة وفّعالة ميكن أن تضطلع الدولة املقدمة لإلعالن 

مبقتضاها بالتزامات مبوجب االتفاقية 
وتنظر احملكمة بعد ذلك فيما إذا كان اإلعالن واملذكرة الصادران 
يف عــــــــــام 1992، باالقرتان مع أّي تصرف آخر لصربيا يتســــــــــق معهما، 
يدالن على هذا القبول االنفرادي لاللتزامات الناشئة عن اتفاقية اإلبادة 
اجلماعية، بعمليــــــــــة مكافئة يف الظروف اخلاصة للقضية، خلالفة مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية يف مركزها  وترى أنه جيب النظر إىل 
اإلعالن الصادر عام 1992 على أنه مبثابة إشعار باخلالفة يف املعاهدات، 
حىت وإن كان االفرتاض السياســــــــــي القائم عليه خمتلفًا  وترى كذلك أن 
تصــــــــــرف صربيا بعد إحالة اإلعالن يوضح أهنا اعتربت نفســــــــــها ملتزمة 
باتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية  وتالحظ يف مجلة أمــــــــــور أنه يف الفرتة ما بني 
إصدار إعالن عام 1992 وتقدمي طلب كرواتيا، مل تشــــــــــكك مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتاديــــــــــة وال أّي دولة أخرى قد هتمها هذه املســــــــــألة يف 
أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية طرف يف اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية، 
بدون حتفظــــــــــات، ومل يكن ألّي حدث آخر وقع يف تلك الفرتة أّي أثر 
على احلالة القانونية الناشــــــــــئة عن اإلعــــــــــالن الصادر عام 1992  ومت يف 
1 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2000 قبول مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
كعضو جديد يف األمم املتحدة، دون أن تسحب مجهورية يوغوسالفيا 
االحتاديــــــــــة يف ذلــــــــــك احلــــــــــني، أو يبدر عنهــــــــــا ما ينم عن أهنا ســــــــــحبت، 
اإلعــــــــــالن واملذكرة الصادرين يف عــــــــــام 1992 واللذين وضعا يف ضوء 
الزعم بأهنا تشــــــــــّكل استمراراً للشخصية القانونية جلمهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االشــــــــــرتاكية  وتالحظ احملكمة أنه حىت آذار/مارس 2001 مل 
تتخذ مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية أّي إجراء آخر ال يتسق واملركز 
الــــــــــذي زعمت منذ عــــــــــام 1992 أهنا تتمتع به، وهو أهنا دولة طرف يف 
اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية  ويف 12 آذار/مــــــــــارس 2001، أودعت لدى 
 األمني العام إشــــــــــعاراً باخلالفة يف معاهدة اإلبادة اجلماعية يتضمن حتفظًا 

فيما يتعلق باملادة التاسعة 
وقصارى القول، ترى احملكمــــــــــة، واضعة يف اعتبارها نص اإلعالن 
واملذكرة الصادرين يف 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 وما يتسق معهما من 
تصرفات مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية وقت نشــــــــــأهتا وطوال الفرتة 
مــــــــــن عام 1992 إىل عام 2001، أنــــــــــه ينبغي هلا أن تضفي على هاتني 
الوثيقتــــــــــني األثر الذي كانا يف رأي احملكمة يرميان يف نصهما على وجه 
الدقــــــــــة إىل إجياده، وهو أنــــــــــه اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً ســــــــــتتقيد 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية بالتزاماهتا كطــــــــــرف فيما يتعلق جبميع 
االتفاقيات املتعددة األطراف اليت كانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

االشرتاكية طرفًا فيها وقت حلها، على أن يراعي يف هذا بطبيعة احلال أّي 
حتفظات تقدمت هبا مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية بطريقة 
قانونيــــــــــة وحّدت من التزاماهتا  وتالحــــــــــظ احملكمة أن من املتفق عليه أن 
اتفاقية اإلبادة اجلماعية كانت واحدة من هذه االتفاقيات وأن مجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية مل تتقدم بأّي حتفظ بشأهنا، وهبذا قبلت 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف عام 1992 بااللتزامات الناشئة عن 
تلك االتفاقية، مبا يف ذلك املادة التاســــــــــعة اليت تنص على والية احملكمة، 
وأن االلتــــــــــزام املتعلق بالوالية كان ملزمًا على املدعى عليه يف تاريخ رفع 
الدعــــــــــوى  ويعين هذا يف ضوء ما وقع من أحداث أن اإلعالن واملذكرة 
الصادرين يف عام 1992 كانا مبثابة إشعار خبالفة مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية فيما يتعلق باتفاقية 
اإلبادة اجلماعيــــــــــة  وختلص احملكمة إىل نتيجة مفادهــــــــــا أهنا، مع مراعاة 
ضــــــــــرورة إجراء املزيد من النظر يف دفوع صربيا األكثر حتديداً، كان هلا 
وقت رفع الدعوى والية للنظر يف القضية على أساس املادة التاسعة من 
اتفاقية اإلبادة اجلماعية  واستمرت تلك احلالة على األقل حىت 1 تشرين 
الثاين/نوفمرب 2000، التاريخ الذي أصبحت فيه صربيا واجلبل األسود 

عضواً يف األمم املتحدة، ومن مث طرفًا يف النظام األساسي للمحكمة 
وتقرر احملكمة، بعد إثبات اســــــــــتيفاء الشروط املتعلقة بواليتها، ومع 
عدم املســــــــــاس بالنتائج اليت ختلص إليها فيما يتصــــــــــل بالدفوع االبتدائية 
األخرى املقدمة من صربيا، أنه جيب رفض الدفع االبتدائي األول القائل 

بأن احملكمة ال والية هلا 
الدفع االبتدائي على والية احملكمة وعلى املقبولية القائمتني على 

الوقت )الفقرات 120 - 130(
تنتقل احملكمة بعد ذلك إىل الدفع االبتدائي الثاين كما هو وارد يف 
عــــــــــرض صربيا النهائي 2 )أ(، وهو االعــــــــــرتاض القائل بأن “االدعاءات 
القائمة على أســــــــــاس أفعال أو إغفاالت حدثت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992” أّي قبــــــــــل اإلقامة الرمسية لـ “مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
)صربيا واجلبل األسود(” ال تدخل يف والية هذه احملكمة وغري مقبولة 
وتالحظ احملكمــــــــــة أن الدفع االبتدائي مقدم كاعرتاض على الوالية 
وكاعرتاض يف الوقت ذاته على مقبولية اإلدعاءات  وتشــــــــــري احملكمة إىل 
أن سند الوالية الذي اعتمدت عليه كرواتيا هو املادة التاسعة من اتفاقية 
اإلبــــــــــادة اجلماعية، وأهنا أثبتت من قبل أن كرواتيا وصربيا كليهما كانا 
طرفــــــــــني يف االتفاقية يف تاريخ رفع الدعوى )2 متوز/يوليه 1999(  غري 
أن صربيا تدعي أن احملكمة ال والية هلا مبوجب املادة التاسعة، أو أن هذه 
الوالية ال ميكن ممارســــــــــتها ألن إدعاء كرواتيا يتعلق “بأفعال وإغفاالت 
وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992”، أّي أن والية احملكمة حمدودة 

فيما يتعلق بالوقت 
وترى احملكمة أن مســــــــــأليت الوالية واملقبولية اللتني يطرحهما الدفع 
االبتدائــــــــــي من صربيا القائم على الوقت تشــــــــــكالن مســــــــــألتني ال ميكن 
الفصــــــــــل بينهما يف القضية  أما املســــــــــألة األوىل فهي والية احملكمــة ألن 
تقــــــــــــرر ما إذا كان قد مت ارتكاب انتهــــــــــاكات التفاقية اإلبادة اجلماعية 
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يف ضــــــــــوء احلقائق اليت وقعت قبل تاريخ خروج مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
االحتاديــــــــــة إىل حيز الوجود كدولة منفــــــــــردة قادرة يف حد ذاهتا على أن 
تكون طرفًا يف االتفاقية؛ وهذه ميكن اعتبارها مسألة تطبيق لاللتزامات 
مبوجــــــــــب اتفاقية اإلبادة اجلماعية على مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
 قبــــــــــل 27 نيســــــــــان/أبريل  وأما املســــــــــألة الثانية وهــــــــــي مقبولية اإلدعاء 
فيما يتعلق بتلك احلقائق، مبا فيها مســــــــــائل اإلسناد، فتتعلق بالنتائج اليت 
ميكن استخالصها فيما يتصل مبسؤولية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
عن تلك احلقائق مبوجب القواعد العامة ملســــــــــؤولية الدول  ويلزم، كي 
يتسىن للمحكمة اختاذ أّي قرار بشأن أّي من هاتني املسألتني، أن يكون 

أمامها املزيد من العناصر 
ويف ضوء ما سبق، تقرر احملكمة أن الدفع االبتدائي من صربيا القائم 

على الوقت ليس له، يف مالبسات القضية، طابع متهيدي قصري 
الدفع االبتدائي بشأن تقدمي بعض األشخاص إىل احملاكمة؛ وتقدمي 

معلومات عن الكرواتيني املفقودين، وإعادة املمتلكات 
الثقافية )الفقرات 131 - 144(

أخرياً تنظر احملكمة يف اعرتاض صربيا الثالث، القائل بأن “اإلدعاءات 
املتعلقة بتقدمي بعض األشــــــــــخاص الداخلني يف والية صربيا إىل احملاكمة، 
وتقدمي معلومــــــــــات عن أماكن وجود املواطنــــــــــني الكرواتيني املفقودين، 

وإعادة املمتلكات الثقافية ال تدخل يف والية احملكمة وغري مقبولة” 
تقدمي أشخاص إىل احملاكمة  -

تشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن كرواتيا طلبت إليهــــــــــا يف العرض 2 )أ( من 
مذكرهتا أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام بأن:

“تتخذ تدابري عاجلــــــــــة وفّعالة كي تقدم للمحاكمة أمام اهليئة 
القضائية املناســــــــــبة املواطنني أو غريهم من األشــــــــــخاص الداخلني يف 
واليتها املشتبه يف احتمال ارتكاهبم أعمال إبادة مجاعية على النحو 
املشار إليه يف الفقرة )1( )أ( أو أّي من األعمال األخرى املشار إليها 
يف الفقرة )1( )ب( ]من عروض كرواتيا[، وال ســــــــــيما سلوبودان 
ميلوسيفيتش، الرئيس السابق جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، وأن 
تكفل يف حالة إدانة أولئك األشخاص معاقبتهم على النحو الواجب 

على ما اقرتفوه من جرائم” 
وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن كرواتيــــــــــا عدلت عروضها كــــــــــي تأخذ يف 
االعتبار أن الرئيس السابق سلوبودان ميلوسيفيتش قد أحيل، منذ تقدمي 
املذكرة، إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وأنه قد تويف  
وتقبــــــــــل كرواتيا، عالوة على ذلك، بأن هذا العرض أصبح اآلن جدليًا 
فيمــــــــــا يتعلق بعدد من األشــــــــــخاص اآلخرين الذيــــــــــن أحالتهم صربيا إىل 
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــــالفيا الســــــــــابقة، ولكنها تصر على أنه 
ال يزال هناك نزاع بني كرواتيا وصربيا فيما يتعلق بأشخاص مل يقدموا 
للمحاكمة ال يف كرواتيا وال أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
السابقة فيما يتصل بأفعال أو إغفاالت تشملها الدعوى احلالية  وتذكر 

صربيا، من جانبها، أن األساس األول العرتاضها أنه ال يزال يوجد يف 
واقع احلال شــــــــــخص واحد طليق السراح اهتمته احملكمة اجلنائية الدولية 
ليوغوسالفيا الســــــــــابقة جبرائم يزعم أهنا ارتكبت يف كرواتيا، وأن هذه 
اجلرائــــــــــم ال تتصل باإلبادة اجلماعية وإمنا تتعلق جبرائم احلرب أو اجلرائم 

ضد اإلنسانية 
وتذكر احملكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت حجــــــــــج الطرفني، أهنا تفهم 
األســــــــــاس األول لعرض صربيا على أنه مســــــــــألة مقبولية بصفة أساسية: 
وهو مبثابة تصريح بأن هذا اإلدعاء يعد، على أساس وقائع القضية كما 
هــــــــــي اآلن، إدعاء جدليًا، مبعىن أن كرواتيا مل تثبت أنه يوجد يف الوقت 
احلاضر أّي أشــــــــــخاص تتهمهم أما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
الســــــــــابقة أو حماكم كرواتيا باإلبادة اجلماعية يقيمون يف إقليم صربيا أو 
حتت ســــــــــيطرهتا  وللمحكمة أن تقرر مــــــــــا إذا كان ذلك صحيحًا عند 
نظرها يف إدعاءات كرواتيــــــــــا القائمة على املوضوع  وبناًء على ذلك، 
ترفض احملكمة هذا االعرتاض وال ترى أن هناك أّي مسألة متبقية تتعلق 

باملقبولية 
تقدمي معلومات عن املواطنني الكرواتيني املفقودين  -

تشري احملكمة إىل أن مقدم الطلب يطلب إىل احملكمة مبوجب العرض 
2 )ب( أن تقرر أن صربيا يقع عليها التزام بأن:

“تقدم فوراً ملقدم الطلب كل ما يف حوزهتا أو حتت سيطرهتا 
من معلومــــــــــات عن أماكن وجود املواطنــــــــــني الكرواتيني املفقودين 
نتيجــــــــــة ألعمال اإلبادة اجلماعية اليت تضطلع ]صربيا[ باملســــــــــؤولية 
عنهــــــــــا، وتتعاون بوجه عام مع ســــــــــلطات مجهورية كرواتيا للتحقق 
معًا من أماكن وجود األشخاص املفقودين املذكورين أو رفاهتم” 
وتالحــــــــــظ أن صربيا تــــــــــرى أن األعمال ذات الصلــــــــــة املرتكبة يف 
كرواتيا ال تصل إىل مســــــــــتوى اإلبادة اجلماعيــــــــــة، وهلذا ال تنطبق عليها 
االلتزامات اليت تنص عليها اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية  ووجهت صربيا 
االنتبــــــــــاه أيضــــــــــًا إىل التعاون بني الدولتني بشــــــــــأن حتديــــــــــد أماكن وجود 
األشخاص املفقودين والتعرف عليهم، بطريقة مباشرة ويف إطار أعمال 
اللجنة الدولية لألشــــــــــخاص املفقودين، وإىل وجود صكوك قائمة على 
معاهــــــــــدات ثنائية مربمة بني الدولتني تفرض التزامات بتبادل املعلومات 

بشأن األشخاص املفقودين 
وترى احملكمة أن مســــــــــألة سبل اإلنصاف اليت قد تقررها على حنو 
مناسب يف معرض ممارستها لواليتها مبوجب املادة التاسعة من االتفاقية 
تتوقــــــــــف بالضرورة على القرارات اليت قد تتخذها يف الوقت املناســــــــــب 
بشــــــــــأن انتهاكات املدعى عليه لالتفاقية  وهذه، كمسألة تقوم أساسًا 
على املوضوع وتتوقف على املســــــــــألة الرئيســــــــــية املتعلقة باملسؤولية اليت 
تطرحها الدعــــــــــوى، قد ال تكون موضوعًا ســــــــــليمًا العرتاض متهيدي، 
وتقــــــــــرر احملكمة أنه جيب رفض الدفع االبتدائي املقدم من صربيا املتعلق 

بالعرض الكروايت 2 )ب( 
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إعادة املمتلكات الثقافية  -
طلــــــــــب مقدم الطلــــــــــب إىل احملكمة، يف العــــــــــرض 2 )ج( املقدم من 
كرواتيا والذي تطعن فيه أيضًا صربيا، أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام 
بــــــــــأن “تعيد فوراً إىل مقدم الطلــــــــــب أّي ممتلكات ثقافية موجودة داخل 
واليتها أو حتت ســــــــــيطرهتا مت االســــــــــتيالء عليها يف أثنــــــــــاء أعمال اإلبادة 

اجلماعية املسؤولة عنها” 
وهنا أيضًا ترى احملكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت حجج الطرفني، أن 
مســــــــــألة ســــــــــبل اإلنصاف اليت قد تقررها على النحو املناســــــــــب تتوقف 
بالضرورة على االســــــــــتنتاجات اليت قد تصل إليها يف الوقت املناســــــــــب 
بشــــــــــأن انتهاكات املدعى عليه التفاقية اإلبادة اجلماعية؛ وأهنا ليســــــــــت 
مســــــــــألة قد تكون موضوعًا سليمًا العرتاض متهيدي  وبناًء على ذلك، 
تقرر احملكمة أنه جيب رفض الدفع االبتدائي املقدم من صربيا فيما يتعلق 

بالعرض 2 )ج( املقدم من كرواتيا 
النتيجة  -

تقرر احملكمة أنه جيب رفض كامــــــــــل الدفع االبتدائي الثالث املقدم 
من صربيا 

اإلجراءات الالحقة )الفقرة 145(
تذكر احملكمة، بعد أن أثبتت واليتها، أهنا ستنظر يف الدفع االبتدائي 
الذي قررت أنه ليس ذا طابع متهيدي قصري عندما تصل إىل املوضوع 
األساســــــــــي للقضية  ووفقًا للفقرة 7 من املــــــــــادة 79 من النظام الداخلي 
للمحكمة، كما هو معتمد يف 14 نيسان/أبريل 1978، ستعني احملكمة 

يف وقت الحق احلدود الزمنية لإلجراءات األخرى 
*

*  *

رأي مستقل من نائب الرئيسة الخصاونة
أرفق نائب الرئيســــــــــة رأيًا مستقاًل اتفق فيه على أن للمحكمة والية 
للنظر يف القضية تقوم على موضوع الدعوى، ولكنه مل يوافق على اثنني 
من االفرتاضات األساســــــــــية اليت يستند إليها حكم احملكمة ومها: ‘1’ أن 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية مل يكن هلا أهلية التقاضي إىل احملكمة يف 
الفرتة بني إنشائها وقبوهلا كعضو جديد يف األمم املتحدة و‘2’ أن هذا 

النقص ميكن عالجه بتفسري مبتكر ملبدأ مافروماتس 
وأشــــــــــار نائب الرئيســــــــــة إىل أن أول هذيــــــــــن االفرتاضني يقوم على 
أســــــــــاس األحكام الصادرة يف عام 2004 يف قضايا مشروعية استعمال 
القوة )احلكم الصادر عام 2004( اليت اســــــــــتخلصت فيها احملكمة من 
قبول مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف عضوية األمم املتحدة يف عام 
2000 توضيحًا رجعي األثر ملركز مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يبني 
أهنــــــــــا مل تكن عضواً يف األمم املتحدة يف الفرتة من عام 1992 إىل عام 
2000  وذكر نائب الرئيسة، يف معرض إشارته إىل عدم موافقته على 

املربرات الواردة يف احلكم الصادر عام 2004، أن احلكم الصادر عام 
2007 فيما يتصــــــــــل باإلبادة اجلماعية ال حيــــــــــل املتناقضات الواردة يف 
احلكم الصادر عام 2004 ولكنه يطمسها باالستناد إىل نظرية “األمر 
املقضي به”  وأعرب نائب الرئيســــــــــة عن أســــــــــفه ألن احملكمة اختارت 
يف القضيــــــــــة احلالية إنعاش احلكم الصادر عــــــــــام 2004 بداًل من إهنائه، 
وأشــــــــــار إىل اآلثار املعنوية واملنطقية للعمــــــــــل املتمثل يف اختفاء مجهورية 

يوغوسالفيا االحتادية ملدة جمموعها مثانية أعوام 
واالفرتاض الثاين الذي اختلف عليه نائب الرئيسة هو تفسري األغلبية 
ملبدأ مافروماتس، وهو القاعدة اليت لن تصر احملكمة مبوجبها على تقدمي 
طلــــــــــب جديــــــــــد إن كان يوجد وقت رفع الدعــــــــــوى عيب إجرائي ميكن 
عالجه بإجراء الحق من مقدم الطلب  وأعاد نائب الرئيسة إىل األذهان 
تسلســــــــــل التطورات ذات الصلة هبذه القضيــــــــــة، وإبرازها قبول مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف عضوية األمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
2000؛ وإيداع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية لصك انضمام إىل اتفاقية 
اإلبادة اجلماعية مؤرخ 6 آذار/مارس 2001 يتضمن حتفظًا على املادة 
التاســــــــــعة من تلك املعاهدة؛ واعــــــــــرتاض كرواتيا على ذلك التحفظ على 
أساس أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية “كانت ملتزمة بالفعل باالتفاقية 
منــــــــــذ ظهورها كواحدة من الدول املتســــــــــاوية اخلمس اخللف جلمهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية”  ويرى نائب الرئيسة أن هذا التحفظ 
يشكل، إن مل يكن باطاًل، عقبة لالستناد إىل مبدأ مافروماتس، وأن إلغاء 
هذا التحفظ ســــــــــيكون شرطًا أساسيًا إلثبات والية احملكمة القائمة على 
املوضوع على أساس مبدأ مافروماتس  وكان من رأيه أنه بالنظر إىل أن 
احلكــــــــــم جتنب الوصول إىل نتيجة تقضي ببطالن التحفظ، فإن املربرات 

القائمة على مبدأ مافروماتس لن تفضي إىل أّي نتيجة 
واختتم نائب الرئيســــــــــة إعالنه باإلشــــــــــارة إىل أنه يرى أن مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية كانت تشكل اســــــــــتمراراً جلمهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االشــــــــــرتاكية حىت عــــــــــام 2000 عندما أصبحــــــــــت دولة خلفًا 
وأضحت ملتزمــــــــــة باتفاقية اإلبادة اجلماعية مبوجــــــــــب تصديق مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشــــــــــرتاكية على تلك االتفاقية  وهلذه األسباب 

يؤيد نائب الرئيسة والية احملكمة 

 اإلعالن المشترك من القضاة رانجيفا، وشي، 
وكوروما، وبارا - أرانغورين

يصل القضاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - أرانغورين يف 
إعالهنم املشــــــــــرتك إىل اســــــــــتنتاج مفاده أن هذا احلكم يفتقر إىل الشرعية 

واالتساق، بل ومناف للقانون 
ويذكر مقدمو اإلعالن املشــــــــــرتك أنه مثة مسألة حامسة األمهية يتعني 
علــــــــــى احملكمة تقريرها يف هذه املرحلة مــــــــــن الدعوى، وهي هل كانت 
لدى املدعى عليه، صربيا، أهلية التقاضي إىل احملكمة وقت تقدمي الطلب 
يف 2 متوز/يوليه 1999، ويشــــــــــريون إىل أن هذه مسألة “سابقة لكوهنا 
متهيدية” ملسألة الوالية وأساسية أيضًا يف آن واحد  ويؤكدون أنه جيب 
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وفقًا للنظام األساســــــــــي للمحكمة أن تكــــــــــون للدولة أهلية التقاضي إىل 
احملكمة بغية االشرتاك يف قضية حمل نزاع 

ويشــــــــــري القضاة إىل أن احملكمة قررت يف قضايا مشروعية استعمال 
القوة أن صربيا واجلبل األســــــــــود، عندما قدمت طلبها يف 29 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1999، مل تكن عضواً يف األمم املتحدة، ومن مث كانت تفتقر 
إىل أهليــــــــــة التقاضــــــــــي إىل احملكمة مبوجب الفقرة 1 مــــــــــن املادة 35 من 
النظام األساسي  ويرون بناًء على ذلك أن صربيا واجلبل األسود كانت 
أيضــــــــــًا تفتقر حتمًا إىل أهلية التقاضي إىل احملكمة عندما قدمت كرواتيا 
طلبهــــــــــا يف هــــــــــذه القضيــــــــــة يف 2 متوز/يوليه 1999  ويشــــــــــريون إىل أن 
 األحكام األخرى للمحكمة اليت تتعلق بدعاوى مماثلة تعضد هذا الرأي 
وال تتعــــــــــارض معــــــــــه  وعلى الرغم من هذه القــــــــــرارات، يالحظ مقدمو 
اإلعــــــــــالن املشــــــــــرتك أن احملكمة قررت يف هذا احلكــــــــــم أن من حقها أن 
متارس واليتها يف هذه القضية اســــــــــتناداً إىل قضية امتيازات مافروماتس 
يف فلســــــــــطني اليت كان من رأي احملكمــــــــــة الدائمة للعدل الدويل فيها أنه 
]حــــــــــىت[ وإن كانت املربرات اليت رفعت الدعوى على أساســــــــــها معيبة 
للســــــــــبب املذكــــــــــور فإن هذا ما كان لــــــــــه أن يكون ســــــــــببًا كافيًا لرفض 
دعــــــــــوى مقدم الطلب )احلكم رقــــــــــم 2، 1924، حمكمة العدل الدويل 
الدائمة، السلســــــــــلة ألف، رقم 2، الصفحــــــــــة 34(، ألن “احملكمة، اليت 
تتسم واليتها بأهنا دولية، ليست ملتزمة بأن تعطي مسائل الشكل نفس 
الدرجة من األمهية اليت تكتسي هبا يف القانون احمللي” )املرجع نفسه( 

ويتوجه مقدمو اإلعالن املشرتك بالنقد لسوء تطبيق احملكمة لفتاوى 
مافروماتس لألسباب التالية  أواًل، يذكرون أن القضية احلالية ال تدخل 
يف إطار فتــــــــــوى مافروماتس ألن قضية مافروماتس مل تكن تتعلق بأهلية 
التقاضي إىل احملكمة  ثانيًا، أن املســــــــــألة يف القضية احلالية ليست إجرائية 
كمــــــــــا كان عليه احلال يف قضية مافروماتس )بشــــــــــأن ما قدمه طرف أو 
ميكن أن يقدمه( وإمنا هي قطعًا متهيدية وأساســــــــــية )بشــــــــــأن مركز ذلك 
الطرف مبوجــــــــــب ميثاق األمم املتحدة والنظام األساســــــــــي للمحكمة(  
ويرون أن بوســــــــــع أّي طرف أن يصحح خطأ إجرائيًا ولكنه ال ميكنه أن 
يغري مسة أساسية يف املركز القانوين للطرف املعارض  ثالثًا، يوضحون أن 
قضيــــــــــة مافروماتس وكل ما نتج عنها من قضايا تتناول عيوبًا ذات أجل 
قصري جداً، على عكس ما هو حاصل يف القضية احلالية  رابعًا، يقولون 
أن هنــــــــــج مافروماتس طبق حيثما كان مقــــــــــدم الطلب أو كال الطرفني، 
وليس املدعى عليه وحده، ال يســــــــــتوفيان شرطًا من الشروط الضرورية 

لكي تقرر احملكمة أن لديها والية يف تاريخ رفع الدعوى 
ويــــــــــرون، بناًء على ذلك، أن االعتماد على قضية مافروماتس ليس 
مناسبًا، وأنه جيب على احملكمة أن تقرر لنفسها ما إذا كان لدى الطرفني 
أهلية التقاضي إليها يف الوقت ذي الصلة، انطالقًا من االفرتاض األساسي 
بــــــــــأن هذا القرار ال بــــــــــد من اختاذه وقت تقدمي طلــــــــــب كرواتيا  ويذكر 
مقدمو اإلعالن املشــــــــــرتك أنه على الرغم مــــــــــن أن احملكمة تقبل أواًل بأنه 
جيــــــــــب تقييم الوالية وقت تقدمي الصك الذي ترفع الدعوى مبوجبه فإهنا 
تناقض نفســــــــــها بعد ذلك وتقول أنه قد يتســــــــــىن استيفاء شروط الوالية 

حبلول الوقت الذي تنظر فيه يف واليتها أو وقت قيام مقدم الطلب بتقدمي 
مذكرته  ويؤكد مقدمو اإلعالن املشرتك أن فقه احملكمة ال يدعم أيًّا من 

هذين النهجني البديلني 
ويعرب القضاة املشــــــــــاركون يف تقــــــــــدمي اإلعالن عن القلق ألن هنج 
احملكمة يتجاهل املســــــــــاواة بني مقدم الطلب واملدعــــــــــى عليه فيما يتعلق 
بأهليتهما للتقاضي إىل احملكمة، ويقولون أن هذا من املبادئ األساســــــــــية 

للعدالة الدولية 
ويشريون أيضًا إىل أن موقف احملكمة يتناقض حىت مع واقع احلال 
كما عرضه مقدم الطلب ذاته الذي ذكر يف رســــــــــالة مؤرخة 27 آذار/
مارس 1999 أن صربيا واجلبل األســــــــــود ال تتوفر لديها أهلية التقاضي 
إىل احملكمــــــــــة  ويصلون يف ضوء ما ســــــــــبق إىل نتيجــــــــــة مؤداها أن قرار 
احملكمــــــــــة اآلن بأن لديها واليــــــــــة يف هذه القضية ال يتنــــــــــاىف مع القانون 
فحسب وإمنا يتعارض أيضًا مع واقع احلال كما عرضه مقدم الطلب 

وينتقــــــــــد مقدمو اإلعالن املشــــــــــرتك أيضًا املــــــــــربرات اليت أخذت هبا 
احملكمة فيما يتصل باتساق أحكامها  ويشريون إىل أن احملكمة تكرر يف 
ثالث مناسبات على األقل فيما يتعلق بقرارات متخذة يف دعاوى سابقة 
)ال يدخــــــــــل فيهــــــــــا بالضبط نفس األطراف( تأكيــــــــــد أنه يف حني أن هذه 
القرارات ليســــــــــت أمراً مقضيًا به مبوجب املادة 59 من النظام األساسي 
للمحكمة، فإهنا “لن خترج على فقهها املستقر إاّل إذا تبني هلا أن هناك 
أســــــــــبابًا قوية جدا لعمل ذلك” )الفقــــــــــرة 53؛ انظر أيضًا الفقرتني 54 
و76(  مث تربر احملكمة موقفها احلايل، الذي يتعارض مع املوقف املتخذ 
يف الدعــــــــــوى املرفوعــــــــــة يف عام 2004، حبجــــــــــة أن مقدم الطلب يف عام 
2004 مل يطرح هذه املســــــــــألة يف حني طرحهــــــــــا مقدم الطلب يف هذه 
القضيــــــــــة  ويرى مقدمو اإلعالن املشــــــــــرتك أن هذا غري مقنع، ويؤكدون 
أن أهلية االقتضاء إىل احملكمة ليست شرطًا ميكن استيفاؤه مبجرد طلب 
مقدم الطلب ذلك، وإمنا هو مسة أساســــــــــية تنشأ عن مركز الطرف، وأنه 
لــــــــــو مل تكن تتوفر لصربيا أهلية التقاضي إىل احملكمة يف عام 2004 فإن 
كرواتيا ال ميكنها على اإلطالق أن تتيح هلا هذه األهلية يف هذه القضية 

مبجرد تقدمي طلب إىل احملكمة بذلك 
ويقرر القضاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، بناًء 
على ذلك، أنه بالنظر إىل أن املدعى عليه يف القضية احلالية مل يكن يفي 
بالشروط الالزمة للتمتع بأهلية التقاضي إىل احملكمة يف الوقت الذي رفع 
فيه مقدم الطلب الدعوى يف عام 1999 فإن احملكمة ال ميكنها أن متارس 

والية ليس من حقها أن تتمتع هبا 

الرأي المخالف من القاضي رانجيفا
توضح الطبيعــــــــــة القضائية لوظيفة حمكمة العــــــــــدل الدولية مبوجب 
الوالية الصعوبة اليت يواجهها القاضي راجنيفا يف قبول اســــــــــتمرارية احلل 
يف هــــــــــذه القضية، يف الوقــــــــــت الذي اعتمدت فيــــــــــه غالبية احملكمة على 
حل االســــــــــتمرارية الفقهية  ويشكك احلكم احلايل يف القاعدة الصارمة 
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املتعلقة بالوالية – أساس الوالية هو املوافقة – عندما تعتمد على “فقه 
مافروماتس” 

ومن املنظــــــــــور التارخيي، كان حكم مافروماتــــــــــس يقوم على مبدأ 
أساســــــــــي من مبادئ معاهدة فرساي للســــــــــالم: إذ كان من العسري فيما 
يتعلق بالوالية القائمة على األشخاص منح الدول املنهزمة )أملانيا وقوى 
املركــــــــــز( حقوقًا مكافئة لتلك املعطاة للدول املنتصرة: وهلذا رمبا كانت 
لدى حمكمة العدل الدويل الدائمة خصائص احملكمة ذات الوالية شــــــــــبه 
القانونية  ولو كانت احملكمة قد أرســــــــــت حلها عن عمد على إمكانية 
وقوع أزمة وفقًا للفصل الســــــــــابع، ملا كان من غري املعقول تأييد والية 

احملكمة القائمة على األشخاص 
وليس مثة أســــــــــاس مباشر للفرق يف املعاملة بني مقدم طلب ومدعى 
عليه، ألن هذا يعرض للخطر يف هناية املطاف املساواة يف أهلية التقاضي 
فيمــــــــــا بينهما  ويف النظام الذي تكون فيه الوالية خمولة مبوجب القانون، 
وليــــــــــس هذا هو حال حمكمة العــــــــــدل الدولية، جيب أن يكون املتقاضون 
احملتملــــــــــون على يقني من أن هنــــــــــاك حمكمة ميكنهم اللجــــــــــوء إليها حلل 
منازعاهتــــــــــم، وميكنهم أن يفعلوا ذلك دون االعتماد على املوافقة  وعلى 
النقيــــــــــض من ذلك ال تقــــــــــوم احلاجة يف نظام قضائي يســــــــــتند إىل الوالية 
 القائمــــــــــة على املوافقــــــــــة إىل نظري للمادة 35 فيما يتعلــــــــــق باملدعى عليه  
وما أن تستوىف الشروط املطبقة على مقدم الطلب، يكون على املشرتكني 

أن يثبتوا بوسيلة قضائية موافقة املدعى عليه على الوالية 
ويف هذه القضية، متثلت الصعوبة الرئيسية يف التحول من استمرارية 
الشخصية الدولية جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية وصربيا 
إىل خالفــــــــــة الدولة كما قررهتا احملكمة  وعلى النقيض من النهج النظري 
للخالفة املعتمد يف احلكم، اقتصرت املشكلة على النظر يف مسألة اخلالفة 
يف املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واحملاكمة عليها يف 
العالقة بني كرواتيا وصربيا  وكانت الرســــــــــالة املؤرخة 16 شباط/فرباير 
1994 املوجهة من املمثل الدائم لكرواتيا إىل األمم املتحدة، اليت مل حتظ 
باهتمــــــــــام يف احلكم، اعرتاضًا على إدعاء مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
الوارد يف إعالهنا املؤرخ 27 نيسان/أبريل 1992 باستمرارية الشخصية، 

وكان ينبغي النظر على حنو دقيق يف أمهيتها فيما يتصل باملادة التاسعة 
وميكــــــــــن من إجراء حتليل العرتاض كرواتيا االســــــــــتدالل على أن هناك 
جوانب عدة هلذه الوثيقة: رفض الستمرار شخصية مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االشــــــــــرتاكية، وقبول الستمرار االلتزامات الناشئة عن معاهدات، 
وتوجيــــــــــه إعــــــــــالن إىل مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية للــــــــــرد على عروض 
كرواتيا  أّي أن كرواتيا تعترب رســــــــــالتها نافذة وفق ما حددته، يف حني أن 
رفض استمرار الشخصية الدولية يشكك يف كامل البعد العضوي املؤسسي 
فيمــــــــــا يتصل باألمم املتحدة  وهذا هو اإلطار الناظم ملصري املادة التاســــــــــعة، 
اليت هي نص ميكن فصله عــــــــــن نظام االلتزامات مبوجب اتفاقية منع جرمية 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  والتمييز الذي أجرته كرواتيا بني استمرار 
االلتزامات الناشــــــــــئة عن معاهدات وعدم اســــــــــتمرار الشخصية الدولية بني 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية وصربيا ال شك فيه فيما يتصل 

بالوقــــــــــت  وهلذا كان هناك ما يدعو إىل التحقق مما إذا كانت هناك موافقة 
علــــــــــى الوالية، وهذا مل يكن مثة حاجة إىل مناقشــــــــــته يف تطبيق معاهدة منع 
جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل 

األسود( وأمكن االستدالل عليه من قرار قضائي منطقي بسيط 
وأخرياً، مل يكن من املناسب تطبيق فقه مافروماتس  فالقضية احلالية 
مت رفعها بطلب انفرادي وليس مبوجب اتفاق خاص؛ وعالوة على ذلك 
كان ملقدم الطلب وحده يف الفقه املشــــــــــار إليه السيطرة على اإلجراءات 
الالزمة لعالج العيب  ومل يتم أيضًا استيفاء الشروط اليت حددها حكم 

مافروماتس  غري أن هذه مسألة قانونية متهيدية 
وعلى أّية حال، لو كان هناك قرار ضد الوالية، وهذا شــــــــــيء كان 
ميكــــــــــن أن يقبل به القاضي راجنيفا بإحســــــــــاس مــــــــــن الراحة، نظراً لطبيعة 
حمكمــــــــــة العدل الدولية، ملا كان هذا يعفي صربيا من االلتزام بأن تكون 
مسؤولة مبوجب القانون الدويل عن انتهاكات اتفاقية منع جرمية اإلبادة 

اجلماعية واملعاقبة عليها 

الرأي المخالف من القاضي أووادا
خيلــــــــــص القاضــــــــــي أووادا، يف رأيه املخالــــــــــف، إىل نتيجة مفادها أن 
احملكمــــــــــة ليســــــــــت خمتصة بالنظر يف هــــــــــذه القضية املقدمــــــــــة من مجهورية 
كرواتيــــــــــا، ألن املدعى عليه، مجهوريــــــــــة صربيا، مل تكن تتوفر لديه أهلية 
االشرتاك يف الدعوى وقت أن قدم مقدم الطلب طلبه لرفع دعوى ضده 
ويبــــــــــني القاضي أووادا أواًل ما لألحكام الصادرة يف عام 2004 يف 
القضايا املتعلقة مبشروعية استعمال القوة واحلكم الصادر يف عام 2007 
يف القضيــــــــــة املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرميــــــــــة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 
عليها )البوســــــــــنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(، من أمهية قانونية 
فيما يتعلق بالقضية احلالية  ويؤكد، بصفة خاصة، أن قضية عام 2007 
كانت مقيدة حبكم صريح ســــــــــابق بشأن الوالية، أّي احلكم الصادر عام 
1996 يف تلــــــــــك القضية، يف حني أن األحكام الصادرة عام 2004 مل 
تكــــــــــن مقيدة بذلك احلكم  ويؤكد أن من الواضح أنه ال يوجد يف هذه 
القضية، أسوة بقضايا عام 2004، حكم صريح يشكل أمراً مقضيًا به 
مث يدرس القاضي أووادا ما يسمى “مبدأ مافروماتس” الذي يطبقه 
هذا احلكم، ويصفــــــــــه مقدم الطلب على أنه يعين أنه عندما تكون هناك 
يف أّي وقت أربعة عناصر مضمونية جمتمعة )أواًل: احليازة؛ ثانيًا: أساس 
املطالبة؛ ثالثًا: املوافقــــــــــة على الوالية؛ رابعًا: أهلية التقاضي إىل احملكمة( 
فإن ترتيب حدوث ذلك يكون مسألة شكلية حمضة وال يؤثر على والية 
احملكمة  مث ميضي القاضي أووادا إىل دراســــــــــة القضايا الثماين اليت أشــــــــــري 
فيها إىل هذا املبدأ، إما بذلك االسم أو ضمنًا  ويصل إىل نتيجة مؤداها: 
أنــــــــــه على الرغم من الصيغة العامة اليت تقتبس يف أحيان كثرية  )أ( 
من احلكم يف قضية امتيازات مافروماتس يف فلســــــــــطني، فإنه مت البت يف 
قضية مافروماتس على أساس خمتلف متامًا، وال تشكل القضية احلالية أّي 

حالة مماثلة قانونًا يوجد فيها جمال لتطبيق ما يسمى مببدأ مافروماتس؛
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إن كال مــــــــــن القضايا الالحقة اليت اســــــــــتند فيها إىل هذا املبدأ  )ب( 
ترتبط مبســــــــــألة غياب املوافقة يف بادئ األمر على الوالية، الشيء الذي 
يزعم أنه أبطل أساس والية احملكمة ولكنه عوجل بعمل أو حدث الحق  
وال توجــــــــــد أّي قضية ميكن أن تــــــــــربر املبدأ بصيغته العامة يزعم فيها بأن 

احلكم ميتد ليشمل كل العيوب يف اإلجراءات بدون استثناء؛
إن مربر اخلــــــــــروج على التطبيق الصارم للشــــــــــروط اإلجرائية  )ج( 
خيتلــــــــــف يف كل قضية عنه يف األخــــــــــرى، وكل قضية قبلت فيها احملكمة 
هبذا اخلروج هلا مربراهتا اخلاصة هبا وقيودها الكامنة فيها، ولكن املشكلة 
األساســــــــــية كانت تتعلق يف مجيــــــــــع القضايا بغياب املوافقة يف بادئ األمر 

بصفته عاماًل مبطاًل للوالية؛
إنــــــــــه ال توجد يف فقه احملكمة قضية فهم فيها ما يســــــــــمى مببدأ  )د( 
مافروماتس على أنه يغطي كل “العيوب اإلجرائية” بدون اســــــــــتثناء يف 
الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة  ويزعم أن “العيوب اإلجرائية” موضع 
اخلــــــــــالف يف تلك القضايا كانت يف معظمهــــــــــا عيوبًا تقنية تتعلق بعنصر 
املوافقة بشــــــــــكل أو آخر وقت رفع الدعوى، ومل تتعلق قط مبسائل مثل 

أهلية األطراف للمثول أمام احملكمة؛
إن ما انطــــــــــوت عليه مجيع القضايا اليت طبــــــــــق فيها هذا املبدأ  )هـ( 
هو مسألة تقييم الظهور الالحق للسلسلة املرتابطة للموافقة على الوالية 
بصفتها كافية لغرض تشكيل الشرط األساسي ملمارسة احملكمة للوالية 
ويســــــــــتخلص القاضي أووادا من اســــــــــتعراضه لفقــــــــــه مافروماتس أن 
املرونة فيما يتعلق باملوافقة على الوالية مل متدد قط لتشــــــــــمل مسألة أهلية 
التقاضــــــــــي إىل احملكمة، اليت ال تدخل يف نطاق موافقة األطراف، وجيب 

عدم متديدها على هذا النحو يف احلكم احلايل 
وأخرياً، يعاجل القاضي أووادا مسألة ما إذا كانت حقيقة أن مجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية/صربيا هي املدعى عليه يف هذه القضية يف حني أهنا 
كانت هي مقدم الطلب يف قضايا منظمة معاهدة حلف مشال األطلسي 
يف عــــــــــام 2004 حتدث فرقًا قانونيًا يف ســــــــــياق هذه القضية  ويصل إىل 
نتيجة مؤداها أن هذه املســــــــــألة ينبغي أاّل حتدث فرقًا، ويشري إىل أن أّي 
نتيجة معاكسة من شأهنا أن تؤدي إىل معاملة غري متكافئة ملقدم الطلب 

واملدعى عليه أمام احملكمة 

الرأي المستقل من القاضي تومكا
صوت القاضــــــــــي تومكا لصــــــــــاحل مجيع القــــــــــرارات اليت   -  1
خلصــــــــــت إليها احملكمة باســــــــــتثناء قــــــــــرار واحد  وشــــــــــعر أنه مضطر إىل 
التصويــــــــــت ضد الفقرة 146 )4( من احلكم، حيث قررت احملكمة أن 
الدفع االبتدائي الثاين املقدم من صربيا، والذي يذهب إىل أن ادعاءات 
كرواتيــــــــــا القائمة على أفعال وإغفاالت حدثت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992 ال تدخل يف والية احملكمة وغري مقبولة “ليس له يف مالبسات 

القضية طابع متهيدي قصري” 
ويدرس القاضي تومكا أواًل حجج الطرفني بشأن هذه   -  2
املســــــــــألة  فصربيا تدعي أنه بالنظــــــــــر إىل أن األعمال املعنية حدثت قبل 

أن ختــــــــــرج مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية، الدولة اليت تشــــــــــكل صربيا 
اآلن اســــــــــتمراراً لشــــــــــخصيتها القانونية الدولية إىل حيز الوجود كدولة، 
ويكــــــــــون من مث باملســــــــــتطاع أن تصبح طرفًا متعاقــــــــــداً يف اتفاقية اإلبادة 
اجلماعية، فإهنا ال تدخل يف والية احملكمة وغري مقبولة  وتعتمد كرواتيا 
على حكم احملكمة الصادر يف عام 1996 يف قضية البوســــــــــنة واهلرسك 
ضد يوغوســــــــــالفيا، اليت قررت احملكمة فيها أن لديها والية على “مجيع 
الوقائع ذات الصلة اليت حدثت منذ بداية النزاع الذي دار يف البوســــــــــنة 
واهلرســــــــــك”  وبــــــــــدأ ذلك النزاع يف ربيع عــــــــــام 1992، يف حني كان 

النزاع الذي دار يف كرواتيا قد بدأ يف صيف عام 1991 
وميضــــــــــي القاضي تومكا إىل التعليق على مســــــــــائل معينة   -  3
جــــــــــرى تناوهلا يف احلكم الصادر عــــــــــام 1996 وصلتها بالقضية احلالية  
ويعــــــــــرب عن موافقتــــــــــه على رأي احملكمة بشــــــــــأن املالبســــــــــات اليت متيز 
هــــــــــذه القضية عن حكمها الصادر يف عــــــــــام 1996  ويتفق مع احملكمة 
علــــــــــى أن النتائج تســــــــــتخلص يف القضية احلالية مــــــــــن حقيقة أن مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية مل تصبح دولة وطرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
إاّل يف 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  ويضيف بعد ذلك أنه مل يطرح أّي 
طرف يف عام 1996 مسألة كون مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طرفًا 
يف اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية؛ ومل تتخذ احملكمــــــــــة أّي موقف فيما يتعلق 
بالتاريــــــــــخ الذي أصبحت فيــــــــــه بالضبط طرفًا يف تلك القضية  ويشــــــــــري 
القاضــــــــــي تومــــــــــكا إىل أن احملكمة اقتصرت يف عــــــــــام 1996 على القرار 
القائل بأن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية كانت ملتزمة باالتفاقية يف 20 
آذار/مــــــــــارس 1993  التاريخ الذي قدم فيه الطلب  ويذكر أن احملكمة 
أشــــــــــارت إىل بيان مجهورية يوغوسالفيا االحتادية الصادر يف 27 نيسان/
أبريل 1992 الذي زعمت فيه أهنا تواصل الشــــــــــخصية القانونية الدولية 
جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية، وتعهدت “بالتقيد الدقيق 
جبميــــــــــع االلتزامات” اليت اضطلعت هبا تلك الدولــــــــــة، وإىل النتيجة اليت 
خلصت إليها وهي أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية تعتزم اســــــــــتمرار 

التقيد بااللتزامات الدولية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية 
ومــــــــــن رأي القاضي تومكا أن قرار احملكمة بأن “مســــــــــألة   -  4
النطـــاق الزمين لواليتها ترتبــط ارتباطًا وثيقًا مبسائل اإلسناد هذه املقدمة من 
صربيا كمسألة مقبولية وليس كمسألة والية، وهلذا جيب دراستها يف ضوء 
هذه املســــــــــائل” )احلكم، الفقرة 124( يطرح عدداً من األسئلة  ويرى أن 
احملكمة تعاجل فقط بإجياز يف حكمها مســــــــــألة إســــــــــناد األعمال اليت وقعت 
قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، وأن احملكمة بذلك ترجئ قرارها بشــــــــــأن 

االعرتاض على واليتها الذي تراه على أنه ذو طابع يقوم على الوقت 
وميضي القاضي تومكا فيشري إىل حجة كرواتيا القائلة بأن   -  5
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية كانت دولة خلفًا جلمهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االشرتاكية وليست الدولة اليت تشّكل استمراراً هلا، وهلذا فإن 
صربيا “طرف باخلالفة يف اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية منذ بداية وجودها 
كدولــــــــــة”  ويذكر أن احملكمة وافقت على عرض كرواتيا بشــــــــــأن هذه 
النقطة )احلكــــــــــم، الفقرة 117(، وقررت بناًء علــــــــــى ذلك أن مجهورية 
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يوغوســــــــــالفيا االحتادية أصبحت يف 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 طرفًا يف 
اتفاقية اإلبادة اجلماعية 

ويؤكد القاضي تومكا أنه ليس مثة شــــــــــك يف أن اتفاقية   -  6
اإلبادة اجلماعية كانت ملزمة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية 
اعتباراً من 12 كانــــــــــون الثاين/يناير 1951 وقت بدء نفاذها، وكانت 
تنطبق باستمرار على كامل إقليمها  ويشدد على أنه مل يكن هناك يوم 
واحد يف أثناء النزاع، الذي بدأ يف عام 1991 وانتهى يف عام 1995، 
مل تنطبق فيه االتفاقية على ذلك اإلقليم  ويوضح أن هذا هو احلال ألن 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية ظلت طوال استمرار بقائها 
طرفًا يف االتفاقية، ومع االنفصــــــــــال التدرجيي للجمهوريات اليت كانت 
تتكــــــــــون منها أصبحــــــــــت تلك اجلمهوريات أطرافًا على أســــــــــاس اخلالفة 
اعتباراً من تاريخ اضطالعها باملسؤولية عن عالقاهتا الدولية  وبناًء على 
ذلــــــــــك مل يكن هناك فجــــــــــوة يف احلماية اليت توفرهــــــــــا االتفاقية يف النزاع 
املسلح، على الرغم من أنه كان يتعني أن تطبقها دول خمتلفة يف فرتات 
خمتلفة يف أثناء عملية احنالل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية 

ومن رأي القاضي تومكا أن القضية اليت تنظر فيها احملكمة   -  7
ليست هي التطبيق الرجعي األثر لالتفاقية، وإمنا هي باألحرى تفسري بند 
حل النزاعات الوارد يف املادة التاســــــــــعة من االتفاقية وقرار إعطاء الوالية 
للمحكمة بناًء على ذلك  ويبدأ، فيما يتعلق هبذه النقطة، باإلشــــــــــارة إىل 
حجج كرواتيا اليت تعتمد على املادة التاسعة من االتفاقية  ويرى القاضي 
تومكا أنه جيب كي يدخل النزاع يف نطاق املادة التاسعة من االتفاقية أن 
يكون حول تفسري أو تطبيق االتفاقية من جانب األطراف املتعاقدة فيها 
وليس الدولة الســــــــــلف لدولة متعاقدة فيها، وليس حول تطبيقها من قبل 
جهــــــــــة مل تكن هي الدولة الطرف يف االتفاقية وظهرت فيما بعد كدولة 

وأصبحت طرفًا فيها 
ويشري القاضي تومكا إىل املادة 4 من مواد جلنة القانون   -  8
الدويل عن مســــــــــؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليًا، اليت تنص 
على أن تصرف جهاز تابع لوحدة إقليمية للدولة يعترب عماًل من أعمال 
تلك الدولة وبالتايل يستتبع املســــــــــؤولية الدولية عنه  ويوضح أنه عندما 
ينتهي وجود تلك الدولة قد تنشــــــــــأ مسألة اخلالفة يف املسؤولية؛ وباملثل 
فإنه عندما تنفصل وحدة إقليمية تابعة لدولة سلف وتصبح دولة مستقلة 
قد تنشأ مسألة مســــــــــؤولية الدولة املنفصلة عن أعمال ارتكبتها األجهزة 
التابعة لتلك اجلهة قبل أن تنشئ نفسها كدولة  غري أنه يرى أن أيًّا من 
هاتني املســــــــــألتني ال تدخل يف والية احملكمة مبوجب املادة التاســــــــــعة من 

اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
ويصل القاضي تومكا إىل نتيجة مؤداها أن مسألة النتائج   -  9
اليت ميكن اســــــــــتخالصها من حقيقة أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
أصبحت دولــــــــــة طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية يف 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992 مســــــــــألة قانونية ينبغي البت فيهــــــــــا يف هذه املرحلة من الدعوى، 
وال ضــــــــــرورة لتوفر املزيد من املعلومات للــــــــــرد عليها  ويؤكد أن طول 
الدعوى الكبري، وتناول احملكمة املتكرر للمسائل املتعلقة باملركز القانوين 

جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية واشــــــــــرتاكها يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
يعنيان أنه قد توفرت هلا مجيع املعلومات الالزمة 

ويــــــــــربز القاضــــــــــي تومــــــــــكا، كنقطة ختاميــــــــــة أخرى، أن   -  10
مالحظاته تقوم على حقيقة أن مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية )صربيا 
اآلن( دولة خلف جلمهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية وليست 
الدولة اليت تشــــــــــكل اســــــــــتمراراً هلا  ويرى أن هذه النتيجة بشــــــــــأن نطاق 
والية احملكمة ال ترقى إىل حد اســــــــــتبعاد املسؤولية عمن ارتكبوا العديد 
من الفظائع البشــــــــــعة يف أثناء النزاع املســــــــــلح يف إقليم كرواتيا، وال تنفي 
مســــــــــؤولية الدولة اليت قد تنســــــــــب إليها أعمال مرتكــــــــــيب هذه الفظائع  
ويؤكــــــــــد، نظراً لوجود فارق أساســــــــــي بني قبول الــــــــــدول لوالية احملكمة 
واتســــــــــاق أعماهلا مع القانون الدويل، إن الدول تبقى مسؤولة عما يسند 
إليها من أعمال تتناىف والقانون الدويل، على الرغم من أن هذه األعمال 
رمبــــــــــا تكون قد ارتكبت يف فرتة ال تشــــــــــملها واليــــــــــة احملكمة  ويضيف، 
كمالحظة أخرية، أنه على الرغم من أن املدعى العام للمحكمة اجلنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة قد وجه االهتام إىل عدد من األشخاص فيما 
يتعلــــــــــق بفظائع ارتكبت يف كرواتيا فليــــــــــس من بينهم من اهتم بارتكاب 
جرمية اإلبادة اجلماعية، ويتســــــــــاءل يف ضوء ذلك كيف ستثبت كرواتيا 
أمام احملكمة، اليت ال يتسم إجراؤها بأنه جنائي، أنه قد مت ارتكاب جرمية 
اإلبادة اجلماعية  بيد أنه يرى أن هذه املسألة تتعلق مبوضوع الدعوى 

الرأي المستقل من القاضي أبراهام
يعــــــــــرب القاضي أبراهــــــــــام عن موافقته على منطــــــــــوق احلكم وعلى 
املربرات اليت رفضت احملكمة على أساســــــــــها اعرتاض صربيا القائل بعدم 
وجــــــــــود والية، على أســــــــــاس أن صربيا مل تكن طرفــــــــــًا يف اتفاقية اإلبادة 

اجلماعية، مبا يف ذلك املادة التاسعة منها، يف تاريخ تقدمي الطلب 
إاّل أن القاضــــــــــي أبراهام يعرب عن عدم تأييده لألســــــــــباب اليت يرفض 
احلكم على أساسها حجة املدعى عليه بأنه مل تكن تتوفر له يف تاريخ تقدمي 
الطلب أهلية “التقاضي إىل احملكمة” عماًل باملادة 35 من النظام األساسي 
ويرى أن الفقرات الطويلة املكرسة يف احلكم هلذه املسألة، إلثبات 
أن املدعى عليه يســــــــــتوىف شرط أهلية التقاضي إىل احملكمة ألغراض هذه 
القضية، بســــــــــبب انضمامه إىل عضوية األمم املتحدة يف 1 تشرين الثاين/
نوفمــــــــــرب 2000، كانــــــــــت يف واقع احلال ال ضرورة هلا، ألن الشــــــــــروط 
الواردة يف الفقرة 35 من النظام األساسي ال تنطبق على املدعى عليه يف 

قضية، وإمنا تنطبق على الطرف رافع الدعوى فحسب 
ويستند هذا التفسري إىل نص املادة 35، وحتليل األعمال التحضريية، 
واملمارسة السابقة للمحكمة، ويف املقام األول، املربرات املستخلصة من 
منطق وغرض النص  وبصفة خاصة، يؤدي تفســــــــــري املادة 35 على أهنا 
تنطبق على حّد سواء على مقدم الطلب واملدعى عليه، ويبدو أن احلكم 
يفعل ذلك، إىل إجياد عدم مساواة بني دولتني طرفني يف اتفاقية تتضمن 
بنــــــــــداً حلل املنازعات، عندما تكون إحدامها طرفًا يف النظام األساســــــــــي 
للمحكمة واألخرى ليســــــــــت طرفًا فيه، ويكون ذلك ملصلحة الطرف 
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األخري: إذ ميكن أن تستخدم الدولة الثانية يف أّي وقت بند حل النزاعات 
بقيامها برفع دعوى أمام احملكمة وإيداعها، هلذا الغرض، اإلعالن الذي 
 ينــــــــــص عليه القرار 9 )1946( جمللس األمن، يف حني أن الدولة األوىل 
ال تســــــــــتطيع تنفيذ نفس البند مبحض إرادهتــــــــــا، ألن الدولة املعارضة هلا 
ميكنها أن ترفض ببساطة إيداع اإلعالن كي تضع نفسها خارج والية 

احملكمة 
وباإلضافــــــــــة إىل ذلك، يعرب القاضي أبراهام عن عدم موافقته على 
الطريقــــــــــة اليت طبقت هبا احملكمة هنا “قانــــــــــون قضية مافروماتس”  ويف 
حني أنه يســــــــــلم بأن باملستطاع من حيث املبدأ األخذ بالرأي القائل بأن 
عدم توفر أهلية التقاضي إىل احملكمة يف تاريخ رفع الدعوى – من جانب 
طرف ينطبق عليه هذا الشرط – ميكن عالجه يف أثناء سري اإلجراءات، 
حيث ميكن استيفاء الشرط املطلوب قبل أن تصدر احملكمة حكمًا بشأن 
واليتها، فإن هذا يكون بشرط أنه ينبغي يف ذلك التاريخ الالحق إثبات 
أن مقدم الطلب ميكنه، إن شــــــــــاء ذلــــــــــك، أن يقدم طلبًا جديداً مماثاًل يف 
مضمونه للطلب السابق وال ميكن االعرتاض عليه بشأن والية احملكمة  
وأن مــــــــــا يكمن وراء قانون قضية مافروماتس هو الرغبة يف االقتصاد يف 
اإلجراءات  وكان ينبغي يف هذه احلالة أن يدفع هذا احملكمة إىل الفصل 
يف آثار التحفظ الذي قدمته صربيا يف عام 2001 على املادة التاســــــــــعة 
مــــــــــن اتفاقية اإلبادة اجلماعية، وتقريــــــــــر أنه ال صحة له، وهذا ما رفضت 
احملكمة أن تفعله  وأن احملكمة، بالتحاج على حنو ما فعلته، وباالكتفاء 
بأن شــــــــــرط “أهلية التقاضي إليها” كان قد استويف يف 1 تشرين الثاين/
نوفمرب 2000، التاريخ الذي كانت فيه صربيا ما زالت ملتزمة بالتأكيد 
باملادة التاســــــــــعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية، تفعل ما هو أكثر من تقدمي 
اســــــــــتثناء معقول للمبدأ الذي يقضي بوجــــــــــوب تقرير واليتها يف تاريخ 
تقدمي الطلب؛ إهنــــــــــا تلغي ذلك املبدأ صراحة يف الوقت الذي تدعي فيه 

أهنا تتمسك به 

إعالن القاضي بنونة
صوت القاضــــــــــي بنونة مؤيداً والية احملكمة للنظر يف طلب كرواتيا 
على أساس موضوع الدعوى، ألن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية كانت 
ملتزمــــــــــة باتفاقية اإلبادة اجلماعية منذ عام 1992، وأصبحت عضواً يف 
األمم املتحدة وطرفًا يف النظام األساســــــــــي للمحكمــــــــــة )بصفتها صربيا 
واجلبل األسود( يف 1 تشرين الثاين/نوفمرب 2000، حىت وإن كان ذلك 

قد وقع بعد أن رفعت كرواتيا الدعوى يف 2 متوز/يوليه 1999 
وكان ينبغي للمحكمة، اليت اعتمدت على فقهها للوصول إىل هذا 
االســــــــــتنتاج، أن تتابع حجتها على حنو أكرب وأن تدرس انضمام صربيا 
إىل اتفاقية اإلبــــــــــادة اجلماعية يف 6 آذار/مارس 2001، مع تقدمي حتفظ 
على املادة التاســــــــــعة، اليت تســــــــــند الوالية إىل احملكمة  ولو فعلت احملكمة 
ذلك لتبني هلا أن صربيا ما كانت تستطيع أن تنضم إىل معاهدة كانت 
طرفًا فيها بالفعل منذ عام 1992، وأنه ما كان ينبغي نتيجة لذلك إيالء 
االعتبــــــــــار لذلك االنضمام وال للتحفظ الــــــــــذي اقرتن به يف املقام األول  

ويــــــــــرى القاضي بنونة أنه كان ميكن للمحكمة بذلك أن تعزز أســــــــــباب 
حكمها الذي ال يزال، كما هو، ناقصًا ومن مث ال يبعث على االرتياح 

الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف
من رأي القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي أن تؤيد احملكمة الدفع 
االبتدائي األول املقدم من صربيا فيما يتعلق بأهلية املدعى عليه لالشرتاك 
يف الدعوى اليت رفعتها كرواتيا  كما أنه ينتقد قرار احملكمة باخلروج على 
القاعــــــــــدة العامة اليت تقضي بوجوب تقييم واليــــــــــة احملكمة يف تاريخ رفع 
الدعوى  وال يتفق مع احملكمة يف االستنتاج الذي خلصت إليه، وهو أن 
عدم توفر األهلية القانونية لصربيا وقت أن رفعت كرواتيا دعواها قد عوجل 
بقبوهلا فيما بعد يف عضوية األمم املتحدة  ويذكر القاضي سكوتنيكوف 
أن اســــــــــتثناء مافروماتس للقاعدة العامة املذكورة آنفًا، الذي تعتمد عليه 
احملكمة، يتناول على حنو قصري العيوب املتعلقة مبوافقة األطراف  وحق 
أّي طرف يف االلتجاء إىل احملكمة ليس مســــــــــألة موافقة، وعليه فإن غياب 

هذا احلق ليس عيبًا ميكن عالجه بتطبيق فقه مافروماتس 
ويوافق القاضي ســــــــــكوتنيكوف على االستنتاج الذي وصلت إليه 
احملكمة، وهــــــــــو أن صربيا كانت طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية وقت 
تقــــــــــدمي الطلب  غري أن هذه االتفاقية، كما أثبتت احملكمة يف أحكامها 
بشــــــــــأن مشروعية استعمال القوة، ليست معاهدة سارية املفعول باملعىن 
الــــــــــوارد يف الفقرة 2 من املــــــــــادة 35 من النظام األساســــــــــي للمحكمة  
 وهلذا فإهنا ليست مبقدورها أن ختول أهلية التقاضي إىل احملكمة لطرف 

ال يكون عضواً يف األمم املتحدة وقت رفع الدعوى 
ويرى أن األغلبية قــــــــــد أخطأت يف أهنا تركت مفتوحة حىت مرحلة 
النظر يف األسباب اجلوهرية للدعوى املسألة اليت طرحتها صربيا يف دفعها 
االبتدائي الثاين بشأن ما إذا كانت لدى احملكمة والية للنظر يف الوقائع أو 
األحداث احلاصلة قبل 27 نيسان/أبريل 1992 )التاريخ الذي خرجت 
فيه مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية إىل حيــــــــــز الوجود(  ويذكر القاضي 
 ســــــــــكوتنيكوف أن صربيا ادعت كذلك أنه حىت إذا كانت هناك والية 
فال ميكن ممارســــــــــة هــــــــــذه الوالية فيما يتصل بأحــــــــــداث وقعت قبل ذلك 
التاريخ  وهذا اإلدعاء ميثل اعرتاضًا على قبول ادعاءات كرواتيا  ويشري 
القاضي سكوتنيكوف إىل أن مسألة املقبولية اليت طرحتها صربيا ال ميكن 
أن تصبح ذات صلة إاّل إذا كان لدى احملكمة والية للنظر يف هذه احلقائق  
وجيب أن تبت احملكمة أواًل يف مسألة الوالية  وال ميكن إاّل إذا كان الرد 
باإلجياب أن تقرر احملكمة، ممارسة لواليتها، ما إذا كان بوسعها أن تنظر 
يف األحداث اليت وقعت قبل خروج مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية إىل 

حيز الوجود، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بإسناد املسؤولية 
وتوضح احملكمة أســــــــــباب ترددها يف معاجلة مسألة الوالية بصفتها 
مســــــــــألة متهيدية بذكر “أنه يلزم كي يتسىن اختاذ أّي قرار بشأن أّي من 
هاتني املســــــــــألتني )الوالية واملقبولية( أن يكون أمــــــــــام احملكمة املزيد من 
العناصر”، دون أن تبني العناصر غري املتوفرة فيما يتصل مبسألة الوالية  
ويوحــــــــــي إصرار احملكمة على أن مســــــــــأليت الوالية واملقبولية )وتدخل يف 
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املســــــــــألة الثانية، كما ترى احملكمة، مسائل إســــــــــناد الوقائع اليت حدثت 
 يف الفرتة الســــــــــابقة ليــــــــــوم 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 إىل املّدعى عليه( 
“ال تنفصالن” بأنه ميكن النظر يف مسألة إسناد املسؤولية باالقرتان مع 
مســــــــــألة الوالية والتأثري على قرار احملكمة بشأن املسألة األخرية  ولكن 
املسؤولية مبوجب القواعد العامة ملسؤولية الدول، حىت إن أمكن إثباهتا، 
ال ميكن أن تتحول إىل والية احملكمة اليت تقوم، على عكس مســــــــــؤولية 

الدول، على أساس املوافقة 
وخلصــــــــــت احملكمــــــــــة إىل أن الدولة املدعى عليها اكتســــــــــبت مركز 
الطــــــــــرف يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية عــــــــــن طريق عملية ينبغي النظر إليها 
على أهنا خالفة يف 27 نيسان/أبريل 1992، التاريخ الذي خرجت فيه 
إىل حيز الوجــــــــــود  ويرتتب على ذلك أن احملكمة ال ميكن أن تكون هلا 

والية للنظر يف أّي وقائع أو أحداث حصلت قبل ذلك التاريخ 

الرأي المستقل من القاضي الخاص فوكاس
أصبح مقدم الطلب، مجهوريــــــــــة كرواتيا، عضواً يف األمم املتحدة، 
ومن مث طرفًا يف النظام األساســــــــــي حملكمــــــــــة العدل الدولية، يف 22 أيار/
مايــــــــــو 1992  وقرر املدعــــــــــى عليه، مجهورية صربيا، يف 27 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1992، باالقرتان مع مجهورية اجلبل األســــــــــود إقامة “مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية”  وســــــــــعت هذه الدولة اجلديدة اليت تتكون من 
مجهوريتني ســــــــــابقتني يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية، إىل 
مواصلة الشخصية الدولية ليوغوسالفيا وعضويتها يف األمم املتحدة  ومل 
يبعث هذا القرار على ارتياح األمم املتحدة  وهكذا مل يسمح جلمهورية 
يوغوسالفيا االحتادية باالشرتاك يف اجلمعية العامة، ولكنها اعتربت عضواً 

يف األمم املتحدة وبالتايل طرفًا يف النظام األساس للمحكمة 
وكانت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية طرفًا يف اتفاقية 
منع جرميــــــــــة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهــــــــــا )اتفاقية اإلبادة اجلماعية( 
منــــــــــذ بــــــــــدء نفاذها يف 12 كانــــــــــون الثاين/ينايــــــــــر 1951  وبعد احنالل 
مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشرتاكية، أعربت كرواتيا ومجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف عــــــــــام 1992 عن قرارمهــــــــــا خبالفة مجهورية 
يوغوســــــــــالفيا االحتادية االشــــــــــرتاكية كطرفني يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية 

)بدون أّي حتفظ على أحكامها( 
ومــــــــــن اجللي، مع مراعــــــــــاة الوقائع الواردة آنفــــــــــًا، أنه كان من حق 
كرواتيا أن ترفع الدعوى ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف 2 متوز/
يوليه 1999  وال يتعلق طلب كرواتيا باألفعال واإلغفاالت اليت وقعت 
بعد إقامة مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية يف 27 نيسان/أبريل 1992 
فحســــــــــب، ومثة أســــــــــباب عديدة لذلك  أواًل وقبل كل شــــــــــيء، كانت 
كرواتيــــــــــا وصربيا كلتامها تضطلعان بالتــــــــــزام مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية 

واملعاقبــــــــــة عليها كوحدتني احتاديتني يف مجهورية يوغوســــــــــالفيا االحتادية 
االشرتاكية - اليت كانت طرفًا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية  وعالوة على 
ذلــــــــــك، كونت أحكام تلك االتفاقية لفرتة طويلــــــــــة من الزمن جزًءا من 
قانون دويل عريف عام ذي طبيعة مطلقة  وأخرياً، بدأ العديد من أعمال 
اإلبــــــــــادة اجلماعية اليت رفعت كرواتيا الدعوى بشــــــــــأهنا يف عام 1991، 

ولكن معاناة الضحايا استمرت فيما تلي ذلك من سنوات 

الرأي المخالف من القاضي الخاص كريتشا
يرى القاضي كريتشا أنه مل يتم استيفاء الشروط ذات الصلة لوالية 

احملكمة يف هذه القضية 
ففــــــــــي تاريخ رفــــــــــع الدعوى، مل يكن املدعى عليــــــــــه عضواً يف األمم 
املتحدة كما يتضح من وضعه القانوين يف املالبســــــــــات احمليطة بالقضية  
وليس بوســــــــــع ما يسمى “مبدأ مافروماتس” الذي يقوم على اعتبارات 
االقتصاد القضائي، أن يعاجل مضمونيــــــــــًا نقص الوضع القانوين للمدعى 

عليه كشرط إلزامي ذي طبيعة قانونية أساسية 
وفيما يتعلق بأســــــــــاس الوالية، يرى القاضي كريتشا أنه يف املرحلة 
الزمنيــــــــــة ذات الصلة مل تكن اتفاقية اإلبادة اجلماعية مطبقة بني الطرفني  
وأعــــــــــرب املدعــــــــــى عليه، عقب قبولــــــــــه يف عضوية األمــــــــــم املتحدة يف 1 
تشرين الثاين/نوفمرب 2000، وبناًء على تذكرة من األمني العام كوديع 
للمعاهــــــــــدات املتعددة األطراف، عن موافقته على التقيد باالتفاقية يف 6 
آذار/مارس 2001  ويرى القاضي كريتشا أن اإلعالن الصادر يف عام 
1992 الذي رأت احملكمة يف قضايا ذات صلة وثيقة أنه أساس العتبار 
املدعــــــــــى عليه طرفًا متعاقداً يف اتفاقيــــــــــة اإلبادة اجلماعية، غري قادر، لعدة 

أسباب، على أحداث هذه اآلثار 
وال يســــــــــتطيع القاضي كريتشــــــــــا أن يوافق على قــــــــــرار األغلبية فيما 
يتعلق بنطاق والية احملكمة القائمة على الوقت  ويرى أن الدولة القائمة 
بالفعل واليت تتقيد بالتزام دويل هي وحدها اليت ميكن أن ترتكب عماًل 
غري مشــــــــــروع دوليًا ترتتب عليه مســــــــــؤولية دولية عنه أو أن يسند إليها 
ارتكابه  وبدأ الوجود القانوين للمدعى عليه كشــــــــــخصية قانونية دولية 
جديدة ختتلف عن وضعه اخلليط واخلاليف خالل الفرتة من عام 1992 
إىل عام 2000، يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2000 بقبوله يف عضوية 

األمم املتحدة 
وفيما يتصل باملســــــــــائل الثالث مجيعها الواردة يف االعرتاض املتعلق 
بتقدمي بعض األشــــــــــخاص إىل احملاكمة، وتقدمي معلومات عن املواطنني 
املفقوديــــــــــن، وإعادة املمتلكات الثقافية، يرى القاضي كريتشــــــــــا أن هذا 

النزاع ال يدخل يف نطاق املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
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يف 19 كانون الثاين/يناير 2009، أصدرت حمكمة العدل الدولية 
حكمها يف القضية املتعلقة بطلب تفســــــــــري احلكم الصادر يف 31 آذار/
مارس 2004 يف القضية املتعلقة بـأبينا ومواطنني مكســــــــــيكيني آخرين 
)املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية( )املكسيك ضد الواليات 

املتحدة األمريكية( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفــــــــــا، وكوروما، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومــــــــــكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 61( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )1(
تقرر أن املســــــــــائل اليت تّدعي الواليات املكسيكية املتحدة أهنا 
موضــــــــــع خالف بني الطرفني، وتتطلب تفســــــــــرياً مبوجب املادة 60 
من النظام األساســــــــــي، ليست مسائل بتت فيها احملكمة يف حكمها 
الصــــــــــادر يف 31 آذار/مــــــــــارس 2004 يف القضيــــــــــة املتعلقــــــــــة بـأبينا 
ومواطنني مكســــــــــيكيني آخرين )املكســــــــــيك ضد الواليات املتحدة 
األمريكيــــــــــة(، مبا يف ذلك الفقــــــــــرة 153 )9(، ومن مث ال ميكن أن 

تؤدي إىل التفسري الذي تطلبه الواليات املكسيكية املتحدة،
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضــــــــــاة راجنيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

باإلمجاع،  )2(
تقــــــــــرر أن الواليات املتحــــــــــدة األمريكية خرقــــــــــت االلتزام الذي 
تضطلع به مبوجب األمر الذي حيدد اإلجراءات املؤقتة الصادر يف 16 
متوز/يوليه 2008، يف قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايني روخاس،

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )3(
تؤكد مــــــــــن جديد الطابع امللزم املســــــــــتمر اللتزامات الواليات 
املتحدة األمريكيــــــــــة مبوجب الفقرة 153 )9( مــــــــــن احلكم املتعلق 

بأبينــــــــــا، وحتيط علمًا بالتعهدات الــــــــــيت تقدمت هبا الواليات املتحدة 
األمريكية يف هذه الدعوى،

املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضــــــــــاة راجنيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي أبراهام؛

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )4(
ترفض، يف هذه املالبسات، طلب الواليات املكسيكية املتحدة 
إىل احملكمــــــــــة أن تأمر الواليات املتحــــــــــدة األمريكية بتوفري ضمانات 

بعدم تكرار ما حدث،
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضــــــــــاة راجنيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )5(
ترفض مجيع العروض األخرى املقدمة من الواليات املكسيكية 

املتحدة،
املؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة اخلصاونة؛ 
والقضــــــــــاة راجنيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
املعارضون: القاضي سيبولفيدا – آمور ”

*
*  *

وذّيل القاضيان كوروما وأبراهــــــــــام حكم احملكمة بإعالنني؛ وذّيل 
القاضي سيبولفيدا - آمور حكم احملكمة برأي خمالف 

*
*  *

تاريخ الدعوى وعروض الطرفني )الفقرات 1 - 10(
تشــــــــــري احملكمة إىل أن الواليات املكســــــــــيكية املتحدة )املشــــــــــار إليها 
فيما بعد باســــــــــم “املكســــــــــيك”( قدمت يف 5 حزيران/يونيه 2008 يف 
ســــــــــجل احملكمة طلبًا رفعت به دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكية 
)املشار إليها فيما بعد باسم “الواليات املتحدة”(، وتطلب مبقتضاه إىل 

طلب تفســـــــير الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة بـأبينا ومواطنين   - 173
مكســـــــيكيين آخرين )المكســـــــيك ضد الواليات المتحدة األمريكية( )المكسيك ضد الواليات 

المتحدة األمريكية(

الحكم الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2009
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احملكمة، بعد اإلشــــــــــارة إىل املادة 60 من النظام األساسي واملادتني 98 
و100 مــــــــــن النظام الداخلي للمحكمة، تفســــــــــري الفقرة 153 )9( من 
 احلكم الصادر عن احملكمة يف 31 آذار/مارس 2004 يف القضية املتعلقة 
بـــأبينا ومواطنني مكســــــــــيكيني آخرين )املكسيك ضد الواليات املتحدة 
األمريكية( )تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 12( 
)املشار إليه فيما بعد باسم “احلكم املتعلق بأبينا”(، ونصها كما يلي: 

وهلذه األسباب،  -  153“
فإن احملكمة    

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )9(
تقرر أن التعويض املناســــــــــب يف هذه القضيــــــــــة يتمثل يف التزام 
الواليات املتحدة األمريكية بأن توفر، بوســــــــــيلة ختتارها، استعراضًا 
وإعادة نظر يف قــــــــــرارات اإلدانة واألحكام الصادرة ضد املواطنني 
املكســــــــــيكيني املشــــــــــار إليهم يف الفقرات الفرعية )4( و)5( و)6( 
و)7( الواردة آنفًا، مبراعاة انتهاك احلقوق املقررة يف املادة 36 من 

االتفاقية والفقرات 138 إىل 141 من هذا احلكم” 
ويف 5 حزيران/يونيــــــــــه 2008، قامــــــــــت املكســــــــــيك بعد أن قدمت 
طلبهــــــــــا، بتقدمي طلب يف ســــــــــجل احملكمة لتحديد تدابــــــــــري مؤقتة بغية    
“احلفاظ على حقوق املكســــــــــيك ومواطنيهــــــــــا” إىل حني صدور حكم 

احملكمة يف الدعوى املتعلقة بتفسري احلكم املتعلق بأبينا 
ومبوجب أمر صادر يف 16 متوز/يوليه 2008، وبعد رفض عرض 
الواليات املتحدة الذي يطلب رد الطلب املقدم من املكســــــــــيك )الفقرة 
80 )1(( وحذفه من اجلدول العام للمحكمة، حددت احملكمة التدابري 

املؤقتة التالية )الفقرة 80 )2((:
تتخذ الواليات املتحــــــــــدة األمريكية مجيع التدابري الالزمة  “)أ( 
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على السادة هوزيه أرنستو ميدايني 
روخاس، وســــــــــيزار روبرتو فيريو رينا، وروبني رامرييز كارديناس، 
ومهربتو ليال غارســــــــــيا، وروبريتــــــــــو مورينو راموس إىل حني صدور 
احلكم بشأن طلب التفسري املقدم من الواليات املكسيكية املتحدة، 
ما مل واىل أن حيصل هؤالء املواطنون املكســــــــــيكيون اخلمســــــــــة على 
اســــــــــتعراض وإعادة نظر وفقًا للفقــــــــــرات 138 إىل 141 من حكم 
 احملكمــــــــــة الصــــــــــادر يف 31 آذار/مــــــــــارس 2004 يف القضية املتعلقة 
بـأبينا ومواطنني مكســــــــــيكيني آخرين )املكســــــــــيك ضــــــــــد الواليات 

املتحدة األمريكية(؛
تعلم حكومة الواليات املتحدة األمريكية احملكمة بالتدابري  )ب( 

املتخذة تنفيذاً هلذا األمر ”
وقررت أيضًا أن تبقي قيد نظرها إىل أن تصدر حكمها بشأن طلب 
التفسري هاتني املسألتني اللتني تشكالن موضوع هذا األمر )الفقرة 80 

 ))3(
ويف رســــــــــالتني مؤرختني 16 متوز/يوليــــــــــه 2008، أعلم رئيس قلم 
احملكمــــــــــة الطرفني أن احملكمة حددت، عماًل بالفقــــــــــرة 3 من املادة 98 

من النظام الداخلي للمحكمة، يوم 29 آب/أغسطس 2008 كموعد 
هنائــــــــــي لتقدمي الواليات املتحدة ملالحظاهتا الكتابية على طلب التفســــــــــري 
املقدم من املكســــــــــيك  ويف رسالة مؤرخة 1 آب/أغسطس 2008، قام 
وكيل الواليات املتحدة، يف معرض إشــــــــــارته إىل الفقرة 80 )2( )ب( 
مــــــــــن األمر الصادر يف 16 متوز/يوليــــــــــه 2008، بإعالم احملكمة بالتدابري 
“اليت اختذهتا الواليات املتحــــــــــدة وال تزال تتخذها” لتنفيذ ذلك األمر  
ويف رســــــــــالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 2008، أعلم وكيل املكسيك 
احملكمــــــــــة بإعدام الســــــــــيد هوزيه أرنســــــــــتو ميدايني روخــــــــــاس يف 5 آب/
أغســــــــــطس 2008 يف والية تكســــــــــاس، بالواليات املتحدة األمريكية، 
وأشار إىل الفقرة 4 من املادة 98 من النظام الداخلي للمحكمة، وطلب 
إىل احملكمــــــــــة أن تتيح الفرصة للمكســــــــــيك لتقدمي املزيد من اإليضاحات 
الكتابية لغرض إيراد املزيد من التفاصيل بشأن األسباب اجلوهرية لطلب 
التفسري يف ضوء املالحظات الكتابية املقرر أن تقدمها الواليات املتحدة 
من ناحية، “وتعديل الئحتها االدعائية لتضمينها إدعاء يقوم على انتهاك 

األمر الصادر يف 16 متوز/يوليه 2008” 
ويف 29 آب/أغســــــــــطس 2008، قدمــــــــــت الواليــــــــــات املتحدة، يف 
حدود املوعــــــــــد النهائي احملدد، مالحظاهتا الكتابية على طلب التفســــــــــري 

املقدم من املكسيك 
ويف رســــــــــالتني مؤرختني 2 أيلول/سبتمرب 2008، أبلغ رئيس قلم 
احملكمة الطرفــــــــــني أن احملكمة قررت إتاحة الفرصــــــــــة لكل منهما لتقدمي 
املزيد من املالحظات الكتابية، عماًل بالفقرة 4 من املادة 98 من النظام 
الداخلي للمحكمة، وأهنا حددت يومي 17 أيلول/سبتمرب و6 تشرين 
األول/أكتوبر 2008 كموعدين هنائيني كي تقدم املكسيك والواليات 
املتحــــــــــدة على التوايل هذه اإليضاحات اإلضافية  وقدم كل من الطرفني 

هذه اإليضاحات يف املوعدين النهائيني احملددين 
وتقدمت املكسيك يف طلبها بالطلبات التالية:

“تطلب حكومة املكســــــــــيك إىل احملكمة أن تقضي وتعلن أن 
االلتــــــــــزام الذي تضطلع به الواليات املتحــــــــــدة مبوجب الفقرة 153 
)9( من احلكم املتعلق بأبينا يشكل التزامًا بتحقيق نتيجة معينة كما 
هو مذكور بوضوح يف احلكم، وذلك باإلشــــــــــارة إىل أنه جيب على 
الواليات املتحدة أن توفر “االســــــــــتعراض وإعادة النظر فيما يتعلق 
بقرارات اإلدانة واألحكام”، مع إعطائها حرية اختيار وسيلة ذلك؛
وجيب، وفقًا هلذا االلتزام بتحقيق نتيجة معينة املذكور آنفًا أن: 
تتخذ الواليات املتحدة مجيع اخلطوات الالزمة لتوفري   -  1
التعويض املتمثل يف االستعراض وإعادة النظر اللذين قررمها احلكم 

املتعلق بأبينا؛
تتخــــــــــذ الواليات املتحــــــــــدة مجيع اخلطــــــــــوات الالزمة   -  2
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على أّي مواطن مكســــــــــيكي حيق 
له احلصول على االســــــــــتعراض وإعادة النظر مبوجب احلكم املتعلق 
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بأبينا ما مل وإىل أن يتم االنتهاء من االستعراض وإعادة النظر هذين، 
ويتقرر أنه مل حيدث أّي ضرر نتيجة لالنتهاك” 

ويف أثناء نظر الدعوى، قدم الطرفان العرضني التاليني:
باسم املكسيك،

ويف اإليضاحــــــــــات الكتابيــــــــــة اإلضافية املقدمــــــــــة إىل احملكمة يف 17 
أيلول/سبتمرب 2008:

“وعلى أساس ما سبق، تطلب حكومة املكسيك إىل احملكمة 
أن تقضي مبا يلي وتعلن عنه:

أن التفسري السليم لاللتزام الواقع على الواليات املتحدة  )أ( 
مبوجب الفقــــــــــرة 153 )9( من احلكم املتعلــــــــــق بأبينا هو أنه التزام 
بتحقيــــــــــق نتيجة معينة كما هو مذكور بوضوح يف احلكم، بتحديد 
أنه جيب على الواليات املتحدة أن توفر االســــــــــتعراض وإعادة النظر 
فيما يتعلــــــــــق بقرارات اإلدانة واألحكام؛ وأنه جيب عماًل بتفســــــــــري 

االلتزام بتحقيق نتيجة معنية الوارد آنفًا أن:
تتخــــــــــذ الواليات املتحدة، عاملة عن طريق مجيع أجهزهتا   )1(
املختصة ومجيع التقســــــــــيمات الفرعية اليت تتكون منها، مبا يف ذلك 
كل أفرع احلكومة وأي مســــــــــؤول على صعيد الواليات أو الصعيد 
االحتادي ميارس ســــــــــلطة حكوميــــــــــة، مجيع التدابــــــــــري الالزمة لتوفري 
التعويض املتمثل يف االستعراض وإعادة النظر اللذين قررمها احلكم 

املتعلق بأبينا يف الفقرة 153 )9(؛
تتخــــــــــذ الواليات املتحدة، عاملة عن طريق مجيع أجهزهتا   )2(
املختصة ومجيع التقســــــــــيمات الفرعية اليت تتكون منها، مبا يف ذلك 
كل أفرع احلكومة وأي مســــــــــؤول على صعيد الواليات أو الصعيد 
االحتادي ميارس سلطة حكومية، مجيع التدابري الالزمة لكفالة عدم 
تنفيــــــــــذ عقوبة اإلعدام على أّي مواطن مكســــــــــيكي حيق له احلصول 
على االســــــــــتعراض وإعادة النظر مبوجــــــــــب احلكم املتعلق بأبينا ما مل 
وإىل أن يتم االنتهاء من االســــــــــتعراض وإعادة النظر، ويتقرر أنه مل 

حيدث أّي ضرر نتيجة لالنتهاك؛
أن الواليــــــــــات املتحدة انتهكت أمــــــــــر احملكمة الصادر يف  )ب( 
16 متوز/يوليه 2008 واحلكم املتعلق بأبينا بإعدام هوزيه أرنستو 
ميدايني روخاس، دون أن توفر له االســــــــــتعراض وإعادة النظر وفقًا 

ألحكام احلكم املتعلق بأبينا؛
أنه يلــــــــــزم على الواليات املتحــــــــــدة أن تضمن عدم تنفيذ  )ج( 
عقوبــــــــــة اإلعدام على أّي مواطن مكســــــــــيكي آخر حيق له احلصول 
على اســــــــــتعراض وإعادة نظر مبوجب احلكم املتعلق بأبينا ما مل وإىل 
أن يتم االنتهاء من االستعراض وإعادة النظر، ويتقرر أنه مل حيدث 

أّي ضرر نتيجة لالنتهاك” 
باسم الواليات املتحدة،

يف مالحظاهتا الكتابية املقدمة يف 29 آب/أغسطس 2008:

“وعلى أســــــــــاس الوقائع واحلجج الواردة آنفًا، تطلب حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية أن تقضي احملكمة برد طلب الواليات 
املكســــــــــيكية املتحدة وتعلــــــــــن عن ذلك، وإذا رفضــــــــــت احملكمة رد 
الطلب، أن تقضي بتفســــــــــري للحكم املتعلــــــــــق بأبينا وفقًا للفقرة 62 

أعاله وتعلن عن ذلك ” )الفقرة 63( 
 وتتضمــــــــــن الفقرة 60 من املالحظات الكتابيــــــــــة للواليات املتحدة 

ما يلي:
“وتوافق الواليات املتحدة على التفسري الذي طلبته املكسيك؛ 
وتوافــــــــــق على أن احلكم املتعلق بأبينا يفرض “التزامًا بتحقيق نتيجة 
معينة”  ومن مث ليس هناك شــــــــــيء تقضي بــــــــــه احملكمة، وجيب رد 

طلب املكسيك” 
وتتضمــــــــــن الفقرة 62 من املالحظــــــــــات الكتابية للواليات املتحدة 

ما يلي:
“تطلب الواليات املتحدة أن تفسر احملكمة احلكم كما طلبت 

املكسيك – أّي على النحو التايل:
يشــــــــــّكل االلتزام الــــــــــذي تضطلع به الواليــــــــــات املتحدة مبوجب 
الفقرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينا التزامًا بتحقيق نتيجة معينة 
كمــــــــــا هو مذكــــــــــور بوضوح يف احلكم باإلشــــــــــارة إىل أنه جيب على 
الواليات املتحدة أن توفر ‘االســــــــــتعراض وإعــــــــــادة النظر فيما يتعلق 
بقرارات اإلدانة واألحكام، مع إعطائها حرية اختيار وسيلة ذلك’؛
ويف اإليضاحات الكتابية اإلضافيــــــــــة املقدمة إىل احملكمة يف 6 

تشرين األول/أكتوبر 2008
“وعلى أســــــــــاس الوقائع واحلجج الواردة آنفًا ويف املالحظات 
الكتابية األّولية املقدمة من الواليات املتحدة بشــــــــــأن طلب التفسري، 
تطلــــــــــب حكومة الواليــــــــــات املتحدة األمريكيــــــــــة أن تقضي احملكمة 
برد طلب الواليات املكســــــــــيكية املتحدة تفسري احلكم املتعلق بأبينا 
واإلعــــــــــالن عن ذلك  وكبديل لذلك وكعــــــــــروض إضافية يف حالة 
رفض احملكمة رد كامل الطلب، تطلب الواليات املتحدة أن تقضي 

احملكمة مبا يلي وتعلن عنه:
رد الطلبات اإلضافية التالية املقدمة من املكسيك: )أ( 

أن تعلــــــــــن احملكمــــــــــة أن الواليات املتحــــــــــدة انتهكت أمر   )1(
احملكمة الصادر يف 16 متوز/يوليه؛

أن تعلــــــــــن احملكمة أن الواليــــــــــات املتحدة انتهكت احلكم   )2(
املتعلق بأبينا؛

أن تأمر احملكمــــــــــة الواليات املتحدة بإصدار ضمان بعدم   )3(
التكرار؛

إجراء تفســــــــــري للحكم املتعلق بأبينا وفقًا للفقرة 86 )أ(  )ب( 
من رد املكســــــــــيك على املالحظات الكتابيــــــــــة املقدمة من الواليات 

املتحدة ”
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طلب تفسري احلكم املتعلق بأبينا
والية احملكمة فيما يتعلق بالتفسري )الفقرات 11 - 20(

تشــــــــــري احملكمة إىل أن طلب املكسيك تفسري الفقرة 153 )9( من 
حكم احملكمة الصادر يف 31 آذار/مارس 2004 قدم استناداً إىل املادة 
60 من النظام األساســــــــــي  وتنص تلك الفقــــــــــرة على أن “احلكم هنائي 
غري قابل لالســــــــــتئناف  وعند النزاع ]‘االعــــــــــرتاض أو النزاع’ يف النص 
الفرنسي[ يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم احملكمة بتفسريه، بناًء على 

طلب أّي طرف من أطرافه ”
وتشري احملكمة إىل أن أمرها الصادر يف 16 متوز/يوليه 2008 بشأن 
التدابري املؤقتة “مل يتم على أساس والية ظاهرة”، وتذكر أهنا أعلنت من 
قبل يف ذلك األمر أن “والية احملكمة على أســــــــــاس املادة 60 من النظام 
األساســــــــــي ليس مشروطة بوجود أّي أســــــــــاس آخر للوالية بني أطراف 
القضية األصلية” )األمر، الفقرة 44(  وتشري أيضًا إىل أهنا أوضحت من 
قبل “أن انسحاب الواليات املتحدة من الربوتوكول االختياري املكمل 
التفاقية فيينا للعالقات القنصلية واملتعلق بالتسوية اإللزامية للنزاعات منذ 
إصدار احلكم املتعلق بأبينا ال أثر له على والية احملكمة مبوجب املادة 60 

من النظام األساسي” )املرجع نفسه، الفقرة 44( 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أهنا ذكرت يف أمرها الصادر يف 16 متوز/يوليه 
2008 بصفة خاصًة أن احملكمة قد تنظر يف أّي طلب لتفسري أّي حكم 
يصدر عنها، شــــــــــرط أن يكون هناك “نزاع حول معىن أو مدى مدلول 
]ذلك[ احلكم” )املرجع نفسه، الفقرة 46(  وتوضح احملكمة بعد ذلك 
“أن من املناســــــــــب يف الدعوى احلالية أن تســــــــــتعرض احملكمة مرة أخرى 
مــــــــــا إذا كان هناك نزاع حول ما إذا كان االلتزام الوارد يف الفقرة 153 
)9( من احلكم املتعلق بأبينا التزامًا بتحقيق نتيجة معينة”  وتذكر “أنه 
قد يتعني عليها أيضًا يف هذه املرحلة أن تنظر فيما إذا كان يوجد بالفعل 
اختالف يف الرأي بني الطرفني حول ما إذا كان االلتزام الوارد يف الفقرة 
153 )9( مــــــــــن احلكم املتعلق بأبينا يقع على مجيع الســــــــــلطات االحتادية 

وسلطات الواليات يف الواليات املتحدة” 
مسألة وجود نزاع بني الطرفني )الفقرات 21 - 47(

ال نزاع حول طبيعة االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة 153 )9( 
)الفقرات 21 - 28(

تقــــــــــرر احملكمة، بعد أن درســــــــــت املرافعات الكتابية للطرفني، أنه ال 
يوجــــــــــد نزاع فيمــــــــــا بينهما حول ما إذا كانت الفقــــــــــرة 153 )9( تنص 
على التزام بتحقيق نتيجة معينة  وتذكر أن “هذا االلتزام بتحقيق نتيجة 
معينــــــــــة التزام جيب الوفاء به يف غضون فرتة زمنية معقولة  وحىت اجلهود 
اجلادة من جانب الواليات املتحدة، إذا ما قصرت عن توفري االستعراض 
وإعادة النظر وفقًا للفقرات 138 إىل 141 من احلكم املتعلق بأبينا، لن 

ينظر إليها على أهنا تفي هبذا االلتزام بتحقيق نتيجة معينة ”

مسألة وجود نزاع حول من يقع عليهم على وجه التخصيص 
هذا االلتزام بتحقيق نتيجة معينة )الفقرات 29 - 42(

بعــــــــــد أن أكدت احملكمة “أن للمحكمــــــــــة ذاهتا أن تقرر ما إذا كان 
يوجــــــــــد بالفعل نــــــــــزاع باملعىن الذي تنــــــــــص عليه الفقــــــــــرة 60 من النظام 
األساســــــــــي )انظر تفسري احلكمني رقم 7 ورقم 8 )املصنع يف كورزاو(، 
واحلكم رقم 11، 1927، حمكمة العدل الدويل الدائمة، السلسلة ألف، 
رقــــــــــم 13، الصفحة 12(”، تنظــــــــــر اآلن يف إمكانية أن يكون للطرفني 
رأيــــــــــان خمتلفان “فيما يتصل مبعىن أو مدى مدلول ذلك االلتزام بتحقيق 
نتيجة معينة”  وتذكر احملكمة أنــــــــــه ميكن النظر بطريقتني فيما إذا كان 
يوجد، يف إطار املادة 60 من النظام األساسي، نزاع يتطلب حله تفسرياً 

ألحكام الفقرة 153 )9( من احلكم املتعلق بأبينا 
وتدرس احملكمة، من ناحية، جمموعة متنوعة من احلجج املقدمة من 
املكســــــــــيك واليت “تشــــــــــري إىل وجود اختالف يف الفهم ميكن أن يشكل 
نزاعًا حول من يقع عليهم على وجه التخصيص االلتزام بتحقيق نتيجة 
معينة  وتشــــــــــري احملكمة بصفة خاصة إىل أن املكســــــــــيك ترى أن التفسري 
املقدم من احملكمة العليا للواليات املتحدة يف قضية ميدايني ضد تكساس 
)سجل تقارير احملكمة العليا، اجمللد 128، 2008، الصفحة 1346(، 
وهو أن أحكام حمكمة العدل الدولية ال تطبق يف حّد ذاهتا مباشــــــــــرة يف 
النظام القانوين للواليات املتحدة “ال يتفق وتفســــــــــري احلكم املتعلق بأبينا 
بصفته يفرض التزامًا بتحقيق نتيجة معينة على مجيع األجهزة التأسيسية 

للواليات املتحدة، مبا فيها اهليئة القضائية” 
ومــــــــــن ناحية أخرى، تورد احملكمة “عوامل تفيد، على العكس من 
ذلــــــــــك، بأنه ليس مثة نزاع بــــــــــني الطرفني” حول من يقــــــــــع عليهم على 
وجه التخصيص احلكم املتعلق بأبينــــــــــا  وتالحظ احملكمة أواًل، دون أن 
توفق بالضرورة على نقاط معينة أوردهتا احملكمة العليا يف األسباب اليت 
تقدمت هبا بشــــــــــأن القانون الــــــــــدويل، أن احملكمة العليا ذكرت أن احلكم 
املتعلق بأبينا يوجد التزامًا ملزمًا على الواليات املتحدة  وهذه هي احلقيقة 
على الرغم من أهنا ذكرت أن ذلك االلتزام ال يطبق تطبيقًا مباشــــــــــراً يف 
القانون احمللي، وال ميكن تنفيذه عن طريق مذكرة رئاســــــــــية”  وتضيف 
احملكمــــــــــة أن الواليــــــــــات املتحدة كررت يف مالحظاهتــــــــــا الكتابية يف 29 
آب/أغســــــــــطس 2008 تأكيد أن “احلكومة االحتادية تتكلم باسم مجيع 
األجهزة والعناصر التأسيسية ذات السلطة احلكومية وتضطلع باملسؤولية 
عنها”  وتالحظ احملكمة كذلك أن “املادة 98 )2( من النظام الداخلي 
للمحكمة تنص على أنه جيب، عندما يتقدم طرف بطلب لتفسري حكم 
مــــــــــا، توضيح النقطة أو النقاط بالضبط موضــــــــــوع النزاع حول معىن أو 
مدى مدلول احلكم”  وتذكر أنه قد أتيحت الفرصة للمكسيك يف عدة 
مناسبات كي توضح على وجه الدقة النقاط موضوع النزاع، “ولكنها 
ال تــــــــــزال مع ذلك غري حمددة فيما يتصل مباهية النزاع املزعوم على وجه 
الدقة”  وأخرياً تالحظ احملكمة أن املكســــــــــيك يف هناية املطاف مل تثبت، 
ســــــــــواء من حيث تلبية الشــــــــــروط الواردة يف املــــــــــادة 98 )2( من النظام 
الداخلــــــــــي أو بوجه عام، وجود أّي نزاع بينها والواليات املتحدة” وأن 
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“املكسيك مل تذكر على حنو دقيق أن التزام الواليات املتحدة، مبوجب 
احلكم املتعلق بأبينا، يلزم بشكل مباشر أجهزهتا أو أقسامها الفرعية  أو 
املســــــــــؤولني فيها، وإن كان باملستطاع االستدالل على ذلك من احلجج 

اليت تقدمت هبا” 
مسألة التنفيذ املباشر لاللتزام احملدد يف الفقرة 153 )9( من 

احلكم املتعلق بأبينا )الفقرات 43 - 47(
ترى احملكمة أن املنظورين املذكورين املختلفني للطرفني يوضحان 
“إدعاءين خمتلفني بشــــــــــأن ما إذا كانت الفقــــــــــرة 153 )9(     تتوخى 
التنفيذ املباشر لاللتزام الوارد فيها”  ومهما يكن ذلك، ترى احملكمة أنه 
“ستكون هناك عقبة أخرى للموافقة على طلب املكسيك، حىت إذا تبني 
يف هناية املطاف أنه يوجد يف هذه القضية نزاع باملعىن الوارد يف املادة 60 
من النظام الداخلي”  وتشري إىل أن احلكم املتعلق بأبينا ال ينص صراحة 
أو ضمنــــــــــًا يف أّي موضــــــــــع على أن احملاكم يف الواليــــــــــات املتحدة ملزمة 
بالتنفيذ املباشر للفقرة 153 )9(؛ وتذكر احملكمة أن فقهها املستقر يفيد 
بأن املسألة اليت ال يتم البت فيها يف حكم بادئ األمر “ال ميكن تقدميها 
إليها لتفسريها” يف هذا احلكم مبوجب املادة 60 من النظام األساسي 

وتضيف احملكمة أن “حجة املكسيك كما هي واردة يف الفقرة 31 
]من هذا احلكم[ تتعلق مبسألة عامة وهي آثار حكم صادر عن احملكمة 
يف النظــــــــــام القانــــــــــوين احمللي للدول األطراف يف القضيــــــــــة اليت صدر فيها 
احلكــــــــــم وليس “معىن أو مدى مدلول احلكم املتعلق بأبينا، كما تقتضي 
املادة 60 من النظام األساســــــــــي للمحكمة”  وترى “أن املسألة الكامنة 
وراء طلب املكســــــــــيك للتفسري تقع خارج الوالية اليت تنيطها املادة 60 
باحملكمة على وجه التخصيص  وســــــــــواء كان هناك نزاع أم ال، فال أثر 

لذلك على تفسري احلكم املتعلق بأبينا، وال سيما الفقرة 153 )9(” 
وختلص احملكمة مما ورد آنفًا إىل أهنا “ال ميكنها أن توافق على طلب 

املكسيك بإجراء التفسري” 
ومــــــــــع ذلك تــــــــــرى احملكمة أن اعتبارات القانــــــــــون احمللي اليت حالت 
حــــــــــىت اآلن دون تنفيذ االلتزام الواقع على الواليات املتحدة، ال ميكن أن 
تعفيها من التزامها”  وتشري إىل أنه مت السماح للواليات املتحدة باختيار 
الوســــــــــيلة لتنفيذ التزامها، وأنه جيب عليها يف حالة عدم جناحها يف ذلك 
يف فرتة زمنية معقولة عن طريق الوسيلة اليت ختتارها، أن تلجأ على سبيل 

االستعجال إىل وسيلة بديلة وفّعالة لبلوغ تلك الغاية” 
 إدعاءات إضافية تقدمت هبا املكسيك يف سياق الدعوى 

)الفقرات 48 - 60(
تنتقل احملكمة بعد ذلك إىل اإلدعاءات اإلضافية الثالثة اليت تقدمت 
هبا املكســــــــــيك، اليت ترى أن الواليات املتحدة بإعدامها الســــــــــيد هوزيه 
أرنســــــــــتو ميدايني روخــــــــــاس يف 5 آب/أغســــــــــطس 2008 دون إعطائه 
االســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين يقضي هبما احلكم املتعلق بأبينا تكون 
قــــــــــد )1( أخلت باألمر الذي حيدد التدابري املؤقتة والصادر يف 16 متوز/

يوليه 2008؛ )2( وأخلت باحلكم املتعلق بأبينا ذاته؛ )3( وجيب عليها 
أن تقدم ضمانات بعدم التكرار 

وفيمــــــــــا يتعلق بالنقطة األوىل “تقرر احملكمة أن الواليات املتحدة مل 
تنفذ التزامها مبوجب أمر احملكمة الصادر يف 16 متوز/يوليه 2008، يف 

قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايني روخاس” 
وترد احملكمة إدعاء املكســــــــــيك الثاين، مع اإلشارة إىل أن “األساس 
الوحيد للوالية املســــــــــتند إليه يف هذا اإلدعاء يف الدعوى احلالية هو املادة 
60 من النظام األساســــــــــي، وأن     تلك املادة ال تســــــــــمح هلا بالنظر يف 

االنتهاكات املمكنة للحكم الذي ُيطلب إليها أن تفسره” 
وأخــــــــــرياً، تكرر احملكمــــــــــة تأكيد أن “احلكم املتعلــــــــــق بأبينا الصادر 
عنهــــــــــا ال يزال ملزمًا، وأن الواليات املتحــــــــــدة ما برحت تضطلع بالتزام 
بتنفيذه تنفيذاً تامًا”؛ ومع مراعاة التعهدات املقدمة من الواليات املتحدة 

األمريكية يف هذه الدعوى فإهنا ترد ثالث هذه اإلدعاءات اإلضافية 
*

*  *

إعالن القاضي كوروما
يعرب القاضي كوروما، يف إعالن مرفق باحلكم يوضح فهمه ملدى 
انطبــــــــــاق املادة 60 من النظام األساســــــــــي على هــــــــــذه القضية، عن رأي 
مفــــــــــاده أن هناك على األقل اختالفني بني موقفي املكســــــــــيك والواليات 
املتحدة ميكن اعتبارمهــــــــــا “نزاعًا” مبوجب أحكام املادة 60: فلكل من 
الطرفني فهم خمتلف حول ما إذا كان احلكم املتعلق بأبينا يقتضي تنفيذ 
االســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين نص عليهما، وحــــــــــول ما إذا كانت 

االلتزامات اليت أوجدها ختضع، يف تنفيذها، للوالية احمللية 
ويف معرض اإلشــــــــــارة إىل قرار احملكمة بأن “اختالف وجهيت نظر 
الطرفني املعلن عنهما بشــــــــــأن وجود نزاع يكشــــــــــف أيضًا عن ادعاءات 
خمتلفة حول مــــــــــا إذا كانت الفقرة 153 )9( مــــــــــن احلكم املتعلق بأبينا 
تتوخى التنفيذ املباشــــــــــر لاللتزام الوارد فيهــــــــــا”، يذكر أن هذه الصياغة 
ليســــــــــت واضحة كل الوضوح ويفسرها على أهنا تعين أن طلب التفسري 
غري مقبول ألن املسائل موضوع النزاع ال تدخل يف نطاق الفقرة 153 

)9( من ذلك احلكم 
مث يعرض القاضي كوروما هنجًا كان ميكن مبقتضاه أن تقرر احملكمة 
أن طلب التفســــــــــري مقبول بطريقة تتفق وفقههــــــــــا  ويذكر أنه لو فعلت 
احملكمة ذلك ألمكنها أن تقرر يف تفســــــــــري حكمها أن للواليات املتحدة 
أن ختتــــــــــار طريقة تنفيذ التزامها مبوجب احلكم، ولكن اجلهود الرامية إىل 
إجراء االستعراض وإعادة النظر جيب أن تكون فّعالة حىت تكون متسقة 

مع احلكم املتعلق بأبينا 
وخيلص إىل نتيجة مفادها أن احملكمة بإعادة تأكيدها التزام املدعي 
عليه فيمــــــــــا يتعلق باألفراد الواردة أمساؤهم يف احلكم املتعلق بأبينا تكون 
قد تقيدت بغرض املادة 60 من النظام األساسي وهدفها  ويؤكد أنه يف 
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حني أنه قد ال يكون بوســــــــــع احملكمة أن تفسر احلكم املتعلق بأبينا الذي 
أصدرتــــــــــه، فإن القوة اإللزامية لذلك احلكــــــــــم ال تزال باقية، وأنه ما زال 
يتعني الوفاء بالتزامات معينــــــــــة واردة فيه  ويقتضي القانون الدويل وفقًا 
للمادة 94 من امليثاق – ومبادئ أساسية حلقوق اإلنسان أيضًا يف هذه 
القضيــــــــــة – االمتثال التام غري املنقوص وحســــــــــن التوقيت للحكم املتعلق 

بأبينا فيما يتعلق جبميع املواطنني املكسيكيني املذكورين فيه 

إعالن القاضي أبراهام
يوضح القاضي أبراهــــــــــام، يف إعالن مرفق باحلكم، إنه صّوت ضد 
الفقرة الفرعية )3( من املنطوق ألن البيانات الواردة فيها تتجاوز نطاق 
واليــــــــــة احملكمة مبوجب املادة 60 من النظام األساســــــــــي، ألهنا ال تتصل 

بتفسري احلكم املتعلق بأبينا وإمنا تتعلق باالمتثال له 

الرأي المخالف من القاضي سيبولفيدا - آمور
يذكــــــــــر القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور، يف رأيــــــــــه املخالف، أنه على 
 الرغم من أنه يوافق على معظم األسباب اليت استندت إليها احملكمة فإنه 
ال ميكــــــــــن أن يؤيد بعض النتائج اليت خلصت إليهــــــــــا  ويرى أن احملكمة 
ضّيعت فرصة لتسوية املسائل اليت تطلب تفسري وتوضيح معىن أو مدى 
مدلول احلكم املتعلق بأبينا  ويورد النقاط التالية اليت مل يوافق فيها على 

حكم احملكمة 
أن احملكمــــــــــة بامتناعها عــــــــــن إصدار حكم بشــــــــــأن عدم   -  1
تنفيذ الواليات املتحدة اللتزامها الدويل باالمتثال للحكم املتعلق بأبينا، 
جتاهلت ضرورة إصدار حكم يف عواقب األعمال غري املشــــــــــروعة دوليًا 

لدولة من الدول 
أن من املؤسف أن احملكمة مل جتد أن من الضروري تقرير   -  2
النتائــــــــــج القانونية املرتتبة على امتناع الواليات املتحدة عن االمتثال ألمر 
احملكمة الذي حيدد التدابري املؤقتة، واالمتثال أيضًا للحكم املتعلق بأبينا  
فاملســــــــــؤولية الدولية لدولة ما تنشأ عن أفعال أجهزة أو سلطات خمتصة 
تعمل يف تلك الدولة  ولقد أثبتت املكسيك أن الواليات املتحدة تضطلع 
بالتزام بتحقيق نتيجة معينة، وجيب عماًل هبذا االلتزام أن تتخذ الواليات 
املتحدة، عاملة عن طريق مجيع أجهزة الدولة بدون استثناء، مجيع التدابري 

الالزمة لتوفري التعويض الــــــــــذي ينص عليه احلكم املتعلق بأبينا  وقررت 
احملكمة أاّل تفصل يف آثار انتهاك الواليات املتحدة اللتزاماهتا الدولية 

كان ينبغي للمحكمة أن تؤكد من جديد القوة اإللزامية   -  3
حلكمي الغران وأبينا الصادرين عنها، ووجود حقوق فردية تقضي هبا 
املادة 36 من اتفاقية فيينا لتبديد مجيع الشــــــــــكوك اليت أثارهتا الســــــــــلطات 
االحتادية وســــــــــلطات الواليات يف الفرعني التنفيذي والقضائي للحكومة 

يف الواليات املتحدة 
ال يكفي اإلدعــــــــــاء بأن منطوق احلكــــــــــم املتعلق بأبينا له   -  4
قوة إلزاميــــــــــة إذا أصبحت أحكامه غري قابلة للتنفيــــــــــذ قانونًا يف مواجهة 
إنفــــــــــاذ قاعدة العجز اإلجرائي عن األداء يف حماكــــــــــم الواليات املتحدة  
وكان ينبغي للمحكمة لدى تفسري معىن ومدى مدلول الفقرة 153 من 
احلكم املتعلق بأبينا، أن تنظر يف األسباب الكامنة وراء احلكم واليت تفيد 
بــــــــــأن قاعدة العجز اإلجرائي عن األداء متثل عقبة قضائية تبطل وجتهض 

احلقوق املتضمنة يف املادة 36 من اتفاقية فيينا 
ال يزال يوجد نزاع بني املكسيك والواليات املتحدة، ال   -  5
فيما يتعلق بالنزاع الذي تنص عليه املادة 60 حول تفسري االلتزام الذي 
يفرضه احلكم املتعلق بأبينا فحسب، وإمنا أيضًا فيما يتصل بالنزاع الذي 

تشري إليه املادة 38 )1( حول عدة نقاط قانونية وحول الوقائع 
تأخذ املكسيك والواليات املتحدة بآراء متعارضة بشأن   -  6
اآلثــــــــــار احمللية لاللتزامات الدولية  وكان بوســــــــــع احملكمة أن تعزز تطوير 
القانون الدويل بتسوية املسائل اليت تطرحها هذه التفسريات املتضاربة 

تعتمد احملكمــــــــــة على فهم خاطئ ملوقف املكســــــــــيك يف   -  7
حكمها بأنه ال يوجد نزاع بني الطرفني  فاملكسيك ال تطعن يف أن عدم 
االمتثــــــــــال لاللتزام الذي يقضي به احلكــــــــــم املتعلق بأبينا يرجع إىل اجلهاز 
التنفيذي االحتادي وحده يف الواليات املتحدة، وذكرت املكســــــــــيك أن 
القــــــــــرار احملدد بعدم توفري االســــــــــتعراض وإعادة النظــــــــــر القضائيني اللذين 
يقضــــــــــي هبما احلكم املتعلق بأبينا يرجع إىل احملكمــــــــــة العليا يف الواليات 
املتحــــــــــدة  ويوجد بني الطرفني نزاع حول النتيجة القانونية حلكم صادر 
عن احملكمــــــــــة العليا يف الواليات املتحدة بأن االلتزام الدويل ال يشــــــــــكل 

قانونًا احتاديًا ملزمًا بدون تشريع للتنفيذ 
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أصــــــــــدرت حمكمــــــــــة العدل الدوليــــــــــة، يف 3 شــــــــــباط/فرباير 2009، 
حكمها املتعلق بقضية ختطيط احلدود البحرية يف البحر األسود )رومانيا 

ضد أوكرانيا( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائــــــــــب الرئيــــــــــس اخلصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة راجنيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
وبويرغنتال،وأُووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، 
وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان اخلاصان كوت، وأوكســــــــــمان؛ 

ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 219( على النحو التايل: 

   “
إن احملكمة،
باإلمجاع،

تقــــــــــرر أنه ابتداًء من النقطــــــــــة 1، كما اتفق الطرفان يف املادة 1 
من معاهدة نظام حــــــــــدود الدولتني لعام 2003، يتبع خط احلدود 
البحــــــــــري الوحيد، الذي يرســــــــــم حدود اجلرف القــــــــــاري واملنطقة 
االقتصادية اخلالصة لكل من رومانيا وأوكرانيا يف البحر األســــــــــود، 
قوس البحر اإلقليمي ألوكرانيا احمليط جبزيرة الثعابني على بعد 12 
مياًل حبريًا من ســــــــــاحل اجلزيرة حىت النقطــــــــــة 2 )ذات اإلحداثيات 
املؤلفــــــــــة من تقاطع خــــــــــط العــــــــــرض 45˚ 03’ 18” مشااًل وخط 
الطــــــــــول 30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقًا(، حيث يتقاطــــــــــع القوس مع 
اخلط املتساوي البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا املتالصقني  
ويتبــــــــــع خط احلدود مــــــــــن النقطــــــــــة 2 )ذات اإلحداثيات املؤلفة من 
 تقاطع خــــــــــط العــــــــــرض 45˚ 03’ 18.5” مشــــــــــااًل وخط الطول 
30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقًا( مروراً بالنقطة 3 )ذات اإلحداثيات 
املؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 46’ 38.7” مشااًل وخط 
الطول 30˚ 58’ 37.3” شــــــــــرقًا( والنقطة 4 )ذات اإلحداثيات 
املؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 44’ 13.4” مشااًل وخط 
الطول 31˚ 10’ 27.7” شــــــــــرقًا( حىت يصل إىل النقطة 5 )ذات 
اإلحداثيــــــــــات املؤلفة من تقاطع خــــــــــط العرض 44˚ 02’ 53.0” 
مشــــــــــااًل وخط الطول 31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقًا(  ومن النقطة 5 
يواصل خط احلدود البحري على طول اخلط املتساوي البعدين عن 
ساحلي رومانيا وأوكرانيا املتقابلني، متجهًا إىل اجلنوب من السمت 
اجليوديسي 185˚ 23’ 54.5” حىت يصل إىل املنطقة اليت ميكن 

أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة ”

1 - التسلسل الزمين لإلجراءات واملذكرات املقدمة من الطرفني 
)الفقرات 1 - 13(

أودعــــــــــت رومانيا يف 16 أيلول/ســــــــــبتمرب 2004 طلبــــــــــًا أقامت به 
دعــــــــــوى ضد أوكرانيا فيما يتعلق بإنشــــــــــاء خط حدود حبري وحيد بني 
الدولتني يف البحر األسود، وبذلك تعيني حدود اجلرف القاري واملنطقة 
االقتصادية اخلالصة لكل منهما”  تقول رومانيا يف طلبها إهنا وقعت هي 
وأوكرانيا يف 2 حزيران/يونيه 2007، معاهدة عالقات تعاون وحسن 
جوار، وكذلك اتفاقًا إضافيًا التزمت مبوجبه الدولتان بإجياد اتفاق بينهما 
على املســــــــــائل املذكورة أعاله  ودخلت كلتــــــــــا الوثيقتني حيز النفاذ يف 
22 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 1997  وتدعي رومانيا أن املفاوضات اليت 

ُعقدت منذ سنة 1998 مل تؤدِّ إىل نتيجة 
كأساس الختصاص احملكمة استندت رومانيا إىل املادة 4 )ح( من 
االتفاق اإلضايف اليت تنص، فيما تنص عليه، على إحالة النزاع إىل حمكمة 
العدل الدولية بناًء على طلب أّي من الطرفني إذا مل حُيَلَّ يف فرتة معقولة 

من الزمن، يف موعد ال يتجاوز سنتني من بدء املفاوضات 
 الطرفان خمتلفان على مســــــــــار خط احلدود البحري املراد إنشــــــــــاؤه، 
ال سيما دور جزيرة الثعابني يف هذا الصدد )وهي َمعلم جغرايف يقع يف 
الشــــــــــمال الغريب من البحر األسود، على بعد حنو 20 مياًل حبريًا شرقي 

دلتا هنر الدانوب( 
نظراً إىل أنه ال يوجد يف هيئة احملكمة قاض حيمل جنســــــــــية أّي من 
الطرفني، مضى كل طرف إىل ممارسة احلق الذي متنحه إياه الفقرة 3 من 
املادة 31 من النظام األساسي للمحكمة باختيار قاض خاّص للجلوس 
يف احملكمة أثناء نظرها يف هذه القضية  فاختارت رومانيا السيد جان-
بيري كوت )فرنســــــــــا( واختارت أوكرانيا الســــــــــيد برنارد هـ  أوكسمان 

)الواليات املتحدة األمريكية( 
قدمــــــــــت رومانيــــــــــا مذكرهتا وقدمت أوكرانيــــــــــا مذكرهتا املضادة يف 
اآلجال اليت حددهتا احملكمة هلذه الغاية يف أمر صادر يف 19 تشرين الثاين/
نوفمرب 2004  وأذنت احملكمــــــــــة، مبوجب أمر صادر يف 30 حزيران/
يونيه 2006، لرومانيا بإيداع مذكرة جوابية وألوكرانيا بإيداع مذكرة 
تعقيبيــــــــــة، وحددت أجلــــــــــني إليداع هاتني املذكرتــــــــــني  أودعت رومانيا 
مذكرهتــــــــــا اجلوابية يف األجل احملدد  ومددت احملكمة مبوجب أمر صادر 
يف 8 حزيران/يونيــــــــــه 2007 األجل احملدد إليــــــــــداع أوكرانيا مذكرهتا 
التعقيبية  وأودعت أوكرانيا مذكرهتا التعقيبية يف غضون األجل املمدد 
عقدت جلســــــــــات اســــــــــتماع علنية يف الفرتة من 2 إىل 19 أيلول/
سبتمرب 2008  وطرح أحد القضاة أثناء جلسات االستماع أسئلة على 
الطرفني، ورد الطرفان شفويًا على هذه األسئلة وفقًا للفقرة 4 من املادة 

174 - تعيين الحدود البحرية في البحر األسود )رومانيا ضد أوكرانيا(

الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2009
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61 من الئحة احملكمة  وُقدمت يف اإلجراءات الشفوية معروضات من 
الطرفني )انظر أيضًا اخلريطة اجململة رقم 1 املرفقة هبذه الوثيقة(:

باسم حكومة رومانيا،
يف جلسة االستماع املعقودة يف 16 أيلول/سبتمرب 2008:

“تطلــــــــــب رومانيا باحرتام من احملكمة أن ترســــــــــم خط حدود 
حبريًا وحيداً يقســــــــــم املناطق البحرية لرومانيــــــــــا وأوكرانيا يف البحر 

األسود، ذات األوصاف التالية:
مــــــــــن النقطة أف )F(، الواقعة علــــــــــى تقاطع خط العرض  )أ( 
45˚ 05’ 21” مشااًل وخط الطول 30˚ 02’ 27” شرقًا، على 
 ،)X( قوس اخلط البحري احمليط جبزيــــــــــرة الثعابني إىل النقطة إكس
الواقعة علــــــــــى تقاطع خط العــــــــــرض 45˚ 14’ 20” مشااًل وخط 

الطول 30˚ 29’ 12” شرقًا؛
من النقطة X خبط مستقيم إىل النقطة واي )Y(، الواقعة  )ب( 
 على تقاطع خــــــــــط العرض 45˚ 11’ 59” مشــــــــــااًل وخط الطول 

30˚ 49’ 16” شرقًا؛
مث على اخلط املتســــــــــاوي البعَدين بني ســــــــــاحلي أوكرانيا  )ج( 
ورومانيــــــــــا املتالصقني َذَوي الصلة، من النقطــــــــــة Y، مروراً بالنقطة 
دال )D( الواقعــــــــــة على تقاطع خط العرض 45˚ 12’ 10” مشااًل 
وخط الطول 30˚ 59’ 46” شــــــــــرقًا إىل النقطة يت )T(، الواقعة 
 علــــــــــى تقاطع خط العــــــــــرض 45˚ 09’ 45” مشااًل، وخط الطول 

31˚ 08’ 40” شرقًا؛
مث على خط الوســــــــــط بني ســــــــــاحلي رومانيــــــــــا وأوكرانيا  )د( 
املتقابلــــــــــني َذَوي الصلة من النقطة T – مــــــــــروراً بالنقطتني الواقعتني 
علــــــــــى تقاطــــــــــع خــــــــــط العــــــــــرض 44˚ 35’ 00” مشــــــــــااًل وخــــــــــط 
 الطــــــــــول 31˚ 13’ 43” شــــــــــرقًا وعلــــــــــى تقاطــــــــــع خــــــــــط العرض 
44˚ 04’ 05” مشااًل وخط الطول 31˚ 24’ 40” شــــــــــرقًا إىل 
النقطة زاي )Z( الواقعة على تقاطع خط العرض 43˚ 26’ 50” 

مشااًل وخط الطول 31˚ 20’ 10” شرقًا” 
باسم حكومة أوكرانيا،

يف جلسة االستماع املعقودة يف 19 أيلول/سبتمرب 2008:
“نظراً إىل األسباب الواردة يف مرافعات أوكرانيا الشفوية والكتابية، 
تطلب أوكرانيا من احملكمة أن تقضي وتعلن أن اخلط الذي يعني حدود 
اجلرف القاري لكل من أوكرانيــــــــــا ورومانيا، ومنطقتيهما االقتصاديتني 

اخلالصتني هو على النحو التايل: 
مــــــــــن النقطــــــــــة )النقطة 1( احملــــــــــددة يف املادة 1 مــــــــــن معاهدة  )أ( 
ســــــــــنة 2003 بــــــــــني أوكرانيــــــــــا ورومانيا بشــــــــــأن احلدود بــــــــــني الدولتني 
 أوكرانيا ورومانيــــــــــا، وذات اإلحداثيات املؤلفة من تقاطع خط العرض 
45˚ 05’ 21” مشــــــــــااًل وخــــــــــط الطــــــــــول 30˚ 02’ 27” شــــــــــرقًا، 
ميــــــــــر اخلط على طول خط مســــــــــتقيم إىل النقطــــــــــة 2، ذات اإلحداثيات 

 املؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 54’ 00” مشااًل؛ وخط الطول 
30˚ 06’ 00” شرقًا؛

مــــــــــن النقطة 2، يســــــــــري اخلط مبحــــــــــاذاة مست مقــــــــــداره 150  )ب( 
 درجة إىل النقطــــــــــة 3، ذات اإلحداثيات املؤلفة من تقاطع خط العرض 
43˚ 20’ 37” مشــــــــــااًل، وخــــــــــط الطول 31˚ 05’ 39” شــــــــــرقًا؛ مث 
يواصل الســــــــــري مبحاذاة السمت نفسه حىت يصل إىل نقطة حيتمل عندها 

أن تبدأ مصاحل أطراف ثالثة يف التأثري يف تعيني احلّد 
2 - اجلغرافيا العامة )الفقرات 14 - 16(

تالحظ احملكمة أن املنطقة البحرية اليت سينفَُّذ فيها تعيني احلدود يف 
هذه القضية تقع يف اجلزء الشــــــــــمايل الغريب من البحر األسود  وتشري إىل 
أنــــــــــه يقع يف املنطقة، على بعد حنــــــــــو 20 مياًل حبريًا من دلتا هنر الدانوب 
تضريس طبيعي يسمى جزيرة الثعابني  وترتفع جزيرة الثعابني هذه فوق 
مستوى سطح البحر عند حدوث املد فتكون مساحتها 0.17 كيلومرت 

مربع ويبلغ حميطها حنو 000 2 مرت 
3 - القضايا القانونية األّولية )الفقرات 17 - 42(
موضوع النزاع )الفقرات 17 - 19(  1 - 3

تشري احملكمة إىل أن النزاع بني رومانيا وأوكرانيا يتعلق بإقامة خط 
حدود حبري وحيد يعني حدود اجلرف القاري واملنطقتني االقتصاديتني 

اخلالصتني للدولتني يف البحر األسود 
اختصاص احملكمة ومدى هذا االختصاص   2 - 3 

)الفقرات 20 - 30(
الطرفــــــــــان متفقان يف أن مجيع شــــــــــروط اختصــــــــــاص احملكمة كانت 
مســــــــــتوفاة يف وقت إيداع الطلب وأن احملكمة، بنــــــــــاًء على ذلك، لديها 
اختصــــــــــاص ألن تبتَّ يف القضية  غري أهنما خمتلفان يف مدى االختصاص 

املمنوح للمحكمة بالضبط 
تالحظ احملكمة أن أوكرانيا ال تدعي بأنه ال ميكن مبوجب القانون 
الــــــــــدويل، من حيث املبدأ، أن يكــــــــــون مثة خط لتعيني احلدود يفصل بني 
البحر اإلقليمي لدولة مــــــــــا واملنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرف القاري 
لدولة أخرى  والواقع هو أن احملكمة قد قررت أنه يوجد خط من هذا 
القبيــــــــــل يف آخر حكم هلا يف تعيني احلــــــــــدود البحرية )انظر النزاع الربي 
والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(، احلكم الصادر يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007(  وإمنا 
تعتمد أوكرانيا على أحكام الفقرة 4 )ح( من االتفاق اإلضايف، اليت يف 
رأيها، “ترى أن األطراف مل تكن تتوقع أنه سُيطلب من احملكمة تعيني 
حدود حبريــــــــــة جلميع األغراض مبحاذاة احلــــــــــّد اخلارجي للبحر اإلقليمي 

ألوكرانيا” حول جزيرة الثعابني 
صياغة الفقرة 4 )ح( من االتفاق اإلضايف اليت تقول إن “مشــــــــــكلة 
تعيني حدود اجلــــــــــرف القاري واملنطقتني االقتصاديتــــــــــني اخلالصتني     
ســــــــــُتحل من قبل حمكمة العدل الدولية”، صياغة حمايدة يف مسألة ما إذا 
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كان جيب أن تكون هــــــــــذه املناطق على كال جانيب اخلط بكامل طوله  
وترى احملكمة أن عليها أن تفســــــــــر الفقــــــــــرة 4 )ح( من االتفاق اإلضايف 
الــــــــــيت تعطي احملكمة اختصاصًا يف ضوء موضوع ذلك االتفاق ومقصده 

وسياقه 
ُعقد االتفاق يف نفس اليوم الذي ُعقدت فيه معاهدة حســــــــــن اجلوار 
والتعاون بني رومانيــــــــــا وأوكرانيا، اليت تنص الفقرة 2 من املادة 2 منها 

على أن:
“يعقد الطرفان معاهدة مستقلة بشــــــــــأن نظام احلدود بني الدولتني 
وسوف تسوِّيان مشكلة تعيني جرفهما القاري واملنطقة االقتصادية 
اخلالصة لكل منهما يف البحر األسود على أساس املبادئ واإلجراءات 
املتفق عليها مبوجب تبادل للرسائل بني وزيري خارجيتهما، يتم يف 
نفس الوقت الذي توقع فيه املعاهدة  ويبدأ نفاذ التفامهات الواردة 
يف تبــــــــــادل الرســــــــــائل هذا يف نفس الوقت الذي يبــــــــــدأ فيه نفاذ هذه 

املعاهدة ”
ينص االتفاق اإلضايف علــــــــــى طريقة تفعيل التزام الطرفني الوارد يف 
الفقرة 2 من املادة 2 من معاهدة حسن اجلوار والتعاون املذكورة أعاله  
ونص الطرفان على وجه التحديد يف الفقرة 1 من االتفاق اخلاص على 
عقد معاهدة بشــــــــــأن نظام احلدود بني الدولتــــــــــني “يف موعد ال يتجاوز 
ســــــــــنتني من تاريخ بدء نفاذ معاهدة حســــــــــن اجلوار والتعاون”، اليت بدأ 
نفاذها يف 22 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 1997  ونص الطرفان يف الفقرة 
4 من االتفاق نفسه حتديداً على أن يتفاوض الطرفان على تعيني حدود 
اجلــــــــــرف القاري واملنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني يف البحر األســــــــــود  
وتعترب احملكمة أن الطرفني ينويان حل مجيع مسائل احلدود بينهما، سواء 
يف الرب أو يف البحر، بطريقة شاملة  ومبوجب تفسري أوكرانيا الضيق “لن 
حتل احملكمة مشــــــــــّكلة تعيني احلدود” بــــــــــني الدولتني إن مل حتكم بصورة 

رئيسية لصاحل أوكرانيا 
تالحــــــــــظ احملكمة أن معاهدة نظام حــــــــــدود الدولتني عقدت يف 17 
حزيران/يونيه 2003، أّي يف غضون ست سنوات من بدء نفاذ معاهدة 
حسن اجلوار والتعاون، ال يف غضون سنتني كما كان متوقعًا يف األصل  
وتصف معاهــــــــــدة نظام احلدود املعقودة ســــــــــنة 2003، يف املادة األوىل 
منهــــــــــا، خط احلدود بني الطرفني ال يف الرب فحســــــــــب، وإمنا اخلط الذي 
يفصــــــــــل بني حبريهما اإلقليميني أيضــــــــــًا، حىت نقطة تقع على تقاطع خط 
العرض 45˚ 05’ 21” مشااًل وخط الطول 30˚ 02’ 27” شــــــــــرقًا، 
وهي نقطة التقاء ]حبر أوكرانيا اإلقليمي حول جزيرة الثعابني[ مع حد 

دولة رومانيا الذي مير باحلّد اخلارجي لبحرها اإلقليمي” 
ومل يتــــــــــم التوصل إىل اتفاق بشــــــــــأن تعيني حــــــــــدود اجلرف القاري 
واملنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني يف البحر األســــــــــود  وتصور الطرفان 
يف الفقــــــــــرة 4 )ح( مــــــــــن االتفاق اإلضايف أنه ميكــــــــــن ألّي منهما يف هذه 
الظروف أن يطلب من احملكمة أن تبتَّ يف مسألة تعيني احلدود  وبذلك 
حيــــــــــل حكم احملكمة حمل االتفاق غري املوجود بني الطرفني بشــــــــــأن تعيني 

حدود اجلرف القاري واملنطقتــــــــــني االقتصاديتني اخلالصتني، وحيل مجيع 
هذه املسائل اليت مل حيلها الطرفان 

وإن احملكمة ستأخذ يف احلســــــــــبان، يف أدائها ملهمتها هذه، حسب 
األصول، االتفاقات السارية بني الطرفني، املتصلة بتعيني البحر اإلقليمي 
لكل منهمــــــــــا  وال يوجد لدى احملكمة اختصاص يف تعيني حدود البحر 
اإلقليمــــــــــي لكل من الطرفني  وإمنا يشــــــــــمل اختصاصهــــــــــا تعيني جرفهما 
القاري ومنطقتيهما االقتصاديتني اخلالصتني  غري أنه ال يوجد شــــــــــيء، 
خالفًا ملا قالته أوكرانيا، مينع من ممارســــــــــة ذلــــــــــك االختصاص على حنو 
جيعل جزًءا من اخلط يسفر عن تعيني احلّد بني املنطقة االقتصادية اخلالصة 
لدولة وجرفها القــــــــــاري، من جهة، واحلّد اخلارجــــــــــي لبحرها اإلقليمي 

للدولة األخرى من جهة أخرى 
القانون املنطبق )الفقرات 31 - 42(  3 - 3

ستأخذ احملكمة يف احلسبان، لدى تقريرها ما الذي ميكن أن يكون 
خط تعيني حدود حبري وحيد، االتفاقات الســــــــــارية بني الطرفني  وإن 
مســــــــــألة ما إذا كانت املذكرات الشــــــــــفوية املعقودة بــــــــــني رومانيا واحتاد 
اجلمهوريات االشــــــــــرتاكية السوفياتية يف الســــــــــنوات 1949، و1963، 
و1974 تشــــــــــكل اتفاقات متصلة بتعيني احلدود باملعىن الوارد يف الفقرة 
4 من املادة 74 والفقرة 4 من املادة 83 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار، تتوقف على االستنتاج الذي ستتوصل إليه احملكمة بشأن ادعاء 
رومانيا أهنا تنشئ جزًءا أّوليًا من احلدود البحرية اليت جيب على احملكمة 

أن حتددها  تنظر احملكمة يف هذه املسألة يف الفرع الرابع 
فيمــــــــــا يتعلق باملبادئ الواردة يف الفقرات الفرعية 4 )أ( إىل )هـ( من 
االتفاق اإلضايف، ترى احملكمة أن ديباجة تلك الفقرة اليت تنص على أن 
حكوميت أوكرانيا ورومانيا ستتفاوضان على اتفاق يعني حدود اجلرف 
القاري واملنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني يف البحر األسود على أساس 
املبادئ واإلجراءات التالية” )التوكيد مضاف( تفيد بأن الطرفني قصدا 
أن تؤخــــــــــذ هذه املبادئ يف احلســــــــــبان يف مفاوضاهتما على تعيني احلدود 
البحرية، لكنها ال تشــــــــــكل القانون الذي جيــــــــــب أن تطبقه احملكمة  وال 
يعين هــــــــــذا بالضرورة أن هذه املبادئ يف حــــــــــد ذاهتا ال تنطبق على هذه 
القضية؛ وإمنا ميكن أن تنطبق بقدر ما تشــــــــــكل جزًءا من قواعد القانون 
الدويل ذات الصلة  وتالحظ احملكمة كذلك أن املبادئ الوارد ذكرها يف 
االتفاق اإلضايف إمنا وضعها الطرفان يف سنة 1997  وإن دخول اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار حيز النفاذ بني الطرفني يف سنة 1999 يعين 
أن مبــــــــــادئ تعيني احلدود البحرية الــــــــــيت جيب أن تطبقها احملكمة يف هذه 

القضية حتددها الفقرة 1 من املادتني 74 و83 من تلك االتفاقية 
وأخرياً، فيما يتعلق بتصريــــــــــح رومانيا، تالحظ احملكمة أن الدولة، 
مبوجــــــــــب املادة 310 من اتفاقية األمم املتحــــــــــدة لقانون البحار، ال متنع 
من اإلدالء بتصرحيات وبيانــــــــــات عندما توقع االتفاقية أو تصدق عليها 
أو تنضم إليها، شريطة أاّل هتدف هذه التصرحيات والبيانات إىل استثناء 
أو تعديل األثر القانوين ألحــــــــــكام االتفاقية من تطبيقها على الدولة اليت 
أدلــــــــــت بالتصريح أو البيان املذكور  لذلك، ســــــــــتطبق احملكمة األحكام 
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رت يف فقه  ذات الصلة من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، كما ُفسِّ
احملكمة، وفقًا للمادة 31 مــــــــــن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املعقودة 
يف 23 أيار/مايــــــــــو 1969  وإن تصريح رومانيا يف حّد ذاته ال يؤثر يف 

تفسري احملكمة 
4 - تعيني احلدود البحرية القائم بني الطرفني )أثر املذكرات الشفوية 
املؤرخة 1949 و1963 و1974، وكذلك معاهديت 1949 
و1961 بني رومانيا واالحتاد السوفيايت، ومعاهدة 2003 بني 

رومانيا وأوكرانيا( )الفقرات 43 - 76(
تالحــــــــــظ احملكمة أن الطرفني خمتلفان يف مســــــــــألة ما إذا كان يوجد 
مــــــــــن قبل حد حبري متفق عليه جلميع األغــــــــــراض حول جزيرة الثعابني  
ومها لذلك خمتلفان أيضًا يف نقطة البدء بتعيني ذلك احلّد اليت ســــــــــتضعها 
احملكمة  ولتوضيح املســــــــــائل اليت هي قيد املناقشة، جيب أن متيز احملكمة 
بني هاتني املســــــــــألتني: أواًل، حتديد نقطــــــــــة البدء بتعيني احلّد كدالَّة للحّد 
الربي واحلّد البحري اللذين حددمها الطرفان من قبل؛ ثانيًا، مســــــــــألة ما 
إذا كان يوجــــــــــد حد حبري متفق عليه حول جزيــــــــــرة الثعابني، وما هي 
طبيعة ذلك احلد، وعلى وجه اخلصوص مســــــــــألة ما إذا كان يفصل بني 
البحــــــــــر اإلقليمي ألوكرانيا واجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة 

لرومانيا، كما تدعي األخرية وتنكره السابقة 
تالحظ احملكمة أواًل أن املذكرات الشــــــــــفوية لســــــــــنة 1949 كانت 
نتيجــــــــــة لعمل جلنة احلدود الســــــــــوفياتية - الرومانية املشــــــــــرتكة يف تنفيذ 
بروتوكــــــــــول تعيني خط احلدود بني الدولتني مجهورية رومانيا الشــــــــــعبية 
واحتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفياتية، املوقع يف موسكو يف 4 شباط/
فرباير 1948 )املشار إليه فيما يلي أدناه باسم “بروتوكول 1948”(  
وظهــــــــــر من هذه املفاوضات أن هذا الربوتوكول يهدف بالدرجة األوىل 
إىل تعديــــــــــل مــــــــــا اتُّفق عليه يف معاهدة الصلح املوقعة يف باريس يف ســــــــــنة 
1947 بــــــــــني دول احللفاء والدول املرتبطة هبا وبني رومانيا، اليت أكدت 
َ “مبوجب االتفاق بني  أن احلّد بني االحتاد الســــــــــوفيايت ورومانيا قد ُعنيِّ
االحتاد السوفيايت ورومانيا يف 28 حزيران/يونيه 1940، واالتفاق بني 

االحتاد السوفيايت وتشيكوسلوفاكيا يف 29 حزيران/يونيه 1945” 
ال يــــــــــرد يف نص معاهــــــــــدة الصلح أّي حكم صريــــــــــح يتصل جبزيرة 
الثعابــــــــــني  غري أن بروتوكــــــــــول 1948 ينص على املكان الذي جيب أن 

يقع فيه احلّد بني الدولتني على النحو التايل:
مير احلّد بني الدولتني رومانيا و]االحتاد الســــــــــوفيايت[،   - 1“
املبــــــــــني على اخلرائط امللحقة هبذا الربوتوكول، املرفق األول واملرفق 

الثاين، على النحو التايل:
وفقًا للمرفق األول: )أ( 

]وصف احلّد الربي بني رومانيا واالحتاد السوفيايت[؛
وفقًا للمرفق الثاين: )ب( 

مبحــــــــــاذاة هنر الدانــــــــــوب من باردينا إىل البحر األســــــــــود، تاركًا 
جزر تتارو ميك، ودالريو ميك وماري، ومايكان وليمبا يف جانب 

االحتاد السوفيايت، وجزر تتارو ماري وتشرينوفكا وبابينا يف اجلانب 
الروماين؛ وإدراج حزيرة الثعابني، الواقعة يف البحر األسود، شرقي 

مصب هنر الدانوب، يف االحتاد السوفيايت ”
حتتوي املذكرة الشــــــــــفوية املعنية بوصف احلّد بني الدولتني، املؤرخة 
27 أيلول/ســــــــــبتمرب 1949، على وصف كامل لتعيني احلدود، وبذلك 
تؤثر يف شــــــــــكل مرور خط احلدود بني الدولتــــــــــني من نقطة احلدود رقم 
1052 إىل عالمــــــــــة احلدود رقم 1439، مغطيــــــــــًا احلّد الربي يف منطقة 
احلــــــــــدود الوطنية واحلّد البحري حىت النقطــــــــــة 1439  إنه وصف احلّد 
الوارد يف املذكرة الشــــــــــفوية، واملنقول إىل اتفاقات الحقة، الذي له أمهية 

ألغراض الوقت الراهن 
جاء يف املذكرة الشفوية العامة اليت تصف خط احلدود بني الدولتني 
بأكمله أن احلّد يستمر من نقطة معينة بالقرب من هناية احلّد النهري بني 
الدولتني )النقطة رقم 1437( ملســــــــــافة قصرية مبحاذاة خط وسط مسار 
النهر مث يتجه إىل جنويب اجلنوب الشرقي تقريبًا يف خط مستقيم إىل عوامة 
مرساة يف املاء )النقطة رقم 1438(، ويتغري خط احلّد يف البحر األسود 
عند هذه النقطة ويســــــــــتمر سريه شرقًا تقريبًا يف خط مستقيم ملسافة حنو 
12 مياًل إىل منارة )النقطة رقــــــــــم 1439(، وهي النقطة األخرية املعينة 
بإحداثيات ذكرهتا اللجنة  وهي النقطة اليت يتقاطع فيها اخلط املستقيم 
اآليت من النقطة رقم 1438 مع “اهلامش اخلارجي خلط احلدود البحرية 
الســــــــــوفياتية، احمليط جبزيرة الثعابني البالغ عرضــــــــــه 12 مياًل”  وتواصل 
الوثيقة نصها هبذه اجلملة: “يسري خط احلدود بني الدولتني، من النقطة 
رقــــــــــم 1439 )املنارة( مع اهلامش اخلارجي ملنطقة احلدود البحرية البالغ 
عرضها 12 مياًل، تاركًا جزيرة الثعابني يف جانب االحتاد السوفيايت” 

وتســــــــــتخدم خطوط احلــــــــــدود الواردة يف اخلريطة اجململة املشــــــــــمولة 
باملذكرة الشفوية املفردة املتعلقة بنقطة احلدود رقم 1439 )اليت تشمل 
نفس التعبري املقتبس هنا أعاله تقريبًا( نفس الرموز املستخدمة من مصب 
النهر )النقطة رقــــــــــم 1437( مبحاذاة اخلط العابر للمياه الســــــــــاحلية إىل 
النقطــــــــــة 1438 وميضي إىل النقطة 1439 مث مــــــــــا وراءها على القوس 
احمليط جبزيرة الثعابني، كما هو مبني إىل مســــــــــافة حنو مخســــــــــة أميال، إىل 
النقطة اليت ينتهي عندها القوس، على هامش اخلريطة اجململة املشــــــــــمولة 
 ”URSS“و ”CCCP“ بتلك املذكرة الشفوية  ُتســــــــــتخدم التعبريات
على اجلانب الســــــــــــوفيايت، والتعبريات “PHP” و“RPR” على اجلانب 

الروماين، مبا يف ذلك اجلزء القصري من القوس 
ُأدرجت عبارات مماثلة تقريبًا للعبارات املدرجة يف املذكرة الشفوية لعام 
1949 تتصــــــــــل باخلط فيما بعــــــــــد النقطة 1439 يف وثيقة عام 1954، اليت 

وقعها وأذن هبا مسؤولون يف البلدين، تتصل بعالمة احلدود رقم 1439 
يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 1949 وشــــــــــباط/فرباير 1961، وقعت 
رومانيا واالحتاد الســــــــــوفيايت معاهدتني بشأن نظام احلدود بينهما، حلت 
املعاهــــــــــدة األخرية حمل املعاهدة األوىل  عّرفــــــــــت املعاهدتان كلتامها احلّد 
بني البلدين باإلشــــــــــارة إىل االتفاقات الســــــــــابقة، مبا يف ذلك وثائق تعيني 
احلدود املوضوعة يف شــــــــــهر أيلول/ســــــــــبتمرب 1949  ومبوجب معاهدة 
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عــــــــــام 1961، ُأجريــــــــــت عملية أخرى لتعيني احلــــــــــدود يف عام 1963  
ومع أن هذه العملية مل تشــــــــــمل أّي تعديل لعالمة احلدود رقم 1439، 
وال أّي خريطة جمملة هلا، يشــــــــــمل الوصف العام للحدود فقرة شــــــــــبيهة 
بالفقــــــــــرة الواردة يف الوثائق الســــــــــابقة مع تغيري عبــــــــــارة “منطقة احلدود 
البحرية الســــــــــوفياتية” واالستعاضة عنها بعبارة “البحر اإلقليمي لالحتاد 
الســــــــــوفيايت”: “من نقطة احلدود رقم 1439 )املنارة(، مير خط احلدود 
بني الدولتني باهلامش اخلارجي للبحر اإلقليمي لالحتاد الســــــــــوفيايت البالغ 

عرضه 12 مياًل، تاركًا جزيرة الثعابني يف اجلانب السوفيايت ”
ُأجريت مفاوضات لتعيني احلدود يف السبعينات من القرن العشرين: 
يف احملضر احلريف العام لسنة 1974، تكّررت الصياغة الواردة يف احملضر 
احلريف لسنة 1963، بينما يف احملضر احلريف املفرد لسنة 1974 أعيدت 
الصياغــــــــــة الواردة فيهــــــــــا إىل صياغة احملضر احلريف العام لســــــــــنة 1949  
واشــــــــــتمل احملضر احلريف املفرد لســــــــــنة 1974 على خريطة جمملة لنفس 
 التضاريس املتعلقة بتعيني خمتلف قطاعات احلدود واستخدام املصطلحات 
“CCCP/URSS” و“PHP/RPR” كما استخدمت يف اخلرائط املرفقة 

باحملضر احلريف املفرد لسنة 1949 واحملضر احلريف املفرد لسنة 1963 
املعاهدة األخرية يف هذه السلسلة هي معاهدة نظام حدود الدولتني 
لســــــــــنة 2003  ويصرح الطرفــــــــــان املتعاقدان يف ديباجــــــــــة هذه املعاهدة 
برغبتهما يف تطوير عالقات التعاون بينهما على أساس املبادئ واألحكام 
الواردة يف معاهدة حســــــــــن اجلوار والتعاون بينهما ويف االتفاق اإلضايف 
الذي ينص على مبادئ وعمليات لتعيني حدود اجلرف القاري واملنطقة 
االقتصادية اخلالصة  تصف معاهدة سنة 2003، يف املادة األوىل منها، 
احلــــــــــّد بني البلدين باإلشــــــــــارة إىل معاهدة 1961 بــــــــــني رومانيا واالحتاد 
السوفيايت “وكذلك     مجيع وثائق تعيني احلدود وخرائط احلدود بني 
الدولتني ذات الصلة     وبروتوكوالت عالمات احلدود مع مسودات 
خرائطهــــــــــا     وكذلك وثائق التحقق من خط احلدود بني الدولتني    
الســــــــــارية يف 16 متوز/يوليه 1990”، وهو تاريخ إعالن ســــــــــيادة دولة 

أوكرانيا  ويقول اجلزء األخري من الوصف إن احلد
“يواصل الســــــــــري من عالمة احلدود رقم 1439 )عوامة إرشاد 
السفن(، الواقعة على الطرف اخلارجي ملياه أوكرانيا اإلقليمية حول 
جزيــــــــــرة الثعابني حىت نقطة تقاطع خــــــــــط العرض 45˚ 05’ 21” 
مشااًل وخط الطول 30˚ 02’ 27” شرقًا، وهي نقطة التقاطع مع 
حــــــــــّد دولة رومانيا ماراً باحلّد اخلارجي ملياهها اإلقليمية  وينبغي أن 
ي  يكون عرض البحر اإلقليمي لكل من الطرفني، مقيســــــــــًا من خطَّ

األساس، دائمًا 12 مياًل حبريًا ”
وتنتهي املادة هبذه اجلمل الثالث:

“إذا لوحظ وجود تغريات طبيعية ال صلة هلا بأنشطة اإلنسان 
وأهنــــــــــا جتعل من الضــــــــــروري تغيري هذه اإلحداثيــــــــــات، تعقد اللجنة 

املشرتكة بروتوكوالت جديدة 
يظل احلّد بني الدولتني بكامل طوله دون أّي تغيري إاّل إذا وافق 

الطرفان على غري ذلك 

صياغة وثائق جديدة بشأن احلّد بني الدولتني ال تشّكل تنقيحًا 
للحّد القائم بني رومانيا وأوكرانيا ”

مل يعد تعريف احلّد يشتمل على عبارة عن “عبور” أو “دخول” 
اهلامش اخلارجي “من” النقطة رقم 1439  وإمنا يواصل احلّد مســــــــــاره 

من تلك النقطة “إىل” النقطة املعرَّفة 
ترى احملكمة أن احلجة اليت أثارهتا رومانيا واستندت فيها إىل كلمات 
“من” و“يدخــــــــــل اهلامش اخلارجي ملنطقة احلــــــــــدود البحرية” ال تؤيد 
اعتبار النقطة إكس )X( نقطــــــــــة هناية احلّد املتفق عليه  ثانيًا، االتفاقات 
تتعلق بـ “احلدود بني الدولتني” وهذا مصطلح ليس من الســــــــــهل تطبيقه 
على مناطق تقع خارج اإلقليم، مبا يف ذلك البحار اإلقليمية  ثالثًا، بينما 
ال يعني اتفاق ســــــــــنة 1949 واالتفاقات الالحقــــــــــة، النقطة النهائية على 
وجه التحديد، والنقطة رقم 1439 ليست هي النقطة النهائية - وهذا 
ما تقبله أوكرانيا - تشــــــــــري اخلريطة اجململة اليت تشــــــــــّكل جزًءا من احملضر 
احلــــــــــريف املتعلق بالنقطة رقم 1439 إىل املــــــــــكان الذي ميكن أن تقع فيه 
النقطــــــــــة النهائية؛ ويبدو أن مثة إشــــــــــارة أوضح وأكثــــــــــر موثوقية إىل تلك 
النقطــــــــــة، وإن كان ذلك يف مكان خمتلف قلياًل، وردت يف اخلريطة رقم 
134 اليت هي مرســــــــــومة حبسب مقياس رسم، خالفًا للخرائط اجململة؛ 
وتشــــــــــّكل هذه اخلريطة جزًءا من احملضر احلريف العام لسنة 1949 وهي 
تبنيِّ العالمتــــــــــني 1438 و1439 وقطاعًا قصرياً مــــــــــن القوس فيما بعد 
العالمــــــــــة األخرية  وأخرياً، بينما توجد تضاريــــــــــس أخرى على اخلريطة 
تصــــــــــل إىل هامش اخلريطة تقع النقطة اليت ينتهي فيها القوس قبل هامش 
اخلريطة )وهي قريبة جداً من النقطة اليت يتقاطع فيها حّد البحر اإلقليمي 
احملتمــل لرومانيـــا والبالغ عرضه 12 مياًل مع القوس احمليط باجلزيرة البالغ 
عرضه 12 مياًل(  ويبلغ طول الفجوة الواقعة بني هناية القوس على تلك 

اخلريطة وإحداثيات سنة 2003 حنو 250 مرتاً 
مثة مشــــــــــكلة كبرية يف نظرية رومانيا تتمثل يف عدم وجود أّي تأييد 
لعمليات 1948 - 1949 واالتفاق الناتج عنها بشــــــــــأن نقطة تقع إىل 
الشــــــــــرق من جزيرة الثعابني  والتأييد الوحيد لنقطة تقع إىل الشرق من 
اجلزيرة، باستثناء احلجة املســــــــــتندة إىل الكلمات نفسها، وجيب التحقق 
منه يف الوثيقة املعاصرة لسنة 1949 إمنا يأيت يف اخلريطتني اجململتني ويف 
اخلريطة رقم 134  غري أهنا تقصر كثرياً عن نقطة إكس )X( اليت تدعي 
هبــــــــــا رومانيا؛ وهي تعطي، عــــــــــالوًة على ذلك، نتائج خمتلفة جداً يف كل 
واحــــــــــدة منها عن األخرى وعن هناية القوس اليت تظهر فقط يف اخلريطة 

الوحيدة ذات الصلة املرفقة باتفاق 1949 – اخلريطة رقم 134 
استنتجت احملكمة أنه اتُّفق يف سنة 1949 على أن احلّد بني رومانيا 
واالحتاد السوفيايت، فيما بعد العالمة رقم 1439، يسري مع القوس احمليط 
جبزيرة الثعابني على بعد 12 مياًل عن شــــــــــاطئ اجلزيرة، دون حتديد أّية 
نقطة هنائية  ومبوجب املادة 1 من معاهدة 2003 لنظام حدود الدولتني 
ُعيـَِّنت النقطة النهائية للحّد بني الطرفني يف النقطة اليت يتقاطع فيها حد 
البحر اإلقليمي لرومانيا مع حد البحر اإلقليمي ألوكرانيا  وسوف تشري 

احملكمة فيما يلي أدناه إىل هذه النقطة باسم “النقطة رقم 1” 
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تنتقل احملكمة اآلن إىل مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان يوجد خط متفق عليه 
يفصل بني حبر أوكرانيا اإلقليمي وبني اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية 

اخلالصة لرومانيا، كما تدعي رومانيا 
مثة مسألة أّولية تتعلق بعبء اإلثبات  وكما قالت احملكمة يف عدد 
من املناسبات، جيب على الطرف الذي يؤكد حقيقة كأساس الدعائه 
أن يثبتها )السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وميدل روكس، 
وســــــــــاوث ليدج )ماليزيا/ســــــــــنغافورة(، احلكم الصادر يف 23 أيار/مايو 
2008، الفقرة 45؛ تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة 
عليهــــــــــا )كرواتيا ضد صربيا واجلبل األســــــــــود(، احلكم الصادر يف 26 
شــــــــــباط/فرباير 2007، الفقرة 204، مستشــــــــــهداً باألنشطة العسكرية 
وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة 
األمريكية(، االختصاص واملقبولية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعام 1984، الصفحة 437، الفقرة 101(  وأكدت أوكرانيا توكيداً 
خاصًا على القول الفصل للمحكمة يف القضية املتعلقة بالنزاع اإلقليمي 
والبحري بــــــــــني نيكاراغوا وهندوراس يف البحــــــــــر الكاريبـي )نيكاراغوا 
ضد هندوراس( إن “إنشاء حّد حبري دائم مسألة ذات أمهية بالغة وإن 
االتفاق عليه ال ميكن افرتاضه بســــــــــهولة” )احلكم الصادر يف 8 تشرين 
األول/أكتوبــــــــــر 2007، الفقرة 253(  غري أن هذا القول الفصل ليس 
ذا صلة مباشرة ألنه ال يوجد أّي اتفاق مكتوب يف هذه القضية ولذلك 
جيب اســــــــــتنتاج أّي اتفاق ضمين كمســــــــــألة واقعة، ويقع عبء اإلثبات 
علــــــــــى الدولة اليت تدعي وجود مثل هــــــــــذا االتفاق  أما يف هذه القضية، 
خالفــــــــــًا لذلك، فيوجد أمــــــــــام احملكمة اتفاق ســــــــــنة 1949 واالتفاقات 
الالحقة  وتتمثل مهمة احملكمة هنا، بداًل من اختاذ قرار يف وقائع، ويقع 
على أحد الطرفني عبء إثبات احلقائق اليت يدعي هبا، يف تفســــــــــري هذه 
االتفاقــــــــــات  وجيب على احملكمة، يف أداء هذه املهمة أن تركز انتباهها 

على أحكام هذه الوثائق، مبا يف ذلك مسودات اخلرائط املتصلة هبا 
تالحــــــــــظ احملكمة أن الفقرة 4 من املــــــــــادة 74 والفقرة 4 من املادة 
83 مــــــــــن اتفاقية األمم املتحدة لقانــــــــــون البحار هلما صلة بادعاء رومانيا 
ا يعني حدود املنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني واجلرف القاري  أن حــــــــــدًّ
فيما بعد النقطة رقم 1، وميتد حول جزيرة الثعابني قد أُنشــــــــــئ مبوجب 

وثائق 1949 
تنــــــــــص الفقرة 4 يف املادتــــــــــني 74 و83 على أنه حيث يوجد اتفاق 
بني الدول املعنية فإن املســــــــــائل املتصلة بتعيني حدود املنطقة االقتصادية 

اخلالصة واجلرف القاري “ُتقرَّر وفقًا ألحكام ذلك االتفاق” 
تشــــــــــري الكلمة “اتفاق” يف الفقرة 4 )كما تشري يف أّي مكان آخر 
من املــــــــــادة( إىل اتفاق تعيني حدود املنطقة االقتصاديــــــــــة اخلالصة )املادة 
74( أو اجلرف القاري )املادة 83( املشــــــــــار إليهما يف الفقرة 1  وتشري 
ممارســــــــــة الدول إىل أن اســــــــــتخدام حد متفق عليــــــــــه لتعيني حدود منطقة 
حبريــــــــــة واحدة يف تعيــــــــــني حدود منطقة أخرى يتم بعقــــــــــد اتفاق جديد  
وحيدث هذا عادًة عندما تتفق الدول على تطبيق حد جرفها القاري على 
املنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة  ومن األمثلة على ذلك االتفاق املعقود بني 

تركيا واالحتاد الســــــــــوفيايت على تطبيق حّد جرفهما القاري على املنطقة 
االقتصادية اخلالصة  وبنفس املعيار، إذا كانت الدول تنوي أن ُيستخدم 
حّد حبرها اإلقليمي فيما بعد لتعيني حدود اجلرف القاري و/أو املناطق 

االقتصادية اخلالصة، يتوقع منها أن تعقد اتفاقًا جديداً هلذا الغرض 
ال تشري وثائق سنة 1949 أّي إشارة إىل املنطقة االقتصادية اخلالصة 
أو اجلرف القاري  ومع أن إعــــــــــالن ترومان لعام 1949، واالدعاءات 
ِع أّي طرف جبرف  الــــــــــيت بدأ يثريها، معروفة على نطاق واســــــــــع، مل يدَّ
قاري يف سنة 1949، وال توجد أّية إشارة يف ملف القضية إىل أن أّي 
طرف مســــــــــتعد لفعل ذلك  ومل تكن جلنة القانون الدويل بعُد قد بدأت 
عملها يف مســــــــــألة قانون البحار، الذي أدى يف هناية املطاف إىل اتفاقية 
األمم املتحدة لسنة 1958 املعنية باجلرف القاري والقبول هبذا املفهوم 
على نطاق واســــــــــع  وكان مفهوم املنطقة االقتصادية اخلالصة يف القانون 

الدويل ما زال يبعد بضع سنوات طوال عن حتققه 
وإن االتفاق الوحيد بني األطراف الذي يتناول تعيني حدود املنطقة 
االقتصاديــــــــــة اخلالصة واجلرف القاري بصراحة هو االتفاق اإلضايف لعام 
ا وإمنا أنشــــــــــأ عملية للتوصــــــــــل إىل حّد من هذا  1997  ومل ينشــــــــــئ حدًّ
القبيــــــــــل، وبلغ ذروتــــــــــه يف هذه اإلجراءات  ومل تشــــــــــر األحكام املفصلة 
املتعلقــــــــــة بالعوامل اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلســــــــــبان أثناء املفاوضات أّية 
إشارة إىل اتفاق قائم  ومل يكن يوجد أّي اتفاق يف سنة 1949 لتعيني 
حدود املنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة أو اجلرف القاري مبعىن املادتني 74 

و83 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
مثة مســــــــــألة أخرى ميكن أن تثار مبوجب القانون الدويل والفقرة 2 
مــــــــــن املادة 311 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وهي إن كان 
قد صدر عن االحتاد السوفيايت أّي رفض صريح يف معاهدة سنة 1949، 
باستثناء موافقته على تعيني حّد بينه وبني دولة رومانيا  وإن ذكر احلدود 
بني الدول بصراحة يشــــــــــري إىل السيادة، اليت تضم البحر اإلقليمي  وإمنا 
املسألة هي إن كان مثة تنازل ضمين حمتمل من االحتاد السوفيايت، باملعىن 
اجلغــــــــــرايف، فيما يتعلق باملنطقة الواقعة خارج منطقة االثين عشــــــــــر مياًل، 
وباملعىن القانــــــــــوين فيما يتعلق باملناطق ال بالســــــــــيادة، وإمنا باالختصاص 

الوظيفي خارج البحر اإلقليمي 
قدمــــــــــت رومانيا خرائط منوعــــــــــة من مصادر ســــــــــوفياتية وأوكرانية 
وغريهــــــــــا، كان معظمها قد ُأعد بعد فرتة طويلة من عقد صكوك ســــــــــنة 
1949  وتظهر هــــــــــذه اخلرائط خطفات أو دوائر حول جزيرة الثعابني 
بأطوال وعالمات خمتلفة، ومتتد كلها إىل ما وراء النقطة اليت تلتقي فيها 
البحــــــــــار اإلقليمية لألطراف  ونظراً إىل أنــــــــــه ال توجد يف هذه الظروف 
مسألة اســــــــــتخدام هذه اخلرائط دلياًل على اتفاق أو سقوط احلق، تكون 

املسألة هي ما إذا كان ُيشَتمُّ منها فهم صحيح ملعىن معاهدة 1949 
حصل االحتاد الســــــــــوفيايت على جزيرة الثعابني يف ســــــــــياق التسوية 
اإلقليمية الشاملة اليت برزت بعد احلرب العاملية الثانية  وكان مثة هدف 
أساســــــــــي لالحتاد الســــــــــوفيايت هو توطيد وتثبيت التســــــــــوية اإلقليمية مع 

رومانيا، مبا يف ذلك حصول االحتاد السوفيايت على جزيرة الثعابني 
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بقدر ما يتعلق األمر بالبحــــــــــر اإلقليمي، تالحظ احملكمة أن املنطقة 
احمليطة جبزيرة الثعابني بعرض 12 مياًل تتسق مع منطقة االثين عشر مياًل 

اليت يدَّعي االحتاد السوفيايت بوجه عام أهنا حبره اإلقليمي 
هذا الفهم ألثر اإلشارات النصية للقوس يف صكوك 1949 مبنيَّ يف 
املادة 1 من معاهدة نظام احلدود بني الدولتني لسنة 2003  تنص تلك 
املعاهدة بصراحة على إمكانية إجراء تعديالت يف املستقبل إلحداثيات 
حدود البحر اإلقليمي نتيجة لظواهر طبيعية ال تتصل بأنشــــــــــطة اإلنسان 
وتنص علــــــــــى أن “ال يقل عرض البحار اإلقليميــــــــــة لألطراف املتعاقدة، 
مقيسًة من خط األساس، بصورة دائمة يف نقطة التقاء حدودها اخلارجية، 
عن 12 مياًل حبريًا”  لذلك، ال ميكن أن خيرتق البحر اإلقليمي لرومانيا 
القــــــــــوَس احمليَط جبزيــــــــــرة الثعابني بعرض 12 مياًل، بغــــــــــض النظر عن أّي 

تغيريات حتدث يف خطوط الساحل أو خطوط القاعدة 
تالحظ احملكمة كذلك أن القوس احمليط جبزيرة الثعابني بعرض 12 
مياًل مبني على خريطة متعلقة باحلّد بني الدولتني؛ ويوحي هذا بأن هذا 
القوس ميثل ببســــــــــاطة حّد البحر اإلقليمي باجتاه البحر  وال يعين اعرتاف 
االحتــــــــــاد الســــــــــوفيايت، يف صكوك 1949، بأن حــــــــــد دولته حياذي اخلط 
اخلارجي لبحره اإلقليمي حول جزيرة الثعابني أنه تنازل عن أّي حق له 

يف املناطق البحرية الواقعة خارج تلك املنطقة 
تســــــــــتنتج احملكمة أن صكــــــــــوك 1949 تتناول تعيني احلّد بني دوليت 
رومانيا واالحتاد الســــــــــوفيايت فقط، وأن هــــــــــذا احلّد حول جزيرة الثعابني 
هو البحر اإلقليمي البالغ عرضه 12 مياًل  ومل يتنازل االحتاد السوفيايت 
عــــــــــن حقه يف أّي منطقة حبرية أخــــــــــرى تقع خارج حبره اإلقليمي  نتيجًة 
لذلك، ال يوجد أّي اتفاق سار بني رومانيا وأوكرانيا يعنيِّ احلّد بينهما 

يف املنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرف القاري 
5 - السواحل ذات الصلة )الفقرات 77 - 105(

تالحــــــــــظ احملكمة، بعد أن حددت بإجيــــــــــاز موقف كل من الطرفني 
إزاء ســــــــــاحله ذي الصلة )انظر اخلريطتني اجململتني رقم 2 ورقم 3(، أن 
الطرفني متفقان يف أن ســــــــــاحل رومانيا بأكمله ميثل الســــــــــاحل ذا الصلة 
ألغــــــــــراض تعيني احلدود  القطاع األول من ســــــــــاحل رومانيا، املمتد من 
آخر نقطة للحّد النهري مع أوكرانيا إىل شبه جزيرة ساكالني، له طابع 
مزدوج فيما يتعلق بســــــــــاحل أوكرانيا؛ فهو ســــــــــاحل مالصق لســــــــــاحل 
أوكرانيا الواقع إىل الشمال منه، وهو ساحل مقابل لساحل شبه جزيرة 
القرم  ويالصق ســــــــــاحل رومانيا كله املنطقة املراد تعيني حدودها  وإذا 
أخذنا االجتاه العام لساحل رومانيا ألفينا أن طول ساحلها ذا الصلة يبلغ 

248 كيلومرتاً )انظر اخلريطة اجململة رقم 4( 
تالحظ احملكمة أن كال الطرفني يعترب أن ســــــــــاحل شبه جزيرة القرم 
الواقع بني رأس تارخانكوت ورأس ساريتش، وكذلك ساحل أوكرانيا 
املمتد من احلّد املشرتك بينهما، مسافة قصرية إىل الشمال، مث إىل الشمال 
الشرقي حىت مصب هنر نيسرتو/دنيسرت )رومانيا تسمي هذه النقطة أس 

)S(( هو الساحل األوكراين  ويتعلق خالفهما هذا بالساحل املمتد من 
هذه النقطة إىل رأس َترخانكوت 

تشــــــــــري احملكمة، لدى نظرها يف املسألة اليت هي حمل النزاع، مبدأين 
اثنني يقوم عليهما فقهها يف هذه املســــــــــألة: األول أن “الرب يسيطر على 
البحر” بطريقة جتعل املناطق البارزة من الساحل باجتاه البحر تولُِّد مناطق 
حبريــــــــــة )قضيتا اجلرف القاري لبحر الشــــــــــمال )مجهورية أملانيا االحتادية/
الدامنرك؛ مجهورية أملانيا االحتادية/هولندا(، احلكم، تقارير حمكمة العدل 
الدولية لعام 1969، الصفحة 51، الفقرة 96(؛ والثاين أن الســــــــــاحل، 
لكي ُيعترب ساحاًل ذا صلة ألغراض تعيني احلدود، جيب أن يولد مناطق 
بارزة ترتاكب مع مناطق بارزة من ســــــــــاحل الطرف اآلخر  ومن مَثَّ فإن 
االمتــــــــــدادات املغمورة مبياه البحر من ســــــــــاحل طــــــــــرف ما، اليت ال ميكن 
بســــــــــبب موقعها اجلغرايف أن ترتاكب مع امتدادات يف ســــــــــاحل الطرف 
اآلخر، جيب أن ُتســــــــــتبعد من نظر احملكمــــــــــة املتواصل” )اجلرف القاري 
)تونس/اجلماهريية العربية الليبية(، احلكم، قرارات حمكمة العدل الدولية 

لعام 1982، الصفحة 61، الفقرة 75( 
لذلك، ال تســــــــــتطيع احملكمة أن تقبل ادعاء أوكرانيا بأن ســــــــــواحل 
خليج كاركينتســــــــــكا تشكل جزًءا من الســــــــــاحل ذي الصلة  فسواحل 
 هــــــــــذا اخلليج يواجــــــــــه بعضها بعضــــــــــًا وأن امتدادها املغمــــــــــور مبياه البحر 
ال يرتاكب مع امتدادات لساحل رومانيا  وليس يف سواحل كاركينيتسكا 
أّي مناطق بارزة يف املنطقة املراد تعيني حدودها  لذلك اســــــــــُتبعدت هذه 
السواحل من نظر احملكمة املتواصل  وسوف يستبعد خليج ياهورليتسكا 

ومصب هنر الدنيرب لنفس السبب 
ينبغــــــــــي مالحظــــــــــة أن احملكمــــــــــة رمســــــــــت خطــــــــــًا يف مدخــــــــــل خليج 
كاركينيتســــــــــكا من رأس بريبويين )الذي هو الرأس الشمايل الغريب لشبه 
جزيرة َترخانكوتســــــــــكي، ويقع إىل الشمال قلياًل من رأس َترخانكوت( 
إىل النقطة اليت تشــــــــــكل الطرف الشــــــــــرقي من جزء الســــــــــاحل الشمايل 
ألوكرانيــــــــــا املواجه للمنطقة املراد تعيني حدودها  تقع هذه النقطة )اليت 
تؤلــــــــــف إحداثياهتا تقاطع خط العــــــــــرض 46˚ 04’ 38’’ مشااًل وخط 
الطول 32˚ 28’ 48’’ شــــــــــرقًا( يف تقاطع دائرة خــــــــــط الزوال العابرة 
لرأس بريبويين مع الساحل الشــــــــــمايل خلليج كاركينيتسكا، إىل الشرق 
من ميناء زاليزنيي  ووجدت احملكمة من املفيد أن تفعل ذلك فيما يتعلق 
بتضريس هام كخليج كاركينيتســــــــــكا، لتوضيح ما هي الســــــــــواحل اليت 
َر واقعة يف املنطقة ذات  لن تكــــــــــون قيد النظر، وما هي املياه اليت لن ُتعتبـَ
الصلة  غري أن احملكمة ال تشــــــــــمل هذا اخلط يف حســــــــــاب جمموع طول 
الســــــــــواحل األوكرانية ذات الصلة، ألن هذا اخلط “حيل حمل” سواحل 
خليج كاركينيتسكا، اليت هي أيضًا ال تشمل مناطق بارزة باجتاه املنطقة 
املراد تعيني حدودها، وبذلك ال تولِّد أّي حق يف اجلرف القاري واملنطقة 
االقتصادية اخلالصة يف تلك املنطقة  ومن مَثَّ ال يولُِّد هذا اخلط أّي حق 
فيما يتعلق بالقطاعات الباقية من الساحل األوكراين بني النقطة أس 
)S( ورأس َترخانكوت، تالحظ احملكمة أن اجلزء الشــــــــــمايل الغريب من 
البحر األســــــــــود )الذي ســــــــــيجري فيه تعيني احلدود( يبلغ يف أوسع جزء 
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منــــــــــه أكثر بقليل مــــــــــن 200 ميل حبري، وال يزيد امتداده من الشــــــــــمال 
إىل اجلنوب عن 200 ميل حبري  ونتيجًة هلذا التشــــــــــكيل اجلغرايف يولُِّد 
ســــــــــاحل أوكرانيا املواجه جنوبًا امتــــــــــدادات ترتاكب مع امتدادات حبرية 
لســــــــــاحل رومانيا  لذلك تعترب احملكمة هذه األجزاء من ساحل أوكرانيا 

سواحل ذات صلة )انظر اخلريطة اجململة رقم 4( 
ســــــــــاحل جزيرة الثعابني قصري جداً حبيث ال يشكل فرقًا حقيقيًا يف 
الطول اإلمجايل لسواحل الطرفني ذات الصلة  وستنظر احملكمة يف وقت 
الحق يف مســــــــــألة ما إذا كانت جزيرة الثعابني ذات صلة الختيار نقاط 

األساس 
يبلغ طول ساحل أوكرانيا ذي الصلة حنو 705 كيلومرتات تقريبًا 
وتالحظ احملكمة، بناًء على أســــــــــاس ما قررت أنه يشــــــــــكل سواحل 
ذات صلة، أن نســــــــــبة طول سواحل رومانيا إىل طول سواحل أوكرانيا 

هي 2.8:1 
سُيعاجَلُ اجلانب الثاين الذي ذكرته احملكمة من حيث دور السواحل 
ذات الصلة يف ســــــــــياق املرحلة الثالثــــــــــة من عملية تعيني احلدود يف الفرع 

11 أدناه 
6 - املنطقة البحرية ذات الصلة )الفقرات 106 - 114(

تالحظ احملكمة أن املفهوم القانوين “للمنطقة ذات الصلة” جيب أن 
يؤخذ يف احلسبان كجزء من منهجية تعيني احلدود البحرية 

أواًل، وهذا يتوقف على شــــــــــكل الســــــــــواحل ذات الصلة يف السياق 
اجلغرايف العام وطرق بناء امتداداهتا باجتاه البحر، رمبا تشمل املنطقة ذات 
الصلة أماكن حبرية معينة وُتستبعد أماكن أخرى ال صلة هلا بالقضية اليت 

هي قيد النظر 
ثانيًا، من املناســــــــــب فحص املنطقة ذات الصلة فحصًا للتحري عن 
وجود عدم تناسب  وســــــــــُيجرى ذلك يف املرحلة النهائية من املنهجية  
 الغــــــــــرض من تعيني احلدود ليس تقســــــــــيم املنطقة إىل أســــــــــهم متســــــــــاوية، 
وال إىل أسهم متناسبة  وليس الفحص للتحّري عن وجود عدم تناسب 
يف حد ذاته طريقة لتعيني احلدود  وإمنا هو وسيلة ملعرفة ما إذا كان خط 
تعيني احلدود الذي مت التوصل إليه بوسيلة أخرى حيتاج إىل تعديل بسبب 
اختالل كبري يف تناسب النسب بني املناطق البحرية اليت ستقع يف جانب 
طرف أو الطرف اآلخر بسبب خط تعيني احلدود بني املناطق البحرية، 

الذي مت التوصل إليه بوسيلة أخرى، وطول ساحل كل منهما 
تالحظ احملكمة كذلك أن حســــــــــاب املنطقة ذات الصلة، ألغراض 
عــــــــــَى أنه دقيق،  هــــــــــذه العملية النهائيــــــــــة يف عملية تعيني احلــــــــــدود، ال ُيدَّ
 وإمنــــــــــا هو تقريبـي  اهلدف من تعيني احلــــــــــدود هو حتقيق تعيني منصف، 
ال تقسيم املناطق البحرية بالتساوي )قضية اجلرف القاري لبحر الشمال 
)مجهورية أملانيا االحتادية/الدامنرك؛ مجهوريــــــــــة أملانيا االحتادية/هولندا(، 
احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1969، الصفحة 22، الفقرة 
18؛ قضيــــــــــة تعيني احلدود البحرية يف املنطقة الواقعة بني غرينالند ويان 

مايني )الدامنرك ضد النرويج( احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
1993، الصفحة 67، الفقرة 64( 

تالحظ احملكمة أن تعيني احلدود ســــــــــيجري داخل البحر األســــــــــود 
املغلق، حيث رومانيا مالصقة ألوكرانيا ومقابلة هلا أيضًا، وتقع بلغاريا 
وتركيا إىل اجلنوب منهما  وســــــــــيبقى تعيني احلدود إىل الشــــــــــمال من أّية 

منطقة ميكن أن تصبح مصاحل طرف ثالث مشمولة هبا 
حيث إن املنطقة املتنازع عليها يف الشمال بني الطرفني منطقة ذات 
صلــــــــــة، كما أوضحنــــــــــا أعاله، كان من رأي احملكمة أن جزء الســــــــــاحل 
األوكــــــــــراين الواقع إىل الشــــــــــمال من اخلط املار مــــــــــن النقطة S إىل رأس 
تارخانكوت ســــــــــاحل ذو صلة ألغراض عملية تعيني احلدود  بناًء على 
ذلــــــــــك، تكون املنطقة الواقعة إىل اجلنوب من هذا الســــــــــاحل مباشــــــــــرة، 
باستثناء خليج كاركينيتسكا، الذي رمست احملكمة خطًا على مدخله، 

تقع ضمن منطقة تعيني احلدود 
حتولــــــــــت احملكمة اآلن إىل احلّد اجلنــــــــــويب للمنطقة ذات الصلة  آراء 
الطرفــــــــــني خمتلفة يف مســــــــــألة ما إذا كان ينبغي أن يُــــــــــدرج املثلث اجلنويب 
الغريب واملثلث اجلنويب الشــــــــــرقي يف املنطقة ذات الصلة )انظر اخلريطتني 
اجململتــــــــــني رقم 2 ورقم 3(  تالحظ احملكمة أن احلقوق البحرية لرومانيا 
وأوكرانيــــــــــا مرتاكبة  وتدرك احملكمة أيضًا أن حقــــــــــوق األطراف الثالثة 
ميكــــــــــن أن يكون هلــــــــــا أثر يف املثلث اجلنويب الغــــــــــريب ويف املنطقة الصغرية 
الواقعة يف الركن الغريب من املثلث اجلنويب الشرقي  غري أنه عندما ُتدرج 
املناطق جملرد التعريــــــــــف التقرييب للحقوق املرتاكبة لألطراف يف القضية، 
وُتعترب أهنا تشــــــــــكل املناطق ذات الصلة )واليت تؤدي عندما حيني الوقت 
املناسب دوراً يف املرحلة النهائية من مراحل الفحص للتحّري عن وجود 
عدم تناســــــــــب(، ال ميكن أن تتأثر حقوق األطــــــــــراف الثالثة  وال تكون 
حقــــــــــوق األطراف الثالثــــــــــة ذات صلة إاّل إذا أثر فيهــــــــــا تعيني احلدود بني 

رومانيا وأوكرانيا 
يف ضوء هذه االعتبارات، ودون املساس مبوقف أّي دولة ثالثة فيما 
يتعلق حبقوقها يف هذه املنطقة، قررت احملكمة أن من املناسب يف ظروف 
هذه القضية مشــــــــــول املثلث اجلنويب الغريب واملثلث اجلنويب الشــــــــــرقي يف 

حساهبا للمنطقة ذات الصلة )انظر اخلريطة اجململة رقم 5( 
7 - منهجية تعيني احلدود )الفقرات 115 - 122(

عندما ُيطلب من احملكمة أن تعني حدود اجلرف القاري أو املناطق 
االقتصادية اخلالصة، أو رســــــــــم خط وحيد لتعيني حّد، تتصرف احملكمة 

يف مراحل حمددة 
هذه املراحل املستقلة، املشــــــــــروحة بصورة عامة يف القضية املتعلقة 
باجلرف القاري )اجلماهريية العربية الليبية/مالطة( )احلكم، تقارير حمكمة 
العدل الدولية لعام 1985، الصفحة 46، الفقرة 60(، ُحدَِّدت بدقة يف 
العقود األخرية  أواًل تنشئ احملكمة خطًا مؤقتًا لتعيني احلدود، مستخدمة 
طرقًا موضوعية هندسيًا ومناسبة جلغرافية املنطقة اليت سيجري فيها تعيني 
احلدود  وبقدر ما يتعلق األمر بتعيني حّد بني ساحلني متالصقني، ُيرسم 
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خط متساوي البعدين ما مل تكن مثة أسباب قاهرة جتعل ذلك غري ممكن 
عمليــــــــــًا يف القضيــــــــــة املعنية )انظر النزاع الربي والبحــــــــــري بني نيكاراغوا 
وهندوراس يف البحــــــــــر الكاريبـي )نيكاراغوا ضــــــــــد هندوراس(، احلكم 
الصادر يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007، الفقــــــــــرة 281(  وبقدر 
ما يتعلق األمر بســــــــــاحلني متقابلني سيتألف اخلط املؤقت لتعيني احلّد من 
خط وسط بني الساحلني  وال تنبع نتائج قانونية من استخدام مصطلح 
“خط الوسط” ومصطلح “اخلط املتساوي البعدين” ألن طريقة تعيني 

احلّد واحدة يف احلالتني 
فاخلط املتســــــــــاوي البعدين وخط الوسط ُينشآن من أنسب النقاط 
على ســــــــــاحَلي الدولتني املعنيتــــــــــني، مع االنتباه بوجه خــــــــــاص للنتوءات 
البارزة على الساحلني واليت هي أقرب ما تكون إىل املنطقة املراد تعيني 
حدودها  ويف أماكن أخرى، تنظر احملكمة يف مدى اســــــــــتطاعتها، لدى 
رمسها خطًا وحيد الغرض لتعيني حد ما، أن خترج عن نقاط األساس اليت 
اختارها الطرفان لبحريهما اإلقليميني  وعندما يلزم رســــــــــم خط مؤقت 
متســــــــــاوي البعدين بني دولتني متجاورتني تضــــــــــع احملكمة نصب عينيها 
اعتبارات تتصل بســــــــــاحلي كال الطرفني لدى اختيارها هي نفسها نقاط 
أساس هلذا الغرض  ويتوقف اخلط املعتَمد على هذا النحو إىل حد كبري 
علــــــــــى اجلغرافيا الطبيعية وعلى النقاط اليت هي أقرب ما تكون إىل عرض 

البحر على الساحلني 
متشــــــــــيًا مع فقه احملكمة بشــــــــــأن تعيني احلــــــــــدود البحرية، تكون أول 
مرحلة يف هنج احملكمة هي إنشــــــــــاء اخلط املؤقت املتساوي البعدين  ويف 
 هذه املرحلة األّولية – مرحلة إنشــــــــــاء اخلط املؤقت املتساوي البعدين – 
ال تكون احملكمة حىت ذلك احلني معنية بأّي ظروف ذات صلة ميكن أن 
حتصل، وتوضع نقاط اخلط بناًء على معايري هندســــــــــية فقط ال غري، بناًء 

على أساس بيانات موضوعية 
لذلك، تبدأ احملكمة يف هذه القضية برســــــــــم خط مؤقت متســــــــــاوي 
البعدين بني ساحَلي رومانيا وأوكرانيا املتالصقني، مث يستمر هذا اخلط 

باعتباره خط الوسط بني ساحليهما املتقابلني 
ينبغي أن يســــــــــفر اخلط النهائي عن حل منصف )املادتان 74 و83 
من اتفاقيــــــــــة األمم املتحدة لقانون البحار(  لذلك، ســــــــــتنظر احملكمة يف 
املرحلــــــــــة التالية - املرحلة الثانية - يف مســــــــــألة مــــــــــا إذا كانت مثة عوامل 
خاصة تدعــــــــــو إىل تعديل اخلط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين أو نقله بغية 
حتقيــــــــــق نتيجة منصفــــــــــة )احلّد الربي والبحري بــــــــــني الكامريون ونيجرييا 
)الكامريون ضد نيجرييا: مع تدخل غينيا اإلســــــــــتوائية(، احلكم، تقارير 
حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 2002، الصفحــــــــــة 441، الفقرة 288(  
وأوضحــــــــــت احملكمة أيضًا أنه عندما يكون اخلط املراد رمسه يغطي عدة 
مناطق ذات اختصاصات متطابقة، ميكن “أن تكون مثة فائدة يف تطبيق 
ما يسمى بطريقة املبادئ املنصفة/الظروف ذات الصلة  وكما هو احلال 
يف هذه املناطق البحرية من املناسب أيضًا حتقيق نتائج منصفة” )النزاع 
على احلدود الربية والبحرية بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي 

)نيكاراغوا ضد هندوراس(، احلكم الصادر يف 8 تشرين األول/أكتوبر 
2007، الفقرة 271( 

هــــــــــذا هو اجلزء الثــــــــــاين من عملية تعيني احلدود الذي ســــــــــتنتقل إليه 
احملكمة بعد أن أنشأت، أواًل، اخلط املؤقت املتساوي الُبعدين 

وأخرياً، يف املرحلة الثالثة، سوف تتحقق احملكمة من أن اخلط )خط 
َل بأخذ الظروف  مؤقت متساوي البعدين رمبا يكون أو ال يكون قد ُعدِّ
ذات الصلة يف احلســــــــــبان(، ال يــــــــــؤدي يف وضعه احلايل إىل نتيجة جمحفة 
بســــــــــبب أّي خلل يف التناسب بصورة ملحوظة بني نسبة طويل ساحلي 
الدولتني ونسبة املنطقة البحرية ذات الصلة لكل من البلدين باإلشارة إىل 
خط تعيني احلّد  ويســــــــــتدعي إجراُء فحص هنائي للنتيجة املنصفة تأكيَد 
عــــــــــدم وجود خلل كبري ملحوظ يف التناســــــــــب بني املنطقتني البحريتني، 

مقارنًة بنسبة طويَل الساحلني 
ال يعــــــــــين هذا الكالُم القــــــــــوَل إن هاتني املنطقتــــــــــني ينبغي أن تكونا 
متناسبتني مع طويَل الساحلني - كما قالت احملكمة “إن اقتسام املنطقة 
هــــــــــو لذلك نتيجة لتعيني احلّد وليس العكس” )تعيني احلدود البحرية يف 
املنطقة الواقعة بني غرينالند ويان مايني )الدامنرك ضد النرويج( احلكم، 
تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1993، الصفحة 67، الفقرة 64( 
8 - إنشاء اخلط املؤقت املتساوي البعدين )الفقرات 123 - 154(

اختيار نقاط األساس )الفقرات 123 - 149(  1 - 8
ســــــــــتقوم احملكمة، يف هذه املرحلة من مراحل عملية تعيني احلدود، 
يتعيني النقاط املالئمة على ســــــــــاحلي الطرفــــــــــني ذَوي الصلة، وهذا يعين 
تغيرياً كبرياً يف اجتاه الساحل، بطريقة جتعل الشكل اهلندسي الذي يشكله 
اخلــــــــــط الواصل بني هــــــــــذه النقاط يعكس االجتاه العام لكال الســــــــــاحلني  
لذلك، سيكون للنقاط املختارة على هذا النحو تأثري على اخلط املؤقت 

املتساوي البعدين، الذي يأخذ اجلغرافيا يف احلسبان حسب األصول 
تالحظ احملكمة أن اجلغرافيا يف هذه احلالة تبني أن قدرة الســــــــــاحلني 
على توليد ســــــــــندات ملكية مرتاكبة تشري إىل وجود منطقتني: ففي حالة 
يكون الســــــــــاحالن متالصقــــــــــني؛ ويف احلالة األخــــــــــرى يكونان متقابلني  
االســــــــــتنتاج األول الذي تصل إليه احملكمة من هــــــــــذا، يف الواقع، هو أن 
نقاط األســــــــــاس اهلامة، على ســــــــــاحل رومانيا، اليت جيب أن ُيرسم منها 
اخلط املتساوي البعدين وخط الوسط هي نفس النقاط ألن هذا الساحل 
مالصق ومقابل لســــــــــاحل أوكرانيا  واالســــــــــتنتاج الثاين هو أنه نظراً إىل 
كون ساحل أوكرانيا مؤلفًا من جزأين اثنني – أحدمها مالصق لساحل 
رومانيا واآلخر مقابل له – جيب تعيني النقاط اليت ستؤخذ يف احلسبان 
علــــــــــى كال اجلزأين ُكاًل على حــــــــــدة، وفقًا لكون اجلزء املعين مالصقًا أو 
مقاباًل لســــــــــاحل رومانيا  واالستنتاج الثالث هو تعيني نقطة حتول على 
اخلط املتساوي البعدين حيث تذعن آثار اجلوار آلثار الساحلني املقابلني، 
مما يســــــــــفر عن تغريُّ يف اجتاه اخلط  وأخرياً، ســــــــــتحتاج احملكمة إىل النظر 
يف أمهية جزيرة الثعابني أو عدم أمهيتها من حيث اختيار نقاط األساس 



71

على ساحل رومانيا، ابتداًء من احلّد مع بلغاريا، ستنظر احملكمة أواًل 
يف شبه جزيرة ساكالني  فهذه هي النقطة اليت يتحول عندها االجتاه الذي 
يتبعه ساحل رومانيا من احلّد بني رومانيا وبلغاريا بزاوية شبه قائمة إىل 
الشمال  ويف هذا املكان يقابل ساحال رومانيا وأوكرانيا أحُدمها اآلخر  
تطعن أوكرانيا يف أمهية شــــــــــبه جزيرة ســــــــــاكالني الختيار نقاط األساس، 
وتصفها باهنا لسان رملي  غري أن احملكمة تالحظ أن شبه اجلزيرة جزء 
من الكتلة الربية وتشــــــــــكل جزًءا من بر رومانيا: ومل يطعن أحد يف أهنا 
تظل مكشــــــــــوفة دائمًا أثناء املد  وإن التضاريس اجليوموفولوجية لشــــــــــبه 
اجلزيرة واحتمــــــــــال أن تكون ذات طبيعة رملية ليس هلا أثر على عناصر 
جغرافيتها الطبيعية اليت هلا صلة بتعيني احلدود البحرية  هلذه األســــــــــباب 
تعترب احملكمة أن من املناســــــــــب ألغراض تعيني اخلط املؤقت املتســــــــــاوي 
البعدين اســــــــــتخدام نقطة أساس على شــــــــــبه جزيرة ساكالني )إحداثياهتا 
مؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 50’ 28” مشااًل وخط الطول 
29˚ 36’ 52” شــــــــــرقًا، وهي مطابقة للنقطة اليت أبلغت رومانيا األمم 
املتحدة هبا كنقطة أســــــــــاس، وفقًا للمــــــــــادة 16 من اتفاقية األمم املتحدة 

لقانون البحار 
وســــــــــتنظر احملكمة بعد ذلك يف مســــــــــألة ما إذا كانت أّية نقطة على 
ساحل خليج موسورا التابع لرومانيا ميكن أن تكون نقطة أساس  رأس 
الرب اجلنويب هلذا اخلليج هو أبرز نقطة على ســــــــــاحل رومانيا باجتاه شــــــــــبه 
جزيرة القرم، وهو يقع أيضًا يف املنطقة اليت يكون فيها ساحال الدولتني 
متالصقََني  هاتان اخلاصيتان حتفزان على اختيارها لغرض إنشــــــــــاء اخلط 
املؤقت املتســــــــــاوي البعدين  غري أنه بســــــــــبب تكوين رأس الرب اجلنويب، 
الذي يضم ســــــــــداً ممتداً داخل البحر بطــــــــــول 7.5 كيلومرتات، مما ميدد 
هذا التضريس، من الضروري اختيار إما طرف السد األمامي الناتئ يف 

البحر، أو طرف السد اجملاور للرب 
تالحظ احملكمة يف هذا الصدد أن الطبيعة اهلندسية للمرحلة األوىل 
من عملية تعيني احلدود تؤدي إىل اســــــــــتخدام النقاط اليت تعرِّفها جغرافية 
الســــــــــاحل يف وقت تعيني احلــــــــــدود بأهنا حقيقة طبيعية كنقاط أســــــــــاس  
وتغطــــــــــي هذه احلقيقُة اجلغرافية ال العناصر الطبيعية اليت أنتجتها الدينامية 

اجلغرافية وحركات البحر فقط، وإمنا أّي عوامل أخرى موجودة 
بالنظــــــــــر إىل حقيقة أن عرض املنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة واجلرف 
القاري يقاس من خطوط األساس اليت يقاس منها البحر اإلقليمي )اتفاقية 
األمــــــــــم املتحدة لقانون البحار، املادتان 57 و76(، ينبغي للمحكمة أن 
تنظر أواًل يف مســــــــــألة ما إذا كان ميكن اعتبار سد سولينا “من املنشآت 
املرفئية الدائمة اليت تشــــــــــكل جزًءا أصياًل من النظام املرفئي”، يف حدود 
معىن املادة 11 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وتشــــــــــري احملكمة 
إىل أن هذه املادة تتعلق بتعيني حدود البحر اإلقليمي  وفيما يلي نصها: 
“ألغراض تعيني حدود البحر اإلقليمي، تعترب أبعُد املنشــــــــــآت 
املرفئية الدائمة اليت تشــــــــــّكل جزًءا أصياًل مــــــــــن النظام املرفئي جزًءا 
من الســــــــــاحل  وال تعترب املنشــــــــــآت املقامة يف ُعرض البحر واجلزر 

االصطناعية من املنشآت املرفئية الدائمة” 

نظراً إىل عدم الطعن يف طبيعة ســــــــــد ســــــــــولينا الدائمة، تنظر احملكمة 
يف مســــــــــألة ما إذا كان ميكن وصفه “باملنشــــــــــآت املرفئية” اليت تشــــــــــّكل 
“جزًءا أصياًل من النظام املرفئي”  مصطلح “املنشآت” يشري إىل توليفة 
من األجهزة واهلياكل واملرافق املقامة لغرض حمّدد  وعبارة “املنشــــــــــآت 
املرفئية” اليت تشــــــــــّكل “جزًءا أصياًل من النظــــــــــام املرفئي” مل تعرَّف يف 
اتفاقيــــــــــة جنيف املعنية بالبحر اإلقليمــــــــــي واملنطقة املالصقة وال يف اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار؛ فهذه بوجه عام منشــــــــــآت تسمح للسفن 
باإليــــــــــواء يف املرفأ أو الصيانة أو التصليح، وتســــــــــمح أو تيســــــــــر ركوب 

املسافرين ونزوهلم من السفينة وحتميل البضائع وتفريغها 
غري أن احملكمة تالحظ أن وظائف السد خمتلفة عن وظائف امليناء: 
ففي هذه احلالة، ميكن اســــــــــتخدام سد سولينا حلماية السفن املتوجهة إىل 
مصب هنر الدانوب وإىل املوانئ املوجودة هناك  وقد ســــــــــبقت مناقشــــــــــة 
الفرق بني امليناء والســــــــــد املمتد يف عرض البحر يف األعمال التحضريية 
للمــــــــــادة 8 من اتفاقية جنيف املتعلقة بالبحر اإلقليمي واملنطقة املالصقة  
ويف ســــــــــنة 1954، الحــــــــــظ املقرر اخلــــــــــاص للجنة القانــــــــــون الدويل أن 
“الســــــــــدود املستخدمة حلماية الساحل تشكل مشكلة منفصلة، وال تقع 
حتت املادة 9 )املوانئ( أو املادة 10 )املكآلت( ]املراسي املستورة على 
الشاطئ[”  وفيما بعد مل يعد مفهوم “السد” ُيستخدم؛ واسُتخدمت 
اإلشــــــــــارة إىل “النجفات” اليت ُتســــــــــتخدم حلماية السواحل من البحر  
وإن اجلملة األوىل من املادة 11 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
تتفق، باســــــــــتثناء تغيري طفيف يف الصياغة، مع اجلملة األوىل من املادة 8 
من اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املالصقة  أما اجلملة الثانية اليت تنص 
على أن “املنشآت املرفئية الدائمة” ال ينبغي أن تشمل “املنشآت املقامة 
يف ُعــــــــــرض البحر واجلزر االصطناعية”، فهي جديــــــــــدة  وقال اخلبري يف 
مؤمتر ســــــــــنة 1958 إن “املنشآت املرفئية كالنجفات ]تعترب[ جزًءا     
من اليابســــــــــة”  غري أنه جيب مالحظــــــــــة أن جلنة القانون الدويل أدرجت 

التعليقات التالية يف تقريرها إىل اجلمعية العامة:
“)3( عندما تكون هذه اهلياكل مفرطة الطول )كامتداد جنفة 
بضعة كيلومرتات يف البحر، مثاًل(، ميكن أن يسأل املرء إن كانت 
هــــــــــذه املــــــــــادة ]املادة 8[ ما زالــــــــــت منطبقة     ونظــــــــــراً إىل أن هذه 
احلــــــــــاالت نادرة، ال ترى اللجنة أن من الضــــــــــروري أن تبدي رأيًا، 
وإن كانت تود لفت االنتباه إىل هذه املسألة ” )حولية جلنة القانون 

الدويل، 1956، اجمللد الثاين، الصفحة 270( 
يف ضوء ما تقــــــــــدم، ال تنوي جلنة القانون الدويل يف هذا الوقت أن 
تعرِّف بدقة احلدَّ الذي ال يعود بعده الســــــــــد أو النجفة أو املنشــــــــــأة تعترب 
“جــــــــــزًءا أصياًل مــــــــــن النظام املرفئي”  واســــــــــتنتجت احملكمة من هذا أنه 
توجد أسباب جتعلها متضي قدمًا على أساس كل قضية على حدة، وأن 
 املــــــــــادة 11 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واألعمال التحضريية 
ال تستبعدان إمكانية تفسري املنشآت املرفئية تفسرياً مقيداً لتجنب تعريف 
جلنة القانون الدويل ملشكلة الطول املفرط أو ختفيف حّدهتا  ورمبا يكون 
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هذا صحيحًا عندما تكون املســــــــــألة كما هي هنــــــــــا تعيني حدود مناطق 
البحر اإلقليمي املتجهة إىل ُعرض البحر 

فيما يتعلق باســــــــــتخدام سد سولينا كنقطة أساس لتعيني حدود هذه 
املنطقة، جيــــــــــب أن تنظر احملكمة يف أمهية إبــــــــــالغ رومانيا لألمم املتحدة 
مبوجــــــــــب املــــــــــادة 16 من اتفاقية األمــــــــــم املتحدة لقانــــــــــون البحار، الذي 
اســــــــــتخدمت فيه رومانيا الطرف املواجه لُعرض البحر من ســــــــــد سولينا 
كنقطة أساس لرسم خط األساس لبحرها اإلقليمي  ومل تنازع أوكرانيا 

يف اختيار نقاط األساس هذه 
تنــــــــــص املادة 16 على أنه جيب أن “تبني خطوط األســــــــــاس لقياس 
عــــــــــرض البحر اإلقليمي”     الفقرة 1( وأن “تودع الدولة الســــــــــاحلية 
نسخة من كل إعالن من هذا القبيل أو قوائم اإلحداثيات اجلغرافية لدى 
األمــــــــــني العام لألمم املتحدة “ونظــــــــــراً إىل أن املادة 57 )املتعلقة بعرض 
املنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة( والفقرة 1 من املادة 76 )املتعلقة بتعريف 
اجلــــــــــرف القاري( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تشــــــــــرتطان أنه 
ميكــــــــــن متديد هذه املناطــــــــــق البحرية إىل مســــــــــافة 200 ميل حبري “من 
خطوط األساس اليت يقاس منها عرض البحر اإلقليمي”، تثار مسألة ما 
إذا كان قد احُتفَظ بالطرف املواجه لُعرض البحر من سد سولينا نفسه 

ألغراض تعيني هذه املنطقة البحرية 
تالحظ احملكمة أن مسألة تعيني خط األساس ألغراض قياس عرض 
اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة، ومسألة تعيني نقاط األساس 
لرســــــــــم خط متساوي البعدين/خط وسط ألغراض تعيني حدود اجلرف 
القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة بــــــــــني دولتني متجاورتني/متقابلتني 

مسألتان خمتلفتان 
يف احلالة األوىل، جيوز للدولة الســــــــــاحلية، على حنو يتفق مع أحكام 
املــــــــــواد 7، و9، و10، و12، و15 مــــــــــن اتفاقية األمــــــــــم املتحدة لقانون 
البحار، أن حتدد نقاط األساس ذات الصلة  لكنها مع ذلك عملية كانت 
دائمــــــــــًا هلا جانب دويل )انظر احلكــــــــــم يف قضية مصائد األمساك )اململكة 
املتحــــــــــدة ضد النرويج(، تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1951، 
الصفحة 132(  ويف احلالة الثانية، تعيني حدود املناطق البحرية اليت هتم 
دولتــــــــــني أو أكثر، ال ينبغي للمحكمة أن تقيم حكمها حصراً بناًء على 
نقاط أســــــــــاس أقامها واحد من تلك األطراف  وإمنا جيب على احملكمة، 
لدى تعيينها حدود اجلرف القاري واملناطق االقتصادية اخلالصة، أن ختتار 

نقاط األساس بالرجوع إىل اجلغرافيا الطبيعية للسواحل ذات الصلة 
وفيما يتعلق بالصفات اخلاصة لطرف ســــــــــد ســــــــــولينا املواجه لُعرض 
البحر باعتباره نقطة أســــــــــاس ذات صلة لرســــــــــم خط متساوي البعدين، 
تشري احملكمة إىل أنه، بغض النظر عن طول هذا السد، مل يقدَّم أّي دليل 
مقنع على أنه خيدم أّي غرض مباشــــــــــر يف أنشطة امليناء  هلذه األسباب، 
ليســــــــــت احملكمة مقتنعة بأن الطرف املواجه لُعرض البحر من سد سولينا 
هو نقطة أساس صحيحة ألغراض تعيني حدود اجلرف القاري واملناطق 

االقتصادية اخلالصة 

 مــــــــــن ناحيــــــــــة أخــــــــــرى، وإن كان الطــــــــــرف املواجه للرب من الســــــــــد 
رمبا ال يشــــــــــّكل جزًءا أصياًل من الرب الروماين، فهو نقطة ثابتة على هذا 
الــــــــــرب  وإن الــــــــــرب يف هذه النقطة حممّي من تغريات خط الســــــــــاحل الناجتة 
عــــــــــن العمليات البحرية  وكنقطة أســــــــــاس ذات صلــــــــــة ألغراض املرحلة 
األوىل مــــــــــن تعيني خط احلدود له ميــــــــــزة، خبالف الطرف املواجه لعرض 
 البحر من الســــــــــد، وهي أنه ال يعطي أمهية ملنشأة أكرب مما يعطيه جلغرافية 

الرب الطبيعية 
هلذه األسباب، ترى احملكمة أنه ينبغي استخدام الطرف الربي لسد 
ســــــــــولينا، حيث يلتّقي بالرب الروماين، نقطة أساس إلنشاء اخلط املؤقت 

املتساوي البعدين 
لذلــــــــــك اســــــــــتنتجــت احملكمة أهنا ســــــــــوف تســــــــــتخدم شــــــــــبه جزيرة 
 ســــــــــاكالني )خــــــــــط العــــــــــرض 44˚ 50’ 28” مشــــــــــااًل وخــــــــــط الطول 
 29˚ 36’ 52” شرقًا( والطرف املواجه للرب من سد سولينا )خط العرض 
45˚ 09’ 51.9” مشــــــــــااًل وخط الطول 29˚ 43’ 14.5” شــــــــــرقًا( 

نقطيت األساس لساحل رومانيا 
ســــــــــتتجه احملكمــــــــــة اآلن إىل تعيني نقاط األســــــــــاس ذات الصلة على 

ساحل أوكرانيا، بدءاً بقطاع الساحلني املتالصقني 
تعترب احملكمة من املالئم يف هذا القطاع األول أن تستخدم الطرف 
اجلنويب الشــــــــــرقي جلزيرة تســــــــــيغانكا على اجلانب األوكراين، الذي هو 
النقطة املقابلة للطرف املواجه للرب من سد سولينا على اجلانب الروماين  
وموقعــــــــــه هذا ذو أمهية ألنــــــــــه يف منطقة التالُصق هذه هو أبرز نقطة على 

الساحل األوكراين 
يف هذا القطاع من الســــــــــاحلني املتالصقني، حتتاج احملكمة أيضًا إىل 
أن تنظر يف أمهية نقطة األساس األوكرانية الواقعة يف جزيرة كوبانسكي 
كنقطة أســــــــــاس الستخدامها يف رســــــــــم اخلط املؤقت املتساوي البعدين  
وتالحظ احملكمة أن نقطة األساس هذه ال تنتج أّي أثر على اخلط املؤقت 
املتســــــــــاوي البعدين املرسومة مسودته باإلشارة إىل نقطة األساس الواقعة 
يف جزيرة تسيغانكا على الساحل األوكراين ونقطة األساس الواقعة على 
الطرف الربي لسد ســــــــــولينا على الساحل الروماين  لذلك، تعترب نقطة 

األساس هذه غري ذات صلة ألغراض تعيني هذه احلدود 
ســــــــــتنظر احملكمة اآلن يف نقاط األساس الواقعة على القطاع املقابل 

لساحل رومانيا من الساحل األوكراين 
ســــــــــتبدأ بــــــــــرأس تارخانكوت، وهو أبعد نقطــــــــــة باجتاه عرض البحر 
مواجهة لســــــــــاحل رومانيا على ساحل شــــــــــبه جزيرة القرم  فساحل شبه 
جزيرة القرم هنا يربز بروزاً كبرياً، وإن تشــــــــــكيلة هذا الرأس جتعله خياراً 

مناسبًا كنقطة أساس ذات صلة 
رأس ِخرسونيس، نقطة أخرى بارزة على ساحل شبه جزيرة القرم، 
حيث الرب يربز إىل البحر بصورة ملحوظة، وإن كان أقل من بروز رأس 
تارخانكوت  يكفي هذا التشكيل لتربير اختيار رأس ِخرسونيس نقطة 

أساس ذات صلة 



73

لذلك تســــــــــتنتج احملكمة أهنا ستســــــــــتخدم جزيرة تســــــــــيغانكا )خط 
العــــــــــرض 45˚ 13’ 23.1” مشااًل وخط الطول 29˚ 45’ 33.1” 
شــــــــــرقًا(، ورأس تارخانكــــــــــوت )خط العــــــــــرض 45˚ 20’ 50” مشااًل 
وخط الطول 32˚ 29’ 43” شرقًا( ورأس ِخرسونيس )خط العرض 
44˚ 35’ 04” مشــــــــــااًل وخط الطول 33˚ 22’ 48” شــــــــــرقًا( نقاط 

أساس على الساحل األوكراين 
جزيرة الثعابني تســــــــــتدعي انتباهًا حمدداً يف حتديد موقع اخلط املؤقت 
املتســــــــــاوي البعدين  ففيما يتعلق باختيار نقاط األساس، تالحظ احملكمة 
 أنه توجد حاالت اعتربت فيها اجلزر الساحلية جزًءا من ساحل الدولة، 
ال ســــــــــيما عندما يتكون الســــــــــاحل من جمموعة جزر حدودية  ففي حالة 
حتكيم لرسم احلدود وضعت هيئة حتكيم دولية نقاط أساس تقع على خط 
اجلزر لسواحل جزر حدودية معينة لتشكل جزًءا من خط الساحل ألحد 
الطرفني )حكم هيئة التحكيم يف املرحلة الثانية من اإلجراءات بني إريرتيا 
واليمــــــــــن )تعيني احلدود البحرية(، 17 كانون األول/ديســــــــــمرب 1999، 
جمموعة األمم املتحدة لقرارات التحكيم الدويل، اجمللد الثاين والعشرون 
)2001(، الصفحتان 367 و368، الفقرات 139 - 146(  غري أن 
جزيــــــــــرة الثعابني، اليت تقع منفردة وعلى بعد حنو 20 مياًل حبريًا من الرب، 

ليست واحدة من جمموعة جزر حدودية تشّكل “ساحل” أوكرانيا 
فإن اعتبار جزيرة الثعابني تشّكل جزًءا ذا صلة من الساحل يكون 
مبثابة وضع عنصر خارجي بصورة غري مشروعة على ساحل أوكرانيا؛ 
وستكون نتيجة ذلك إعادة تشكيل اجلغرافيا بفعل قضائي، ال يسمح هبا 
 القانون وال املمارســــــــــة يف تعيني احلدود البحرية  لذلك ترى احملكمة أنه 
ال ميكن اعتبار أن جزيرة الثعابني تشــــــــــّكل جزًءا من تشــــــــــكيل ســــــــــاحل 
أوكرانيــــــــــا )انظر، مثاًل، جزيرة فلفلة الصغرية يف القضية املتعلقة باجلرف 
القاري )اجلماهريية العربية الليبية/مالطة(، احلكم، تقارير حمكمة العدل 

الدولية لعام 1985، الصفحة 13( 
هلذا السبب تعترب احملكمة أن من غري املالئم اختيار أّي نقاط أساس 
على جزيرة الثعابني لرســــــــــم خط مؤقت متســــــــــاوي البعدين بني ساحلي 

رومانيا وأوكرانيا 
رسم اخلط املؤقت املتساوي البعدين   2 - 8 

)الفقرات 150 - 154(
تشــــــــــري احملكمة إىل أن نقاط األساس اليت جيب استخدامها يف رسم 
اخلــــــــــط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين هــــــــــي النقاط الواقعة يف شــــــــــبه جزيرة 
ســــــــــاكالني والطرف املواجه للرب من سد سولينا على الساحل الروماين، 
وجزيرة تسيغانكا، ورأس تارخانكوت، ورأس ِخرسونيس على الساحل 

األوكراين 
ويتحكــــــــــم باجلــــــــــزء األّويل من اخلط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين بني 
ســــــــــاحَلي رومانيا وأوكرانيا املتالصقني نقاط أســــــــــاس تقع على الطرف 
املواجه للرب من ســــــــــد سولينا على الســــــــــاحل الروماين والطرف اجلنويب 
الشــــــــــرقي جلزيرة تسيغانكا الواقعة على الساحل األوكراين  ويسري اخلط 

يف اجتاه جنوب - شــــــــــرقي، من نقطة تقع يف منتصف املسافة بني نقطيت 
األساس هاتني حىت النقطة ألف )ذات اإلحداثيات املؤلفة من تقاطع خط 
العرض 44˚ 46’ 38.7” مشــــــــــااًل وخط الطول 30˚ 58’ 37.3” 
شــــــــــرقًا( وهناك يصبح متأثراً بنقطة أساس تقع على شبه جزيرة ساكالني 
على الســــــــــاحل الرومــــــــــاين  ويف النقطة ألف يتغري اجتاه اخلط املتســــــــــاوي 
البعديــــــــــن قلياًل ويواصل مســــــــــريه حــــــــــىت النقطة بــــــــــاء )ذات اإلحداثيات 
 املؤلفــــــــــة من تقاطع خط العرض 44˚ 44’ 13.4” مشااًل وخط الطول 
31˚ 10’ 27.7” شرقًا، وعندها يصبح متأثراً بنقطة األساس الواقعة 
يف رأس تارخانكوت على ساحل أوكرانيا املقابل  ويف النقطة باء يتحول 
اجتاه اخلط املتســــــــــاوي البعدين إىل اجتاه جنويب - جنويب شرقي ويواصل 
 مســــــــــاره إىل النقطة جيــــــــــم )ذات اإلحداثيات املتمثلــــــــــة يف خط العرض 
44˚ 02’ 53.0” مشــــــــــااًل وخط الطول 31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقًا( 
حمســــــــــوبًا بالرجوع إىل نقطيت األساس الواقعتني يف شبه جزيرة ساكالني 
على الساحل الروماين، ونقطيت األساس الواقعتني يف رأس تارخانكوت 
ورأس ِخرســــــــــونيس على الســــــــــاحل األوكراين  ومن النقطة جيم يسري 
اخلط املتساوي البعدين، ابتداًء من السمت 185˚ 23’ 54.5” باجتاه 
جنويب  ويظل هذا اخلط حمكومًا بنقطيت األســــــــــاس الواقعتني على شــــــــــبه 
جزيرة ساكالني على الساحل الروماين ورأس ِخرسونيس على الساحل 
األوكراين  )لالطالع على رسم اخلط املتساوي البعدين انظر اخلريطتني 

اجململتني رقم 6 ورقم 7( 
9 - الظروف ذات الصلة )الفقرات 155 - 204(

حاملا ُيرسم اخلط املتســــــــــاوي البعدين، كما تالحظ احملكمة، جيب 
عليهــــــــــا “عندئــــــــــذ ]أن تنظر[ إن كانت توجد عوامــــــــــل تدعو إىل تعديل 
أو حتويــــــــــل ذلك اخلــــــــــط بغية احلصول على ‘نتيجــــــــــة منصفة’ ” )احلدود 
الربية والبحرية بني الكامــــــــــريون ونيجرييا )الكامريون ضد نيجرييا: مع 
تدخــــــــــل غينيا اإلســــــــــتوائية(، احلكم، تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 
2002، الصفحــــــــــة 441، الفقرة 288(  ُأشــــــــــرَي إىل هذه العوامل عادة 
يف فقه احملكمــــــــــة، منذ قضييت اجلرف القاري لبحر الشــــــــــمال )مجهورية 
أملانيا االحتادية/الدامنرك؛ مجهورية أملانيا االحتادية/هولندا(، وبالنسبة إىل 
الظروف ذات الصلة )احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1969، 
الصفحــــــــــة 53، الفقــــــــــرة 53(  وظيفتها هي التحقق ممــــــــــا إذا كان اخلط 
املتســــــــــاوي البعدين قد ُرسم بطريقة جيومرتية من نقاط األساس احملددة 
على ســــــــــاحلي الطرفني أم ال، يف ضوء الظروف اخلاصة يف القضية، اليت 
ُيفَهــــــــــم أهنا غري منصفة  وإن كانت القضية كذلك، ينبغي للمحكمة أن 
تعدل اخلط لتحقيق “احلل املنصف” كما هو مطلوب يف الفقرة 1 من 
املــــــــــادة 74، والفقرة 1 من املادة 83 مــــــــــن اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار 
اقرتح الطرفان وناقشــــــــــا عدة عوامل يعترباهنا الظروف املمكنة ذات 
الصلــــــــــة يف القضية  وتوصال إىل اســــــــــتنتاجني خمتلفني  فرومانيا تقول إن 
خطها املؤقت املتســــــــــاوي البعدين حيقق النتيجة العادلة، ولذلك ال حيتاج 
إىل أّي تعديل  وأكرانيا، من جهة أخرى، تقول إن مثة ظروفًا ذات صلة 
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تستدعي تعديل خطها املتســــــــــاوي البعدين “بتحريك اخلط املؤقت إىل 
نقطة هي أقرب إىل الساحل الروماين” 

تــــــــــود احملكمة، قبل أن تتناول الظروف ذات الصلة اليت أشــــــــــار إليها 
الطرفــــــــــان، أن تذكــــــــــر أن اخلط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين، الذي رمسته 
يف الفــــــــــرع 8 أعاله، ال يتفق مع اخلــــــــــط املؤقت الذي رمسته أوكرانيا أو 
رومانيا  لذلك هــــــــــذا اخلط الذي رمسته احملكمة، ال الذي رمسته رومانيا 
 أو أوكرانيا، هو الذي ســــــــــيكون موضع تركيز انتباه احملكمة وهي حتلل 

ما يعتربه الطرفان ظروفًا ذات صلة يف القضية 
عدم التناسب بني طويل الساحلني   1 - 9 

)الفقرات 158 - 168(
تالحــــــــــظ احملكمة أنــــــــــه ال ميكن لطول أّي من الســــــــــاحلني أن يؤدي 
دوراً يف تعيني اخلط املتساوي البعدين الذي ُرسم مؤقتًا  فتعيني احلدود 
خمتلف عن تقاسم املوارد أو املناطق )انظر اجلرف القاري لبحر الشمال 
)مجهورية أملانيــــــــــا االحتادية/الدامنرك؛ مجهورية أملانيــــــــــا االحتادية/هولندا، 
احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1969، الصفحة 22، الفقرة 
18(  ال يوجد مبدأ تناُســــــــــب يف حد ذاته يؤثر يف الرسم األّويل للخط 

املؤقت املتساوي البعدين 
حيثما تكون الفوارق يف أطوال الســــــــــواحل ملحوظة بشكل خاص 
ميكن أن ختتار احملكمة معاملة تلك احلقيقة اجلغرافية كظروف ذات صلة 
من شــــــــــأهنا أن تســــــــــتدعي بعض التعديالت على اخلط املؤقت املتساوي 

البعدين، املراد رمسه 
يف القضية املتعلقة باحلدود الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا، 
تعــــــــــرتف احملكمة بـــــــــــ “أن اختالفًا كبرياً يف الطول بني ســــــــــاحلي البلدين 
ميكــــــــــن أن يكون عاماًل ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار بغية تعديل أو حتويل 
اخلط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين” )احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعام 2002، الصفحة 446، الفقرة 301؛ التوكيد مضاف(، مع أهنا 
حكمت بأنه يف تلك الظروف ال يوجد ســــــــــبب لتحويل مســــــــــار اخلط 

املتساوي البعدين 
يف القضية املتعلقة بتعيني حدود املنطقة البحرية بني غرينالند ويان 
مايــــــــــني )الدامنرك ضد النرويج(، قررت احملكمة أن الفرق يف الطول بني 
ســــــــــاحلي يان مايني وغرينالند )9:1 تقريبًا( يشــــــــــكل “ظرفًا خاصًا” 
يتطلب تعديل خط الوســــــــــط املؤقت، بتحريكه إىل موقع أقرب إىل يان 
مايني، لتجنُّب النتائج اجملحفــــــــــة باجلرف القاري ومنطقة صيد األمساك  

وقالت احملكمة:
 “غري أنه ينبغي توضيح أن أخذ الفرق يف الطول بني الساحلني 
ال يعين تطبيقًا مباشــــــــــراً وحسابيًا للعالقة بني طول الساحل الشرقي 
لغرينالند وساحل يان مايني” )احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 

لعام 1993، الصفحة 69، الفقرة 69( 
مث أشــــــــــارت إىل مالحظتها من قضية اجلــــــــــرف القاري )اجلماهريية 

العربية الليبية/مالطة(:

“إذا كان استخدام التناسب هبذا الشكل صحيحًا يصعب يف 
الواقع أن نرى أّي جمال ُتِرَك ألّي اعتبار آخر؛ ألنه ســــــــــيكون على 
الفور مبــــــــــدأ األهلية للحصول على حقوق اجلــــــــــرف القاري، وهو 
الطريقة لتطبيق ذلك املبدأ  غري أن نقطة ضعفه كـأســــــــــاس للحجج 
هو أن اســــــــــتخدام التناســــــــــب كطريقة يف حد ذاته ينقصه التأييد يف 
ممارسة الدول، لدى إعراهبا علنًا عن آرائها يف مؤمتر األمم املتحدة 
الثالــــــــــث لقانون البحار )علــــــــــى وجه اخلصــــــــــوص(، أو يف الفقه ” 
)اجلــــــــــرف القاري )اجلماهريية العربية الليبية/مالطة(، احلكم، تقارير 

حمكمة العدل الدولية لعام 1985، الصفحة 45، الفقرة 58( 
يف القضيــــــــــة األخرية، كان من رأي احملكمة أن الفرق يف الطول بني 
ســــــــــاحلي مالطة وليبيا )بنســــــــــبة 8:1( “فرق كبري جداً يربر تعديل خط 
الوسط” )املرجع نفسه، الصفحة 50، الفقرة 68؛ التوكيد مضاف(  
وأضافت احملكمة أن “درجة هذا التعديل ال تتوقف على تطبيق حسايب 

وإمنا ينبغي النظر فيه” )املرجع نفسه( 
تالحــــــــــظ احملكمة عالوًة على ذلك أن قضية تعيني احلّد البحري يف 
منطقة خليج مايني )كندا/الواليات املتحدة األمريكية(، رأت احملكمة أنه 
“يف ظــــــــــروف معينة، ميكن التوصل إىل النتائج املالئمة من أّي تفاوتات 
يف امتداد ســــــــــاحَلي دولتني يف منطقة تعيني احلدود نفســــــــــها” )احلكم، 
تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1984، الصفحة 313، الفقرة 157؛ 
التوكيــــــــــد مضاف(  غري أنــــــــــه ال ينبغي أن يغرب عــــــــــن البال أن احملكمة 
فعلــــــــــت ذلك يف ســــــــــياق حبثها ملا ميكن أن يكــــــــــون “املعايري املنصفة اليت 
ميكن أن تؤخــــــــــذ يف االعتبار لتعيني احلدود البحريــــــــــة الدولية” )املرجع 
نفســــــــــه، الصفحة 312، الفقرة 157؛ التوكيد مضاف(  مث استفاضت 

يف احلديث عن هذه النقطة فقالت
“إن أخذ امتداد ســــــــــاحل كل من الطرفني املعنيني يف احلسبان 
ال يشــــــــــكل يف حد ذاته معياراً يستعمل كاساس مباشر لتعيني احلّد 
أو طريقة ميكن استخدامها لتنفيذ هذا التعيني  وتعرتف احملكمة بأن 
َم بصورة رئيسية كوسيلة لفحص ما إذا كان حد  هذا املفهوم إمنا ُقدِّ
َ بادئ األمر بناًء على أساس معايري أخرى، وباستخدام  مؤقت ُعنيِّ
أســــــــــلوب ال عالقة له هبذا املفهوم، ميكن أو ال ميكن اعتباره مرضيًا 
فيمــــــــــا يتعلق بتضاريس جغرافية معينة يف القضية ذاهتا، وما إذا كان 
مــــــــــن املعقول أو غري املعقول تصحيــــــــــح احلّد بناًء على ذلك  وميكن 
تلخيــــــــــص آراء احملكمة يف هذا املوضوع مبالحظة أن من املؤكد أنه 
ال ميكن تقســــــــــيم املنطقة املتنازع عليها تقســــــــــيمًا مباشراً متناسبًا مع 
طول كل من ســــــــــاحَلي الطرفني يف املنطقــــــــــة ذات الصلة، لكن من 
املؤكــــــــــد بنفس القدر أن تفاوتًا كبرياً يف طويَل الســــــــــاحلني نتج عن 
تعـيـني للحـدود ُأجِرَي على أســــــــــاس خمتلف يشــــــــــّكل ظرفًا يدعو إىل 
تصحيح مالئم ” )املرجع نفســــــــــه، الصفحة 323، الفقرة 185، 

التوكيد مضاف( 
غري أن احملكمة ال ترى، يف هذه القضية، أّي فوارق ملحوظة بشكل 
خاص بني ساحَلي أوكرانيا ورومانيا َذَوي الصلة تقتضي منها أن تعدل 
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اخلط املؤقت املتساوي البعدين يف هذه املرحلة  ومع أنه يوجد بال شك 
فرق يف الطول بني ســــــــــاحَلي الطرفني، تذكر احملكمة أهنا اســــــــــتبعدت يف 
الســــــــــابق ساحل خليج كاركينيتسكا )الذي يبلغ طوله 278 كيلومرتاً( 
مــــــــــن نظرها فيما تبقى من القضية  وتالحظ احملكمة، عالوًة على ذلك، 
أهنا ال تســــــــــتطيع أن تتغاضى عــــــــــن حقيقة أن جزًءا كبرياً من ســــــــــاحل، 
تعتربه ذا صلة، يــــــــــربُز إىل األمام يف نفس املنطقة اليت تربز فيها قطاعات 
ــــــــــع  أخرى من ســــــــــاحل أوكرانيا، مما يعزز أهلية أوكرانيا لكن ليس لتوسُّ

يف املساحة 
الطبيعة املغلقة للبحر األسود وتعيني احلدود الذي ُأجِرَي   2 - 9

من قبل يف املنطقة )الفقرات 169 - 178(
تشــــــــــري احملكمة إىل أهنا أحملت من قبل، حني وصفت بإجياز أسلوب 
تعيني احلدود، إىل أهنا ستنشئ خطًا مؤقتًا متساوي البعدين  وهذا خيار 
مل متِلِه حقيقة أن هذا األســــــــــلوب قد اسُتخدم يف مجيع االتفاقات املتعلقة 

بتعيني احلدود يف البحر األسود 
ُجلــــــــــب انتبــــــــــاه احملكمة إىل اتفاقــــــــــني اثنني لتعيني احلــــــــــدود يف البحر 
األسود  االتفاق األول هو االتفاق املتعلق بتعيني حدود اجلرف القاري 
يف البحر األســــــــــود، الذي عقــــــــــد بني تركيا واالحتاد الســــــــــوفيايت يف 23 
حزيران/يونيــــــــــه 1978  وقد اتفق الطرفان بعد ذلك بثماين ســــــــــنوات، 
بواســــــــــطة تبادل مذكرات، بتاريخ 23 كانون األول/ديســــــــــمرب 1986 
ويف 6 شــــــــــباط/فرباير 1987، على أن حــــــــــّد اجلرف القاري الذي اتُّفق 
عليــــــــــه يف االتفاق املوقع بينهما يف عام 1978سيشــــــــــّكل أيضًا احلّد بني 
منطقتيهما االقتصاديتــــــــــني اخلالصتني  وأقصى جزء من اخلــط فــي اجلهــة 
 الغربـــية، الواقع بني نقطتني إحداثياُت األوىل منهما تقاطع خط العرض 
43˚ 20’ 43” مشــــــــــااًل وخــــــــــط الطــــــــــول 32˚ 00’ 00” شــــــــــرقًا، 
 والثانيــــــــــة تقاطــــــــــع خط العــــــــــرض 43˚ 26’ 59” مشــــــــــااًل وخط الطول 
31˚ 20’ 48” شرقًا، بقي دون تعيني حدود، لكي تتم تسويته الحقًا 
يف وقت مناســــــــــب  وبعد حل االحتاد الســــــــــوفيايت يف هناية عام 1991، 
ظــــــــــل اتفاق عام 1978 واالتفاق الذي مت التوصل إليه بتبادل املذكرات 
نافذين ال لالحتاد الروســــــــــي فحســــــــــب، باعتباره الدولة اليت ظلت تتمتع 
بالشخصية الدولية لالحتاد الســــــــــوفيايت السابق، وإمنا للدول اليت خلفت 
االحتاد الســــــــــوفيايت يف البحر األســــــــــود أيضًا، وأوكرانيا واحدة من هذه 

الدول 
واالتفاق الثاين هو االتفاق بني تركيا وبلغاريا على تعيني احلّد عند 
مصب هنر ريزوفسكا/موتلوديري، وتعيني احلدود البحرية بني الدولتني 
يف البحر األســــــــــود، الذي ُوقِّع يف 4 كانون األول/ديسمرب 1997  وإنَّ 
رســــــــــم خط تعيني حدود اجلرف القاري واملنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة 
يف موقع أبعد من ذلك باجتاه الشــــــــــمال - الشرقي، بني النقطة اجلغرافية 
ذات اإلحداثيــــــــــات املتمثلــــــــــة يف خط العرض مشااًل وخط الطول شــــــــــرقًا 
 والنقطــــــــــة اجلغرافيــــــــــة ذات اإلحداثيات املؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العرض 
43˚ 19’ 54” مشــــــــــااًل وخــــــــــط الطول 31˚ 06’ 33” شــــــــــرقًا ُترك 

مفتوحًا إلجراء مفاوضات الحقة بشأنه يف وقت مناسب 

وســــــــــيظل ماثاًل يف ذهن احملكمة تعيني احلــــــــــدود البحرية املتفق عليه 
بني تركيا وبلغاريا، وكذلك بني تركيا وأوكرانيا، عندما تنظر يف نقطة 
النهاية للحّد البحري الوحيد، اليت ُطلب منها أن ترمسها يف هذه القضية 

)انظر الفرع 10 أدناه( 
مــــــــــع ذلك ترى احملكمة أنه يف ضوء اتفاقات تعيني احلدود املذكورة 
أعاله والطبيعة املغلقة للبحر األســــــــــود، ال يلــــــــــزم إدخال أّي تعديل على 

اخلط املتساوي البعدين كما ُرسم مؤقتًا 
وجود جزيرة الثعابني يف منطقة تعيني احلدود البحرية   3 - 9

)الفقرات 179 - 188(
جيوز للمحكمة لدى تقرير خط تعيني احلدود، ما مل يكن مثة اتفاق 
علــــــــــى تعيني احلدود باملعىن الوارد يف املادتني 74 و83 من اتفاقية األمم 
املتحــــــــــدة لقانون البحار، أن تعدل اخلط املتســــــــــاوي البعدين، إن أوحت 
الظروف بذلك، لضمان نتيجة منصفة  وقد ُيطلب من احملكمة يف هذه 
املرحلــــــــــة أن تقرر إن كان ينبغي تعديل هذا اخلط بســــــــــبب وجود جزر 
صغرية جبواره  ورمبا تقرر احملكمة أحيانًا، كما يتبنيَّ من فقهها، أاّل تأخذ 
اجلزر الصغرية يف احلسبان أو تقرر عدم إعطائها أهلية احلصول على احلق 
الكامــــــــــل يف املناطق البحرية، إذا كان هلذا النهج أثر غري متناســــــــــب على 
خط تعيني احلدود الذي هو قيد النظر )انظر اجلرف القاري )اجلماهريية 
العربية الليبية/مالطة(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1985، 
الصفحة 48، الفقرة 64؛ تعيني احلدود البحرية واملسائل اإلقليمية بني 
قطر والبحريــــــــــن )قطر ضد البحرين(، جوهر القضيــــــــــة، احلكم، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعام 2001، الصفحة 104، الفقرة 219؛ النزاع 
الربي والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي )نيكارغوا 
ضد هندوراس(، احلكم الصادر يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007، 

الفقرات 302 وما يليها 
تشري احملكمة إىل أهنا قررت من قبل أن جزيرة الثعابني ال ميكن أن 
تكون نقطة أســــــــــاس إلنشاء اخلط املؤقت املتساوي البعدين بني ساحَلي 
الطرفني، وأهنا ُســــــــــحبت يف املرحلة األوىل من عملية تعيني احلدود هذه 
ألهنا ال تشــــــــــّكل جزًءا من التشكيل العام للساحل  وجيب على احملكمة 
اآلن، يف املرحلة الثانية من عملية تعيني احلدود أن تتحقق إن كان وجود 
جزيرة الثعابني يف منطقة تعيني احلدود البحرية يشّكل ظرفًا ذا صلة يدعو 

إىل تعديل اخلط املؤقت املتساوي البعدين 
فيما يتعلق جبغرافية اجلزء الشمايل الغريب من البحر األسود، أخذت 
احملكمة يف االعتبار الواجب حقيقة أن ســــــــــاحل أوكرانيا يقع إىل الغرب 
والشمال والشــــــــــرق من هذه املنطقة  وتالحظ احملكمة أن مجيع املناطق 
اخلاضعة لتعيني احلدود يف هذه القضية تقع يف املنطقة االقتصادية اخلالصة 
واجلرف القاري املتولدين من ســــــــــواحل بر األطراف وأهنا، عالوًة على 
ذلك، تقع ضمن 200 ميل حبري من ســــــــــاحل الرب األوكراين  وتالحظ 
احملكمة أن جزيرة الثعابني تقع على بعد حنو 20 مياًل حبريًا إىل الشــــــــــرق 
من ســــــــــاحل الرب األوكــــــــــراين يف منطقة دلتا هنر الدانــــــــــوب  وبالنظر إىل 
هذا التشــــــــــكيل اجلغرايف ويف ســــــــــياق تعيني احلدود مــــــــــع رومانيا، فإن أّية 
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أهلية للحصول علــــــــــى جرف قاري ومنطقة اقتصاديــــــــــة خالصة تولدها 
جزيــــــــــرة الثعابني ال ميكن أن تربز أكثر مما يؤهل أوكرانيا للحصول عليه 
ســــــــــاحُل بَــرِّها الرئيسي من اجلرف القاري واملنطقة االقتصادبة اخلالصة، 
بســــــــــبب احلّد اجلنويب ملنطقــــــــــة تعيني احلدود كما عرَّفتــــــــــه احملكمة )انظر 
اخلريطــــــــــة اجململة رقم 5(  عــــــــــالوًة على ذلــــــــــك، أّي تأهيل ممكن تولده 
جزيرة الثعابني يف اجتاه شــــــــــرقي مباشر يدخل كله يف املؤهالت املتولدة 
من الســــــــــاحلني الغريب والشــــــــــرقي لرب أوكرانيا نفسها  وتالحظ احملكمة 
أيضًا أن أوكرانيا نفســــــــــها، وإن كانت تعترب جزيــــــــــرة الثعابني واقعة يف 
 إطار الفقرة 2 من املادة 121 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 
مل متدد املنطقة ذات الصلة إىل مدى يتجاوز احلّد الذي يولده ساحل الرب 
الرئيسي، نتيجة لوجود جزيرة الثعابني داخل منطقة تعيني احلدود )انظر 

اخلريطة اجململة رقم 3( 
 يف ضوء هذه العوامل تســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أن وجود جزيرة الثعابني 

ال يستدعي تعدياًل للخط املؤقت املتساوي البعدين 
يف ضوء ما تقدم، ليست احملكمة يف حاجة إىل النظر فيما إذا كانت 
جزيرة الثعابني مشمولة بالفقرتني 2 و3 من املادة 121 من اتفاقية األمم 

املتحدة لقانون البحار أم ال، وال يف صلتها هبذه القضية 
وتشري احملكمة كذلك إىل أن حبراً إقليميًا ُأعِطَي إىل جزيرة الثعابني 
عرضه 12 مياًل حبريًا مبوجب اتفاقات بني األطراف  وتســــــــــتنتج أنه يف 
سياق هذه القضية ال ينبغي أن يكون جلزيرة الثعابني أّي أثر على تعيني 
احلدود يف هذه القضية، باســــــــــتثناء ما هو ناشــــــــــئ عن دور القوس البالغ 

عرضه اثين عشر مياًل حبريًا لبحرها اإلقليمي 
تصرف األطراف )امتيازات النفط والغاز وأنشطة صيد   4 - 9
األمساك، والدوريات البحرية )الفقرات 189 - 198(

تشــــــــــري احملكمة إىل أهنا اســــــــــتنتجت يف وقت ســــــــــابق أنــــــــــه ال يوجد 
اتفاق ســــــــــاري املفعول بني الطرفني يعني حدود اجلرف القاري واملنطقة 

االقتصادية اخلالصة لكل منهما 
وتالحظ كذلك أن أوكرانيا ال تعتمد على أنشــــــــــطة للدولة إلثبات 
وجود اتفاق ضمين أو طريقة معيشــــــــــة بني الطرفني بشــــــــــأن اخلط، الذي 
ســــــــــيفصل بني منطقتيهما االقتصاديتني اخلالصتني  وإمنا تشري إىل أنشطة 

الدولة بغية تقويض اخلط الذي تدَّعيه رومانيا 
ال ترى احملكمة، يف ظروف هذه القضية، أّي دور خاص ألنشــــــــــطة 
الدولــــــــــة املتذرَّع هبا أعاله يف تعيني هذه احلدود البحرية  وكما الحظت 
حمكمة التحكيــــــــــم يف القضية املقامة بني بربــــــــــادوس وترينيداد وتوباغو، 
“إن املعايــــــــــري املتصلة باملوارد عوملت مبزيد من احلذر يف قرارات احملاكم 
الدوليــــــــــة وهيئــــــــــات التحكيم، الــــــــــيت مل تبق هذا العامــــــــــل، بوجه العموم، 
كظــــــــــرف ذي صلة” )قــــــــــرار حمكمة التحكيم الصادر يف 11 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 2006، جمموعة األمم املتحدة لقرارات التحكيم الدولية، اجمللد 
السابع والعشرون، الصفحة 214، الفقرة 241(  وفيما يتعلق مبصائد 
م إليها أّي دليل على أن أّي  األمساك، تضيف احملكمة أن أوكرانيا مل ُتقدِّ

خط لتعيني احلدود غري اخلط الذي تدَّعيه هي “يرجح أن يعود بعواقب 
وخيمة على سبل عيش سكاهنا ورفاهيتهم االقتصادية” )تعيني احلدود 
البحريــــــــــة يف منطقة خليج مايني )كندا/الواليــــــــــات املتحدة األمريكية(، 
احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1984، الصفحة 342، 

الفقرة 237( 
نظراً إىل أن احملكمة ال تعترب أن أنشطة الدولة املذكورة أعاله تشكل 
ظرفًا ذا صلة بالقضية الراهنة، فإن مســــــــــألة التاريخ احلاسم اليت يناقشها 

الطرفان ال تستدعي رداً من احملكمة 
أّي أثر للموعد النهائي )الفقرات 199 - 201(  5 - 9

تالحــــــــــظ احملكمة أن خطي تعيني احلدود اللذين اقرتحهما الطرفان، 
ال ســــــــــيما األجزاء األوىل منهما، يقلــــــــــل كل منهما إىل حّد كبري ما حيق 
للطرف اآلخر من اجلــــــــــرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة  فخط 
رومانيا يعوق حقوق أوكرانيا املولدة من ســــــــــاحلها املالصق لســــــــــاحل 
رومانيــــــــــا، ويعزز هذه احلقوق ســــــــــاحل أوكرانيا الشــــــــــمايل  ويف الوقت 
نفســــــــــه، يقيد خط أوكرانيا حق رومانيا املولد من ســــــــــاحلها، ال ســــــــــيما 

قطاعه األول الواقع بني سد سولينا وشبه جزيرة ساكالني 
خالفًا لذلك، يتجنب اخلط املؤقت املتساوي البعدين، الذي رمسته 
احملكمة هذه النواقص، ألنه يســــــــــمح للســــــــــاحلني املتالصقني للطرفني أن 
ينتجا آثارمهــــــــــا، من حيث حقوقهما البحرية، بطريقة معقولة ومتوازنة  
وحيــــــــــث إن األمر كذلك، ال ترى احملكمة ســــــــــببًا لتعديل اخلط املؤقت 

املتساوي البعدين، على هذا األساس 
االعتبارات األمنية للطرفني )الفقرات 202 - 204(  6 - 9

تقتصــــــــــر احملكمة علــــــــــى إبداء مالحظتــــــــــني اثنتــــــــــني  األوىل هي أن 
االعتبارات األمنية الشــــــــــرعية للطرفني رمبا تــــــــــؤدي دوراً يف تقرير اخلط 
النهائي لتعيــــــــــني احلّد )انظر اجلرف القــــــــــاري )اجلماهريية العربية الليبية/
مالطــــــــــة(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1985، الصفحة 
42، الفقرة 51(  والثانية أن اخلط املؤقت املتساوي البعدين الذي رمسته 
احملكمة، يف هذه القضية على األقل، خيتلف كثرياً عن اخلط الذي رمسته 
رومانيا أو الذي رمسته أوكرانيا  فاخلط املؤقت املتساوي البعدين الذي 
 رمسته احملكمة حيرتم املصاحل األمنية املشــــــــــروعة لكل من الطرفني  لذلك 

ال توجد حاجة إىل تعديل اخلط على أساس هذا االعتبار 
خط تعيني احلدود )الفقرات 205 - 209(  - 10

حتيــــــــــط احملكمة علمــــــــــًا حبقيقة أن املادة 1 مــــــــــن معاهدة نظام حدود 
الدولتــــــــــني لعام 2003 تضع التقاء البحرين اإلقليميني للطرفني يف نقطة 
إحداثياهُتا هي تقاطع خط العرض 45˚ 05’ 21” مشااًل وخط الطول 

30˚ 02’ 27” شرقًا  وهذا يكفي لتعيني نقطة البداية 
أشــــــــــارت كل من رومانيا وأوكرانيا، بكثري من التفصيل، إىل املسار 
الذي سيسلكه خطها لتعيني احلدود بعد النقطة احملددة يف املادة األوىل من 
معاهدة نظام حدود الدولتني لعام 2003 )انظر اخلريطة اجململة رقم 1( 
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أمــــــــــا خط تعيني احلدود الذي قررته احملكمــــــــــة، والذي ال يأخذ من 
الطرف املواجه لعرض البحر من ســــــــــد سولينا وال جزيرة الثعابني نقطة 
أساس، فيبدأ من النقطة 1 ويتبع القوس احمليط جبزيرة الثعابني بعرض 12 
مياًل حبريًا حىت يتقاطع مع اخلط املتســــــــــاوي البعدين عن ساحلي رومانيا 
وأوكرانيــــــــــا املتالصقني، كما هو معرَّف أعــــــــــاله؛ ومن هناك يتبع ذلك 
اخلط حىت يصبح متأثراً بنقاط األســــــــــاس على ساحلي رومانيا وأوكرانيا 
املتقابلني  ومن نقطة التحوُّل هذه يســــــــــري اخلط مبحاذاة اخلط املتساوي 

البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا املتقابلني 
تعترب احملكمة أن خط تعيني احلدود يتبع هذا اخلط املتساوي البعدين 
يف اجتــــــــــاه جنويب حىت النقطة اليت ميكن بعدهــــــــــا أن تتأثر به مصاحل دول 

ثالثة 
اختبار عدم التناسب )الفقرات 210 - 216(  - 11

تتحول احملكمة اآلن إىل حتّري ما إذا كانت النتيجة اليت مت التوصل 
إليهــــــــــا حىت اآلن، بقدر مــــــــــا يتعلق األمر خبط تعيني احلدود، ال تؤدي إىل 
اختالل كبري يف التناســــــــــب، بالرجوع إىل طول كل من ساحلي الطرفني 
وما ينشأ عن ذلك من تقسيم املناطق  وتتفق هذه احملكمة مع املالحظة 

القائلة:
“إن اختالل التناســــــــــب، ال أّي مبدأ تناسب عام، هو املعيار أو 
العامل ذو الصلة     ال ميكن أن تكون مثة مســــــــــألة إعادة تشــــــــــكيل 
كاملة للطبيعة     وإمنا هي مسألة إصالح اختالل التناسب واآلثار 
غري املنصفة اليت تنتجها تشــــــــــكيالت أو تضاريس جغرافية معينة” 
)قضيــــــــــة اجلرف القــــــــــاري اإلنكليزي - الفرنســــــــــي، جمموعة األمم 
املتحدة لقــــــــــرارات التحكيم الدويل، اجمللد الثامن عشــــــــــر، الصفحة 

58، الفقرة 101( 
إن خمصصات اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة ال ميكن 
إعطاؤها بالتناســــــــــب مع طول الســــــــــاحل  وإمنا سوف تفحص احملكمة، 
بعــــــــــد متام األمر، للتأكد من عدالة خط تعيني احلدود الذي رمسته )تعيني 
احلّد البحري بني غينيا وغينيا - بيساو، جمموعة األمم املتحدة لقرارات 

التحكيم الدويل، اجمللد التاسع عشر، الفقرتان 94 و95( 
هذا الفحــــــــــص ال ميكن أن يكون إاّل تقريبيًا  وقد اســــــــــُتخدمت يف 
املاضــــــــــي أجهزة منوعــــــــــة لتقدير أطوال الســــــــــواحل، دون وجود مطالب 
واضحة يف القانون الدويل، بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع خط الساحل 
احلقيقي، أو استخدام خط أساس، وال إن كان جيب أو ال جيب استبعاد 

السواحل املتصلة باملياه الداخلية 
ال تستطيع احملكمة إاّل أن تالحظ أن خمتلف احملاكم، وهي نفسها، 
قد خرجت باســــــــــتنتاجات خمتلفة على مر الســــــــــنني بشــــــــــأن ما إذا كان 
 الفرق يف أطوال الســــــــــواحل يشكل يف حّد ذاته اختالاًل كبرياً يف التوازن 
ممــــــــــا يوحي بأن خط تعيني احلــــــــــدود كان جمحفًا، وما زال يف حاجة إىل 
تعديل  وإمنا يظل هذا، يف كل قضية، مســــــــــألة مرتوكة لتقدير احملكمة، 

متارسه بالرجوع إىل جغرافية املنطقة بكاملها 

 يف هذه القضية، قاســــــــــت احملكمة الســــــــــواحل وفقًا الجتاهها العام  
ومل تستخدم خطوط أساس كما اقرتح الطرفان هلذا القياس  ومل ُتشمل 
خطوط الســــــــــواحل على طول امليــــــــــاه الداخلية الواقعــــــــــة خلف اخللجان 
واملداخل العميقة هلذا الغرض  هذه املقاســــــــــات تقريبية حبكم الضرورة، 
نظراً إىل أن الغرض من هذه املرحلة األخرية هو التأكد من عدم وجود 

اختالل كبري يف التناسب 
يكفي هلذه املرحلة الثالثة أن تالحظ احملكمة أن النسبة بني ساحلي 
رومانيا وأوكرانيا، َمقيَســــــــــني كما ُوصف أعاله، هي 2.8:1، والنسبة 

بني املنطقتني ذوايَت الصلة بني رومانيا وأوكرانيا هي 2.1:1 
وال تــــــــــرى احملكمــــــــــة أن هذا يوحي بأن اخلط، كما ُرســــــــــم وفُُحص 
بعناية حبثًا عن أّي ظروف ذات صلة ميكن أن تستدعي تعدياًل، يتطلب 

أّي تغيري 
احلّد البحري الذي يعني حدود اجلرف القاري واملنطقتني   - 12

االقتصاديتني اخلالص )الفقرتان 217 و218(
تالحظ احملكمة أن احلّد البحري الذي يعني حدود اجلرف القاري 
واملناطق االقتصادية اخلالصة ال ميكن تشــــــــــبيهه باحلّد الدويل الذي يفصل 
بــــــــــني أقاليم الدول  فاحلــــــــــّد األول يعني حدود مناطق حبرية حيث يكون 
للدول الســــــــــاحلية فيها حقوق ســــــــــيادية معينة مبوجــــــــــب القانون الدويل 
ألغراض ُمَعرَّفــــــــــة  واألخري يعنيِّ احلدود اإلقليمية لســــــــــيادة الدول  تبعًا 
لذلك، تعترب احملكمة أنه ال يوجد أّي اختالط أو تشــــــــــوش بشــــــــــأن طبيعة 
احلّد البحــــــــــري الذي يعني حدود املنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة واجلرف 

القاري، وهي من مث سَتستخدم هذا املصطلح 
يبدأ خــــــــــط احلّد البحري الذي رمسته احملكمــــــــــة يف النقطة 1، وهي 
نقطــــــــــة تقاطع احلّد اخلارجي لبحــــــــــر رومانيا اإلقليمي مع البحر اإلقليمي 
ألوكرانيــــــــــا حول جزيرة الثعابني، كما تنــــــــــص عليه املادة 1 من معاهدة 
نظــــــــــام حدود الدولتني لعام 2003  ومــــــــــن النقطة 1 يتبع القوس احمليط 
جبزيــــــــــرة الثعابني بعرض12 مياًل حبريــــــــــًا حىت يتقاطع القوس يف النقطة 2 
ذات اإلحداثيات املؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العرض 45˚ 03’ 18.5” 
مشااًل وخــــــــــط الطول 30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقًا، مع خط متســــــــــاوي 
البعدين آت من ســــــــــاحلي رومانيا وأوكرانيا املتالصقني حمدد بالرجوع 
إىل نقطيت أســــــــــاس موجودتني على الطرف املواجه للرب من ســــــــــد سولينا 
والطرف اجلنويب الشرقي جلزيرة تسيغانكا  ويتابع احلّد البحري مساره 
من النقطة 2 مبحاذاة خط متســــــــــاوي البعدين يســــــــــري يف اجتاه جنويب - 
 شــــــــــرقي حىت النقطة 3، ذات اإلحداثيات املؤلفة من تقاطع خط العرض 
44˚ 46’ 38.7” مشــــــــــااًل وخــــــــــط الطول 30˚ 58’ 37.3” شــــــــــرقًا 
)وهــــــــــي النقطة ألف على اخلط املتســــــــــاوي البعدين(، حيث يصبح اخلط 
املتساوي البعدين متأثراً بنقطة أساس موجودة يف شبه جزيرة ساكالني 
مــــــــــن النقطة 3 يتبع احلّد البحري اخلط املتســــــــــاوي البعدين يف اجتاه 
جنويب - شرقي حىت النقطة 4 ذات اإلحداثيات املؤلفة من تقاطع خط 
العــــــــــرض 44˚ 44’ 13.4” مشااًل وخــــــــــط الطول 31˚ 10’ 27.7” 
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شــــــــــرقًا )وهي النقطة باء على اخلط املؤقت املتســــــــــاوي البعدين(، حيث 
يصبح اخلط املتســــــــــاوي البعدين متأثراً بنقطة األساس املوجودة يف رأس 
تارخانكوت يف ســــــــــاحل أوكرانيا املقابل مث يتحول إىل اجتاه جنوب - 
جنوب - شــــــــــرقي  ومن النقطة 4 يتبع احلّد اخلط املتساوي البعدين من 
ســــــــــاحَلي رومانيا وأوكرانيا املتقابلني حــــــــــىت النقطة 5 ذات اإلحداثيات 
املؤلفــــــــــة من تقاطع خط العرض 44˚ 02’ 53.0” مشااًل وخط الطول 
31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقًا )وهــــــــــي النقطة جيم على اخلط املتســــــــــاوي 
البعدين(، الذي تتحكم به نقاط األساس الواقعة يف شبه جزيرة ساكالني 

على ساحل رومانيا ورأس تارخانكوت ورأس ِخرسونيس على ساحل 
أوكرانيا، ومن هناك يواصل مســــــــــاره مبحاذاة اخلط املتساوي البعدين يف 
اجتاه جنويب بادئًا بسمت جيوديسي مقداره 185˚ 23’ 54.5” حىت 
يصــــــــــل احلّد البحري إىل املنطقــــــــــة اليت ميكن أن تتأثر به فيها حقوق دول 

ثالثة )انظر اخلريطتني اجململتني رقم 8 ورقم 9( 

اإلحداثيــــــــــات اجلغرافية للنقاط 2، و3، و4، و5، الواقعة على احلّد 
البحــــــــــري الوحيد املبنيَّ يف هذه الفقرة ويف عبــــــــــارة املنطوق إمنا ُأعطيت 

باإلشارة إىل بيان النظام اجليوديسي العاملي 84 

المرفــــق

خطا احلدود البحرية اليت تطالب هبا رومانيا وأوكرانيا اخلريطة اجململة رقم 1: 
السواحل املتصلة باملوضوع ومنطقة تعيني احلدود حسب مطلب رومانيا اخلريطة اجململة رقم 2: 
السواحل املتصلة باملوضوع ومنطقة تعيني احلدود حسب مطلب أوكرانيا اخلريطة اجململة رقم 3: 

السواحل املتصلة باملوضوع حسبما حددهتا احملكمة اخلريطة اجململة رقم 4: 
منطقة تعيني احلدود حسبما حددهتا احملكمة اخلريطة اجململة رقم 5: 

إنشاء خط تساوي األبعاد املؤقت اخلريطة اجململة رقم 6: 
تكبري للخريطة اجململة رقم 6 اخلريطة اجململة رقم 7: 

مسار احلدود البحرية يف املنطقة اجملاورة جلزيرة سربنتس اخلريطة اجململة رقم 8: 
مسار احلدود البحرية اخلريطة اجململة رقم 9: 
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مولدوفا

أوكرانيا
�ط مبومنوب

رومانيا

كونستانتا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

مبحرط مألسو 
 :١الخريطة المجملة رقم 

 خطا الحدود البحرية التي تطالب بها رومانيا وأوكرانيا
 مسقط ملكاطور

 ش) ٣٠،٤٥(
وه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طُعــطض فيهــا مبســومحل أعــ١٩٨٤مجليو ةسي مبعاملي بعام 

بصورة محس ة، ألغطمض طوضيرية فرس .

رأس سارةش

م ل  رومانيا

م ل  أوكطمنيا

رأس ميوةا

حه جزةطة ساكابنيش

جزةطة سطبنتس

حاجز سوبينا

أو ةسا
أوكرانيا

مبقطم
رأس طارطانكت

طليج كاالميتسكا 

رأس طلسونيس

سيفاستوبول

طليج كاركينيتسكا

بسان  نيرب مبحرطي

ةاـوربيتسكا طليج
بسان  نيسرت مبحرطي
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مولدوفا

أوكرانيا

أو ةسا

رومانيا

كونستانتا

حاجز سوبينا

بلغاريا

�ط مبومنوب

بسان  نيسرت مبحرطي

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

تسجزةطة سطبن

أوكرانيا

مبقطم

بسان  نيرب مبحرطي

طليج ةاـوربيتسكا

طليج كاركينيتسكا

رأس طارطانكت
طليج كاالميتسكا

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

مبحرط مألسو    :٢الخريطة المجملة رقم 
 السواحل المتصلة بالموضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب رومانيا

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

١٩٨٤ي بعام مجليو ةسي مبعامل
أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طُعــطض فيهــا مبســومحل 

بصورة محس ة، ألغطمض طوضيرية فرس .

تركيا

إستانحول
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

كونستانتا 

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

زةطة سطبنتسج

أو ةسا

بسان  نيسرت مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيرب مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج ةاـوربيتسكا

طليج كاالميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٣الخريطة المجملة رقم 
الســــواحل المتصـــــلة بالموضــــوع ومنطقـــــة تعيــــين الحـــــدود حســــب مطلـــــب 

 أوكرانيا
 مسقط ملكاطور

 ش) ٣٠،٤٥( 
١٩٨٤يو ةسي مبعاملي بعام مجل

مبحرط مألسو  

أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طُعــطض فيهــا مبســومحل 
.بصورة محس ة، ألغطمض طوضيرية فرس 
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيسرت مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيرب مبحرطي

وكرانياأ

طليج كاركينيتسكا

طليج كاالميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٤الخريطة المجملة رقم 
 السواحل المتصلة بالموضوع حسبما حددتها المحكمة

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طُعــطض فيهــا مبســومحل ١٩٨٤مجليو ةسي مبعاملي بعام 
.بصورة محس ة، ألغطمض طوضيرية فرس 

مبحرط مألسو  
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

بيناحاجز سو 

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيسرت مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيرب مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كاالميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٥الخريطة المجملة رقم 
 منطقة تعيين الحدود حسبما حددتها المحكمة

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

١٩٨٤مجليو ةسي مبعاملي بعام 
ململــة، مبــ  طُعــطض فيهــا مبســومحل  أعــوه ـــ ا ميطة ــة

.بصورة محس ة، ألغطمض طوضيرية فرس 

مبحرط مألسو  
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيسرت مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيرب مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كاالميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :٦الخريطة المجملة رقم 
 إنشاء خط تساوي األبعاد المؤقت

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعـــوه ــــ ا ميطة ـــة ململـــة، مبـــ  طُعـــطض فيهـــا مبســـومحل ١٩٨٤مجليو ةسي مبعاملي بعام 
.مض طوضيرية فرس بصورة محس ة، ألغط 

مبحرط مألسو  
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أوكرانيا

ولدوفام

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابني

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيسرت مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيرب مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كاالميتسكا

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :٩الخريطة المجملة رقم 
 مسار الحدود البحرية

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعـــوه ــــ ا ميطة ـــة ململـــة، مبـــ  طُعـــطض فيهـــا مبســـومحل ١٩٨٤مجليو ةسي مبعاملي بعام 
.ضيرية فرس بصورة محس ة، ألغطمض طو 

مبحرط مألسو  
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 175 - المسائل المتصلة بااللتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم )بلجيكا ضد السنغال( 
)طلب اإلشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

األمر الصادر في 28 أيار/مايو 2009

أصدرت حمكمة العــــــــــدل الدولية، يف 28 أيار/مايو 2009، أمرها 
املتعلق بطلب اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، قدمتــــــــــه بلجيكا يف القضية 
املتعلقة مبسائل متصلة بااللتزام مبحاكمة املتهمني أو تسليمهم )بلجيكا 
ضد الســــــــــنغال(  قررت احملكمة أن الظــــــــــروف، كما ُقدِّمت إىل احملكمة 
اآلن، ال تقتضي ممارســــــــــة احملكمة لصالحيتها يف اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 

مؤقتة 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي، وكوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، وسيبولفيدا - 
آمور، وبّنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ 

والقاضيان اخلاصان سور وكريش؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 76( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقــــــــــرر أن الظروف، بصورهتا املقدمــــــــــة إىل احملكمة، ال تقتضي 
ممارسة احملكمة لصالحياهتا مبوجب املادة 41 من النظام األساسي 

لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة،
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
واخلصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبّنونة، 
وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان اخلاّصان سور، 

وكريش؛
املعارضون: القاضي كنسادو ترينداد” 

*
*  *

وذّيل القاضيان كوروما ويوسف أمر احملكمة بإعالن مشرتك؛ وذّيل 
القاضيان اخلصاونة وســــــــــكوتنيكوف أمر احملكمة برأي مستقل مشرتك؛ 
وذّيل القاضي كنسادو ترينداد أمر احملكمة برأي خمالف؛ وذّيل القاضي 

اخلاص سور أمر احملكمة برأي مستقل 
*

*  *

االستدعاء وطلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة
تشــــــــــري احملكمة إىل أن مملكة بلجيكا )املشــــــــــار إليهــــــــــا فيما يلي أدناه 
باسم “بلجيكا”( قدمت يف 19 شباط/فرباير 2009، استدعاًء أقامت 
به دعوى على مجهورية الســــــــــنغال )املشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم 
“الســــــــــنغال”( بشأن نزاع متعلق “بامتثال الســــــــــنغال التزامها مبحاكمة 
السيد حسني حربي، الرئيس الســــــــــابق جلمهورية تشاد، أو تسليمه إىل 
بلجيكا بقصد اختاذ إجراءات جنائية ضده”  تقيم بلجيكا ادعاءاهتا على 
أساس اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املعتمدة يف 10 كانون األول/
ديســــــــــمرب 1984 )املشار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم “اتفاقية مناهضة 

التعذيب”(، وكذلك على أساس القانون الدويل العريف 
تالحظ احملكمة أن بلجيكا تشــــــــــري يف اســــــــــتدعائها كأساس لوالية 
احملكمة، إىل التصريح الذي أدلت به بلجيكا مبوجب الفقرة 2 من املادة 
36 من النظام األساسي، يف 17 حزيران/يونيه 1958والتصريح الذي 
أدلت به السنغال يف 2 كانون األول/ديسمرب 1985، وعلى الفقرة 1 
من املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت تنص على أن: أّي نزاع 
نشــــــــــأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطــــــــــراف يف االتفاقية فيما يتعلق 
بتفسري أو تطبيق االتفاقية و“ال ميكن تسويته عن طريق التفاوض ُيطرح 
للتحكيم، بناًء على طلب إحدى هذه الدول، وإذا مل تتمكن األطراف 
يف غضون ســــــــــتة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من املوافقة على تنظيم 
التحكيم جيوز ألّي من تلك األطراف أن حييل النزاع إىل حمكمة العدل 

الدولية بتقدمي طلب وفقًا للنظام األساسي للمحكمة” 
تصّر بلجيكا على أن الســــــــــنغال، اليت يقيم فيها الســــــــــيد حربي منذ 
ســــــــــنة 1990، مل تتخذ أّي إجراء بشأن طلباهتا املتكررة حملاكمة رئيس 
مجهورية تشاد السابق يف السنغال، ومل تسلمه إىل بلجيكا ألفعال تتصف 
بأهنا تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد اإلنسانية، ُيدَّعى بأهنا ارُتكبت 
أثناء رئاســــــــــته بني 7 حزيران/يونيه 1982 و1 كانون األول/ديســــــــــمرب 
1990  وتشري بلجيكا إىل شكاوى قدمها يف السنغال يف سنة 2000 
ضد الســــــــــيد حربي سبعة أشخاص طبيعيني وشــــــــــخصية اعتبارية، وإىل 
شكاوى قدمها إىل السلطات القضائية البلجيكية بني 30 تشرين الثاين/
نوفمرب 2000 و11 كانون األول/ديسمرب 2001 مواطن بلجيكي من 
أصل تشــــــــــادي ومواطنون تشاديون، وإىل مذكرة اعتقال دولية صدرت 
ضد الســــــــــيد حربي عن قاضي التحقيق البلجيكي املسؤول عن القضية  
وتالحظ بلجيكا أن الشــــــــــكاوى اليت ُقدمت يف الســــــــــنغال رفضتها دائرة 
االهتام يف حمكمة االستئناف يف داكار حبجة أن “اجلرائم ضد اإلنسانية” 
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ال تشّكل جزًءا من القانون اجلنائي السنغايل، وفيما يتعلق جبرمية التعذيب، 
حبجة أن القانون السنغايل ال يسمح حملكمة سنغالية مبمارسة اختصاص 

فيما يتعلق بأفعال ارتكبها شخص أجنيب خارج البلد 
طلبت بلجيكا يف هناية استدعائها من احملكمة أن تقضي وتعلن:

أن للمحكمــــــــــة اختصاصًا يف قبول دعوى النزاع بني مملكة   -“
بلجيكا ومجهورية الســــــــــنغال فيما يتعلق بامتثال الســــــــــنغال التزامها 
مبحاكمة الســــــــــيد حسني حربي أو تسليمه إىل بلجيكا بقصد اختاذ 

إجراءات جنائية ضده؛
وأن ادعاء بلجيكا مقبول؛  -“

وأن مجهورية الســــــــــنغال ملزمة باختاذ إجراءات جنائية ضد   -“
الســــــــــيد حسني حربي ألفعال تشــــــــــمل جرائم تعذيب وجرائم ضد 
اإلنسانية ُيدَّعى بأنه هو مرتكبها أو شريك يف ارتكاهبا أو له ضلع 

يف ارتكاهبا؛
وأنه إذا مل تقم مجهورية الســــــــــنغال مبحاكمة الســــــــــيد حربي   -“
فهي ملزمة بتســــــــــليمه إىل مملكة بلجيــــــــــكا لريدَّ على االدعاءات هبذه 

اجلرائم أمام احملاكم البلجيكية”؛
وحتتفظ حبقها يف تنقيح أو تكملة بنود االستدعاء 

تشري احملكمة إىل أن بلجيكا، وقد قدمت استدعاءها يف 19 شباط/
فرباير 2009، قدمت أيضًا طلبًا لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، متذرعًة 
باملادة 41 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، واملواد من 73 إىل 75 من 
الئحة احملكمة  وتشــــــــــري بلجيكا يف الطلب إىل األســــــــــس اليت تقيم عليها 
والية احملكمة، وهي نفس األســــــــــس اليت اعتمدت عليها يف استدعائها، 
وتطلب من احملكمة أن تقــــــــــرر، ريثما تصدر حكمها النهائي يف جوهر 
القضية، اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة تطلب فيها من السنغال أن تتخذ 
مجيع اخلطوات اليت هي ضمن صالحياهتا إلبقاء الســــــــــيد حسني حربي 
حتت رقابة الســــــــــلطات القضائية للسنغال وإشــــــــــرافها لكي يتسىن تطبيق 

قواعد القانون الدويل اليت تطلب بلجيكا امتثاهلا تطبيقًا صحيحًا” 
تقول بلجيكا إن “الســــــــــيد حسني حربي اآلن رهن اإلقامة اجلربية 
يف منزلــــــــــه يف داكار، لكن يتبني من مقابلة أجرهتا إذاعة فرنســــــــــا الدولية 
مع الرئيس السنغايل السيد عبداهلل واد أن السنغال ميكن أن ترفع اإلقامة 
اجلربية يف املنزل عن السيد حسني حربي إذا مل جتد امليزانية اليت تعتربها 
ضرورية إلجراء حماكمته”  وتقول بلجيكا إنه إذا حدث ذلك سيكون 
من السهل على السيد حربي أن يغادر السنغال لتجنُّب حماكمته، وهذا 
يلحــــــــــق ضرراً يتعذر إصالحه باحلق الذي أعطاه القانون الدويل لبلجيكا 
باختــــــــــاذ إجراءات جنائية ضده  وأصرت كذلك على أن هذا ســــــــــينتهك 
التزام السنغال مبحاكمة السيد حربي على اجلرائم املدعى عليه بارتكاهبا 

مبوجب القانون الدويل، ما مل يتم تسليمه 
أشــــــــــارت بلجيكا أيضًا يف اجلولة األوىل من مالحظاهتا الشفوية إىل 
بيانات معينة صدرت مؤخراً عن الرئيس واد أشار فيها، على حّد قول 
َتح للسنغال األموال الالزمة لتنظيم حماكمة السيد  بلجيكا، إىل أنه إذا مل تـُ

حربي فإهنا قد تتنــــــــــازل يف أّي وقت عن حماكمته، وتتوقف عن مراقبته 
أو ترسله إىل دولة أخرى 

تالحظ احملكمة أن السنغال أكدت، يف اجلولة األوىل من مالحظاهتا 
الشــــــــــفوية، أهنا كانت منذ عام 2005 راغبــــــــــًة، كما أعلن الرئيس واد، 
يف حماكمة الســــــــــيد حربي يف احملاكم الســــــــــنغالية، وبذلك متتثل التزاماهتا 
مبوجب القانون الدويل  وأصرت الســــــــــنغال كذلك على أنه نظراً إىل أن 
ْوَف يف هذه القضية،  الشروط الالزمة لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مل ُتستـَ
فإن طلب بلجيكا تقرير هذه التدابري ال أساس له من الصحة  وأضافت 
قائلة إن من شــــــــــأن تقرير التدابري اليت تطلبها بلجيكا أن جيحف باحلكم 
يف جوهر القضية وحيرم السنغال من احلقوق اليت متلكها مبوجب قواعد 

القانون الدويل، ال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب 
وقال املدعى عليه أيضًا إنه بعد طلب بلجيكا تســــــــــليم السيد حربي 
إليها اعُتقل السيد حربي وُوضع يف احلبس يف 15 تشرين الثاين/نوفمرب 
2005 إىل أن يتم تســــــــــليمه، لكن دائرة االدعاء يف حمكمة االســــــــــتئناف 
بداكار حكمت بأن ليس هلا اختصاص يف طلب تســــــــــليم السيد حربي، 
حبجة أنه يتمتع باحلصانة من االختصاص بســــــــــبب كونه رئيســــــــــًا للدولة 
يف الوقــــــــــت الذي حدثــــــــــت فيه األفعال املذكورة  وقالت الســــــــــنغال إهنا 
أبلغت بلجيــــــــــكا يف 23 كانون األول/ديســــــــــمرب 2005 بذلك القرار، 
الذي وضع حداً إلجراءات التســــــــــليم  وأوضحت السنغال أهنا يف هذه 
الظروف التمست التأييد من االحتاد األفريقي ووضعت املسألة يف يده، 
وأن رؤساء الدول واحلكومات يف االحتاد األفريقي أعطوا السنغال يف 2 

متوز/يوليه 2006 والية ملقاضاة السيد حربي وحماكمته 
أصرت الســــــــــنغال على أنه ال يوجد أّي نــــــــــزاع قانوين بني الطرفني 
بشأن تفسري أو تطبيق قواعد القانون الدويل، ال سيما القواعد املبينة يف 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
تالحظ احملكمــــــــــة أن بلجيكا قالت، يف اجلولة الثانية من مالحظاهتا 
الشــــــــــفوية، إن النزاع بينها وبني الســــــــــنغال يتعلق أوَّاًل مبسألة ما إذا كان 
االلتزام مبحاكمة الســــــــــيد حربي مستمداً من الوالية اليت أعطاها االحتاد 
األفريقــــــــــي للســــــــــنغال، وثانيًا ما إذا كانت الســــــــــنغال قــــــــــد وفت من قبل 
بالتزاماهتــــــــــا مبوجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بإحالة املســــــــــألة إىل 
االحتاد األفريقي  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن املســــــــــتدعي أشار، يف رّد على 
ســــــــــؤال وجهه إليــــــــــه أحد أعضاء احملكمة، إىل أن إدالء وكيل الســــــــــنغال 
بتصريح رمسي باسم حكومته أمام احملكمة رمبا يكون كافيًا جلعل بلجيكا 
تعترب أن طلبها اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة مل يبق له سبب، شريطة أن 
يكون هذا التصريح واضحًا وغري مشــــــــــروط وأن يضمن اختاذ السنغال 
جلميع التدابري لضمان عدم مغادرة الســــــــــيد حربي أرض السنغال قبل أن 
تصدر احملكمة حكمها النهائي  وأعربت بلجيكا أيضًا عن رغبتها يف أن 

تدرج احملكمة أّي تصريح من هذا القبيل يف منطوق أمرها 
تالحظ احملكمة أن السنغال أصرت، يف اجلولة الثانية من مالحظاهتا 
الشــــــــــفوية، على أن التزامها مبحاكمة الســــــــــيد حربي مستمد من اتفاقية 
مناهضــــــــــة التعذيب، ال من الوالية اليت أعطاهــــــــــا إّياها االحتاد األفريقي، 
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واســــــــــتنتجت من ذلــــــــــك أن عدم وجود نزاع بــــــــــني الطرفني أمر واضح  
وأشــــــــــارت الســــــــــنغال كذلك إىل أن البيانات اليت أدىل هبــــــــــا الرئيس واد 
لوســــــــــائط اإلعالم مل تظهر وجود أّي خطورة جدية من أن يفلت السيد 
حربي من القضاء الســــــــــنغايل  باإلضافة إىل ذلــــــــــك، صرح املدعى عليه 
رمسيًا، يف رّد على سؤال من أحد أعضاء احملكمة، بأنه لن يسمح للسيد 

حربي مبغادرة أراضيه ما دامت هذه القضية أمام احملكمة 

بيان احملكمة ألسباب احلكم

االختصاص األّويل
بدأت احملكمة باإلشــــــــــارة إىل أهنا عندما تتناول طلب اإلشارة باختاذ 
تدابــــــــــري مؤقتة ال حتتــــــــــاج، قبل أن تقرر إن كانت ســــــــــتأمر بتلك التدابري 
أم ال، إىل أن تكــــــــــون مقتنعة متام االقتنــــــــــاع بأن هلا اختصاصًا فيما يتعلق 
جبوهــــــــــر القضية  وإمنــــــــــا ميكنها أن تأمر بتلك التدابــــــــــري جملرد أن يبدو من 
ظاهراألحكام اليت اعتمد عليها املســــــــــتدعي أهنا تشّكل أساسًا ميكن أن 
يقوم عليه اختصاصها  ونظراً إىل أن بلجيكا تسعى إىل إقامة اختصاص 
احملكمــــــــــة على املادة 30 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب، وعلى تصرحَيي 
الدولتــــــــــني عماًل بالفقــــــــــرة 2 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي، رأت 
احملكمــــــــــة أن من الضــــــــــروري أن تثبت إن كان شــــــــــرط الوالية اإلجبارية 
الــــــــــوارد يف االتفاقية أو التصرحيان املعتَمد عليهما، يعطي احملكمة بالفعل 
نها من تقرير التدابري  اختصاصــــــــــًا أّوليًا للحكم يف جوهر القضيــــــــــة، وميكِّ

املؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك 

النزاع  -
تالحظ احملكمة أن بلجيكا والســــــــــنغال كلتيهمــــــــــا طرفان يف اتفاقية 
مناهضة التعذيب  ونظراً إىل أن الشرط األول املطلوب الوفاء به إلثبات 
اختصاص احملكمة على هذا األســــــــــاس هو “وجود نزاع بني دولتني أو 
أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها”، 
يقع على عاتق احملكمة يف هذه املرحلة من اإلجراءات أن تثبت إن كان 

هذا النزاع يف الظاهر موجوداً يف تاريخ تقدمي االستدعاء 
تشــــــــــري احملكمة إىل أنــــــــــه عقب حكم حمكمة االســــــــــتئناف يف داكار 
بوضع حّد لإلجراءات املتعلقة بتسليم السيد حربي إىل بلجيكا، وضعت 
السنغال القضية يف يد االحتاد األفريقي وأبلغت بلجيكا بذلك يف مذكرة 
شفوية مؤرخة 23 كانون األول/ديسمرب 2005، وردت عليها بلجيكا 
مبذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 11 كانون الثاين/يناير 2006، تطعن فيها يف 
قدرة الســــــــــنغال على امتثال التزاماهتا مبوجــــــــــب اتفاقية مناهضة التعذيب 
مبجرد إحالتها قضيًة مشمولًة باالتفاقية إىل منظمة دولية  وقالت بلجيكا 
إن السنغال مل َتِف بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ال سيما 
املادة 7 منها، بعدم حماكمتها للســــــــــيد حربي، بتقاعسها عن تسليمه إىل 
بلجيكا، لكي يرد على أفعال التعذيب اليت ادُِّعَي أنه ارتكبها  واعتربت 
الســــــــــنغاُل أهنا اختذت تدابري للوفاء بااللتزامات املذكورة كدولة طرف 
يف اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  وقررت احملكمــــــــــة، نظراً إىل ما تقدم، أنه 

يبدو أن نزاعًا على تفسري وتطبيق االتفاقية كان موجوداً يف الظاهر بني 
الطرفني يف تاريخ تقدمي االستدعاء 

مث حتولت احملكمة إىل مســــــــــألة ما إذا كان االستدعاء قد أصبح فيما 
بعد بال أّي موضوع، نتيجًة الختفاء النزاع الذي كان موجوداً يف تاريخ 
تقدميه، ال ســــــــــيما يف ضوء كون الســــــــــنغال اعرتفت يف ســــــــــياق جلسات 
االستماع بأن الدولة الطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب ال تستطيع أن 
تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية مبجرد إحالة املســــــــــألة إىل منظمة دولية  
والحظت احملكمة أن الطرفني ظاّل مع ذلك خمتلفني على مسائل أخرى 
تتصل بتفســــــــــري أو تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، مثل مســــــــــألة اإلطار 
الزمين الذي جيب الوفاء فيه بااللتزامات الواردة يف املادة 7، أو مســــــــــألة 
الظروف )املالية أو القانونيــــــــــة أو صعوبات أخرى( اليت ميكن أن تكون 
ذات صلــــــــــة بالنظر فيمــــــــــا إذا كان قد حــــــــــدث أم مل حيدث تقاعس عن 
 الوفاء بتلــــــــــك االلتزامات  وتالحظ احملكمة كذلك أن الطرفني ما زاال، 
فيما يبدو، خمتلفني يف وجهيت نظرمها حول الطريقة اليت ميكن للســــــــــنغال 
هبا أن تفي بالتزاماهتا التعاهدية  وقررت تبعًا لذلك أنه يبدو أن مثة نزاعًا 
ظاهراً من النــــــــــوع املتصور يف املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب ما 
زال قائمــــــــــًا بني الطرفني، حــــــــــىت وإن كان نطاق هذا النزاع قد تغري منذ 

تقدمي االستدعاء 
الشروط اإلجرائية   -

تشــــــــــري احملكمة أيضًا إىل أن املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
تقتضــــــــــي، أواًل، أن يكون أّي نزاع يقــــــــــدَّم إىل احملكمة نزاعًا “ال ميكن 
تسويته عن طريق التفاوض”  وتعترب احملكمة أنه يكفي، يف مرحلة النظر 
يف االختصــــــــــاص األّويل، أن جتد أن بلجيــــــــــكا قامت مبحاولة للتفاوض  
وترى احملكمة أن املراسلة الدبلوماسية، ال سيما املذكرة الشفوية املؤرخة 
11 كانون الثاين/يناير 2006، اليت أعربت فيها بلجيكا عن رغبتها يف 
تقدمي إيضاحات معينة إىل حكومة السنغال “يف إطار إجراء املفاوضات 
املشمول باملادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب    ”، تبنيِّ أن بلجيكا 
حاولت حل النـزاع املذكور عن طريق التفاوض، وأنه ال ميكن استنتاج 
أن املقرتحات اليت اقرُتحت هبذا الشــــــــــكل هلا مفعول حل النزاع  لذلك 
تســــــــــتنتج احملكمة أن مطلب “كون النزاع غري قابل لإلصالح عن طريق 

التفاوض” جيب أن ُيعترب أنه قد اسُتويِفَ يف الظاهر 
والحظت احملكمة بعد ذلك أن االتفاقية تنص، ثانيًا، على أن النزاع 
بني دولتني طرفني، الذي مل تتم تســــــــــويته عن طريق التفاوض، ينبغي أن 
َم بناًء على طلب أحد الطرفني، إىل التحكيم، وأنه ميكن إحالته إىل  يقدَّ
احملكمــــــــــة إذا مل يتمكن الطرفان من االتفاق على تنظيم هذا التحكيم يف 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم  وتعترب احملكمة أن املذكرة 
الشــــــــــفوية املؤرخة 20 حزيران/يونيه 2006 تتضمن عرضًا صرحيًا من 
بلجيكا على السنغال للجوء إىل التحكيم عماًل بالفقرة 1 من املادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب، بغية تسوية النزاع املتعلق بتطبيق االتفاقية 
يف قضية السيد حربي  وتشري احملكمة إىل أنه يكفي، يف هذه املرحلة من 
اإلجراءات، أن تالحظ أنه على افرتاض أن املذكرة الشــــــــــفوية املذكورة 
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مل تصل إىل اجلهة اليت هي موجهة إليها، فإن مذكرة بلجيكا الشــــــــــفوية 
َد أن هذه  املؤرخة 8 أيار/مايو 2007 تشــــــــــري إليهــــــــــا بصراحة، وقد تأكَّ
املذكرة الثانية ُأرسلت إىل السنغال وأن السنغال تسلمتها يف وقت يزيد 
عن ســــــــــتة أشهر قبل تاريخ إحالة املســــــــــألة إىل احملكمة، أّي 19 شباط/

فرباير 2009 
َم أن هلا اختصاصــــــــــًا أّوليًا مبوجب املادة 30  تســــــــــتنتج احملكمة مما تقدَّ
مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب لقبول القضية، وتعترب ذلك كافيًا ألن تقرر 
التدابــــــــــري املؤقتة اليت طلبتها بلجيكا، إذا كانــــــــــت الظروف تقتضي ذلك  
وقــــــــــررت احملكمة، تبعًا لذلك، أنه ال حاجة إىل التحقُّق، يف هذه املرحلة، 
ممــــــــــا إذا كان األســــــــــاس الثاين لالختصــــــــــاص الذي أكدتــــــــــه بلجيكا، وهو 
التصرحيــــــــــان الصادران عن الطرفني مبوجب الفقــــــــــرة 2 من املادة 36 من 
النظام األساسي، ميكن أيضًا أن يوفر أساسًا يقوم عليه اختصاص احملكمة 

الصلة بني احلق احملمي والتدابري املطلوبة 
تشري احملكمة إىل أن صالحيتها لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مبوجب 
املادة 41 من نظامها األساسي هتدف إىل محاية حقوق كل من الطرفني 
ريثما تتخــــــــــذ قرارها، ويتبع ذلك أن احملكمــــــــــة جيب أن حترص على أن 
حتمــــــــــي هبذه التدابري احلقوق اليت ميكــــــــــن أن حتكم احملكمُة فيما بعد بأهنا 
تعود إىل املستدعي أو املدعى عليه  وتشري أيضًا إىل أنه جيب لذلك إقامة 
صلة بــــــــــني التدابري املؤقتة املطلوبة واحلقوق الــــــــــيت هي موضوع الدعوى 
املقامة أمام احملكمة بشــــــــــأن جوهر القضية  وتقــــــــــول احملكمة كذلك إن 
صالحيتها لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة جيب أاّل متارس إاّل إذا بدا على 

األقل أن احلقوق اليت يدَّعي هبا طرف ما معقولة 
تالحظ احملكمة أن التدابري املؤقتة املطلوبة يف القضية اجلارية هتدف 
إىل ضمان اختاذ السنغال مجيع اإلجراءات الالزمة واليت هي من صالحيتها 
إلبقاء السيد حسني حربي حتت إشراف السلطات السنغالية ومراقبتها 
حىت تصدر احملكمة قرارها النهائي  وتالحظ أن إمكانية خروج الســــــــــيد 
حربي من أراضي السنغال يرجح أن تؤثر يف احلقوق اليت ميكن أن حتكم 

هبا احملكمة لبلجيكا من حيث جوهر القضية 
عــــــــــالوة على ذلك، حىت مع أن احملكمــــــــــة ال حتتاج يف هذه املرحلة 
إىل إثبــــــــــات احلقوق اليت تدَّعيها بلجيكا بصورة قاطعة أو النظر يف قدرة 
بلجيكا على إثبات هذه احلقوق، تالحظ احملكمة أن احلقوق تستند إىل 
تفســــــــــري ممكن التفاقية مناهضة التعذيب ولذلك تبدو معقولة  وتسنتج 
احملكمــــــــــة مما تقدم أنه ميكن هلا، من هــــــــــذا املنظور أيضًا، أن تقرر التدابري 

املؤقتة املطلوبة إن كانت الظروف تقتضي ذلك 

خطر وقوع ضرر يتعذر إصالحه أو وجود إحلاح 
تشــــــــــري احملكمة إىل أنه ال ميكن ممارســــــــــة صالحياهتا باإلشارة باختاذ 
تدابــــــــــري مؤقتة إاّل إذا كان مثة أمر ملّح، مبعىن أن يكون مثة خطر حقيقي 
أو وشيك من إحلاق ضرر يتعذر إصالحه باحلقوق املتنازع عليها قبل أن 

تصدر احملكمة قرارها النهائي 

تالحظ احملكمة أن بلجيكا تشري إىل مقابالت أجرهتا مؤخراً إذاعة 
فرنسا الدولية، وصحيفة بوبليكو اإلسبانية، وصحيفة ال كروا الفرنسية، 
ووكالة األنباء الفرنسية، مع رئيس مجهورية السنغال، السيد عبداهلل واد، 
أشار فيها الرئيس إىل أنه ال ينوي أن يبقي السيد حربي يف السنغال إىل 
مــــــــــا ال هناية، إذا مل يقدم اجملتمع الدويل األموال الالزمة لتنظيم حماكمته  
لذلك، تقول بلجيكا إن السنغال ميكن أن ترفع اإلقامة اجلربية عن السيد 

حربي يف منزله 
تالحظ احملكمة أن البيانات املتعلقة بإمكانية مغادرة الســــــــــيد حربي 
للسنغال إمنا أدىل هبا رئيس الدولة السنغايل، وميكن أن تكون قد أثارت 
قلقًا لدى بلجيكا  وتالحظ احملكمة كذلك أن الوكيل املشارك لبلجيكا 
أكد يف جلسات االستماع، رداً على نفس السؤال الذي سأله عضو من 
أعضاء احملكمة، أن إدالء وكيل الســــــــــنغال بتصريح رمسي “واضح وغري 
مشــــــــــروط”، باسم حكومته، ميكن أن يكون كافيًا ألن تعترب بلجيكا أن 

طلبها اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مل يعد له أّي موضوع 
وتالحظ احملكمة أن الســــــــــنغال تقول إن البيان الذي أدىل به الرئيس 
واد إلذاعة فرنسا الدولية، والذي طلبت بلجيكا بناًء عليه اإلشارة باختاذ 
تدابري مؤقتة، إمنا ُأخَذ خارج ســــــــــياقه، “وُأعِطَي معىن من الواضح أنه مل 

يكن فيه” 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن السنغال أكدت مراراً وتكراراً أنه ال توجد 
لديها نية يف رفع تدابري املراقبة واإلشــــــــــراف الفّعالة املفروضة على السيد 
حربي، وقالت على وجه اخلصوص إن السيد حربي ال توجد لديه وثيقة 
سفر صاحلة وإن مراقبته تتم على يد وحدة هي خنبة من القوات املسلحة 
الســــــــــنغالية وإن التدابري اليت نفذهتا الســــــــــنغال بالفعل متســــــــــقة مع أحكام 

االتفاقية ومماثلة للتدابري املؤقتة اليت طلبتها بلجيكا 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن الســــــــــنغال قالت إن املفاوضــــــــــات مع االحتاد 
األورويب واالحتاد األفريقي، اليت هتدف إىل احلصول على األموال الالزمة 
حملاكمة السيد حربي، جارية على ما ُيرام  وتالحظ أن السنغال أكدت 
يف عدة مناسبات أثناء جلسات االستماع أهنا ال تفكر يف رفع اإلشراف 
واملراقبة اللذين ُفرضا على شــــــــــخص السيد حربي ال قبل وال بعد إتاحة 
األموال من اجملتمع الدويل لتنظيم اإلجراءات القضائية  واقتبست احملكمة 
قول الوكيل املشــــــــــارك للســــــــــنغال، الذي صرح رمسيًا يف هناية جلســــــــــات 

االستماع، رداً على سؤال من أحد أعضاء احملكمة، بقوله:
“لن تسمح السنغال للسيد حربي مبغادرة السنغال ما دامت القضية 
الراهنة أمام احملكمة  وال توجد لدى السنغال نية يف السماح للسيد 

حربي مبغادرة البلد ما دامت القضية الراهنة أمام احملكمة ”

استنتاج
إن احملكمة، إذ حتيط علمًا بالتأكيدات اليت أعطتها الســــــــــنغال، جتد أن 
خطر إحلاق ضرر يتعذر إصالحه باحلقوق اليت تدعيها بلجيكا ليس واضحًا 
يف تاريــــــــــخ هذا األمر، وتســــــــــتنتج مما تقدم أنــــــــــه ال يوجد يف ظروف القضية 

الراهنة أّي أمر ملّح يربر أن تقرر احملكمة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
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وإن احملكمــــــــــة، إذ رفضــــــــــت طلــــــــــب بلجيكا اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 
َذ يف اإلجراءات الراهنة ال يعين حكمًا  ح أن القرار الذي اختُّ مؤقتة، توضِّ
مســــــــــبقًا بأيِّ شكل كان على مسألة اختصاص احملكمة يف تناُول جوهر 
القضية أو أّي مســــــــــائل تتصل بقبول االستدعاء، أو تتصل جبوهر القضية 
 نفسه، وتبقي حق حكوميت بلجيكا والسنغال كلتيهما يف تقدمي حجج 
فيما يتعلق هبذه املسائل على حاله، دون أن يتأثر بأّي شيء  وتضيف أن 
هذا القرار يرتك حق بلجيكا أيضًا يف أن تقدم يف املســــــــــتقبل طلبًا جديداً 
لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، مبوجب الفقرة 3 من املادة 75 من الئحة 

احملكمة على حاله، دون أن يتأثر بشيء 

*

*  *

اإلعالن المشترك من القاضيين كوروما ويوسف

أوضح القاضيان كوروما ويوسف يف إعالهنما املشرتك أهنما، وإن 
صّوتا بتأييد أمر احملكمة، قّررا مع ذلك أن يلحقا باألمر تصرحيًا يؤكدان 
فيه أن الطرفني اعرتفا بأن احلصانة مل تعد صاحلة مبوجب القانون الدويل، 
بغــــــــــض النظر عن مركز الشــــــــــخص املعين، وأن الســــــــــنغال تبذل جهوداً 
لضمان أاّل تسود احلصانة يف هذه القضية بالذات  ويود القاضيان أيضًا 
أن يلفتا االنتباه إىل اجلهود اليت بذهلا االحتاد األفريقي ضد احلصانة، وهو 
الذي اعرتف بأن القضية املقامة على الســــــــــيد حســــــــــني حربي تقع ضمن 

اختصاصه 
ويالحظ مقدما اإلعالن املشــــــــــرتك أن القضيــــــــــة الراهنة بني بلجيكا 
والســــــــــنغال تتعلق بالتزام الســــــــــنغال، مبوجب القانون الدويل القائم على 
 aut dedere aut( االتفاقيات والقائم على العرف، بتســــــــــليم أو حماكمة
judicare( السيد حســــــــــني حربي، رئيس مجهورية تشاد السابق جلرائم 
ُيدَّعى أنــــــــــه ارتكبها أو أمــــــــــر بارتكاهبا حني كان رئيســــــــــًا للجمهورية  
ويشريان إىل أن السلطة األوىل النابعة من االتفاقية، اليت ذكرهتا بلجيكا 
هلــــــــــذا االلتزام هي الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب 
وأنــــــــــواع املعاملة األخرى أو العقوبة الالإنســــــــــانية أو القاســــــــــية أو املهينة 
املعقودة يف 10 كانون األول/ديسمرب 1984  ويشريان إىل االنتصاف 
الذي التمســــــــــته بلجيكا يف طلبها اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة: أن تطلب 
احملكمة من الســــــــــنغال، ريثما تصدر قرارهــــــــــا النهائي يف جوهر القضية، 
“أن تتخذ مجيع اخلطوات اليت تقع ضمن صالحيتها إلبقاء السيد حسني 
حربي حتت مراقبة وإشــــــــــراف الســــــــــلطات القضائية للسنغال لكي تطبَّق 
قواعد القانون الدويل اليت تطلب بلجيكا االلتزام هبا تطبيقًا صحيحًا” 

يالحظ القاضيان كوروما ويوســــــــــف أن القصد من التدابري املؤقتة 
هو احملافظة على حقوق كل مــــــــــن الطرفني ريثما تصدر احملكمة قرارها 
يف جوهــــــــــر القضية، لضمان عدم إحلاق ضــــــــــرر يتعذر إصالحه باحلقوق 
الــــــــــيت هي موضع نزاع يف اإلجــــــــــراءات القانونية الراهنة  ويشــــــــــريان إىل 
أن الســــــــــنغال صرحت أمام احملكمة يف عدة مناســــــــــبات أثناء اإلجراءات 

الشــــــــــفوية، بالقول إهنا لن ختلي ســــــــــبيل السيد حربي ريثما حُتل القضية  
ويرى القاضيان كوروما ويوســــــــــف أن هــــــــــذه التصرحيات حتفظ حقوق 
الطرفــــــــــني وتضمن عدم إحلاق ضرر يتعذر إصالحــــــــــه هبذه احلقوق متامًا 
كما تفعل األمر بالتدابري املؤقتة اليت تطلبها بلجيكا، وبذلك ُخِدَم مقصد 
طلب بلجيكا  واســــــــــتنتجا أنه كان ينبغــــــــــي للمحكمة أن تكتفي مبجرد 
االعرتاف بتصرحيات الســــــــــنغال وتعلن أنه، نتيجًة لذلك، مل يعد لطلب 

اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة أّي معىن 

الرأي المستقل المشترك من القاضيين الخصاونة وسكوتنيكوف

َصوََّت القاضي اخلصاونة والقاضي سكوتنيكوف بتأييد قرار احملكمة 
أاّل تأمر بالتدابري املؤقتة اليت طلبتها بلجيكا  غري أهنما ال يتفقان مع قرار 
احملكمة أن األحوال الالزمة ألغراض اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، من 
حيث إثبات اختصاص ظاهري للمحكمة أو تقدير إن كان االستدعاء 
ْوِفَيت  ويشريان إىل أن احملكمة قد  قد أصبح غري ذي موضوع، قد اســــــــــتـُ
قبلت حقيقة أن النزاع، كما صاغته بلجيكا، يف ضوء التوضيحات اليت 
قدمها الطرفان كل ملوقفه، مل تعد موجودة، حىت على أســــــــــاس ظاهري 
)األمــــــــــر، الفقرة 48(  وكان ينبغي أن تــــــــــؤدي هذه التوضيحات، على 
أقــــــــــل تقدير، إىل جعل احملكمة تقضي بأن اختصاصها األّويل للحكم يف 
جوهر القضية ال ميكن إثباته، ألنه توجد شكوك خطرية جداً يف وجود 
نزاع يف الوقت الذي ُقدم فيه االستدعاء  فمثل هذا القرار كان سيسمح 
باستمرار القضية اليت قدمتها بلجيكا  وكبديل عن ذلك، كان ميكن أن 
تستنتج احملكمة، استنتاجًا أكثر إقناعًا، أنه نظراً إىل التوضيح الذي قدمه 
الطرفان، ال يوجد نزاع، ولذلك أصبح االستدعاء عدمي اجلدوى  لكن 
احملكمة، بداًل من ذلك، توصلت إىل ما هو يف نظر القاضيني اســــــــــتنتاج 
غري قابــــــــــل للتصديق، مفاده أنه “يبدو أن الطرفــــــــــني ما زاال، مع ذلك، 
خمتلفني حول مســــــــــائل أخرى تتصل بتفســــــــــري اتفاقية مناهضة التعذيب 
أو تطبيقها” )األمر، الفقرة 48(، ومضت لتعرض “مســــــــــائل أخرى” 
مل تعينها بلجيكا أبداً بأهنا تشــــــــــكل جزًءا من النزاع، ومن مث مل تتناوهلا 

السنغال بوصفها كذلك 
يشــــــــــري القاضــــــــــي اخلصاونة والقاضي ســــــــــكوتنيكوف أنــــــــــه أُتيحت 
للمحكمــــــــــة فرصة لتبنيِّ أن مســــــــــألة “ما إذا كان مثة نــــــــــزاع دويل أم ال 
مسألة حتتاج إىل تقرير موضوعي” )تفسري معاهدات الصلح مع بلغاريا 
وهنغاريا ورومانيا، املرحلة األوىل، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعــــــــــام 1950، الصفحــــــــــة 74 من النص اإلنكليــــــــــزي(  وإن من واجب 
احملكمــــــــــة، يف الواقــــــــــع، أن تتخذ مثــــــــــل هذا القــــــــــرار  ويتوقع من احملكمة 
 أن تكــــــــــون، بفعلها ذلك، حىت ولو على أســــــــــاس أّويل، جمتهدة ودقيقة  
وال يظــــــــــن القاضيان أن قرار احملكمة يف هذه القضية َيفي هبذه املتطلبات 

البديهية 
ويف اخلتام أعرب القاضي اخلصاونة والقاضي ســــــــــكوتنيكوف عن 
أملهما يف أاّل يردع بقاء القضية قيد نظر احملكمة املتربعني احملتملني عن 

تقدمي املساعدة إىل السنغال يف تنظيم حماكمة السيد حربي 
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الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد

خيتلف القاضي كنســــــــــادو ترينداد مع قــــــــــرار أغلبية أعضاء احملكمة، 
ويؤكــــــــــد أن ظروف القضية الراهنة تفي وفاًء تامًا بالشــــــــــروط املســــــــــبقة 
لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، كان جيب أن تأمر هبا احملكمة  ويشــــــــــري، 
بادئ ذي بدء، إىل أن التدابري التحفظية أُقحمت على إجراءات القانون 
الدويل حلماية فعالية وظيفة االختصاص نفســــــــــها، ال سيما يف وجه ضرر 
وشيك يتعذر إصالحه، وبغية ضمان حتقيق العدالة  وإن التدابري املؤقتة، 
وإن ُأِمَر هبا على أســــــــــاس دليــــــــــل أّويل، ال موضوعي، ملزمة بالضرورة  
وهذه أول قضية تقدم إىل حمكمة العدل الدولية على أساس اتفاقية األمم 
املتحدة ملناهضة التعذيب )املادة 30(، وقررت احملكمة أن هلا اختصاصًا 
أّوليــــــــــًا مبوجب هذه االتفاقية  غري أن األمر الذي أصدرته ال يعكس، يف 
رأيه، مجيع النقاط ذات الصلة بالنظر على الوجه الصحيح يف املســــــــــائل 

اليت أثارها الطلب 
وهو يالحظ أن احملكمــــــــــة ووِجَهت مؤخراً بأوضاع، كوضع هذه 
القضية، توضح ســــــــــيطرة البعد املشــــــــــرتك بني الــــــــــدول بدقة يف االعرتاف 
باحلقوق اليت يراد احملافظة عليهــــــــــا بتدابري مؤقتة )أي األوامر اليت تصدر 
لتجنب تفاقم األوضاع مما يســــــــــبب ضرراً حبقوق شــــــــــخص اإلنسان(  
وإن احلق املستشــــــــــهد به هنا يتفق مع الواجبات املبينة يف اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، اليت يعــــــــــرب عنها يف مبــــــــــدأ االختصاص العاملي )التســــــــــليم أو 

احملاكمة(: احلق املرتبط هنا املراد حفظه هو احلق يف حتقيق العدالة 
يشري القاضي كنسادو ترينداد إىل أن الطرفني، بلجيكا والسنغال، 
َرأَيا يف جلســــــــــات االستماع أن من املناسب اإلشــــــــــارة إىل جرائم نظام 
حسني حربي )1982 - 1990( يف تشاد، حيث وقع آالف الضحايا 
النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل، كما جاء 
يف تقرير جلنة احلقيقة التشــــــــــادية يف ســــــــــنة 1992، مبا يف ذلك املمارسة 
املنهجيــــــــــة للتعذيب، انتهاكًا حلظر مطلــــــــــق مبوجب قواعد آمرة  ومع أن 
القضية بني الدولتني نشــــــــــأت يف وقت الحــــــــــق بإجراءات قانونية تابعتها 
الضحايا يف الســــــــــنغال وبلجيكا، منذ عام 2000، ال ميكن فصلها عن 
أصوهلا اليت كشــــــــــفت عن املأســــــــــاة اإلنســــــــــانية اليت وقعت يف تشاد أثناء 
حكــــــــــم نظام حربي  وقد أصدرت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
يف عام 2006 تدابري مؤقتة يف قضية أقامتها جمموعة من هذه الضحايا، 
وكلف االحتاد األفريقي السنغال مبقاضاة السيد حسني حربي وحماكمته 
“باسم أفريقيا”، يف حمكمة سنغالية خمتصة  ولتحقيق هذه الغاية، عدلت 
الســــــــــنغال قانوهنا اجلنائي وقانون أصول احملاكمات اجلنائية يف أوائل عام 
2007  وكانت القضية أيضًا موضع اهتمام جملس األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان، ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 
يضيف القاضي كنسادو ترينداد قائاًل: على الرغم من ذلك سادت 
احلصانة حىت اليوم، بعد مرور حنو عقدين من الزمن على حدوث الوقائع 
املبلَّغ عنها  وما زالت الضحايا الباقية على قيد احلياة تبحث عن العدالة، 

وكثري منها توفيت وهي تبحث عن العدالة  ومن الواضح أن الشــــــــــروط 
املسبقة لتقرير التدابري املؤقتة قد أُثبتت بوضوح يف هذه القضية  ويوجد 
إحلاح يتصل بالتدابري اليت جيب اختاذها على وجه االستعجال للمحافظة 
علــــــــــى احلق يف حتقيق العدالة وامتثال هذا احلق  ومثة ضرر وشــــــــــيك آخر 
يتعذر إصالحه؛ وهو أن احلصانة املستمرة واملتطاولة إمنا هي مبثابة وضع 
مســــــــــتمر لضرر يتعذر إصالحــــــــــه ملن مل جيدوا العدالــــــــــة يف حياهتم  وإن 

احملاكمة متنع التأخريات غري املربرة؛ فتأخري العدالة يعين احلرمان منها 
يرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قرار احملكمة بعدم األمر بتدابري 
مؤقتة ميكن بذلك أن يكون موضع طعن شــــــــــديد  يضاف إىل ذلك أنه 
حــــــــــىت إذا مل تكن حمكمــــــــــة العدل الدولية مقتنعة باحلجــــــــــج اليت تقدم هبا 
الطرفان، فهي غري ملزمة هبذه احلجج؛ فهي ولية أمر اختصاصها وخمولة 
مبوجب الئحتها )الفقرتني )1( و)2( من املادة 75( باألمر بتدابري مؤقتة 
من تلقاء نفسها، حىت وإن كانت خمتلفة عن التدابري املطلوبة  وقال إن 
وضع السيد حسني حربي رهن اإلقامة اجلربية يف منزله يف السنغال جمرد 
جانب واحد من جوانب هذه القضية؛ ومثة جوانب أخرى مســــــــــتمرة، 
تستحق اهتمامًا أوثق من احملكمة، كتكاليف حماكمة السيد حربي، اليت 
ُيدَّعى بأهنا مرتفعة، باإلضافة إىل التدابري السابقة للمحاكمة اليت ما زال 
ينبغي اختاذها، وعدم حتديد الوقت الذي سينقضي قبل إجراء احملاكمة 
خلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إىل القول إنه كان على احملكمة 
أن تأمــــــــــر بتدابري مؤقتة، تطلب فيها مــــــــــن الطرفني أن يقدما إليها تقارير 
دورية عن التدابري اليت اختذاها لتقدمي الســــــــــيد حسني حربي إىل احملاكمة 
يف السنغال  ومن شأن هذا أن يتفق مع صلة احلق املراد حفظه – احلق 
يف حتقيق العدالة – وطبيعة هذا احلق، وااللتزامات املرتبطة به جتاه كافة 
األطراف مبوجــــــــــب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التزامات بالنتائج ال 
مبجرد التصرف أو السلوك  ولو فعلت احملكمة ذلك لكانت قد وضعت 
ســــــــــابقة هامــــــــــة، إن مل تكن تارخيية، يف تأييد مبــــــــــدأ االختصاص العاملي، 
واختذت لنفســــــــــها دور مانح الضمان اجلماعــــــــــي التفاقية األمم املتحدة 

ملناهضة التعذيب 

الرأي المستقل من القاضي الخاص سور
يشــــــــــري القاضي سور، يف رأيه املستقل الذي أحلقه بأمر احملكمة، إىل 
بعض املبادئ األساســــــــــية املتعلقة مبركز القاضي اخلاص  وقال إن واجبه 
هو حتقيق االستقاللية واملوضوعية اليت حيققها القضاة اآلخرون يف هيئة 
احملكمــــــــــة  وجيب عليه أيضًا أن يضمن أن تأخذ احملكمة يف االعتبار التام 

احلجج اليت يقدمها الطرف الذي اختاره، حىت ولو مل تأخذ هبا 
يأسف القاضي سور، وإن كان قد أعرب عن اتفاقه مع فقرة منطوق 
أمــــــــــر احملكمة، لكون احملكمة مل حتلــــــــــل التحوُّل الذي حصل يف مضمون 
طلب بلجيكا اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، والذي استعيض مبوجبه عن 
املراقبة املراد أن تفرضها “السلطات القضائية السنغالية” مبراقبة تفرضها 
“السلطات السنغالية”  فال ميكن حتقيق املراقبة القضائية مبوجب قانون 
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176 - النزاع المتعلق بحقوق المالحة وما يتصل بها من حقوق )كوستكاريكا ضد نيكاراغوا(

الحكم الصادر في 13 تموز/يوليه 2009

السنغال إاّل على أساس الئحة اهتام، بينما مراقبة “السلطات السنغالية” 
تعين تدبرياً إداريًا للمراقبة واإلشــــــــــراف  وبالتــــــــــايل أصبح طلب بلجيكا 
النهائي مبثابة طلب استمرار املراقبة اإلدارية املفروضة على السيد حربي، 
بينمــــــــــا ينطوي الطلب األول على ضرورة اختاذ الســــــــــنغال تدبرياً قضائيًا 
جديداً  ويرى القاضي سور أنه كان جيب إعطاء حجج الطرفني، بشأن 

هذه النقطة تقريراً كاماًل عن احلجج اليت استخدماها 
مث نظر القاضي ســــــــــور يف الطريقة اليت استخدمتها احملكمة لدراسة 
األحوال الالزمة ملمارستها صالحيتها بتقرير التدابري املؤقتة  والحظ أن 
احملكمة نظرت بعنايــــــــــة وحبذر يف اختصاصها ومقبولية الطلب ظاهريًا، 
لكــــــــــي تأخذ يف االعتبار التام موافقة الدولتــــــــــني على اختصاصها  لكنه 
يتســــــــــاءل قائاًل: أمل يكن أكثــــــــــر إقناعًا للمحكمــــــــــة وللطرفني على حّد 
ســــــــــواء أن تستبدل احملكمة باملمارسة الراهنة القائمة على أساس إظهار 
إجيــــــــــايب الختصاصها األّويل واملقبولية األّولية إظهاراً ســــــــــلبيًا، يكون من 
الواضــــــــــح مبوجبــــــــــه أن احملكمة ال تفتقر االختصــــــــــاص، ومن الواضح أن 
الطلــــــــــب ليس غري مقبول  وميكن بذلك أن تركــــــــــز احملكمة على تقييم 
الظروف اليت تســــــــــتدعي، أو ال تستدعي، اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، 
مبعىن اإلحلاح، وصلة احلقوق املراد حفظها، وخطر حدوث ضرر يتعذر 

إصالحــــــــــه  فمثل هذا التغيري يف فقه احملكمة يكون أكثر اتفاقًا مع املادة 
41 من النظام األساسي للمحكمة، اليت متنحها صالحية اإلشارة باختاذ 
تدابري مؤقتة، تقريراً مســــــــــتقاًل، حلفظ حقوق أّي من الطرفني إذا كانت 

الظروف تقتضي ذلك 

وأخرياً نظر القاضي سور، دون أن ميس جوهر القضية، يف مسألة 
وجــــــــــود نزاع بني الطرفــــــــــني يف وقت اختاذ القرار بشــــــــــأن األمر  فهو 
يرى أن بلجيكا والســــــــــنغال متفقتــــــــــان يف أن اتفاقية مناهضة التعذيب 
تلــــــــــزم الدول اليت هي أطراف يف االتفاقية بإنشــــــــــاء اختصاصها اجلنائي 
وحماكمة األشــــــــــخاص املتهمني جبرائم تنص عليها االتفاقية، أو – إذا 
مل تفعــــــــــل ذلك – بتســــــــــليمهم  وقال، عالوة علــــــــــى ذلك، إن بلجيكا 
حصلت على ما يرضيها بشــــــــــأن طلباهتا، بإعالنات السنغال املتكررة 
أهنا ستمضي يف أسرع وقت ممكن إىل حماكمة السيد حربي على مجيع 
اجلرائم اليت هو متهم بارتكاهبا، وبالتدابري القضائية اليت اختذهتا لتحقيق 
هــــــــــذه الغاية  وبذلك، مل يكن يف تاريخ إصــــــــــدار هذا األمر أّي نزاع 
بــــــــــني الطرفني، وكان ينبغي أن ترفــــــــــض احملكمة طلب بلجيكا باعتبار 

أنه ليس له أساس 

أصدرت حمكمــــــــــة العــــــــــدل الدوليــــــــــة، يف 13 متوز/يوليه 2009، 
حكمها يف القضية املتعلقة بالنزاع املتعلق حبقوق املالحة وما يتصل هبا 

من حقوق )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي، وكوروما، واخلصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، 
ويوســــــــــف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص غيــــــــــوم؛ ورئيس قلم احملكمة 

كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 156( على النحو التايل:
   “

إن احملكمة،
فيما يتعلق حبقوق كوستاريكا املالحية مبقتضى معاهدة   ’1‘
عــــــــــام 1858 يف جزء هنر ســــــــــان خوان الذي يســــــــــمح فيه باملالحة 

للجميع،

باإلمجاع، )أ( 
تقضي بأن لكوســــــــــتاريكا احلق يف حرية املالحة يف هنر ســــــــــان 

خوان ألغراض التجارة؛
باإلمجاع، )ب( 

تقضي بأن حق كوستاريكا يف املالحة ألغراض التجارة يشمل 
نقل الركاب؛

باإلمجاع، )ج( 
تقضي بأن حق كوستاريكا يف املالحة ألغراض التجارة يشمل 

نقل السياح؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة أصوات، )د( 

تقضي بأن األشخاص املسافرين على هنر سان خوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسني حق كوستاريكا يف حرية املالحة 

يتعني عليهم احلصول على تأشريات دخول من نيكاراغوا؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وبويرغنتال، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛
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املعارضون: القضاة كوروما، واخلصاونة، وســــــــــيبولفيدا - 
آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص غيوم؛

باإلمجاع، )هـ( 
تقضي بأن األشخاص املسافرين على هنر سان خوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسني حق كوستاريكا يف حرية املالحة 

يتعني عليهم شراء بطاقات سياحية من نيكاراغوا؛
بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، )و( 

تقضي بأن سكان ضفة كوســــــــــتاريكا من هنر سان خوان هلم 
حق املالحة على النهر بني اجملتمعات احمللية املطلة على شاطئ النهر 
بغرض قضاء احلاجات األساســــــــــية للحياة اليومية اليت تتطلب النقل 

السريع؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
واخلصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 
وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛

املعارضون: القاضي اخلاص غيوم؛
بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل صوتني، )ز( 

تقضــــــــــي بأن لكوســــــــــتاريكا حــــــــــق املالحة بنهر ســــــــــان خوان 
 مســــــــــتخدمة الســــــــــفن الرمسية اليت ال تســــــــــتخدم، يف حاالت معينة، 
إاّل لتوفري اخلدمات األساســــــــــية الالزمة لســــــــــكان املناطق املشاطئة 

حيث يكون النقل السريع شرطًا لتلبية احتياجات السكان؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
واخلصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 

وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛
املعارضون: القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص غيوم؛

باإلمجاع، )ح( 
تقضي بأن كوستاريكا ال حق هلا يف املالحة بنهر سان خوان 

باستخدام سفن تقوم بوظائف من وظائف الشرطة؛
باإلمجاع، )ط( 

تقضي بأن كوستاريكا ال حق هلا يف املالحة بنهر سان خوان 
ألغــــــــــراض تبديل أفراد مراكز الشــــــــــرطة احلدودية الواقعة على طول 
 الضفة اليمىن للنهــــــــــر وإعادة تزويد هذه املراكــــــــــز باملعدات الرمسية 

مبا فيها أسلحة وذخائر اخلدمة؛
فيمــــــــــا يتعلق حبق نيكاراغوا يف تنظيم املالحة يف جزر هنر   ’2‘

سان خوان الذي يسمح فيه باملالحة للجميع،
باإلمجاع، )أ( 

تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغوا احلق يف أن تشــــــــــرتط توقف ســــــــــفن 
كوستاريكا وركاهبا عند أول وآخر املراكز التابعة لنيكاراغوا وهي 

يف طريقها على هنر سان خوان؛

باإلمجاع، )ب( 
تقضي بأن لنيكاراغوا احلق يف أن تشــــــــــرتط محل األشــــــــــخاص 

املسافرين بنهر سان خوان جلوازات سفر أو وثائق هوية؛
باإلمجاع، )ج( 

تقضي بــــــــــأن لنيكاراغوا احلق يف إصدار شــــــــــهادات الســــــــــماح 
باملغادرة للســــــــــفن التابعة لكوستاريكا واليت متارس حق كوستاريكا 
يف حريــــــــــة املالحة ولكنها ال متلك احلق يف أن تطلب دفع رســــــــــوم 

مقابل إصدار هذه الشهادات؛
باإلمجاع، )د( 

تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغوا احلــــــــــق يف أن تفرض جــــــــــداول زمنية 
للمالحة على السفن املبحرة على هنر سانت خوان؛

باإلمجاع، )هـ( 
تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغــــــــــوا احلق يف أن تشــــــــــرتط على ســــــــــفن 

كوستاريكا املزودة بقالع أو أبراج رفع علم نيكاراغوا،
فيما يتعلق بالصيد الكفايف  ’3‘

بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،
تقضي بأن على نيكاراغوا أن حترتم كحق عريف قيام القاطنني 
على ضفة كوســــــــــتاريكا من هنر ســــــــــان خوان بالصيد الكفايف من 

تلك الضفة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
واخلصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص غيوم؛
املعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

فيمــــــــــا يتعلق بامتثال نيكاراغوا اللتزاماهتا الدولية مبقتضى   ’4‘
معاهدة عام 1858،

بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة أصوات؛ )أ( 
تقضي بأن نيكاراغــــــــــوا ال تتصرف وفقــــــــــًا اللتزاماهتا مبقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــرتط حصول األشخاص املسافرين 
بنهر ســــــــــان خوان على ظهر ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا ممارسة حلق 
كوستاريكا يف حرية املالحة على تأشريات دخول من نيكاراغوا؛

املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وبويرغنتال، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛
املعارضون: القضاة كوروما، واخلصاونة، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص غيوم؛
باإلمجاع، )ب( 

تقضي بــــــــــأن نيكاراغوا ال تتصرف وفقــــــــــًا اللتزاماهتا مبقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــرتط شــــــــــراء األشخاص املسافرين 
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بنهر ســــــــــان خوان على ظهر ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا ممارسة حلق 
كوستاريكا يف حرية املالحة لبطاقات سياحية من نيكاراغوا؛

باإلمجاع، )ج( 
تقضي بأن نيكاراغــــــــــوا ال تتصرف وفقــــــــــًا اللتزاماهتا مبقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــرتط أن يدفع مشــــــــــغلو السفن اليت 
متارس حق كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة رســــــــــومًا للحصول على 

شهادات السماح باملغادرة؛
باإلمجاع،  ’5‘

ترفــــــــــض مجيع الطلبــــــــــات األخــــــــــرى املقدمة من كوســــــــــتاريكا 
ونيكاراغوا 

*
*  *

وقد ذّيل القاضيان سيبولفيدا - آمور وسكوتنيكوف حكم احملكمة 
برأيني مستقلني؛ وذّيل القاضي اخلاص غيوم حكم احملكمة بإعالن 

*
*  *

تبدأ احملكمة باإلشــــــــــارة إىل أنه يف يوم 29 أيلول/ســــــــــبتمرب 2005 
أودعت مجهورية كوستاريكا )يشار إليها فيما بعد باسم “كوستاريكا”( 
لدى قلم احملكمة طلبًا تقيم به دعوى ضد مجهورية نيكاراغوا )يشار إليها 
فيما يلي باســــــــــم “نيكاراغوا”( بشأن “نزاع يتعلق حبقوق كوستاريكا 

املالحية وما يتصل هبا من حقوق يف هنر سان خوان” 
وتالحظ احملكمة أن كوســــــــــتاريكا تســــــــــعى إىل تأسيس اختصاص 
احملكمــــــــــة علــــــــــى اإلعالن الــــــــــذي أصدرته يف 20 شــــــــــباط/فرباير 1973 
مبوجب الفقرة 2 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، وعلى 
اإلعالن الذي أصدرته نيكاراغوا يف 24 أيلول/سبتمرب 1929 مبوجب 
املادة 36 من النظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة والذي يعترب، 
وفقــــــــــًا للفقرة 5 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي للمحكمة احلالية، 
وللمــــــــــدة املتبقية له، قبواًل لالختصاص اإللزامــــــــــي هلذه احملكمة  كذلك 
تسعى كوســــــــــتاريكا إىل تأسيس اختصاص احملكمة على اتفاق توفار - 
كالديرا املوقع بني الطرفني يف 26 أيلول/ســــــــــبتمرب 2002  وباإلضافة 
إىل ذلك حتتج كوستاريكا، كأساس الختصاص احملكمة، بأحكام املادة 
احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية املتعلقة بالتســــــــــوية الســــــــــلمية اليت 

يطلق عليها رمسيًا، وفقًا للمادة الستني منها، اسم “ميثاق بوغوتا” 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن كوســــــــــتاريكا تطلــــــــــب إليهــــــــــا، يف مرافعاهتا 
اخلتامية، أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا أخلت بالتزاماهتا الدولية حبرماهنا 
كوســــــــــتاريكا مــــــــــن أن متارس حبرية حقوقها املالحيــــــــــة وما يتصل هبا من 
حقوق يف هنر سان خوان  وتطلب كوستاريكا إىل احملكمة، على وجه 

اخلصوص، أن تقرر وتعلن أن،
“مجهورية نيكاراغوا، بتصرفها، قد أخلت مبا يلي:

االلتزام بالســــــــــماح جلميع الســــــــــفن التابعة لكوســــــــــتاريكا  )أ( 
وركاهبا حبرية املالحة يف هنر ســــــــــان خوان ألغراض التجارة، مبا يف 

ذلك االتصال ونقل الركاب والسياحة؛
االلتــــــــــزام بــــــــــأاّل تفرض أّية أعباء أو رســــــــــوم على ســــــــــفن  )ب( 

كوستاريكا وركاهبا لقاء املالحة يف النهر؛
االلتزام بأاّل تشــــــــــرتط على األشــــــــــخاص الذين ميارسون  )ج( 
حقهــــــــــم يف حرية املالحة يف النهر محل جوازات ســــــــــفر أو احلصول 

على تأشريات دخول من نيكاراغوا؛
االلتزام بأاّل تشرتط أن توقف سفن كوستاريكا وركاهبا  )د( 

عند أّي مركز تابع لنيكاراغوا على طول النهر؛
االلتــــــــــزام بأاّل تفرض أّية قيود أخرى على ممارســــــــــة احلق  )هـ( 
يف حرية املالحة، مبا يف ذلك اجلداول الزمنية للمالحة والشــــــــــروط 

املتعلقة باألعالم؛
االلتزام بالســــــــــماح لســــــــــفن كوســــــــــتاريكا وركاهبا عند  )و( 
القيام هبذه املالحة بالرســــــــــو يف أّي جــــــــــزء من الضفة تكون املالحة 
فيه مســــــــــموحًا هبا للجميع بدون دفع أّية رســــــــــوم، إاّل ما تتفق عليه 

احلكومتان صراحة؛
االلتزام بالسماح للسفن الرمسية التابعة لكوستاريكا حبق  )ز( 
املالحة يف هنر سان خوان، مبا يف ذلك املالحة ألغراض تبديل أفراد 
املراكــــــــــز احلدودية على طول الضفة اليمــــــــــىن للنهر وإعادة تزويدها 
باملعدات الرمسية، مبا فيها أسلحة وذخائر اخلدمة، وألغراض احلماية 
كما هو مقرر يف الصكوك ذات الصلة، وخاصة يف املادة الثانية من 

قرار حتكيم كليفالند؛
االلتزام بتيسري املالحة واإلسراع هبا يف هنر سان خوان،  )ح( 
بالشــــــــــروط اليت تنص عليهــــــــــا معاهدة 15 نيســــــــــان/أبريل 1858 
وتفسريها يف قرار حتكيم كليفالند لعام 1888، وفقًا للمادة 1 من 

االتفاق الثنائي املؤرخ 9 كانون الثاين/يناير 1956؛
االلتزام بالسماح للمشاطئني على ضفة كوستاريكا من  )ط( 

النهر بالصيد الكفايف يف النهر” 
وعالوة على ذلك، تطلب كوستاريكا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن 

أنه بسبب اإلخالالت املذكورة أعاله،
“تكون نيكاراغوا ملزمة مبا يلي:

االمتناع فوراً عن أّي إخــــــــــالل بااللتزامات ذات الطابع  )أ( 
املستمر؛

تعويض كوســــــــــتاريكا عن مجيــــــــــع األضرار اليت حلقت هبا  )ب( 
نتيجة إلخالالت نيكاراغوا بالتزاماهتا املشــــــــــار إليها أعاله، وذلك 
بإعــــــــــادة الوضــــــــــع إىل ما كان عليه قبل إخــــــــــالالت نيكاراغوا ودفع 
تعويــــــــــض مببلــــــــــغ يتم حتديده يف مرحلة مســــــــــتقلة مــــــــــن مراحل هذه 

الدعوى؛
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تقدمي التأكيــــــــــدات والضمانات املناســــــــــبة بأهنا لن تكرر  )ج( 
سلوكها غري القانوين، وذلك بالشكل الذي تأمر به احملكمة” 

كذلك تطلب كوستاريكا إىل احملكمة رفض طلب نيكاراغوا 
بتقدمي إعالن 

وتطلب نيكاراغوا، يف مرافعاهتا اخلتامية، إىل احملكمة أن تقرر 
وتعلن أن الطلبات املقدمة من كوستاريكا

“مرفوضة يف مجلتها، ومرفوضة على وجه اخلصوص اســــــــــتناداً 
إىل األسس التالية:

إما ألنه ال يوجد إخالل بأحكام معاهدة احلدود املؤرخة  )أ( 
15 نيسان/أبريل 1858 أو بأّي التزام آخر تتحمله نيكاراغوا؛

أو، حســــــــــبما يكون مناســــــــــبًا، ألن االلتــــــــــزام الذي يدعى  )ب( 
اإلخــــــــــالل به ليس التزامًا مبقتضى أحــــــــــكام معاهدة احلدود املؤرخة 

15 نيسان/أبريل 1858 أو مبقتضى القانون الدويل العام” 
وعــــــــــالوة على ذلك، تطلب نيكاراغوا إىل احملكمة أن تصدر إعالنًا 
رمسيًا بشــــــــــأن املسائل اليت أثارهتا يف مذكرهتا املضادة ومذكرهتا التعقيبية 

وكررهتا يف جلسات االستماع، وهي:
أن كوســــــــــتاريكا ملزمة باالمتثال لنظم املالحة )والرسو( يف   ’1‘“
هنر ســــــــــان خوان اليت تفرضها سلطات نيكاراغوا وخاصة ما يتصل 

منها مبسائل الصحة واألمن؛
أن كوســــــــــتاريكا يتعني عليها أن تدفع مقاباًل ألّية خدمات   ’2‘
خاصة تقدمها نيكاراغوا لدى استخدام هنر سان خوان إما للمالحة 

أو للرسو على ضفاف نيكاراغوا؛
أن كوستاريكا ملزمة بدفع مجيع الرسوم املعقولة اليت حتصل   ’3‘
عن التحســــــــــينات احلديثة يف املالحة بالنهر بالنســــــــــبة ملا كانت عليه 

حالتها يف عام 1858؛
أنه ال جيوز اســــــــــتخدام ســــــــــفن مصلحة الضرائــــــــــب إاّل أثناء   ’4‘ 
ما حيدث فعاًل من نقل البضائع الذي تسمح به املعاهدة وإاّل فيما 

يتعلق هبذا النقل؛
أن نيكاراغــــــــــوا هلــــــــــا احلق يف جرف طمي هنر ســــــــــان خوان   ’5‘
 إلعــــــــــادة حالة تدفق املياه إىل ما كانــــــــــت عليه يف عام 1858 حىت
لو أثر ذلك على تدفق املياه إىل اجملاري اليت تتلقى مياهه حاليًا مثل 

هنر كولورادو ”
األسباب اليت استندت إليها احملكمة

أواًل - الظروف واألصول اجلغرافية والتارخيية للنزاع
تالحظ احملكمة، فيما يتعلق بالظروف اجلغرافية والتارخيية للقضية، 
أن حكوميت كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا توصلتا إىل اتفاق يف 15 نيسان/
أبريل 1858 بشــــــــــأن معاهدة للحدود صدقت عليها كوســــــــــتاريكا يف 
16 نيســــــــــان/أبريل 1858 وصدقت عليها نيكاراغوا يف 26 نيســــــــــان/
أبريل 1858  وقد حّددت معاهدة احلدود لعام 1858 مسار احلدود 

بــــــــــني كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا من احمليط اهلــــــــــادئ إىل البحر الكاريبـي  
وبــــــــــني نقطة تقع علــــــــــى ُبعد ثالثة أميال إنكليزية من كاســــــــــتيليو فييخو، 
وهــــــــــي مدينة تقع بأراضــــــــــي نيكاراغــــــــــوا، والبحر الكاريبـــــــــــي، حّددت 
املعاهدة احلدود على طول الضفة اليمىن لنهر ســــــــــان خوان  وقد قررت 
املعاهــــــــــدة ســــــــــيطرة نيكاراغوا وواليتها الســــــــــيادية على مياه هنر ســــــــــان 
 خوان، ولكنها أكدت يف الوقت نفســــــــــه احلقوق املالحية لكوستاريكا 

“con objetos de comercio” يف اجلزء األدىن من جمرى النهر 

وبعــــــــــد اعرتاضات أثارهتا نيكاراغوا يف مناســــــــــبات خمتلفة بالنســــــــــبة 
لصحة معاهدة عام 1858، عرض الطرفان املسألة للتحكيم على رئيس 
الواليــــــــــات املتحدة  واتفق الطرفان باإلضافة إىل ذلك على أنه إذا تبينت 
صحة معاهدة عام 1858 فينبغي أيضًا للرئيس كليفالند أن يقرر ما إذا 
كانت كوســــــــــتاريكا تستطيع املالحة يف هنر سان خوان مستخدمة سفنًا 
حربية أو ســــــــــفنًا تابعة ملصلحة الضرائب  وقد قرر الرئيس كليفالند يف 
قرار التحكيم الذي أصدره يف 22 آذار/مارس 1888 أن معاهدة عام 
1858 صحيحة  وأضاف، فيما يتعلق باملادة السادسة من معاهدة عام 
1858، أنه ال حق لكوستاريكا يف املالحة بنهر سان خوان باستخدام 
ســــــــــفن حربية ولكن باســــــــــتطاعتها املالحة به باســــــــــتخدام سفن مصلحة 

الضرائب حسبما يتصل باملالحة “ألغراض التجارة” 

ويف 5 آب/أغســــــــــطس 1914، وقعت نيكاراغوا على معاهدة مع 
الواليات املتحدة )معاهدة شامورو - بريان( منحت الواليات املتحدة 
“حقوق ملكية حصرية” ودائمة يف شــــــــــق وصيانة قناة بني احمليطني عرب 
هنر ســــــــــان خــــــــــوان  ويف 24 آذار/مارس 1916، أقامت كوســــــــــتاريكا 
دعوى ضد نيكاراغوا أمام حمكمة العدل ألمريكا الوســــــــــطى ادعت فيها 
أن نيكاراغوا أخلت بالتزامها بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدخول يف 
أّي مشروع يتعلق بشق قناة وفقًا للمادة الثامنة من معاهدة عام 1858  
ويف 30 أيلول/سبتمرب 1916، قضت حمكمة العدل ألمريكا الوسطى 
بأن نيكاراغوا، بعدم تشــــــــــاورها مع كوســــــــــتاريكا، تكون قد انتهكت 
احلقوق اليت تكفلها هلا معاهدة احلدود لعام 1858 ويكفلها قرار حتكيم 

كليفالند لعام 1888 

ويف 9 كانون الثاين/يناير 1956، أبرمت كوستاريكا ونيكاراغوا 
اتفاقًا )اتفاق فورنيري - ســــــــــيفليا( اتفق الطرفان مبوجب شــــــــــروطه على 
تســــــــــهيل حركة املالحة واإلسراع هبا وخاصة يف هنر سان خوان واتفقا 

على أن يتعاونا يف احملافظة على احلدود املشرتكة 

ويف مثانينات القرن العشــــــــــرين، بدأت تقع حــــــــــوادث خمتلفة تتصل 
بنظام املالحة يف هنر سان خوان  فخالل تلك الفرتة فرضت نيكاراغوا 
قيوداً معينة على مالحة كوســــــــــتاريكا يف هنر ســــــــــان خــــــــــوان بررهتا بأهنا 
تدابري مؤقتة واستثنائية حلماية األمن القومي لنيكاراغوا يف ظروف نزاع 
مســــــــــلح  وقد مت تعليق بعض هذه القيود عندما احتجت كوســــــــــتاريكا  
ويف منتصف التســــــــــعينات قامت نيكاراغوا باختــــــــــاذ تدابري أخرى، بينها 
تقاضي رســــــــــوم من الركاب املسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا يف 



98

هنر سان خوان واشرتاط أن تتوقف سفن كوستاريكا عند مراكز جيش 
نيكاراغوا املوجودة على طول النهر 

ويف متوز/يوليــــــــــه 1998 أدت خالفات جديــــــــــدة بني الطرفني فيما 
يتعلق مبدى احلقوق املالحية لكوســــــــــتاريكا يف هنر سان خوان إىل اختاذ 
نيكاراغوا لتدابري معينة  وعلى وجه اخلصوص، فقد قامت نيكاراغوا يف 
14 متوز/يوليه 1998 حبظر مالحة سفن كوستاريكا اليت تنقل أعضاء 
من قوة الشــــــــــرطة التابعة لكوستاريكا  ويف 30 متوز/يوليه 1998، وّقع 
وزير الدفاع يف نيكاراغوا ووزير األمن العام يف كوستاريكا وثيقة تعرف 
باسم بالغ كوادرا - ليزانو املشرتك  ويف هذا النص مسح لسفن الشرطة 
املســــــــــلحة التابعة لكوســــــــــتاريكا باملالحة يف النهر من أجل إعادة تزويد 
مراكزها احلدودية على ضفة كوســــــــــتاريكا من النهر، بشــــــــــرط أاّل حيمل 
ممثلو كوســــــــــتاريكا الذين تنقلهم هذه السفن إاّل أسلحة اخلدمة اخلاصة 
هبم وبشرط تقدمي بإخطار مسبق إىل سلطات نيكاراغوا اليت تستطيع أن 
تقرر ما إذا كان ينبغي أن ترافق سفن كوستاريكا سفينة من نيكاراغوا  
ويف 11 آب/أغســــــــــطس 1998، أعلنت نيكاراغوا أهنا تعترب أن بالغ 
كوادرا - ليزانو املشــــــــــرتك الغ وباطل قانونًا  ومل تقبل كوستاريكا هذا 
اإلعالن الذي صدر من طرف واحد  واستمرت اخلالفات بني الطرفني 

فيما يتعلق بنظام املالحة يف هنر سان خوان 
ويف 24 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2001، أبــــــــــدت نيكاراغوا حتفظًا 
على إعالهنا الذي قبلت به والية احملكمة، وذكرت فيه أهنا مل تعد تقبل 
والية احملكمة فيما يتعلق بـ “أّية مســــــــــألة أو مطالبة تستند إىل تفسريات 
معاهــــــــــدات وّقعت وصدق عليها أو قــــــــــرارات حتكيم صدرت قبل 31 
كانون األول/ديســــــــــمرب 1901”  ومبقتضى اتفــــــــــاق توفار - كالديرا، 
الذي وقعه الطرفان يف 26 أيلول/ســــــــــبتمرب 2002، وافقت نيكاراغوا 
علــــــــــى وقف اختياري مدته ثالث ســــــــــنوات للتحفظ الذي أبدته يف عام 
2001 على إعالهنا الذي قبلت به والية احملكمة  ووافقت كوستاريكا 
من جانبها على أاّل تلجأ خالل فرتة الســــــــــنوات الثالث نفسها إىل إقامة 
أّية دعوى أمام حمكمة العدل الدولية أو أمام أّية ســــــــــلطة أخرى بشــــــــــأن 
أّية مســــــــــألة ورد ذكرهــــــــــا أو أّي احتجاج ورد ذكــــــــــره يف املعاهدات أو 

االتفاقات السارية حاليًا بني البلدين 
وملا انقضت فرتة الســــــــــنوات الثالث املتفق عليها بدون أن يستطيع 
الطرفان تســــــــــوية خالفاهتما، أقامت كوستاريكا، يف 29 أيلول/سبتمرب 
2005، دعوى أمام احملكمة ضد نيكاراغوا تتعلق حبقوقها املالحية وما 
يتصل هبا من حقوق أخرى متنازع عليها يف هنر ســــــــــان خوان  ومل تثر 

نيكاراغوا أّية اعرتاضات على اختصاص احملكمة بالنظر يف القضية 
ثانيًا - حق كوستاريكا يف حرية املالحة يف هنر سان خوان

تشــــــــــري احملكمة إىل أن الطرفني متفقان يف أن لكوســــــــــتاريكا احلق يف 
حرية املالحة يف جزء هنر ســــــــــان خوان الذي متثل فيه الضفة اليمىن، أّي 
جانب كوستاريكا، احلدود بني الدولتني مبقتضى معاهدة احلدود املربمة 
بينهما يف 15 نيســــــــــان/أبريل 1858  ويف الوقت الذي ال اعرتاض فيه 
على أن جزء النهــــــــــر احملّدد على هذا النحو ينتمي إىل نيكاراغوا، حيث 

تقع احلدود على ضفة كوســــــــــتاريكا ومتلك كوســــــــــتاريكا حق املالحة، 
خيتلف الطرفان فيما يتعلق باألساس القانوين هلذا احلق، وخيتلفان، فوق 
كل شيء، يف املدى الدقيق هلا احلق، أّي يف أنواع املالحة اليت يشملها 

األساس القانوين للحق يف حرية املالحة  - 1
تالحــــــــــظ احملكمة أهنا ال تعتــــــــــرب أن عليها أن تتخــــــــــذ موقفًا يف هذه 
القضية بشــــــــــأن وجود، ومدى وجود، نظــــــــــام يف القانون الدويل العريف 
يطبق بالنسبة للمالحة يف “األهنار الدولية”، سواء كان ذا طبيعة عاملية 
أو طبيعة إقليمية تشــــــــــمل املنطقة اجلغرافية اليت يوجد هبا هنر سان خوان  
كذلــــــــــك ال تعترب احملكمة، نتيجة لذلك، أن عليها أن تفصل يف مســــــــــألة 
ما إذا كان هنر ســــــــــان خوان يدخل يف فئة “األهنار الدولية”، حســــــــــبما 
تذهب إليه كوســــــــــتاريكا، أو كان هنراً وطنيًا يشمل عنصراً دوليًا، وهو 
مــــــــــا حتتج به نيكاراغوا  وترى احملكمــــــــــة أن معاهدة احلدود لعام 1858 
حتّدد بشــــــــــكل تام القواعد اليت تنطبق على جزء هنر سان خوان املتنازع 
عليه فيما يتعلق باملالحة  فهذه املعاهدة، إذا ما فسرت يف ضوء األحكام 
التعاهدية األخرى الســــــــــارية بني الطرفني ووفقًا لقــــــــــرارات التحكيم أو 
األحكام القضائية الصادرة بشــــــــــأهنا، كافية للفصل يف مسألة مدى حق 

كوستاريكا يف حرية املالحة 
وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن النــــــــــص الرئيســــــــــي الذي يســــــــــتند إليه حق 
كوســــــــــتاريكا يف حريــــــــــة املالحة ورد يف املادة السادســــــــــة من اتفاقية عام 
1858  وقــــــــــد كان هــــــــــذا النص هو حمور احلجــــــــــج املتبادلة بني الطرفني 
فيمــــــــــا يتعلق مبدى حق املالحة يف هنر ســــــــــان خوان  فاملادة السادســــــــــة، 
 exclusivamente“( بعد أن متنح نيكاراغوا السيادة الكاملة واحلصرية
el dominio y sumo imperio”( علــــــــــى هنر ســــــــــان خوان كله، متنح 
 كوســــــــــتاريكا، يف جزء النهر الذي يتبع احلدود بني الدولتني، حقًا دائمًا 
 con objetos de“ يف حريــــــــــة املالحة )”los derechos perpetuos“(
comercio”، حســــــــــب تعبري النسخة اإلســــــــــبانية من املعاهدة، اليت هي 
النســــــــــخة املعتمــــــــــدة الوحيدة  وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة السادســــــــــة 
تعطي ســــــــــفن البلدين املشــــــــــاطئني حق الرسو حبرية على أّي من الضفتني 
بدون اخلضوع ألّية ضرائب )“ninguna clase de impuestos”(، ما 

مل تتفق احلكومتان على ذلك 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن بعض األحــــــــــكام األخــــــــــرى يف معاهدة عام 
1858، وإن كانت أقل أمهية بالنسبة ألغراض القضية املعروضة، ليست 
عدمية األمهية بالنســــــــــبة حلــــــــــق املالحة يف النهر  وينطبــــــــــق هذا على وجه 
اخلصوص بالنسبة للمادة الرابعة، اليت تلزم كوستاريكا باملسامهة يف أمن 
النهر “بالنســــــــــبة جلزء الضفتني الذي ينتمي إليها”، وللمادة الثامنة، اليت 
تلزم نيكاراغوا بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدخول يف أّية اتفاقات مع 
دولة ثالثة تتعلق باستخدام النهر كقناة أو معرب، كما ينطبق بطبيعة على 
احلــــــــــال على املادة الثانية، اليت جتعل احلدود هي ضفة كوســــــــــتاريكا على 

جزء النهر املختلف عليه يف هذا النزاع 
وترى احملكمة أنه ينبغي أن يذكر، إىل جانب معاهدة عام 1858، 
ضمــــــــــن الصكوك التعاهدية اليت ميكن أن يكــــــــــون هلا أثر على تقرير حق 
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املالحة يف النهر وشــــــــــروط ممارسة هذا احلق، االتفاق املربم بني الدولتني 
يف 9 كانون الثاين/يناير 1956 )املعروف باتفاق فورنيري - ســــــــــيفليا(، 
الــــــــــذي اتفق فيه الطرفان على أن يتعاونا قدر اســــــــــتطاعتهما، خاصة من 
أجل تيسري احلركة على هنر سان خوان واإلسراع هبا وفقًا ملعاهدة عام 
1858 وقرار التحكيم الذي أصدره الرئيس كليفالند يف عام 1888 
وجيب أن تفهم الصكوك التعاهدية املذكورة أعاله يف ضوء قرارين 
هامني مت هبمــــــــــا الفصل يف اخلالفات اليت ظهرت بني الطرفني بالنســــــــــبة 
لتحديد حقوق والتزامات كل منهما: قرار التحكيم الذي أصدره رئيس 
الواليات املتحدة يف 22 آذار/مارس 1888 )املعروف باسم قرار حتكيم 
كليفالند(؛ واحلكم الذي أصدرته حمكمة العدل ألمريكــــــــــا الوسطى يف 

30 أيلول/سبتمرب 1916 بشأن الطلب املقدم من كوستاريكا 
فقــــــــــد فصل القرار األول من هذين القرارين يف عدة مســــــــــائل تتعلق 
بتفسري معاهدة عام 1858 اليت اختلف الطرفان بشأهنا يف تلك القضية؛ 
وانتهى القرار الثاين إىل أن نيكاراغوا بإبرامها اتفاقًا مع الواليات املتحدة 
يســــــــــمح بشق وصيانة قناة بني احمليطني متر بنهر سان خوان، قد جتاهلت 
حق كوستاريكا مبقتضى املادة الثامنة من تلك املعاهدة يف أن يتم التشاور 

معها قبل إبرام أّي اتفاق من هذا القبيل 
وإذا كان أّي من هذين القرارين ال يفصل بشكل مباشر يف املسائل 
املعروضة اآلن على احملكمة، فإهنما يتضمنان مؤشرات يلزم أن تؤخذ يف 

االعتبار ألغراض القضية املعروضة 
مدى حق كوستاريكا يف حرية املالحة  - 2

تالحظ احملكمة أن الطرفني خيتلفان اختالفًا كبرياً حول حتديد جمال 
انطباق حق كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة، أّي حول أنواع املالحة اليت 
يشملها “احلق الدائم” الذي متنحه لكوستاريكا معاهدة عام 1858  
 libre navegación“ ويتعلق االختالف بينهما يف جوهره بتفسري عبارة
con objetos de comercio…” الواردة باملادة السادســــــــــة من معاهدة 
احلدود؛ وهذا يأيت معه باختالف كبري حول حتديد األنشطة اليت يشملها 
احلق املذكور واألنشــــــــــطة اليت ال يشــــــــــملها واليت ختضع للسلطة السيادية 
لنيكاراغوا يف اإلذن والتنظيم، حســــــــــبما تراه مناسبًا، بالنسبة ألّي نشاط 

جيري على أراضيهـــا اليت يشّكل النهر جزًءا منها 
 libre navegación …con “ معىن ونطاق عبارة )أ( 

”objetos de comercio

تعطي احملكمة أواًل النص اإلســــــــــباين للمادة السادســــــــــة من معاهدة 
احلدود، مع ترمجتها هي هلذا النص إىل اللغة اإلنكليزية، مع ترك العبارة 

اليت خيتلف حوهلا الطرفان جانبًا 
والرتمجة اإلنكليزية للمادة السادسة هي كما يلي:

“تكون جلمهورية نيكاراغوا وحدها الســــــــــيطرة والسيادة على 
ميــــــــــاه هنر ســــــــــان خوان من منبعه يف البحــــــــــرية إىل مصبه على احمليط 
األطلســــــــــي؛ على أن يكــــــــــون جلمهورية كوســــــــــتاريكا حق دائم يف 
حرية املالحــــــــــة باملياه املذكورة بني مصب النهــــــــــر ونقطة تقع على 

 con objetos de[ ُبعد ثالثة أميال إنكليزية أسفل كاستيليو فييخو
comercio[، ســــــــــواء مع نيكاراغوا أو مع داخل كوســــــــــتاريكا عن 
طريق هنر سان كارلوس أو هنر سارابيكوي أو أّي جمرى مائي آخر 
يبدأ من جزء ضفة ســــــــــان خــــــــــوان املقرر أنه ملك لتلك اجلمهورية  
وجيوز لسفن البلدين الرسو بال متييز على أّي من ضفيت جزء النهر 
املســــــــــموح باملالحة فيه للجميع، بدون دفع أّية ضرائب، ما مل تتفق 

احلكومتان على ذلك ”
وتالحــــــــــظ احملكمــــــة أن أكثر ما خيتلــــــــــف عليــــــــــه الطرفان هـــــو معىن 
عبــــــــــارة “con objetos de comercio”  فنيكاراغــــــــــوا تــــــــــرى ضرورة 
ترمجة النص اإلســــــــــباين هلــــــــــذه العبارة، وهو النص املعتمــــــــــد الوحيد، إىل 
الفرنســــــــــية بعبارة “avec des marchandises de commerce” وإىل 
اإلنكليزيــــــــــة بعبــــــــــارة “with articles of trade”؛ وبعبارة أخرى فإن 
كلمــــــــــة “objetos” املختلــــــــــف عليها هنا هي األشــــــــــياء باملعىن امللموس 
واملــــــــــادي هلذه الكلمة  وعلى ذلك فــــــــــإن حرية املالحة اليت متنحها املادة 
السادسة لكوستاريكا ال تتعلق إاّل بنقل السلع اليت يعتزم بيعها يف تبادل 
 جتاري  وترى كوستاريكا، على عكس ذلك، أن العبارة تعين بالفرنسية 
 for the purposes of“ وباإلنكليزيــــــــــة ”des fins de commerce à“
commerce”؛ وعلى ذلك تذهب إىل أن كلمة “objetos” املوجودة 
بالنص األصلي تعين األشــــــــــياء باملعىن اجملرد وهــــــــــو الغايات واألغراض  
وبالتايل ترى كوستاريكا أن حرية املالحة اليت متنحها هلا املعاهدة جيب 
أن تعطى أوســــــــــع نطاق ممكن وأن تشــــــــــمل على أّي حال ال نقل السلع 

فحسب بل أيضًا نقل الركاب مبن فيهم السياح 
مالحظات أّولية  ’1‘

تشــــــــــري احملكمة، أواًل، إىل أن تفســــــــــري أحكام أّية معاهدة يف القضية 
املعروضــــــــــة أمر مرتوك هلا  وســــــــــوف تقوم احملكمة بذلك على أســــــــــاس 
القانــــــــــون الدويل العريف املتعلق هبذا املوضــــــــــوع، كما ينعكس يف املادتني 
31 و32 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969، وهو ما ذكرته 
احملكمة يف عدة مناسبات )انظر تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية 
واملعاقبة عليها )البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(، احلكم، 
تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2007، الصفحتان 109 و110 من 
النص اإلنكليزي، الفقرة 160، وانظر أيضًا النزاع اإلقليمي )اجلماهريية 
العربية الليبية/تشاد(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1994، 

الصفحتان 21 و22 من النص اإلنكليزي، الفقرة 41( 
وعلى ذلك فإنه ال كون نيكاراغوا ليســــــــــت طرفــــــــــًا يف اتفاقية فيينا 
لقانون املعاهدات وال كون املعاهدة اليت يلزم تفسريها هنا سابقة بوقت 
طويل على وضع االتفاقية املذكورة مينع احملكمة من الرجوع إىل مبادئ 

التفسري الواردة باملادتني 31 و32 من اتفاقية فيينا 
وثانيًا فإن احملكمة ليســــــــــت مقتنعة مبا حتتج به نيكاراغوا من أن حق 
كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة ينبغي تفسريه تفسرياً ضيقًا ألنه ميثل قيداً 
على الســــــــــيادة اليت متنحها املعاهدة لنيكاراغوا على النهر، على اعتبار أن 

ذلك هو أهم مبدأ تقرره املادة السادسة 
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وترى احملكمة أنه وإن كان من الصحيح يقينًا أن القيود على سيادة 
أّية دولة على أراضيها أمر ال جيوز افرتاضه ســــــــــلفًا، فإن هذا ال يعين أن 
أحكام املعاهدة املنشــــــــــئة هلذه القيود، مثل القيود اليت يتعلق هبا األمر يف 
القضية املعروضة، ينبغي هلذا الســــــــــبب تفسريها ســــــــــلفًا على حنو ضيق  
فأّي نص يف معاهدة يكون الغرض منه تقييد السلطات السيادية للدولة 
جيب تفســــــــــريه كأي نص آخر يف أّية معاهــــــــــدة، أّي وفقًا لنوايا واضعيه 
كما تنعكس يف نص املعاهدة وللعوامل األخرى اليت تكون هلا أمهية من 

حيث التفسري 
ويف هذا الصدد تالحظ احملكمة أن القراءة البسيطة للمادة السادسة 
تظهــــــــــر أن الطرفــــــــــني مل يكن يف نيتهمــــــــــا تقرير أّي ترتيب بني ســــــــــيادة 
نيكاراغوا على النهر وحق كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة، الذي وصف 
بأنــــــــــه “دائم”، حيث يوازن كل من هذين التأكيدين اآلخر  فســــــــــيادة 
نيكاراغوا ثابتة فقط إىل املدى الذي ال متس فيه جبوهر حق كوستاريكا 
يف حريــــــــــة املالحة يف النطاق املقرر هلا، وهــــــــــو النطاق الذي ميثل حتديدا 
النقطة املختلف عليها؛ إذ أن احلق يف حرية املالحة، وإن يكن “دائمًا”، 

مل مينح إاّل بشرط أاّل ميس باحلقوق األساسية يف السيادة اإلقليمية 
وختلص احملكمة إىل أنه ال يوجد على هذا النحو أساس ألن يفرتض، 
 ”libre navegación …con objetos de comercio“ سلفًا، أن عبارة

ينبغي تفسريها تفسرياً تقييديًا خاصًا أو تفسريها تفسرياً واسعًا 
وأخرياً، تالحظ احملكمة أنه ال قرار حتكيم كيلفالند الصادر يف عام 
1888 وال قرار حمكمة العدل ألمريكا الوسطى الصادر يف عام 1916 
قد حسم أيًّا من النقاط موضع النظر يف هذه القضية  فقد حاول كل من 
الطرفني استخدام هذين القرارين السابقني كحجة لتأييد قضيته  على أن 

هذه احملاوالت ال تقنع احملكمة على حنو أو آخر 
فقــــــــــد اقتصر قرار حتكيم كليفالند على البت يف مســــــــــائل التفســــــــــري 
اليت عرضها الطرفان صراحة على احملكم  ومل تكن تلك املســــــــــائل تتعلق 
مبعــــــــــىن عبــــــــــارة “con objetos de comercio”؛ وعلى ذلك فليس من 
اجملــــــــــدي البحــــــــــث يف قرار التحكيــــــــــم عن إجابة لســــــــــؤال مل يعرض على 
احملكــــــــــم  ويرتتب على ذلك أنــــــــــه إذا كان قرار التحكيم يعلن أنه ال حق 
لكوستاريكا، مبقتضى املعاهدة، يف املالحة يف هنر سان خوان باستخدام 
ســــــــــفن حربية، بينما هي متلك بالفعل احلق يف املالحة بالنهر باستخدام 
ســــــــــفن تابعة ملصلحة الضرائب هبا، فليس هناك ما ميكن استخالصه من 
هذا فيما يتعلق بالسفن اململوكة للدولة واليت ال تدخل يف أّي من هاتني 
 الفئتــــــــــني  وعلى النحو نفســــــــــه فإن احملكم وإن كان قد اســــــــــتخدم عبارة 
“for the purposes of commerce” ووضعهــــــــــا بني عالميت اقتباس، 
فمــــــــــن املمكن افرتاض أن هذا مل يكــــــــــن إاّل ألن هذه كانت هي الرتمجة 
اإلنكليزيــــــــــة لعبارة “con objetos de comercio” اليت قدمها الطرفان 
كالمها إىل احملكم الذي مل يشأ، يف تفسريه للمعاهدة، أن يتجاوز املسائل 

اليت عرضت عليه 
أما فيما يتعلق بقرار حمكمة العدل ألمريكا الوسطى الصادر يف عام 
1916 فهو، على ما قد يكون له من أمهية، مل يستند يف جزء املنطوق 

منــــــــــه إاّل على تطبيق النصوص الصرحية للمادة الثامنة من املعاهدة، وهي 
نصوص ال خالف عليها يف القضية املعروضة 

”con objetos“ معىن عبارة  ’2‘
تالحظ احملكمة أن كلمة “objetos” اإلســــــــــبانية ميكن، حســــــــــب 
ســــــــــياقها، أن يكــــــــــون هلا أّي مــــــــــن املعنيني املعروضني  وتــــــــــرى احملكمة، 
بعــــــــــد النظر يف الســــــــــياق الراهن، أنه ال ميكن تأييد التفســــــــــري الذي تدعو 
 إليه نيكاراغوا  والســــــــــبب الرئيســــــــــي هلذا هو أن اعتبــــــــــار أن معىن عبارة 
“con objetos” هو “بسلع” أو “مبواد” يؤدي إىل جعل كل اجلملة 
اليت تظهــــــــــر فيها هذه العبارة خالية من املعــــــــــىن  وعلى عكس ذلك فإن 
تفسري كوستاريكا لعبارة “con objetos” يسمح بإعطاء اجلملة كلها 

معىن مفهومًا 
وتضيف احملكمة أن هذا االستنتاج تؤيده ثالث حجج إضافية تشري 

كلها إىل النتيجة نفسها 
أواًل، اســــــــــتخدمت كلمــــــــــة “objetos” يف مــــــــــادة أخرى من مواد 
معاهــــــــــدة عــــــــــام 1858، هــــــــــي املادة الثامنــــــــــة، اليت ال ميكن يف ســــــــــياقها 
فهــــــــــم معناها إاّل باملعــــــــــىن اجملرد وهو “األغــــــــــراض” أو “املوضوعات” 
 Nicaragua se compromete á no concluir otro (contrato)“[
. . . sobre los expresados objetos” “تتعهــــــــــد نيكاراغــــــــــوا بأاّل تربم 
أّي عقد آخر هلذه األغراض    ”[  ومن املعقول أن يستنبط من ذلك 
أن الطرفني أرادا فهم كلمة “objetos” مبعناها اجملرد، أو، على األقل، 

كان هذا املعىن مألوفًا هلما يف ممارستهما التعاهدية 
وثانيًا، فإنه ميكن اســــــــــتخالص إشــــــــــارة أخرى من معاهدة الســــــــــالم 
املعروفة باســــــــــم معاهدة “كانياس - مارتينيز” اليت وقعها الطرفان يف 8 
كانون األول/ديســــــــــمرب 1857 واليت مل يتم أبداً التصديق عليها ومن مث 
مل تدخل حيز التنفيذ  فبالنسبة ملسألة املالحة يف هنر سان خوان، تضمن 
هــــــــــذا الصك، الذي حلت حمله معاهدة احلدود لعام 1858، اليت تتكرر 
فيها بعض النصوص السابقة، عبارة “artículos de comercio”، اليت 
ال شــــــــــك يف أن ترمجتها هي “مواد” أو “ســــــــــلع” جتارية  وهذا يظهر 
علــــــــــى األرجح أنه عندمــــــــــا أراد الطرفان يف ذلك الوقت أن يشــــــــــريا إىل 
املمتلــــــــــكات املادية اليت ميكن أن تكون موضوعــــــــــًا للمعامالت التجارية 
اســــــــــتخدما عبارة غري عبــــــــــارة “objetos de comercio”، وهي عبارة 

متتاز بعدم غموضها 
وأخــــــــــرياً، فإن احملكمة تعترب أن مما له داللته أيضًا عندما قام الطرفان 
يف عام 1887 بتقــــــــــدمي ترمجة إنكليزية ملعاهدة عام 1858 إىل الرئيس 
كليفالنــــــــــد الســــــــــتخدامها يف إجــــــــــراءات التحكيـــــم اليت طلــــــــــب إليه أن 
يقــــــــــوم هبـــــــا، وإن مل تكن ترمجتامها متطابقتــــــــــني يف مجيـــع النقاط، فإهنما 
 con objetos“ اســــــــــتخدما بالفعل ذات العبارة لرتمجــــــة العبارة األصلية

de comercio” بعبارة “ألغراض التجارة” 

وهلــــــــــذا فإن معــــــــــىن “ألغراض التجــــــــــارة” هو املعــــــــــىن املقبول لدى 
احملكمة 
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معىن كلمة “جتارة”  ’3‘
بعد ذلك نظرت احملكمة يف معىن كلمة “جتارة” يف ســــــــــياق املادة 
السادســــــــــة  وترى نيكاراغوا، ألغراض املعاهــــــــــدة، أن كلمة “جتارة” 
ال تشــــــــــمل إاّل شراء وبيع البضائع، أّي الســــــــــلع املادية، وال تدخل فيها 
أّية خدمات، مثل نقــــــــــل الركاب  وهي تذهب إىل أنه حىت لو ترمجت 
العبــــــــــارة إىل “ألغراض التجارة”، فإن النتيجة هي نفســــــــــها، ألن كلمة 
“جتارة” كانت يف عام 1858 تعين بالضرورة جتارة الســــــــــلع ومل تكن 
تشــــــــــمل اخلدمات، حيث إن إدخال اخلدمات ضمنها هو تطور حديث 
جــــــــــدًا  وتدعي نيكاراغوا أن من املهم إعطاء الكلمات املســــــــــتخدمة يف 
املعاهدة املعاين اليت كانت هلا وقت إبرام املعاهدة وليس معانيها الراهنة، 
اليت قد تكون خمتلفًا متامًا، ألن هذه هي الوســــــــــيلة الوحيدة للبقاء على 
اتســــــــــاق مع نية واضعي املعاهدة؛ وحتديد هذه النية هو املهمة الرئيسية 

يف عملية التفسري 
وتذهب كوستاريكا إىل أن كلمة “جتارة” كما هي مستخدمة يف 
املعاهدة تشمل أّي نشــــــــــاط يراد به حتقيق أغراض جتارية ويشمل، فيما 
يشمله، نقل الركاب، ومنهم السياح، كما يشمل نقل السلع  وبالنسبة 
للدولة املقدمة الطلب، تشمل “التجارة” احلركة واالتصال بني سكان 
القرى الواقعة على ضفة كوســــــــــتاريكا من هنر ســــــــــان خوان، واستخدام 
النهر ألغراض املالحة بواســــــــــطة موظفي كوســــــــــتاريكا العموميني الذين 
يزّودون الســــــــــكان احملليني باخلدمات األساسية، يف جماالت مثل الصحة 

والتعليم واألمن 
وقد خلصت احملكمة إىل أهنا ال تستطيع أن تأخذ بأّي من التفسري 
الواســــــــــع جداً الذي تدعو إليه كوستاريكا أو التفسري املسرف يف الضيق 

الذي تعرضه نيكاراغوا 
ففيما يتعلق بالتفسري األول، تالحظ احملكمة أنه لو قبل هذا التفسري 
لكانت النتيجة هي أن يشــــــــــمل نطاق “املالحة ألغراض التجارة” مجيع 
أشكال املالحة بالنهر، أو مجيعها تقريبًا، ولو كانت هذه هي نية طريف 
املعاهدة لكان من الصعب تبني ســــــــــبب حتملهم عناء النص على أن حق 
حرية املالحة مكفول “ألغــــــــــراض التجارة”، حيث تكون هذه العبارة 

عندئذ بال أثر تقريبًا 
وفيما يتعلق بالتفسري الضيق الذي قدمته نيكاراغوا، تالحظ احملكمة 
أنه يســــــــــتند أساسًا إىل حجتني: األوىل تســــــــــتند إىل تفسري الدولة املدعى 
عليها لعبارة “con objetos”، وهو التفســــــــــري الذي رفض تواً؛ والثانية 
تستند إىل القول بأن كلمة “جتارة” ينبغي أن تعطى املعىن الضيق الذي 
كان هلا عند إبرام املعاهدة  وال توافق احملكمة على هذه احلجة الثانية 

صحيــــــــــح أن العبارات املســــــــــتخدمة يف أّية معاهدة جيب تفســــــــــريها 
يف ضوء ما يتقرر أنه كان النية املشــــــــــرتكة للطرفــــــــــني، اليت هي، بداهة، 
معاصرة إلبــــــــــرام املعاهدة  وهذا قد يؤدي مبحكمــــــــــة تنظر يف نزاع، أو 
يــــــــــؤدي باألطراف نفســــــــــها، عند حماولة حتديد معــــــــــىن معاهدة ألغراض 
االمتثال هلا حبســــــــــن نية، إىل التأكد من املعىن الذي كان لكلمة ما عندما 
وضعت املعاهــــــــــدة، ألن هذا ميكن أن يلقي ضوءاً على النية املشــــــــــرتكة 

لألطراف  وهذا هو املسلك الذي سلكته احملكمة يف قضايا معينة طلب 
إليها فيها أن تفســــــــــر لفظًا تطور معناه منــــــــــذ إبرام املعاهدة اليت يتعلق هبا 
األمــــــــــر، ويف تلك القضايا التزمت احملكمة باملعىن األصلي )هلذا الغرض، 
انظر، على سبيل املثال، احلكم الصادر يف 27 آب/أغسطس 1952 يف 
قضية حقوق رعايا الواليات املتحدة األمريكية يف املغرب )فرنســــــــــا ضد 
الواليات املتحدة األمريكية( )تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1952، 
الصفحة 176 من النص اإلنكليزي(، يف مســــــــــألة معىن كلمة “نزاع” 
يف ســــــــــياق معاهدة أبرمــــــــــت يف عام 1836، بعــــــــــد أن حّددت احملكمة 
معىن هــــــــــذا اللفظ يف املغرب عندما أبرمت املعاهدة؛ واحلكم الصادر يف 
13 كانون األول/ديسمرب 1999 يف قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو 
)بوتســــــــــوانا/ناميبيا( )تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1999 )اجلزء 
الثــــــــــاين(، الصفحة 1062 من النص اإلنكليزي، الفقرة 25( فيما يتعلق 
مبعىن عبارة “وســــــــــط اجملرى الرئيسي” وعبارة “احلّد املائي” عند إبرام 

االتفاق األنغلو - أملاين يف عام 1890( 
علــــــــــى أن من رأي احملكمــــــــــة أن هذا ال يعين أنه، حيثما مل يعد معىن 
لفــــــــــظ ما كان عليه يف تاريخ اإلبرام، ال ينبغي أبداً أن يؤخذ يف االعتبار 

معناه يف الوقت الذي تفسر فيه املعاهدة ألغراض تطبيقها 
فمن ناحية، ميكن أن تؤدي ممارســــــــــة الطرفني الحقًا، باملعىن الوارد 
يف املــــــــــادة 31 )3( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا إىل االبتعاد عن النية األصلية 
على أســــــــــاس اتفاق ضمــــــــــين بني الطرفني  ومن ناحيــــــــــة أخرى، فإن مثة 
حــــــــــاالت كانت فيها نية الطرفني عنــــــــــد إبرام املعاهدة، أو ميكن افرتاض 
أهنا كانــــــــــت، أن تعطي لأللفاظ املســــــــــتخدمة – أو لبعضها – معىن أو 
مضمونًا ميكن أن يتطور، ال معىن، حّدد بشــــــــــكل هنائي، حتســــــــــبًا ألمور 
مــــــــــن بينها ما حيدث من تطورات يف القانون الدويل  ويف هذه احلاالت 
فإن املقصود يف الواقع بأخذ املعىن الذي اكتسبته األلفاظ اليت يتعلق هبا 
األمر يف كل مناســــــــــبة يراد فيها تطبيق املعاهدة هو احرتام النية املشرتكة 

لألطراف وقت إبرام املعاهدة 
وهكذا فإنه حيثما تســــــــــتخدم األطراف ألفاظــــــــــًا عامة يف معاهدة، 
حيث تكون األطراف بالضرورة على وعي بأن األرجح أن يتطور معىن 
األلفاظ مع مــــــــــرور الزمن، وحيث تكون املعاهدة قــــــــــد مت إبرامها لفرتة 
طويلة جداً أو كانت “مستمرة املدة”، فإنه يتعني، بوجه عام، افرتاض 
أن الطرفني قصدا أن يكون هلذه األلفاظ معىن متطور  وترى احملكمة أن 
 ”comercio“ هذه هي احلال يف القضية املعروضة بالنســــــــــبة ملعىن لفظ
كما هو مســــــــــتخدم يف املادة السادســــــــــة يف معاهدة عام 1858  فهذا، 
أواًل، لفظ عام يشري إىل فئة من األنشطة  وثانيًا فإن معاهدة عام 1858 
هي، معاهدة أبرمت لفرتة غري حمدودة؛ وكان املقصود هبا منذ البداية أن 

تنشئ نظامًا قانونيًا يتسم باالستمرار 
وختلــــــــــص احملكمة مــــــــــن هذا إىل أن األلفاظ الــــــــــيت مت هبا حتديد مدى 
حق كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة، ومنها علــــــــــى وجه اخلصوص لفظ 
“comercio”، جيب فهمها على أهنا تعين ما تعنيه يف كل مناسبة يراد 
فيها تطبيق املعاهدة، وليس بالضرورة حسب معناها األصلي  وعلى هذا 
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فإنه حىت على افرتاض أن لفظ “جتارة” ال حيمل اليوم نفس املعىن الذي 
كان له يف منتصف القرن التاســــــــــع عشــــــــــر، فإن املعىن احلايل هو ما جيب 

قبوله ألغراض تطبيق املعاهدة 
وعلى ذلك تقضي احملكمة بأن احلق يف حرية املالحة الذي يتعلق به 
األمر ينطبق على نقل األشخاص كما ينطبق على نقل السلع، حيث إن 
نشاط نقل األشخاص ميكن أن يكون اليوم ذا طبيعة جتارية  وهذه هي 
احلال إذا كانت الشركة القائمة هبذا النشاط تقوم به سعيًا إىل الربح  وال 

جتد احملكمة سببًا مقنعًا الستبعاد نقل السياح من هذه الفئة 
األنشطة اليت يشملها حق كوستاريكا يف حرية املالحة )ب( 

املالحة اخلاصة  ’1‘
تعترب احملكمة أن مثة نوعني من املالحة اخلاصة يشــــــــــملهما يقينًا حق 
حرية املالحة عماًل باملادة السادســــــــــة مــــــــــن معاهدة عام 1858: مالحة 
الســــــــــفن اليت حتمل سلعًا بغرض إجراء معامالت جتارية؛ ومالحة السفن 
الــــــــــيت حتمل مســــــــــافرين يدفعون مثنًا ليس من قبيــــــــــل الثمن الرمزي مقابل 

اخلدمة املقدمة على هذا النحو 
وتــــــــــرى احملكمة كذلك أنه ال ميكــــــــــن أن تكون نية واضعي معاهدة 
عام 1858 هي حرمان ســــــــــكان ضفة كوســــــــــتاريكا مــــــــــن النهر، حيث 
تشكل تلك الضفة احلدود بني الدولتني، من احلق يف استخدام النهر إىل 
املدى الالزم لتلبية احتياجاهتم األساسية، حىت بالنسبة لألنشطة غري ذات 
الطبيعة التجارية، نظراً جلغرافية املنطقة  وإذا كان الطرفان قد اختارا، يف 
املادة الثانية من املعاهدة، أن جيعال احلدود بينهما على ضفة النهر، فال بد 
من افرتاض أن نيتهما، نظراً للخلفية التارخيية إلبرام هذه املعاهدة وهلدف 
هــــــــــذه املعاهدة ومقصدها كما حّددا يف ديباجة املادة األوىل، كانت هي 
االحتفاظ ألهل كوســــــــــتاريكا الذين يعيشون على تلك الضفة حبق أدىن 
يف املالحة ألغراض مواصلة العيش بشكل طبيعي يف القرى الواقعة على 
طول النهر  وتعترب احملكمة أن هذا احلق وإن كان ال ميكن استنباطه من 
الصيغة الصرحية للمادة السادسة، فإنه ميكن استنباطه من أحكام املعاهدة 

ككل، وخاصة من الكيفية اليت حّددت هبا احلدود 
“السفن الرمسية”  ’2‘

من الواضح للمحكمة أن معاهدة عام 1858 ال تنشئ، يف مادهتا 
السادسة، أّي نظام خاص للســــــــــفن “الرمسية” )أو “العامة”(  واملعيار 
الوحيد الذي تقدمه املادة السادسة ال يستند إىل امللكية العامة أو امللكية 
اخلاصة للسفينة بل إىل الغرض من املالحة: ما إذا كانت تتم “ألغراض 
التجارة” وتســــــــــتفيد من احلرية املقررة؛ أو تتم ألغراض غري “التجارة” 

وال تستفيد من هذه احلرية 
ومن رأي احملكمة، كقاعدة عامة، أن مالحة ســــــــــفن كوســــــــــتاريكا 
ألغراض أنشطة تتعلق بالنظام العام وخدمات عامة ال يبتغى منها كسب 
مايل، وخاصة سفن الشرطة، خيرج عن نطاق املادة السادسة من معاهدة 

عام 1858، باستثناء سفن مصلحة الضرائب اليت سويت املسألة املتعلقة 
هبا عن طريق التحكيم يف عام 1888 

وعالوة على ذلك، فإن احملكمة تعترب، على أّية حال، أن كوستاريكا 
مل تقــــــــــم الدليل على ما تذهــــــــــب إليه من أن النقل النهري هو الوســــــــــيلة 
الوحيدة إلمداد مراكز الشرطة التابعة هلا والواقعة على طول ضفة النهر 

أو لتبديل األفراد الذين يعملون هبا
ومع ذلك فإن من رأي احملكمة أن األسباب املقدمة أعاله فيما يتعلق 
بالسفن اخلاصة اليت تبحر يف النهر من أجل تلبية االحتياجات األساسية 
للســــــــــكان الذين يعيشــــــــــون على ضفة النهر، حيث يكون النقل السريع 
شرطًا لتلبية تلك االحتياجات، هي أيضًا أسباب صحيحة بالنسبة لسفن 
رمسية معينة تابعة لكوســــــــــتاريكا تستخدم يف حاالت معينة لغرض وحيد 

هو تزويد هؤالء السكان مبا يلزم لتلبية ضرورات احلياة اليومية
ثالثًا - سلطة نيكاراغوا يف تنظيم املالحة

مالحظات عامة  - 1
تالحظ احملكمة أن الطرفني خيتلفان، يف مرافعاهتما التحريرية، حول 
مدى أو حىت جمرد وجود ســــــــــلطة لنيكاراغوا يف تنظيم اســــــــــتخدام النهر 
بقدر ما يتعلق األمر بكوستاريكا  وخالل املرافعات الشفوية اختفى هذا 
االختالف إىل حــــــــــّد كبري  على أن الطرفني ما زاال خمتلفني حول مدى 
الســــــــــلطة التنظيمية لنيكاراغوا وحول تدابري معينة اختذهتا نيكاراغوا وما 
زالــــــــــت تطبقها  وعلى وجه اخلصوص فإهنما خيتلفان حول ما إذا كانت 
نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوستاريكا بشأن التنظيمات اليت وضعتها أو 

بالتشاور مع كوستاريكا مقدمًا بشأن التنظيمات املقرتحة 
اخلصائص )أ( 

ترى احملكمة أن لنيكاراغوا سلطة تنظيم ممارسة كوستاريكا حلقها 
يف حرية املالحة مبقتضــــــــــى معاهدة عام 1858  وترى احملكمة أن هذه 
الســــــــــلطة ليست غري حمدودة حيث توازهنا حقوق الطرفني والتزاماهتما  

وال بد للتنظيم يف القضية املعروضة أن تكون له اخلصائص التالية:
جيب أاّل خيضع النشــــــــــاط إاّل لقواعد معينة بدون جعل ممارسة   )1(

احلق يف حرية املالحة مستحياًل أو تعويقه تعويقًا شديداً؛
جيب أن يكون متســــــــــقًا وشــــــــــروط املعاهدة، مثل احلظر الذي   )2(

تفرضه املادة السادسة على فرض ضرائب معينة من طرف واحد؛
جيب أن يكون له غرض مشروع، مثل سالمة املالحة، ومنع   )3(

اجلرمية، واألمن العام، ومراقبة احلدود؛
جيب أاّل ينطوي على متييز وأن يطبق يف مســــــــــائل مثل حتديد   )4(
اجلداول الزمنية على سفن نيكاراغوا إذا ما طبق على سفن كوستاريكا؛
جيب أاّل يكون يف غري حدود املعقول، مبعىن أن أثره الســــــــــليب   )5(
 على ممارســــــــــة احلق املذكور جيب أاّل يكون مبالغًا فيه بشــــــــــكل ظاهر إذا 

ما قورن باحلماية املمنوحة للغرض املثار 
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اإلخطار )ب( 
تنتقل احملكمة اآلن إىل مســــــــــألة ما إذا كانت نيكاراغوا ملزمة قانونًا 
بإخطار كوســــــــــتاريكا بالتدابري اليت تتخذها لتنظيم املالحة يف النهر، أو 
إخطار كوستاريكا والتشاور معها قبل اختاذ نيكاراغوا ملثل هذه التدابري 
وإذا كانت معاهدة عام 1858 ال تفرض التزامًا عامًا صرحيًا على 
أّي من الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بالتدابري اليت يتخذها فيما يتعلق 
باملالحــــــــــة يف النهر، فإن من رأي احملكمة أن مثة ثالثة عوامل تفرض معًا 

التزامًا باإلخطار بالتنظيمات يف ظروف هذه القضية 
العامل األول موجود باتفــــــــــاق عام 1956 الذي اتفقت األطراف 
مبقتضاه على التعاون من أجل تيســــــــــري حركة املالحة يف هنر سان خوان 
وخدمات النقل اليت قد تقدم إىل إقليم أحد الطرفني بواسطة مؤسسات 
حتمل جنسية الطرف اآلخر  والعامل الثاين يكمن يف موضوع التنظيمات 
نفســــــــــه: وهو املالحة يف هنر لدولتني فيه حقوق إحدامها هلا حق السيادة 
واألخــــــــــرى هلا حق حرية املالحة  وهذا الشــــــــــرط نابــــــــــع من الضرورات 
العمليــــــــــة للمالحة يف مثل هذا اجملرى املائــــــــــي  والعامل الثالث يكمن يف 
طبيعة التنظيم نفســــــــــها  فإذا كان التنظيم خيضع النشــــــــــاط الذي يتعلق به 
األمر لقواعد، فإنه يتعني إخطار من يقومون هبذا النشاط هبذه القواعد 
وختلــــــــــص احملكمــــــــــة إىل أن نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوســــــــــتاريكا 
بالتنظيمات اليت تضعها فيما يتعلق بنظام املالحة يف هنر سان خوان  على 
أن هــــــــــذا االلتزام ال ميتد إىل اإلخطار أو التشــــــــــاور قبل اعتماد نيكاراغوا 

هلذه التنظيمات 
مشروعية التدابري احملددة اليت اختذهتــــــــا نيكاراغوا وتعرتض   - 2

عليها كوستاريكا
شرط التوقف والتحقق من اهلوية )أ( 

فيما يتعلق مبشروعية اإللزام الذي يتطلب توقف سفن كوستاريكا 
عند أّي مركــــــــــز تابع لنيكاراغوا على طول النهــــــــــر، ويتطلب أن حيمل 
ركاب هذه السفن جوازات سفر، ترى احملكمة أن نيكاراغوا، بوصفها 
الدولة ذات الســــــــــيادة، هلا احلق يف أن تعرف هوية من يدخلون إقليمها 
ويف أن تعــــــــــرف أيضًا أهنم غادروا هذا اإلقليــــــــــم  ومن رأي احملكمة أن 
ســــــــــلطة طلب تقدمي جواز ســــــــــفر أو وثيقة حتقيق هوية من نوع ما هو 
جزء مشروع من ممارسة هذه السلطة  وتالحظ احملكمة أن نيكاراغوا 
عليها أيضًا مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال القانون ومحاية البيئة  وهبذا 
القدر فإن ما تشــــــــــرتطه نيكاراغوا من توقف الســــــــــفن عند دخوهلا النهر 
 وعند مغادرته ومن خضوعها للتفتيش أمر مشــــــــــروع  على أن احملكمة 
ال تســــــــــتطيع أن ترى أّي مربر قانوين لوجود اشــــــــــرتاط عام بأن تتوقف 
الســــــــــفن اليت تواصل رحلتها على طول هنر ســــــــــان خوان، من هنر سان 

كارلوس إىل هنر كولورادو مثاًل، يف أّية نقطة وسطية 
وعلى ذلك ختلص احملكمة إىل أنه ال أســــــــــاس العرتاض كوستاريكا 
على مطلب توقف السفن وتسجيل أمساء أفراد أطقمها وركاهبا واشرتاط 

محلهم لوثائق التحقق من اهلوية 

شهادات التصريح باملغادرة )ب( 
تعتــــــــــرب احملكمة أن األغــــــــــراض اليت أثارهتا نيكاراغوا، وهي ســــــــــالمة 
املالحــــــــــة ومحاية البيئة وإعمال القانون اجلنائي، هي أغراض مشــــــــــروعة  
وعالوة على ذلك، فإن شرط احلصول على شهادات التصريح باملغادرة 
ال يبدو أنه فرض أّي معوق يذكر على ممارسة كوستاريكا حلرية املالحة 
وترى احملكمة أنه جيوز أيضًا الســــــــــؤال عما إذا كان ينبغي يف ضوء 
املمارســــــــــات الســــــــــابقة أن تقوم بالتفتيش وإصدار الشهادات الدولة اليت 
 حيمل مشــــــــــغلو السفن جنسيتها، قياســــــــــًا على املالحة البحرية  على أنه 
ال يبدو من جانب كوستاريكا أهنا ستكون يف وضع تستطيع فيه حتمل 
هذه املســــــــــؤولية  كما أهنا ال تشــــــــــري إىل حالة واحدة عوقت فيه املالحة 

بسبب رفض تعسفي إلعطاء شهادة 
 وعلــــــــــى ذلك فإنه ال ميكن تأييد دعوى كوســــــــــتاريكا بأن ســــــــــفنها 

ال يلزم حصوهلا على شهادات تصريح باملغادرة 
تأشريات الدخول والبطاقات السياحية )ج( 

تالحــــــــــظ احملكمة بداية أنه جيب التمييز بني اشــــــــــرتاط احلصول على 
تأشــــــــــريات الدخول واشرتاط احلصول على البطاقات السياحية  فسلطة 
الدولة يف إصدار أو رفض إصدار تأشريات الدخول هي تعبري عملي عن 

حق كل دولة يف مراقبة دخول غري رعاياها إىل إقليمها 
وترى احملكمة أن اشرتاط أن تكون لدى املسافرين على سفن تابعة 
لكوســــــــــتاريكا متارس حرية املالحة، ما عدا املشاطئني وجتار معينني من 
كوســــــــــتاريكا، تأشريات دخول صادرة هلم يثري مســــــــــألة من له احلق يف 
حرية املالحة لألغراض التجارية املنصوص عليها يف املادة السادســــــــــة من 
معاهدة عام 1858 ومن ميكن أن يستفيد من هذا احلق  فصاحب احلق 
يف حرية املالحة مبقتضى املادة السادســــــــــة من املعاهدة هو كوستاريكا  
وُمالك ســــــــــفن كوستاريكا ومشغلوها يســــــــــتفيدون من هذا احلق عندما 
ميارســــــــــون املالحة يف هنر ســــــــــان خوان ألغراض جتارية  كذلك يستفيد 
ركاب السفن اليت متارس حق كوستاريكا يف حرية املالحة من هذا احلق 

حىت لو مل يكن هؤالء املسافرون من رعايا كوستاريكا 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن ســــــــــلطة الدولة يف إصــــــــــدار أو رفض إصدار 
تأشــــــــــريات الدخول يقتضي ممارسة الســــــــــلطة التقديرية  على أنه بالنسبة 
للقضيــــــــــة املعروضة ال جيوز لنيكاراغوا أن تفرض شــــــــــرط احلصول على 
تأشــــــــــرية دخول على األشــــــــــخاص الذين جيوز هلم أن يستفيدوا من حق 
كوســــــــــتاريكا يف حرية املالحة  فإنكار هذه الفائدة عليهم يعوق حرية 
املالحة   ويف هذه الظروف ترى احملكمة أن فرض شرط احلصول على 

تأشرية دخول هو إخالل باحلق املقرر يف املادة السادسة من املعاهدة 
وتالحظ احملكمة أن عدد السياح املسافرين بالنهر على سفن تابعة 
لكوســــــــــتاريكا قد زاد يف الواقع خالل الفرتة اليت كانت تنفذ فيها هذه 
الشــــــــــروط  وعالوة على ذلك، فإن كوســــــــــتاريكا مل تقــــــــــدم دلياًل على 
وجود حاالت رفض تعســــــــــفي إلصدار تأشــــــــــريات دخول للسياح كما 
تشــــــــــري نيكاراغوا إىل أهنا ال تشــــــــــرتط على رعايا البلدان اليت يأيت منها 
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معظم السياح الذين يزرون سان خوان احلصول على تأشريات دخول  
وعــــــــــالوة على ذلك، فإهنا متنح اســــــــــتثناءات للمقيمني باجملتمعات احمللية 
املشــــــــــاطئة التابعة لكوستاريكا ولتجار كوســــــــــتاريكا الذين يستخدمون 
النهر بانتظام  على أن هذا ال يؤثر على الوضع القانوين الذي مت بيانه 

وختلــــــــــص احملكمــــــــــة إىل أنه ال جيوز لنيكاراغوا أن تشــــــــــرتط حصول 
األشــــــــــخاص املسافرين على ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا متارس حريتها يف 
املالحة بالنهر على تأشــــــــــريات دخول  واألمــــــــــر خيتلف بطبيعة احلال إذا 
كانوا يرغبون يف دخول أراضي نيكاراغوا من النهر أو الســــــــــفر يف اجتاه 

منبع النهر إىل ما وراء جزئه املشرتك حنو حبرية نيكاراغوا 

وملــــــــــا كان من حق نيكاراغوا أن تعرف هويــــــــــة الراغبني يف دخول 
النهر، ألســــــــــباب بينها إعمال القانون ومحاية البيئة، فإن احملكمة ترى أن 
أحــــــــــد اإلجراءات اليت من حقها اختاذهــــــــــا حلماية هذه املصاحل هو رفض 
 دخول أّي شــــــــــخص معني ألســــــــــباب وجيهة تتصل هبــــــــــذا الغرض  وإذا 
 ما كان هذا اإلجــــــــــراء مربراً من ناحية الغرض الذي يتعلق به األمر فإنه 

ال يكون هناك انتهاك للحرية 

وفيمــــــــــا يتعلق مبا تشــــــــــرتطه نيكاراغوا من احلصــــــــــول على البطاقات 
الســــــــــياحية فال يبدو أن الغرض من هذا هو تسهيل سيطرهتا على دخول 
هنر ســــــــــان خوان  فخــــــــــالل املرافعات مل تفعل نيكاراغــــــــــوا أكثر من أهنا 
قدمت بعض املعلومات الوقائعية عن إجراءات احلصول على البطاقات 
الســــــــــياحية واالستثناءات اليت ســــــــــبق ذكرها  فهي مل تشر إىل أّي غرض 
مشروع كمربر لفرض هذا الشرط  واشرتاط حصول الركاب الراغبني 
يف السفر على سفن تابعة لكوستاريكا متارس حق كوستاريكا يف حرية 
املالحة بالنهر أن يشرتوا أواًل بطاقات سياحية ال يتفق مع احلق يف حرية 
املالحة  وعلى ذلك ختلص احملكمة إىل أنه ال جيوز لنيكاراغوا أن تشرتط 
على األشــــــــــخاص املسافرين على سفن تابعة لكوســــــــــتاريكا متارس حق 

كوستاريكا يف حرية املالحة بالنهر شراء بطاقة سياحية 

الرسوم )د( 
ترى احملكمة أن معاهدة عام 1858 تعطي ســــــــــفن كل من الطرفني 
حق الرســــــــــو على ضفة الطرف اآلخر وتنص على أن ممارســــــــــة هذا احلق 
بالذات ال جيوز أن ختضع لرسم أو ضريبة  فالتوقف عند الضفة األخرى 
 جيب، شأنه شــــــــــأن ممارســــــــــة حق املالحة يف النهر متامًا، جيب أن يكون 

بال مقابل وأاّل يفرض عنه دفع أّية مبالغ 

والوضع كما تفهمه احملكمة هو أن كوستاريكا ال تعرتض على حق 
نيكاراغوا يف التفتيش على الســــــــــفن بالنهر ألغراض السالمة ولألغراض 
البيئيــــــــــة وأغراض إعمال القانون  وتــــــــــرى احملكمة أن هذا احلق هو على 
أّي حــــــــــال جانب من جوانب ســــــــــيادة نيكاراغوا علــــــــــى النهر  على أن 
أعمال الشــــــــــرطة اليت متارسها الدولة ذات الســــــــــيادة ال تشمل تقدمي أّية 
خدمة ملشغلي السفن، ويتعني، يف هذه الظروف، اعتبار الدفع أمراً غري 
مشروع  وعلى ذلك يتعني تأييد مطلب كوستاريكا فيما يتعلق بالرسوم 

اليت حتصل عن شــــــــــهادات التصريح باملغادرة بالنسبة لسفن كوستاريكا 
اليت متارس احلق يف حرية املالحة بالنهر 

وضع اجلداول الزمنية )هـ( 
تشري احملكمة إىل أن ممارسة ســــــــــلطة التنظيم ميكن قانونًا أن تشمل 
وضع قيود على النشاط الذي يتعلق به األمر  وما أمام احملكمة من أدلة 
حمدودة ال يثبت وجود أّي اســــــــــتخدام واســــــــــع للنهــــــــــر يف املالحة الليلية  
وعلى هذا تستخلص احملكمة أن التدخل يف حرية كوستاريكا يف املالحة 
بســــــــــبب احلظر الذي تفرضه نيكاراغوا على املالحــــــــــة الليلية هو تدخل 
حمدود وال يبلغ حّد اإلعاقة غري املشــــــــــروعة لتلك احلرية، وخاصة عندما 

تؤخذ يف االعتبار أغراض التنظيم 

األعالم )و( 
تعترب احملكمة أن نيكاراغوا، اليت هلا الســــــــــيادة على هنر سان خوان، 
جيوز هلا، يف ممارسة سلطاهتا السيادية، أن تشرتط على سفن كوستاريكا 
املزودة بقالع أو أبراج واليت تبحر يف النهر أن ترفع علمها  وهذا الشرط 
ال ميكن اعتباره بأّي حال قيداً على ممارسة حرية املالحة بالنسبة لسفن 
كوســــــــــتاريكا مبقتضى معاهدة عام 1858  وعالوة على ذلك، تالحظ 
احملكمة أنه مل يعرض عليها أّي دليل على أن سفن كوستاريكا قد منعت 
من املالحة يف هنر ســــــــــان خوان نتيجة لشــــــــــرط نيكاراغوا املتعلق بالعلم  
وعلــــــــــى ذلك ترى احملكمة أنه ال ميكن تأييد ما تدعيه كوســــــــــتاريكا من 
أن نيكاراغوا أخلت بالتزامها بعدم فرض معوقات على ممارسة احلق يف 

حرية املالحة بوضعها شروطًا تتعلق باألعالم 

اخلالصة )ز( 
يرتتب على ما ســــــــــبق أن نيكاراغوا قد مارست سلطاهتا التنظيمية 
فيما يتعلق باملسائل اليت متت مناقشتها يف البنود الفرعية )أ( و)ب( و)هـ( 
و)و( أعاله وفقًا ملعاهدة عام 1858؛ ولكنها ال تتصرف وفقًا اللتزاماهتا 
مبقتضى معاهدة عام 1858 عندمــــــــــا تنفذ تدابري تقتضي احلصول على 
تأشريات دخول أو بطاقات سياحية ودفع رسوم عن السفن ومشغليها 

وركاهبا الذين ميارسون حرية املالحة 

رابعًا - الصيد الكفايف
وفيما يتعلق مبا حتتج به نيكاراغوا من أن ما تدعيه كوستاريكا فيما 
يتعلــــــــــق بالصيد الكفايف أمر ال جيوز قبوله على اعتبار أن كوســــــــــتاريكا مل 
تــــــــــورد هذا االدعاء، ولو ضمنــــــــــًا، يف طلبها، تالحظ احملكمة أن ما يدعى 
من تدخــــــــــالت نيكاراغوا فيما يدعى من احلــــــــــق يف الصيد الكفايف الحق 
لتقــــــــــدمي الطلب  أما فيما يتعلق باحلجة الثانية اليت تقدمها نيكاراغوا وهي 
أن االدعاء ال ينشــــــــــأ مباشــــــــــرة عن موضوع الطلب، فإن احملكمة تعترب أنه 
يف ظروف هذه القضية، ونظراً للعالقة بني املشــــــــــاطئني والنهر وشــــــــــروط 
الطلــــــــــب، توجد صلة وثيقة مبا فيه الكفاية بــــــــــني الدعوى املتعلقة بالصيد 
الكفايف والطلب الذي احتجت فيه كوستاريكا، باإلضافة إىل معاهدة عام 
1858، بـ “قواعد ومبادئ القانون الدويل املنطبقة األخرى”  وباإلضافة 
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إىل ذلك، تالحظ احملكمة أن نيكاراغوا، حسبما يبدو من احلجج املتعلقة 
بوقائــــــــــع القضية والــــــــــيت قدمتها الدولة املدعى عليهــــــــــا يف جوليت املرافعات 
التحريرية ويف جوليت املرافعات الشفوية، مل تضار بعدم تقدمي كوستاريكا 
إخطاراً يف الطلب  كذلك فإن احملكمة ال تعترب، من حيث مسؤوليتها عن 
إقامة العدل على النحو الواجب، أن فهمها للمسائل قد تأثر بعدم اإلشارة 
إشــــــــــارة صرحية يف الطلب إىل االدعاء املتعلق مبصائد األمساك  وعلى ذلك 

ختلص احملكمة إىل أنه ال ميكن تأييد اعرتاض نيكاراغوا على املقبولية 
وتشــــــــــري احملكمة، لــــــــــدى نظرهــــــــــا يف وقائع القضيــــــــــة املتعلقة بادعاء 
كوستاريكا بالنسبة حلقوق الصيد الكفايف، إىل أن الطرفني متفقان على 
أن كل ما هو متنازع عليه هو ممارسة املشاطئني من سكان كوستاريكا 
للصيد الكفايف  فليست مثة مسألة تتعلق بالصيد التجاري أو الصيد من 
أجل الرياضــــــــــة  كذلك تالحظ احملكمة أن الطرفــــــــــني مل حياوال تعريف 
الصيد الكفايف )إاّل هبذين االســــــــــتبعادين( كما أهنما مل يطلبا إىل احملكمة 
أن تقدم تعريفًا  وإذا ما تركنا جانبًا إىل حني مسألة الصيد يف النهر من 
الســــــــــفن، وهي نقطة ستعود إليها احملكمة، فإن الطرفني متفقان على أن 
ممارســــــــــة الصيد الكفايف هي ممارسة مستقرة منذ زمن طويل  على أهنما 
خيتلفان حول ما إذا كانت هذه املمارسة قد أصبحت ملزمة لنيكاراغوا 
وبذلك تعطي للمشــــــــــاطئني كحق عريف حق ممارسة الصيد الكفايف من 
ضفة النهر  وتالحظ احملكمة أن هذه املمارسة هي، حبكم طبيعتها ذاهتا، 
 وخاصة بالنظر إىل ُبعد املنطقة وقلة عدد الســــــــــكان واخنفاض كثافتهم، 

ال حيتمل أن تكون موثقة بأّي شكل رمسي يف أّي سجل رمسي 
وتــــــــــرى احملكمة أن عدم إنــــــــــكار نيكاراغوا لوجود حق ناشــــــــــئ عن 
املمارســــــــــة، اليت اســــــــــتمرت دون أن تكون حمل نزاع أو شك على مدى 
فــــــــــرتة طويلة جداً، أمر له أمهية خاصة  وعلى ذلك ختلص احملكمة إىل أن 
لكوستاريكا حقًا عرفيًا  وهذا احلق خيضع ألّية تدابري تنظيمية فيما يتعلق 
بالصيد تتخذها نيكاراغوا ألغراض سليمة، وخاصة حلماية املوارد والبيئة 
على أن احملكمة ال تعترب أن احلق العريف يشمل الصيد من السفن يف 
النهر  فما يوجد من أدلة على هذه املمارســــــــــة ليس ســــــــــوى أدلة حمدودة 
وحديثة  وعالوة على ذلك فإن هذه األدلة تتعلق يف املقام األول برفض 
ســــــــــلطات نيكاراغوا هلذا الصيد  وعلى ذلك ختلص احملكمة إىل أن قيام 
سكان ضفة كوستاريكا من هنر سان خوان بالصيد الكفايف من الضفة 

جيب أن حترتمه نيكاراغوا باعتباره حقًا عرفيًا 

خامسًا - طلبات الطرفني املقدمة يف مرافعاهتما اخلتامية
طلبات كوستاريكا  - 1

تعلن احملكمة أهنا ســــــــــتؤيد، يف فقرة املنطوق من هذا احلكم، عناصر 
مــــــــــن طلب كوســــــــــتاريكا لتقضي بــــــــــأن نيكاراغوا قد أخلــــــــــت بعدد من 
االلتزامات الواجبة عليها حنو كوســــــــــتاريكا بقدر ما تتفق هذه العناصر 
مع ما ســــــــــبق بيانه من أسباب وترفض العناصر األخرى  ففيما يتعلق مبا 
طلبته كوستاريكا من أن تأمر احملكمة نيكاراغوا بالكف عن كل إخالل 
بالتزاماهتــــــــــا ذات الطابع املســــــــــتمر، ترى احملكمة أن التــــــــــزام الدولة املعنية 

بالكف عن هذه اإلخالالت مســــــــــتمد مباشرة من النتيجة اليت تقرر فيها 
وجــــــــــود هذه اإلخالالت  أما فيما يتعلق مبا طلبته كوســــــــــتاريكا من أن 
تقضي احملكمة بأن تدفع نيكاراغوا إىل كوســــــــــتاريكا تعويضًا عما حلقها 
من ضرر نتيجة لإلخالالت احملّددة، يف شكل إعادة الوضع إىل ما كان 
عليه ودفع تعويض مببلغ يتم حتديده يف مرحلة الحقة، تشري احملكمة إىل 
أن الكف املستمر عن اإلخالل وما يعقبه من إعادة الوضع القانوين إىل 
ما كان عليه مها شــــــــــكل من أشكال تعويض الدولة اليت حلق هبا الضرر  
وترفض احملكمة تأييد الطلــــــــــب املتعلق بالتعويض  وفيما يتعلق مبا تطلبه 
كوستاريكا من أن تلزم احملكمة نيكاراغوا بإعطاء تأكيدات وضمانات 
بأهنا لن تكرر مســــــــــلكها غري املشروع، تالحظ احملكمة، كقاعدة عامة، 
أنه ال يوجد سبب يدعو إىل افرتاض أن دولة أعلنت احملكمة عدم شرعية 
فعلها أو ســــــــــلوكها ستكرر هذا الفعل أو هذا السلوك يف املستقبل، ألنه 
ال بد من افرتاض ُحســــــــــن النية لديهــــــــــا  وعلى ذلك ترفض احملكمة تأييد 

هذا الطلب 
طلبات نيكاراغوا  - 2

ستؤيد احملكمة، يف جزء املنطوق من هذا احلكم، ما طلبته نيكاراغوا 
مــــــــــن أن ترفض احملكمة مجيع طلبات كوســــــــــتاريكا بقــــــــــدر ما يتفق ذلك 
واألسباب املبينة يف هذا احلكم فيما يتعلق بطلبات كوستاريكا  أما فيما 
يتعلق مبا طلبته نيكاراغوا من أن تصدر احملكمة إعالنًا رمسيًا، فإن احملكمة 
ترى، فيما تراه، أن تســــــــــبيب احلكم احلايل يكفي لتحقيق ما ترغب فيه 

نيكاراغوا من أن تعلن احملكمة التزامات كوستاريكا حنوها 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور
يعلن القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور يف رأيه املســــــــــتقل أنه يوافق على 
 معظــــــــــم النتائج اليت خلصــــــــــت إليها احملكمة يف منطــــــــــوق احلكم، ولكنه 
ال يوافق على الرأي القائل بأن اشرتاط نيكاراغوا احلصول على تأشريات 
دخول بالنسبة لألشــــــــــخاص املسافرين بنهر سان خوان على ظهر سفن 
تابعة لكوســــــــــتاريكا ممارسني حق كوستاريكا يف حرية املالحة يتعارض 
مع التزامات نيكاراغوا مبقتضى معاهدة عام 1858  وأضاف أنه يعترب 
أن األســــــــــباب اليت أوردهتا احملكمة فيما يتعلق بطلب كوستاريكا اخلاص 

بالصيد الكفايف كان ينبغي االستناد فيها إىل أساس قانوين خمتلف 
ففيما يتعلق مبسألة مشروعية شروط تأشريات الدخول اليت قررهتا 
نيكاراغــــــــــوا، يرى القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور أن احملكمة مل تأخذ يف 
االعتبار مصلحة نيكاراغوا املشــــــــــروعة يف الســــــــــيطرة على احلدود وعلى 
اهلجرة ومل توضح بناًء على ذلك مدى سلطات نيكاراغوا التنظيمية يف 

هذا الصدد 
ويالحظ القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن النتيجة اليت خلصت إليها 
احملكمة ال تتســــــــــق مع ما أبدته احملكمة من مالحظات يف فقرات سابقة 
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مــــــــــن احلكم، وهــــــــــي أن نيكاراغوا باعتبارها دولة ذات ســــــــــيادة تتحمل 
“املسؤولية األوىل عن تقدير احلاجة إىل التنظيم”، وأن على كوستاريكا 
عــــــــــبء اإلثبات فيما يتعلــــــــــق بالدعاوى املتعلقة بكــــــــــون التنظيمات اليت 
وضعتهــــــــــا نيكاراغوا تنظيمات غري معقولة، وأن هذه الدعاوى جيب أن 
تستند إىل “حقائق ملموسة وحمّددة” )الفقرة 101(  ويالحظ القاضي 
ســــــــــيبولفيدا - آمور أن احملكمة قد انتهجــــــــــت هذا النهج يف التعليل عند 
النظر يف الشروط املتعلقة بالتوقف وإبراز بطاقات اهلوية، واحلصول على 
شــــــــــهادات الرتخيص باملغادرة، ورفع علم نيكاراغوا، فإهنا أخذت بنهج 
خمتلف عند النظر يف شــــــــــرط احلصول على تأشريات الدخول  ومن رأي 
القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن كوستاريكا مل تقدم دلياًل يؤيد ما ادعته 
من أن شــــــــــروط احلصول على تأشريات الدخول اليت فرضتها نيكاراغوا 
ال حتقق هدفًا مشــــــــــروعًا، وأهنا شروط غري معقولة أو متييزية وتعوق إىل 
حّد كبري ممارســــــــــة حقها يف حرية املالحة، انتهاكًا للشــــــــــروط املقررة يف 
الفقــــــــــرة 87 من احلكم  وهو يالحظ، على العكس من ذلك، أن األدلة 
اليت قدمتها نيكاراغوا تظهر أن السياحة على هنر سان خوان قد زادت 

زيادة كبرية يف الفرتة املنقضية منذ تطبيق هذه الشروط 
كذلك يعتقد القاضي سيبولفيدا - آمور أن حظر فرض أّية شروط 
تتعلق بتأشــــــــــريات الدخول ميكن أن يشــــــــــكل خطراً على السالمة العامة 
لنيكاراغــــــــــوا كما أنه يتعارض واملبدأ املقرر يف احلكم وهو أن “ســــــــــلطة 
الدولة يف إصدار أو رفض إصدار تأشريات الدخول هي تعبري عملي عن 
احلــــــــــق الذي متلكه كل دولة يف مراقبة دخــــــــــول غري الرعايا إىل إقليمها” 
)الفقرة 113(  وعالوة على ذلك، فهو يشري إىل أن نيكاراغوا ستكون 
عندئذ يف وضع يسمح هلا باالعرتاض على حكم احلكمة حمتجة بأحكام 
معينــــــــــة يف اتفاقيات متعددة األطراف، مثــــــــــل االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنســــــــــان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســــــــــية، كأساس 
قانوين لفرض شرط احلصول على تأشريات الدخول بالنسبة لألشخاص 

املسافرين يف هنر سان خوان 
وفيما يتعلق باألساس القانوين حلق كوستاريكا يف الصيد الكفايف، 
يالحظ القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن األســــــــــباب اليت اســــــــــتندت إليها 
احملكمــــــــــة تناقض أحكامها الســــــــــابقة فيمــــــــــا يتعلق باالعــــــــــرتاف بقواعد 
القانون الــــــــــدويل العريف، ألن من رأيه أن الشــــــــــروط املقررة بوضوح يف 
 املمارســــــــــة ورأي الفقهاء ال تتوافر يف القضية املعروضة  ويرى القاضي 
ســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور أن عدم اعــــــــــرتاض نيكاراغوا على املمارســــــــــة غري 
املوثقــــــــــة للصيد الكفايف يف هنر ســــــــــان خــــــــــوان ال ميكن تفســــــــــريها بأهنا 
اعتقاد من جانب نيكاراغوا بأن عليها التزامًا قانونيًا باحرتام املمارســــــــــة 
املذكورة، وخاصة بالنظر إىل أن كوســــــــــتاريكا مل تدع أبداً بوجود حق 
 عريف يف الصيد الكفايف حىت تقــــــــــدمي مذكرهتا  كذلك يالحظ القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن ممارسة مجاعة حملية من املشاطئني ال ميكن على أّي 

حال اعتبارها معادلة ملمارسة الدول 
ويرى القاضي سيبولفيدا - آمور أنه كان بوسع احملكمة أن تستند 
يف التســــــــــليم بطلب كوســــــــــتاريكا فيما يتعلق بالصيد الكفايف إىل أساس 

قانوين أرسخ بالرجوع إىل مبدأ احلقوق املكتسبة أو الثابتة، كما طبق يف 
عدد من القرارات السابقة، أو االعرتاف بالطابع امللزم لاللتزام القانوين 
الــــــــــذي تعهدت به نيكاراغوا خــــــــــالل املرافعات الشــــــــــفوية أمام احملكمة 
وذكــــــــــرت فيه أنه ليســــــــــت لديها على اإلطالق أّية نيــــــــــة ملنع املقيمني يف 
كوســــــــــتاريكا من ممارســــــــــة الصيد الكفايف” )تقرير احملكمة 5/2009، 
الصفحة 27 من النص اإلنكليزي، الفقرة 48(، وفقًا لســــــــــوابق احملكمة 

فيما يتعلق باألفعال االنفرادية 

الرأي المستقل من القاضي سكوتنيكوف
صوت القاضي سكوتنيكوف مؤيداً معظم فقرات منطوق احلكم  
على أنه ال يوافق على األسباب اليت استندت إليها احملكمة بالنسبة لعدد 

من النقاط الرئيسية وال يوافق على بعض ما انتهت إليه من نتائج 
فهــــــــــو يوافق على أن حق كوســــــــــتاريكا يف حريــــــــــة املالحة مبقتضى 
معاهدة احلدود لعام 1858 ال ينبغي تفسريه تلقائيًا على أساس أنه ميثل 
قيداً على ما متنحه املعاهدة لنيكاراغوا من السيادة على هنر سان خوان  
على أن التفســــــــــري التقييدي واجب يف حالة الشك وهو ما قررته احملكمة 
يف أحكامهــــــــــا  ويف هذه الظروف كان ينبغي للمحكمة أن تنظر يف نية 
األطراف عند إبرام املعاهدة، مع املراعاة التامة للمبدأ املســــــــــتقر وهو أن 

القيود اليت ترد على سيادة الدولة أمر ال ينبغي افرتاضه سلفًا 
وليس فيمــــــــــا قدمه الطرفان من أدلة ما يبني منــــــــــه أن نية نيكاراغوا 
وكوســــــــــتاريكا وقت إبرام املعاهدة انعقدت علــــــــــى إعطاء معىن متطور 
لكلمــــــــــة “جتارة”  وعلى ذلك فإن مــــــــــا كان ينبغي أن تفرتضه احملكمة 
هو أن من غري احملتمل أن تكون نيكاراغوا قد قصدت أن تتصرف ضد 
مصلحتها مبنح كوستاريكا حقوقًا مالحية ال تتفق واملعىن املعاصر لكلمة 
“comercio” وهو معىن كان ال بد مع مرور الزمن أن يتطور ويتســــــــــع 

مع تطور معىن هذا اللفظ واتساعه 
ويرى القاضي سكوتنيكوف أن املمارسة الالحقة يف تطبيق املعاهدة 
توحي بأن الطرفني قد توصال إىل اتفاق بشــــــــــأن تفسريها  فالسياحة اليت 
تديرها كوســــــــــتاريكا يف هنر ســــــــــان خوان موجودة، وعلى نطاق واسع، 
منذ عقد من الزمان على األقل  ومل تقتصر نيكاراغوا على اتباع ممارسة 
متسقة هي السماح باملالحة السياحية للمشغلني التابعني لكوستاريكا، 
ولكنها أخضعتها أيضًا لتنظيماهتا  وميكن اعتبار هذا اعرتافًا من جانب 
نيكاراغوا بأن كوستاريكا تصرفت كصاحبة حق  واتفاق رأي الطرفني 
على ذلك ميكن اســــــــــتنباطه من اتفاق التفاهم بشــــــــــأن النشاط السياحي 
املوقــــــــــع يف 5 حزيران/يونيه 1994  وعلى ذلك يكون لكوســــــــــتاريكا 
مبقتضى معاهدة عام 1858 احلق يف نقل السياح – أّي الركاب الذين 
يدفعون مثنًا للخدمة املقدمة  وحق كوســــــــــتاريكا هذا ميتد بالضرورة إىل 

نقل مجيع الركاب اآلخرين الذين يدفعون مثنًا لشركات النقل 
ويالحظ القاضي سكوتنيكوف أنه، وفقًا للحكم، يتعني افرتاض أن 
نية الطرفني كانت هي االحتفاظ للمشاطئني الذين يعيشون على ضفة 
كوســــــــــتاريكا من هنر سان خوان حبق أدىن يف املالحة لتلبية احتياجاهتم 
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األساســــــــــية؛ وعلى ذلك ميكن اســــــــــتنباط هذا احلق من أحكام املعاهدة 
ككل  وعالوة على ذلك، ولألســــــــــباب نفســــــــــها، ميكن أن يستنبط من 
املعاهدة أن لكوســــــــــتاريكا حق املالحة يف هنر ســــــــــان خوان باســــــــــتخدام 
 الســــــــــفن الرمسية )مبا فيها سفن الشــــــــــرطة( اليت توفر للسكان املشاطئني 

ما حيتاجون إليه لتلبية ضرورات احلياة اليومية 
والقاضي سكوتنيكوف غري مقتنع بأن معاهدة عام 1858 مل تقرر 
أّية حقــــــــــوق مالحية خالف ما ورد يف مادهتا السادســــــــــة - وهي املادة 

الوحيدة اليت تتناول مسألة املالحة 
وهو ال يتفق مع األغلبية يف أن للمشــــــــــاطئني على ضفة كوستاريكا 
حقــــــــــًا مبقتضى املعاهدة يف املالحة بنهر ســــــــــان خــــــــــوان، ولكنه يرى أن 
املعاهدة مل تؤثر على ممارسة املشــــــــــاطئني السفر بالنهر لتلبية احتياجات 

حياهتم اليومية  وهذه ممارسة جيب أن تستمر وأن حترتمها نيكاراغوا 
وهو ال يرى مربراً ملا انتهت إليه احملكمة من أن لكوستاريكا حقًا، 
وإن يكن حمدوداً، يف املالحة باســــــــــتخدام السفن الرمسية لتقدمي اخلدمات 
للمجتمعات احمللية املشــــــــــاطئة  ومن الواضح أن لكوستاريكا احتياجات 
معينة تقتضي اســــــــــتخدام هنر سان خوان ألغراض غري جتارية باستخدام 
الســــــــــفن العامة  على أن هذه االحتياجات ال ميكن ترمجتها إىل حقوق  
وينبغي للطرفني التوصل إىل اتفاق بشــــــــــأن هذا املوضوع حسبما يقررانه 

مها  وليست مهمة احملكمة أن تقوم بذلك نيابة عنهما 
ويؤكد القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن معاهــــــــــدة عام 1858 ال ميكن 
تفســــــــــريها على أهنا تعطي غري أبناء نيكاراغوا استثناء من نظام تأشريات 
الدخول املعمول به يف نيكاراغوا، بســــــــــبب حق كوســــــــــتاريكا يف حرية 
املالحة يف هنر ســــــــــان خوان  ففرض شرط حصول السياح أو املسافرين 
على ســــــــــفن تابعة لكوســــــــــتاريكا هو يف نطاق حقــــــــــوق التنظيم املكفولة 
لنيكاراغوا مبقتضى معاهدة عام 1858  وهو مستمد مما لنيكاراغوا من 
سيطرة ووالية خالصتني على مياه هنر سان خوان  وكما تذكر احملكمة 
نفســــــــــها فإن سلطة الدولة يف إصدار أو رفض إصدار تأشريات الدخول 
هي تعبري عملي عن احلق الواســــــــــع جداً الذي متلكه كل دولة يف مراقبة 
دخول غــــــــــري الرعايا إىل إقليمها  ويظل هذا صحيحًا، حســــــــــب أحكام 
احملكمة، حىت يف احلاالت اليت توجد فيها حرية النقل  واشرتاط احلصول 
على تأشريات الدخول ال يتعارض مع حق كوستاريكا يف حرية املالحة 
لألغراض التجارية  ولو صح أن حرية كوســــــــــتاريكا يف املالحة يعوقها 
شرط احلصول على تأشريات الدخول، لرتتب على ذلك أن نيكاراغوا 
ختل حبقها هي يف املالحة باشــــــــــرتاط هذا الشرط بالنسبة للمسافرين على 
سفن تابعة لنيكاراغوا  فتنظيم نيكاراغوا ملسألة تأشريات الدخول ينطبق 
على غري أبناء نيكاراغوا بغض النظر عن جنســــــــــية الســــــــــفينة  ومن رأيه 
أن هــــــــــذا وحده كان ينبغي أن يكون ســــــــــببًا كافيًا لتأييد احملكمة ملوقف 

نيكاراغوا بشأن هذا املوضوع 
ويالحظ القاضــــــــــي ســــــــــكوتنيكوف أن الطبيعة القانونيــــــــــة للتنظيم 
الذي يقضي بأن ترفع سفن كوســــــــــتاريكا علم نيكاراغوا ما زالت غري 

واضحة  فال توجد باحلكم إشــــــــــارة إىل أّي دليل من ممارسة الدول يؤيد 
دعاوى نيكاراغوا  على أن القاضي سكوتنيكوف يعتقد أنه كان ميكن 

لكوستاريكا أن تقبل طلب نيكاراغوا من باب اجملاملة 
ومــــــــــن رأيه، أخرياً، أن معاهدة عام 1858 مل تؤثر، كما هي احلال 
بالنســــــــــبة ملمارسة املشــــــــــاطئني الذين يســــــــــافرون بالنهر لتلبية احتياجات 
حياهتم اليومية، على ممارســــــــــة املشاطئني على ضفة كوستاريكا من هنر 

سان خوان للصيد الكفايف 

إعالن القاضي الخاص غيوم
يؤيد القاضي اخلاص غيوم يف إعالنه كثرياً من النتائج اليت توصلت 

إليها احملكمة 
وهــــــــــو يثري عدداً من النقاط األخرى فيما يتعلق بالقانون املنطبق يف 

هذه القضية وأثر انقضاء الوقت على تفسري املعاهدات 
وهــــــــــو يتفق مع األغلبية يف اعتبار أن املادة السادســــــــــة من املعاهدة 
املؤرخة 26 نيســــــــــان/أبريل 1858 تعطي كوســــــــــتاريكا حقًا يف حرية 
املالحة على هنر ســــــــــان خوان ألغراض التجــــــــــارة  على أن من رأيه أن 
املالحني هم وحدهم الذين حيق هلم االنتفاع هبذا احلق، وأن األنشــــــــــطة 
التجارية أو غريها من األنشطة اليت يقوم هبا األشخاص الذين يتم نقلهم 
ال تأثري هلا على وجود احلقوق املنســــــــــوبة لكوستاريكا  وهو يستخلص 
من هذا أن كل مالحة للســــــــــفن ألغراض غري حتقيق الربح مستبعدة من 

احلاالت اليت تنص عليها املادة السادسة 
كذلك خيتلف القاضي اخلاص غيوم مع احملكمة عندما متنح سكان 
ضفة كوســــــــــتاريكا من النهر حق املالحة بني اجملتمعات احمللية املشاطئة 
يف حاالت معينة، وعندما تعطي حقًا مماثاًل لبعض السفن الرمسية التابعة 
لكوســــــــــتاريكا  وهو يالحظ أن احملكمة قــــــــــد قيدت هذه احلقوق تقييداً 
شــــــــــديدًا، ولكنه يعترب أهنا بذلك جتاهلت أحكام معاهدة عام 1858  
ومن رأيه أنه كان من األفضل تشــــــــــجيع الطرفــــــــــني على التفاوض على 

اتفاق بشأن هذا املوضوع 
وأخــــــــــرياً فإن القاضي اخلاص غيوم يوافق على حكم احملكمة عندما 
تعترب أن نيكاراغوا متلك ســــــــــلطة تنظيم ممارســــــــــة كوستاريكا حلقها يف 
حرية املالحة، وخاصة ما تشــــــــــرتطه من أن تتوقف ســــــــــفن كوستاريكا 
ويتوقــــــــــف ركاهبا عند مراكز احلدود التابعة لنيكاراغوا  على أنه خيتلف 
مــــــــــع احملكمة فيما يتعلق بإصدار تأشــــــــــريات الدخــــــــــول؛ فمن رأيه، على 
عكس ما ترى احملكمة، أن نيكاراغوا ما زالت حرة يف أن جتعل دخول 
إقليمها مشــــــــــروطًا باحلصول على تأشــــــــــريات الدخول  وهو يالحظ أن 
احملكمة ســــــــــلمت بأن لنيكاراغوا احلق يف رفض الدخول ألسباب تتعلق 
باحملافظــــــــــة على النظام العام أو حبماية البيئــــــــــة  ولكنه يعترب أنه كان من 
الضروري الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك باالعرتاف بشــــــــــرعية نظام 
َنظم يف املمارسة حبيث ال يضر حبرية املالحة  تأشــــــــــريات الدخول الذي يـُ

يف النهر 
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يف 20 نيســــــــــان/أبريل 2010، أصــــــــــدرت حمكمة العــــــــــدل الدولية 
حكمها يف القضية املتعلقة بطاحونيت اللباب الواقعتني على هنر أوروغواي 

)األرجنتني ضد أوروغواي( 
كانــــــــــت احملكمــــــــــة مؤلفة مــــــــــن: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا، رئيســــــــــًا 
 بالنيابة؛ والقضــــــــــاة كوروما، واخلصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان اخلاصان توريس برنارديس، وفينويسا؛ 

ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
فيما يلي نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 282(:

   “
إن احملكمة،

بثالثة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )1(
تقرِّر أن مجهورية أوروغواي الشــــــــــرقية قد انتهكت التزاماهتا 
اإلجرائيــــــــــة مبوجب املــــــــــواد 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي لنهر 
أوروغواي لعام 1975 وإن إعالن احملكمة هلذا االنتهاك يشــــــــــكل 

وفاًء مناسبًا؛
املؤيدون: نائب الرئيس تومكا، الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كوروما، واخلصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا – 
آمور، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، 

وغرينوود؛ والقاضي اخلاص فينويسا؛
املعارضون: القاضي اخلاص توريس برنارديس؛

بأحد عشر صوتًا مقابل ثالثة أصوات،  )2(
تقــــــــــرر أن مجهورية أوروغواي الشــــــــــرقية مل تنتهــــــــــك التزاماهتا 
املوضوعية مبوجب الفقرات 35 و36 و41 من النظام األساســــــــــي 

لنهر أوروغواي لعام 1975؛
املؤيدون: نائب الرئيس تومكا، الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، وأبراهــــــــــام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبّنونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينوود؛ 

والقاضي اخلاص توريس برنارديس؛
املعارضون: القضاة اخلصاونة، وســــــــــيما؛ والقاضي اخلاص 

فينويسا؛

باإلمجاع،  )3(
ترفض مجيع املعروضات األخرى املقدمة من ِقَبل الطرفني ”

*

*  *
أرفق القاضيان اخلصاونة وسيما رأيًا خمالفًا مشرتكًا حبكم احملكمة؛ 
وأرفــــــــــق القاضــــــــــي كيث رأيًا مســــــــــتقاًل حبكم احملكمــــــــــة؛ وأرفق القاضي 
ســــــــــكوتنيكوف إعالنًا حبكم احملكمة؛ وأرفق القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
رأيًا مستقاًل حبكم احملكمة؛ وأرفق القاضي يوسف إعالنًا حبكم احملكمة؛ 
وأرفق القاضي غرينوود رأيًا مســــــــــتقاًل حبكــــــــــم احملكمة؛ وأرفق القاضي 
اخلاص توريس برنارديس رأيًا مســــــــــتقاًل حبكم احملكمة؛ وأرفق القاضي 

اخلاص فينويسا رأيًا معارضًا حبكم احملكمة 

*

*  *

تاريخ اإلجراءات ومعروضات الطرفني )الفقرات 1 - 24(  - 1
بتاريــــــــــخ 4 أيار/مايو 2006، قدمت مجهورية األرجنتني )املشــــــــــار 
إليهــــــــــا فيما يلي أدناه باســــــــــم “األرجنتني”( إىل قلم احملكمة طلبًا أقامت 
به دعوى ضد مجهورية أوروغواي الشــــــــــرقية )املشار إليها فيما يلي أدناه 
باسم “أوروغواي”( فيما يتعلق بنزاع بشأن االنتهاك، الذي ُيدعى أن 
أوروغواي ارتكبته اللتزاماهتا مبوجب النظام األساسي لنهر أوروغواي 
 ،I-21425 األمــــــــــم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللــــــــــد 1295، العدد(
الصفحة 340(، وهذا النظام هو معاهدة وقعتها األرجنتني وأوروغواي 
يف مدينة ســــــــــالتو )أوروغواي( بتاريخ 26 شباط/فرباير 1975 ودخل 
حيز النفاذ يف 18 أيلول/سبتمرب 1976 )املشار إليه فيما يلي أدناه باسم 
“النظام األساسي لعام 1975”(؛ وقالت األرجنتني يف الطلب إن هذا 
االنتهاك نشأ من “اإلذن ببناء طاحونيت لباب على هنر أوروغواي وبدء 
تشغيلهما”، باإلشارة على وجه اخلصوص إىل “آثار هذه األنشطة على 

نوعية مياه هنر أوروغواي وعلى املناطق املتأثرة من النهر” 
تلتمس األرجنتني يف طلبها، باإلشــــــــــارة إىل الفقرة 1 من املادة 36 
من النظام األساســــــــــي للمحكمة، أن تؤســــــــــس اختصــــــــــاص احملكمة على 

الفقرة 1 من املادة 60 من النظام األساسي لعام 1975 
بتاريخ 4 أيار/مايــــــــــو 2006، قدمت األرجنتني أيضًا بعد تقدميها 
الطلــــــــــب املذكور، طلبًا إىل احملكمة بأن تقرر تدابري مؤقتة على أســــــــــاس 
املادة 41 من النظام األساسي للمحكمة واملادة 73 من الئحة احملكمة 

177 - القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر أوروغواي )األرجنتين ضد أوروغواي(

الحكم الصادر في 20 نيسان/أبريل 2010
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حيث إن احملكمة ال تشــــــــــمل بني أعضائها قاضيًا من جنسية أّي من 
الطرفــــــــــني، مارس كل منهما حقه مبوجب الفقــــــــــرة 3 من املادة 31 من 
النظام األساســــــــــي يف تعيني قاض خاص ليشــــــــــارك يف النظر يف القضية  
واختارت األرجنتني السيد رؤول إميليو فينويسا واختارت أوروغواي 

السيد سانتياغو توريس برنارديس 
قــــــــــرَّرت احملكمة باألمر املــــــــــؤرخ 13 متوز/يوليــــــــــه 2006، بعد أن 
استمعت إىل الطرفني، “أن الظروف كما عرضت نفسها ]للمحكمة[، 
ال تســــــــــتدعي أن متارس احملكمة صالحيتها مبوجب املادة 41 من النظام 

األساسي بتقرير تدابري مؤقتة” 
بأمــــــــــر آخر صادر يف نفــــــــــس التاريخ، حــــــــــددت احملكمة، آخذة يف 
احلســــــــــبان وجهات نظر الطرفني، تاريخ 15 كانون الثاين/يناير 2007 
وتاريــــــــــخ 20 متوز/يوليه 2007، على التــــــــــوايل باعتبارمها املهلة الزمنية 
لتقدمي مذكرة األرجنتني وتقدمي مذكــــــــــرة أوروغواي املضادة؛ وُقدمت 
هاتان املذكرتان حســــــــــب األصول يف املهلتــــــــــني الزمنيتني احملددتني على 

هذا النحو 
بتاريــــــــــخ 29 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2006، قدمــــــــــت أوروغواي، 
مستشــــــــــهدة باملادة 41 من النظام األساســــــــــي للمحكمة واملادة 73 من 

الئحة احملكمة، بدورها طلبًا لتقرير تدابري مؤقتة 
بأمر صادر يف 23 كانون الثاين/يناير 2007، قرَّرت احملكمة، بعد 
استماعها إىل الطرفني، “أن الظروف كما تعرض نفسها ]للمحكمة[، 
ال تســــــــــتدعي أن متارس احملكمة صالحيتها مبوجب املادة 41 من النظام 

األساسي لتقرير تدابري مؤقتة” 
بأمر صادر يف 14 أيلول/سبتمرب 2007، أذنت احملكمة، آخذة يف 
احلسبان االتفاق بني الطرفني وظروف القضية، بتقدمي األرجنتني مذكرة 
جوابية وتقدمي أوروغواي مذكرة تعقيبية، وحددت تارخيي 29 كانون 
الثاين/يناير 2008 و29 متوز/يوليــــــــــه 2008 املهلة الزمنية لكل منهما 
لتقدمي مذكرهتا  وُقدمت املذكرة اجلوابية لألرجنتني واملذكرة التعقيبية 
ألوروغواي حســــــــــب األصول يف حــــــــــدود املهلة الزمنية املقررة على هذا 

النحو 
أبلغــــــــــت حكومتا أوروغــــــــــواي واألرجنتــــــــــني يف 16 حزيران/يونيه 
2009 و17 حزيران/يونيــــــــــه 2009، علــــــــــى التوايل، احملكمة بأهنما قد 
توصلتــــــــــا إىل اتفاق ألغراض تقدمي وثائق جديــــــــــدة عماًل باملادة 56 من 
الئحــــــــــة احملكمة  وأبلغ رئيس قلم احملكمة، برســــــــــالتني مؤرختني يف 23 
حزيران/يونيــــــــــه 2009 الطرفني بــــــــــأن احملكمة قررت اإلذن هلما باملضي 
قدمًا حســــــــــبما اتفقا عليه  وقدمت الوثائق اجلديدة حســــــــــب األصول يف 

حدود الفرتة الزمنية املتفق عليها 
يف 15 متوز/يوليــــــــــه 2009 قّدم كل من الطرفني، حســــــــــبما نص 
عليــــــــــه االتفاق املوقع بينهما وبإذن مــــــــــن احملكمة، تعليقات على الوثائق 
اجلديــــــــــدة اليت قدمها الطرف اآلخر  وقدم كل طرف أيضًا وثائق تؤيد 

تعليقاته هذه 

ُعقدت جلســــــــــات مساع علنية فيما بني 14 أيلول/سبتمرب 2009 
و2 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2009  وجه أعضاء احملكمة يف جلســــــــــات 
االستماع أسئلة إىل الطرفني، وُقدمت إجابات على هذه األسئلة شفوية 
ومكتوبة، وفقًا للفقرة 4 من املادة 61 من الئحة احملكمة  وعماًل باملادة 
72 من الئحة احملكمة قدم أحد الطرفني تعليقات خطية على رد خطي 

قدمه الطرف اآلخر واسُتلم بعد إغالق اإلجراءات الشفوية 
قدم الطرفان يف اإلجراءات الشفوية املعروضات النهائية التالية:

باسم حكومة األرجنتني،
يف اجللسة املعقودة يف 29 أيلول/سبتمرب 2009:

“جلميع األســــــــــباب الــــــــــوارد وصفها يف مذكرهتــــــــــا، ويف ردها ويف 
اإلجراءات الشفوية، طلبت مجهورية األرجنتني، من حمكمة العدل 

الدولية:
أن تقرر أنه باإلذن  - 1

ببناء طاحونة إنسي )ENCE(؛  -
ببناء وبدء تشــــــــــغيل طاحونة بوتنيا واملرافق املرتبطة   -

هبا على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي،
انتهكت مجهورية أوروغواي الشرقية التزاماهتا املرتتبة عليها مبوجب 
النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي املؤرخ 26 شباط/فرباير 1975 

فعرَّضت نفسها للمسؤولية الدولية؛
أن تقضــــــــــي وتعلن أنه، نتيجة لذلك، جيب على مجهورية   - 2

أوروغواي الشرقية:
أن تستأنف امتثاهلا الصارم اللتزاماهتا مبوجب النظام   ’1‘

األساسي لنهر أوروغواي لعام 1975؛
أن تتوقــــــــــف على الفور عن أعماهلا غري املشــــــــــروعة   ’2‘

دوليًا اليت عرضت نفسها هبا للمسؤولية؛
أن تعيــــــــــد إثبات الوضع الــــــــــذي كان موجوداً على   ’3‘
أرض الواقــــــــــع وباملصطلحــــــــــات القانونيــــــــــة قبل أن 

ترتكب هذه األفعال غري املشروعة دوليًا؛
أن تدفع تعويضا جلمهورية األرجنتني عن األضرار   ’4‘
اليت سببتها األفعال غري املشروعة دوليًا اليت ال ميكن 
إصالحهــــــــــا بإعادة الوضع إىل مــــــــــا كان عليه، مببلغ 
تقرره احملكمة يف مرحلة الحقة من هذه اإلجراءات؛
أن تقــــــــــدم ضمانــــــــــات كافية بأهنا ســــــــــوف متتنع يف   ’5‘
املســــــــــتقبل عن منــــــــــع تطبيق النظام األساســــــــــي لنهر 
أوروغواي لعام 1975، ال سيما إجراء املشاورات 

الذي أثبته الفصل الثاين من تلك املعاهدة ”
باسم حكومة أوروغواي

يف جلسة االستماع املعقودة يف 2 تشرين األول/أكتوبر 2009:
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“بناًء على أســــــــــاس الوقائع واحلجج املبينــــــــــة يف مذكرة أوروغواي 
املضــــــــــادة ومذكرهتا التعقيبية ويف أثناء املرافعات الشــــــــــفوية، تطلب 
أوروغــــــــــواي أن تقضــــــــــي احملكمــــــــــة وتعلن أن ادعــــــــــاءات األرجنتني 
مرفوضة، وأن من حق أوروغواي أن تواصل تشــــــــــغيل مصنع بوتنيا 

وفقًا ألحكام النظام األساسي لعام 1975 املذكور أعاله ”

اإلطار القانوين للقضية ووقائعها )الفقرات 25 - 47(  - 2
تذكر احملكمة أن النزاع املعروض عليها قد نشأ فيما يتعلق باإلنشاء 
املخطط الذي أذنت به أوروغواي ملصنع لباب واحد وبناء وبدء تشغيل 

مصنع آخر، أذنت به هو اآلخر أوروغواي، على هنر أوروغواي 
احلّد بني األرجنتني وأوروغواي يف هنر أوروغواي معرَّف باملعاهدة 
الثنائيــــــــــة الــــــــــيت ُعقدت لذلك الغــــــــــرض يف مونتفيديو بتاريخ 7 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1961 )األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 635، العدد 
9074، الصفحــــــــــة 98(  تعني املــــــــــواد 1 إىل 4 من املعاهدة احلدود بني 
الدولتــــــــــني املتعاقدتني يف النهر وتعزو جــــــــــزراً معينة وجزراً صغرية فيه إىل 
الدولتني  وتتناول املادتان 5 و6 نظام املالحة يف النهر  وتنص املادة 7 
على إنشــــــــــاء الطرفني “لنظام الستخدام النهر” يغطي خمتلف املواضيع، 
مبا يف ذلك حفظ املوارد احلية ومنع تلوث مياه النهر  وتضع املواد 8 إىل 

10 التزامات معينة بشأن اجلزر واجلزر الصغرية وسكاهنا 
أنشئ “نظام اســــــــــتخدام النهر” املزمع يف املادة 7 من معاهدة عام 
1961 بواســــــــــطة النظام األساســــــــــي لعام 1975  وتنــــــــــص املادة 1 من 
النظام األساسي لعام 1975 على أن الطرفني اعتمدا “بغية إقامة اآللية 
الضرورية لالســــــــــتخدام األمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي، مع االمتثال 
الصارم للحقوق وااللتزامات الناشئة من املعاهدات واالتفاقات الدولية 

األخرى السارية لكل من الطرفني” 
طت لطاحونة اللباب األوىل اليت هي أســــــــــاس النزاع “شــــــــــركة  خطَّ
سليولوســــــــــاس دي امبوبيكوا، شركة مســــــــــامهة” )املشار إليها فيما يلي 
باألحرف الالتينية ســــــــــي أم يب ‘CMB’(، وهي شركة شكلتها الشركة 
االسبانية املسماة إنسي )ENCE( )وهي اختصار باللغة االسبانية لشركة 
عنواهنا “الشركة الوطنية االسبانية للسليولوساس”، املشار إليها فيما يلي 
أدناه بلفظ “إنسي”(  كان من املفروض أن تبىن هذه الطاحونة، املشار 
إليها فيما يلي أدناه، باسم “طاحونة سي أم يب )إنسي(”، على الضفة 
اليسرى لنهر أوروغواي يف حمافظة ريو نيغرو األوروغوانية، وهي مقابلة 
إلقليم غواليغوايتشــــــــــو األرجنتيين، وعلى وجه أكثر حتديداً إىل الشــــــــــرق 
من مدينة فراي بينتوس، بالقرب من اجلســــــــــر الدويل املســــــــــمى “جســــــــــر 
اجلنرال سان مارتن”  ويف 9 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2003 أصدرت 
وزارة أوروغواي لإلســــــــــكان وختطيط اســــــــــتخدام األراضي والشــــــــــؤون 
 البيئية واملســــــــــماة اختصاراً بالالتينية )MVOTMA( إذنًا بيئيـــــــــًا أّوليًا إىل 

شركة سي أم يب لبناء طاحونة سي أم يب )إنسي( 
يف 28 تشرين الثاين/نوفمرب 2005 أذنت أوروغواي ببدء األعمال 
التحضريية لبناء طاحونة ســــــــــي أم يب )إنسي( )جتهيز األرض(  ويف 28 

آذار/مارس 2006، قرر العاملون على تنفيذ املشروع أن يوقفوا العمل 
ملدة 90 يومًا  ويف 21 أيلول/سبتمرب 2006، أعلنوا عزمهم على بناء 

الطاحونة يف املوقع املخطط على ضفة هنر أوروغواي 
أما املشــــــــــروع الصناعي الثاين من أســــــــــاس النــــــــــزاع املعروض على 
احملكمة فقد تولته شــــــــــركة “بوتنيا، شركة مســــــــــامهة” وشركة “بوتنيا 
فراي بينتوس، شــــــــــركة مســــــــــامهة” )املشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باسم 
“بوتنيا”(، ومها شــــــــــركتان أنشأهتما مبوجب قانون أوروغواي يف عام 
2003، خصيصًا هلذا الغرض شــــــــــركة فنلندية امسها أوي ميتسا بوتنيا، 
شــــــــــركة مســــــــــامهة  أما طاحونة اللباب الثانية هذه املسماة “أوريون” 
)املشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم “طاحونة أوريون )بوتنيا(” فقد 
بنيت على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي على بعد بضعة كيلومرتات 
باجتاه مصب النهر من املوقع املخطط لطاحونة ســــــــــي أم يب )إنســــــــــي(، 
وهــــــــــي أيضًا جبانب مدينة فراي بينتوس  وهذه الطاحونة تعمل بصورة 

كاملة منذ 9 تشرين الثاين/نوفمرب 2007 
نطاق اختصاص احملكمة )الفقرات 48 - 66(  - 3

تالحظ احملكمة أن الطرفني متفقان على أن اختصاص احملكمة مبين 
علــــــــــى الفقرة 1 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي للمحكمة والفقرة 
األوىل من املادة 60 من النظام األساسي لنهر أوروغواي لعام 1975  
وفيما يلي نص هذه الفقرة األخرية: )أّي نزاع بشــــــــــأن تفسري أو تطبيق 
املعاهدة 1 والنظام األساسي ال ميكن تسويته باملفاوضات املباشرة ميكن 
إحالتــــــــــه من قبــــــــــل أّي من الطرفني إىل حمكمة العــــــــــدل الدولية” وخيتلف 
الطرفان يف ما إذا كانت مجيع اإلدعاءات اليت قدمتها األرجنتني تقع يف 

إطار شرط التحكيم هذا 
تالحظ احملكمة أن اإلدعاءات اليت قدمتها األرجنتني اليت تستند إىل 
أحكام النظام األساسي لعام 1975 هي فقط اليت تقع ضمن االختصاص 
املوضوعي للمحكمة مبوجب شــــــــــرط التحكيم الوارد يف املادة 60  ومع 
أن األرجنتني، عندما قدمت ادعاءاهتا بشأن الضجة والتلوث “البصري” 
اللذيــــــــــن ُيدَّعى أن طاحونة اللباب هي ســــــــــببهما، تتذرع حبكم املادة 36 
من النظام األساســــــــــي لعام 1975، ال ترى احملكمة أّي أســــــــــاس يف هذه 
املــــــــــادة هلذه اإلدعاءات  وإن اللغة الصرحيــــــــــة للمادة 36، اليت تنص على 
أن “ينسق الطرفان بواســــــــــطة اللجنة التدابري الضرورية لتجنب أّي تغيري 
يف التــــــــــوازن اإليكولوجي ومكافحة اآلفات والعوامل الضارة األخرى يف 
النهر ويف املناطق املتأثرة به”، ال تدع جمااًل للشــــــــــك يف أهنا ال تتناول ما 
ُيزعم من ضجة وتلوث بصري كما تدعي األرجنتني  وال ترى احملكمة 
أّي أساس آخر يف النظام األساسي لعام 1975 هلذه اإلدعاءات؛ لذلك 
فإن اإلدعاءات املتصلــــــــــة بالضجة والتلوث البصري تقع بوضوح خارج 

نطاق اختصاص احملكمة الذي تعطيه املادة 60 للمحكمة 

معاهدة منتفيديو املعقودة يف 7 نيسان/أبريل 1961، بشأن احلّد الذي يشّكله هنر   1
أوروغــــــــــواي )األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 635، العدد 9074، الصفحة 98 

احلاشية مضافة( 
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وكذلك ال يوجد أّي حكم يف النظام األساسي لعام 1975 يعاجل 
مسألة “الروائح الكريهة” اليت شكت منها األرجنتني  وبناًء على ذلك، 
هلذا الســــــــــبب، يقع اإلدعاء املتعلق بأثر الروائح الكريهة على السياحة يف 

األرجنتني هو أيضًا خارج نطاق اختصاص احملكمة 

مث انتقلت احملكمة إىل مســــــــــألة مــــــــــا إذا كانت واليتها مبوجب املادة 
60 من النظام األساسي لعام 1975 تشمل هي أيضًا التزامات الطرفني 
مبوجــــــــــب االتفاقــــــــــات الدولية والقانــــــــــون الدويل العام الــــــــــيت تذرعت هبا 
األرجنتني، ومسألة دور هذه االتفاقات والقانون الدويل العام يف سياق 

هذه القضية 

وإذ نظرت احملكمة يف املادة 1 من النظام األساســــــــــي لعام 1975، 
رأت أهنــــــــــا تبني فقط الغرض من النظام األساســــــــــي، وأن اإلشــــــــــارة إىل 
“احلقوق والواجبات الناشئة من املعاهدات واالتفاقات الدولية األخرى 
السارية لكل من الطرفني” ال توحي بأن الطرفني سعيًا إىل جعل امتثال 
التزاماهتمــــــــــا مبوجب املعاهدات األخرى واحــــــــــداً من واجباهتما مبوجب 
النظام األساســــــــــي لعام 1975؛ بل إن اإلشــــــــــارة إىل املعاهدات األخرى 
تؤكد أن اتفاق الطرفني على النظام األساســــــــــي إمنا مت التوصل إليه تنفيذاً 
ألحكام املــــــــــادة 7 من معاهدة عام 1961 ويف مراعاة صارمة للحقوق 
والواجبات الناشــــــــــئة من املعاهدات واالتفاقات الدولية األخرى السارية 

لكل من الطرفني )التوكيد مضاف( 

تالحظ احملكمــــــــــة أن الغرض من احلكم الوارد يف املادة 41 )أ( من 
النظام األساسي لعام 1975 إمنا هو حلماية وحفظ البيئة املائية باالقتضاء 
من كل من الطرفني أن يسن قواعد العتماد التدابري املناسبة  ومتيز املادة 
41 )أ( بني االتفاقات الدولية الســــــــــارية واملبادئ التوجيهية والتوصيات 
الصــــــــــادرة عن هيئات دولية تقنية  فبينما االتفاقات الدولية ملزمة قانونًا 
وهي لذلك قواعد ولوائح حملية تسن، والتدابري اليت تعتمدها الدولة جيب 
عليها أن تلتزم هبا فإن املبادئ التوجيهية والتوصيات ليست ملزمة رمسيًا 
وإمنا تأخذها الدولة يف احلســــــــــبان، بقدر ما تكون مناســــــــــبة، لكي تكون 
القواعد واللوائح والتدابري اليت تعتمدها متمشية مع هذه املبادئ التوجيهية 
والتوصيات  غري أن املادة 41 ال تشمل االتفاقات الدولية حبد ذاهتا يف 
النظام األساسي لعام 1975 وإمنا هي تضع التزامات على الطرفني بأن 
متارسا سلطاهتما التنظيمية على حنو يتفق مع االتفاقات الدولية السارية، 
حلمايــــــــــة وحفظ البيئة املائية لنهــــــــــر أوروغواي  وال ينبغي، مبوجب املادة 
41 )ب( ختفيض متطلبات منع تلوث املياه وشــــــــــدة العقوبات  وأخرياً، 
تتنــــــــــاول الفقــــــــــرة )ج( التزام الطرف بإبالغ الطــــــــــرف اآلخر عن خططه 

ووضع قواعد بشأن تلوث املياه 

وخلصت احملكمة إىل اســــــــــتنتاج أنه ال يوجد أســــــــــاس يف نص املادة 
41 مــــــــــن النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975 للقول إهنا تشــــــــــكل “نصًا 
مرجعيًا”  بناًء على ذلك ليست االتفاقيات املتعددة األطراف املختلفة 
اليت اعتمدت عليها األرجنتني، حبّد ذاهتا، مشــــــــــمولة بالنظام األساسي 
لعام 1975  هلذا السبب ال تقع يف نطاق شرط التحكيم، ولذلك ليس 

للمحكمة اختصاص يف احلكــــــــــم فيما إذا كانت أوروغواي قد امتثلت 
التزاماهتا مبوجبه 

وأخرياً، تالحظ احملكمة أن هلا الرجوع، يف تفسري النظام األساسي 
لعام 1975، إىل القواعد العرفية لتفســــــــــري املعاهدات كما هي منعكسة 
يف املــــــــــادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  بناًء على ذلك ينبغي 
“تفســــــــــري النظام األساســــــــــي لعام 1975 حبسن نية وفقًا للمعىن العادي 
الذي ينبغي إعطاؤه ملصطلحات ]النظام األساســــــــــي[ يف ســــــــــياقها ويف 
ضوء هدفها ومقصدها”  ويأخذ هذا التفســــــــــري يف احلسبان أيضًا، مع 
السياق، “أّي قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدويل السارية على 
العالقات بني الطرفني”  وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن أغلب القواعد ذات 
الصلة من قواعد القانون الدويل الســــــــــارية على العالقات بني الطرفني، 
يف تفســــــــــري النظام األساسي لعام 1975، ال عالقة هلا بنطاق اختصاص 
احملكمة، الــــــــــذي يظل حمصـوراً يف املنازعات املتعلقة بتفســــــــــري أو تطبيق 

النظام األساسي 
االنتهاك املزعوم لاللتزامات اإلجرائية )الفقرات 67 - 158(  - 4
تالحــــــــــظ احملكمة أن الطلــــــــــب الذي قدمته األرجنتــــــــــني يف 4 أيار/
مايــــــــــو 2006 يتعلق بانتهاك أوروغــــــــــواي املزعوم لاللتزامات اإلجرائية 

واملوضوعية اليت ينص عليها النظام األساسي لعام 1975 
الصالت بني االلتزامات اإلجرائية وااللتزامات املوضوعية  )أ( 

)الفقرات 71 - 79(
تالحظ احملكمة أن هدف ومقصد النظام األساســــــــــي لعام 1975، 
كمــــــــــا هو مبني يف املــــــــــادة 1 من النظام املذكور، هــــــــــو أن حيقق الطرفان 
“االســــــــــتغالل األمثل والرشــــــــــيد لنهــــــــــر أوروغواي” بواســــــــــطة “اآللية 
املشــــــــــرتكة” للتعاون، اليت تنشــــــــــأ من االلتزامات اإلجرائية وااللتزامات 

املوضوعية مبوجب النظام األساسي 
والحظت احملكمة يف هذه املســــــــــألة، يف أمرها الصادر يف 13 متوز/
يوليه 2006، أن هذا االستخدام من شأنه أن يسمح بالتنمية املستدامة 
اليت تأخذ يف احلســــــــــبان “احلاجة إىل محاية احلفظ املســــــــــتمر للبيئة النهرية 
وحقوق التنمية االقتصادية للدولتني املشاطئتني للنهر” )طاحونتا اللباب 
الواقعتان على هنر أوروغواي )األرجنتني ضد أوروغواي(، تدابري مؤقتة، 
األمر الصــــــــــادر يف 13 متوز/يوليه 2006، تقارير حمكمة العدل الدولية 

لعام 2006، الصفحة 133، الفقرة 80( 
تالحــــــــــظ احملكمة أنه بالتعــــــــــاون ميكن للدولتــــــــــني املعنيتني أن تديرا 
مشــــــــــرتكتني خماطر األضرار الالحقة بالبيئة اليت ميكن أن حتدث بسبب 
اخلطط الــــــــــيت تبدأها واحدة منهما أو األخــــــــــرى، ملنع حدوث األضرار 
املذكورة، بواسطة أداء االلتزامات اإلجرائية واملوضوعية معًا املنصوص 
عليها يف النظام األساســــــــــي لعام 1975  غري أنه وإن كانت االلتزامات 
املوضوعية مصوغة يف كثري من األحيان بنصوص عامة، فإن االلتزامات 
اإلجرائية أضيق وأكثر حتديداً لكي تيســــــــــر تنفيذ النظام األساســــــــــي لعام 
1975 بواسطة عملية مشــــــــــاورات مستمرة بني الطرفني املعنيني  وقد 
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وصفت احملكمة النظام الذي وضعه النظام األساســــــــــي لعام 1975 بأنه 
“نظام شامل وتدرجيي” )طاحونتا اللباب الواقعتان على هنر أوروغواي 
)األرجنتني ضد أوروغواي(، تدابري مؤقتة، األمر الصادر يف 13 متوز/
يوليــــــــــه 2006، تقارير حمكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2006، الصفحة 
133، الفقرة 81(، ألن الفئتني من االلتزامات املذكورة أعاله تكمل 
إحدامهــــــــــا األخرى بصورة تامة متكن الطرفــــــــــني من حتقيق هدف النظام 

األساسي الذي وضعتاه مها أنفسهما يف املادة 1 

تالحــــــــــظ احملكمة أن النظام األساســــــــــي لعام 1975 أنشــــــــــأ اللجنة 
اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي )املشــــــــــار إليها باختصار باللغــــــــــة اإلنكليزية 
“CARU”، وُتلفظ كارو( وأنشأ إجراءات فيما يتعلق هبذه املؤسسة، 
لتمكــــــــــني الطرفني من الوفاء بالتزاماهتمــــــــــا املوضوعية  غري أنه ال يوجد 
يف أّي مــــــــــكان مــــــــــن النظام األساســــــــــي لعام 1975 أّية إشــــــــــارة إىل أن 
الطــــــــــرف ميكن أن يفــــــــــي بالتزاماته املوضوعية مبجرد الوفــــــــــاء بالتزاماته 
اإلجرائيــــــــــة، وال أن انتهاك االلتزامات اإلجرائيــــــــــة ينطوي تلقائيًا على 
انتهاك االلتزامات املوضوعية  وكذلك ال تعين حقيقة أن الطرفني وفيا 
بالتزاماهتما املوضوعية أهنمــــــــــا يعتربان قد وّفيا حبكم الواقع بالتزاماهتما 
اإلجرائيــــــــــة، أو أهنما معفيان من ذلك االلتزام  عالوة على ذلك ميكن 
أيضــــــــــًا أن تنقطع الصلة بني هاتني الفئتني مــــــــــن االلتزامات، يف الواقع، 
حينما يتخلى الطرف الذي مل يــــــــــف بالتزاماته اإلجرائية فيما بعد عن 

تنفيذ نشاطه املخطط 

بناًء على ذلك، تعترب احملكمة أنه ال توجد صلة وظيفية، فيما يتعلق 
باملنــــــــــع، بني هاتني الفئتني من االلتزامات اليت وضعها النظام األساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، لكن هذه الصلة ال متنع أن يكــــــــــون مطلوبًا من الدولتني 
الطرفني اإلجابة بشأن هذه االلتزامات ُكاًل على حدة، وفقًا ملضموهنما 
احملدد، وأن تتحمال، عند الضرورة، املســــــــــؤولية النامجة عن انتهاك هذه 

االلتزامات حبسب الظروف 

االلتزامات اإلجرائية والعالقات فيما بينها   )ب( 
)الفقرات 80 - 122(

تالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن االلتزامات بإبــــــــــالغ اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي بــــــــــأّي خطة تقع يف حــــــــــدود صالحياهتا مبوجــــــــــب النظام 
األساسي، إلبالغ الطرف اآلخر باخلطة، والتفاوض مع الطرف اآلخر 
تشــــــــــكل وسائل مناســــــــــبة، مقبولة لدى الطرفني، لتحقيق اهلدف الذي 
وضعاه يف املادة 1 من النظام األساســــــــــي لعام 1975  هذه االلتزامات 
أكثــــــــــر حيوية عندما يتعلق األمر مبورد مشــــــــــرتك، كما هو احلال يف هنر 
أوروغواي الذي ال ميكن محايته إاّل بتعاون وثيق ومستمر بني الدولتني 

املشاطئتني للنهر 

درســــــــــت احملكمة طبيعة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي ودورها مث 
نظرت فيمــــــــــا إذا كانت أوروغواي قد وفــــــــــت بالتزاماهتا بإبالغ اللجنة 

اإلدارية وإبالغ األرجنتني خبططها 

 طبيعة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي ودورها 
)الفقرات 84 - 93(

تالحــــــــــظ احملكمة، أواًل، أن اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي، وفقًا 
للمادة 50 من النظام األساسي لعام 1975 قد ُمنحت شخصية اعتبارية 
“بغيــــــــــة أداء وظائفها” وأن الطرفني يف النظام األساســــــــــي لعام 1975 
تعهــــــــــدا بتزويدها “باملوارد الضرورية وجبميع املعلومات والتســــــــــهيالت 
األساسية لعملياهتا”  ونتيجة لذلك فإن اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
ليســــــــــت أبداً جمرد آلية َتراُســــــــــل بني الطرفني، وإمنا هلا وجود دائم وهي 
قائمة بذاهتا؛ إهنــــــــــا متارس حقوقًا وتتحمل أيضًا واجبات يف تنفيذ املهام 

اليت ناطها هبا النظام األساسي لعام 1975 
تالحــــــــــظ احملكمة أن اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي، شــــــــــأهنا يف 
ذلك شــــــــــأن أّية منظمة دولية ذات شــــــــــخصية اعتبارية، خمّولة مبمارســــــــــة 
الصالحيات اليت ناطها هبا النظام األساســــــــــي لعام 1975، والضرورية 
لتحقيق هــــــــــدف ومقصد النظام األساســــــــــي، أّي “االســــــــــتخدام األمثل 

والرشيد لنهر أوروغواي” )املادة 1( 
نظــــــــــراً إىل أن اللجنة اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي تعمــــــــــل مبثابة إطار 
للمشاورات بني الطرفني، ال سيما يف حالة األعمال املخطط هلا املزمعة 
يف الفقرة 1 من املادة 7 من النظام األساسي لعام 1975، لن يتحول أّي 
منهما عن ذلك اإلطار من تلقاء نفسه، كما يريانه مناسبًا، ويضع قنوات 
أخرى لالتصال يف مكانه  وإن الطرفني بإنشائهما اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي واالستثمار فيها بكل املوارد الضرورية لتشغيلها، قد التمس 
تقدمي أفضل الضمانات املمكنة لالستقرار واالستمرار والفعالية لرغبتهما 

يف التعاون يف ضمان “االستخدام األمثل والرشيد لنهر أوروغواي” 
هلذا الســــــــــبب تؤدي اللجنة اإلدارية لنهــــــــــر أوروغواي دوراً مركزيًا 
يف النظام األساســــــــــي لعام 1975 وال ميكــــــــــن إنقاصها لتصبح جمرد آلية 
 اختياريــــــــــة متاحة للطرفني ميكن أن يســــــــــتخدماها أو ال يســــــــــتخدماها، 
كما يشــــــــــاءان  تعمل اللجنة اإلدارية على مجيع املســــــــــتويات الستخدام 
النهر وقد ُأعطيت، عالوة على ذلك، وظيفة رســــــــــم قواعد يف كثري من 
اجملاالت املرتبطة باإلدارة املشــــــــــرتكة للنهر واملدرجة بقائمة يف املادة 56 

من النظام األساسي لعام 1975 
نتيجــــــــــة لذلك، تعترب احملكمة أنه بســــــــــبب حجــــــــــم وتنوع الوظائف 
اليت أُنيطت باللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي، عزم الطرفان على جعل 
تلــــــــــك املنظمة الدولية عنصراً مركزيًا يف الوفاء بالتزاماهتما بالتعاون كما 

وضعت يف النظام األساسي لعام 1975 

التزام أوروغواي بإبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
)الفقرات 94 - 111(

تالحظ احملكمة أن التزام الدولة املنشــــــــــئة لألنشطة املخططة بإبالغ 
اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي يشّكل املرحلة األوىل من اآللية اإلجرائية 
ــــــــــن الطرفني من حتقيــــــــــق هدف النظام األساســــــــــي لعام  ككل، الــــــــــيت متكِّ
1975، وهو “االســــــــــتخدام األمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي”  هذه 
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املرحلة، املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 7، متلي على الدولة 
املنشئة للنشاط املخطط إبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي به، لكي 
 تقرر اللجنة “على أســــــــــاس مؤقت” ويف فــــــــــرتة ال تتجاوز ثالثني يومًا، 

ما إذا كانت اخلطة رمبا تسبب ضرراً كبرياً للطرف اآلخر 
لتمكني ما تبقى من اإلجراء أن يأخذ جمراه، أدرج الطرفان شروطًا 
بديلة يف النظام األساســــــــــي لعام 1975: إما أن يكون النشاط املخطط 
له من ِقَبل أحد الطرفني قاباًل، يف رأي اللجنة اإلدارية، على التسبب يف 
ضرر كبري للطرف اآلخر، مما ميلي التزامًا باملنع على الطرف األول ليزيل 
اخلطورة أو خيفضها إىل احلّد األدىن بالتشــــــــــاور مع الطرف اآلخر؛ أو أن 
اللجنة اإلدارية، اليت أُبلغت حســــــــــب األصول هبذا النشــــــــــاط، مل تستطع 

التوصل إىل قرار يف هذا الصدد يف غضون الفرتة املقررة 
تالحــــــــــظ احملكمة أن الطرفني متفقان يف اعتبار الطاحونتني املخطط 
هلمــــــــــا أعمااًل ذات أمهية كافيــــــــــة ألن تقع يف نطاق املــــــــــادة 7 من النظام 
األساســــــــــي لعام 1975، وبناًء على ذلك ينبغــــــــــي إبالغ اللجنة اإلدارية 
هبا  وينطبق الشــــــــــيء ذاته علــــــــــى خطة بناء حمطة مينــــــــــاء يف مدينة فراي 
بينتوس لكي ُتســــــــــتخدم حصراً لطاحونة أوريون )بوتنيا(، اليت تشــــــــــمل 

أعمال جتريف واستخدام قاع النهر 
غــــــــــري أن احملكمة تالحظ أن الطرفــــــــــني خمتلفان حول ما إذا كان مثة 
التزام بإبالغ اللجنة اإلدارية فيما يتعلق باســــــــــتخراج واستخدام املياه من 

النهر ألغراض صناعية من ِقَبل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
تشري احملكمة أيضًا إىل أنه بينما الطرفان متفقان على االعرتاف بأنه 
ينبغي إبالغ اللجنة اإلدارية لنهــــــــــر أوروغواي عن الطاحونتني املخطط 
إنشاؤمها وخطة بناء حمطة امليناء يف مدينة فراي بينتوس، فهما مع ذلك 
خمتلفــــــــــان فيما يتعلق مبضمون املعلومات الــــــــــيت ينبغي إبالغها إىل اللجنة 

اإلدارية وعن الوقت الذي ينبغي إبالغها فيه 
تشــــــــــري احملكمة إىل أن مبدأ املنع، كقاعدة عرفية، َمنشُأُه يف احلرص 
الواجب املطلوب من الدولة يف إقليمها  بل إن “على كل دولة واجب 
بأاّل تســــــــــمح عن معرفة باستخدام إقليمها ألعمال خمالفة حلقوق الدول 
األخرى” )احلكم يف موضوع قضية قناة كورفو )اململكة املتحدة ضد 
ألبانيا(، تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعــــــــــام 1949، الصفحة 22(  
فالدولة إذن ملزمة باســــــــــتخدام كل الوسائل املتاحة هلا لتجنب األنشطة 
اليت حتدث يف إقليمها، أو يف أّي منطقة حتت ســــــــــيادهتا، تســــــــــبب ضرراً 
كبــــــــــرياً للبيئة يف دولة أخرى  وقد أثبتــــــــــت هذه احملكمة أن هذا االلتزام 
“يشــــــــــكل اآلن جــــــــــزًءا من جمموعــــــــــة القوانني الدولية املتصلــــــــــة بالبيئة” 
)قانونية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير حمكمة 

العدل الدولية لعام ، 1996، )أواًل(، الصفحة 242، الفقرة 29( 
من رأي احملكمة أن االلتزام بإبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
يسمح بإقامة التعاون بني الطرفني، الذي هو ضروري للوفاء بالتزام املنع  
وتســــــــــفر هذه املرحلة اإلجرائية األوىل عن عدم تطبيق النظام األساســــــــــي 
لعام 1975 على األنشــــــــــطة اليت يبدو أهنا تسبب ضرراً للدولة اليت هي 

مقامة يف إقليمها فقط 

تالحظ احملكمة أنه فيما يتعلق بنهر أوروغواي، الذي يشّكل مورداً 
مشــــــــــرتكًا، رمبا حيدث “ضرر كبري للطرف اآلخر” )الفقرة األوىل من 
املادة 7 من النظام األساســــــــــي لعام 1975( مــــــــــن اإلضرار باملالحة، أو 
بنظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه  عالوة على ذلك، تشــــــــــرتط املادة 27 من 

النظام األساسي لعام 1975 أن:
“حــــــــــق كل طرف يف اســــــــــتخدام مياه النهر الواقعة حتت ســــــــــيادته 
ألغراض منزليــــــــــة وصحية وصناعية وزراعية ينبغي ممارســــــــــته دون 
مســــــــــاس بتطبيق اإلجراء الذي وضعته املواد 7 إىل 12 حينما ميكن 

أن يؤدي استخدامها إىل التأثري يف نظام النهر أو نوعية مياهه” 
تالحــــــــــظ احملكمة أنه وفقًا للفقرة األوىل من املادة 7، أن املعلومات 
الــــــــــيت جيب تقدميها إىل اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، يف هذه املرحلة 
ن اللجنة من أن تقرر بســــــــــرعة، على  اإلجرائيــــــــــة األوىل، جيــــــــــب أن متكِّ
أســــــــــاس مؤقت، إن كانت اخلطة حيتمل أن تسبب ضرراً كبرياً للطرف 
اآلخر  وإن املســــــــــألة للجنة اإلدارية يف هذه املرحلة هي مسألة تقرير ما 
إذا كانت اخلطة تقع أو ال تقع ضمن إجراء التعاون الذي وضعه النظام 
األساسي لعام 1975، ال أن تصدر حكمًا على أثره الفعلي على النهر 

ونوعية مياهه 
تعترب احملكمة أنه مطلوب من الدولة اليت ختطط األنشطة املشار إليها 
يف املادة 7 من النظام األساســــــــــي أن خترب اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
يف أســــــــــرع وقت ممكن بأن لديها خطــــــــــة وضعت إىل حد كاف لتمكن 
اللجنــــــــــة اإلدارية من إجراء التقييم األّويل )املطلوب يف الفقرة األوىل من 
ذلك النص( عما إذا كانت األعمال املقرتحة تسبب ضرراً كبرياً للطرف 
اآلخر  ويف تلك املرحلة لن تتألف املعلومات املقدمة بالضرورة من تقييم 
كامل لألثر البيئي للمشــــــــــروع، الذي غالبًا ما يتطلب وقتًا أكثر وموارد 
أخــــــــــرى، وإن كان ينبغي طبعًا أن تقدم معلومــــــــــات أكثر اكتمااًل حال 
توفرها إىل اللجنة اإلدارية للنهر إلعطائها أفضل أســــــــــاس ممكن تســــــــــتند 
إليه يف إجراء تقييمها األّويل  ويف أّي حال يصبح واجب إبالغ اللجنة 
اإلدارية ساريًا يف املرحلة اليت حيال فيها املشروع املشار إليه إليها بقصد 

احلصول على إذن بيئي أّويل وقبل منح ذلك اإلذن 
تالحظ احملكمة، يف هذه القضية، أن أوروغواي مل تقدم إىل اللجنة 
املعلومات املطلوبة يف الفقــــــــــرة األوىل من املادة 7 فيما يتعلق بطاحونيت 
ســــــــــي أم يب )إنســــــــــي( وأوريون )بوتنيا(، على الرغم مــــــــــن الطلبات اليت 
قدمتها اللجنة يف مناسبات عدة تطلب هذه املعلومات، ال سيما يف 17 
تشرين األول/أكتوبر 2002 ويف 21 نيسان/أبريل 2003 فيما يتعلق 
بطاحونة ســــــــــي أم يب )إنسي(، ويف 16 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004 
فيمــــــــــا يتعلق بطاحونة أوريــــــــــون )بوتنيا(  وإمنا أرســــــــــلت أوروغواي إىل 
اللجنــــــــــة اإلدارية يف 14 أيار/مايو 2003 جمرد موجز لنشــــــــــرة صحفية 
علنية لتقييم األثر البيئي لطاحونة ســــــــــي أم يب )إنسي(  واعتربت اللجنة 
اإلدارية هذه الوثيقة غري كافية، وطلبت مرة أخرى مزيداً من املعلومات 
من أوروغواي يف 15 آب/أغســــــــــطس 2003 ويف 12 أيلول/ســــــــــبتمرب 
2003  عالوة على ذلك، مل ترســــــــــل أوروغــــــــــواي أّية وثيقة إىل اللجنة 
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اإلدارية فيما يتعلق بطاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(  نتيجة لذلك، أصدرت 
أوروغواي األذون البيئية األّولية لطاحونة سي أم يب يف 9 تشرين األول/
أكتوبر 2003 ولطاحونة بوتنيا يف 14 شباط/فرباير 2005 دون امتثال 

اإلجراء املفروض يف الفقرة األوىل من املادة 7 
لذلك توصلت أوروغواي إىل قرار بشــــــــــأن األثر البيئي للمشروعني 
دون إشــــــــــراك اللجنة اإلدارية للنهر، وبذلك أعطت مفعواًل لتشــــــــــريعها 

الوطين 
تالحــــــــــظ احملكمة كذلــــــــــك أن أوروغواي أعطت يف 12 نيســــــــــان/
أبريل 2005 إذنًا لشــــــــــركة بوتنيا بشأن املرحلة األوىل من بناء طاحونة 
أوريون )بوتنيا( يف 5 متوز/يوليه 2005، وإذنًا ببناء حمطة هنائية يف امليناء 
الستخدامها اخلاص واستغالهلا لقاع النهر ألغراض صناعية دون إبالغ 

اللجنة اإلدارية للنهر هبذين املشروعني مقدمًا 
فيما يتعلق باســــــــــتخراج املاء من النهر واستخدامه، ترى احملكمة أن 
هذا نشاط يشــــــــــكل جزًءا ال يتجزأ من تشغيل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
ولذلك ال يستدعي إحالة منفصلة إىل اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 

عالوة على ذلك، تعترب احملكمة أن املعلومات عن خطط الطاحونتني 
اليت وصلت إىل اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي من ِقَبل الشركات املعنية 
أو مــــــــــن مصادر غري حكوميــــــــــة ال ميكن أن حتل حمــــــــــل االلتزام باإلبالغ 
املنصــــــــــوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة 7 من النظام األساســــــــــي لعام 
1975، الذي يتحمله الطرف املخطط لبناء األشــــــــــغال املشار إليها يف 
هذا النص  وكذلك يف حالة أســــــــــئلة معينة بشــــــــــأن املساعدة املتبادلة يف 

املسائل اجلنائية )جيبويت ضد فرنسا(، الحظت احملكمة أنه:
“إذا وصلــــــــــت املعلومات يف هنايــــــــــة املطاف إىل جيبويت بواســــــــــطة 
الصحافة فإن املعلومات اليت ُنشرت هبذه الطريقة ال ميكن أن تؤخذ 
يف احلسبان ألغراض تطبيق املادة 17 ]من اتفاقية املساعدة املتبادلة 
يف املســــــــــائل اجلنائية بني البلدين، اليت تنص على أن جيب أن تعطى 
‘أسباب ألّي رفض للمســــــــــاعدة املتبادلة’[” )احلكم الصادر يف 4 

حزيران/يونيه 2008، الفقرة 150( 
تســــــــــتنتج احملكمة أن أوروغواي، بعدم إبالغها اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي عن األعمال املخططة قبل إصدارها لألذونات البيئية األّولية 
 لــــــــــكل من الطاحونتني وحملطة امليناء اجملــــــــــاورة لطاحونة أوريون )بوتنيا( 
مل تــــــــــِف بالتزامها املفروض عليها مبوجب الفقرة األوىل من املادة 7 من 

النظام األساسي لعام 1975 
التزام أوروغواي بإبالغ اخلطط إىل الطرف اآلخر 

)الفقرات 112 - 122(
تالحــــــــــظ احملكمة أنه مبوجب أحكام الفقــــــــــرة الثانية من املادة 7 من 
النظام األساسي لعام 1975، إذا قررت اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
أن اخلطة ميكن أن تســــــــــبب ضرراً كبرياً للطرف اآلخر أو إذا مل تتمكن 
من التوصل إىل قرار يف هذا الصدد، “ينبغي على الطرف املعين أن يبلغ 
الطرف اآلخر هبذه اخلطة بواسطة اللجنة اإلدارية املذكورة”  وتضيف 

احملكمة أنه مبوجب الفقرة الثالثة من املادة 7 من النظام األساســــــــــي لعام 
1975 جيب أن يصف اإلبالغ “اجلوانب الرئيســــــــــية لألشغال” و“أي 
ــــــــــن الطرف املبلَّغ من تقديــــــــــر األثر احملتمل هلذه  بيانــــــــــات فنية أخرى متكِّ

األشغال على املالحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه” 
يف رأي احملكمة أن االلتــــــــــزام باإلبالغ ُيقصد به إجياد األحوال اليت 
نهما من تقدير أثر  ــــــــــن الطرفني من التعاون بنجــــــــــاح فيما بينهما وميكِّ متكِّ
اخلطة على النهر على أساس أوىف معلومات ممكنة، ومن التفاوض، عند 
االقتضــــــــــاء، إلجراء التعديالت الالزمة لتجنــــــــــب الضرر الذي حيتمل أن 

تسببه األشغال 
تشــــــــــرتط املادة 8 فرتة 180 يومًا، قابلــــــــــة للتمديد من ِقَبل اللجنة، 
للطــــــــــرف املبلَّغ لكي يرد على املعلومات املتعلقة باخلطة، رهنًا بطلبه من 
الطرف اآلخر بواسطة اللجنة أن يقدم وثائق تكميلية حسب االقتضاء 
إذا مل يثر الطرف املبلَّغ أّي اعرتاضات ميكن للطرف اآلخر أن ينفذ 
األشــــــــــغال أو يأذن هبا )املادة 9(  وإاّل جيب على الطرف األول أن يبلِّغ 
الطرف األخري جبوانب األعمال اليت ميكن أن تســــــــــبب ضرراً والتغيريات 
املقرتحة )املادة 11(، وبذلك تفتــــــــــح مهلة جديدة مقدارها 180 يومًا 

للتفاوض والتوصل خالهلا إىل اتفاق )املادة 12( 
لذلك فإن االلتزام بالتبليغ جزء أساســــــــــي من العملية اليت تؤدي إىل 
التشــــــــــاور بني الطرفني بغية تقييم خماطر اخلطة والتفاوض على التغيريات 
املمكنة اليت من شــــــــــأهنا أن تزيل تلك املخاطــــــــــر أو تقلل آثارها إىل احلّد 

األدىن 
تالحظ احملكمة أن تقييمات األثر البيئي اليت هي ضرورية للتوصل 
إىل قرار بشــــــــــأن أّية خطة ميكن أن تســــــــــبب ضرراً كبرياً عرب احلدود إىل 
دولــــــــــة أخرى جيــــــــــب أن ُيبلغ هبا الطرُف األول الطرَف الثاين، بواســــــــــطة 
اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، عماًل بالفقرتني الثانية والثالثة من املادة 
7 من النظام األساسي لعام 1975  ويقصد هبذا اإلبالغ متكني الطرف 
املبلَّــــــــــغ من املشــــــــــاركة يف عملية ضمان اكتمال التقييم، لكي يتســــــــــىن له 
عندئذ النظر يف اخلطة وآثارها بكامل معرفة احلقائق )املادة 8 من النظام 

األساسي لعام 1975( 
تالحظ احملكمة أن هذا اإلبالغ جيب أن حيدث قبل أن تتخذ الدولة 
املعنيــــــــــة قرارها يف اجلدوى البيئية للخطة، آخذة يف احلســــــــــبان تقييم األثر 

البيئي الذي ُقدم إليها 
يف هذه القضية، تالحظ احملكمة أن إبالغ األرجنتني بتقييمات األثر 
البيئي لطاحونة ســــــــــي أم يب )إنسي( وطاحونة أوريون )بوتنيا( مل حيدث 
عــــــــــن طريق اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، وأن أوروغواي مل ترســــــــــل 
تلــــــــــك التقديرات إىل األرجنتني إاّل بعد أن أصدرت اإلذن البيئي األّويل 

ببناء كل من الطاحونتني املعنيتني 
خلصت احملكمة إىل أن أوروغواي مل تِف بالتزامها بإبالغ األرجنتني 
باخلطط بواسطة اللجنة اإلدارية مبقتضى الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 

7 من النظام األساسي لعام 1975 
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مسألة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على االنتقاص من  )ج( 
االلتزامات اإلجرائية املبينة يف النظام األساسي لعام 1975 

)الفقرات 123 - 150(

“التفاهم” املتوصل إليه بني األرجنتني وأوروغواي يف 2 
آذار/مارس 2004 )الفقرات 125 - 131(

تالحظ احملكمة أنه وإن مل يعرتض الطرفان على وجود “التفاهم” 
الــــــــــذي توصل إليه وزيرا خارجيــــــــــة الدولتني يف 2 آذار/مارس 2004، 
فهمــــــــــا خمتلفان بشــــــــــأن مضمونه ونطاقه  وإن هــــــــــذا التفاهم، أيًّا كانت 
تســــــــــميته على وجه التحديــــــــــد وأيًّا كان الصك الذي هو مســــــــــجل فيه 
)حماضر اللجنة اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي(، فإنه ملزم للطرفني بقدر ما 
اتفق الطرفان عليه بشــــــــــأنه وجيب أن يراعياه حبسن نية  وإهنما خموالن 
باخلــــــــــروج عن اإلجراءات اليت وضعها النظام األساســــــــــي لعام 1975، 
فيما يتعلق بأّي مشروع بعينه عماًل باتفاق ثنائي مالئم  وتشري احملكمة 
إىل أن الطرفني خمتلفان بشأن مسألة ما إذا كان إجراء إبالغ املعلومات 
املنصوص عليه يف “التفاهم” سيحل، إن ُطبِّق، حمل اإلجراء املنصوص 
عليه يف النظام األساســــــــــي لعام 1975  لكن هــــــــــذا اإلحالل، أيًّا كان 
شكله، يتوقف على التزام أوروغواي باإلجراء املنصوص عليه يف ذلك 

“التفاهم” 
قــــــــــررت احملكمة أن املعلومات اليت وافقت أوروغواي على حتويلها 
إىل اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي يف “التفاهم” املؤرخ يف 2 آذار/
مارس 2004، مل ُترَســــــــــل أبدًا  ومن مث، ال تســــــــــتطيع احملكمة أن تقبل 
إدعاء أوروغواي بأن “التفاهم” وضع حداً لنزاعها مع األرجنتني فيما 
يتعلق بطاحونة سي أم يب )إنسي(، بشأن تنفيذ اإلجراء املنصوص عليه 

يف املادة 7 من النظام األساسي لعام 1975 
عــــــــــالوة على ذلك، تالحظ احملكمــــــــــة أنه عندما مت التوصل إىل هذا 
“التفاهم” كان مشــــــــــروع سي أم يب )إنسي( هو املشروع الوحيد قيد 
النظر، ولذلك فإنه ال ميكن توســــــــــيع نطاقه ليشــــــــــمل مشــــــــــروع أوريون 
)بوتنيا(، كما تدعي أوروغواي  وإن اإلشارة إىل الطاحونتني كلتيهما 
مل ُتبَد إاّل ابتداء من متوز/يوليه 2004، يف ســــــــــياق خطة بروســــــــــل  غري 
أن هذه اخلطة ُتعىن فقط بتدابري الرصد ومراقبة النوعية البيئية ملياه النهر 
يف منطقيت طاحونيت اللباب، ال اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 7 

من النظام األساسي لعام 1975 
استنتجت احملكمة أن “التفاهم” املؤرخ يف 2 آذار/مارس 2004 
كان سيكون مبثابة إعفاء أوروغواي من التزاماهتا مبوجب املادة 7 من 
النظام األساسي لعام 1975 إن كان ذلك هو الغرض من “التفاهم”، 
لــــــــــو أن أوروغواي امتثلت ألحــــــــــكام “التفاهم”  وتــــــــــرى احملكمة أن 
أوروغــــــــــواي مل تفعــــــــــل ذلك  لذلك ال ميكن اعتبــــــــــار التفاهم بأنه أعفى 
أوروغواي من الوفاء بالتزاماهتا اإلجرائية اليت وضعها النظام األساسي 

لعام 1975 

 االتفاق الذي أنشأ الفريق الفين الرفيع املستوى 
)الفقرات 132 - 150(

تالحظ احملكمة أنه تنفيذاً لالتفاق الذي توصل إليه رئيسا مجهورييت 
األرجنتني وأوروغــــــــــواي يف 5 أيار/مايو 2005، أصدر وزيرا خارجية 
الدولتني بيانًا صحفيًا يف 31 أيار/مايو 2005 أعلنا فيه إنشــــــــــاء الفريق 
الفين الرفيع املســــــــــتوى، الذي يشــــــــــري إليه الطرفان باملختصر اإلنكليزي 

GTAN )غتان( 

تشري احملكمة إىل أنه ال يوجد سبب للتمييز، كما فعلت أوروغواي 
واألرجنتني كلتامها ألغراض قضية كل منهما، بني اإلحالة على أساس 
املــــــــــادة 12 واملادة 60 من النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975  فبينما من 
الصحيــــــــــح أن املادة 12 تنص على الرجوع إىل اإلجراء املشــــــــــار إليه يف 
الفصل اخلامس عشر، إذا مل تؤد املفاوضات إىل اتفاق يف غضون 180 
يومًا، فإن مقصدها ينتهي هناك  مث يســــــــــري مفعول املادة 60، ال سيما 
ن أيًّا من الطرفني مــــــــــن تقدمي دعوى إىل  الفقــــــــــرة األوىل منها، الــــــــــيت متكِّ
احملكمة يف أّي نزاع يتعلق بتفســــــــــري أو تطبيق النظام األساســــــــــي ال ميكن 
تسويته مبفاوضات مباشــــــــــرة بينهما  وتشمل هذه الصياغة أيضًا النزاع 
املتصل بتفســــــــــري أو تطبيق املادة 12، كأي نص آخر من نصوص النظام 

األساسي لعام 1975 
تالحظ احملكمة أن البيان الصحفي الصادر يف 31 أيار/مايو 2005 
يبني وقوع اتفاق بني دولتني على إنشــــــــــاء إطار عمل، وهو الفريق الفين 
الرفيع املستوى، بغية دراســــــــــة وحتليل وتبادل املعلومات عن آثار عملية 
َعي الســــــــــليولوز، اللذين تقوم مجهورية أوروغواي الشرقية ببنائهما  مصنـَ
على النظام اإليكولوجي لنهر أوروغواي املشرتك بينهما، مع طلب “أن 

ينتج الفريق املذكور تقريراً أّوليًا يف غضون فرتة 180 يومًا” 
تعرتف احملكمة بأن الفريق الفين الرفيع املستوى أنشئ بغية التمكني 
من إجراء املفاوضات املنصوص عليها يف املادة 12 من النظام األساسي 
لعام 1975، وفرتة 180 يومًا أخرى لتنفيذه  وكان من املقرر مبوجب 
املادة 11 أن جُترى هذه املفاوضات بني الطرفني بغية التوصل إىل اتفاق 
حاملا أرســــــــــل الطرف املبلَّغ رســــــــــالة إىل الطرف اآلخر بواسطة اللجنة، 

حيدد فيها:
“مــــــــــا هي جوانب العمل أو برنامج العمليــــــــــات اليت ميكن أن تضر 
كثرياً باملالحة أو بنظام النهر أو بنوعية مياهه، واألسباب الفنية اليت 
يستند إليها هذا االستنتاج والتغيريات املقرتحة يف اخلطة أو برنامج 

العمليات” 
احملكمــــــــــة تعرف أن املفاوضات املنصــــــــــوص عليها يف املادة 12 من 
النظام األساســــــــــي لعام 1975 تشــــــــــكل جزًءا من اإلجراء الكلي الذي 
ن الطرفني، باالشــــــــــرتاك  وضعته املواد 7 إىل 12، وهو مرتب بطريقة متكِّ
مع اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، يف هناية العملية، من الوفاء بالتزامهما 
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مبنع وقوع أّي ضرر كبري عرب احلدود ميكن أن يســــــــــبب أنشــــــــــطة ضارة 
حمتملة ألّي من الطرفني 

لذلك تعترب احملكمة أن االتفاق الذي أُنشــــــــــئ به الفريق الفين الرفيع 
املســــــــــتوى، وإن كان ُينشئ هيئة تفاوض قادرة على متكني الطرفني من 
الســــــــــعي إىل حتقيق اهلدف نفســــــــــه كما هو مبني يف املادة 12 من النظام 
األساســــــــــي لعام 1975، ال ميكن تفسريه بأنه ُيعرب عن اتفاق الطرفني 

على االنتقاص من التزامات إجرائية أخرى وضعها النظام األساسي 
نتيجة لذلك، وجدت احملكمة أن األرجنتني، بقبوهلا إنشــــــــــاء الفريق 
الفين الرفيع املســــــــــتوى مل تتنازل، كمــــــــــا تدعي أوروغواي، عن حقوقها 
اإلجرائية األخرى اليت آلت إليها بفضل النظام األساســــــــــي لعام 1975، 
وال إمكانية التذرع مبســــــــــؤولية أوروغواي عن أّي انتهاك هلذه احلقوق  
ومل توافق على تعليق تشــــــــــغيل األحكام اإلجرائية للنظام األساسي لعام 
1975  بل إن املادة 57 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعقودة يف 
23 أيار/مايو 1969، بشــــــــــأن “تعليق تنفيذ املعاهدة” مبا يف ذلك كما 
جاء يف تعليق جلنة القانون الدويل، تعليق “تشغيل     بعض أحكامها” 
)حوليــــــــــة جلنة القانون الدويل، 1966، اجمللــــــــــد الثاين، الصفحة 251(، 
تنص على أنه ال ميكن التعليق “إاّل وفقًا لنصوص املعاهدة” أو “مبوافقة 

مجيع األطراف” 
تالحظ احملكمة عالوة على ذلك، أن االتفاق على إنشــــــــــاء الفريق 
الفين الرفيع املســــــــــتوى، بإشــــــــــارته إىل “مصنعي السليولوز اللذين جيري 
بناؤمها يف مجهورية أوروغواي الشرقية” إمنا يذكر حقيقة بسيطة ال ميكن 

تفسريها، كما تدعي أوروغواي، بأهنا قبول من األرجنتني لبنائهما 
قررت احملكمة أن أوروغواي ليســــــــــت خمّولة، طيلة فرتة املشاورات 
واملفاوضات املنصوص عليهما يف املواد 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، ال لبناء وال لإلذن ببناء الطاحونتني املخطط هلما وحمطة 
املينــــــــــاء  وإن من املنايف هلدف النظام األساســــــــــي لعام 1975 ومقصده 
البدء بتنفيذ نشــــــــــاط متنازع فيه قبل تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها 
يف “اآللية املشرتكة الضرورية لالستخدام األمثل والرشيد للنهر” )املادة 
1(  غري أن املادة 9 تنص على أنه:“إذا مل ُيثر الطرف املبلَّغ أّي اعرتاض 
أو مل يرد يف أثناء الفرتة احملددة يف املادة 8 ]180 يومًا[، جيوز للطرف 

اآلخر أن ينفذ أو يأذن بتنفيذ العمل املخطط له” 
بنــــــــــاًء على ذلك، مــــــــــن رأي احملكمة أنه ما دامــــــــــت اآللية اإلجرائية 
للتعاون بــــــــــني الطرفني ملنع وقوع ضرر كبري علــــــــــى واحد منهما تؤدي 
عملها فإن الدولة اليت تبدأ نشــــــــــاطًا خمططًا ملزمة بعدم اإلذن هبذا العمل 

ومن باب أوىل أن تلتزم بعدم تنفيذه 
تالحظ احملكمة، عالوة على ذلك، أن النظام األساسي لعام 1975 
يتفــــــــــق متامًا مع متطلبات القانون الدويل بشــــــــــأن هذا املوضوع، ألن آلية 
التعاون بني الدولتني حمكومة مببدأ حسن النية  والواقع أنه وفقًا للقانون 
الــــــــــدويل العريف، كما هو منعكس يف املــــــــــادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون 
املعاهدات املعقودة يف عام 1969، “كل معاهدة سارية ملزمة لألطراف 
فيها وجيب أداؤها من ِقَبل هذه األطراف حبسن نية”  وينطبق هذا على 

مجيع االلتزامات املنشــــــــــأة مبعاهدة، مبا يف ذلك االلتزامات اإلجرائية اليت 
هي أساسية للتعاون بني الدول 

يف رأي احملكمة، أنه ال داعي آللية التعاون املنصوص عليها يف املواد 
7 إىل 12 من النظام األساسي لعام 1975 إذا كان الطرف الذي أنشأ 
النشــــــــــاط املخطط له ســــــــــيأذن بتنفيذه أو ينفذه دون االنتظار حىت تنتهي 
تلك اآللية من عملها  والواقع أنه إذا كان األمر كذلك، فإن املفاوضات 

بني الطرفني مل يعد هلا أّي غرض 
يف هذا الصدد، خالفًا ملا تدعيه أوروغواي، ال يشكل العمل األّويل 
الذي أقرته أوروغواي بشأن طاحونيت اللباب يف املوقعني اللذين أقرهتما 
أوروغواي وحده اســــــــــتثناًء من هذه القاعدة  وهذا العمل ال يشكل يف 

الواقع جزًءا أساسيًا من بناء الطاحونتني املخطط هلما 
تستنتج احملكمة أن االتفاق على إنشاء الفريق الفين الرفيع املستوى 
ال تسمح ألوروغواي باالنتقاص من التزاماهتا باإلبالغ ونقل املعلومات 
مبوجب املادة 7 من النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975، وأهنا بإذهنا ببناء 
 الطاحونتني وحمطــــــــــة امليناء يف فراي بينتوس قبل انتهاء فرتة املفاوضات، 
مل تــــــــــِف بالتزامهــــــــــا بالتفاوض الــــــــــذي نصت عليه املــــــــــادة 12 من النظام 
األساسي  ونتيجة لذلك أمهلت أوروغواي آلية التعاون املنصوص عليها 

يف املواد 7 إىل 12 من النظام األساسي لعام 1975 كلها 
التزامات أوروغواي عقب انتهاء فرتة املفاوضات   )د( 

)الفقرات 151 - 158(
حتيل املادة 12 الطرفني، إذا مل يتوصال إىل اتفاق يف غضون 180 

يومًا، إىل اإلجراء املشار إليه يف الفصل اخلامس عشر 
حيتوي الفصل اخلامس عشــــــــــر على مادة واحــــــــــدة، هي املادة 60، 

وفيما يلي نصها:
“أّي نزاع بشــــــــــأن تفسري أو تطبيق املعاهدة والنظام األساسي 
يتعذر تسويته يف مفاوضات مباشرة ميكن أن حييله أّي من الطرفني 

إىل حمكمة العدل الدولية 
يف احلاالت املشــــــــــار إليها يف املادتني 58 و59، ميكن ألّي من 
الطرفني أن يقدم أّي نزاع بشــــــــــأن تفسري أو تطبيق املعاهدة والنظام 
األساســــــــــي إىل حمكمة العدل الدولية، إذا تعذرت تسوية النزاع يف 

غضون 180 يومًا بعد اإلبالغ املشار إليه يف املادة 59 ”
تالحظ احملكمة أن “االلتزام بعدم البناء”، الذي يقال إن أوروغواي 
تتحمله، بــــــــــني هناية فرتة املفاوضات وقرار احملكمــــــــــة، مل يوضع بصورة 
صرحية يف النظام األساسي لعام 1975 وال هو مستمد من أحكام ذلك 
النظــــــــــام  فاملادة 9 فقط تنص على مثل هذا االلتــــــــــزام أثناء أداء اإلجراء 

املنصوص عليه يف املواد 7 إىل 12 من النظام األساسي 
عالوة على ذلك، إذا اســــــــــتمر اخلالف بني الطرفني على النشــــــــــاط 
املخطــــــــــط له يف هنايــــــــــة فرتة املفاوضات، ال ينص النظام األساســــــــــي على 
إعطاء احملكمة اليت ســــــــــيقدم إليها األمر من ِقَبل الدولة املعنية، كما تقول 
األرجنتني، أن تقرر ما إذا كانت ستأذن بالنشاط املذكور أم ال  وتشري 
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احملكمــــــــــة إىل أنه بينما يعطيها النظام األساســــــــــي لعام 1975 اختصاصًا 
بتسوية أّي نزاع يتعلق بتفسريه أو تطبيقه، ال يعطيها الدور املتمثل بأن 
تقرر كمرجع أخري ما إذا كانت ســــــــــتأذن باألنشطة املخططة أم ال  بناًء 
على ذلك، فإن الدولة املنشئة للخطة ميكن، يف هناية فرتة املفاوضات، أن 

متضي قدمًا يف البناء، متحملًة املخاطر املرتتبة على ذلك 
رأت احملكمــــــــــة، بقرارهــــــــــا الصــــــــــادر يف 13 متوز/يوليه 2006، أن 
“بنــــــــــاء ]الطاحونتني[ يف املوقع الراهن ال ميكن اعتباره أنه ينشــــــــــئ أمراً 
واقعًا” )طاحونتا اللباب الواقعتان على هنر أوروغواي )األرجنتني ضد 
أوروغــــــــــواي(، تدابري مؤقتة، األمر الصــــــــــادر يف 13 متوز/يوليه 2006، 
تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2006، الصفحة 133، الفقرة 78(  
وبذلك فإن احملكمة، بإصدارها قرارها يف موضوع النزاع بني الطرفني، 

هي الضامن النهائي المتثاهلما للنظام األساسي لعام 1975 
واســــــــــتنتجت احملكمــــــــــة أن أوروغواي مل تتحمــــــــــل أّي “التزام بعدم 
البناء” بعــــــــــد انتهاء فرتة املفاوضات املنصوص عليها يف املادة 12 يف 3 
شباط/فرباير 2006، وأن الطرفني قد قررا بذلك التاريخ أن املفاوضات 
اليت أجريت يف إطار الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى قد فشــــــــــلت  ونتيجة 
لذلك فإن التصرف غري املشــــــــــروع الذي تصرفته أوروغواي ال ميكن أن 

ميتد بعد تلك الفرتة 
االلتزامات املوضوعية )الفقرات 159 - 266(  - 5

حتّولــــــــــت احملكمة، بعد أن أثبتت أن أوروغواي انتهكت االلتزامات 
اإلجرائية املتمثلة باإلبالغ ونقل املعلومات والتفاوض بالقدر واألسباب 
املذكورة أعاله، إىل مسألة وفاء تلك الدولة بااللتزامات املوضوعية اليت 

وضعها النظام األساسي لعام 1975 
 عبء اإلثبات والبينة القائمة على اخلربة 

)الفقرات 160 - 168(
قبل أن تتناول احملكمة دراســــــــــة االنتهــــــــــاكات املزعومة لاللتزامات 
املوضوعيــــــــــة مبوجب النظام األساســــــــــي لعام 1975، تناولت مســــــــــألتني 

أّوليتني، ومها عبء اإلثبات والبينة القائمة على اخلربة 
تعتــــــــــرب احملكمة، بداية، أنه وفقًا للمبدأ الثابت جيداً - مبدأ أن البينة 
علــــــــــى من ادعى، من واجب الطرف الذي يدعي بوقائع معينة أن يثبت 
وجود هذه الوقائع  وقد متســــــــــكت احملكمة هبذا املبدأ باستمرار وتطبقه 

على الوقائع اليت يدعي هبا املدعي واملدعى عليه على حّد سواء 
تالحظ احملكمة أن من املتوقع من املدعي طبعًا، بالدرجة األوىل، أن 
يقــــــــــدم البينة ذات الصلة إلثبات ادعاءاته  غري أن هذا ال يعين أن املدعى 
عليــــــــــه ال ينبغي أن يتعاون يف تقــــــــــدمي البينة اليت يف حوزته واليت ميكن أن 

تساعد احملكمة على حل النزاع املقدم إليها 
فيمــــــــــا يتعلق باحلجــــــــــج اليت قدمتها األرجنتني بشــــــــــأن عكس عبء 
اإلثبـــــــــــــات وبأنه يوجد، جتــــــــــاه كل من الطرفني تســــــــــــاو يف حتمل عبء 

 اإلثبــــــــــات مبوجب النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975، تــــــــــرى احملكمة أنه 
رمبا يكون النهج التحوُّطي ذا صلة يف تفسري وتطبيق أحكام النظام لكن 
هذا ال يستتبع أنه ينطبق على عكس عبء االثبات  وترى احملكمة أيضًا 
أنه ال يوجد أّي شــــــــــيء يف نظام عام 1975 نفســــــــــه يشري إىل أنه يضع 

عبء اإلثبات بالتساوي على الطرفني 
مث حتّولت احملكمة إىل مسألة البّينة على أساس اخلربة  فقد وضعت 
األرجنتــــــــــني وأوروغواي كلتامها أمــــــــــام احملكمة قدراً كبــــــــــرياً من املواد 
الوقائعية والعلميــــــــــة تأييداً الدعاءات كل منهما  وقدمتا كذلك تقارير 
ودراســــــــــات أعّدها خرباء واستشــــــــــاريون معينون مــــــــــن قبل كل واحدة 
منهما وكذلك خرباء واستشــــــــــاريون آخرون عينتهما املؤسســــــــــة املالية 
الدولية بوصفها اجلهة املقرضة للمشروع  وقد َمُثل بعض هؤالء اخلرباء 

أمام احملكمة كمستشارين قانونيني هلذا الطرف أو ذاك لتقدمي البينة 
غري أن الطرفني خمتلفان بشــــــــــأن دقة وموثوقية الدراسات والتقارير 
املقدمــــــــــة كجــــــــــزء من الســــــــــجل والــــــــــيت أعدهــــــــــا، من جهــــــــــة، خرباؤمها 
واستشــــــــــاريومها، ومن جهة أخرى خرباء الشــــــــــركة املالية الدولية، واليت 

حتتوي يف كثري من احلاالت على ادعاءات واستنتاجات متناقضة 
تقــــــــــول احملكمة إهنا أولت عناية بالغة للمــــــــــواد املقدمة من الطرفني، 
كما يتبني يف نظرها يف البينات املتعلقة باالنتهاكات املزعومة لاللتزامات 
املوضوعية  والحظت احملكمــــــــــة، فيما يتعلق باخلرباء الذين َمُثلوا أمامها 
كمستشــــــــــارين قانونيني يف جلســــــــــات االســــــــــتماع، أهنا وجدت أن من 
األفضــــــــــل لو أن الطرفني قدمامها كشــــــــــهود خــــــــــرباء مبوجب املادتني 57 
و64 من الئحة احملكمة، بداًل من ادخاهلما يف وفديهما كمستشــــــــــارين 
قانونيني  وتعترب احملكمة بالفعل أن األشــــــــــخاص الذين قدموا بينات أمام 
احملكمــــــــــة اســــــــــتناداً إىل معرفتهم العلمية أو التقنية وعلى أســــــــــاس خربهتم 
الشــــــــــخصية ينبغي أن ُيدلوا بشهادات أمام احملكمة كخرباء، وشهود، أو 
يف بعض احلاالت كخرباء وشهود معًا، بداًل من أن ميثلوا كمستشارين 
قانونيني، لكي يتعرضوا لطرح أسئلة عليهم من الطرف اآلخر وكذلك 

من احملكمة نفسها 
أما فيما يتعلق باســــــــــتقالل هؤالء اخلــــــــــرباء، فإن احملكمة ال جتد من 
الضــــــــــروري، لكي حتكم يف القضية الراهنة، الدخول يف مناقشــــــــــة عامة 
للمزايا النســــــــــبية للوثائق والدراسات اليت أعدها اخلرباء واالستشاريون 
للطرفني وموثوقيتها وصالحيتها  وإمنا حتتاج فقط إىل مراعاة حقيقة أنه 
على الرغم من كرب حجم وتعقد املعلومات الوقائعية اليت ُقدمت إليها، 
تظل هي املسؤولة، بعد النظر امللي يف مجيع األدلة املقدمة من الطرفني، 
عن تقرير أّي الوقائع جيب أن تعترب ذات صلة وتقدير قيمتها اإلثباتية، 
وجيب أن تتوصل إىل اســــــــــتنتاجات منها حســــــــــبما يكون ذلك مناسبًا  
وهكذا فإن احملكمة، إذ حتافظ على ممارســــــــــتها، ستقرر هي نفسها أمهية 
هذه الوقائع، على أســــــــــاس األدلة املقدمــــــــــة إليها، مث تطبق القواعد ذات 
الصلة من القانون الدويل على هذه الوقائع اليت حتققت من وجودها 
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 االنتهاكات املزعومة لاللتزامات املوضوعية 
)الفقرات 169 - 266(

االلتزام باملسامهة يف االستخدام األمثل والرشيد  )أ( 
 للنهر )املادة 1 من النظام األساسي لعام 1975( 

)الفقرات 170 - 177(
تالحــــــــــظ احملكمة أن املادة 1، كما هي مذكــــــــــورة يف عنوان الفصل 
األول من النظام األساسي لعام 1975، تبني الغرض من النظام األساسي  
وبذلك ُيسرتَشــــــــــد هبا يف تفسري االلتزامات املوضوعية، لكنها يف حّد ذاهتا 
ال تضع حقوقًا حمددة والتزامات حمددة للطرفني  وإن االســــــــــتخدام األمثل 
والرشــــــــــيد ســــــــــوف يتحقق بواســــــــــطة الوفاء بااللتزامات املقررة يف النظام 
األساسي لعام 1975 حلماية البيئة واإلدارة املشرتكة هلذا املورد املشرتك  
وجيب أيضًا ضمان هذا اهلدف بواسطة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، 
اليت تشــــــــــكل “اآللية املشــــــــــرتكة” لتحقيق ذلك، وبواســــــــــطة اللوائح اليت 

اعتمدهتا وكذلك اللوائح والتدابري اليت اعتمدها الطرفان 
تشــــــــــري احملكمة إىل أن الطرفني عقدا معاهدة تضم النظام األساسي 
لعــــــــــام 1975، تنفيذاً للمادة 7 من معاهدة عام 1961، تســــــــــتدعي من 
الطرفني أن ينشئا مشرتكني نظامًا الستخدام النهر يشمل، فيما يشمله، 
أحكامًا ملنع التلوث ومحاية البيئة املائية وحفظها  ولذلك ميكن أن ُينظر 
إىل االستخدام األمثل والرشيد باعتباره ركنًا أساسيًا لنظام التعاون الذي 
أقامه النظام األساســــــــــي لعام 1975 واآللية املشرتكة اليت أُنشئت لتنفيذ 

هذا التعاون 
تعترب احملكمة أن حتقيق االســــــــــتخدام األمثل والرشيد يستدعي إقامة 
توازن بــــــــــني حقوق الطرفني واحتياجاهتما الســــــــــتخدام النهر ألنشــــــــــطة 
اقتصادية وجتارية من جهــــــــــة، وااللتزام حبمايته من أّي ضرر للبيئة ميكن 
أن تســــــــــببه هذه األنشــــــــــطة، من جهة أخرى  وتنعكس احلاجة إىل إقامة 
هذا التوازن يف أحكام خمتلفة من أحكام النظام األساسي لعام 1975، 
تنشئ حقوقًا والتزامات للطرفني وعليهما، مثل املواد 27، و36، و41  
وتســــــــــتنتج احملكمة أهنا لذلك ستقوم بتقدير سلوك أوروغواي، يف إذهنا 
ببناء وتشغيل طاحونة أوريون )بوتنيا(، يف ضوء هذه األحكام الواردة يف 
النظام األساسي لعام 1975، واحلقوق والواجبات اليت يقررها النظام 

فيما يتعلق باملادة 27، ترى احملكمة أهنا تضم عالقات االتصال بني 
االستخدام املنصف واملعقول ملورد مشــــــــــرتك وإقامة التوازن بني التنمية 

االقتصادية ومحاية البيئة اليت هي جوهر التنمية املستدامة 
االلتزام بضمان أن إدارة األرض واحلراج ال تضر  )ب( 

بنظام النهر وال بنوعية مياهه )املادة 35 من النظام 
األساسي لعام 1975( )الفقرات 178 - 180(

ترى احملكمة أن األرجنتني مل تثبــــــــــت ادعاءها بأن قرار أوروغواي 
تنفيذ عمليات كبرية لزراعة أشــــــــــجار األوكالبتــــــــــوس لتوفري املواد اخلام 
لطاحونــــــــــة أوريــــــــــون )بوتنيا(، هلا أثر ليس علــــــــــى إدارة الرتبة واحلراج يف 

أوروغواي فقط وإمنا على نوعية مياه النهر أيضًا 

االلتزام بتنسيق التدابري لتجنب حدوث تغيريات يف  )ج( 
التوازن االيكولوجي )املادة 36 من النظام األساسي 

لعام 1975( )الفقرات 181 - 189(
تشــــــــــري احملكمة إىل أن املــــــــــادة 36 تنص على أن “يقــــــــــوم الطرفان 
بالتنســــــــــيق، بواســــــــــطة اللجنة اإلدارية، للتدابري الالزمة لتجنب حدوث 
أّي تغيري يف التــــــــــوازن اإليكولوجي ومكافحة اآلفات والعوامل الضارة 

األخرى يف النهر واملناطق املتأثرة بالنهر” 
تــــــــــرى احملكمة أن الوفاء هبذا االلتزام ال يتوقع منه أن يأيت بواســــــــــطة 
عمــــــــــل فردي يقوم بــــــــــه أّي من الطرفني متصرفًا لوحده  وإمنا يســــــــــتدعي 
تنفيذه تنسيقًا بواسطة اللجنة اإلدارية  وهو يعكس ُبعد االهتمام املشرتك 
يف النظام األساسي لعام 1975، ويعرب عن مقاصد إنشاء اآللية املشرتكة 
اليت ســــــــــتتوىل تنســــــــــيق األعمال والتدابري اليت يتخذهــــــــــا الطرفان لإلدارة 
املســــــــــتدامة واحلماية البيئية للنهر  وقد اعتمد الطرفان بالفعل هذه التدابري 
بواسطة سن معايري من ِقَبل اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي  وتوجد هذه 
املعايري يف الفرعني هاء 3 وهاء 4 من ملخص أعمال اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي  ويتمثل مقصد من مقاصد الفرع هاء 3 يف “محاية وحفظ 
امليــــــــــاه وتوازهنا اإليكولوجي”  وكذلك جــــــــــاء يف الفرع هاء 4 أن هذا 

الفرع ُوضع وفقًا للمواد 36 و37 و38 و39 
ترى احملكمة أن مقصد املادة 36 من النظام األساسي لعام 1975 
هو منع التلوث عابر احلدود الذي من شأنه أن يغري التوازن اإليكولوجي 
للنهر بالتنسيق، بواسطة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، واعتماد التدابري 
الضرورية  وهي بذلك تفرض التزامًا على كلتا الدولتني باختاذ خطوات 
إجيابية لتجنب حدوث تغيريات يف التــــــــــوازن اإليكولوجي  وتتفق هذه 
اخلطوات ال مع اعتماد إطار تنظيمي، كما فعل الطرفان بواسطة اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي، فقط، وإمنا أيضًا مبراعاة إنفاذ الطرفني للتدابري 

املعتمدة  وكما أكدت احملكمة يف قضية غابسيكوفو - ناغيماروس:
“يف ميــــــــــدان محاية البيئة، يلزم احلرص واملنع بســــــــــبب طبيعة الضرر 
الــــــــــذي يلحق بالبيئة، الذي يكــــــــــون يف الغالب غري قابل لإلصالح، 
وبســــــــــبب احلدود املتأصلــــــــــة يف آلية إصالح هــــــــــذا النوع من الضرر 
ذاته” )مشــــــــــروع غابسيكوفو - ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا(، 
احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1997، الصفحة 78، 

الفقرة 140( 
تعتــــــــــرب احملكمــــــــــة أن االلتزام احملدد يف املــــــــــادة 36 موجه إىل الطرفني 
كليهما ويقرر الســــــــــلوك احملدد للتنســــــــــيق بني التدابري الضرورية بواسطة 
اللجنــــــــــة اإلدارية لتجنب حدوث تغيريات يف التوازن اإليكولوجي  وإن 
االلتزام باعتماد تدابري تنظيمية أو إدارية، إما بصورة فردية أو مشــــــــــرتكة 
بني الطرفني، وإنفاذ هذه التدابري التزام بالســــــــــلوك  ولذلك مطلوب من 
الطرفني كليهمــــــــــا، مبوجب املادة 36، أن ميارســــــــــا احلرص الواجب يف 
العمل بواســــــــــطة اللجنة اإلدارية بشــــــــــأن التدابري الضرورية حلفظ التوازن 

اإليكولوجي للنهر 
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هذا احلــــــــــرص واملنع أكثر أمهية يف حفظ التوازن اإليكولوجي، ألن 
األثر الســــــــــليب ألنشطة البشــــــــــر على مياه النهر رمبا يؤثر يف عناصر أخرى 
من عناصر النظام اإليكولوجي للمجرى املائي، مثل النباتات واحليوانات 
الــــــــــيت تعيش فيه والرتبة اليت يف قاعه  وإن االلتزام بالتنســــــــــيق، بواســــــــــطة 
اللجنة اإلدارية، واعتماد التدابري الضرورية، وكذلك إنفاذ هذه التدابري 
ومراعاهتا يكون هلا يف هذا الســــــــــياق دور مركزي للنظام اإلمجايل حلماية 
هنر أوروغواي الذي وضعه النظام األساســــــــــي لعام 1975  لذلك، من 

األمهية مبكان أن حيرتم الطرفان هذا االلتزام 
تســــــــــتنتج احملكمة أن األرجنتني مل تظهر بشكل مقنع أن أوروغواي 
رفضت املشــــــــــاركة يف هذا التنســــــــــيق كما تنص عليه املادة 36، انتهاكًا 

منها هلذا احلكم 
االلتزام مبنع التلوث وحفظ البيئة املائية   )د( 

 )املادة 41 من النظام األساسي لعام 1975( 
)الفقرات 190 - 219(

تنص املادة 41 على ما يلي:
دون اإلجحــــــــــاف بالوظائف املنوطة باللجنة اإلدارية يف هذا الصدد 

يتعهد الطرفان مبا يلي:
محايــــــــــة وحفظ البيئة املائية وعلى وجه اخلصوص منع تلوثها،  )أ( 
بتقرير قواعد مالئمة و]اعتماد[ تدابري ]مالئمة[ وفقًا لالتفاقيات الدولية 
الســــــــــارية وعلى حنو يتفق حيثما كان ذلك مناسبًا مع املبادئ التوجيهية 

والتوصيات الصادرة عن اهليئات التقنية الدولية؛
عدم ختفيض ما يلي من النظم القانونية لكل منهما: )ب( 

املتطلبات التقنية السارية ملنع تلوث املياه؛  -  1
شدة العقوبات املنشأة لالنتهاكات؛  -  2

أن يبلغ بعضهما بعضًا بأّي قواعد ينوي أن يقررها فيما يتعلق  )ج( 
بتلوث املياه بغية إنشاء قواعد مكافئة، كل يف نظامه القانوين ”
قبل التحّول إىل حتليل املادة 41 تشري احملكمة إىل ما يلي:

“وجود االلتزام العام على الدول بضمان كون أنشطتها املنفذة يف 
األراضــــــــــي الواقعة حتت واليتهــــــــــا وإرادهتا حترتم بيئة الدول األخرى 
أو املناطق الواقعة خارج ســــــــــيطرهتا الوطنية يشــــــــــكل اآلن جزًءا من 
جمموعة القوانني الدولية املتصلة بالبيئة” )قانونية التهديد باألسلحة 
النووية أو اســــــــــتخدامها؛ فتوى، تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعام 

1996 )أواًل(، الصفحة 242، الفقرة 29( 
أواًل، تــــــــــرى احملكمة أن املادة 41 متيّــــــــــز متييزاً واضحًا بني الوظائف 
التنظيمية املنوطة باللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي مبوجب النظام األساسي 
لعام 1975، واليت عوجلت يف املادة 56 من النظام األساسي، وااللتزام 
 الــــــــــذي تفرضه على األطراف باعتماد قواعــــــــــد وتدابري، كل على حدة، 
لــــــ “محاية وحفظ البيئة املائية وعلى وجه اخلصوص منع تلوثها”  وبذلك 
له الطرفان مبوجب املادة 41، الذي خيتلف عن  فإن االلتزام الــــــــــذي حتمَّ

االلتزامات اليت حتمَّالها مبوجب املادتني 36 و56 من النظام األساسي 
لعــــــــــام 1975، يتمثل يف اعتماد قواعد وتدابــــــــــري مالئمة يف إطار النظم 
القانونيــــــــــة الداخلية لكل منهما، حلماية وحفظ البيئة املائية ومنع تلوثها  
ويؤيد هذا االســــــــــتنتاَج نصُّ الفقرتــــــــــني )باء( و)ج( من املادة 41، اللتني 
تشــــــــــريان إىل احلاجة إىل عدم إنقاص املتطلبات التقنية وشــــــــــدة العقوبات 
السارية بالفعل فيما يتعلق بتشريع كل من الطرفني، وكذلك احلاجة إىل 
إبالغ كل من الطرفني للطرف اآلخر بالقواعد اليت يريد سنها بغية وضع 

قواعد مكافئة هلا يف نظمها القانونية 
ثانيــــــــــًا، ترى احملكمة أن جمــــــــــرد قراءة نص املادة 41 تشــــــــــري إىل أن 
القواعد والتدابري املراد من الطرفني أن يقرراها، كل يف نظامه القانوين، 
والــــــــــيت جيب أن تكون “وفقًا لالتفاقيات الدولية الســــــــــارية” و“متفقة، 
حيثما ما كان ذلك مناسبًا، مع املبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة 

عن اهليئات التقنية الدولية” 
ثالثًا، االلتزام بــــــ “حفظ البيئة املائية، ال ســــــــــيما منع تلوثها، بتقرير 
 القواعــــــــــد والتدابــــــــــري املالئمة” التــــــــــزام بالتصرف مع احلــــــــــرص الواجب 
فيمــــــــــا يتعلق جبميع األنشــــــــــطة اليت جتري حتت ســــــــــيادة وإدارة كل من 
الطرفني  وهو التزام يســــــــــتتبع ال جمرد اعتماد القواعد والتدابري املناسبة، 
وإمنا يتطلب مســــــــــتوى حمدداً من احلرص يف إنفاذها وممارســــــــــة السيطرة 
اإلداريــــــــــة اليت تنطبق على العاملني يف القطاعني العام واخلاص، كمراقبة 
األنشــــــــــطة اليت تضطلع هبا هذه اجلهات الفاعلة، حلماية حقوق الطرف 
اآلخر  وإن الطرف األساسي لعام 1975 يتحمل تبعًا لذلك مسؤوليته 
إذا تبني أنه قصر يف التصرف حبرص وبذلك تتخذ مجيع التدابري املناسبة 
إلنفاذ لوائحه ذات الصلة على اجلهة الفاعلة يف القطاع العام أو اخلاص 
حتت سيادة ذلك الطرف  وإن االلتزام باحلرص الواجب مبوجب املادة 
41 )أ( يف اعتمــــــــــاد وإنفاذ القواعــــــــــد والتدابري املالئمة يتعزز زيادة على 
ذلــــــــــك بطلب أن تكون هذه القواعد والتدابري “وفقًا لالتفاقات الدولية 
الســــــــــارية” و“متفقة، حيثما كان ذلك مناســــــــــبًا، مع املبادئ التوجيهية 
والتوصيــــــــــات الصادرة عن اهليئات التقنيــــــــــة الدولية”  وإن هلذا املطلب 
ميزة تتمثل يف أنه يضمن أن القواعد والتدابري املعتمدة من قبل الطرفني 
كليهما ينبغي أن تتفق مع االتفاقات الدولية السارية وتأخذ يف احلسبان 

املعايري التقنية املتفق عليها دوليًا 
وأخرياً، تالحظ احملكمة أن نطاق االلتزام مبنع التلوث جيب أن يتقرر 
يف ضوء تعريف التلوث الوارد يف املادة 40 من النظام األساســــــــــي لعام 
1975  وتنص املادة 40 على: “أنه ألغراض هذا النظام األساســــــــــي، 
يعين التلوث إدخال اإلنسان بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف البيئة املائية 
مواد أو طاقة هلا آثار ضارة”  وقد ُعرِّف مصطلح “اآلثار الضارة” يف 

موجز أعمال اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي كما يلي:
“أّي تغيري يف نوعية املياه حيول أو يعوق أّي اســــــــــتخدام مشــــــــــروع 
للمياه، ويســــــــــبب آثاراً ضارة أو أضراراً للموارد احلية، ويشــــــــــكل 
خماطر على صحة اإلنســــــــــان، أو هتديداً لألنشطة املائية، مبا يف ذلك 
الصيــــــــــد أو ختفيض األنشــــــــــطة الرتفيهية” )العنــــــــــوان األول، الفصل 
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األول، الفــــــــــرع 2، املــــــــــادة 1 )ج( من الفرع )هــــــــــاء 3 من موجز 
أعمال اللجنة اإلدارية( 

تــــــــــرى احملكمة، أن القواعد اليت تقاس عليهــــــــــا أّي ادعاءات بانتهاك 
القواعــــــــــد، وعلى وجه أكثر حتديــــــــــداً - اليت يتقرر مبوجبها وجود “آثار 
ضــــــــــارة”، موجــــــــــودة يف النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975، ويف املوقف 
املنســــــــــق للطرفني الذي وضع بواســــــــــطة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
)مثل العبــــــــــارات التقدميية للمادة 41 واملادة 56 من النظام األساســــــــــي 
كما تتصورها العبارات االســــــــــتهاللية يف املادتــــــــــني 41 و56 من النظام 
األساســــــــــي(، ويف اللوائح اليت اعتمدها كل من الطرفني يف إطار احلدود 
املنصــــــــــوص عليهــــــــــا يف النظام األساســــــــــي لعام 1975 )كمــــــــــا تتصورها 

الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من املادة 41( 
تشــــــــــمل مهام اللجنة اإلدارية لنهر أوروغــــــــــواي مبوجب املادة 56 
)أ( وضــــــــــع قواعد حتكم منع التلوث وصيانة املوارد احلية وحفظها  وإن 
اللجنة يف ســــــــــياق ممارســــــــــتها لصالحية وضع القواعد، اعتمدت يف عام 
1984 موجز اســــــــــتخدامات مياه هنر أوروغــــــــــواي وعدلت هذا املوجز 
فيمــــــــــا بعد  ويف عــــــــــام 1990، حينما اعتمدت اللجنة الفرع هاء 3 من 
املوجــــــــــز، اعرتف الطرفان أهنا وضعت مبوجب املادة 7 )و( من معاهدة 
عــــــــــام 1961 واملواد 35، و36، ومن 41 إىل 45، و56 )أ( )4( من 

النظام األساسي لعام 1975 
غري أن املعايري اليت وضعت يف املوجز ليســــــــــت جامعة مانعة  وكما 
أشري يف موضع سابق من هذا النص ينبغي تكملتها بقواعد وتدابري يراد 

أن يعتمدها كل من الطرفني يف حدود قوانينه احمللية 
ســــــــــوف تطبق احملكمة، باإلضافة إىل النظام األساسي لعام 1975، 
هاتــــــــــني اجملموعتني من القواعد لكي تقــــــــــرر ما إذا كانت االلتزامات اليت 
تعهــــــــــد الطرفــــــــــان أن تفيا هبــــــــــا األطراف قد انُتهكت مــــــــــن حيث إطالق 
الســــــــــوائل من الطاحونة إىل النهر، وكذلك فيما يتعلق بأثر هذه السوائل 
املطلقة على نوعية ميــــــــــاه النهر وعلى توازهنا اإليكولوجي وعلى التنوع 

األحيائي فيها 

تقدير األثر البيئي )الفقرات 203 - 219(
تالحــــــــــظ احملكمة أنه لكي يفي الطرفــــــــــان وفاء صحيحًا بالتزاماهتما 
مبوجب املادة 41 )أ( و)ب( من النظام األساســــــــــي لعام 1975، جيب 
عليهما ألغراض محاية البيئة املائية وصيانتها فيما يتعلق باألنشــــــــــطة اليت 
ميكن أن تســــــــــبب أضرارا عرب احلدود، جيريــــــــــا تقديراً لألثر البيئي  وكما 
الحظت احملكمــــــــــة يف القضية املتعلقــــــــــة بالنزاع املتعلــــــــــق حبقوق املالحة 

واحلقوق املتصلة هبا، 
“توجــــــــــد أوضاع تكون فيها نية األطــــــــــراف لدى عقد معاهدة، أو 
رمبا يفــــــــــرتض أهنا تكــــــــــون، إعطاء املصطلحــــــــــات – أو بعض هذه 
املصطلحات – معىن أو مضمونــــــــــًا قاباًل للتطور، وليس حمدداً مرة 
واحدة ويبقى كذلك إىل األبد، لكي جتعل مثة جمااًل ألشــــــــــياء منها 
تطــــــــــورات القانون الدويل” )النزاع املتعلق حبقوق املالحة واحلقوق 

املتصلة هبا )كوســــــــــتاريكا ضد نيكاراغــــــــــوا(، احلكم الصادر يف 13 
متوز/يوليه 2009، الفقرة 64( 

هبذا املعىن، ينبغي تفســــــــــري االلتزام باحلماية واحلفظ، مبوجب املادة 
41 )أ( من النظام األساســــــــــي وفقًا ملمارســــــــــة اكتســــــــــبت يف السنوات 
األخــــــــــرية قبواًل كثرياً من الدول، ورمبا تعترب اآلن مطلبًا مبوجب القانون 
الــــــــــدويل العام، وهي إجراء تقدير لألثــــــــــر البيئي حيثما وجدت خطورة 
من أن يؤدي النشاط الصناعي املقرتح إىل ترك أثر سيئ كبري يف سياق 
عابر للحدود، خباصة على مورد مشــــــــــرتك  عالوة على ذلك، ال يعترب 
احلــــــــــرص الواجب، وما ينطوي عليــــــــــه من واجب احلرص واملنع، أنه قد 
مورس، إذا كانت األشغال اليت خيطط هلا أحد الطرفني وميكن أن تؤثر 
يف نظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه، مل جتر تقديــــــــــراً لألثر البيئي على اآلثار 

احملتملة هلذه األشغال 

تالحظ احملكمة أنه ال النظام األساســــــــــي لعام 1975، وال القانون 
الــــــــــدويل العام حيدد نطاق ومضمون تقدير األثر البيئي  وتشــــــــــري عالوة 
على ذلك إىل أن األرجنتني وأوروغواي ليســــــــــتا طرفني يف اتفاقية إسبو 
املتعلقــــــــــة بتقدير األثر البيئي يف ســــــــــياق عابر للحــــــــــدود  وأخرياً تالحظ 
احملكمة أن الصك الثاين الذي تشــــــــــري إليه األرجنتــــــــــني تأييداً حلججها، 
 وهو أهداف ومبادئ برنامج األمم املتحدة للبيئة، ليس ملزمًا للطرفني، 
وإمنــــــــــا هو جمرد مبــــــــــادئ توجيهية أصدرهتا هيئة تقنيــــــــــة دولية، جيب أن 
تؤخذ يف احلســــــــــبان من ِقَبل كل من الطرفني وفقــــــــــًا للمادة 41 )أ( يف 
اعتماد تدابري ضمن إطارها التنظيمي الداخلي  عالوة على ذلك، ينص 
هــــــــــذا الصك على أنه “ينبغي تقدير اآلثــــــــــار البيئية يف عملية تقييم األثر 
البيئي، بدرجة من التفصيل متناســــــــــبة مع احتمال أمهيته البيئية” )املبدأ 
رقم 5( دون إعطاء أّي إشــــــــــارة إىل احلّد األدىن من العناصر األساســــــــــية 
للتقديــــــــــر  ومــــــــــن مث ترى احملكمة أنه من شــــــــــأن كل دولــــــــــة أن تقرر يف 
تشــــــــــريعها الداخلي أو عملية اإلذن باملشــــــــــاريع، املضمون احملّدد لتقدير 
األثــــــــــر البيئي املطلوب يف كل حالة، مع مراعــــــــــاة طبيعة وحجم التطور 
املقرتح وأثــــــــــره الضار احملتمل على البيئة، وكذلك احلاجة إىل ممارســــــــــة 
احلــــــــــرص الواجب يف إجراء مثل هذا التقديــــــــــر  وتعترب احملكمة أيضًا أن 
تقدير األثر البيئي جيب أن يتم قبل تنفيذ املشــــــــــروع  عالوة على ذلك، 
عندما تبدأ العمليات وكذلك طيلة حياة املشــــــــــروع، عندما يكون ذلك 

ضروريًا، ينبغي إجراء رصد مستمر آلثاره على البيئة 

بعد ذلك تناولت احملكمة النقاط احملددة يف النزاع، فيما يتعلق بدور 
هذا النوع مــــــــــن التقدير على الوفاء بااللتزامــــــــــات املوضوعية للطرفني، 
مبعىن، أواًل، مسألة ما إذا كان هذا التقدير جيب، كمسألة أسلوب، أن 
يكون قد نظر بالضرورة يف مواقع بديلة ممكنة، آخذاً يف احلسبان قدرة 
النهر يف املنطقة اليت سيبىن فيها املصنع على تلقي السوائل، وثانيًا مسألة 
ما إذا كان الســــــــــكان الذين يرجح أن يتأثروا به، يف هذه احلالة سكان 
أوروغواي واألرجنتني املشــــــــــاطئني للنهر على اجلانبني، قد اسُتشريوا يف 

الواقع يف سياق تقدير األثر البيئي 
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 حتديد موقع طاحونة أوريون )بوتنيا( يف فراي بينتوس 
)الفقرات 207 - 214(

رت عن ممارسة  فيما يتعلق مبســــــــــألة ما إذا كانت أوروغواي قد قصَّ
احلرص الواجب يف تقدير األثر البيئي، ال سيما فيما يتعلق باختيار موقع 
املصنــــــــــع، تالحظ احملكمة أنه مبوجب املبــــــــــدأ 4 )ج( من مبادئ برنامج 
األمــــــــــم املتحدة للبيئة، جيب أن يشــــــــــمل تقدير األثر البيئي، كحد أدىن، 
“]أ[ وصف البدائل العملية حسب ما هو مناسب”  ومما يذكر أيضًا 
أن أوروغواي قد أشــــــــــارت مراراً وتكــــــــــراراً إىل أن مالءمة موقع فراي 
بينتــــــــــوس قد ُقدِّرت تقديراً شــــــــــاماًل وأن مواقع ممكنة أخرى قد ُنظر يف 
اختيارها  وتالحظ احملكمة كذلك أن دراســــــــــة األثر الرتاكمي النهائية 
اليت أجرهتا الشــــــــــركة املالية الدولية يف أيلول/سبتمرب 2006 تدل على 
أن شــــــــــركة بوتنيــــــــــا أجرت تقييمًا ملا جمموعه أربعــــــــــة مواقع يف ال بلوما، 
ويف باســــــــــو دي لوس توروس، ويف نويفا باملايــــــــــرا، ويف فراي بينتوس، 
قبل أن يقع اختيارها على فراي بينتوس  واســــــــــتنتجت عمليات التقدير 
أن حمدوديــــــــــة كمية امليــــــــــاه العذبه يف ال بلوما وأمهيتهــــــــــا كموئل للطيور 
جعلها غري مناســــــــــبة، بينما كان ما مل يشجع على النظر يف نويفا باملايرا 
قرهبا من املناطق الســــــــــكنية والرتفيهية ومناطق هامة ثقافيًا، وفيما يتعلق 
مبنطقة باســــــــــو دي لوس توروس أدت قلة تدفق املياه يف املوسم اجلاف، 
واحتمال النزاع مع اســــــــــتخدامات أخرى منافسة للمياه، وكذلك عدم 
وجــــــــــود بنية حتتية قوية إىل اســــــــــتثنائها  نتيجة لذلــــــــــك، مل تكن احملكمة 
مقتنعة حبجــــــــــة األرجنتني القائلة إنه مل جُيــــــــــَر أّي تقييم ملواقع ممكنة قبل 

تقرير اختيار املوقع النهائي 
تالحظ احملكمة كذلك أن أّي قرار ُيتخذ بشأن املوقع الفعلي ملصنع 
من هذا القبيل على هنر أوروغواي، جيب أن يأخذ يف احلسبان قدرة مياه 
النهر على تلّقي وختفيف وتوزيع السوائل املطلقة يف النهر من املصنع أو 

من مصنع هذه طبيعته وهذا نطاقه 
ال تــــــــــرى احملكمة حاجة إىل إجراء اختبار مفصل للصالحية العلمية 
والتقنية لألنواع املختلفة من النماذج، والقياســــــــــات، والتصديقات، اليت 
أجراهــــــــــا الطرفان لتوصيف معدل تدفــــــــــق املياه واجتاه تدفقها يف النهر يف 
املنطقة ذات الصلة  غري أن احملكمة تالحظ أن كال الطرفني متفقان على 
أن تدفقات عكســــــــــية حتصل كثرياً وأن هذه الظاهرة من اخنفاض تدفق 
امليــــــــــاه أو توقفها رمبا تالحــــــــــظ يف املنطقة املعنية، لكنهما خمتلفان يف آثار 
هذه الظاهرة على تدفقات الســــــــــوائل مــــــــــن طاحونة أوريون )بوتنيا( إىل 

تلك املنطقة من النهر 
تعترب احملكمة أن اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، بإنشــــــــــائها معايري 
لنوعية املياه وفقًا للمادتني 36 و56 من النظام األساسي لعام 1975، 
ال بد من أن تكون قد أخذت يف احلســــــــــبان قدرة مياه النهر على تلقي 
الســــــــــوائل اآلتية من خارجه وحساسيتها ملياه النهر، مبا يف ذلك املياه يف 
املناطق اجملاورة ملدينة فراي بينتوس من مياه النهر  بناًء على ذلك، بقدر 
ما مل يثبت نظراً إىل أنه مل يثبت أن تدفقات السوائل من طاحونة أوريون 
)بوتنيا( قد زادت عن احلدود احملددة بتلك املعايري، من حيث مســــــــــتوى 

زات، جتد احملكمة نفسها غري قادرة على استنتاج أن أوروغواي قد  الرتكُّ
انتهكت التزاماهتا مبوجب النظام األساسي لعام 1975 

مشاورة السكان املتأثرين )الفقرات 215 - 219(
ترى احملكمة أنه ال يوجد التزام قانوين مبشــــــــــاورة السكان املتأثرين 
على الطرفني يف الصكوك اليت تذرعت هبا األرجنتني  وعلى أّي حال، 
جتــــــــــد احملكمة أن مثل هذه املشــــــــــاورة من قبــــــــــل أوروغواي مل حتدث يف 

الواقع 

مسألة إنتاج التكنولوجيا املستخدمة يف طاحونة أوريون 
)بوتنيا( )الفقرات 220 - 228(

تالحــــــــــظ احملكمة أن االلتزام مبنع التلوث ومحاية وحفظ البيئة املائية 
لنهر أوروغواي، الواردة يف املادة 41 )أ(، وأن ممارسة احلرص الواجب 
اليت تنطوي عليها تلك املادة، تســــــــــتدعي النظــــــــــر بعناية يف التكنولوجيا 
اليت تستخدمها املنشــــــــــأة الصناعية املراد إنشاؤها، مبا يف ذلك يف قطاع 
مثــــــــــل صناعة اللباب، والــــــــــيت غالبًا ما تنطوي على اســــــــــتخدام أو إنتاج 
مواد تؤثــــــــــر يف البيئة  وهذا أمر على جانب كبري من األمهية بالنظر إىل 
حقيقة أن املادة 41 )أ( تنص على أن اإلطار التنظيمي الذي ينبغي أن 
يعتمده الطرفان جيب أن يكون متفقًا مع املبادئ التوجيهية والتوصيات 

الصادرة عن هيئات تقنية دولية 
قررت احملكمة أنه من وجهة نظر التكنولوجيا املســــــــــتخدمة، وبناًء 
علــــــــــى الوثائق اليت قدمها الطرفان، ال ســــــــــيما الوثيقة املرجعية املتكاملة 
يف منع التلوث ومكافحته املؤرخة يف كانون األول/ديســــــــــمرب 2001، 
عن أفضــــــــــل التقنيات املتاحة يف صناعة اللبــــــــــاب والورق، الصادرة عن 
املفوضية األوروبية )املشــــــــــار إليها فيما يلــــــــــي أدناه باملختصر اإلنكليزي 
“IPPC-BAT”(، ال يوجــــــــــد أّي بينة على تأييد ادعاء األرجنتني بأن 
طاحونة أوريون )بوتنيا( ليست ممتثلة ألفضل التقنيات املتاحة من حيث 
إطالق الســــــــــوائل لكل طن من اللباب املنتج  وتؤيد هذا القراَر حقيقُة 
أنه، كما هو مبني أدناه، ال يوجد أّي خمالفة واضحة للنظام األساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، وموجز أعمال اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي واللوائح 
ز السوائل لكل لرت من املاء العادم  الســــــــــارية على الطرفني من حيث تركُّ
املتصرف من املصنع واملقدار الثابت من الســــــــــوائل اليت ميكن تصريفها 

يف اليوم 
تالحظ احملكمة، إذ تأخذ يف احلسبان البيانات اليت مُجعت بعد بدء 
تشــــــــــغيل الطاحونة كما هو وارد يف التقاريــــــــــر املختلفة، أنه ال يبدو أن 
الســــــــــوائل املتصرفة من طاحونة أوريون )بوتنيا( تزيد عن احلدود املبينة 
يف معايري السوائل املقررة يف الئحة أوروغواي ذات الصلة أو يف اإلذن 
البيئي األّويل الصادر عن وزارة اإلســــــــــكان وختطيط استخدام األراضي 
والشؤون البيئية )وزارة اإلسكان وختطيط استخدام األراضي والشؤون 
البيئية، اإلذن البيئي األّويل ملصنع بوتنيا )14 شــــــــــباط/فرباير 2005((، 
فيما عدا حاالت قليلة جتــــــــــاوزت فيها الرتكزات تلك احلدود  واملعامل 
الوحيدة اليت جتاوزت فيها القياســــــــــات املســــــــــجلة املعايري املبينة باملرسوم 
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رقــــــــــم 79/253 أو اإلذن البيئي األّويل الصــــــــــادر عن الوزارة املذكورة 
هي: النيرتوجــــــــــني، والنيرتات، والـ AOX )اهلالوجينات العضوية القابلة 
لالمتصــــــــــاص(  ويف تلــــــــــك احلاالت زادت القياســــــــــات املأخوذة يف يوم 
واحــــــــــد عــــــــــن العتبة احملددة  غري أن اإلذن البيئــــــــــي األّويل املعطى يف 14 
شــــــــــباط/فرباير 2005، يسمح حتديداً مبعّدل سنوي هلذه املعامل  وأكثر 
مــــــــــا لوحظ يف هذه احلاالت اليت جتاوزت فيها احلدود هو مقياس يتعلق 
باهلالوجينات العضوية القابلة لالمتصاص، وهو املعيار املستخدم دوليًا 
لرصد الســــــــــوائل املتصرفة من طواحني اللباب، واليت حتتوي أحيانًا على 
ملوثات عضوية دائمة  ويستفاد من الوثيقة IPPC-BAT الصادرة عن 
املفوضية األوروبية والــــــــــيت قدمها الطرفان، واعترباها معيار الصناعة يف 
هذا القطاع، “أن ســــــــــلطات املراقبة البيئية يف كثري من البلدان وضعت 
قيوداً مشــــــــــددة على تصريف املواد العضوية الكلورية مقيسًة باعتبارها 
زات  هالوجينات عضوية قابلة لالمتصــــــــــاص يف البيئة املائية”  وإن تركُّ
اهلالوجينــــــــــات العضوية القابلة لالمتصاص ذات مرة يف تاريخ 9 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 2008، بعد أن بدأت عمليــــــــــات الطاحونة، بلغ ارتفاعها 
 13 مليغرام/لرت، بينما احلّد األعلى املســــــــــتخدم يف تقديرات األثر البيئي 
وفيما بعد قررته وزارة اإلسكان وختطيط استخدام األراضي والشؤون 
البيئية هــــــــــو 6 مليغرام/لرت  غري أن عدم وجود أدلة مقنعة على أن هذه 
ليســــــــــت حالة معزولة وإمنا هي مشــــــــــكلة أكثر دوامًا، ليســــــــــت احملكمة 
يف موقــــــــــف جيعلها تســــــــــتنتج أن أوروغواي قد انتهكــــــــــت أحكام النظام 

األساسي لعام 1975 

 أثر تصريف السوائل على نوعية مياه النهر 
)الفقرات 229 - 259(

تالحظ احملكمة أن أمامها تفســــــــــريات للبيانــــــــــات اليت قدمها خرباء 
عينهــــــــــم الطرفان، وقدمها الطرفان أنفســــــــــهما ومستشــــــــــارومها  غري أن 
احملكمــــــــــة، يف تقديرها للقيمة اإلثباتية للبيئات املقدمة أمامها، ســــــــــوف 
تزن بالدرجة األوىل وتقيِّم البيانات بداًل من التفســــــــــريات املتناقضة اليت 
أعطاهــــــــــا إياها الطرفان أو خرباؤمها أو استشــــــــــاريومها، بغية تقرير ما إذا 
كانت أوروغواي قد انتهكت االلتزامات الواردة يف املادتني 36 و41 
مــــــــــن النظام األساســــــــــي لعام 1975، يف اإلذن ببناء وتشــــــــــغيل طاحونة 

أوريون )بوتنيا( 
تالحظ احملكمة أن متوسط القيمة بعد التشغيل البالغ 3.8 مليغرام/
لرت لألكســــــــــجني السائل سوف يشــــــــــكل يف احلقيقة، إذا ثبت، انتهاكًا 
ملعايري اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، ألهنا أقل من احلّد األدىن للقيمة 
البالغة 5.6 مليغرام من األكسجني السائل لكل لرت، وهذا هو املطلوب 
وفقــــــــــًا ملوجز أعمال اللجنة التنفيذية لنهر أوروغواي )هاء 3 - العنوان 
2 - الفصــــــــــل 4 - الفرع 2(  غــــــــــري أن احملكمة تقرر أن االدعاء الذي 

قدمته األرجنتني ما زال غري مثبت 
تقرر احملكمة أنه بناًء على البينات املعروضة عليها، التزمت طاحونة 
أوريون )بوتنيا( حىت اآلن مبعيار جمموع الفســــــــــفور املوجود يف السوائل 

املصرفة  وتالحظ احملكمة أن مقدار جمموع تصريفات الفوســــــــــفور إىل 
النهر اليت ميكن أن تعزى إىل طاحونة أوريون )بوتنيا( غري ذات شــــــــــأن 
من حيث االعتبارات التناســــــــــبية، مقارنة مبجموع كميات الفوســــــــــفور 
اإلمجاليــــــــــة اآلتية إىل النهر من مصادر أخرى  ومن مث تســــــــــتنتج احملكمة 
أن حقيقة كون مســــــــــتوى تركزات جمموع الفوسفور يف النهر تزيد عن 
 احلدود اليت أُثبتت يف تشــــــــــريع أوروغواي فيما يتعلق مبعايري نوعية املياه 
ال ميكــــــــــن أن تعترب انتهــــــــــاكًا للمادة 41 )أ( من النظام األساســــــــــي لعام 
1975، بالنظر إىل االرتفاع النســــــــــيب جملموع حمتوى الفوسفور يف مياه 
النهــــــــــر قبل البدء بتشــــــــــغيل املصنع، ومع مراعاة العمــــــــــل الذي قامت به 

أوروغواي على سبيل التعويض 
تالحــــــــــظ احملكمة أنه مل يثبــــــــــت إىل حد يرضيهــــــــــا أن حادثة تكاثر 
الطحالب اليت وقعت يف 4 شــــــــــباط/فرباير 2009، واليت أشــــــــــارت إليها 
األرجنتني قد نتجت عن تســــــــــربات مادة التغذيــــــــــة من طاحونة أوريون 

)بوتنيا( 
بناًء على الســــــــــجل والبيانات اليت قدمها الطرفان، تستنتج احملكمة 
زات  أنه ال توجد بينة كافية ألن تعزى الزيادة املزعومة يف مستـــوى تركُّ

املواد الفينولية يف النهر إىل عمليات طاحونة أوريون )بوتنيا( 
تشري احملكمة إىل أن مســــــــــألة مركبات نونيلفينول مل تكن مشمولة 
بســــــــــجل القضية املعروضة على احملكمة إاّل يف تقرير قدمته األرجنتني يف 
30 حزيران/يونيــــــــــه 2009  ومع أن اختبارات النونيلفينول بدأت منذ 
تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2008، غــــــــــري أن األرجنتني، يف نظر احملكمة، مل 
تقدم بينة واضحة تثبت الصلــــــــــة بني مركبات النونيلفينول اليت وجدت 
يف ميــــــــــاه النهر وطاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(  ونفــــــــــت أوروغواي كذلك 
نفيًا قاطعًا أمام احملكمة اســــــــــتخدام إيثوكسوالت النونيلفينول لإلنتاج أو 
للتنظيف يف طاحونة أوريون )بوتنيا(  لذلك تســــــــــتنتج احملكمة أن البينة 
املوجودة عندها يف السجل ال تثبت ادعاءات األرجنتني يف هذه املسألة 
تعترب احملكمة أنه ال توجد بينة واضحة تربط بني زيادة وجود مواد 

الديوكسني والفوران يف النهر وعمل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
آثار التنوع البيولوجي )الفقرات 260 - 262(

ترى احملكمة أن على الطرفــــــــــني، كجزء من التزاماهتما حبفظ البيئة 
املائية، واجب محاية احليوانات والنباتات املوجودة يف النهر  وجيب أيضًا 
أن تعكس القواعد والتدابري اليت جيب عليهما أن يعتمداها، مبوجب املادة 
41، تعهداهتمــــــــــا الدولية فيما يتعلق حبمايــــــــــة التنوع البيولوجي واملوئل، 
باإلضافة إىل املعايري األخرى املتعلقة بنوعية املياه وتصريفات الســــــــــوائل  
غري أن احملكمة مل جتد دلياًل كافيًا لكي تستنتج أن أوروغواي قد انتهكت 
التزامهــــــــــا حبفظ البيئة املائية، مبــــــــــا يف ذلك حفظ حيواناهتا ونباهتا  بل إن 
الســــــــــجل يبني وجود عالقة واضحة بني التصريفات املنبعثة من طاحونة 
أوريون )بوتنيا( والتشوهات احلاصلة يف أنواع الروتيفر، أو الديوكسني 
املوجود يف مسك َســــــــــبالو، أو فقدان الدهن من أنواع الكالم املذكور يف 

تقارير برنامج األرجنتني لإلشراف البيئي على هنر أوروغواي 
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تلوث اهلواء )الفقرتان 263 و264(
فيما يتعلق بتلوث اهلواء، تــــــــــرى احملكمة أن االنبعاثات من مداخن 
املصنع قد رســــــــــبت يف املواد البيئية املائية ملوثات غري مباشرة ذات آثار 
ضــــــــــارة يف النهر وهذه تقع حتت أحكام النظام األساســــــــــي لعام 1975  
ويبدو أن أوروغواي موافقة على هذا االستنتاج  ومع ذلك فإن احملكمة، 
بالنظر إىل قراراهتا فيما يتعلق بنوعية املياه، ترى أن الســــــــــجل ال يبني أّي 
دليل واضح على أن تلك املواد ذات اآلثار الضارة قد أدخلت إىل البيئة 
املائية يف النهر بواسطة انبعاثات من طاحونة أوريون )بوتنيا( إىل اهلواء 

االستنتاجات املتعلقة باملادة 41 )الفقرة 265(
ل حلجج الطرفني، قــــــــــررت احملكمة يف النهاية أنه   بعــــــــــد فحص ُمفصَّ
ال يوجد دليل قاطع يف السجل يبني أن أوروغواي مل تتصرف بالدرجة 
الكافيــــــــــة من احلرص الواجــــــــــب أو أن تصريفات الســــــــــوائل من طاحونة 
أوريون )بوتنيا( كانت هلا آثار ضارة أو سببت أضراراً للموارد احلية أو 
لنوعيــــــــــة املياه أو للتوازن اإليكولوجي يف النهر منذ أن بدأت عملياهتا يف 
تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2007  تستنتج احملكمة، بناًء على األدلة املقدمة 

إليها، أن أوروغواي مل تنتهك التزاماهتا مبوجب املادة 41 
االلتزامات املستمرة: الرصد )الفقرة 266(

مــــــــــن رأي احملكمة أن كال الطرفني عليهما التــــــــــزام بتمكني اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي، باعتبارها اآللية املشــــــــــرتكة اليت أنشأها النظام 
األساسي لعام 1975، من ممارســــــــــة الصالحيات اليت ناطها هبا النظام 
األساســــــــــي لعام 1975، على أســــــــــاس مستمر، مبا يف ذلك مهمة رصد 
نوعية مياه النهر، وتقدير أثر عملية طاحونة أوريون )بوتنيا( على البيئة 
املائية  وإن على أوروغواي، مــــــــــن جانبها، التزام مبواصلة رصد عملية 
املصنــــــــــع وفقًا للمادة 41 من النظام األساســــــــــي وضمــــــــــان امتثال بوتنيا 
للوائــــــــــح أوروغواي احمللية، وكذلك املعايري اليت وضعتها اللجنة اإلدارية 
لنهر أوروغــــــــــواي  وإن على الطرفــــــــــني التزامًا قانونيــــــــــًا مبوجب النظام 
األساســــــــــي لعام 1975، مبواصلة تعاوهنما بواسطة اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي ومتكينها من وضع الوســــــــــائل الضرورية لتعزيز االســــــــــتغالل 

املنصف للنهر مع محاية بيئته 
االدعاءات اليت قدمها الطرفان يف معروضاهتما النهائية   - 6 

)الفقرات 267 - 281(
تعترب احملكمة أن قراراها بشــــــــــأن السلوك غري املشروع ألوروغواي 
فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالتزاماهتا اإلجرائية يف حد ذاهتا يشــــــــــكل تدبــــــــــرياً مرضيًا 
لألرجنتــــــــــني  وإن انتهــــــــــاك أوروغواي لاللتزامــــــــــات اإلجرائية حدث يف 

املاضي وانتهى، وال يوجد أّي سبب لألمر بالتوقف عنه 
تعترب احملكمة، إذ ال يوجد أمامها ادعاء بالتعويض مستنداً إىل نظام 
املســــــــــؤولية يف غياب أّي عمل غري مشروع، أنه ليس من الضروري أن 
تقرر ما إذا كانت املادتان 42 و43 من النظام األساســــــــــي لعام 1975 
ترســــــــــيان نظامًا من هذا القبيل  لكنها ال تستطيع أن تستنتج من هاتني 

املادتــــــــــني، اللتني ُتعَنيان حباالت التلوث، وأن غرضهما أو أثرمها هو منع 
مجيع أشــــــــــكال اإلصالح فيما عدا التعويض عــــــــــن خروقات االلتزامات 

اإلجرائية مبوجب النظام األساسي لعام 1975 
تشري احملكمة، إذ فحصت ادعاء األرجنتني بأنه جيب إزالة طاحونة 
أوريــــــــــون )بوتنيا( على أســــــــــاس إعادة الوضع إىل مــــــــــا كان عليه، إاّل أن 
القانــــــــــون الدويل العريف ينص على اإلعادة باعتبارها شــــــــــكاًل واحداً من 
أشــــــــــكال إصالح الضرر، ألن معىن اإلعادة إعــــــــــادة تثبيت الوضع الذي 
كان موجوداً قبل حصول العمل غري املشــــــــــروع  وتشري احملكمة كذلك 
إىل أنه، حيثما تكون إعادة الوضع إىل ما كان عليه غري ممكنة ماديًا، أو 
تنطوي على عبء يفوق بكثري الفائدة املســــــــــتمدة منها، يأخذ اإلصالح 

شكل التعويض أو اإلرضاء أو حىت كليهما 
تالحظ احملكمة أن إعادة الوضع إىل ما كان عليه، شــــــــــأهنا يف ذلك 
شــــــــــأن األشــــــــــكال األخرى من اإلصالح، جيب أن تكون مالئمة للضرر 
الذي تعرض له الطرف املعين، وأن تؤخذ يف احلسبان طبيعة العمل غري 

املشروع الذي سببه 
كما بينت احملكمة، ال تنطوي االلتزامات اإلجرائية مبوجب النظام 
األساســــــــــي لعام 1975، على أّي منع ناجم عن ذلك ألوروغواي من 
بناء طاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(، يف حالة عــــــــــدم موافقة األرجنتني، بعد 
انتهاء فــــــــــرتة املفاوضات  غري أن احملكمة تالحظ أن بناء تلك الطاحونة 
بدأ قبل انتهاء فرتة املفاوضات، انتهاكًا لاللتزامات اإلجرائية اليت وضعها 
النظام األساســــــــــي لعام 1975  عالوة على ذلك، كما قررت احملكمة، 
بنــــــــــاًء على األدلة اليت ُقدِّمت إليها، مل يســــــــــفر تشــــــــــغيل طاحونة أوريون 
)بوتنيا( عن انتهاك االلتزامات املوضوعية اليت وضعها النظام األساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975  فبما أن أوروغواي ليســــــــــت ممنوعة مــــــــــن املضي قدمًا يف 
بناء وتشــــــــــغيل طاحونة أوريون )بوتنيا( بعد انتهاء فرتة املفاوضات ألهنا 
مل تنتهك أّي التزام موضوعي مبوجب النظام األساســــــــــي لعام 1975، 
فإن األمر بإزالة الطاحونة لن يشــــــــــكل، يف نظر احملكمة، إصالحًا مناسبًا 

النتهاك االلتزامات اإلجرائية 
نظراً إىل أن أوروغواي مل تنتهك االلتزامات املوضوعية الناشئة عن 
النظام األساسي لعام 1975، فإن احملكمة كذلك غري قادرة، لألسباب 
نفسها، على القبول بادعاء األرجنتني فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار 
املزعومة اليت تعرضت هلا خمتلف القطاعات االقتصادية، ومنها السياحة 

والزراعة على وجه التحديد 
عالوة علــــــــــى ذلك، ال ترى احملكمة أّي ظــــــــــروف خاصة يف احلالة 
الراهنــــــــــة تســــــــــتدعي منها أن تقضي وتعلن، كما تطلــــــــــب األرجنتني، أن 
أوروغواي جيب أن تقدم ضمانات كافية بأهنا “سوف متتنع يف املستقبل 
عن منع تطبيق النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي لعام 1975، ال سيما 
إجراء املشاورات الذي أنشئ مبوجب الفصل الثاين من تلك املعاهدة” 
قررت احملكمة كذلك أن طلب أوروغواي تأكيد حقها “يف مواصلة 
تشــــــــــغيل مصنع بوتنيا وفقًا ألحكام النظام األساسي لعام 1975” ليس 
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ذا أمهية عملية، ألن ادعاءات األرجنتني فيما يتعلق خبروقات أوروغواي 
اللتزاماهتا املوضوعية وإزالة طاحونة أوريون )بوتنيا( قد ُرفضت 

وأخرياً تشــــــــــري احملكمة إىل أن النظام األساســــــــــي لعام 1975 يضع 
على الطرفني واجب التعاون بعضهما مع بعض، مبوجب أحكام النظام 
املذكــــــــــور، لضمان حتقيــــــــــق هدفه ومقصده  وإن االلتــــــــــزام هبذا التعاون 
يشمل الرصد املستمر للمرفق الصناعي، مثل طاحونة أوريون )بوتنيا(  
وتالحــــــــــظ احملكمة يف هذا الصدد أن الطرفني لديهما تقليد فّعال طويل 
األجل من التعاون والتنســــــــــيق بواسطة اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي  
وإن الطرفني بعملهما املشــــــــــرتك بواســــــــــطة اللجنة اإلدارية املذكورة قد 
أنشــــــــــآ مصاحل مشرتكة حقيقية وحقوقًا مشــــــــــرتكة حقيقية يف إدارة هنر 

أوروغواي ومحاية بيئته 
*

*  *

الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة وسيما
يبدأ القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما رأيهما املخالف املشــــــــــرتك بإبراز 
موافقتهمــــــــــا على قرار احملكمة بقدر ما يتعلق األمر بالتزامات أوروغواي 
اإلجرائية بتقدمي املعلومــــــــــات إىل األرجنتني وإبالغها عن بناء طاحونيت 
اللبــــــــــاب املعنيتني  غري أنه بســــــــــبب كوهنما يعتــــــــــربان أن احملكمة قـّيمت 
األدلــــــــــة العلمية املقدمة إليها من ِقَبل الطرفني بطريقة خطأ منهجيًا، فهما 
خيالفــــــــــان قرار احملكمة بأنه ال يوجد أّي انتهاك من أوروغواي اللتزاماهتا 
املوضوعية، مبوجب املواد 35، و36، و41 من النظام األساســــــــــي لنهر 

أوروغواي لعام 1975  
يؤكد القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما الطبيعة الكثيفة الوقائع بصورة 
اســــــــــتثنائية هلذه القضية، واليت تثري يف نظرمها أســــــــــئلة خطرية بشأن الدور 
الذي ميكن أن تؤديه األدلة العلمية يف املنازعات القضائية الدولية  ومها 
يعتربان أن األســــــــــاليب التقليدية لتقييم األدلة ختتلف يف تقييم صلة هذه 
الوقائع التقنية والعلمية املعقدة، وأن تقييم األسئلة العلمية يف هذه القضية 
من ِقَبل خرباء أمُر ال غىن عنه، ألن هؤالء اخلرباء ميتلكون معرفة ودراية 
يف تقييــــــــــم الطبيعة املتزايدة التعقيد للوقائع الــــــــــيت تطرح أمام حماكم مثل 
حمكمــــــــــة العدل الدولية  ويقول القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما إن احملكمة 
ليســــــــــت، يف حّد ذاهتا، يف مركــــــــــز كاف لتمكينها من تقييم ووزن أدلة 
علميــــــــــة معقدة من النوع الذي قدمه الطرفان  وخيتلفان مع قرار احملكمة 
االلتــــــــــزام بقواعدها التقليدية املتعلقة بعبء اإلثبــــــــــات، وإلزام األرجنتني 
بإثبات ادعاءاهتا يف هذه املســــــــــائل اليت يدعيان أن احملكمة ال تستطيع أن 

تفهمها فهمًا تامًا دون الرجوع إىل تقييم اخلرباء 
يقدم القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما بديلني اثنني  أواًل، يقوالن إن مثة 
طريقًا واحداً للمحكمة، مبوجب املادة 62 من الئحتها، وهو أن تدعو 
الطرفني إىل تقدمي أدلة أو إيضاحات تراها ضرورية لفهم املســــــــــائل اليت 
هي قيد النظر  ثانيًا، يقوالن إنه كان ميكن للمحكمة مبوجب املادة 50 
مــــــــــن نظامها األساســــــــــي أن تعهد إىل فرد أو هيئــــــــــة أو مكتب أو جلنة أو 

منظمــــــــــة أخرى مبهمة إجراء حتقيق أو إعطاء رأي خبري  ودون االعراب 
عن تفضيل ألّي من هذه اخليارات، يعتربان أنه كان أنســــــــــب للمحكمة 
أن تلجأ على األقل إىل واحد من مصادر اخلربة اخلارجية اليت هي خمّولة 
باستشارهتا  ويف هذا الصدد أشار القاضيان اخلصاونة وسيما إىل أنه يف 
قضييت قناة كورفو وتعيني احلّد البحري يف منطقة خليج مايني، مارست 
احملكمة صالحياهتا مبوجب املادة 50 من النظام األساسي وعّينت خرباء 

تقنيني ملساعدهتا يف حل النزاع املعروض عليها 
بعد ذلك حتول الرأي املخالف املشرتك إىل استعراض موجز النتقاد 
حديث ناجم عن علم ملمارســــــــــة احملكمــــــــــة إصرارها، عندما تواجه دلياًل 
علميًا وتقنيــــــــــًا راقيًا، دعمًا لالدعاءات القانونيــــــــــة اليت تقدمها دولة أمام 
احملكمة، يف حل هذه القضايا أن تلجأ بصراحة إىل تطبيق تقنياهتا القانونية 
التقليدية  واستنتج القاضيان اخلصاونة وسيما أنه، يف قضية علمية كهذا 
النزاع، يلزم ألهل الرأي أن يتخذوا قراراً قانونيًا سليمًا نابعًا بالضرورة 
من اخلرباء الذين تستشــــــــــريهم احملكمة؛ ويؤكدان أنه يظل يف يد احملكمة 
أن تؤدي وظائفها القضائية احلصرية، مثل تفسري املصطلحات القانونية، 

وتقسيم املسائل الوقائعية إىل فئات قانونية، وتقدير عبء اإلثبات 
يدعي القاضيان اخلصاونة وسيما أنه، ما دامت احملكمة مصّرة على 
حــــــــــل منازعات علمية معقــــــــــدة دون الرجوع إىل خربة خارجية يف إطار 
مؤسســــــــــي مالئم كما توفره املادة 50 من نظامها األساسي، فإهنا حترم 
نفســــــــــها، طائعًة، مــــــــــن القدرة على النظر يف احلقائــــــــــق املقدمة إليها بقوة 
واالســــــــــتفادة من امليزات األخرى املتعددة: التفاعل مع اخلرباء بصفتهم 
خرباء ال بصفتهم مستشــــــــــارين قانونيــــــــــني؛ ميزة إعطاء الطرفني صوتًا يف 
وضع الطريقة اليت ميكن هبا اســــــــــتخدام هؤالء اخلــــــــــرباء؛ فرصة للطرفني 
ملراجعــــــــــة اختيار احملكمة للخرباء )واملواضيع اليت يلزم استشــــــــــارة اخلرباء 
فيها(؛ وإعطاء فرصة للطرفني لكي يعلقا على أّي اســــــــــتنتاجات يتوصل 

إليها اخلرباء من هذه العملية 
 يعترب القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما أن ممارســــــــــة احملكمة غري املعلنة، 
ال ســــــــــيما يف قضايا تعيني احلدود الربيــــــــــة أو البحرية، الرجوع إىل خرباء 
داخليــــــــــني دون إبالغ الطرفني، ليس مرضيًا على وجه اخلصوص يف حل 
املنازعات اليت فيها عنصر علمي معقد  ويعتربان أن اعتماد هذه املمارسة 
ســــــــــيحرم احملكمة من امليــــــــــزات املذكورة أعاله وهي ميزات الشــــــــــفافية، 
واالنفتاح، واإلنصــــــــــاف اإلجرائي، وقدرة الطرفــــــــــني على التعليق على 
تصرف احملكمة أو مســــــــــاعدهتا بغري ذلك يف فهم األدلة املطروحة عليها  
ويؤكد الرأي املخالف املشــــــــــرتك واجب احملكمة العام على تيسري تقدمي 
األدلة وعلى التوصل إىل أفضل متثيل ممكن حلقائق القضية األساسية، بغية 

حلها على أجنع وجه 
مث يســــــــــتعرض الرأي املخالف املشــــــــــرتك قــــــــــراري هيئيت التحكيم يف 
قضية ســــــــــكة حديد الراين ويف التحكيم بني غيانا وســــــــــورينام، وبضعة 
قرارات صادرة عن هيئة االستئناف يف منظمة التجارة العاملية  ويالحظ 
القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما يف هذا الصــــــــــدد أن كل واحدة من هيئات 
تسوية املنازعات هذه استشارت خرباء بطريقة شاملة عند نقاط خمتلفة 
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من عملها، واســــــــــتنتجا بناًء على ذلك أن احملكمة كان جيب أن تنظر يف 
اتباع هنج مشــــــــــابه، رهنًا بالطبع باإلجراءات املوضوعة مبوجب نظامها 
األساســــــــــي  وأعربا عن أسفهما لكون احلكم يف هذه القضية عبارة عن 
إضاعة فرصة ألن تثبت احملكمة نفسها كمحكمة ذات عناية ومنهجية 

ميكن أن ُيعهد إليها باألدلة العلمية املعقدة يف حل املنازعات الدولية 

مث انتقل الرأي املخالف املشــــــــــرتك إىل مسألة اختصاص احملكمة يف 
القضية الراهنة  ويعترب القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما أن النظام األساسي 
لعام 1975 يعطي احملكمة دوراً مزدوجًا وهو: أواًل، أن تقوم مبوجب 
املادة 60 من النظام األساســــــــــي املذكور حبل املنازعات املتصلة بتفسري 
وتطبيــــــــــق احلقوق وااللتزامــــــــــات مبوجب هذا النظام األساســــــــــي؛ ثانيًا، 
مبوجب املادة 12 من النظام األساســــــــــي، كما تفعل احملكمة باعتبارها 
القاضي األساســــــــــي يف املســــــــــائل التقنية و/أو العلمية، عندما ال يستطيع 
الطرفان أن يتوصال إىل اتفاق  ويعترب القاضيان أن املهمة األخرية هذه 
ختتلف مــــــــــن ناحية النوعية عن الدور الــــــــــذي أخذته احملكمة يف القضية 
الراهنة، ال ســــــــــيما بقدر ما يكون منظور املــــــــــادة 12 متطلعًا إىل األمام 
بقوة: فهنا جيب على احملكمة أن تتقدم، قبل أن يتحقق املشروع، حيث 
يوجــــــــــد خالف أو حيــــــــــث يتوقع أن تكون مثة آثــــــــــار فتاكة حمتملة على 
البيئة  ويعترب القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما أن اإلجراء مبوجب املادة 12 
ينطوي على أنه جيب علــــــــــى احملكمة أن تتخذ نظرة متطلعة إىل األمام، 
وهنجًا منظوريًا، وأن تعمل على تقييم املخاطر تقييمًا شاماًل وأن تأخذ 
مبنطق مانع بداًل من أن يكون تعويضيًا عندما تقرر ما ميكن أن تنطوي 
عليه هذه اخلطورة  ويعتربان أيضًا أن هنوض احملكمة مبســــــــــؤولياهتا على 
الوجه الصحيح مبوجب املادة 12 لن يســــــــــهِّل فقط الرجوع إىل اخلرباء 
الذيــــــــــن َدَعيا إىل الرجوع إليهم من قبل، وإمنــــــــــا أيضًا لتعزيز منظورها، 
وإبداء األســــــــــباب املانعة على الصعيد املؤسســــــــــي يف تقييم املخاطر منذ 
اإلذن بالعملية حىت ما بعدها، آخذة يف احلســــــــــبان الطابع الذي ال ميكن 

الرجوع عنه يف غالب األحيان لألضرار الالحقة بالبيئة 

اختتم القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما رأيهما املشرتك مبالحظة ختامية 
بشأن املرونة القصوى والعمومية للمبادئ املوضوعية اليت يشتمل عليها 
القانون املتصــــــــــل حبماية البيئة  ويعتربان، يف مثل هذا الوضع، أن احرتام 
االلتزامات اإلجرائية اليت تتحملها الدول يكتسب أمهية إضافية وُيصبح 
يف مقدمة املؤشــــــــــرات األساســــــــــية إىل مســــــــــألة ما إذا كانت االلتزامات 
املوضوعية، يف مســــــــــألة ملموسة، قد انُتهكت أم مل ُتنتهك  هلذا السبب 
يعتــــــــــرب القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما أن اســــــــــتنتاج احملكمة، الذي مل يكن 
مبوجبه يف النهاية أّي أثر لعدم امتثال االلتزامات اإلجرائية الصحيحة يف 
النظام األساســــــــــي لعام 1975، على امتثال االلتزامات املوضوعية، اليت 
هي مشــــــــــمولة فيه أيضًا، جمرد اقرتاح ال ميكن قبوله بســــــــــهولة  ويقوالن 
إن اعرتاف احملكمة بصلة وظيفية بني االلتزامات اإلجرائية وااللتزامات 
املوضوعية املذكورة يف النظام األساسي غري كاف  ألن احملكمة مل تعِط 

وزنًا تامًا هلذه الصلة 

يكرر القاضيان اخلصاونة وســــــــــيما، يف معرض االستنتاج، اإلعراب 
عن أســــــــــفهما ألن احملكمة يف هذه القضية قد غفلت عما يعتربانه فرصة 
ذهبية لبيان قدرهتا أمام اجملتمع الدويل، واســــــــــتعدادها ملواجهة املنازعات 

املعقدة علميًا، بأحدث طريقة ممكنة 

الرأي المستقل للقاضي كيث

يتنــــــــــاول القاضي كيث يف رأيه املســــــــــتقل، أواًل، جوانب معينة من 
عملية تقصي احلقائق اليت عملت هبا احملكمة يف التوصل إىل اســــــــــتنتاجها 
أن أوروغــــــــــواي مل تنتهك التزاماهتا املوضوعيــــــــــة  ويوجز البينات التقنية 
والعلمية اليت قدمها كل من الطرفني تأييداً حلججه، املتصلة بأثر مصنع 
بوتنيا على النهر، واملعلومات اليت قدمها الطرفان يف تبادل آخر للوثائق 
عقب اجلولتني من احلجج املكتوبة، ويف ســــــــــياق جلســــــــــات االستماع  
وهــــــــــو إمنا يفعل ذلك لتوكيد مدى زمان ومكان تغطية املعلومات، اليت 
تغطي 50 كيلومرتاً من النهر و30 حمطة رصد، ونوعيتها واتســــــــــاقها  
وميكن أن ُيرى هذا االتساق بوجه عام يف البيانات اليت مُجعت من فوق 
النقطة اليت يوجد فيها املصنع ومن حتت النقطة اليت يوجد فيها املصنع، 
قبل وبعد أن يبدأ العمل، ومن مصادر من األرجنتني وأوروغواي على 
حد ســــــــــواء  ويشري إىل السبب الذي جعله يعترب أنه ال توجد أّية قيمة، 
يف ظروف هذه القضية، ملمارسة احملكمة صالحيتها بغية االستفسار أو 
ه  التمــــــــــاس رأي خرباء - هذه أعمال مل يطلبها أّي من الفريقني  ويوجِّ
األنظــــــــــار إىل البيانات اليت أدلت هبا األرجنتني واليت تؤيد تقييم احملكمة 
للبيانات املســــــــــتفيضة املقدمــــــــــة إليها  وينهي القاضــــــــــي كيث هذا اجلزء 
 من رأيه املســــــــــتقل بإبراز االلتزام املســــــــــتمر ألوروغواي مبنع تلوث النهر 

فيما يتعلق بعملية مصنع بوتنيا 
ويف اجلــــــــــزء الثاين من رأيه، املتصل بالتزامات أوروغواي اإلجرائية، 
يعلن القاضي كيث تأييده لقرارات احملكمة )1( أن أوروغواي انتهكت 
التزامهــــــــــا باإلبالغ يف الوقت الصحيح عن خطــــــــــيت املصنعني، و)2( أنه 
مبجــــــــــرد انتهاء فرتة املفاوضات البالــــــــــغ طوهلا 180 يومًا، يف 30 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 2006، مل تكــــــــــن أوروغواي ممنوعة من اإلذن بالتشــــــــــغيل 
الكامل للمصنعني  وقد أبدى أســــــــــبابه هلذا االســــــــــتنتاج، املخالف لقرار 
احملكمــــــــــة، القائل إن األفعال الــــــــــيت قامت هبا أوروغواي فيما يتصل بكل 
مصنع، يف تلك الفرتة، ال يشكل انتهاكًا لاللتزامات اإلجرائية  وتتصل 
األســــــــــباب بســــــــــياق املفاوضات، كما تظهر يف الســــــــــجل املوجود أمام 
احملكمــــــــــة، وباألفعال اخلاصة، اليت اختذهتا أوروغــــــــــواي يف الفرتة املتصلة 

باملصنعني االثنني، وجمموعها ثالثة أفعال 

إعالن القاضي سكوتنيكوف

َصوَّت القاضي ســــــــــكوتنيكوف بتأييد مجيع فقرات منطوق احلكم  
غــــــــــري أنه مل يتفق اتفاقًا تامًا مع تفســــــــــري احملكمة للنظام األساســــــــــي لنهر 

أوروغواي، لعام 1975 
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إنه خيالف منطق األغلبية الــــــــــذي مفاده أن أوروغواي مل حُتل، بعد 
انتهاء فــــــــــرتة املفاوضات، نزاعها مع األرجنتني إىل احملكمة، وفقًا للمادة 
12 من النظام األساســــــــــي لعام 1975، وكانت حرة يف املضي قدمًا يف 
بنــــــــــاء طاحونة بوتنيا  وهو يرى، أن مثة “التزامًا بعدم البناء”، يتبع ذلك 

بوضوح من أحكام النظام األساسي ومن هدفه ومقصده 
إن مقصد املواد 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي لعام 1975، هو 
منع اختاذ إجراء من جانب واحد ال يكون متفقًا مع األحكام املوضوعية 
للنظام األساســــــــــي، وذلك أيضًا لتجنب إحلاق ضرر حبقوق كل طرف 
بينما حيمي موردمها املائي املشــــــــــرتك  لذلك يقــــــــــول املنطق، إنه إذا كان 
االتفاق ما زال مســــــــــتعصيًا بعد انتهاء املفاوضــــــــــات، فإن الطرف الذي 
ُينشئ املشروع له الرأي إما أن يتخلى عنه كلية أو يطلب من احملكمة، 
وفقــــــــــًا للمادة 12 من النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975، أن حتل النزاع  
ويف هــــــــــذا الوضع، ال يلحق أّي ضرر حبقوق أّي من الطرفني ومبواردمها 

املشرتكة ويبقى املمر املائي املشرتك بينهما حمميًا 
خالفًا لذلك، كما يستتبع التفسري الوارد يف احلكم، جيب أن يكون 
الطرفــــــــــان عندما اعُتمد النظام األساســــــــــي لعــــــــــام 1975، قد اتفقا على 
الســــــــــماح حبدوث ضرر من هذا القبيل، مــــــــــع إمكانية إصالحه يف وقت 
الحق بقرار من احملكمة  وال ميكن أن ُيفرتض أن الطرفني كانا قد اتفقا 
على ترتيب من هذا القبيل، ألنه ال يتســــــــــق مع هدف النظام األساســــــــــي 
لنهر أوروغواي ومقصده، كما هو معرَّف يف املادة 1 )“االســــــــــتخدام 
األمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي”(  فليس مثة شــــــــــيء “أمثل ورشيد” 
بشأن إدراج إمكانية التسبُّب يف ضرر للنهر، مبا يف ذلك اخلسائر املالية، 
يف النظام األساســــــــــي، أّواًل بشــــــــــق قنوات جديدة والقيام بأعمال أخرى 
)يف انتهاك لاللتزامات املوضوعية مبوجب النظام األساسي( مث تدمريها 
يرى القاضي سكوتنيكوف أن املادة 12 من النظام األساسي لعام 
1975، تشكل، فوق ما يسمى بالشرط التباديل الكالسيكي، الوارد يف 
املادة 60، وهو التزام لكل واحد من الطرفني بأن حيل املنازعات املتعلقة 
باألنشــــــــــطة املذكورة يف الفقرة 7، باإلحالة إىل احملكمة  وهذا يســــــــــتتبع 
بوضوح كما يتجلى من صياغة املادة 12، بأنه: “إذا مل يتمكن الطرفان 
من التوصل إىل اتفاق يف حــــــــــدود 180 يومًا، عقب انتهاء املفاوضات 
املشــــــــــار إليهــــــــــا يف املادة 11، جيب اتباع اإلجراء املشــــــــــار إليه يف الفصل 

اخلامس عشر ]أي املادة 60[” 
املــــــــــادة 12 جمردة من أّي معىن يف تفســــــــــري احملكمة  ولن تكون مثة 
حاجة إىل هذه املادة على اإلطالق إذا ما كان الغرض الوحيد منها هو 
تفعيل املادة 60، ألنه كان ميكن للطرفني أن يتخذا ســــــــــبياًل مباشراً إىل 

حتقيق هذا اهلدف 
خلص القاضي سكوتنيكوف إىل أن املواد من 7 إىل 12 يف النظام 
األساســــــــــي لنهر أوروغواي تنشئ بوضوح آلية إجرائية تشمل أكثر من 
جمرد االلتزام بنقل املعلومات واإلبالغ، والتفاوَض إذا كان مثة اعرتاضات 
فقط، وإمنا يكون مثة التزام على الطرفني، إذا فشلت املفاوضات، بتسوية 

النزاع بإحالته إىل احملكمة 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد، يف هذا الرأي املســــــــــتقل   -  1
املؤلَّف من 16 جزًءا، باإلشــــــــــارة إىل أن التعريف نفسه للقانون الساري 
يف القضية اليت هي قيد النظر يكشف عن مفهوم احملكمة نفسها للقانون، 
ويؤدي حتمًا إىل اعتبار املنهج العام “ملصادر” يف القانون الدويل  ومع 
أنه سريى قرار األغلبية فيما قرره على أساس التقييم الصارم لألدلة اليت 
ُقدمت أمام احملكمة، إاّل أنه اعتذر عن عدم قدرته على االتفاق مع أجزاء 
من بيان احملكمة ألسباهبا، ال سيما إغفاهلا، لسوء احلظ، ملبادئ القانون 

الدولية 
قال إنه كان ســــــــــيؤيد االعتماد إىل حد أكرب بكثري على   -  2
تلــــــــــك املبادئ القانونية، ألن هذه املبادئ )الــــــــــيت تتضمن مبادئ القانون 
البيئي الدويل(، إىل جانب النظام األساسي لنهر أوروغواي لعام 1975، 
تنطبق، يف نظره، على القانون الساري يف هذه القضية  وقد فكر فوجد 
ب  أن موقفه الشــــــــــخصي يتفق مع تيار يف التفكري القانوين الدويل، َترسَّ
على مدى العقود التســــــــــعة املاضيــــــــــة )1920 - 2010(، وكان له منذ 
أواسط السبعينات حضور ملحوظ أيضًا يف جمال القانون البيئي الدويل 
يشري القاضي كنسادو ترينداد إىل أنه، وجد من قبل، يف   -  3
أصول التاريخ التشــــــــــريعي للمادة 38 من النظام األساسي حملكمة العدل 
الــــــــــدويل الدائمة/حمكمة العدل الدولية )يف عــــــــــام 1920(، ويف تطوراته 
الالحقة )من عام 1945 فما فوق( يوجد اجتاه يف املبدأ القانوين – تنامى 
أيضًا يف العقود الالحقة – يؤيد أن اإلشارة إىل “مبادئ القانون العامة” 
يف ذلك النص القانوين إمنا تعين اإلشارة ال إىل املبادئ القانونية املوجودة 
يف القانون احمللي فقط، وإمنا تشري كذلك إىل املبادئ املعرَّفة على مستوى 
القانون الدويل  وهذه األخرية ليست فقط مبادئ القانون الدويل العام، 
وإمنا تشــــــــــمل كذلك املبادئ اليت ختــــــــــص جمااًل خاصًا من جماالت القانون 

الدويل، مثل القانون البيئي الدويل )األجزاء من األول إىل الثالث( 
بعد ذلك )األجزاء الرابع إىل الســــــــــادس(، ميضي القاضي   -  4
كنسادو ترينداد يف مراجعة التطورات املبدئية ذات الصلة إىل استعراض 
الرجوع إىل مبادئ املقاضاة أمام حمكمة العدل الدولية، فميز التطورات 
املبدئيــــــــــة ذات الصلة عن مبادئ القانــــــــــون العامة، مما حُيدث نفس األثر  
ويضيف أن تلك املبادئ )ذات املنشــــــــــأ احمللي وكذلك املنشــــــــــأ القانوين 
الدويل( تتميز باستقالل داخلي حملي: غاية القانون يف التحضري “مبادئ 
القانون العامة”، كما يبدو يف املادة 38 )1( )ج( من النظام األساسي 
حملكمــــــــــة العدل الدولية، يشــــــــــري إىل أن تلك املبادئ ال ينبغي اســــــــــتيعاهبا 
مبوجــــــــــب القانون العريف أو قانون املعاهدات: وإمنا تشــــــــــّكل “مصدرًا” 
مســــــــــتقاًل، يشــــــــــمل مبادئ القانون املوضوعي والقانــــــــــون اإلجرائي على 
حد ســــــــــواء  عالوة على ذلك كان نطاق تطبيق القانون بسبب املسألة 
املشمولة يف السنوات األخرية موضوع اهتمام احملاكم الدولية املعاصرة، 
وإنه هو يعتقد أنه يوجد هنا دور هام تؤديه حمكمة العدل الدولية، ينتبه 
كما جيب أن يكون دور املبادئ العامة، إىل صلة خاصة بتطور جمموعة 

قوانني القانون الدويل املتوسعة يف زماننا 
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حتّول اجلزءان التاليان، السابع والثامن من رأيه املستقل   -  5
إىل االنتبــــــــــاه إىل مبدأ املنــــــــــع واملبدأ التحذيري، اخلــــــــــاص مبجال القانون 
البيئي الدويل، الذي تذرع به واعرتف به يف هذه القضية كال الطرفني 
املتنازعــــــــــني، األرجنتني وأوروغــــــــــواي، اللذين أســــــــــهبا يف احلديث عن 
صياغتهمــــــــــا ومضموهنمــــــــــا وانطباقهما  وبعد دراســــــــــة عناصر اخلطورة 
الرئيســــــــــية، وأشكال الغموض العلمي، يف تشكيل املبدأ التحذيري، ميز 
القاضي كنسادو ترينداد البعد احلتمي الطويل األجل لإلنصاف الشامل 
لبضعــــــــــة أجيال )اجلزء التاســــــــــع( الذي ينبغي أيضًا، مــــــــــن وجهة نظره، 
أن يكــــــــــون قد اعرتفــــــــــت به احملكمة يف حكمها الراهــــــــــن  واملبدأ األخري 
الــــــــــذي لفت االنتباه إليه هو التطور املســــــــــتدام، الذي أثارته أوروغواي 
واألرجنتني كلتامها )اجلزء العاشــــــــــر( على حنو يتفق مع التقليد الراســــــــــخ 
لتفكري أمريكا الالتينية يف القانــــــــــون الدويل بأنه يهتم بالدور احملتفظ به 

ملبادئ القانون العامة 
انتقــــــــــل إىل احلديث عن التقرير القضائي للحقائق )اجلزء   -  6
احلادي عشر(، فقال إنه كان يفضل أن يشري قرار احملكمة إىل اإلمكانية 
املفتوحــــــــــة أمامهــــــــــا لتحصل على مزيد مــــــــــن األدلة من تلقاء نفســــــــــها  
ويســــــــــتعرض ممارسة حمكمة العدل الدويل الدائمة/حمكمة العدل الدولية 
يف تناول األدلة، وخيلص إىل اســــــــــتنتاج مفاده أنه يف ضوء خربة احملكمة 
نفســــــــــها حــــــــــىت اآلن يف تناوهلا األدلة املتنازع فيهــــــــــا، يف القضية الراهنة، 
قضية طاحونيت اللباب، مل تســــــــــتنفد مجيع إمكانيــــــــــات تقصي احلقائق  
ولذلك ميكن أن ُتثار مســــــــــائل أخرى حول مسألة ما إذا كانت احملكمة 
قد استخدمت هذه اإلمكانية اإلضافية )أي بواسطة تقصي احلقائق يف 
عني املوقع – كما يعتقد هو أنه كان جيب عليها أن تفعل – ورمبا كان 
اســــــــــتنتاجها بشأن االلتزامات املوضوعية مبوجب املواد 35 و36 و41 
من النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي لعام 1975 خمتلفًا: ويبدو له أن 

أّي جواب على هذا السؤال يكون إىل حّد كبري من قبيل التخمني 
تتعلــــــــــق اجملموعة التالية من اعتبارات القاضي كنســــــــــادو   -  7
ترينداد )اجلزء الثاين عشــــــــــر( جبوانب متصلة هبــــــــــذه القضية، تقع خارج 
 نطاق البعد املشــــــــــرتك بني الدول، والذي يعزو لــــــــــه أمهية خاصة، وهو: 
)أ( األمور الالزمة لصحة اإلنسان ورفاهية الشعوب؛ )ب( دور اجملتمع 
 املــــــــــدين يف محاية البيئــــــــــة؛ )ج( الطابع املوضوعي لاللتزامــــــــــات )البيئية(، 
فيما يتجاوز املعاملة باملثل؛ )د( الشخصية االعتبارية لّلجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي  كـــان االنتبـــاه إىل الصحـة العامة ورفاهيـة الشــــــــــعوب – كما 
يذكر القاضي – دائمًا حاضراً يف مجيع احللقة الراهنة من مؤمترات األمم 
املتحدة العاملية وقد أثري يف مناســــــــــبات سابقة أمام حمكمة العدل الدولية 

نفسها 
كانت القضيــــــــــة الراهنة، قضية طاحونيت اللباب، قبل أن   -  8
تصبــــــــــح قضية بني الدول يف تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2003، قد ُلفت 
االنتباه إليها أصاًل يف اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي بنهاية عام 2001، 
من ِقَبل منظمة غري حكومية أرجنتينية  ويف مراحل متتابعة من اإلجراء 
املتعلق هبذه القضية، أظهــــــــــرت منظمات غري حكومية وكيانات أخرى 

مــــــــــن كيانات اجملتمــــــــــع املدين يف كال البلديــــــــــن، األرجنتني وأوروغواي، 
حضورها بواسطة مشاركتها فيما يتعلق بتقدير األثر البيئي ورصد البيئة  
واعرتفت أوروغواي واألرجنتني كلتامها بالشــــــــــراكة احملتومة بني السلطة 
العمومية وكيانات اجملتمع املدين عندمــــــــــا يتعلق األمر مبصلحة اجلمهور 
العام، مثل محاية البيئة  وكانت مؤشــــــــــراهتا أنه يف حالة تناول املســــــــــائل 
البيئية، تســــــــــتفيد الدول من مســــــــــامهة املنظمات غري احلكومية وكيانات 

اجملتمع املدين األخرى ملا فيه الفائدة القصوى لسكاهنا 
يقول القاضي كنسادو ترينداد أيضًا إن الطابع املوضوعي   -  9
لاللتزامات، يف جماالت احلماية، مثل محاية البيئة، هو الذي يهم يف هناية 
املطاف  وهو لذلك يشــــــــــك يف أّي متييز مزعــــــــــوم يتعلق بطبيعة الوجود 
بني تلك االلتزامات )مثل االلتزامات بالســــــــــلوك وبالنتائج(  ويؤدي هذا 
ثانيــــــــــة إىل دفع صلة مبــــــــــادئ القانون العامة إىل األمام )أّي مبدأ حســــــــــن 
النية، مؤكداً على مبدأ ‘العقد شــــــــــرعة املتعاقدين’(  يضاف إىل ذلك أن 
الشــــــــــخصية االعتبارية للجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، اليت اعرتفت هبا 
احملكمة نفســــــــــها، نقلت القضية الراهنة إىل ما يتجاوز البعد املشرتك بني 
الدول  ومع أن اآلثار اليت اســــــــــتنتجتها أوروغواي واألرجنتني من هذه 
الشخصية االعتبارية، ليست موحدة – فإن مما ال يقبل الشك أن النظام 
األساسي لعام 1975 قد أنشأ إطاراً مؤسسيًا لتحقيق املصاحل املشرتكة 
للدولتــــــــــني الطرفني يف االتفاقية مبوجبه  وإن مثة إجراًء ُوضع يف املواد 7 
إىل 12 من النظام األساســــــــــي لعام 1975، ينبغــــــــــي بالضرورة أن يتَّبعه 
الطرفان؛ وإن القصد من استمرار تعاوهنما، بواسطة اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي هو متكني هذه اللجنة – كما اعرتفت احملكمة نفسها – من 
وضع الوســــــــــائل املالئمة لتعزيز االستخدام املنصف لنهر أوروغواي، مع 

محاية البيئة يف الوقت نفسه 
كانت اجملموعة األخرية من تأمالت القاضي كنســــــــــادو   -  10
ترينداد تتعلق باملسائل املرتابطة لنظرية املعرفة القضائية )األجزاء الثالث 
عشر إىل السادس عشــــــــــر(، وهي: )أ( املبادئ األساسية باعتبارها طبقة 
 حتتيــــــــــة للنظام القضائي نفســــــــــه؛ )ب( املبادئ األّوليــــــــــة ببعدها املعياري؛ 
)ج( مبــــــــــادئ القانون العامة كمؤشــــــــــرات للمعرفة املشــــــــــرتكة للمجتمع 
الــــــــــدويل  ويقول إن مبــــــــــادئ القانون العامة قد أهلمت ال جمرد تفســــــــــري 
وتطبيــــــــــق القواعــــــــــد القانونية، وإمنا أيضًا عملية صنع القانون نفســــــــــها يف 
صياغتها؛ وهي تعكس آراء الفقهاء، اليت تضع بدورها أســــــــــاس صياغة 
القانون  وتبــــــــــني هذه املبادئ الوجود علــــــــــى الصعيدين الوطين والدويل 
كليهما  ومثة مبادئ أساســــــــــية للقانون ُتعرِّف نفسها باالقرتان مع أسس 
النظام القانوين نفســــــــــها، وتكشــــــــــف قيم الغايات النهائية للنظام القانوين 

الدويل والوفاء بضرورات اجملتمع الدويل 
ويــــــــــرى أن هــــــــــذه املبادئ تعبــــــــــري عن “فكــــــــــرة عدالة”   -  11
موضوعيــــــــــة، ومنها تضمن وحــــــــــدة القانون، وتأيت على أســــــــــس قانون 
األمم الضروري  ويف مفهومه أهنا تنشأ من ضمري اإلنسانية أو الضمري 
القضائــــــــــي، باعتبارهــــــــــا املصدر املادي النهائي جلميــــــــــع القوانني  ويقول 
القاضي كنسادو ترينداد إنه، إذا كان االلتزام باملبدأ التحذيري، مثاًل، 
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ذا ســــــــــيادة يف مجيع األوقات، يف موقف الطرفني املتنازعني، وكذلك يف 
موقف احملكمة نفســــــــــها، فإن هذا سُيحدث فرقًا يف الوضع التخاصمي 
الذي قامت احملكمة بتســــــــــويته  ولكانت الدولتان، على أبعد احتمال، 
مل تصال إىل ما يســــــــــمى “بالتفاهــــــــــم” يف االجتماع الوزاري املعقود يف 
2 آذار/مــــــــــارس 2004  بطريقة تلتف حــــــــــول اإلجراء الذي وضع يف 
املواد 7 إىل 12 من النظام األساسي لعام 1975 )ال سيما املادة 7(  
ولكانت احملكمة، بدورها، قد توصلت إىل قرار خمتلف عن القرار الذي 
اختذته يف 13 متوز/يوليه 2006، ولكانت، يف مجيع االحتماالت، قد 
أمــــــــــرت أو قررت اختاذ التدابري املؤقتة املطلوبــــــــــة للحماية )لتكون فّعالة 

حىت يصدر القرار الراهن املتعلق مبوضوع قضية طاحونيت اللباب( 
يضيف القاضــــــــــي أن مبادئ القانــــــــــون العامة تضفي يف   -  12
الواقع علــــــــــى النظام القانوين )الوطين والدويل على حّد ســــــــــواء( بعدها 
املعياري احملتوم؛ وإمنا هي تقع يف أســــــــــس القانون الضروري، وتكشف 
القيــــــــــم اليت يسرتشــــــــــد هبا النظام القانوين بأســــــــــره  وقد صاحب تعريف 
املبادئ األساســــــــــية بالتســــــــــاوي ظهور وتوطيد مجيع جمــــــــــاالت القانون  
وخلص القاضي كنسادو ترينداد إىل استنتاج أن القانون البيئي الدويل 
يقدم توضيحًا جيداً يف هذا الصدد، ويصعب فهمه يف هذه األيام دون 
اإلشارة إىل مبادئ املنع، والتحذير، والتنمية املستدامة مع بعدها الزمين، 
باالقرتان مع البعد الزمــــــــــين الطويل األجل الذي يكمن حتت اإلنصاف 
بــــــــــني األجيال  ويف مفهومه أن حمكمة العدل الدولية، باعتبارها احملكمة 

العاملية، ال تستطيع أن تغفل عن هذه املبادئ  

إعالن القاضي يوسف

أرفق القاضي يوســــــــــف، الذي اتفق مع احلكم، إعالنًا أعرب فيه عن 
حتفظاته فيما يتعلق بالطريقة اليت قررت هبا احملكمة تناول املواد الوقائعية اليت 
قدمها الطرفان  ويف رأيه أنه كان ينبغي للمحكمة أن تلجأ إىل مســــــــــاعدة 
اخلرباء، كما نصت عليها املادة 50 من نظامها األساسي، ملساعدهتا على 

معرفة أدق بالتعقيدات العلمية والفنية لألدلة اليت قدمها الطرفان 
يرى القاضي يوســــــــــف أن جلوء احملكمة إىل االستفسار أو إىل رأي 
خــــــــــرباء يف معاجلة املواد التقنية والعلمية املعقدة املقدمة إليها، ال يقوض 
وظيفتها القضائية، وإمنا ميكن أن يساعدها على جتلية احلقائق وتوضيح 
صحة األساليب املستخدمة إلثبات البيانات العلمية املقدمة إليها  وإن 
هــــــــــذا الرجوع لن يؤثــــــــــر يف دور القاضي باعتباره حمققــــــــــًا للوقائع، ألن 
املســــــــــؤولية يف النهاية هي مســــــــــؤولية احملكمة ألن تقــــــــــرر يف صلة وأمهية 

نتائج عمل اخلرباء 
ويســــــــــتنتج القاضي يوسف أنه، لتجنب األخطاء يف تقدير أو تقرير 
احلقائق اليت ميكــــــــــن أن تقوض مصداقية احملكمــــــــــة، ولطمأنة الدول اليت 
متُثل أمــــــــــام احملكمة بأن الوقائع املعقدة علميــــــــــًا يف قضاياها تفهم وتقدر 
فهمًا وتقديراً تامَّني من قبل احملكمة، ســــــــــيكون مما خيدم احملكمة جيداً يف 
نها من تقدير احلاجة إىل رأي  املســــــــــتقبل أن تضع اسرتاتيجية واضحة متكِّ

خرباء يف مرحلة مبكرة من مداوالهتا يف القضية 

الرأي المستقل للقاضي غرينوود
يقول القاضي غرينوود يف رأيه املســــــــــتقل إنه يتفق مع القرار القائل 
إن أوروغــــــــــواي مل ترتكــــــــــب أّي انتهاك اللتزاماهتــــــــــا املوضوعية مبوجب 
النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي، ومع القرار القائل إن أوروغواي مل 
تِف بالتزاماهتا اإلجرائية مبوجب املواد 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي 
نفســــــــــه  غري أنه يعترب أن انتهاك االلتزامات اإلجرائية أكثر حمدودية يف 
نطاقه مما وجدته احملكمة  ويف رأيه أن العمل الذي أذنت به أوروغواي 
فيما يتعلق بالطاحونتني أثناء فرتة املفاوضات مل يكن كافيًا ألن يشّكل 
انتهــــــــــاكًا اللتزامها مبوجب املــــــــــادة 9 من النظام األساســــــــــي أو التزامها 

بالتفاوض حبسن نية 
يعتــــــــــرب القاضي غرينوود أن عبء اإلثبات يقع على األرجنتني لكي 
تثبــــــــــت الوقائع اليت قدمتها يف ميزان االحتمــــــــــاالت  ويتفق مع املنهجية 
الــــــــــيت اعتمدهتا احملكمة يف اســــــــــتخالصها أن األرجنتني مل تثبت قضيتها 
فيما يتعلــــــــــق خبروقات االلتزامات املوضوعيــــــــــة  ويضيف أن من األمهية 
مبــــــــــكان أن حيافظ الطرف الذي ميثُــــــــــل أمام احملكمة بوضوح على التمييز 
بني وظائف الشــــــــــهود واخلرباء، من جهة، ووظائف املستشار القانوين، 
من جهة أخرى  وقال إن هذا هام ملساعدة احملكمة على ضمان احرتام 
حق الطرف اآلخر يف طرح أســــــــــئلة على اخلبري أو الشــــــــــاهد على الوجه 
الصحيح  وإن الشــــــــــخص الذي سيتكلم عن احلقائق يف نطاق معرفته أو 
يقدم رأيه اخلاص بشأن البيانات العلمية ال ينبغي له أن يكون مستشاراً 
قانونيــــــــــًا وإمنا جيب أن يقدم اإلعالن الالزم مبوجب املادة 64 من الئحة 

احملكمة وأن يكون خاضعًا لالستجواب 
اختتــــــــــم القاضي غرينوود رأيه املســــــــــتقل بلفت انتبــــــــــاه الطرفني إىل 

التزاماهتما املستمرة مبوجب النظام األساسي 

الرأي المستقل للقاضي الخاص توريس برنارديس
يؤيد القاضي توريــــــــــس برنارديس، كما جاء يف مقدمة   -  1
رأيه املســــــــــتقل، كثرياً من االســــــــــتنتاجات اليت توصلت إليها احملكمة يف 
حكمها، ال سيما االستنتاجات املتعلقة مبا يلي: رفض ادعاءات املدعي 
بأن املدعى عليه قد انتهك التزاماته املوضوعية مبوجب النظام األساسي 
لنهر أوروغواي؛ وهدم طاحونة أوريون )بوتنيا( املقامة يف فراي بينتوس، 
وهو يؤيد أيضًا متام التأييد االســــــــــتنتاجات اليت توصلت إليها احملكمة يف 
احلكم فيما يتعلق بنطاق اختصاص احملكمة والقانون الساري، وعبء 
اإلثبات، وشــــــــــهادة اخلرباء، ورفض “الصلــــــــــة الصارمة” املفرتضة بني 
االلتزامات اإلجرائية واملوضوعية الواردة يف النظام األساســــــــــي، ورفض 
“االلتــــــــــزام املزعوم بعدم البناء” الذي يقــــــــــال إنه يقع على عاتق املدعى 
عليــــــــــه يف الفرتة املمتــــــــــدة بني هناية املفاوضات املباشــــــــــرة وقرار احملكمة؛ 

ويوافق على أن اإلرضاء جرب صحيح النتهاك االلتزامات اإلجرائية 
غري أن القاضي توريس برنارديس ال يتفق مع اعتبارات   -  2
معينة تذرع هبا احلكم تتصل بانتهاك املدعى عليه، الذي ادعته األرجنتني، 
لاللتزامات اإلجرائية الواردة يف النظام األساســــــــــي، واليت تشّكل أساسًا 
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لقــــــــــرار األغلبية يف هذه النقطة  وقد توصل إىل اســــــــــتنتاجات خمتلفة جداً 
عن تلك اليت توصلت إليها األغلبية يف هذه املسألة  وإذ يود أن يوضح 
أســــــــــبابه للتصويت ضد النقطة 1 من نــــــــــص منطوق قرار احملكمة، يركز 

القاضي توريس برنارديس ختصيصًا على هذه النقاط يف رأيه املستقل 
االعتبارات التمهيدية  - 1

أواًل يشــــــــــري القاضي توريــــــــــس برنارديس يف رأيه، إىل أن   -  3
“الفهم املؤسســــــــــي” املفرط للجنة اإلدارية لنهر أوروغواي ُيسرتشد به 
يف احلكم وأن بيان األســــــــــباب يعطي، نتيجة لذلك، صورة لصالحيات 
اللجنة ودورها يف عملية املشــــــــــاورات السابقة مبوجب املواد 7 إىل 12 
من النظام األساسي لنهر أوروغواي لعام 1975، وهو ال يتفق معها يف 
ذلك  وإنه يعتقد أن هذا الفهم قد أثر يف أسلوب التفسري الذي اعتمدته 
األغلبية، والذي أعطى أســــــــــبقية لعناصر تفســــــــــريية معينة على حســــــــــاب 
عناصــــــــــر أخرى تنطبق على القضية على قدم املســــــــــاواة  ويرى القاضي 
توريس برنارديس أن القاعدة العامة للتفســــــــــري الواردة يف املادة 31 من 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات قاعدة متكاملة، وكل حكم من أحكامها 
يشكل جزًءا من املادة كلها  صحيح أن تلك القاعدة تشكل “القواعد 
ذات الصلة بالقانون الدويل املنطبق على العالقات بني األطراف”، لكن 
فيها عناصر أخرى كذلك وإن التفسري جيب أن يزن كل واحد من هذه 
العناصر يف عملية التفســــــــــري حيثما كانت نقطة البداية هي توضيح معىن 

النص ال نتيجته للتحقق من نية الطرفني 
احلقيقــــة هي أن أسلوب التفسري الذي اعتمدته األغلبية   -  4
ُيسهِّل تفســــــــــرياً “تطوُّريًا” ألحكام النظام األساسي لنهر أوروغواي  
ويؤيــــــــــد القاضي توريس برنارديس هذا التفســــــــــري بقدر ما تتصل قواعد 
النظام األساســــــــــي بااللتزامات املوضوعية  وترد إشارة إىل ذلك يف نص 
املادة 41 من النظام األساســــــــــي فيما يتعلق بااللتزام حبماية البيئة املائية 
وحفظهــــــــــا ومنع تلوث ميــــــــــاه النهر  عالوة على ذلــــــــــك، يقبل الطرفان 
كالمهــــــــــا يف هذه القضية التطورات غري القابلة للجدل يف القانون البيئي 

الدويل على مر السنوات األخرية 
من جهة أخرى، ال يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديس   -  5
أن أســــــــــاليب التفسري اليت تؤدي إىل اســــــــــتنتاج تطوُّري هلا ما يربرها يف 
هــــــــــذه القضية فيما يتعلق بقواعد النظام األساســــــــــي املتصلة بااللتزامات 
 اإلجرائيــــــــــة  وإنــــــــــه ال صياغــــــــــة هــــــــــذه القواعــــــــــد يف ســــــــــياقها الصحيح، 
وال االتفاقات الالحقة بني الطرفني، وال ممارســــــــــة الطرفني يف تفسريمها 
وتطبيقهما للمعاهدة، يؤيد تطبيق أساليب تؤدي إىل تفسريات تطوُّرية  
وإن هذا، يف رأي القاضي توريس برنارديس يؤثر يف السيادة اإلقليمية 
للدولــــــــــة، أّي يف منطقة ال ينبغي أن يفرتض أن الســــــــــيادة عليها حمدودة 
)انظر القضية املتعلقة بالســــــــــفينة البخارية “وميبلدون”، قرارات حمكمة 

العدل الدويل الدائمة، السلسلة ألف، رقم 1، الصفحة 24( 
عالوة على ذلك يشــــــــــري القاضي توريس برنارديس إىل   -  6
أن صياغة الفقرة 1 من املادة 7، نفســــــــــها، من النظام األساســــــــــي تقدم 
شرطًا مسبقًا النطباق تلك القاعدة: فمن الضروري، قبل إبالغ اللجنة 

اإلداريــــــــــة لنهر أوروغــــــــــواي، تقرير ما إذا كان املشــــــــــروع املعين يقع يف 
نطاق االلتزام الذي وضعه نص النظام األساســــــــــي  وترتك املادة 7 هذا 
التوصيف األّويل للطرف الذي خيطط لبناء األشغال، أّي الدولة صاحبة 
الســــــــــيادة على اإلقليم، دون مســــــــــاس حبق الطــــــــــرف اآلخر يف الطعن يف 
هــــــــــذا التوصيف األّويل  ويف هذه القضية، أكــــــــــد املدعي حقه يف تقدمي 
 توصيف أّويل ملشاريعه هو، وعلى هذا األساس، كانت ممارسته الثابتة، 
كما يســــــــــتدل من السجل، بناء املنشــــــــــآت الصناعية دون إبالغ اللجنة 
 اإلدارية لنهر أوروغواي  ويعتقد القاضي توريس برنارديس أن األرجنتني 
ال تســــــــــتطيع أن حترم أوروغواي من حقها يف التوصيف األّويل ملشروع 
 ســــــــــي أم يب )إنسي( يف تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2003، ألن من ادعى 

ذمًا يف حق خصمه ال ُيقبل منه ذلك 
يقول القاضي توريس برنارديس أيضًا إن حماضر اللجنة   -  7
اإلدارية لنهر أوروغواي )مثاًل، احملاضر املتعلقة مبشــــــــــروع ترانســــــــــبابل( 
تقدم توضيحًا جيداً لكيفية إبقاء هذه املسألة – مسألة التوصيف األّويل 
لألعمال املخطط هلا – يف البال يف أوضاع تنطوي على خطط ملنشآت 
صناعيــــــــــة وطنية لطرف أو اآلخر، كل على ضفتــــــــــه من النهر، وكيف 
كانت ردود أفعال أعضاء اللجنة أبعد ما تكون عن االتساق  بل إهنم 
انتقلــــــــــوا إىل اجلانب اآلخر  ويبدو، مثاًل، أن توصيف الســــــــــيد أوبرييت، 
وزير الشؤون اخلارجية يف أوروغواي، األّويل يف سنة 2003، ملشروع 
سي أم يب )إنسي(، يتفق أو يشبه كثرياً توصيف رئيس وفد األرجنتني 
يف اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، الســــــــــفري كاراســــــــــاليس، ملشــــــــــروع 

ترانسبابل 
عالوة على ذلــــــــــك يذكر القاضي توريس برنارديس أن   -  8
اعرتاف كال الطرفني: )1( بأن اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي ال متلك 
صالحية املوافقة على املشاريع اليت تبلغ هبا من ِقَبل الطرف الذي خيطط 
األشــــــــــغال؛ و)2( أن قواعد املادة 7، شأهنا يف ذلك شأن مجيع القواعد 
 األخــــــــــرى للنظام األساســــــــــي املتعلقة بـ “نظام االستشــــــــــارة املســــــــــبقة”، 
ال تشــــــــــّكل قواعد آمرة ناهية، ولذلــــــــــك فإن الطرفني ميلكان حرية عدم 

تطبيقهما يف قضية معينة 
مرحلة اإلجراء اليت كانت فيها أوروغواي ملزمة بإبالغ   - 2
اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي عن األشغال اليت ختطط 

لتنفيذها
يســــــــــتفاد من احلكم أن التزام الدولة اليت ختطط ألنشطة   -  9
حمــــــــــددة يف املادة 7 من النظام األساســــــــــي بإبالغ اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي “يصبح ســــــــــاريًا على املرحلة اليت حيال فيها املشــــــــــروع إىل 
السلطة ذات االختصاص بقصد احلصول على اإلذن البيئي األّويل، وقبل 
منح ذلــــــــــك اإلذن” )الفقرة 105(  ال يتفق القاضي توريس برنارديس 
مــــــــــع هذا القول، يف رأيــــــــــه، ألن نص الفقرة 1 من املــــــــــادة 7 من النظام 
األساســــــــــي ال يشري، يف رأيه، إىل مرحلة مبكرة كهذه يف عملية ختطيط 
األشغال  ورمبا ميكن تفسري قرار األغلبية بفهمه املؤسسي للجنة اإلدارية 
لنهر أوروغواي، اليت أشري إليها سابقًا، وبالصلة اليت يربطها بني االلتزام 
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بإبالغ اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي ومبــــــــــدأ املنع، وهي قاعدة من 
قواعد القانون العريف، يشــــــــــّكل جــــــــــزًءا من جمموعة قواعد القانون البيئي 

الدويل املعاصر 
غــــــــــري أن القاضي توريس برنارديــــــــــس يعتقد أن األغلبية،   -  10
بقرارهــــــــــا هذا قد أدخلت حدوداً للســــــــــيادة اإلقليمية للدولة أثناء مرحلة 
ختطيط املشروع الصناعي تتجاوز احلدود املبّينة بصراحة يف املادة 7 من 
النظام األساســــــــــي أو اليت تدعم النص حبكــــــــــم الضرورة  ويقول القاضي 
توريس برنارديس إن األغلبية تعزو إىل الطرفني مقصداً “تطوُّريًا” عند 
هــــــــــذه النقطة، وال يوجد أّي بينة على اإلطــــــــــالق يف املادة 7، أو يف أّي 
قاعدة إجرائية أخرى تعزز نظام “التشاور املسبق” يف النظام األساسي 
لعام 1975، مبعىن أن هذا يستند إىل االفرتاض فقط  غري أنه كما تبني 
من قبل، ال ميكن أن تستند حدود السيادة اإلقليمية للدولة على افرتاض 
يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديس أن اعتماد أســــــــــاليب   -  11
توصيف تتصل بتفسري “تطوري” ليس له ما يربره يف هذا السياق ألن 
صياغة األحكام اليت تضع نظام “املشاورة املسبقة” يف النظام األساسي 
لعام 1975، مبا يف ذلك املادة 7، ال تســــــــــمح بصورة مباشــــــــــرة أو غري 
مباشرة للتفســــــــــري بأن يفعل ذلك  والواقع أن جلوء القرار، باعتماد هذه 
األســــــــــاليب، إىل “القواعد ذات الصلة من القانون الدويل الســــــــــاري يف 
العالقات بني الطرفــــــــــني” )الفقرة 3 )ج( من املادة 31 من اتفاقية فيينا 
لقانــــــــــون املعاهــــــــــدات( ال هتدف إىل تقرير املرحلــــــــــة أو النقطة اليت تكون 
الدولة اإلقليمية عندها ملزمة بإبــــــــــالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، 
عمــــــــــاًل بالفقرة 1 من املــــــــــادة 7 من النظام األساســــــــــي، وإمنا هتدف إىل 
تقريــــــــــر أفضل وقت إلبالغ اللجنة اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي من وجهة 
نظر تطبيق مبدأ املنــــــــــع يف القانون العريف مبوجب القانون البيئي الدويل، 
ولذلك يعطي حكم املعاهدة، موضوع التفســــــــــري، دور الوفاء مبتطلبات 
تطبيق املبدأ العريف – مبدأ املنــــــــــع  وكانت النتيجة، كما يقول القاضي 
توريس برنارديس، أن النص، والسياق، واالتفاقات الالحقة أو املمارسة 
تصبح عناصر ال قيمة هلا يف عملية تفسري املادة 7 من النظام األساسي  
عالوة على ذلك خيشــــــــــى القاضي توريس برنارديس بقوة من أن تصبح 
النتيجة املقررة مصدراً إضافيًا للصعوبة لواحد من الطرفني أو كليهما يف 

املستقبل ألهنا ال تتفق مع املمارسة اليت اتبعاها حىت هذا التاريخ 
يشــــــــــري القاضي توريــــــــــس برنارديس، مثــــــــــاًل، إىل حقيقة   -  12
أنــــــــــه، مبوجب قانــــــــــون أوروغواي، يقدم طلــــــــــب اإلذن البيئي األّويل من 
طرف ثالث أو أن اإلدارة الوطنية للبيئة هي اليت تنظر يف ذلك الطلب، 
أو تقدم بشــــــــــأنه توصية مؤيدة إىل ســــــــــلطات أعلى، ال تعين أن النشــــــــــاط 
املخطط الذي هو قيد البحث ميكن أن يوصف يف أّية مرحلة من مراحل 
هذه العملية بأنه نشــــــــــاط خمطط لدولة أوروغــــــــــواي  فطيلة هذه العملية 
كلهــــــــــا مل توافق الدولة على أّي شــــــــــيء ونتيجة لذلك ال ميكن القول إن 
“أوروغواي ختطط لتنفيذ األشــــــــــغال”، كما تتطلب الفقرة 1 من املادة 
7 من النظام األساسي  وال ميكن القول إن دولة أوروغواي قد وافقت 
على املشــــــــــروع، إاّل بعد أن يصدر اإلذن البيئي األّويل املطلوب مبوجب 

قانون أوروغواي، وعندها فقــــــــــط فيما يتعلق جبدواه البيئية  والواقع أنه 
مبوجب قانون أوروغواي، ال يرخص اإلذن البيئي األّويل بأنشــــــــــطة بناء 
مــــــــــن أّي نوع كان؛ وإمنا ميلــــــــــك حامل اإلذن البيئي األّويل جمرد احلق يف 

طلب احلصول على إذن أو رخصة بناء 

ال يعتقد القاضي توريس برنارديس، كذلك، بأهنا فكرة   -  13
د املرحلة اليت ينبغي إبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي  جيــــــــــدة أن حتدَّ
هبا، كما فعل احلكم، باإلشارة إىل أحكام أو قواعد قانون الدولة املعنية، 
ألن هذا خُيضع االلتزام مبوجــــــــــب القانون الدويل بإبالغ اللجنة اإلدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي للقانــــــــــون الوطين لواحد أو آخر مــــــــــن الطرفني  ورمبا 
تكون هذه نتيجة مؤســــــــــفة للطرف الذي ُيلَزم بإبــــــــــالغ اللجنة اإلدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي عن خططه يف وقت أســــــــــبق من التزام الطرف اآلخر  
وال يعتقد القاضي توريس برنارديس أن هذه النية ميكن أن تعزى للذين 

صاغوا النظام األساسي لنهر أوروغواي لعام 1975 

يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديــــــــــس أنه يتضح من نص   -  14
الفقرة 1 من 7 من النظام األساســــــــــي أن االلتزام بإبالغ اللجنة اإلدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي متصل بـ “تنفيذ” األشــــــــــغال املخطط هلا، ألن النص 
اإلســــــــــباين الصحيح خيلــــــــــو من الغموض يف هذا الصــــــــــدد  فكون الدولة 
ختطط جمرد ختطيط لألشــــــــــغال ليس كافيًا  وإمنا يرد يف نص احلكم أن 
الدولة جيب أيضًا أن تكون “ختطط لتنفيذ األشــــــــــغال”، ألنه أثناء تنفيذ 
األشــــــــــغال فقط ميكن أن تؤثر األنشــــــــــطة أو األفعال ذات الطبيعة املادية 
املتصلة باألشــــــــــغال على املالحة، ونظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه، وبذلك 
تلحق ضرراً كبرياً بالدولة األخرى، ألن النهر مورد طبيعي مشــــــــــرتك  
وإن جمرد منح هيئة إدارية عمومية “إذنًا” ليس نشــــــــــاطًا أو فعاًل يرجح 
أن يســــــــــبب هذه اآلثار  ويقول القاضي توريس برنارديس إن العناصر 
التفسريية اليت تعني القاعدة العامة للتفسري مبوجب املادة 31 من اتفاقية 
فيينــــــــــا، كما هي واردة يف هذه القضية، ال تؤكد املوقف القائل بأنه – 
ألغراض الفقرة 1 من املادة 7 من النظام األساســــــــــي – جيب أن يسبق 
إبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي “أي إذن”،كاإلذن البيئي األّويل 

مبوجب قانون أوروغواي، مثاًل 

يف ضــــــــــوء االعتبارات الســــــــــابقة، يــــــــــرى القاضي توريس   -  15
برنارديــــــــــس أن املفســــــــــر جيب أن حيل هذه املســــــــــألة بالنظــــــــــر إىل قاعدة 
القانــــــــــون الــــــــــدويل العام اليت تقول إنه حيثما يكــــــــــون النص صامتًا، جيب 
 الوفــــــــــاء بااللتــــــــــزام بتقدمي املعلومــــــــــات أو اإلبــــــــــالغ “يف الوقت احملدد” 
 ،)”opportun“( ”أو “يف الوقــــــــــت املناســــــــــب )”en temps utile“(
مبعىن قبل أن يكون املشــــــــــروع قد قطع شوطًا بعيداً يف بنائه مما جيعل أّي 
تقدير للضرر احملتمل من املنشــــــــــأة الصناعية يأيت متأخراً جداً إلجراء أّي 
إصــــــــــالح، ومن املؤكد أن هذا مناف للفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من النظام 
األساسي  ويرى القاضي أن هذا يتطلب من الدولة القائمة باالتصال أن 
تكون لديها يف وقت تقدمي املعلومات أو اإلبالغ بيانات تقنية صحيحة 

عن اجلوانب الرئيسية للعمل 
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يف أّية حال، يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه بتاريخ   -  16
عقد اتفاَقي 2 آذار/مارس 2004 و5 أيار/مايو 2005، اللذين سينظر 
فيهما فيما يلي أدناه، مل تكن فرتة إبالغ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
يف الوقت احملّدد أو يف الوقت الصحيح عن تنفيذ مشروعي طاحونة سي 
أم يب )إنسي( وطاحونة أوريون )بوتنيا( قد انتهت بعُد: وما زالت لدى 
أوروغــــــــــواي فرصة إلبالغ اللجنة يف الوقت احملدد أو الوقت املناســــــــــب 
ألغراض املقاصد الواجــــــــــب حتقيقها من عملية اإلبالغ  لذلك ال ميكن 
أن تكون أوروغواي قد انتهكــــــــــت التزامها بإبالغ اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 من النظام األساسي، يف تاريخ 
عقدها االتفاقني املذكورين، ألن “فعل الدولة ال يشّكل انتهاكًا اللتزام 
دويل مــــــــــا مل تكن الدولة ملزمة بااللتزام املعــــــــــين يف الوقت الذي حيدث 
فيه الفعل” )املادة 13، املواد املتعلقة مبســــــــــؤولية الدول عن األفعال غري 

املشروعة دوليًا( 
لذلك من رأي القاضي توريس برنارديس أنه مل حيدث   -  17
“أي تأخري غري مشــــــــــروع” مــــــــــن ِقَبل أوروغواي فيمــــــــــا يتعلق بااللتزام 
بإبالغ اللجنة اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي قبل عقدها االتفاقني الالحقني 
املذكورين أعاله  ويضيف أيضًا أن الطرفني متفقان على أن األفعال اليت 
تكون مبثابة أّي انتهاكات تتعلق باملواد 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي 

ينبغي تصنيفها يف فئة االنتهاكات “الفورية” بطبيعتها 
نطاق ومضمون االتفاقني اللذين وقعهما الطرفان يف   - 3 

2 آذار/مارس 2004 و5 أيار/مايو 2005
يالحظ القاضــــــــــي يف رأيه أنه يف حاليت إنســــــــــي وبوتنيا،   -  18
قرر الطرفان جمتمَعني االســــــــــتغناء عن االستعراض األّويل من ِقَبل اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي املنصوص عليه يف املادة 7 من النظام األساسي 
لنهر أوروغواي، وأن ميضيا ُقُدمًا على الفور إىل املفاوضات املباشــــــــــرة، 
كما ينعكس ذلك يف املادة 12  عالوة على ذلك، إن األرجنتني هي اليت 
سعت يف احلالتني إىل إجراء مشاورات مباشرة مع أوروغواي يف أوقات 
مل تقــــــــــدم فيها اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي أّي إطار جُمد إما بســــــــــبب 
كون اللجنة قد أوقفت جلســــــــــاهتا أو ألهنا وصلت إىل أزمة مستحكمة  
وليس هــــــــــذا مفاجئًا أبداً نظراً إىل أن الطرفــــــــــني مل يتوصال إىل اتفاق يف 
إطار اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي بشأن أثر األشغال املخطط له على 
النظام اإليكولوجي لنهر أوروغواي، وبذلك خترج املســــــــــألة “من حميط 
اختصاص اللجنة وحتول إىل النظر على مســــــــــتوى احلكومتني” )العرض 
الذي قدمه وزير خارجية األرجنتني، الســــــــــيد تايانا، إىل جلنة الشــــــــــؤون 

اخلارجية يف جملس النواب األرجنتيين يف 14 شباط/فرباير 2006( 
عالوة على ذلك، نظراً إىل أن القواعد الواردة يف املواد   -  19
 ،)jus cogens( 7 إىل 12 من النظام األساســــــــــي ليســــــــــت قواعد قطعية
ال يوجــــــــــد أّي شــــــــــيء مينع الطرفني من االتفاق علــــــــــى املضي ُقُدمًا على 
الفــــــــــور إىل إجــــــــــراء مشــــــــــاورات أو مفاوضات مباشــــــــــرة، دون االلتزام 
باإلجــــــــــراءات املنصوص عليها يف النظام األساســــــــــي  ويف رأي القاضي 
توريس برنارديس، أن هذا بالضبط هو ما فعله الطرفان، أواًل بالتفاهم 

الــــــــــذي توصال إليــــــــــه وزيرا اخلارجية يف 2 آذار/مــــــــــارس 2004 )اتفاق 
بيلســــــــــا - أوبرييت(، مث فيما بعد باالتفاق الذي عقده الرئيســــــــــان يف 5 
أيار/مايو 2005 )اتفاق فاســــــــــكويز - كريتشنر الذي أنشآ به الفريق 
الفين الرفيع املستوى(؛ وإن آثار هذين االتفاقني، اللذين أنشآ استثناًءا، 
مقبــــــــــوالن متامــــــــــًا يف رأي القاضي  هذا هو أســــــــــاس اختــــــــــالف القاضي 
توريــــــــــس برنارديس يف رأيه مع األغلبية ألنه على الرغم من االعرتاف، 
يف الفقرتني 128 و138 بأن االتفاقني املعنيني ملزمان للطرفني ألهنما 
وافقا عليهمــــــــــا، يرفض احلكم أن يكون أثرمها يف هذه احلالة هو احليدة 

عن النظام الذي وضعه النظام األساسي  
)أ( تفاهم 2 آذار/مارس 2004 بني وزيري اخلارجية

يف 9 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2003 منحــــــــــت وزارة   -  20
اإلســــــــــكان وختطيط االستخدام والشــــــــــؤون البيئية إذنًا بيئيًا أّوليًا إلنسي 
بشــــــــــأن طاحونة اللباب سي أم يب الواقعة على ضفة هنر أوروغواي من 
جهة مجهورية أوروغواي يف مدينة فراي بينتوس، بالقرب من اجلســــــــــر 
الدويل املسمى “جســــــــــر اجلنرال سان مارتن”، مقابل إقليم األرجنتني 
املسمى غواليغوايتشو، حيث كان السكان قد تظاهروا ضد الطاحونة  
وتعتــــــــــرب األرجنتني هذا اإلجراء انتهاكًا للمادة 7 من النظام األساســــــــــي 
لنهر أوروغواي واحتجت على منح اإلذن البيئي األّويل املعين بطاحونة 
إنسي، ال ســــــــــيما بالتوقف عن حضور اجتماعات اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي، وهذا الوضع اســــــــــتمر حىت توقيع اتفــــــــــاق 2 آذار/مارس 

 2004
يشــــــــــري القاضي توريس برنارديــــــــــس، يف هذا الصدد، إىل   -  21
أنــــــــــه على الرغم من الوضع القائم يف اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي، 
اســــــــــتمر الطرفان يف مباحثاهتما بشــــــــــأن مشروع سي أم يب )إنسي( على 
مستوى أعلى – بواسطة وزراء أو وزراء اخلارجية – وتلقت األرجنتني 
من أوروغواي مجيع املعلومات املتصلة باملشــــــــــروع بعد بضعة أيام فقط 
من منح اإلذن البيئي األّويل ملشــــــــــروع إنسي، أّي يف 27 تشرين األول/
أكتوبر و9 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2003  وقد مكنت هذه املعلومات 
املستشــــــــــارين التقنيني لألرجنتني من دراسة مشروع سي أم يب )إنسي( 
وإنتاج تقرير لســــــــــلطاهتم يف شــــــــــباط/فرباير 2004، استنتجوا فيه أنه ال 
يوجد أّي أثر بيئي ذي شــــــــــأن على جانــــــــــب األرجنتني من النهر، وهذا 
شــــــــــيء اعرُتف به يف وثائق أرجنتينية معينــــــــــة، وكذلك من قبل مندويب 
األرجنتني أنفسهم يف اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي  وإن هذا التقرير، 
من وجهة نظر القاضي توريس برنارديس قد طمأن األرجنتني بشــــــــــأن 
اآلثار املمكنة لبناء الطاحونة املتنازع فيها، وبذلك يفتح الطريق إىل عقد 
مزيد من االجتماعات للطرفني، ويف النهاية عقد اتفاق بيلسا - أوبرييت 

يف 2 آذار/مارس 2004 
حاججــــــــــت األرجنتني يف هــــــــــذه اإلجــــــــــراءات بقوهلا إن   -  22
اتفاق 2 آذار/مارس 2004 مل جيعل املادة 7 من النظام األساسي لنهر 
أوروغواي غري ســــــــــارية على هذه القضية  غري أن البيانات اليت أدىل هبا 
وزيرا اخلارجية للبلدين أمام الصحافة، واملسودات اليت تبادهلا السفريان 
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السيد ســــــــــغويغليا )األرجنتني( والسيد ســــــــــادر )أوروغواي( بغية وضع 
االتفاق الشــــــــــفوي بني الوزيرين يف صيغة مكتوبة، حىت اللغة اليت ُكتب 
هبا االتفاق ُســــــــــجلت يف حمضر اجتماع اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي 
يف 15 أيار/مايو 2004، وكذلك األدلة األخرى الوثائقية من املصادر 

الرمسية لألرجنتني قد أقنعت القاضي توريس برنارديس خبالف ذلك 
هذه العوامــــــــــل املختلفة يف نظر القاضــــــــــي، حتول امليزان   -  23
قطعــــــــــًا إىل أن يكــــــــــون يف صاحل نص أوروغــــــــــواي للحقائق كما قدمت 
يف مرافعاهتا املكتوبة ويف املرحلة الشــــــــــفوية، مبعىن أن وزيري اخلارجية 
اتفقا على أن طاحونة سي أم يب )إنسي( ستبىن يف مدينة فراي بينتوس 
بشــــــــــرط: )1( أن حتتفظ اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي مبستوى معني 
من الســــــــــيطرة على اجلوانب التقنية، كمــــــــــا وصفت يف االتفاق، املتصل 
ببنــــــــــاء الطاحونة )وهو غري متصل بأّي وجه كان باالســــــــــتعراض األّويل 
اجملرى مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 من النظام األساســــــــــي(؛ و)2( أنه 
حاملا بدأ تشغيل الطاحونة، سُينشأ نظام تراقب به اللجنة اإلدارية لنهر 
أوروغواي نوعية مياه النهر يف مجيع املنطقة اليت تضم موقع الطاحونة  
وقد حدثت مرحلــــــــــة “التخطيط” للطاحونة، الــــــــــيت يتصل هبا االلتزام 
بإبــــــــــالغ اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي مبوجب املــــــــــادة 7 من النظام 
األساســــــــــي، قبل اتفاق بيلســــــــــا - أوبرييت، الذي بدا كأنه سابق ألوانه، 

مبعىن أنه وقع قبل مرحليت “البناء” و“بدء عمل الطاحونة” 
متت املصادقة على صياغة اتفاق بيلسا - أوبرييت يف حمضر   -  24
اجللســــــــــة االستثنائية للجنة اإلدارية لنهر أوروغواي املعقودة يف 15 أيار/
مايو 2004 )أول اجتماع للجنة منذ تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2003( 
واعُتمدت حسب األصول بواسطة توقيَعي رئيس وفد األرجنتني للجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي، السيد روبريتو غارسيا موريتان، ورئيس وفد 
أوروغواي الســــــــــيد وولرت إم  بلفيسي، وكذلك من ِقَبل األمني اإلداري 
للجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، الســــــــــيد سريجيو شايف  غري أن القاضي 
توريس برنارديس ال يستطيع أن جيد عبارة واحدة وال حىت كلمة واحدة 
يف هــــــــــذا احملضر يؤيد االدعاء بأن اتفاق بيلســــــــــا - أوبرييت ينطوي على 

العودة إىل اللجنة ألغراض الفقرة 1 من املادة 7 من النظام األساسي 
يعتقد القاضي توريــــــــــس برنارديس أن نص هذا احملضر   -  25
يثبت عكس ذلك بالضبط  والواقع أنه ذكر يف البند األول من األمور 
احملددة املتفق عليها، أن اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي ســــــــــوف تتسلم 
وتنظر، إذ تأخذ يف احلسبان األحكام الواردة يف القرار الوزاري لوزارة 
اإلســــــــــكان وإدارة األراضــــــــــي والبيئة رقــــــــــم 2003/342 املتخذ يف 9 
تشرين األول/أكتوبر 2003، والذي منح اإلذن البيئي األّويل ملشروع 
ســــــــــي أم يب إىل إنسي، سوف تتسلم خطط اإلدارة البيئية لبناء وتشغيل 
الطاحونة، اليت قدمتها الشركة إىل حكومة أوروغواي، مبجرد تسليمها 
إليهــــــــــا من قبــــــــــل تلك احلكومة، وتنظر فيهــــــــــا، وكذلك يف األعمال اليت 
تتطلــــــــــب تنفيذاً إضافيًا وتقديراً من ِقَبل الشــــــــــركة قبــــــــــل أن تتم املوافقة 
عليها، بينما َتصوغ مالحظاهتا وتعليقاهتا واقرتاحاهتا، اليت سرُتسل إىل 
أوروغواي، ومن مث ُترفض أو ُتقرر باالتفاق مع الشركة”  عالوة على 

ذلك، جاء يف النص، فيما يتعلق باملرحلة التشغيلية اليت ذكرت يف البند 
الثاين من األمور احملددة املتفق عليها، أن رصد النوعية البيئية سوف يتم 
على حنو يتفق مع أحكام النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي، ال ســــــــــيما 
املــــــــــواد من 40 إىل 43 من الفصل العاشــــــــــر، وأن كال الوفدين متفقان 
علــــــــــى أنه، بالنظر إىل نطاق املشــــــــــروع وآثاره املمكنة، ســــــــــوف تعتمد 

اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي اإلجراءات وفقًا حملاضر جلساهتا 

يشــــــــــري القاضي توريــــــــــس برنارديس، يف رأيــــــــــه، إىل أن   -  26
املقتبســــــــــات ذات الصلة من حمضر اجللسات املأخوذة يف 15 أيار/مايو 
2004 تنتهــــــــــي بقرار اللجنة تنفيذ مضمــــــــــون االتفاق الذي مت التوصل 
إليــــــــــه يف 2 آذار/مارس 2004 بني الوزيرين بيلســــــــــا وأوبرييت بكامله، 
وهو اتفاق، كما اعــــــــــرتف به رئيس وفد األرجنتني إىل اللجنة اإلدارية 
لنهر أوروغواي، الســــــــــيد موريتان، مبثابة “عامل حتديد هام من عوامل 
موقفنا”، بشأن اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 7 من النظام األساسي  
ويعتقد القاضي توريــــــــــس برنارديس أن مضمون البيانات الصادرة عن 
اجلهات املختصة، ُيبني أنــــــــــه ال أحد ينتظر فيما بعد من اللجنة اإلدارية 
لنهر أوروغواي أن متــــــــــارس الصالحيات العامة اليت نيطت هبا مبوجب 
املــــــــــواد 7 إىل 18 من النظام األساســــــــــي فيما يتعلق مبصنع ســــــــــي أم يب 
)إنســــــــــي(، وإمنا هي، بداًل من ذلك، سوف تقوم مبهام معينة فقط اُتفق 
عليها يف اتفاق بيلســــــــــا - أوبرييت  وأشــــــــــار القاضي توريس برنارديس 
أيضًا، يف رأيه املستقل، إىل عبارات مأخوذة من وثائق رمسية أرجنتينية 
معينــــــــــة منذ ذلك احلني، ُيعتقد بأهنا تؤكــــــــــد نطاق اتفاق 2 آذار/مارس 
2004، ال ســــــــــيما: )1( بيان صادر عــــــــــن وزير خارجية األرجنتني يف 
َم يف عام 2004 إىل جملس الشيوخ؛ )2( بيان صادر عن وزير  تقرير ُقدِّ
خارجيــــــــــة األرجنتني يف تقرير صادر يف عام 2004 إىل جملس النواب؛ 
)3( بيان يف التقرير السنوي لعام 2004 املقدم عن حالة األمة يف عام 

2004، الذي أعده مكتب رئيس مجهورية األرجنتني 

جاء على وجه اخلصوص يف الوثيقتني األخريتني، بالنص   -  27
الصريــــــــــح، أن االتفاق الثنائي املوقــــــــــع يف 2 آذار/مارس 2004، وضع 
حــــــــــداً للنزاع على بناء طاحونة اللباب يف مدينة فراي بينتوس  ولذلك، 
يستفاد من هذه الوثائق أن اتفاق بيلسا - أوبرييت أنشأ إجراًء بدياًل عن 
اإلجراء الوارد يف النظام األساسي  ويستفاد منها أيضًا أن هذا اإلجراء 
ــــــــــَع فيما بعد ليشــــــــــمل أوريون )بوتنيا( ألنه ُذكرت، يف بعض هذه  ُوسِّ
الوثائق، “عبارة “املصنعني” أو “إمكانية إنشاء مصانع لطحن اللباب 
على ضفة هنر أوروغواي”  عالوة على ذلك، يشــــــــــري القاضي توريس 
برنارديس من مث إىل أنه، عندما أنشــــــــــئ الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى، 
ذكر البيان الصحفي املشــــــــــرتك الذي نشر يف 31 آذار/مارس 2005، 
أيضًا “مصانع طحن اللبــــــــــاب” اجلاري بناؤها يف مجهورية أوروغواي 
الشــــــــــرقية  وقد فعلت اللجنة اإلدارية لنهــــــــــر أوروغواي وجلنتها الفرعية 
املعنية بنوعية املياه ومكافحة التلوث الشيء نفسه: فإن العنوان الكامل 
املســــــــــمى بروسيل هو “خطة رصد نوعية مياه هنر أوروغواي يف منطقة 

طواحني اللباب” 
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لذلك خيتلــــــــــف القاضي توريس برنارديــــــــــس مع النتائج   -  28
الــــــــــواردة يف الفقرتــــــــــني 129 و131 من احلكم، الذي اســــــــــتنتجت فيه 
احملكمــــــــــة – وإن كانت تعرتف بأن تفاهم 2 آذار/مارس 2004 إجراء 
حيل بال شك حمل اإلجراء الوارد يف النظام األساسي: )1( أنه ال ميكنها 
ا للنزاع مع  أن تقبــــــــــل بادعاء أوروغــــــــــواي أن ذلك التفاهم وضع حــــــــــدًّ
األرجنتني فيما يتعلق بطاحونة ســــــــــي أم يب )إنســــــــــي( فيما يتعلق بتنفيذ 
اإلجــــــــــراء الوارد يف املادة 7 من النظام األساســــــــــي ألن املعلومات – اليت 
أوروغــــــــــواي ملزمة بتقدميها مبوجب تفاهم بيلســــــــــا - أوبرييت إىل اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي – مل ُترَســــــــــل أبدا؛ و)2( إنه ال ميكنها أن تقبل 
ــــــــــع فيمــــــــــا بعد من ِقَبل الطرفني  ادعاء أوروغواي بأن نطاق التفاهم ُوسِّ
ليشمل مشــــــــــروع أوريون )بوتنيا( ألن اإلشــــــــــارة إىل “الطاحونتني” مل 
ُتذكر إاّل ابتداًء من شهر متوز/يوليه 2004 يف سياق خطة بروسيل، اليت 
هتــــــــــم تدابري رصد النوعية البيئية ملياه النهر، ال اإلجراءات املنفذة مبوجب 

املادة 7 من النظام األساسي 

فيما يتعلق بقرارات أغلبية أعضاء احملكمة بشــــــــــأن “عدم   -  29
أداء” أوروغواي يف تنفيذ تفاهم 2 آذار/مارس 2004، يشري القاضي 
توريس برنارديس إىل أن أوروغواي معنية متامًا، شــــــــــأهنا يف ذلك شــــــــــأن 
األرجنتني، بوضع خطة بروسيل يف إطار اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، 
وهي خطة اعتمدهتا اللجنة قطعًا يف 12 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2004 
وظل تنفيذها جاريًا حىت انسحاب مندويب األرجنتني  وفيما يتعلق بعدم 
حتويل املعلومات الفنية املتصلة ببناء طاحونة سي أم يب )إنسي(، مل تتح 
ألوروغــــــــــواي الفرصة ألن تفعل ذلــــــــــك ألن الطاحونة مل تـُْبَ  وإن خطة 
اإلدارة البيئيــــــــــة الوحيدة املوجودة هلذه الطاحونة هي “إزالة األعشــــــــــاب 
ونقل الرتاب” يف 28 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2005  وال توجد أّي 
خطط أخــــــــــرى تتصل ببناء هذه الطاحونة، يف مدينة فراي بينتوس، اليت 
ختلت عنها إنسي يف هناية املطاف  وفيما يتعلق بطاحونة أوريون )بوتنيا( 
مل يؤذن ببناء الطاحونة يف املوقع إاّل يف 18 كانون الثاين/يناير 2006، 
وقد ظهر ذلك بعد االنتهاء الرمسي للمفاوضات املباشرة يف إطار الفريق 
الفين الرفيع املســــــــــتوى، والذي حدده احلكم يف 3 شباط/فرباير 2006 
)الفقــــــــــرة 157(  عالوة على ذلك، أرســــــــــلت أوروغــــــــــواي إىل اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي، بالفاكس يف 6 كانون األول/ديسمرب 2006 
“نص امللف العام ملشروع مصنع سيليولوز كرافت، تطبيقا لإلذن البيئي 
األّويل الذي قدمته بوتنيا، الشــــــــــركة املسامهة”، أّي مبنح وزارة اإلسكان 
وختطيط استخدام األراضي والشؤون البيئية اإلذن البيئي األّويل لبوتنيا يف 
14 شــــــــــباط/فرباير 2005  يف ضوء هذه الوقائع يعتقد القاضي توريس 
فَِّذ بقدر ما هو ممكن  برنارديس أن تفاهــــــــــم 2 آذار/مارس 2004 قد نـُ

عمليًا )ال ُيلزم امرؤ مبستحيل( 

بقدر ما يتعلق األمر بقرار األغلبية بشــــــــــأن انطباق تفاهم   -  30
2 آذار/مــــــــــارس 2004 على “الطاحونتني”، يشــــــــــري القاضي توريس 
برنارديس إىل أن اإلشارات إليهما رمبا توجد ال يف وثائق اللجنة اإلدارية 
لنهر أوروغواي بشأن خطة بروسيل فقط، وإمنا أيضًا يف وثائق أخرى يف 

السجل  وينبغي أاّل ُينسى أن األرجنتني تعلم مبشروع بوتنيا على األقل 
منذ شهر تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2003، حينما التقى ممثلوها الرمسيون 
مبمثلي الشــــــــــركة، وكانت اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي نفسها على 
علم هبا على األقل يف شــــــــــهر نيسان/أبريل 2004، حينما التقت ألول 

مرة مبمثلي الشركة 
 )ب( اتفاق الرئيسني يف 5 أيار/مايو 2005 الذي أنشأ 

الفريق الفين الرفيع املستوى
أثــــــــــار منــــــــــح حكومة أوروغــــــــــواي املنتهيــــــــــة مدهتا اإلذن   -  31
 البيئي األّويل ملشــــــــــروع طاحونة أوريون )بوتنيا( يف 14 شــــــــــباط/فرباير 
2005 – وهــــــــــو التاريخ الذي كان تفاهم بيلســــــــــا - أوبرييت بشــــــــــأنه 
املــــــــــؤرخ 2 آذار/ماس 2004 ما زال ســــــــــاريًا بني الطرفني – إىل نزاع 
جديــــــــــد يف إطــــــــــار اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي يف ســــــــــياق سياســــــــــي 
ملعارضة متزايدة لبناء الطاحونتني لدى ســــــــــكان مقاطعة ما بني النهرين 
األرجنتينية  وقامت مظاهرات مجاهريية على الطرق واجلســــــــــور الدولية 
علــــــــــى هنر أوروغــــــــــواي وأغلقت الطرق واجلســــــــــور الدولية الواقعة على 
هنر أوروغواي، ال ســــــــــيما “جســــــــــر اجلنرال سان مارتني”، الذي أغلق 
أمــــــــــام املارة نتيجــــــــــة لإلجراءات اليت عززهتا حركــــــــــة اجلمعيات يف إقليم 
غواليغوايتشــــــــــو  عالوة على ذلك، يف 1 آذار/مارس 2005 تسّلمت 
زمام األمور حكومة جديدة يف أوروغواي عقب تســــــــــلم الرئيس تباري 
فاسكيز مهام منصبه  وأدت هذه األحداث حبكوميت البلدين إىل النظر 

مباشرة يف مسألة إنشاء فريق فين رفيع املستوى 
يشــــــــــري القاضــــــــــي توريــــــــــس برنارديس، يف رأيــــــــــه، إىل أن   -  32
األرجنتني هي الــــــــــيت أخذت بزمام املبادرة مــــــــــرة أخرى القرتاح معاجلة 
احلكومتني ملســــــــــألة طاحونيت لباب الورق خارج إطــــــــــار اللجنة اإلدارية 
لنهر أوروغواي  وكان وزير خارجية األرجنتني، الســــــــــيد بيلســــــــــا، هو 
الذي اقرتح يف رســــــــــالة مؤرخة 5 أيار/مايو 2005 على وزير خارجية 
أوروغواي، السيد غارغانو، أن الوضع حيتاج إىل “تدخل أكثر مباشرة 
مــــــــــن ِقَبل الســــــــــلطات البيئية املختصة، بالتعاون مع مؤسســــــــــات أكادميية 
متخصصــــــــــة” لكن “دون مســــــــــاس بإجراءات مراقبــــــــــة نوعية مياه النهر 
ورصدهــــــــــا من ِقَبل اللجنة اإلدارية لنهــــــــــر أوروغواي”  وقد نقلت هذه 
الرسالة املوجهة من الوزير بيلسا أيضًا إىل نظريه يف أوروغواي الطلبات 
الــــــــــيت قدمتها حكومة إقليــــــــــم ما بني النهرين، مبا يف ذلك مســــــــــألة موقع 

املصنعني 
كان نص االتفاق بني الرئيسني تباري فاسكيز ونستور   -  33
كريشــــــــــنر الذي أنشــــــــــأ الفريق الفين الرفيع املستوى موضع بيان صحفي 
مشــــــــــرتك بني األرجنتني وأوروغواي صــــــــــادر يف 31 أيار/مايو 2005، 
اقُتبس يف الفقرة 132 من احلكم  ويف ضوء هذا النص والرسالة املوجهة 
من السيد بيلسا إىل السيد غارغانو، يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه 
ال ميكن أن يكون مثة شك يف أن الطرفني اتفقا فيما بينهما على التخلي 
عــــــــــن اإلجراءات املبينة يف الفقرات من 7 إىل 11 من النظام األساســــــــــي 
واألخذ “مبفاوضات مباشــــــــــرة” يف إطار الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى: 
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وهــــــــــي مفاوضات نصت عليها املادة 12 من النظام األساســــــــــي، حيث 
أعلنــــــــــت األرجنتني بالنص الصريح يف الفقرة 4 من طلبها إنشــــــــــاء هذه 
اإلجراءات يف مذكرهتا الدبلوماسية املؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 
2005، الذي ســــــــــجل فشل املفاوضات املباشــــــــــرة بواسطة الفريق الفين 

الرفيع املستوى 
يستفاد، كما قال القاضي توريس برنارديس، من اتفاق   -  34
الرئيســــــــــني يف 5 أيار/مايو 2005 أنه مل يكن مثة سبب يف ذلك التاريخ 
إلعادة النظر يف اإلجراء املتفق عليه يف 2 آذار/مارس 2004 بشأن سي 
أم يب )إنســــــــــي( ومدد االتفاق يف وقت الحق ليشمل أوريون )بوتنيا(  
يســــــــــتند هذا االســــــــــتنتاج إىل حقيقة أن النقاط اليت كانت ما تزال معلقة 
أو يفــــــــــرتض أن ُتفحص مــــــــــن ِقَبل الطرفني يف إطــــــــــار الفريق الفين الرفيع 
املســــــــــتوى تتعلق حصراً – وفقًا التفاق الرئيسني – بدراسات تكميلية 
وحتليل وتبادل معلومات ومتابعة آلثار تلك العملية لآلثار اليت سيرتكها 
تشــــــــــغيل طاحونيت لباب الورق )الطاحونتني االثنتني( اجلاري بناؤمها يف 
مجهورية أوروغواي الشــــــــــرقية على النظام اإليكولوجي للنهر املشرتك، 
ومل تعد املسألة مسألة ختطيط أو بناء الطاحونتني املعنيتني وإمنا املستقبل، 
مبعىن اآلثار اليت ســــــــــترتكها عمليات الطاحونتني املذكورتني على النظام 

اإليكولوجي للنهر 
يتفــــــــــق القاضي توريس برنارديس مــــــــــع احلكم بأن البيان   -  35
الصحفي املؤرخ يف 31 أيار/مايو 2005 يبني اتفاقًا بني الدولتني على 
إنشــــــــــاء إطار للمفاوضات، وهو الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى، بقصد 
الســــــــــماح بإجراء املفاوضات املنصوص عليهــــــــــا يف املادة 12 من النظام 
األساســــــــــي  لكن البيان الصحفي يف رأيه جمرد بيان صحفي  وهو يعتقد 
بــــــــــأن ما هو جدير باملالحظة اخلاصــــــــــة يف البيان الصحفي هو حقيقة أنه 
ال يشــــــــــكك يف اتفاق بيلســــــــــا - أوبرييت يف 2 آذار/مارس 2004، وهو 
اتفاق كان ما زال ساريًا يف تاريخ عقد اتفاق الرئيسني يف 5 أيار/مايو 
2005  وبذلــــــــــك فإن البيان الصحفي الصادر يف 31 أيار/مايو 2005 
يؤكــــــــــد، يف رأي القاضي توريس برنارديس، وجــــــــــود ونطاق اتفاق 2 
آذار/مارس 2004  بعبارة أخرى، مل تتنازل أوروغواي، بعقدها اتفاق 

أيار/مايو 2005، عن حقوقها مبوجب اتفاق آذار/مارس 2004 
قرر القاضــــــــــي توريــــــــــس برنارديس أنــــــــــه، يف ضوء هذه   -  36
احلقائق، ليس من املقبول التفسري الذي يقول إن اتفاق أيار/مايو 2005 
منح األرجنتني حقوقًا كبرية لالشــــــــــراف على الطاحونتني )حقوقًا أكرب 
مما نصت عليه املواد ذات الصلة يف النظام األساسي لعام 1975(، دون 
أن تقدم هي أّي مقابل لذلك  وإن الرسالة املوجهة من الوزير بيلسا يف 
5 أيار/مايو 2005، اليت تشكل، مبوجب حمتواها، جزًءا من “األعمال 
التحضريية” التفاق الرئيسني، تؤكد القرارات الواردة يف احلكم بشأن 
هذه املســــــــــألة  لذلك خيتلف القاضي توريس برنارديس اختالفًا تامًا مع 
قرارات األغلبية الواردة يف الفقرتني 140 و141 من احلكم  ففي نظره 
أن مبدأ “العقد شرعة املتعاقدين”، مع ما يرتبط به من حسن نية، حيكم 
العالقات بني الطرفني فيما يتعلق بتفسري تطبيق أحكام النظام األساسي 

لعــــــــــام 1975، لكنه حيكم أيضًا االتفاقــــــــــني الالحقني يف 2 آذار/مارس 
2004 و5 أيار/مايو 2005 

ال يشــــــــــارك القاضي توريس برنارديس أيضًا يف استنتاج   -  37
األغلبيــــــــــة الوارد يف الفقرة 142 مــــــــــن احلكم أن البيان الصحفي الصادر 
يف 31 أيار/مايو 2005 يشري إىل “مصنعي السيليولوز اجلاري بناؤمها 
يف مجهورية أوروغواي الشــــــــــرقية” إمنا يذكر حقيقة بسيطة  وهو يعتقد 
أن هذا االســــــــــتنتاج، بإشارته إىل “مصنعي السيليولوز اجلاري بناؤمها يف 
مجهورية أوروغواي الشرقية” إمنا يذكر جمرد حقيقة بسيطة  وهو يعتقد 
أن البيــــــــــان الصحفي، وإن كان يذكر يف الواقع حقيقة، فإمنا هي حقيقة 
تعكس عالقة قانونية بني الطرفني مســــــــــتمدة من النظام األساســــــــــي لعام 
1975 ومن تفاهم 2 آذار/مارس 2004، وكذلك من اتفاق الرئيسني 

يف 5 أيار/مايو 2005 

 )ج( إجراء طاحونيت اللباب اللتني أنشأهتما 
االتفاقات يف فراي بينتوس

يصف القاضي توريس برنارديس، يف الفقرات 77 إىل   -  38
88 من رأيه املســــــــــتقل، اجلوانب البارزة لإلجراء البديل املتفق عليه بني 
الطرفني ملعاجلة مســــــــــألة طاحونيت اللباب الواقعتني على ضفة أوروغواي 
من هنر أوروغواي يف فراي بينتوس، إجراء ينبغي قياس ســــــــــلوك الطرفني 
جتاهه يف هذه القضية  وإن هذا اإلجراء اخلاص حيتفظ بنظام املفاوضات 
املباشرة وإجراء التسوية القضائية، لكنه يستغين عن الرتتيبات اإلجرائية 
املنصوص عليها يف املواد 7 إىل 11 من النظام األساســــــــــي لعام 1975  
ويشــــــــــري القاضي توريس برنارديس إىل أنه يف هذه الفقرات، من جهة، 
أعطــــــــــى اإلجراء الذي اعتمده الطرفان يف هذه القضية، صالحيات أكرب 
بكثري للجنة اإلدارية لنهر أوروغواي مما أعطاها النظام األساسي، وأنه من 
جهة أخرى كان اإلجراء املعتمد أكثر مساندة حلماية مصاحل األرجنتني 
مما هو وارد يف أحكام املواد 7 إىل 11 من النظام األساسي بشأن عدد 
ال بأس به من القضايا )مســــــــــتوى املشاورات؛ توسيع املشاورات لتشمل 
مرحليت البناء والتشغيل؛ مدى املعلومات الواجب تلقيها، تقييم البيانات 
بالتعاون مع الطرف اآلخر؛ توســــــــــيع نطاق الفــــــــــرتات الزمنية القانونية(  
ويشري القاضي أيضًا إىل أنه مل يطلب أّي من الطرفني من اللجنة اإلدارية 

لنهر أوروغواي أن حتل هذا النزاع بواسطة التوفيق 

التزامات أوروغواي أثناء فرتة املفاوضات املباشرة  - 4
فيما يتعلق مبســــــــــألة إثبات ما إذا كان سلوك أوروغواي   -  39
أثناء فرتة املفاوضات املباشرة داخل الفريق الفين الرفيع املستوى تتفق مع 
التزاماهتا القانونية جتاه األرجنتني، يف ضوء نطاق مبدأ االلتزام بالتفاوض، 
ال جيد القاضي توريس برنارديس أّي شــــــــــك يف أن هذا االلتزام موجود 
مبوجب القانون الدويل، وأنه بالنظر إىل أمهيته يف العالقات الدولية، جيب 
علــــــــــى احملكمة أن تكون صارمــــــــــة يف ضماهنا الوفاء به، ألن الثقة املتبادلة 
شــــــــــرط أساســــــــــي يف التعاون الدويل  غري أن القاضي توريس برنارديس 
ال يتفــــــــــق مع الطريقة اليت طبقته هبا األغلبية على ظروف القضية الراهنة 
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فيما يتعلق بـ “االلتزام بعدم البناء” أثناء فرتة املفاوضات املباشــــــــــرة  وإن 
اختالفه مع احلكم ميتد إىل النطاقني الزمين واملوضوعي هلذا االلتزام 

يف سياق الفريق الفين الرفيع املستوى، كانت أوروغواي   -  40
ملزمة – وكذلك األرجنتني يف الواقع – باملشــــــــــاركة حبسن نية وبعقل 
مفتــــــــــوح، لكي تضمن أن املفاوضات ذات معىن، وأن تكون مســــــــــتعدة 
ألن تأخذ يف احلســــــــــبان بشــــــــــكل معقول وجهات نظر الطرف اآلخر، 
لكن دون أن تكون ملزمة بالتوصل إىل اتفاق، ألن االلتزام بالتفاوض، 
مبوجــــــــــب القانون الدويل، ال ينطوي على التــــــــــزام باملوافقة  وكان على 
الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى أن يقدم تقريــــــــــراً يف غضون 180 يومًا: 
حيث بــــــــــدأ الفريق الفين عمله يف 3 آب/أغســــــــــطس 2005، وكانت 
أوروغواي من حيث املبــــــــــدأ ملزمة بامتثال “االلتزام بعدم البناء” حىت 
هنايــــــــــة مفاوضات الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى، اليت ُحددت يف احلكم 

الصادر يف 3 شباط/فرباير 2006 
ومع ذلــــــــــك يف ضوء األدلة املقدمــــــــــة إىل احملكمة، يعترب   -  41
القاضــــــــــي توريس برنارديس أن 3 شــــــــــباط/فرباير 2006 هو جمرد هناية 
رمسيــــــــــة للمفاوضات: وبناًء علــــــــــى هذا الدليل كانــــــــــت املفاوضات قد 
وصلت إىل أزمة مستحكمة قبل فرتة طويلة من ذلك التاريخ  ويف هذه 
الظروف يعتقد القاضي توريس برنارديس أن مما خيالف اإلدارة السليمة 
للعــــــــــدل أن ُيلزم الطرفان باالنتظار حــــــــــىت هناية الفرتة الزمنية الرمسية قبل 
إعفائهما من االلتزام، ألنه ال ميكن أن ُيطلب من الدولة أن تتخذ إجراًء 
من الواضح أنه عقيم وال معىن له، أو أن يكون قد ثبت بالفعل أنه عبثي 
)انظر يف هذا املوضوع: الرأي املستقل للقاضي تاناكا يف قضية شركة 
برشلونة للنور والكهرباء واجلر احملدودة )بلجيكا ضد إسبانيا(، املرحلة 
الثانيــــــــــة، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1970، الصفحة 
145(  ويف رأي القاضــــــــــي توريس برنارديس أن مذكرات األرجنتني 
الدبلوماسية املؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 2005، و26 كانون 
األول/ديســــــــــمرب 2005، و12 كانون الثاين/يناير 2006، اليت تشّكل 
جزًءا من الســــــــــجل، تؤكد األزمة املستحكمة اليت وصلت إليها عملية 

الفريق الفين الرفيع املستوى يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب 2005 
يرى القاضي توريس برنارديس أن املذكرة الدبلوماسية   -  42
املؤرخــــــــــة 14 كانون األول/ديســــــــــمرب 2005، مذكــــــــــرة حامسة يف هذا 
الصدد ألن مجهورية األرجنتني، قد أبلغت مجهورية أوروغواي الشرقية 
يف هذه املذكرة الرمسية بـ “اســــــــــتنتاجها”، على وجه التحديد: )1( أنه 
وفقــــــــــًا ألحكام املادة 12 من النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي، حيث 
مل تســــــــــفر املفاوضات املباشــــــــــرة بني الطرفني يف إطار الفريق الفين الرفيع 
املســــــــــتوى عن أّي اتفاق، فإن اإلجراء املنصوص عليه يف الفصل اخلامس 
عشر من النظام األساسي لنهر أوروغواي )التسوية القضائية( قد أصبح 
ســــــــــاريًا؛ )2( أن النزاع املتعلق بتفســــــــــري وتطبيق النظام األساســــــــــي لنهر 
أوروغواي قد أصبح واقعًا؛ )3( أن املفاوضات املباشــــــــــرة املشــــــــــار إليها 
يف املادة 60 من النظام األساســــــــــي بشأن النزاع الذي برز من األذونات 
األحادية اجلانب لبناء املنشآت الصناعية اليت هي موضع البحث )سي أم 

يب وأوريون( قد أصبح جاريًا منذ 3 آب/أغسطس 2005 )تاريخ أول 
اجتماع للفريق الفين الرفيع املستوى(  ويقول القاضي توريس برنارديس 
إن التاريخ الذي سُيســــــــــتخدم يف تقرير إنتهــــــــــاء “التزام أوروغواي بعدم 
البناء” يف هذه القضية هو بذلك تاريخ املذكرة الدبلوماسية لألرجنتني 

املؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 2005 
عالوة على ذلك، تنص املذكرة الدبلوماسية لألرجنتني   -  43
املؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 2005 على أنه فيما يتعلق بالنزاع 
الناشئ من اإلذن األحادي اجلانب بالبناء يف ميناء بوتنيا، والذي أصبح 
رمسيًا مبوجب حماضر جلســــــــــات اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي اعتباراً 
مــــــــــن 14 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2005 )واملذكــــــــــور أيضًا يف املذكرة 
املوجهة من رئيس وفد األرجنتني إىل وفد أوروغواي يف جلسة اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي املعقودة يف 17 تشرين الثاين/نوفمرب 2005(، 
بدأت املفاوضات املباشرة “اليوم”، أّي يف 14 كانون األول/ديسمرب 
2005  وقــــــــــد أكد ذلك وزير خارجية األرجنتني، الســــــــــيد تايانا، يف 
12 شــــــــــباط/فرباير 2006، أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس نواب 

األرجنتني حيث أوضح أنه:
“فيما يتعلق مبشــــــــــروع بناء امليناء، الغرض من املذكرة ]الصادرة يف 
14 كانون األول/ديسمرب 2005[ كان تقرير أن يوم تقدميها إىل 
أوروغواي سيكون بداية التاريخ الذي حتسب منه الفرتة اليت جترى 
هبا املفاوضات املباشــــــــــرة” )بدء طلب األرجنتــــــــــني إقامة الدعوى، 

 )Ann. III, p. 17

خيتلف القاضــــــــــي توريس برنارديس أيضــــــــــًا مع قرارات   -  44
األغلبية يف احلكم بشــــــــــأن النطــــــــــاق املوضوعي لاللتــــــــــزام ألنه، أواًل، مل 
يوضع فرق فيها، بني “األعمال اإلدارية اليت متنح اإلذن البيئي للعمل” 
و“أذونات البناء أو خطط العمل نفسها” وثانيًا، مل يوضع أّي فرق بني 
أنشطة العمل “ذات الطابع التحضريي” للعمل و“بناء” العمل، الذي 
هو ممنوع بااللتزام  وقد شــــــــــعر القاضي توريس برنارديس باخليبة، على 
وجه اخلصوص، من كون القاعدة القانونية الســــــــــليمة يف املوضوع، اليت 
عرفتها احملكمة يف القضية املتعلقة بـمشروع غابشيكوفو - ناغيماروس 
)هنغاريا/ســــــــــلوفاكيا( مل تطبق على هذه القضية: كما قالت احملكمة يف 

ذلك الوقت:
“العمل غري املشــــــــــروع أو اجلرم غالبًا ما تســــــــــبقه أعمال حتضريية 
ال ينبغــــــــــي اخللــــــــــط بينها وبني العمل أو اجلرم نفســــــــــه  جيدر التمييز 
بني االرتكاب الفعلي لعمل غري مشــــــــــروع )ســــــــــواء أكان فوريًا أو 
مستمرًا( والســــــــــلوك السابق لذلك العمل، وهو ذو طابع حتضريي 
‘وال يشّكل عماًل غري مشروع’ ” )احلكم، تقارير حمكمة العدل 

الدولية لعام 1997، الصفحة 54، الفقرة 79( 
يعتقد القاضي توريس برنارديس أن أعمال أوروغواي   -  45
اليت أدينت يف احلكم – املتصلة مبشروعي سي أم يب )إنسي( وأوريون 
)بوتنيا( – ذات طابع “حتضريي”، خالفًا للبناء الفعلي للعمل نفســــــــــه 
يف بنــــــــــاء الطاحونتــــــــــني، وأهنا تقع خارج النطاق املوضوعــــــــــي لــــ “التزام 
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أوروغواي بعــــــــــدم البناء” أثناء فرتة املفاوضــــــــــات يف إطار الفريق الفين 
الرفيع املســــــــــتوى  وإن خطة اإلدارة البيئية فقط املعنونة “خطة اإلدارة 
البيئية لألعمال املدنية على األرض لبناء مصنعي الســــــــــيليولوز يف بوتنيا 
فراي بينتوس نص PGAV”، املؤرخة 18 كانون الثاين/يناير 2006، 
هي اليت تقع، مــــــــــن حيث املبدأ، يف ذلك النطاق  لكن، حيث إن هذه 
اخلطة جاءت يف موعد الحق ملذكرة األرجنتني الدبلوماســــــــــية املؤرخة 
14 كانون األول/ديســــــــــمرب 2005، فإهنا ال تقــــــــــع يف اإلطار الزمين لـ 

“االلتزام بعدم البناء” )انظر الفقرة 25 أعاله( 

املســــــــــألة الوحيــــــــــدة الباقية لذلك هــــــــــي اإلذن ببناء ميناء   -  46
بوتنيا  ويف هذا املوضوع يذكــــــــــر القاضي توريس برنارديس أن اإلذن 
البيئــــــــــي األّويل لطاحونة أوريون )بوتنيا( الصادر يف 14 شــــــــــباط/فرباير 
2005 الذي منحته أوروغواي لطاحونة لباب الورق وحمطتها النهائية 
كلتيهما، وكذلك قرار أوروغواي يف 5 متوز/يوليه 2005 الذي أذن 
لبوتنيا بأن تستخدم قاع النهر لبناء احملطة النهائية  غري أنه يالحظ أيضًا 
أن شــــــــــهراً واحداً قد مر بعد هذا القرار، يف 3 آب/أغسطس 2005، 
حــــــــــني اتفق وفدا األرجنتني وأوروغــــــــــواي يف أول اجتماع للفريق الفين 
الرفيع املســــــــــتوى، على إحالة مشــــــــــروع احملطة النهائيــــــــــة يف ميناء بوتنيا 
إىل اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي دون شــــــــــروط  وبعد هذا التفاهم، 
أرســــــــــلت أوروغواي قرارها الصادر يف 5 متوز/يوليه 2005 إىل اللجنة 
اإلدارية لنهر أوروغواي مبذكرة دبلوماسية مؤرخة 15 آب/أغسطس 
2005 وفقًا للمادة 7 من النظام األساســــــــــي، ويف 13 تشرين األول/
أكتوبــــــــــر 2005 ُزوِّدت اللجنة باملعلومات االضافيــــــــــة اليت طلبها وفد 

األرجنتني عن املشروع 

هكــــــــــذا، باالتفاق بني الطرفني، مل يكن مشــــــــــروع احملطة   -  47
النهائيــــــــــة يف ميناء بوتنيــــــــــا موضوعًا لـ “املفاوضات املباشــــــــــرة” يف إطار 
الفريق الفين الرفيع املســــــــــتوى  غري أن اللجنــــــــــة اإلدارية لنهر أوروغواي 
مل تدرســــــــــه أيضًا ألغراض املادة 7 من النظام األساســــــــــي ألن األرجنتني 
منعت االســــــــــتعراض األّويل للمشروع من ِقَبل اللجنة على أساس رفض 
أوروغــــــــــواي وقف أعمال البناء يف املينــــــــــاء  وتبع ذلك، يف رأي القاضي 
توريس برنارديــــــــــس، أن النزاع على احملطة النهائيــــــــــة يف امليناء لطاحونة 
أوريون )بوتنيا(، والذي كان مشمواًل يف الواقع يف طلب بدء اإلجراءات 
يف 4 أيار/مايو 2006، غري مســــــــــموح به بســــــــــبب عدم اتباع اخلطوات 
اإلجرائية الواردة يف املواد 7 وما يليها من النظام األساســــــــــي، وألن هذا 
النــــــــــزاع مل يكن موضوعًا “ملفاوضات مباشــــــــــرة” يف إطار الفريق الفين 
الرفيع املستوى أو غريه، وهذا شرط مسبق مبوجب املادة 60 من النظام 
األساسي لكي تتمكن احملكمة من قبول أّي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق 
النظام األساســــــــــي لنهر أوروغواي  عــــــــــالوة على ذلك، يالحظ أن فرتة 
الـــــــــــ 180 يومًا اليت تنص عليها املادة 12 من النظام األساســــــــــي إلجراء 
“مفاوضات مباشــــــــــرة” مل حُترتم هي أيضًا، ألن جمرد 140 يومًا فقط، 
يف واقع األمر، قد مرت بني مذكرة األرجنتني الدبلوماسية املؤرخة 14 

كانون األول/ديسمرب 2005 و4 أيار/مايو 2006 حني قدمت طلب 
إقامة الدعوى 

فيما يتعلق باملضمون، يعتقد القاضي توريس برنارديس   -  48
أن مشروع ميناء بوتنيا ليس ذا نطاق كاف جلعله “عرضة” ألن يؤثر 
يف املالحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه ولذلك ال يقع يف إطار أحكام 
الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من النظام األساســــــــــي  ويف عام 2001 أبلغت 
أوروغواي اللجنة اإلداريــــــــــة لنهر أوروغواي خبطة بناء ميناء أمبوبيكوا 
بعد منحها اإلذن البيئي األّويل له؛ ومع ذلك متكن الوفدان من التوصل 
بسرعة، يف إطار اللجنة اإلدارية لنهر أوروغواي، إىل استنتاج أن امليناء 
املعين، وهو أكرب كثرياً من ميناء بوتنيا، ال ميثل هتديداً للمالحة أو نظام 
النهر أو نوعية مياهــــــــــه  ولذلك يبدو أنه ال يوجد من ناحية موضوعية 
أّي نــــــــــزاع بــــــــــني الطرفني على اجلدوى البيئية ملينــــــــــاء بوتنيا  عالوة على 
ذلــــــــــك أذنت األرجنتــــــــــني، فيما بــــــــــني 1979 و2004، ببناء أو جتديد 
موانــــــــــئ على ضفتها من النهر يف فيدراســــــــــيون، وكونكورديا، وبويرتو 
يوكويري، وكونسيبسيون دل أوروغواي، دون إبالغ اللجنة اإلدارية 

لنهر أوروغواي ودون إبالغ أوروغواي أو استشارهتا 
يف ضوء االعتبارات السابقة، ال يستطيع القاضي توريس   -  49
برنارديس أن يؤيد االســــــــــتنتاج الوارد يف الفقرة 149 من احلكم  غري 
أنه، بالنظر إىل االنتهاكات اليت وجد احلكم أن أوروغواي قد ارتكبتها 
هــــــــــي يف حد ذاهتــــــــــا ذات طبيعة إجرائية وثانويــــــــــة من حيث اخلطورة – 
مبعىن أن أيًّا منها ال يشــــــــــكل “انتهاكًا ماديًا” – يتفق القاضي توريس 
برنارديس مع احلكم يف أن “الوفاء” هو اإلصالح املناســــــــــب مبوجب 

القانون الدويل 

استنتاج عام
بالنظر إىل مجيع االعتبارات الســــــــــابقة، ال يتفق القاضي   -  50
توريس برنارديس مع القرارات الصادرة عن احملكمة بشــــــــــأن انتهاكات 
أوروغواي اللتزاماهتا اإلجرائية جتاه األرجنتني، اليت هي موضوع هذه 

القضية  هلذا السبب صوَّت ضد البند 1 من منطوق القرار 

الرأي المخالف للقاضي الخاص فينويسا
الحظ القاضي اخلاص فينويسا، أواًل، يف رأي خمالف، اتفاقه مع قرار 
احملكمة أن أوروغــــــــــواي انتهكت االلتزامات اإلجرائية الواردة يف النظام 
األساســــــــــي لعام 1975  وفيما يتعلق بالصلة بني االنتهاكات اإلجرائية 
واملوضوعية مبوجب النظام األساســــــــــي، اختلف القاضي اخلاص فينويسا 
مع احملكمة، يف قرارها أن االنتهاكات اإلجرائية نفسها تشكل انتهاكات 
موضوعية  مث قال القاضي اخلاص فينويســــــــــا أن التفسري الصحيح للنظام 
األساســــــــــي لعام 1975، مبوجب القانون الــــــــــدويل العريف، واتفاقية فيينا 
لقانون املعاهدات املعقودة يف عام 1969، يتطلب توسيعًا لاللتزام بعدم 
البنــــــــــاء املفروض على أوروغواي والــــــــــذي ال ينتهي إاّل بعد احلل النهائي 
للنزاع من ِقَبل احملكمة  وفيما يتعلق مبسألة التعويضات عن االنتهاكات 
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األمر الصادر في 12 أيار/مايو 2010

اإلجرائيــــــــــة، قرر القاضي اخلاص فينويســــــــــا، أنه على الرغم من الظروف 
اخلاصة للقضية – فإن تكرار أوروغواي النتهاكاهتا وأعماهلا اليت قامت 
هبا بســــــــــوء نية – تربر أن تفرض عليها احملكمة التزامًا بعدم التكرار، فإن 
التزام عدم التكرار هذا وارد ضمنيًا يف حكم احملكمة وأنه كذلك تتطلبه 

مبادئ حسن النية املوجودة يف القانون الدويل العريف 
يف مسألة االلتزامات املوضوعية، اختلف القاضي اخلاص فينويسا مع 
قرار احملكمة أن انتهاكات هذه االلتزامات مل تثبت، وناقش عيوبًا متعددة 
يف بيان أســــــــــباب احملكمة املتعلق بالقضايــــــــــا احمليطة بعبء اإلثبات يف هذه 
القضية  مث حتول القاضي اخلاص فينويســــــــــا إىل االنتهاكات املوضوعية من 
ِقَبل أوروغواي للمادتني 1 و27 واملادة 36 من النظام األساسي، ووجد 
أن أوروغــــــــــواي مل تتابع هــــــــــذه االنتهاكات املوضوعيــــــــــة  مث قال القاضي 
اخلاص فينويسا أن أوروغواي انتهكت املادة 41 ألهنا مل تقم بتأدية تقييم 
األثر البيئــــــــــي تقييمًا صحيحًا  وإن أوروغواي، علــــــــــى وجه التحديد، مل 
تنظر على الوجه الصحيح يف املواقع البديلة للمصنع ومل تستشــــــــــر السكان 

املتأثرين بأّي طريقة تضمن مشاركتهم الفّعالة كما هو مطلوب 

وأخــــــــــرياً الحظ القاضي اخلاص فينويســــــــــا أن عــــــــــدم وجود اليقني 
العلمــــــــــي يف األدلة يدعو إىل القلق البالــــــــــغ  وإن عدم اليقني هذا يقوِّض 
االستنتاجات اليت توصلت إليها احملكمة يف مجيع االنتهاكات اليت ُيزعم 
أن أوروغواي قد ارتكبتها اللتزاماهتا املوضوعية  وإذ الحظ أن احملكمة 
وجــــــــــدت يف كثري من األحيان أنه ال يوجد دليل كاف، أو أنه ال ميكن 
التوصــــــــــل إىل اســــــــــتنتاجات صحيحة، قال القاضي اخلاص فينويســــــــــا أنه 
 كان مــــــــــن األفضــــــــــل للمحكمة لو أهنا طلبت رأي خــــــــــرباء من اخلارج، 
كمــــــــــا حدث يف املاضي، أو أهنا ضمنت بغــــــــــري ذلك كون احلكم قائمًا 
على معلومات كاملة، ونظــــــــــرة أوضح من الدولة إىل حالة إيكولوجية 
النهر، وأولت اعتباراً تامًا لألثر الذي ســــــــــيقع يف املســــــــــتقبل من طاحونة 

اللباب املقامة على النهر 
بناًء على هذه االســــــــــتنتاجات، قال القاضي اخلاص فينويســــــــــا إن 
احملكمــــــــــة، بتجنبها تطبيق املبدأ التحضريي كما هو مطلوب يف النظام 
األساســــــــــي لعــــــــــام 1975 ويف القانون الدويل العــــــــــام، مل حتكم حكمًا 

صحيحًا على انتهاكات أوروغواي لاللتزامات املوضوعية 

يف القضية املتصلة ببعض املســــــــــائل املتعلقة بالعالقات الدبلوماســــــــــية 
)هندوراس ضد الربازيل(، أصــــــــــدر رئيس حمكمة العدل الدولية أمراً يف 
12 أيار/مايو 2010 يســــــــــجل بصفة رمسيــــــــــة وقفًا من جانب مجهورية 
هنــــــــــدوراس لتلك الدعــــــــــوى القضائية ويأمر بشــــــــــطب القضية من قائمة 

احملكمة 

*
*  *

ينّص املرسوم الصادر عن رئيس احملكمة على ما يلي: 
“إن رئيس حمكمة العدل الدولية،

مراعاة للمادة 48 من النظام األساســــــــــي للمحكمة والفقرة 1 
من املادة 89 من الئحة احملكمة،

وبالنظــــــــــر إىل الطلب املودع لدى قلم احملكمة يف 28 تشــــــــــرين 
األول/أكتوبر 2009، حيث أقامــــــــــت مجهورية هندوراس دعوى 

قضائية ضد مجهورية الربازيل االحتادية بشأن
‘نزاع بني ]الدولتني[ بشأن مسائل قانونية تتصل بالعالقات 
الدبلوماســــــــــية، ويرتبط مببدأ عدم التدخل يف الشــــــــــؤون اليت 

تكون من صميم الوالية القضائية الداخلية ألّي دولة، وهو 
مبدأ مكرس يف ميثاق األمم املتحدة’؛

حيث إن الطلب وقعه الســــــــــيد خوليو رندون بارنيكا، ســــــــــفري 
هندوراس لدى مملكة هولندا، الذي ُعنّي وكياًل جلمهورية هندوراس 
يف رســــــــــالة مؤرخة 24 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2009 موجهة من 
الســــــــــيد كارلوس لوبيز كونرتيراس، وزير اخلارجية يف احلكومة اليت 

كان يرأسها السيد روبرتو ميشيلييت؛
وحيث إن الطلب األصلي أحيل يف اليوم نفســــــــــه إىل حكومة 
مجهوريــــــــــة الربازيل االحتادية، وأن األمني العام لألمم املتحدة أخطر 

بإيداع الطلب؛
وحيث قامت الســــــــــيدة باتريشــــــــــيا إيزابيل روداس باكا، وزيرة 
اخلارجية يف احلكومة اليت كان يرأسها السيد خوسيه مانويل زياليا 
روزاليس، بإبالغ احملكمة، يف رســــــــــالة وردت لدى قلم احملكمة يف 
30 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2009، مردفة برســــــــــالة مؤرخة 29 
تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2009 موجهة من السيد خورخي ارتورو 
رينا، املمثل الدائم هلندوراس لدى األمم املتحدة ، جبملة أمور منها 
أن ‘الســــــــــفراء خوليو رندون بارنيكا، وكارلوس لوبيز كونرتيراس 
وروبرتــــــــــو فلوريس برموديز قد أعفوا من واجباهتم بصفتهم وكالء 
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179 - حصانات الدول من الوالية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا( )طلب مضاد(

األمر الصادر في 6 تموز/يوليه 2010

ووكالء مشاركني جلمهورية هندوراس لدى حمكمة العدل الدولية، 
وينبغي أاّل يعرتف هبم بصفتهم املمثلني الشــــــــــرعيني هلندوراس، وأن 
الســــــــــفري ادواردو إنريكي رينا عني املمثل الشرعي الوحيد حلكومة 

هندوراس لدى حمكمة العدل الدولية’؛
وحيث إن الســــــــــيد خوليو رندون بارنيكا قام بإبالغ احملكمة، 
يف رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاين/نوفمرب 2009 وردت لدى قلم 
احملكمــــــــــة يف نفس اليوم، أن ‘حكومــــــــــة مجهورية هندوراس  عينت 

السفري كارلوس لوبيز كونرتيراس ليكون وكياًل هلا’؛
وحيــــــــــث إن نســــــــــخة من الرســــــــــالة املوجهة من املمثــــــــــل الدائم 
هلندوراس لدى األمم املتحدة أرســــــــــلت مع مرفقاهتا يف 3 تشــــــــــرين 
الثاين/نوفمــــــــــرب 2009 إىل مجهورية الربازيل االحتادية، وكذلك إىل 

األمني العام لألمم املتحدة؛
وحيث إن احملكمة قررت، يف ضوء تلك الظروف، عدم اختاذ 

أّي إجراءات أخرى يف تلك القضية حىت إشعار آخر؛
وحيث إن الســــــــــيد ماريــــــــــو ميغيل كاناهــــــــــوايت، وزير خارجية 
هندوراس، قام بإبالغ احملكمة، يف رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 

2010 وردت لــــــــــدى قلم احملكمــــــــــة يف 3 أيار/مايو 2010 مردفة 
برســــــــــالة مؤرخة 3 أيار/مايــــــــــو 2010 موجهة من القائم باألعمال 
بالنيابة يف ســــــــــفارة هنــــــــــدوراس يف الهــــــــــاي، أن حكومة هندوراس 
قــــــــــررت إيقاف الدعوى اليت بــــــــــدأت مبوجب الطلب املقدم يف 28 
تشرين األول/أكتوبر 2009 ضد اجلمهورية االحتادية الربازيل وأن 
حكومة هندوراس، ‘بقدر ما يقتضيه األمر، تسحب الطلب، وفقًا 

لذلك، من قلم احملكمة’؛
وحيث إن نســــــــــخة من الرسالة املوجهة من السيد ماريو ميغيل 
كاناهــــــــــوايت أحيلت إىل حكومة مجهوريــــــــــة الربازيل االحتادية يف 4 

أيار/مايو 2010؛
وحيث إن احلكومة الربازيلية مل تتخذ أّي خطوة يف اإلجراءات 

القانونية املتصلة بالقضية؛
تســــــــــجل رمسيًا وقف مجهورية هنــــــــــدوراس إجراءات الدعوى 
الــــــــــيت أقيمت مبوجب الطلب املودع لديها يف 28 تشــــــــــرين األول/

أكتوبر 2009؛
تأمر بشطب القضية من القائمة” 

يف 6 متوز/يوليه 2010، أصدرت حمكمة العدل الدولية أمراً فيما 
يتعلــــــــــق بالطلب املضاد املقدم من إيطاليــــــــــا يف القضية املتعلقة حبصانات 
الــــــــــدول من الواليــــــــــة القضائية )أملانيا ضد إيطاليــــــــــا(  وخلصت احملكمة 
إىل أن الطلب املضاد املقدم من إيطاليا يف 23 كانون األول/ديســــــــــمرب 
2009 يف مذكرهتا املضادة غري مقبول يف حّد ذاته وال يشــــــــــّكل جزًءا 
مــــــــــن الدعوى الراهنة، وأذنت ألملانيا بتقــــــــــدمي مذكرة جوابية وإليطاليا 
بتقــــــــــدمي مذكرة تعقيبية  وحــــــــــددت يومي 14 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 
2010 و14 كانون الثاين/ينايــــــــــر 2011 كأجلني ِتباعًا لتقدمي هاتني 

املذكرتني، وأرجأت البت يف اإلجراء الالحق إىل قرار آخر 

وكانت احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التايل: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وبويرغنتال، وســــــــــيما، 
وأبراهــــــــــام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، وغرينــــــــــوود؛ والقاضي اخلاص غايــــــــــا؛ ورئيس قلم 

احملكمة كوفرور 

*

*  *

وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 35( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية ثالثة عشرة صوتًا مقابل صوت واحد، )ألف( 
ختلــــــــــص إىل أن الطلب املضاد املقدم مــــــــــن إيطاليا يف مذكرهتا 
املضــــــــــادة غري مقبول يف حّد ذاته وال يشــــــــــّكل جــــــــــزًءا من الدعوى 

احلالية؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونة، وبويرغنتال، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وغرينوود؛ والقاضي 

اخلاص غايا؛
املعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

باإلمجاع، )باء( 
تــــــــــأذن ألملانيا بتقدمي مذكرة جوابيــــــــــة وإليطاليا بتقدمي مذكرة 

تعقيبية وحتدد اليومني التاليني كأجلني إليداع هاتني املذكرتني:
املذكرة اجلوابية من أملانيا، 14 تشرين األول/أكتوبر 2010؛
املذكرة التعقيبية من إيطاليا، 14 كانون الثاين/يناير 2011؛ 

وترجئ البت يف اإلجراء الالحق إىل قرار آخر ”
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وذيَّــــــــــل القاضيان كيث وغرينوود األمر الصادر عن احملكمة بإعالن 
مشرتك؛ وذيَّل القاضي كنسادو ترينداد األمر الصادر عن احملكمة برأي 

خمالف؛ وذيَّل القاضي اخلاص غايا األمر الصادر عن احملكمة بإعالن 
*

*  *
وتسعى احملكمة، باألمر الصادر عنها، إىل التأكد مما إذا كان الطلب 
املضاد املقّدم من إيطاليا يســــــــــتويف املتطلبات اليت قضت هبا املادة 80 من 
الئحــــــــــة احملكمة  فبمقتضى الفقرة 1 من تلك املادة “ال جيوز للمحكمة 
أن تنظر يف طلب مضاد إاّل إذا كان يدخل يف اختصاص احملكمة ويرتبط 

ارتباطًا مباشراً مبوضوع طلب الطرف اآلخر” 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن أملانيا، يف الوقت الذي حتتفظ فيه حبق إبداء 
موقفها إزاء مسألة ما إذا كان مقتضى االرتباط املباشر مستويف يف هذه 
القضية، تذكر صراحة أن الطلب املضاد يستويف مقتضي االختصاص 

كما تالحظ احملكمة أن إيطاليا تستند يف اختصاص احملكمة بالنظر 
يف طلبهــــــــــا املضاد إىل املادة 1 من االتفاقية األوروبية لتســــــــــوية املنازعات 
بالوسائل السلمية )فيما بعد “االتفاقية األوروبية”(، ويف املقابل تتمسك 
أملانيــــــــــا بأنه، وفقًا للمادة 27 )أ( من نفس االتفاقية، ليس لدى احملكمة 
اختصــــــــــاص زمين بصدد الطلب املضاد، ألن أحكام االتفاقية “ال تنطبق 
على     املنازعات املتصلة حبقائق أو حاالت سابقة على بدء نفاذ هذه 
االتفاقية على أطراف النزاع”، وهو، حســــــــــب ما ذكرته أملانيا، احلال يف 

هذه الواقعة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن مهمتها تتمثل، من مث، يف أن حتدد، يف ضوء 
أحــــــــــكام املادة 27 )أ( من االتفاقيــــــــــة األوروبية، ما إذا كان النزاع الذي 
تنوي إيطاليا عرضــــــــــه على احملكمة عن طريق الطلب املضاد املقدم منها 
يتصل حبقائق وحاالت وقعت قبل 18 نيسان/أبريل 1961، لدى بدء 

نفاذ االتفاقية على أملانيا وإيطاليا 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أنه، وفقــــــــــًا ملا لديها من ســــــــــوابق قضائية، فإن 
احلقائق واحلاالت اليت يتعني أن تضعها يف االعتبار هي “اليت ثار النزاع 
بصددها أو، بعبارة أخرى، هي فحســــــــــب تلك اليت يتعني أن توضع يف 
االعتبار على أهنا مصدر النزاع، واليت متثل ‘السبب احلقيقي’ يف النزاع، 

وليس جمرد تلك اليت متثل مصدر احلقوق املطالب هبا” 
وتالحــــــــــظ احملكمة أواًل أن النزاع الذي تعتــــــــــزم إيطاليا عرضه على 
احملكمة عن طريق الطلب املضاد املقدم منها يتصل مبدى وجود ونطاق 
التــــــــــزام أملانيا بتعويض بعض الضحايــــــــــا اإليطاليني عما حلقهم من أضرار 
نتيجة االنتهكات اجلســــــــــيمة للقانون اإلنساين اليت ارتكبتها أملانيا النازية 
يف الفرتة بــــــــــني عامي 1943 و1945، وليــــــــــس باالنتهاكات ذاهتا  إذ 
تــــــــــرى احملكمة أنه، يف حــــــــــني أن تلك االنتهاكات هــــــــــي مصدر احلقوق 
املزعومــــــــــة لصاحل إيطاليــــــــــا أو مواطنيها، فإهنا ال متثل مصــــــــــدر النزاع أو 
“سببه احلقيقي”  وبناء عليه، فإن تلك االنتهاكات ليست “احلقائق أو 

احلاالت اليت يتصل هبا النزاع قيد النظر” 

وبعد ذلك توجه احملكمة نظرها صوب معاهدة السالم اليت أبرمتها 
القوى املتحالفة يف 10 شباط/فرباير 1947 مع إيطاليا، وإىل االتفاقني 
املربمني بني الطرفني يف 2 حزيران/يونيه 1961 فيما يتصل بالتعويض 
الذي ســــــــــتدفعه أملانيا إىل احلكومة اإليطالية  وفيما خيتص مبعاهدة عام 
1947، تشــــــــــري بوجه خاص إىل أن ذلك شّكل جزًءا من نظام قانوين 
ُصمم هبدف تســــــــــوية شــــــــــىت املطالبات املتعلقة باملمتلــــــــــكات واملطالبات 
األخرى اليت نشــــــــــأت عن أحداث احلرب العامليــــــــــة الثانية، وأنه تضمن 
بنــــــــــداً )املادة 77، الفقــــــــــرة 4( وافقت مبوجبه إيطاليا، مع اســــــــــتثناءات 
معينــــــــــة، على أن تتنازل “من جانبها ومن جانب الرعايا اإليطاليني عن 
مجيع املطالبات إزاء أملانيا والرعايا األملانيني املستحقة حىت 8 أيار/مايو 
1945”  وفيمــــــــــا خيتص باتفاقي عــــــــــام 1961، تالحظ احملكمة أهنما 
نصا لصاحل إيطاليا، وعدد معني من رعاياها، على أشكال من التعويض 
ميتد مداها إىل ما بعد النظام املنشــــــــــأ بعد انتهــــــــــاء احلرب العاملية الثانية، 
ولكنهمــــــــــا مل يؤثرا يف الوضع القانوين للرعايــــــــــا اإليطاليني قيد النظر يف 

القضية الراهنة ومل يغــــيّـرا ذلك الوضع 
وتضيف احملكمة أن التشريعات اليت سنتها أملانيا بني عامي 1953 
و2000، فيما يتعلق بالتعويــــــــــض عن األضرار اليت حلقت بفئات معينة 
من ضحايا االنتهاكات اجلســــــــــيمة للقانون اإلنساين اليت ارتكبها الرايخ 
األملاين الثالث، وحقيقة أنه مبقتضى هذه التشــــــــــريعات مل يتلق عدد معني 
من الضحايا اإليطاليني تعويضات، ال يشــــــــــّكال “حاالت جديدة” فيما 
خيتص بأّي التزام يقع على كاهل أملانيا مبوجب القانون الدويل بأن تدفع 
تعويضا إىل الرعايــــــــــا اإليطاليني قيد النظر يف القضية الراهنة، ومل يرتتب 

عليهما نشوء أّي نزاع جديد يف هذا اخلصوص 
وختلص احملكمة إىل أن النزاع الذي تعتزم إيطاليا عرضه على احملكمة 
عن طريق الطلب املضاد املقــــــــــدم منها يتصل باحلقائق واحلاالت القائمة 
قبل بدء نفاذ االتفاقية األوروبية على الطرفني، أّي النظام القانوين املنشــــــــــأ 
بعــــــــــد انتهاء احلــــــــــرب العاملية الثانية  وبناء عليه يقــــــــــع النزاع خارج النطاق 
الزمــــــــــين لالتفاقية؛ ولــــــــــذا ال يدخل الطلب املضــــــــــاد يف نطاق اختصاص 
احملكمــــــــــة مبقتضى الفقرة 1 من املادة 80 مــــــــــن الئحة احملكمة  وبعد أن 
خلصــــــــــت إىل ذلك، تالحــــــــــظ احملكمة أهنا ليســــــــــت يف حاجة إىل تناول 
مسألة ما إذا كان الطلب املضاد يرتبط ارتباطًا مباشراً مبوضوع املطالبات 

اليت تطالب هبا أملانيا 
وعالوة على ذلك، بعد أن الحظت أن الدعوى املتصلة باملطالبات 
اليت تطالب هبا أملانيا مستمرة، تشري احملكمة إىل اآلراء اليت أبداها الطرفان 
يف االجتماع الذي عقــــــــــد يف 27 كانون الثاين/يناير 2010 مع رئيس 
احملكمة، فيما يتعلــــــــــق بتقدمي مذكرة جوابية من املدعي ومذكرة تعقيبية 

من املدعى عليه، واألجلني اللذين سيحددان لتقدمي هاتني املذكرتني 

إعالن مشترك من القاضيين كيث وغرينوود

يتناول القاضيان كيث وغرينوود يف إعالهنما املشرتك، املؤيد لألمر 
الصادر عن احملكمة، مســــــــــألتني يعتربان أهنما يدعمان التعليل الذي أبدته 
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احملكمــــــــــة  وكالمها يتصل باملقتضى املنصوص عليه يف املادة 27 )أ( من 
االتفاقية األوروبية لتســــــــــوية املنازعات بالوسائل الســــــــــلمية، ومفاده أن 
مصدر النزاع أو سببه احلقيقي الذي ترغب إيطاليا يف عرضه عن طريق 
الطلب املضاد املقدم منها يكمن يف احلقائق واحلاالت الناشــــــــــئة بعد 18 
نيسان/أبريل 1961، وهو تاريخ نفاذ االتفاقية بني إيطاليا وأملانيا  ويف 
هذا اخلصوص، تشــــــــــري إيطاليا إىل اتفاقي عام 1961 اللذين بدأ نفاذمها 
عــــــــــام 1963، وإىل القانون األملاين لعــــــــــام 2000 إىل جانب إجراءات 

اختذهتا أملانيا فيما بعد 
واملسألة األوىل اليت يتناوهلا القاضيان هي إخفاق إيطاليا يف مذكرهتا 
املضادة يف إثبات وجود أّي نزاع قانوين دويل فيما يتصل باالتفاقني، أو 
قانون عــــــــــام 2000 أو اإلجراءات اليت اختذهتا أملانيا فيما بعد  ويتجلى 
ذلك اإلخفاق يف عدم احتواء املذكرة املضادة على أّي رسالة دبلوماسية 

موجهة من إيطاليا إىل أملانيا تشري إىل أّي نزاع 
وثانيًا، خلص القاضيان إىل أنه حىت يف حالة وجود ذلك النزاع، فإن 
مصدره أو سببه احلقيقي يكمن يف حقائق وقعت قبل 18 نيسان/أبريل 
1961  وأّي نــــــــــزاع على نطاق وأثــــــــــر اتفاقي عام 1961 واإلجراءات 
اليت اختذهتا أملانيا يرتبط ارتباطًا ال تنفصم عراه بأحكام معاهدة الســــــــــالم 

لعام 1947 بني القوى املتحالفة وإيطاليا 
وبالنســــــــــبة للقاضيني كيث وغرينوود، إيطاليــــــــــا ذاهتا قدمت تأكيداً 
واضحــــــــــًا على أن النزاع املعــــــــــروض يف الطلب املضاد ال يدخل يف نطاق 
اختصــــــــــاص احملكمة ألن مصدره أو ســــــــــببه احلقيقي يكمن يف حقائق أو 
حاالت نشــــــــــأت قبل فــــــــــرتة طويلة من 18 نيســــــــــان/أبريل 1961  ففي 
اجلملتني األوىل والثانية األساسيتني من الفصل الوارد يف املذكرة املضادة 

الذي يطرح الطلب املضاد، ذكرت إيطاليا:
“حسب املسموح به يف الفقرة 80 من الئحة احملكمة، تقدم إيطاليا 
مبوجب هذا طلبًا مضاداً فيما خيتص مبســــــــــألة التعويض املســــــــــتحق 
للضحايا اإليطاليني على األضرار اليت تعرضوا هلا نتيجة االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبها الرايخ األملاين الثالث 
ويطــــــــــرح الفصل احلــــــــــايل الطلب املضاد املقدم مــــــــــن إيطاليا يف هذه 
القضية  وتطلب إيطاليا من احملكمة أن ختلص إىل أن أملانيا انتهكت 
التزامها بتقدمي التعويض املستحق للضحايا اإليطاليني على األضرار 
الــــــــــيت تعرضوا هلــــــــــا نتيجة اجلرائم اليت ارتكبتهــــــــــا أملانيا النازية خالل 
احلرب العاملية الثانية، وبناًء عليه، يتعني على أملانيا وقف ســــــــــلوكها 

اجلائر وتقدمي تعويض ملموس ومالئم إىل أولئك الضحايا ”

رأي مخالف من القاضي كنسادو ترينداد
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد يف رأيه املخالف، املؤلف   -  1
من 14 جزًءا، باإلشــــــــــارة إىل بدء ظهور الطلبات املضادة واملنطق الذي 
تســــــــــتند إليه يف اإلجراء القانوين الدويل، مع توجيــــــــــه االهتمام إىل املبدأ 
القانون الدويل من حيث شروطه األساسية وخصائصه وآثاره )األجزاء 
األول إىل الثالــــــــــث(  وهو يشــــــــــري أيضــــــــــًا إىل أن الطلب املضاد يتخذ، يف 

الســــــــــوابق القضائية لدى حمكمة العدل الــــــــــدويل الدائمة وحمكمة العدل 
الدولية، صفتني مزدوجتني فيما يتصل بالطلب األصلي: فهو مستقل عن 
الطلب األصلي، بوصفه فعاًل قانونيًا مســــــــــتقاًل، بينما هو يف الوقت ذاته 
متصل اتصااًل مباشــــــــــراً به  ومن مث فإن “قوة الدفع” يف الطلب املضاد 
تتجه صوب توسيع نطاق املوضوع األصلي يف النزاع بالسعي إىل حتقيق 
أهــــــــــداف أكثر من جمرد رفض الطلب األصلي  وعليه فإهنا “متميزة عن 

الدفع املستند إىل احليثيات” )اجلزء الرابع( 
ويف حــــــــــني أن اختصــــــــــاص احملمكة يف القضايــــــــــا األربع   -  2
الســــــــــابقة املتعلقــــــــــة بالطلبات املضادة إما مل يكن حمــــــــــل طعن من الدول 
املدعيــــــــــة، أو أتيحت أمام احملكمة الفرصة إلثبات اختصاصها الذايت يف 
مرحلة عرضية ســــــــــابقة على تقدمي الطلبات املضادة، فإن أملانيا طعنت، 
يف ســــــــــياق القضية الراهنة بشأن حصانات الدول من الوالية القضائية، 
يف اختصاص احملكمة بنظر الطلب املضاد املقدم من إيطاليا  ويبني ذلك 
الســــــــــرد لإلجراءات أن ممارسة احملكمة بصدد الطلبات املضادة ما زالت 

يف طور التشكيل 
ومهمــــــــــا يكن األمر، كان ينبغــــــــــي للمحكمة على األقل   -  3
تنــــــــــاول ملف القضيــــــــــة على النحو املالئم بأن تعقد، قبــــــــــل اختاذ قرارها، 
جلســــــــــات اســــــــــتماع عامة هبدف احلصول على إيضاحــــــــــات أخرى من 
الطرفــــــــــني املتنازعــــــــــني  وتتمثل وجهة نظــــــــــر القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
)اجلزء اخلامس( يف تطبيق التكافؤ يف املعاملة بشــــــــــكل دقيق على الطلب 
األصلــــــــــي والطلب املضــــــــــاد، باعتبار ذلك مقتضى مــــــــــن مقتضيات إقامة 
  )la bonne administration de la justice( العدل على حنو ســــــــــليم
فالطلبــــــــــان مســــــــــتقالن كالمها، وينبغــــــــــي معاملتهما على قدم املســــــــــاواة، 
 على أن يراعى بشــــــــــكل صارم مبدأ االســــــــــتماع إىل أراء مجيع األطراف 
)principe du contradictoire(  وهبذه الطريقة وحدها ميكن ضمان 
التكافؤ يف اإلجراءات للطرفني )املدعي واملدعى عليه، اللذين يصبحان 

مدعيًا عليه ومدعيًا مبوجب الطلب املضاد( 
وبعد فحص التعقيد الواقعي الذي تتسم به هذه القضية   -  4
)مبا يشمل اإلعالن املشــــــــــرتك لعام 2008 الصادر عن إيطاليا وأملانيا(، 
يستعرض القاضي كنسادو ترينداد احلجج املقدمة من الطرفني املتنازعني 
بصدد الطلب املضاد، مع تركيــــــــــز االهتمام على نطاق النزاع، وجوهر 
النزاع، وفكرة “اســــــــــتمرار احلالة” )اجلزء السادس(  مث يفحص جذور 
فكرة “استمرار احلالة” يف املبدأ القانوين الدويل )اجلزء السابع(، والشكل 
الذي تتخذه يف التقاضي والســــــــــوابق القضائية على الساحة الدولية، ويف 
القانون الدويل العام، وكذلك يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان )اجلزء 
الثامن(  مث ميضي يف حتليله صوب حتديد شــــــــــكل من أشكال “استمرار 
احلالة” يف وضع املفاهيم القانونية الدولية على املستوى املعياري )اجلزء 

التاسع( 
وهو يذهب يف تفكــــــــــريه إىل أن األمر احلايل الصادر عن   -  5
احملكمة يضفي الطابع النظري على حتديد شكل فكرة “استمرار احلالة” 
يف تلك اجلوانب املتميزة، وينصب تركيزه على جمرد التنازل عن املطالبات 
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 )التعويضــــــــــات عــــــــــن احلرب(، متغافــــــــــاًل مرة أخرى حــــــــــدوث قواعد آمرة 
)jus cogens( تفــــــــــرغ صوراً معينة مــــــــــن التنازل عن املطالبات من أي أثر 
قانــــــــــوين؛ مث يعرب عن أســــــــــفه أن ذلك هو الواقــــــــــع، يف ضوء نطاق النزاع 
املعــــــــــروض على احملكمة )اجلزءان العاشــــــــــر واحلادي عشــــــــــر(  مث يتحول 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد بعدئذ، يف اجلزء الثاين عشر من رأيه املخالف، 
صوب األصحاب احلقيقيــــــــــني )titulaires( للحقوق األصلية املنتهكة، 
أّي األفراد، وحيذر من أخطــــــــــار معاجلة التطوع الذي تبديه الدولة مبجرد 

الكالم 
ويرى يف مفهومه، أن حقوق األفراد )ومنها هنا حقهم   -  6
يف احلصــــــــــول على تعويضات عن األضرار الناشــــــــــئة عن جرائم احلرب( 
ليســــــــــت هي ذاهتا احلقوق املستحقة لدولتهم، وأن أّي تنازل ضمين من 
الدولة عن احلقوق األصيلة املخولة لإلنسان سيكون مناقضًا للنظام العام 
)ordre public( الدويل، وال ترتتب عليه أّي آثار قانونية  وللربهنة على 
النظرية اليت يطرحها، فإنه يفحص التطورات اليت يشهدها القانون الدويل 
التقليدي )القانون اإلنساين الدويل، واتفاقيات العمل الدولية، والقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان( وكذلك القانون الدويل العام، ويشدد على أمهية 
الرتاث الذي خلفه “شرط مارتنز”  وهو يرى أن “مقتضيات الضمري 

العام” احملتج هبا يف ذلك الشرط هي لصاحل البشرية مجعاء 
ويف اجلــــــــــزء الثالــــــــــث عشــــــــــر من الــــــــــرأي املخالــــــــــف الذي   -  7
أبداه، يتمســــــــــك القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن تيقظ الضمري البشــــــــــري 
 تدرجييــــــــــًا أفضى إىل التطور من حتديد مفاهيم اجلرائم املاســــــــــة بالبشــــــــــرية 
)delicta juris gentium( إىل حتديــــــــــد مفاهيــــــــــم انتهــــــــــاكات القانــــــــــون 
 اإلنساين الدويل )يف صورة جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية( – تراث 
نورمربغ – ومــــــــــن هذين األخريين إىل حتديد مفاهيم االنتهاكات اخلطرية 
للقانون اإلنساين الدويل )مبا يشمل اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 
بشأن القانون اإلنساين الدويل، وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعام 1977(  
إذ ليس بوســــــــــع الدول التنازل عن املطالبــــــــــات بالتعويض عن انتهاكات 
حقوق اإلنســــــــــان األساسية اليت ترقى إىل جرائم احلرب )من قبيل الرتحيل 

لإلجبار على السخرة( 
وبعــــــــــد تقييم حدوث القواعد اآلمرة )jus cogens(، يف   -  8
ضوء العرائض املقدمة من الطرفني املتنازعني، خيتتم القاضي كنســــــــــادو 
ترينــــــــــداد رأيه )اجلزء الرابع عشــــــــــر( بأن الطرفني مل ينكــــــــــرا ال العواقب 
املأســــــــــاوية اليت جنمت عــــــــــن احلرب العاملية الثانيــــــــــة، وال التنازل الضمين 
عن املطالبات الــــــــــوارد يف املادة 77 )4( من معاهدات الســــــــــالم املربمة 
بني القوى املتحالفة وإيطاليا عام 1947، إىل الدرجة اليت تشــــــــــّكل سببًا 
حقيقيًا لنشــــــــــوء النزاع احلايل )على حصانة الدولة فيما يتصل مباشــــــــــرة 
مبطالبات التعويــــــــــض عن أضرار احلرب(  ومن ناحية أخرى، يشــــــــــّكل 
االتفاقان الثنائيان املربمان بني أملانيا وإيطاليا عام 1961 السبب احلقيقي 

وراء النزاع احلايل، وميثالن النقطة اليت تنشئ حالة مستمرة حىت تارخيه  
ومن مث فإن احملكمة خمّولة االختصاص الزمين اســــــــــتناداً إىل املادة 27 )أ( 
من االتفاقية األوروبية لتســــــــــوية املنازعات بالوسائل السلمية املربمة عام 
1957، وبناًء عليه كان ينبغي للمحكمة أن تعلن قبول الطلب املضاد، 
حيث إنه عالوة على ذلك “يتصل اتصااًل مباشــــــــــرًا” بالطلب األصلي، 

مبقتضى املادة 80 )1( من الئحة احملكمة 
ويــــــــــرى القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد أن القضيــــــــــة احلالية   -  9 
ال تتعلق حبصانات الدول بشــــــــــكل جمرد )in abstracto(، أو مبعزل عن 
األمور األخرى: إذ إهنا تتعلق حبصانة الدولة من حيث اتصاهلا مباشــــــــــرة 
بالتعويضــــــــــات عن جرائــــــــــم احلرب  وبناء عليه مــــــــــن الضروري الذهاب 
إىل أبعــــــــــد كثــــــــــرياً من جمرد النظرة املشــــــــــرتكة بني الــــــــــدول، للوصول إىل 
أصحاب احلقوق )titulaires( يف هناية املطاف، وهم البشر املواجهون 
بتعرض مطالباهتم بالتعويض عن أضرار االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوقهم 
للتنــــــــــازل على يد الدول اليت من املفرتض أن تقوم حبمايتهم، ناهيك عن 
 قمعهــــــــــم  إن أّي تنازل من هذا القبيل هــــــــــو إخالل ميس القواعد اآلمرة 

 )jus cogens(
ويف تصور القاضي كنسادو ترينداد، ال يتسىن للمرء أن   -  10
يبين نظامًا قانونيًا دوليًا )وأن حياول اإلبقاء عليه( متغافاًل معاناة البشــــــــــر  
ولدى القيام برتحيل مجاعي للمدنيني وفرض السخرة عليهم )على مدار 
احلربني العامليني يف القرن العشرين، وليس احلرب العاملية الثانية وحدها(، 
علم كل فرد فعاًل أن ذلك شّكل عماًل جائراً، وانتهاكًا جسيمًا حلقوق 
اإلنســــــــــان والقانون اإلنساين الدويل، ارُتئى أنه يرقى أيضًا إىل جرمية من 
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنســــــــــانية  ويف مالحظته اخلتامية يرى أن 
النظــــــــــرة التطوعية - الوضعية ال تســــــــــتطيع البقاء، حيث إن الضمري يعلو 
فوق الرغبة، ويســــــــــعى إىل تطوير القانون باعتباره مصدره اجلوهري يف 

هناية املطاف، ويقف حائاًل دون الظلم البنيِّ 

إعالن القاضي الخاص غايا

يذكــــــــــر القاضي اخلاص غايا، يف إعالنه، أن احملكمة، لدى البت يف 
مدى مقبولية الطلب املضاد املقدم من إيطاليا، تطبق للمرة األوىل املادة 
80 من الئحة احملكمة بصيغتها املعدلة اليت بدأ نفاذها يف 1 شباط/فرباير 
2001  ويقتضي النص اجلديد، خالفًا للحكم السابق، أن تبت احملكمة 
أيضًا “بعد االســــــــــتماع إىل األطراف” يف االعرتاض الذي تبديه الدولة 

املدعية بصدد اختصاص احملكمة بنظر الطلب املضاد 
وهــــــــــو يعلن أن االســــــــــتماع إىل اإلفادات الشــــــــــفوية، يف القضية قيد 
النظر، رمبا كان من شأنه مساعدة احملكمة على أن حتدد بقدر أكرب من 
الدقة تاريخ نشوء النزاع واحلقائق واحلاالت اليت يتصل هبا ذلك النزاع 
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180 - توافـق إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي

الفتوى الصادرة في 22 تموز/يوليه 2010

يف 22 متوز/يوليــــــــــه 2010، أصدرت حمكمة العدل الدولية فتواها 
بشــــــــــأن مســــــــــألة توافق إعالن استقالل كوســــــــــوفو من جانب واحد مع 

القانون الدويل 
ـلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس ُأووادا؛  وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضاة كورومــــــــــا، واخلصاونة، وبويرغنتال، 
وسيما، وأبراهام، وكـيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونـة، وسكوتنـيكوف، 
وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ ورئيس قلم احملكمة كوفـرور 

*
*  *

وفيما يلي نص الفقرة اخلتامية من الفتوى )الفقرة 123(:
   “

إن احملكمة،
باإلمجاع،  )1(

تقرر أهنا متلك اختصاص إصدار الفتوى املطلوبة؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة،  )2(

تقرر قبول طلب إصدار الفتوى؛
املؤيدون: الرئيــس أووادا؛ والقضـــاة اخلصــاونـــة؛ وبويرغنتال، 
وســــــــــيـمــا، وأبــراهــــام، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛
املعارضون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 

وكـيث، وبنونــة، وسكوتنـيكوف؛
بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة،  )3(

ترى أن إعالن استقالل كوسوفو الذي اعتُـمد يف 17 شباط/
فرباير 2008 مل ينتهك القانون الدويل،

املؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة اخلصاونة؛ وبويرغنتال، 
وسيما، وأبراهام، وكـيث، وسيبولفيدا - آمور، وكنسادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛
املعارضون: نائب الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضاة كوروما، وبنونــة، 

وسكوتنـيكوف 
*

*  *
وذيَّـل نائب الرئيس تومكا فتــــــــــوى احملكمة بإعالن، وذيَّـل القاضي 
كورومــــــــــا الفتوى برأي خمالف، وذيَّـل القاضي ســــــــــيما الفتوى بإعالن؛ 
وذيَّـل القاضيان كيـث وســــــــــيبولفيدا - آمور الفتوى برأيني مســــــــــتقلني؛ 

وذيَّـل القاضيان بنونــة وســــــــــكوتنـيكوف الفتــــــــــوى برأيني خمالفني؛ وذيَّـل 
القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف الفتوى برأيني مستقلني 

*
*  *

التسلسل الزمين لإلجراءات )الفقرات 1 - 16(
تبدأ احملكمة بأن تشــــــــــري إىل السؤال الذي ُطـلب إىل احملكمة إصدار 
فتوى بشــــــــــأنه والوارد يف القرار 3/63 الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة )ُيشار إليها فيما يلي باسم اجلمعية العامة( يف 8 تشرين األول/
أكتوبر 2008  وتشــــــــــري كذلك إىل أن السؤال نصه كالتايل: “هل ُيعد 
إعالن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو االستقالل من جانب 

واحد موافقًا للقانون الدويل؟”
وتقدم احملكمة بعد ذلك ملخصًا موجزاً للتسلسل الزمين لإلجراءات 

تعليل احملكمة
تنقســــــــــم الفتوى إىل مخســــــــــة أجزاء: )أواًل( االختصاص والســــــــــلطة 
التقديريــــــــــة؛ و)ثانيًا( نطاق الســــــــــؤال ومعنــــــــــاه؛ و)ثالثــــــــــًا( خلفية الوقائع 
األساســــــــــية؛ و)رابعًا( مسألة توافق إعالن االستقالل مع القانون الدويل؛ 

و)خامسًا( استنتاج عام 
االختصاص والسلطة التقديرية   أواًل - 

)الفقرات 17 - 48(
االختصاص )الفقرات 18 - 28( ألف - 

تتناول احملكمة أواًل مســــــــــألة حتديد ما إذا كانت متلك االختصاص 
الالزم إلصدار الفتوى اليت طلبتها اجلمعية العامة يف 8 تشــــــــــرين األول/
أكتوبر 2008  وتستند سلطة احملكمة يف االفتاء إىل الفقرة 1 من املادة 
65 من نظامها األساســــــــــي، اليت تنص على مــــــــــا يلي “]للمحكمة[ أن 
ـص هلا ميثاق  تفتـي يف أّي مســــــــــألة قانونية بناًء على طلــــــــــب أّي هيئة رخَّ
األمم املتحدة، باســــــــــتفتائها، أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبقًا ألحكام 

امليثاق املذكور” 
وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن اجلمعيــــــــــة العامة خمّولة بــــــــــأن تطلب فتوى 
مبوجــــــــــب املادة 96 مــــــــــن امليثاق اليت تنص على مــــــــــا يلي: “]ألّي[ من 
اجلمعيــــــــــة العامة أو جملــــــــــس األمن أن يطلب إىل حمكمــــــــــة العدل الدولية 
افتاءه يف أيـّة مسألة قانونية”  وتشري إىل أن الفقرة 1 من املادة 12 من 
امليثاق تنص على ما يلي، “]عندما[ يباشــــــــــر جملس األمن، بسبـب نزاع 
أو موقف ما الوظائف اليت رمست     يف امليثاق، فليس للجمعية العامة 
أن تقدم أيـّــة توصية يف شــــــــــأن هذا النـزاع أو املوقف إاّل إذا طلب ذلك 

منها جملس األمن” 
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وتالحظ احملكمة، مع ذلك، على حنو ما فعلته يف مناســــــــــبة سابقة، 
أن “طلــــــــــب الفتوى ليس يف حد ذاتـه ‘توصيــــــــــة’ من اجلمعية العامة ‘يف 
شأن نـزاع أو موقف’ ]مـا[”  )فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار 
القانونية الناشــــــــــئة عن تشييـد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2004 )اجمللد األول(، الصفحة 148 من 
النــــــــــص اإلنكليزي، الفقرة 25(  وبناًء على ذلك، فإن املادة 12، رغم 
أهنــــــــــا قد حتد من نطاق اإلجــــــــــراءات اليت جيوز أن تتخذها اجلمعية العامة 
بعد تلقيها فتــــــــــوى احملكمة فإهنا ال تفرض يف حّد ذاهتا قيوداً على اإلذن 

املمنوح للجمعية العامة مبوجب الفقرة 1 من املادة 96 
وتالحظ احملكمة، أنـه يف هذه القضية، فإن الســــــــــؤال الذي تطرحه 
اجلمعيــــــــــة العامة يتعلق مبا إذا كان إعالن االســــــــــتقالل الذي تشــــــــــري إليـه 
“موافقًا للقانون الدويل”  وهذا السؤال يستوضح من احملكمة صراحة 
إن كان مثـــــــــــة إجـراء ما موافق للقانون الدويل أم ال، يبـدو من املؤكد أنـه 
مسألة قانونية  وتالحظ احملكمة أيضًا أنـه يف هذه القضية، مل يطلب منها 
أن تفتـــــــــــي فيما إذا كان إعالن االســــــــــتقالل موافقًا لقاعدة ما من قواعد 
القانــــــــــون الداخلي، بل فقط فيما إذا كان موافقًا للقانون الدويل  وميكن 
للمحكمة أن جتيـب على هذا السؤال بالرجوع إىل القانون الدويل، دون 

حاجة إىل البحث يف أّي نظام قانوين داخلي 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أهنا ذكرت مراراً أن كون مســــــــــألـة ما تنطوي 
على جوانب سياســــــــــية ال يكفي لتجريدها من طابعها القانوين بصفتها 
مســــــــــألة قانونية )فتوى حمكمة العدل الدولية بشــــــــــأن طلب إعادة النظر 
يف احلكــــــــــم رقم 158 الذي أصدرته احملكمــــــــــة اإلدارية لألمم املتحدة، 
تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعــــــــــام 1973، الصفحة 172 من النص 
اإلنكليــــــــــزي، الفقــــــــــرة 14(  وتضيف احملكمة أنـه أيًّــــــــــا كانت اجلوانب 
السياسية فليس بوسعها أن ترفض اإلجابة على العناصر القانونية لسؤال 
يدعوهــــــــــا إىل أداء وظيفة قضائية حبتـة، وهي تقييم فعل ما بالرجوع إىل 
القانون الدويل  وقد أوضحت احملكمة أيضًا، يف ســــــــــياق حتديد املسألة 
االختصاصية املتمثلة يف معرفة ما إذا كانت بـازاء مســــــــــألة قانونية، أهنا 
غري معنية بالطابع السياســــــــــي للدوافع اليت قــــــــــد تكمن وراء الطلب، أو 
بالتبعات السياســــــــــية اليت قد ترتتب على فتواها )شــــــــــروط قبول الدول 
يف عضويــــــــــة األمم املتحــــــــــدة )املادة 4 من امليثــــــــــاق(، الفتوى، 1948، 
تقاريــــــــــر حمكمة العــــــــــدل الدوليــــــــــة 1947 - 1948، الصفحة 61 من 
النص اإلنكليزي، ومشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، 
الفتــــــــــوى، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1996 )اجمللد األول(، 

الصفحة 234 من النص اإلنكليزي، الفقرة 13( 
ويف ضوء ما سبق، “]لـذا[ ترى احملكمة أهنا متتلك االختصاص يف 
مسألة إصدار فتوى رداً على الطلب الذي تقدمت بـه اجلمعية العامة” 

السلطة التقديرية )الفقرات 29 - 48( باء - 
 وتـشــــــــــيـر احملكمة بعــــــــــد ذلك إىل أن “]ثبـــــــــــوت[ اختصاص احملكمة 

ال يعين أهنا ملزمة مبمارسته”؛

“أشارت احملكمة مرات عديدة يف املاضي إىل أن الفقرة 1 من املادة 
65 من نظامها األساســــــــــي، اليت تنص على أن ‘للمحكمة أن تفتـي 
   ’ )التوكيــــــــــد مضاف(، ينبغي تفســــــــــريها بأهنا تعين أن للمحكمة 
الســــــــــلطة التقديرية يف رفض إصدار فتوى حىت وإن توافرت شروط 
اختصاص”  )اآلثار القانونية الناشــــــــــئة عن تشييد جدار يف األرض 
الفلسطينية احملتلة، الفتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2004 
)اجمللد األول(، الصفحة 156 من النص اإلنكليزي، الفقرة 44( 

وتشــــــــــري احملكمة إىل أن السلطة التقديرية يف جمال االستجابة أو 
عدم االســــــــــتجابة لطلب إصدار الفتوى “هتدف إىل محاية ســــــــــالمة 
الوظيفــــــــــة القضائية للمحكمــــــــــة وطابعها بصفتهــــــــــا اجلهاز القضائي 

الرئيسي لألمم املتحدة” 
وعند هذا احلّد، تولـي احملكمة اعتباراً دقيقًا بشأن ما إذا كان لديها، 
يف ضوء اختصاصها الســــــــــابق، أســــــــــباب قاهرة لرفض االستجابة لطلب 
اجلمعية العامة  وتالحظ أن اختصاص اإلفتاء ليس شــــــــــكاًل من أشكال 
االنتصاف القضائي للدول، بل هو وســــــــــيلة تتيح للجمعية العامة وجملس 
األمــــــــــن، فضاًل عن األجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة واهليئات اليت 
ختّوهلا اجلمعية العامة تلك الســــــــــلطة على وجـه التحديد، مبوجب الفقرة 
2 من املادة 96 من امليثاق، احلصول على فتوى احملكمة ملســــــــــاعدهتا يف 
أنشطتها  واحملكمة ال تفيت الدول، وإمنا تفيت اجلهاز الذي طلب اإلفتاء  
وتــــــــــرى احملكمة أنـه “هلذا الســــــــــبب على وجـه التحديــــــــــد، ال تُـعّد دوافع 
فرادى الدول اليت تقدم مشروع قرار بـطلب فتوى، أو تصّوت لصاحله، 
بـذات أمهية فيما خيص ممارســــــــــة احملكمة سلطتها التقديرية لتحديد ما إذا 

كانت ستستجيب للطلب أم ال” 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أهنا أوضحت باستمرار أن اجلهاز الذي يطلب 
الفتوى، ال احملكمة، هو الذي حيدد ما إذا كان حباجة إىل الفتوى ألداء 
وظائفه على حنو سليم  وقد رفضت احملكمة يف فتواها بشأن مشروعية 
التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، التعليل الذي مفادها أنـه ينبغي 
هلا أن ترفض االستجابة لطلب اجلمعية العامة ألن اجلمعية العامة مل ُتبيـن 

للمحكمة مقاصدها من طلب الفتوى، وذكرت أنــه:
“ليس للمحكمة أن تدعي لنفســــــــــها تقرير مــــــــــا إذا كانت الفتوى 
الزمــــــــــة أو غــــــــــري الزمة للجمعيــــــــــة العامة ألداء وظائفهــــــــــا، ذلك أن 
للجمعية العامة احلق يف أن تقرر لنفســــــــــها مــــــــــدى فائدة الفتوى يف 
ضوء احتياجاهتا هي”  )تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1996 
)اجمللد األول(، الصفحة 237 من النص اإلنكليزي، الفقرة 16( 

وعلــــــــــى نفس املنوال، علَّـقــــــــــت احملكمة على الفتوى بشــــــــــأن اآلثار 
 القانونية الناشــــــــــئة عن تشــــــــــييد جدار يف األرض الفلســــــــــطينية احملتلة بأنه 
“ال ميكن للمحكمة أن تضع تقييمها ملدى فائدة الفتوى املطلوبة مكان 
تقييــــــــــم اهليئة الطالبة لتلك الفتــــــــــوى، أّي اجلمعية العامة” )تقارير حمكمة 
العــــــــــدل الدولية لعام 2004 )اجمللــــــــــد األول(، الصفحة 136 من النص 

اإلنكليزي، الفقرة 62( 
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كمــــــــــا ال ترى احملكمــــــــــة أنه ينبغي هلا أن ترفض االســــــــــتجابة لطلب 
اجلمعية العامة بناًء على اقرتاحات مفادها أن فتواها قد تؤدي إىل تبعات 
سياســــــــــية سلبية  ومثلما ال تســــــــــتطيع احملكمة أن تستعيض بتقييمها عن 
تقييــــــــــم اجلهاز الطالب للفتـوى فيما يتعلــــــــــق بتحديد ما إذا كانت فتواها 
ســــــــــتفيد هذا اجلهاز، فإهنا ال تســــــــــتطيع – وخاصـة حيـن ال يوجد أساس 
ميكن االستناد إليه إلجراء هذا التقييم – أن تفرض وجهة نظرها بشأن 

ما إذا كان من املرجح أن يرتتب على الفتوى أثــر سليب 
ويف ضوء دور كل من جملس األمن واجلمعية العامة بشـأن احلالة يف 
كوســــــــــوفو، جيب على احملكمة أن تنظر يف مسألة هامة وهي ما إذا كان 
ينبغي هلا، بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، أن متتنع عن 
اإلجابة على الســــــــــؤال الذي ُطـرح عليها لكون طلب فتوى مـن احملكمة 

قد ورد من اجلمعية العامة ال من جملس األمن 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن الوضع يف كوســــــــــوفو ظل خاضعًا إلجراءات 
جملس األمن، يف ســــــــــياق ممارستـه ملســــــــــؤوليته عن صون السالم واألمن 
الدوليني، ألكثر من عشر سنوات قبل تقدمي هذا الطلب إلصدار فتوى 
وتالحــــــــــظ أن اجلمعية العامة اختذت أيضًا قرارات ذات صلة باحلالة 
يف كوســــــــــوفو  فقبل أن يتخذ جملس األمن القــــــــــرار 1244 )1999(، 
اختذت اجلمعية العامة مخســــــــــة قرارات بشــــــــــأن حالة حقوق اإلنسان يف 
كوسوفو  وعقب القرار 1244 )1999(، اختذت اجلمعية العامة قراراً 

آخر بشـأن حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو 
وتـــرى احملكمــة أنـه يف حني أن الطلب املقــدم إليها يتعلق جبانب واحد 
من احلالة اليت وصفها جملس األمن بأنـها تشــــــــــّكل هتديداً للسالم واألمن 
الدوليــــــــــني، واليت ال تزال مدرجة على جــــــــــدول أعمال اجمللس بصفتها 
تلك، فإن ذلك ال يعين أن اجلمعية العامة تفتقر إىل مصلحة مشروعة يف 
هذه املسألة  فاملادتان 10 و11 من امليثاق متنحان اجلمعية العامة سلطة 
واســــــــــعة جداً ملناقشة املسائل اليت تدخل يف نطاق األنشطة اليت تضطلع 
 هبا األمم املتحدة، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالسالم واألمن الدوليني  
وال حتّد من هذه الســــــــــلطة مســــــــــؤولية صون الســــــــــالم واألمن الدوليني 
امللقــــــــــاة على عاتق جملس األمن مبوجب الفقرة 1 من املادة 24  ومثلما 
أوضحت احملكمة يف الفقرة 26 من فتواها بشأن اآلثار القانونية الناشئة 
عن تشــــــــــييد جدار يف األرض الفلســــــــــطينية احملتلة، فإن “املادة 24 تشري 
إىل اختصاص رئيســــــــــي، وإن مل يكن حصريًا بالضرورة”  فإذا كانت 
احلالة يف كوســــــــــوفو معروضة على أنظار جملس األمن، وكان اجمللس قد 
مارس بشأهنا الســــــــــلطات املمنوحة لـه مبوجب الفصل السابع، فهذا ال 
مينع اجلمعية العامة من مناقشة أّي جانب من جوانب هذه احلالة، مبا يف 
ذلك إعالن االستقالل  كما أن القيد الذي يفرضه امليثاق على اجلمعية 
العامــــــــــة حلماية دور جملس األمن وارد يف املادة 12، وهو يقيـد ســــــــــلطة 
اجلمعية العامة يف جمال تقدمي التوصيات بعد إجراء املناقشة، ال سلطتها 

يف إجراء تلك املناقشة 
وتالحــــــــــظ احملكمة كذلك أن املــــــــــادة 12 ال حتظر كافة اإلجراءات 
اليت تتخذها اجلمعية العامة بشــــــــــأن األخطار اليت هتدد الســــــــــالم واألمن 

الدوليني وتكــــــــــون معروضة على جملس األمن  ونظرت احملكمة يف هذه 
املسألة بشيء من التفصيل يف الفقرتني 26 و27 من فتواها بشأن اآلثار 
القانونية الناشئة عن تشييـد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، وأشارت 
فيهمــــــــــا إىل أن اجلمعية العامة وجملس األمن مييالن بشــــــــــكل متزايد مبرور 
الوقت إىل تناول نفس املســــــــــائل املتعلقة بصون السالم واألمن الدوليني 

يف آن واحد 
ويف هــــــــــذه القضية، ما برحت احملكمة تـرى أن املادة 12 من امليثاق 
ال حترمهــــــــــا من االختصاص املمنوح هلا مبوجب الفقرة 1 من املادة 96  
وترى احملكمة أن خضوع مســــــــــألة ما لنطاق املســــــــــؤولية الرئيسية جمللس 
األمن بشــــــــــأن احلاالت اليت قد تؤثر على صون السالم واألمن الدوليني، 
وممارسة اجمللس لصالحياته يف ذلك الشأن، ال مينعان اجلمعية العامة من 
مناقشة ذلك األمر أو من تقدمي توصيات بشأنـه، ضمـن احلدود اليت تنص 

عليها املادة 12 
وتشري احملكمة إىل أن الغرض من اختصاص اإلفتاء هو متكني أجهزة 
األمم املتحدة، وغريهــــــــــا من اهليئات املخوَّلـة، من أن حتصل من احملكمة 
على فتاوى تســــــــــاعدها يف ممارســــــــــة وظائفها يف املستقبل  وليس بوسع 
احملكمــــــــــة أن حتدد ما هــــــــــي اخلطوات اليت قد ترغــــــــــب اجلمعية العامة يف 
اختاذهــــــــــا بعـد تلقي فتوى احملكمة، أو ما هو التأثري الذي قد يكون لتلك 
الفتوى على هذه اخلطوات  وكما تبني، حيـق للجمعية العامة أن تناقش 
إعالن االســــــــــتقالل وأن تقدم، ضمن احلدود اليت ذكـرت آنفًا، توصيات 
تـتعلــــــــــق بذلك اجلانب أو غريه من جوانب احلالة يف كوســــــــــوفو من دون 
املــــــــــس بصالحيات جملس األمن  ومن ذلــــــــــك املنطلق، فـإن كون إعالن 
االستقالل مل يناَقـش حىت اآلن إاّل يف جملس األمن، وكون اجلهاز الذي 
اختذ إجراءات بشــــــــــأن احلالة يف كوسوفو هو جملس األمن، ال يشّكالن 

سببًا قاهراً يدفع احملكمة إىل رفض االستجابة لطلب اجلمعية العامة 
وتالحظ احملكمــــــــــة أيضًا أن اجلمعية العامة قــــــــــد اختذت فيما مضى 
إجراءات بشأن احلالة يف كوسوفو  ففيما بني عامي 1995 و1999، 
اختــــــــــذت اجلمعية العامة ســــــــــتـة قرارات تتناول حالة حقوق اإلنســــــــــان يف 
كوســــــــــوفو  ومنذ عام 1999 أقـرت اجلمعية العامة ســــــــــنويًا ميزانية بعثة 
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وفقًا للفقرة 1 من املادة 17 
من امليثاق  لذا تالحظ احملكمة أن اجلمعية العامة قد مارســــــــــت وظائف 

خاصة هبا إزاء احلالة يف كوسوفو 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن كوهنا بالضرورة ســــــــــتقوم بتفسري وتطبيق 
أحــــــــــكام قرار جملس األمن 1244 )1999(، يف ســــــــــياق اإلجابة على 
الســــــــــؤال الذي طرحته اجلمعية العامة، ال يشّكل ســــــــــببًا قاهراً يدعوها 
إىل عدم اإلجابة على ذلك الســــــــــؤال  فمع أن تفسري قرار أحد األجهزة 
السياســــــــــية لألمم املتحدة وتطبيقه يُـعد يف املقام األول مسؤولية اجلهاز 
الذي اختذ ذلك القرار، فإن احملكمة، بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي 
لألمــــــــــم املتحدة، ُدعيـت يف كثري من األحيان إىل النظر يف تفســــــــــري مثل 
هذه القرارات ويف اآلثار القانونية املرتتبة عليها  ولذا ال جتد احملكمة يف 
أدائها هلذه املهمة، ما يتعارض مع سالمة الوظيفة القضائية  والسؤال يف 
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رأيها هو باألحرى، إن كان ينبغي للمحكمة االمتناع عن االســــــــــتجابة 
للطلــــــــــب الوارد من اجلمعية العامة ما مل يطلب إليها ذلك جملس األمن، 
 لكون األخري، كما تشري احملكمة، هو اجلهاز الذي اختذ القرار 1244، 
كمــــــــــا أنـــــــــــه اجلهاز الذي يُـعد مســــــــــؤواًل، يف املقام األول، عن تفســــــــــريه 
وتطبيقـــــــــــه  وتالحــــــــــظ احملكمة أنـــــــــــه “]حيثما يكــــــــــون[ للجمعية العامة 
مصلحة مشــــــــــروعة يف اجلواب على الســــــــــؤال، كما هو احلال هنا، فإن 
كون تلك اإلجابــــــــــة قد تتعلق جزئيًا بقرار جمللس األمن ال يكفي لتربير 
رفض احملكمة إفتاء اجلمعية العامة”  وختلص احملكمة مما ســــــــــبق إىل أنـه 
“ال توجد أســــــــــباب قاهرة تدعوها إىل رفض ممارســــــــــة اختصاصها فيما 

خيص     الطلب” املعروض عليها 
نطاق السؤال ومعناه )الفقرات 49 - 56( ثانيًا - 

ويف هذا اجلزء من فتوى احملكمة، تدرس نطاق ومعىن السؤال الذي 
طلبت اجلمعية العامة منها أن تفتيها بشأنـه  وتشري احملكمة إىل أهنا فيما 
يتعلق ببعض احلاالت الســــــــــابقة “حادت عن صيغة السؤال الذي اقتُـرح 
عليها حني مل يكن السؤال مصاغًا بالشكل املناسب” )انظر، على سبيل 
املثال، تفســــــــــري االتفاق اليوناين الرتكي املؤرخ 1 كانون األول/ديسمرب 
1926 )املــــــــــادة الرابعة من الربوتوكول النهائي( الفتوى، حمكمة العدل 
الدويل الدائمة، السلسلة باء، رقم 16(، أو إذا قررت احملكمة بناًء على 
متحيص خلفية الطلب، أنـه ال يبـيـن فعاًل “املسائل القانونية املطروحة” 
)تفسري اتفاق 25 آذار/مارس 1951 بني منظمة الصحة العاملية ومصر، 
الفتوى، تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعام 1980، الصفحة 89، من 
النص اإلنكليزي، الفقرة 35(  وباملثل، فعندما كان السؤال غري واضح 
أو ملتبســــــــــًا، قامت احملكمة بتوضيحه قبل إصدار فتواها بشــــــــــأنـه )طلب 
إعــــــــــادة النظر يف احلكم رقم 273 الصادر عــــــــــن احملكمة اإلدارية لألمم 
املتحدة، الفتوى، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1982، الصفحة 

348 من النص اإلنكليزي، الفقرة 46( 
وتالحظ احملكمة أن الســــــــــؤال الــــــــــذي طرحته اجلمعية العامة مصـاغ 
بصورة واضحة  فالســــــــــؤال مقتَضب وحمدد؛ ويستفتـي احملكمة فيما إذا 
كان إعالن االستقالل موافقًا للقانون الدويل أم ال  وتالحظ احملكمة أن 
الســــــــــؤال ال يتطرق إىل اآلثار القانونية املرتتبة على اإلعالن  وعلى وجـه 
اخلصوص، ال يتطرق الســــــــــؤال إىل ما إذا كانت كوسوفو قد استكملت 
مقومـات الدولة  كما أنـه ال يســــــــــأل عن صحة االعرتاف بكوسوفو من 
جانــــــــــب الدول اليت اعرتفت هبا كدولة مســــــــــتقلة، أو عـن اآلثار القانونية 
املرتتبة على ذلك  ومبقتضى ذلك، ال ترى احملكمة موجبًا إلعادة صياغة 

نطاق السؤال 
وهـي مع ذلك ترى أن هلذه املســــــــــألة جانبيـــــــــــن حيتاجان إىل تعليق  
األول، هو أن الســــــــــؤال حييل إىل “إعالن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة 
يف كوسوفو االستقالل من جانب واحد” )قرار اجلمعية العامة 3/63 
املــــــــــؤرخ 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2008، فقرة املنطــــــــــوق الوحيدة يف 
القــــــــــرار؛ التوكيد مضاف(  وباإلضافة إىل ذلــــــــــك، فإن الفقرة الثالثة من 
ديباجة قرار اجلمعية العامة “]تشري[ إىل إعالن مؤسسات احلكم الذايت 

املؤقتة يف كوسوفو االستقالل عن صربيا يف 17 شباط/فرباير 2008”  
وقد اعرتض عدد من املشــــــــــاركني يف اإلجــــــــــراءات احلالية على مقولة أن 
مؤسســــــــــات احلكم الذايت املؤقتة يف كوســــــــــوفو هي بالفعل اليت أصدرت 
إعالن االستقالل  فهوية واضعي إعالن االستقالل، كما هو مبني أدنـاه، 
أمر ميكن أن يؤثر يف اإلجابة على الســــــــــؤال بشــــــــــأن ما إذا كان اإلعالن 
املذكور موافقًا للقانون الدويل  ولن يكون مما يتفق مع املمارسة السليمة 
للوظيفة القضائية أن تعاجل احملكمة هذه املســــــــــألة باعتبارها مسألة تفصل 

فيها اجلمعية العامة 
كمــــــــــا أن احملكمــــــــــة ال ترى أن اجلمعية العامة قصــــــــــدت تقييد حرية 
احملكمة يف البـت يف هذه املسألة بنفسها  وتالحظ احملكمة أن بند جدول 
األعمال الذي نوقشــــــــــت يف إطـاره املسألة اليت حتولت إىل القرار 3/63 
مل يُـشــــــــــر إىل هوية واضعي اإلعالن، وكان عنوانه ببساطة “طلب فتوى 
من حمكمة العدل الدولية بشــــــــــأن ما إذا كان إعالن اســــــــــتقالل كوسوفو 
موافقًا للقانون الدويل” )قرار اجلمعية العامة 3/63 املؤرخ 8 تشــــــــــرين 
األول/أكتوبر 2008، التوكيد مضاف(  وكانت مجهورية صربيا، هي 
الــــــــــيت اقرتحت صيغة هذا البند من جدول األعمال عندما طلبـت إدراج 
بند تكميلي يف جدول أعمال الدورة 63 للجمعية العامة، وهي وحدها 
اليت قدمت مشــــــــــروع القرار 3/63، والعنصر املشــــــــــرتك بني بند جدول 
األعمال وعنوان القرار نفســـــــــــه هو ما إذا كان إعالن االستقالل موافقًا 
للقانون الدويل  وعالوة على ذلك، مل جيـر خالل مناقشة مشروع القرار 
أّي نقاش بشأن هوية واضعي اإلعالن، أو بشأن االختالف يف الصياغة 
 )A/63/PV.22( بني عنوان القرار والسؤال الذي طرحه على احملكمة

ومثلما ذكرت احملكمة يف سياق خمتلف:
“ال جيــــــــــوز االفــــــــــرتاض بأن اجلمعية العامة ميكن     أن تســــــــــعى إىل 
تقييد احملكمة أو إعاقتها يف أداء وظائفها القضائية؛ وجيـب أن تكون 
للمحكمة حرية كاملة للنظر يف مجيع البيانات ذات الصلة املتوافرة 
هلا من أجل تكوين رأي بشــــــــــأن ســــــــــؤال مطــــــــــروح عليها لإلفتاء” 
)بعــــــــــض نفقات األمم املتحدة )الفقرة 2 من املادة 17 من امليثاق(، 
الفتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1962، الصفحة 157 

من النص اإلنكليزي( 
وتــــــــــرى احملكمة أن هذا األمر ينطبــــــــــق يف القضية احلالية  وجيب أن 
تكــــــــــون للمحكمة، لدى تقييم مــــــــــا إذا كان إعالن االســــــــــتقالل موافقًا 
للقانون الدويل أم ال، حرية النظر يف السجل بأكمله، وأن تقرر بنفسها 
ما إذا كان ذلك اإلعالن قد صدر عن مؤسســــــــــات احلكم الذايت املؤقتة 

أو عن كيان آخر 
وتشري احملكمة، إىل أنه يف الفقرة 56 من الفتوى، طرحت اجلمعية 
العامة ســــــــــؤااًل بشأن ما إذا كان إعالن االســــــــــتقالل “موافقًا” للقانون 
الدويل وأن اإلجابة على هذا الســــــــــؤال حتّولــــــــــت إىل ما إذا كان القانون 
الدويل الواجب التطبيق حيظر إعالن االستقالل  فإذا ما خلصت احملكمة 
إىل أنـه حيظر ذلك، فعليها أن جتيب على السؤال املطروح عليها بالقول 
بأن إعالن االســــــــــتقالل مل يكن موافقًا للقانون الدويل  ويســــــــــتـتبع ذلك 
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أن املهمــــــــــة املطلوب من احملكمة القيام هبا هي البـت فيما إذا كان إعالن 
االســــــــــتقالل قد اتُّـخذ على حنو ينتهك القانــــــــــون الدويل أم ال  وتالحظ 
احملكمــــــــــة أنـه ليس مطلوبًا منها مبوجب الســــــــــؤال املطــــــــــروح عليها اختاذ 
موقف بشــــــــــأن ما إذا كان القانون الدويل مينح كوسوفو حقًا وضعيًا يف 
أن تعلن اســــــــــتقالهلا من جانب واحد، أو، مــــــــــن باب أولـى، ما إذا كان 
 القانون الــــــــــدويل مينح بصورة عامة حقًا للكيانــــــــــات الواقعة داخل دولة 
ما يف أن تنفصــــــــــل عنها من جانب واحد  والواقع، أنه من املمكن متامًا 
أن يكون فعل معيـن – مثل إعالن االســــــــــتقالل من جانب واحد – غري 
خمالف للقانون الدويل دون أن يشــــــــــكل بالضرورة ممارســــــــــة حلق ممنوح 
مبوجبـه  وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أنه قد ُطـلب منها “فتوى بشــــــــــأن النقطة 

األوىل ال الثانية” 
خلفية الوقائع األساسية )الفقرات 57 - 77( ثالثًا - 

وتواصل احملكمة عرض تعليلها بأن تشــــــــــري إىل أنـه “جيري النظر يف 
إعالن االستقالل ]الذي اختذته كوسوفو يف[ 17 شباط/فرباير 2008 
يف ســــــــــياق الوقائع اليت أدت إىل اعتماده”  وتســــــــــتعرض احملكمة بإجياز 
خصائــــــــــص اإلطار الذي وضعه جملس األمن لضمــــــــــان اإلدارة املؤقتة يف 
كوسوفو، أّي قرار جملس األمن 1244 )1999( واألنظمة اليت أصدرهتا 
بعثة األمم املتحدة يف كوســــــــــوفو مبوجب ذلك القرار  مث تتطرق احملكمة 
ـي “عملية حتديد الوضع النهائي” يف  بإجياز للتطورات املتعلقة مبا ُســـــــــــمِّ
السنوات اليت سبقت اعتماد إعالن االستقالل، قبل االنتقال إىل أحداث 

17 شباط/فرباير 2008 
مسألة توافق إعالن االستقالل مع القانون الدويل   رابعًا - 

)الفقرات 78 - 121(
يف هذا اجلزء من الفتوى، تلتفت احملكمة إىل مضمون الطلب الذي 
قدمته اجلمعية العامة  وتشري احملكمة إىل أن تلك األخرية قد طلبت منها 
أن تقيِّـم ما إذا كان إعالن االســــــــــتقالل املؤرخ 17 شباط/فرباير 2008 

موافقًا “للقانون الدويل” 
القواعد العامة للقانون الدويل   ألف - 

)الفقرات 79 - 84(
تشــــــــــري احملكمة إىل أنـه خالل القرنني الثامن عشــــــــــر والتاسع عشر، 
وأوائل القرن العشــــــــــرين، صدرت إعالنات استقالل يف حاالت عديدة، 
وغالبًا ما لقيـت معارضة شــــــــــديدة من الدولـة اليت ُأعلـن االستقالل عنها  
وأدى إعالن االستقالل يف بعض األحيان إىل نشوء دول جديدة، بينما 
مل يفــــــــــِض إىل ذلك يف بعضها اآلخر  ولكن ممارســــــــــات الدول بشــــــــــكل 
إمجــــــــــايل ال توحي، يف أّي حال مــــــــــن األحوال، بأن إصدار اإلعالن كان 
يُـعـد خمالفًا للقانون الدويل  بل على العكس من ذلك تشــــــــــري ممارســــــــــات 
الدول بوضوح خالل هذه الفرتة إىل اســــــــــتنتاج مفاده أن القانون الدويل 
ال يتضمن أّي حظر إلعالنات االســــــــــتقالل  وخالل النصف الثاين من 
القرن العشــــــــــرين، تطور القانون الدويل املتعلق مبسألة تقرير املصري على 
حنـو ُينشـئ حقًا يف االستقالل لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت 

والشعوب اخلاضعة لالستعباد األجنبــي وسيطرتـه واستغاللـه  وخرج إىل 
حيـــــــــــز الوجود عدد كبري من الدول اجلديدة نتيجة ملمارســــــــــة هذا احلق  
ولكن ُوجـِـدت هناك أيضًا حاالت من إعالنات االستقالل خارج هذا 
السياق  وال تشري ممارسات الدول يف احلاالت األخرية إىل تبلـور قاعدة 
جديــــــــــدة يف القانون الدويل حتظر إصدار إعالن اســــــــــتقالل يف مثل تلك 

احلاالت 
وتشــــــــــري احملكمة بعد ذلك إىل أن مبدأ السالمة اإلقليمية “جزء هام 
من النظام القانوين الدويل ومكرس يف ميثاق األمم املتحدة، وال سيما يف 

الفقرة 4 من املادة 2، اليت تنص على ما يلـي:
‘ميتنــــــــــــــع أعضـــــــــــــاء اهليئة مجيعــــــــــًا يف عالقاهتم الدولية عــــــــــن التهديد 
باســــــــــتعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل 
السياســــــــــي أليــّــة دولة أو على أّي وجـه آخر ال يتفق ومقاصد األمم 

املتحدة’ ” 
ويف القــــــــــرار 2625 )د - 25( املعنــــــــــون “إعالن مبــــــــــادئ القانون 
الــــــــــدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعــــــــــاون بني الدول وفقًا مليثاق األمم 
املتحدة”، الــــــــــذي يعكس القانون الدويل العــــــــــريف )حكم حمكمة العدل 
الدولية يف قضية األنشطة العسكرية وشبـه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها 
)نيكاراغوا ضد الواليــــــــــات املتحدة األمريكية(، موضوع الدعوة، احلكم، 
تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1986، الصفحات 101 - 103 
من النص اإلنكليــــــــــزي، الفقرات 191 - 193(، كررت اجلمعية العامة 
تأكيد “املبدأ الذي يقضي بأن متتنع مجيع الدول يف عالقاهتا الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل 
د هذا القــــــــــرار التزامات خمتلفة ملقاة على  السياســــــــــي ألّي دولة”  مث عدَّ
عاتق الدول بأن متتنع عن انتهاك الســــــــــالمة اإلقليمية لدول أخرى ذات 
ســــــــــيادة  ويف املنحى ذاته، نصت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر هلســــــــــنكي بشأن 
األمن والتعاون يف أوروبا الذي ُعقد يف 1 آب/أغسطس 1975 )مؤمتر 
هلســــــــــنكي( على أن “حترتم الدول املشاركة السالمة اإلقليمية لكل دولة 
من الدول املشــــــــــاركة” )املادة الرابعة(  ومن مث، فإن نطاق مبدأ السالمة 

اإلقليمية يقتصر على العالقات بني الدول 
وتالحــــــــــظ احملكمة مــــــــــع ذلك، أنـه وإن كان جملــــــــــس األمن قد أدان 
إعالنات اســــــــــتقالل معينة، فقـــــــــــد كان يف مجيع تلك احلاالت خيلص إىل 
نتيجة حمددة تتعلق باحلالة القائمة يف وقـت إصدار إعالنات االســــــــــتقالل 
املذكورة؛ مفادها أن “الالشرعية اليت ُوصـِـمت هبا إعالنات االستقالل 
مل تكــــــــــن نابعة من الطابع االنفرادي لتلك اإلعالنات يف حـّد ذاتـه، وإمنا 
من حقيقة أهنا كانت، أو رمبـا كانت، مرتبطة باستعمال القوة على حنو 
غــــــــــري قانوين، أو بانتهاكات صارخة أخــــــــــرى لقاعدة من القواعد العامة 
للقانون الدويل، وال ســــــــــيما تلك اليت هلا طابع آمـــــــــــر )القواعد اآلمرة(  
وتشــــــــــري احملكمة إىل أنـه “يف ســــــــــياق كوســــــــــوفو، مل يتخذ جملس األمن 
هذا املوقف أبدًا”  وأظهـر للمحكمة أن الطابع االســــــــــتثنائي للقرارات 
املذكورة آنفًا، يؤكد أنـه ال ميكن أن ُيستنتـَـج من ممارسات جملس األمن 

وجود حظر عام ضد إعالنات االستقالل من جانب واحد 
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وترى احملكمة أنـه ليس مــــــــــن الضروري يف هذه القضية، البــت فـي 
مســــــــــألة ما إذا كان القانون الدويل املتعلق بتقرير املصري، خارج ســــــــــياق 
األقاليم والشــــــــــعوب غري املتمتعــــــــــة باحلكم الذايت واخلاضعة لالســــــــــتعباد 
األجنيب، أو الســــــــــيطرة أو االســــــــــتغالل، جزًءا من السكان يف دولة قائمة 
احلــــــــــق يف االنفصال عن تلك الدولة، أو ما إذا كان القانون الدويل ينص 
على حق “االنفصال التصحيحــــــــــي”، وإذا كان األمر كذلك، فتحت 
أّي ظروف يتم ذلك  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن اجلمعية العامة مل تلتمس 
الفتوى من احملكمة بشــــــــــأن ما إذا كان إعالن االستقالل موافقًا للقانون 
الدويل فقـط  وتشــــــــــيـر احملكمة إىل أن املناقشات املتعلقة بنطاق احلق يف 
تقرير املصــــــــــري ووجود أّي حق يف “االنفصال التصحيحي”، تتعلق من 
ناحيــــــــــة أخرى باحلــــــــــق يف االنفصال عن دولة  وهذه املســــــــــألة خترج عن 
نطاق السؤال الذي طرحته اجلمعية العامة  ولإلجابة على هذا السؤال، 
حتتاج احملكمة فقط إىل البـت فيما إذا كان إعالن االستقالل ينتهك كاًل 
من القواعد العامة للقانون الدويل أو القواعد القانونية املخصصة املنشأة 

مبوجب قرار جملس األمن 1244 )1999( 
ولألسباب اليت ُذكرت آنفًا، ترى احملكمة أن القواعد العامة للقانون 
الدويل ال تتضمن أّي حظر واجب التطبيق على إعالنات االســــــــــتقالل  
وعليـه، ختلص احملكمة إىل أن إعالن االستقالل املؤرخ 17 شباط/فرباير 

2008 مل ينتهك القواعد العامة للقانون الدويل 
قرار جملس األمن 1244 )1999( واإلطار الدستوري  باء - 

الذي وضعته بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف 
كوسوفو مبوجب ذلك القرار )الفقرات 85 - 121(

وحبثت احملكمة بعد ذلك مدى الوجاهة القانونية لقرار جملس األمن 
1244، الــــــــــذي اختــــــــــذه يف 10 حزيران/يونيه 1999  وتشــــــــــري إىل أنـه 
جيوز جمللس األمن، ضمن اإلطار القانوين مليثاق األمم املتحدة وال سيما 
باالســــــــــتناد إىل املادتني 24 و25 والفصل الســــــــــابع من امليثاق، أن يتخذ 
قرارات تفرض التزامات مبوجب القانون الدويل  وتشري احملكمة إىل أن 
القــــــــــرار 1244 )1999( قد اختذه جملس األمن باالســــــــــتناد صراحة إىل 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وبالتايل فمن الواضح أنـه يفرض 

التزامات قانونية دولية 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن املمثل اخلاص لألمــــــــــني العام هو الذي يصدر 
أنظمة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، مبا يف ذلك النظام 
9/2001، الذي وضع اإلطار الدســــــــــتوري، اســــــــــتناداً إىل السلطة اليت 
يستمدها من قرار جملس األمن 1244 )1999(، أّي من ميثاق األمم 
املتحدة يف هناية املطاف  وتضيف، أن اإلطار الدستوري “يستمد قوته 
اإللزامية من الطابع امللِزم للقرار 1244 )1999(، وبالتايل من القانون 

الدويل”، ويف هذا السياق “يكتسـي طابعًا قانونيًا دوليًا” 
ويف الوقت ذاته، تالحظ احملكمة أن اإلطار الدستوري يعمل كجزء 
من نظام قانوين معني، ُمـنشـــــــــــأ عماًل بالقرار 1244 )1999( وُمـطبق 
فقط يف كوســــــــــوفو، والغرض منه هو القيام خالل املرحلة االنتقالية اليت 
فرضها القرار 1244 )1999(، بتنظيم املســــــــــائل اليت تكون يف العادة 

خاضعة للقانون الداخلي أكثر من خضوعها للقانوين الدويل  ويُـستَهـل 
نص النظام 9/2001 ببــيان أن اإلطار الدستوري قد صــدر

“ألغــــــــــراض إقامة حكم ذاتـي جمـد يف كوســــــــــوفو رهن التوصل إىل 
تسوية هنائية؛ وإنشاء مؤسسات انتقالية للحكم الذايت يف اجملاالت 
التشريعية والتنفيذية والقضائية من خالل مشاركة شعب كوسوفو 

يف انتخابات حرة ونزيهـة” 
لذا دخل اإلطار الدستوري حيـز النفاذ كجزء من جمموعة القوانني 
اليت اعتمدهتا إدارة كوســــــــــوفو خالل املرحلــــــــــة االنتقالية  ومنح اإلطار 
الدســــــــــتوري املؤسسات اليت أنشئـت مبوجبه سلطة اختاذ قرارات دخلت 
حيــــــــــز النفاذ ضمن تلك اجملموعة مــــــــــن القوانني  وعلى وجه اخلصوص، 
ُمـنحت مجعية كوســــــــــوفو سلطة اعتماد تشريعات يكون هلا قوة القانون 
يف ذلــــــــــك النظام القانوين، وتكون خاضعة دائمًا للســــــــــلطة العليا للممثل 

اخلاص لألمني العام 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن قرار جملس األمن 1244 )1999( واإلطار 
الدستوري منح كالمها املمثل اخلاص لألمني العام سلطات إشراف هامة 

فيما خيص املؤسسات املؤقتة للحكم الذاتـي 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن قرار جملس األمن 1244 )1999( واإلطار 
الدستوري كانا ساريـي املفعول ومطبَقـني يف 17 شباط/فرباير 2008  
وتنص الفقرة 19 من قرار جملس األمن 1244 )1999( صراحة على 
“إنشاء الوجودين املدين واألمنـي الدوليني لفرتة مبدئية قوامها اثنـا عشر 
شهراً، على أن يستمرا بعد ذلك ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك”  ومل 
يتخذ جملس األمن يف جلسته املعقودة يف 18 شباط/فرباير 2008، اليت 
نوقش فيها للمرة األوىل إعالن االســــــــــتقالل، أو يف أّي جلســــــــــة الحقة، 
أيَّ قرار بتعديل القرار 1244 )1999(  وال حيتوي قرار جملس األمن 
1244 )1999( وال اإلطار الدستوري على حكم ينص على إهناء أّي 
منهما، كما مل يُـتخذ قرار بإلغاء أّي منهما؛ فلذا فإهنما يشكالن القانون 
الدويل الواجب التطبيق على احلالة السائدة يف كوسوفو يف 17 شباط/
فربايــــــــــر 2008  وتالحظ احملكمة كذلك أن املمثل اخلاص لألمني العام 
يواصل ممارسة مهامه يف كوســــــــــوفو  وعالوة على ذلك يواصل األمني 
العــــــــــام تقدمي تقارير دورية إىل جملس األمن على النحو املطلوب مبوجب 

الفقرة 20 من قرار جملس األمن 1244 )1999( 
وتســــــــــتنتج احملكمة مما ســــــــــبق ذكره أن قرار جملــــــــــس األمن 1244 
)1999( واإلطار الدســــــــــتوري يشكالن جزًءا من القانون الدويل الذي 
جيب أخذه يف االعتبار عند اإلجابة على الســــــــــؤال الذي طرحته اجلمعية 

العامة يف طلبها للفتوى 

تفسري قرار جملس األمن 1244 )1999(   - 1 
)الفقرات 94 - 100(

تشــــــــــري احملكمة قبــــــــــل مضيهـا قدمًا، إلـى عـــــــــــدة عوامل ذات أمهية يف 
تفســــــــــري قرارات جملس األمن  وهي تالحظ أنـــــــــــه بالرغم من أن قواعد 
تفســــــــــري املعاهدات الواردة يف املادتني 31 و32 من اتفاقية فيينـا لقانون 
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املعاهدات قد توفر قدراً من التوجيه، فإن الفوارق املوجودة بني قرارات 
جملــــــــــس األمن واملعاهدات تعين أن تفســــــــــري قرارات جملس األمن يقتضي 
أيضًا مراعاة عوامل أخرى  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن قرارات جملس األمن 
تصــــــــــدر عن هيئة واحدة مجاعيــــــــــة وتُـصاغ عبـر عمليــــــــــة خمتلفة متامًا عن 
تلك املتبعة يف إبرام املعاهــــــــــدات؛ فهي نتاج عملية تصويت على النحو 
املنصــــــــــوص عليــــــــــه يف املادة 27 مــــــــــن امليثاق، وميثل النــــــــــص النهائي هلذه 
القرارات وجهـة نظر جملس األمن بصفته هيئـة  وعالوة على ذلك، ميكن 
أن تكــــــــــون قرارات جملس األمن ملزمـة جلميــــــــــع الدول األعضاء )النتائج 
القانونية املرتتبة بالنســــــــــبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا يف 
ناميبيــــــــــا )جنوب غرب أفريقيا( رغم قرار جملس األمن 276 )1970(، 
الفتــــــــــوى، تقارير حمكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1971، الصفحة 54 من 
النص اإلنكليــــــــــزي، الفقرة 116(، بغض النظر عما إذا كانت قد أدت 
أّي دور يف صياغتها  وقد يقتضي تفســــــــــري قرارات جملس األمن أن حتلل 
احملكمــــــــــة البيانات اليت أدىل هبا ممثلو أعضاء جملس األمن لدى اعتمادها، 
والقرارات األخرى اليت اختذها جملس األمن بشأن املسألة نفسها، فضاًل 
عن املمارســــــــــات الالحقة اليت اتبعتها هيئــــــــــات األمم املتحدة ذات الصلة 

والدول اليت متسهـا تلك القرارات احملّددة 
وتالحظ احملكمة بادئ ذي بدء، أن القرار 1244 )1999( جيب 
أن يُـقــــــــــرأ باالقرتان مع املبادئ العامة املنصوص عليها يف املرفَقـني 1 و2، 
ألن القرار نفســــــــــه يذكر أن جملس األمــــــــــن: “1 - ]قرر[ أن يقوم احلل 
السياســــــــــي ألزمة كوسوفو على املبادئ العامة الواردة يف املرفق 1 وعلى 
النحــــــــــو املبني مبزيد من التفصيل يف املبادئ والعناصر األخرى الالزمة يف 
املرفق 2”  وسعت هذه املبادئ العامة إىل نزع فتيل األزمة يف كوسوفو 
يف املقام األول بضمان إهناء العنف والقمع يف كوســــــــــوفو، وإنشاء إدارة 
مؤقتــــــــــة  وجرى أيضًا تصور حل على املدى الطويل، حيث نص القرار 

1244 )1999( على البدء يف ما يلي:
“عملية سياســــــــــية من أجل وضع اتفاق إطاري سياسي مؤقت مينح 
كوسوفو درجة كبرية من احلكم الذايت ويراعي مراعاة تامة اتفاقات 
رامبـويـيـه ومبدأْي السيادة والسالمة اإلقليمية جلمهورية يوغوسالفيا 
االحتاديــــــــــة والبلدان األخرى يف املنطقة، ونزع ســــــــــالح جيش حترير 
كوســــــــــوفو” )قرار جملــــــــــس األمــــــــــن 1244 )1999( املؤرخ 10 
حزيران/يونيه 1999، املرفق 1، املبدأ الســــــــــادس؛ املرجع نفســــــــــه، 

املرفق 2، الفقرة 8( 
وعــــــــــالوة على ذلك، جيدر بالذكر أن الفقرة العاشــــــــــرة من ديباجة 
القرار 1244 )1999( أشــــــــــارت أيضًا إىل سيادة مجهورية يوغوسالفيا 

االحتادية وإىل سالمتها اإلقليمية 
وتالحظ احملكمة، بعد أن بيَــّنت ســــــــــابقًا اخلصائص الرئيســــــــــية لقرار 
جملس األمن 1244 )1999(، أن مثـة ثالث مسات مميزة هلذا القرار هلا 

أمهيتهـا يف تبـيـان هدفه والغرض منه 
أواًل، ينشــــــــــئ القرار 1244 )1999( وجــــــــــوداً دوليًا مدنيًا وأمنيًا 
يف كوســــــــــوفو ومينحه كامل الســــــــــلطة املدنية والسياسية، ويكلِّـفه وحده 

مسؤولية حكم كوســــــــــوفو  ويف 12 حزيران/يونيه 1999 قدم األمني 
العــــــــــام إىل جملس األمن مفهومـه التنفيــــــــــذي األّويل للتنظيم العام للوجود 
املــــــــــدين يف إطار بعثة األمــــــــــم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوســــــــــوفو  ويف 
25 متوز/يوليــــــــــه 1999 أصدر املمثل اخلاص لألمــــــــــني العام نظام البعثة 
1/1999، الــــــــــذي اعتُـرب نافذاً اعتباراً مــــــــــن 10 حزيران/يونيه 1999، 
أّي يف تاريــــــــــخ اختاذ قــــــــــرار جملس األمــــــــــن 1244 )1999(  ومبوجب 
هذا النظام، “توكل الســــــــــلطة التشــــــــــريعية والتنفيذية بأكملها فيما خيص 
كوســــــــــوفو، مبا يف ذلك إدارة النظام القضائــــــــــي” إىل بعثة األمم املتحدة 
لإلدارة املؤقتة يف كوســــــــــوفو، وميارســــــــــها املمثل اخلــــــــــاص لألمني العام  
وبالنظــــــــــر إليهما معًا، يتبني أن أثر القرار 1244 )1999( ونظام البعثة 
1/1999 متثَّـل يف أهنما حـال حمل النظام القانوين النافذ يف ذلك الوقت 
يف إقليم كوســــــــــوفو، واستحدثا إدارة دولية لإلقليم  وهلذا السبب، جيب 
النظر إىل إنشاء الوجودين املدين واألمين يف كوسوفو، اللذين نُـشرا على 
أساس القرار 1244 )1999(، بوصفه تدبرياً استثنائيـًا يتعلق باجلوانب 
املدنية والسياســــــــــية واألمنية ويهــــــــــدف إىل معاجلة األزمة القائمة يف ذلك 

اإلقليم يف عام 1999 

ثانيــــــــــًا، أن احلل الذي انطوى عليه القــــــــــرار 1244 )1999(، أّي 
إقامة إدارة دولية مؤقتة يف اإلقليم، كان موضوعًا ألغراض إنسانية هـي: 
توفري وســــــــــيلة لتحقيق االستقرار يف كوســــــــــوفو وإعادة إنشاء املقومات 
األساســــــــــية للنظام العام يف منطقة متأزمـــــــــــة  ويتضح ذلك يف نص القرار 
1244 )1999( نفســــــــــه الذي يشري، يف الفقرة الثانية من الديباجة، إىل 
قرار جملس األمن 1239، الذي اتُّـخذ يف 14 أيار/مايو 1999، والذي 
كان جملس األمن قد أعرب فيه “عن شديد قلقه إزاء الكارثة اإلنسانية 
داخل وحول كوســــــــــوفو”  وقد ُعـرضت مبزيد من التفصيل األولويات 
اليت مت حتديدها يف الفقرة 11 من القرار 1244 )1999(، فيما ُعـرف 
باســــــــــم “األركان األربعة” املتعلقة بإدارة كوسوفو، اليت وصفها تقرير 
األمني العام املؤرخ 12 حزيران/يونيه 1999  وبالتشــــــــــديد على تلك 
“األركان األربعة”، وهي اإلدارة املدنية املؤقتة، والشــــــــــؤون اإلنسانية، 
وبناء املؤسسات، وإعادة التعمري، وبتكليف منظمات ووكاالت دولية 
خمتلفة باملســــــــــؤولية عن هذه املكونات األساســــــــــية، كـان جليًا أن اهلدف 
من القــــــــــرار 1244 )1999( هو حتقيق االســــــــــتقرار وإعــــــــــادة التعمري  
وقد ُصـممت اإلدارة املؤقتة يف كوســــــــــوفو لتعلق بصورة مؤقتة ممارســــــــــة 
صربيا سلطتها النابعة من سيادهتا املتواصلة على إقليم كوسوفو  وكان 
الغرض من النظام القانوين املنشأ مبوجب القرار 1244 )1999( إنشاء 
مؤسســــــــــات حملية للحكم الذايت يف كوسوفو وتنظيمها واإلشراف على 

تطويرها حتت رعاية الوجود الدويل املؤقت 

ثالثًا، من الواضح أن القرار 1244 )1999( ينشـــــــــــئ نظامًا مؤقتًا؛ 
وال ميكــــــــــن أن يُـفهم منه أنـه اســــــــــتحدث إطاراً مؤسســــــــــيًا دائمًا يف إقليم 
كوسوفو  وقد منح القرار بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
جمرد تفويض لتيسري احلل التفاوضي املنشود لوضع كوسوفو يف املستقبل، 

دون حكم مسبق بشأن نتائج عملية التفاوض 
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ومــــــــــن مث ختلص احملكمــــــــــة إىل أن هدف القــــــــــرار 1244 )1999( 
والقصد منه يتمثالن يف إنشــــــــــاء نظام قانوين مؤقت واستثنائي حيل حمل 
النظــــــــــام القانوين الصربـي، إاّل بالقدر الــــــــــذي ميكن اإلبقاء عليه صراحة، 

بغيــة حتقيق االستقرار يف كوسوفو 

مسألة ما إذا كان إعالن االستقالل موافقًا لقرار   - 2
جملس األمن 1244 )1999( والتدابري املتخذة 

مبوجبه )الفقرات 101 - 121(
وتتنــــــــــاول احملكمة بعد ذلك مســــــــــألة ما إذا كان يتضمـن قرار جملس 
األمــــــــــن 1244 )1999(، أو التدابري اليت اتُّـخذت مبوجبه، حظراً على 
حنو حمـدد، إلصدار إعالن االستقالل، ينطبق على أولئك الذين اعتمدوا 
إعالن االســــــــــتقالل املؤرخ 17 شــــــــــباط/فرباير 2008  ومن الضروري 
لإلجابة على هذا الســــــــــؤال، أن حتدد احملكمــــــــــة أواًل، بصورة دقيقة، َمـن 

الذي أصدر ذلك اإلعالن 

 )أ( هوية واضعي إعالن االستقالل 
)الفقرات 102 - 109(

تلتفــــــــــت احملكمة إىل مســــــــــألة حتديد ما إذا كان إعالن االســــــــــتقالل 
املؤرخ 17 شــــــــــباط/فرباير 2008 قراراً صادراً عن “مجعية كوسوفو”، 
إحدى املؤسســــــــــات املؤقتة للحكم الذايت اليت أنشئـت مبوجب الفصل 9 
من اإلطار الدســــــــــتوري، أو ما إذا كان الذين اعتمدوا اإلعالن تصرفوا 
بصفة خمتلفــــــــــة  وتالحظ احملكمة أنـه عند افتتاح اجتماع 17 شــــــــــباط/
فرباير 2008 الذي اعُتمد فيه إعالن االســــــــــتقالل، أشار رئيس اجلمعية 
ورئيس وزراء كوسوفو، إىل مجعية كوسوفو، وإىل اإلطار الدستوري  
وترى احملكمة، مـع ذلك، أنه جيب النظر إىل إعالن االستقالل يف سياقه 
األوســــــــــع، مع أخذ األحداث اليت سبقت اعتماده يف االعتبار، وال سيما 
تلك املتعلقة مبا ُعـرف باسم “عملية حتديد الوضع النهائي”  فلقد كان 
قرار جملس األمن 1244 )1999( معنيًا بشــــــــــكل رئيسي بإنشاء إطار 
مؤقــــــــــت للحكم الذايت يف كوســــــــــوفو  ورغم أنــــــــــه كان من املتوقع حني 
اختاذ القرار، أن الوضع النهائي لكوسوفو سينبـع من اإلطار الذي أنشأه 
القــــــــــرار وجيري تطويره ضمنـه، فإن قرار جملس األمن 1244 )1999( 
تــــــــــرك املالمح احملـددة لعملية حتديد الوضع النهائي، ناهيك عن نتيجتها، 
مفتوحـــــــــــة  ومبقتضى ذلــــــــــك، فإن الفقرة 11 من القرار، وال ســــــــــيما يف 
الفقــــــــــرات الفرعية )د( و)هـ( و)و(، ال تتناول املســــــــــائل املتعلقة بالوضع 
النهائي إاّل يف حدود كون جزء من مســــــــــؤوليات بعثة األمم املتحدة هو 
“تيسيـر عملية سياسية ترمي إىل حتديد مركز كوسوفو اآلجـل، مع أخذ 
اتفاقات رامبـويـيـه يف احلسبان” و“اإلشراف، يف مرحلة هنائيـة، على نقل 
السلطة من مؤسسات كوسوفو االنتقالية إىل مؤسسات منشأة مبوجب 

تسوية سياسية” 
وتالحظ احملكمة أن إعالن االســــــــــتقالل يعكس إدراك واضعيـه أن 
مفاوضات الوضع النهائي قد فشلت وأن ساعة حامسة قد أزفـت بالنسبة 
ملستقبل كوسوفو  وتشري ديباجة اإلعالن إىل “السنوات اليت استغرقتها 

املفاوضات اليت جرت بني بلغراد وبريشــــــــــتينا برعاية دولية بشأن مسألة 
وضعنا السياسي يف املســــــــــتقبل” وتضع ذلك اإلعالن صراحة يف سياق 
فشــــــــــل مفاوضات حتديد الوضع النهائي حيث تشري إىل “عدم التمكن 
من الوصول إىل نتيجة مقبولة من الطرفني” )الفقرتان العاشرة واحلادية 
عشرة من الديباجة(  وانطالقًا من ذلك، يؤكد واضعو إعالن االستقالل 
عزمهم على التوصل إىل “حـل” للوضع يف كوســــــــــوفو، وإعطاء شعب 
كوســــــــــوفو “نظرة واضحة عن مســــــــــتقبله” )الفقرة الثالثة عشــــــــــرة من 
الديباجة(  وتشــــــــــري هذه الصياغة إىل أن واضعي اإلعالن مل يســــــــــعوا إىل 
التصرف ضمن اإلطار العادي لإلدارة الذاتية املؤقتة يف كوســــــــــوفو، بل 
كان هدفهم هو إقامة كوسوفو بوصفها “دولة مستقلة وذات سيادة” 
)الفقــــــــــرة 1(  لــــــــــذا فإن قصد الذين اعتمدوا إعالن االســــــــــتقالل مل يكن 
أن يدخــــــــــل ذلك اإلعالن حيــــــــــز النفاذ يف إطار النظام القانوين املنشــــــــــئ 
للمرحلة االنتقالية، وما كان يف مقدور اإلعالن أن حيقق ذلك  بل على 
العكس مــــــــــن ذلك، ترى احملكمة أن واضعي ذلك اإلعالن مل يتصرفوا، 
ومل يقصدوا التصرف، بوصفهم مؤسســــــــــة أنشأها ذلك النظام القانوين 
وأعطاهــــــــــا صالحية التصرف يف إطاره، بل إهنــــــــــم انطلقوا يف اجتاه اختاذ 

إجراء تقع أمهيته وآثاره خارج إطار ذلك النظام 
وتالحظ احملكمة أن هذا االســــــــــتنتاج يتعـزز مــــــــــن خالل حقيقة أن 
واضعـي اإلعالن تعهدوا بالوفاء بالتزامات كوسوفو الدولية، وال سيما 
تلــــــــــك اليت رتبتها على كوســــــــــوفو بعثة األمم املتحدة لــــــــــإلدارة املؤقتة يف 
كوسوفو )إعالن االســــــــــتقالل، الفقرة 9(، وأعلنوا صراحة ورمسيًا، أن 
كوســــــــــوفو ملتزمة جتاه الدول األخــــــــــرى بااللتزامات الواردة يف اإلعالن 
)املرجع نفســــــــــه، الفقرة 12(  وخالفًا لذلك، فإن مجيع األمور املتعلقة 
بــــــــــإدارة العالقــــــــــات اخلارجية لكوســــــــــوفو كانت، يف ظــــــــــل نظام اإلطار 

الدستوري، من الصالحيات احلصرية للممثل اخلاص لألمني العام 
وتؤكــــــــــد احملكمة أن بعض مسات نص اإلعــــــــــالن وظروف اعتماده 
تشــــــــــري أيضًا إىل نفس النتيجة  فالنص األصلــــــــــي لإلعالن باللغة األلبانية 
)وهو النــــــــــص املوثَّــق الوحيد( ال يتضمن أّي إشــــــــــارة إىل كون اإلعالن 
صادراً عن مجعية كوســــــــــوفو  وال تظهر عبارة “مجعية كوسوفو” على 
رأس اإلعالن إاّل يف الرتمجتني اإلنكليزية والفرنســــــــــية الواردتني يف امللف 
املقدم باســــــــــم األمني العام  والصياغة املستخدمة يف اإلعالن ختتلف عن 
تلك املســــــــــتخدمة يف أعمال مجعية كوسوفو حيث أن الفقرة األوىل تبدأ 
بعبارة “حنــن، قادة شــــــــــعبنا املنتخبون دميقراطيًا    ” يف حني تستخدم 

صيغة املفرد الغائب فيما تقوم بــه مجعية كوسوفو من أعمال 
فضاًل عن ذلك، اختلفت اإلجراءات املتبعة فيما خيص اإلعالن عن 
اإلجراءات اليت تتبعها مجعية كوســــــــــوفو العتماد التشريعات  وعلى حنو 
خاص، وقَّـع اإلعالن مجيع األشــــــــــخاص احلاضريــــــــــن وقت اعتماده، مبـن 
فيهم رئيس كوسوفو، الذي مل يكن عضواً يف مجعية كوسوفو  والواقع 
أن إشارة األشــــــــــخاص الذين اعتمدوا إعالن االستقالل ألنفسهم باسم 
“قادة شعبنا املنتخبني دميقراطيًا” تسبق مباشرة إعالن االستقالل الفعلي 
يف النص )“نعلن هنا أن كوســــــــــوفو دولة مستقلة وذات سيادة”؛ الفقرة 
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1(  وجديــــــــــر باملالحظة أيضًا أن اإلعالن مل يـُرســــــــــل إىل املمثل اخلاص 
لألمني العام من أجل نشره يف اجلريدة الرمسية 

وتشري احملكمة إىل أن رد فعل املمثل اخلاص لألمني العام إزاء إعالن 
االستقالل أمر لـه أمهيته  فقد منح اإلطار الدستوري املمثل اخلاص سلطة 
اإلشــــــــــراف على أعمال املؤسسات املؤقتـة للحكم الذايت، وعلى إلغائها 

يف ظروف معينـة 
ويوحـي صمت املمثل اخلاص لألمني العام جتاه إعالن االســــــــــتقالل 
املؤرخ 17 شــــــــــباط/فرباير 2008 بأنـه مل يعترب اإلعالن قراراً صادراً عن 
املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت بغيـة إنفـاذه يف إطار النظام القانوين الذي 
كان يضطلع مبســــــــــؤولية اإلشراف عليه  ومثلما تبني من املمارسة، كان 
واجبه ســــــــــيحتم عليه اختاذ إجراءات بشــــــــــأن أعمال مجعية كوسوفو اليت 

اعتبـر أهنـا جتاوزت حدود صالحياهتا 
وتقبل احملكمة بأن تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة 
املؤقتــــــــــة يف كوســــــــــوفو، الذي ُقـدم إىل جملس األمــــــــــن يف 28 آذار/مارس 
2008 نـص على ما يلي: “عقدت مجعية كوســــــــــوفو جلســــــــــة اعتمدت 
خالهلا ‘إعالن االستقالل’ بإعالن كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة” 
)S/2008/211، الفقرة 3(  وكان هـذا هـو التقرير الدوري العادي عن 
أنشطة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وكان الغرض منه 
إبالغ جملس األمن بالتطورات يف كوسوفو؛ ومل يكن اهلدف منه إجراء 
حتليل قانوين لإلعالن أو لتحديد الصفة اليت تصرف بـها من اعتمدوه 

وبنــــــــــاًء على ذلك ختلص احملكمــــــــــة، بعد أخذ مجيــــــــــع العوامل بعني 
االعتبار، إىل أن واضعي إعالن االســــــــــتقالل املؤرخ 17 شــــــــــباط/فرباير 
2008 مل يتصرفوا بوصفهم ميثلون إحدى املؤسســــــــــات املؤقتة للحكم 
الذايت ضمن اإلطار الدســــــــــتوري، بل بوصفهم أشــــــــــخاصًا تصرفوا معًا 

بوصفهم ممثلني لشعب كوسوفو خارج إطار اإلدارة املؤقتة 
)ب( مسألة ما إذا كان واضعو إعالن االستقالل قد تصرفوا على 

حنو ينتهك قرار جملس األمن 1244 )1999( أو التدابري اليت 
اتـخــذت مبوجبـه )الفقرات 110 - 121(

أواًل، تالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن قرار جملس األمــــــــــن 1244 )1999( 
قد وضع أساسًا إلنشــــــــــاء نظام مؤقت لكوسوفو، هبدف توجيه العملية 
السياسية الطويلة األجل لتحديد وضعها النهائي  ومل يتضمن القرار أّي 

نـص يتطرق للوضع النهائي لكوسوفو أو لشروط التوصل إليـه 
ويف هــــــــــذا الصدد، تالحظ احملكمة أن املمارســــــــــة املعاصرة يف جملس 
األمن تبــــــــــني أنـه يف احلاالت اليت يقرر فيها جملس األمن وضع شــــــــــروط 
تقييدية بشــــــــــأن الوضع الدائم إلقليم ما، فإن تلك الشروط تكون حمددة 

يف القرار ذي الصلة 

وعلــــــــــى خالف ذلك مل حيتفظ جملس األمن لنفســــــــــه، وفقًا ألحكام 
القرار 1244 )1999(، بســــــــــلطة البت بشــــــــــأن الوضع يف كوســــــــــوفو، 

والتـزم الصمت بشأن شروط الوضع النهائي لكوسوفو 
وبالتــــــــــايل فـــــــــــإن القــــــــــرار 1244 )1999( ال مينع إصــــــــــدار إعالن 
االســــــــــتقالل املؤرخ 17 شباط/فرباير 2008 ألن الصكني يعمالن على 
مســــــــــتويـني خمتلفني  فعلى العكس من القــــــــــرار 1244 )1999(، ميثل 

إعالن االستقالل حماولة لتحديد الوضع النهائي لكوسوفو 
ثانيًا، باإللتفات إىل مســــــــــألة اجلهات اليت خياطبها قرار جملس األمن 
1244 )1999(، علــــــــــى النحو املبيـن أعاله، يضــــــــــع القرار إطاراً عامًا 
من أجل “نشــــــــــر وجود مدين ووجود أمنـي دولييـن يف كوسوفو، حتت 
رعاية األمم املتحدة” )الفقرة 5(  ويُـعىن القرار بصورة رئيســــــــــية بإنشاء 
التزامات ومنح أذون للدول األعضاء يف األمم املتحدة، فضاًل عن أجهزة 
األمم املتحدة، مثل األمني العام وممثلـه اخلاص )انظر على وجه اخلصوص 
الفقــــــــــرات 3 و5 و6 و7 و9 و10 و11 من قرار جملس األمن 1244 
 )1999((  وال يوجــــــــــد يف نـص قرار جملــــــــــس األمن 1244 )1999( 
مــــــــــا يشــــــــــري إىل أن اجمللس كان يعتـزم أن يفرض، خــــــــــارج ذلك النطاق، 
التزامًا حمدداً بالعمل، أو منعًا حمدداً من العمل، موجهًا إىل تلك اجلهات 

الفاعلة األخرى 
وتشري احملكمة يف هذا الصدد إىل أن توجيه طلبات إىل جهات فاعلة 
من غري الــــــــــدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية 
ليس بغريب على جملس األمن  وبشــــــــــكل أكثــــــــــر حتديداً، فإن عدداً من 
القرارات اليت اختذها جملس األمن بشــــــــــأن موضوع كوسوفو قبل القرار 
1244 )1999( كان يتضمــــــــــن مطالب موجهة حتديداً وباالســــــــــم إىل 

القيادة األلبانية يف كوسوفو 
وتشري احملكمة إىل أنـه قد غاب عن نص قرار جملس األمن 1244 
)1999( مثل هذه اإلشارة إىل القيادة األلبانية يف كوسوفو أو اجلهات 
الفاعلة األخرى، رغم وجود إشارة عامة إىل حّد ما إلـى “مجيع األطراف 
املعنية” )الفقرة 14(  وجيب على احملكمة، عند تفســــــــــري قرارات جملس 
األمن، أن حتدد على أســــــــــاس كل حالة على حدة، وبعد النظر يف مجيع 
الظــــــــــروف ذات الصلة، اجلهات اليت يقصــــــــــد جملس األمن أن يضع على 
عاتقها التزامات قانونية ملِزمــة  وميكن أن تكون الصيغة املستخدمة يف 
هذا القرار مبثابة مؤشــــــــــر هام يف هذا الصدد  كما أن للنهج الذي اتبعته 
احملكمة بشـأن األثر امللِزم لقرارات جملس األمن بصفة عامة أمهية هنا، مع 
ـر احملكمة بأهنا  مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال  ويف هذا السياق، تذكِّ

أشارت سابقًا إىل أنـه:
“ينبغــــــــــي إجراء حتليل متـأّن لصيغة قــــــــــرار جملس األمن قبل التوصل 
إىل اســــــــــتنتاج بشــــــــــأن أثره امللِزم  ونظراً لطبيعة السلطات اليت تنص 
عليها املادة 25، فإن مسألة معرفة ما إذا كانت تلك السلطات قد 
مورســــــــــت بالفعل جيب أن تُـحدد يف كل حالة، بالنظر إىل أحكام 
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القرار الذي جيب تفســــــــــريه، واملناقشــــــــــات اليت أدت إليه، وأحكام 
ميثاق األمم املتحدة اليت ُيشــــــــــار إليها، وبصفة عامة، مجيع الظروف 
اليت ميكن أن تســــــــــاعد يف حتديد النتائــــــــــج القانونية املرتتبة على قرار 
جملس األمن”  )النتائج القانونية املرتتبة بالنسبة للدول على استمرار 
وجود جنــــــــــوب أفريقيا يف ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا( رغم قرار 
جملس األمن 276 )1970(، الفتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية 

لعام 1971، الصفحة 53 من النص اإلنكليزي، الفقرة 114( 
وال تســــــــــتطيع احملكمة، عند أخذ هذا األمر بعني االعتبار، أن تقبل 
احلجــــــــــة القائلة بأن قرار جملس األمــــــــــن 1244 )1999( يتضمن حظراً 
على إعالن االســــــــــتقالل، يلزم واضعي إعالن االستقالل، كما ال ميكن 
استنتاج مثل هذا احلظر من صيغة القرار حني النظر إليـه يف سياقه ومبراعاة 
موضوعه وهدفه  فصيغة قرار جملس األمن 1244 )1999( تتســــــــــم يف 
أفضــــــــــل االحتماالت، بالغموض يف هذا الصــــــــــدد  فموضوع هذا القرار 
وهدفه، مثلما ســــــــــبق بيانه بالتفصيل، هو إنشاء إدارة مؤقتة لكوسوفو، 
دون اختاذ أّي قرار فاصل بشأن املسائل املتعلقة بالوضع النهائي  ويشرح 

نص القرار ما يلي:
“أن املسؤوليات الرئيسية للوجود املدين الدويل سوف تشمل     
تنظيم املؤسســــــــــات االنتقالية للحكم الذايت الدميقراطي واإلشراف 
على تطويرها ريثما يتم التوصل إىل تســــــــــوية سياسية” )الفقرة 11 

)ج( من القرار؛ التوكيد مضاف( 
وال ُتغيِــّر هذا االســــــــــتنتاج عبارة “تســــــــــوية سياسية” اليت ُأشري إليها 
كثرياً يف اإلجراءات احلالية  فأواًل، وردت تلك اإلشارة يف سياق حصـر 
مســــــــــؤوليات الوجود املدين الدويل، أّي املمثــــــــــل اخلاص لألمني العام يف 
كوسوفو وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ال مسؤوليات 
األطــــــــــراف الفاعلة األخــــــــــرى  وثانيًا، مثلما يتضح مــــــــــن وجهات النظر 
ـر مصطلح “تسوية  املتباينة اليت ُقـدمت إىل احملكمة يف هذا الشــــــــــأن، يُـفسَّ
سياســــــــــية” تفســــــــــريات خمتلفة  ولذا ختلص احملكمة إىل أن هذا اجلزء من 
قرار جملس األمن 1244 )1999( ال ميكن أن ُيفسَــّر على أنـه يتضمن 
حظراً إلعالن االستقالل، موجهًا بشكل خاص إىل واضعي إعالن 17 

شباط/فرباير 2008 
وجتد احملكمة بناًء على ذلك أن قرار جملس األمن 1244 )1999( 
مل حيظــــــــــر على واضعي إعالن 17 شــــــــــباط/فرباير 2008 إصدار إعالن 
اســــــــــتقالل عن مجهورية صربيا  ومن مث مل ينتهك إعالن االستقالل قرار 

جملس األمن 1244 )1999( 
وبالعودة إىل مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان إعالن االســــــــــتقالل املؤرخ 17 
شباط/فرباير 2008 قد انتهك اإلطار الدستوري املنشأ حتت رعاية بعثة 
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، تالحظ احملكمة أهنا قد ارتأت 
بالفعل أن إعالن االســــــــــتقالل املؤرخ 17 شباط/فرباير 2008 مل يكن 
صادراً عن املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت، كما مل يكن تصرفًا ُيتوخـى 
نفاذه، أو جيري إنفاذه بالفعل، يف إطار النظام القانوين الذي تعمل ضمنه 
تلك املؤسسات املؤقتة  ويرتتب على ذلك أن واضعي إعالن االستقالل 

مل يكونوا ملَزميـــــــــــن بإطار الصالحيات واملســــــــــؤوليات الذي وِضع من 
أجل تنظيم تسييـر شؤون املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت  وعليــه، ترى 

احملكمة أن إعالن االستقالل مل ينتهك اإلطار الدستوري 

خامسًا - استنتاج عام )الفقرة 122(
تشري احملكمة إىل االســــــــــتنتاجات اليت خلصت إليها سابقًا ومفادها 
 أن “اعتمــــــــــاد إعالن االســــــــــتقالل املــــــــــؤرخ 17 شــــــــــباط/فرباير 2008 
مل ينتهــــــــــك القواعد العامة للقانون الدويل، أو قرار جملس األمن 1244 
)1999(، أو اإلطار الدســــــــــتوري  وأخرياً، ختلــــــــــص إىل أنه “بناًء على 
ذلك مل ينتهك اعتماد ذلك اإلعالن أّي قاعدة واجبة التطبيق من قواعد 

القانون الدويل” 

*
*  *

اإلعالن الصادر عن نائب الرئيس تومكـا

يرى نائب الرئيس أن أغلبية املشــــــــــاركني قد أجروا “تعـدياًل” على 
السؤال الذي طرحته اجلمعية العامة، وهو تعديل، ال ميكنـه اتباعــه مبقتضى 
ضمريه القضائي  ويرى نائــــــــــب الرئيس أنـه كان يتعني على احملكمة أن 
متارس ســــــــــلطاهتا التقديرية وأن متتنع عن اإلجابة على ذلك الطلب محاية 

لنـزاهة وظيفتها القضائية وطبيعتها كجهاز قضائي 
وبادئ ذي بدء يعترب نائب الرئيس أن جملس األمن هو اهليئة املخولة 
بالبـت فيما إذا كان التصرف الذي اعتمدته املؤسســــــــــات يف كوسوفو، 
املوضوعــــــــــة حتت نظام لــــــــــإلدارة اإلقليمية الدولية، يتفــــــــــق أو ال يتفق مع 
اإلطــــــــــار القانوين الواجب التطبيق على هذا النظام الذي حيكمـه  بـيـد أن 
جملــــــــــس األمن مل يقم مبثل ذلك البـت، وال ميكن تفســــــــــري صمتـه على أنه 
ينطوي على موافقة ضمنية على إعالن االستقالل املعتمد يف 17 شباط/
فربايــــــــــر 2008، أو قبـول لذلك  بـيـد أن اجلمعيــــــــــة العامة هي اهليئة اليت 
وجهت الطلب إىل احملكمة  ويرى نائب الرئيس أن الفقرة 1 من املادة 
12 من امليثاق متنع اجلمعية العامة من تقدمي أّية توصية فيما يتعلق بوضع 
كوســــــــــوفو، حيث ال يرى أّي “مصلحة كافيــــــــــة” للجمعية العامة بأن 
تطلب فتوى من احملكمة  وهو يرى أن رد األغلبية على الســــــــــؤال الذي 
طرحته اجلمعية العامة ميس بصالحية البـت اليت ما زال يتعني على جملس 
األمن أن يقوم هبا، بشــــــــــأن ما إذا كان اإلعــــــــــالن موافقًا للقرار 1244 

والنظام الدويل لإلدارة اإلقليمية املنشأ مبوجبه أم ال 
وفيما يتعلق بالســــــــــؤال نفســـــــــــه فـإن نائب الرئيس، يرى أنه مصاغ 
بوضوح وأنه ضيق وحمدد من حيث نطاقه بصورة كافية حبيث ال يتطلب 
أّي تعديل  ويوضح أنه يعترب أن االســــــــــتنتاج الذي خلصت إليه احملكمة، 
بأن واضعي إعالن االستقالل مل يتصرفوا باعتبارهم إحدى املؤسسات 
املؤقتــــــــــة للحكم الذايت، إمنـا يفتقر إىل أســــــــــاس ســــــــــليم من حيث احلقائق 
املتعلقة باعتماد اإلعالن  وبعد أن عدَّد سلسلة من احلقائق واإلعالنات 
الصادرة عن خمتلف األطراف ذات الصلة فيما يتعلق بإعالن 17 شباط/
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ـلة  فرباير 2008، خيلص نائب الرئيس إىل أن مجعية كوســــــــــوفو، املشــــــــــكَّ
من أعضائها، ورئيس كوســــــــــوفو، وحكومته، برئاســــــــــة رئيس الوزراء، 
ـلوا يف 17 شباط/فرباير 2008، املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت  شــــــــــكَّ
لكوسوفو، وهم معًا قد أصدروا اإلعالن  ومن مث، فبحسب قوله، كان 
الســــــــــؤال مصاغًا بصورة صحيحة يف الطلب الذي قدمـته اجلمعية العامة 
ومل يكن هناك سبب يدعو إىل “تعديلـه” وبالتايل تعديل عنوان القضية 

ذاهتا 
وفيما يتعلق باإلطار القانوين الواجب التطبيق، يشري نائب الرئيس 
أواًل إىل أن قرار جملس األمن 1244 مل يُـزح سنـد مجهورية يوغوسالفيا 
االحتاديــــــــــة على اإلقليم املعين، وذكر أنــــــــــــه، إلقامة إدارة دولية لإلقليم يف 
كوســــــــــوفو، الذي ظل بصورة قانونية جزًءا من مجهورية يوغوســــــــــالفيا 
السابقة، تكـون األمم املتحدة قد أخذت على عاتقها املسؤولية عن هذا 
اإلقليم  وهــو إذ يكرر التأكيد على أن املســــــــــؤوليات الرئيسية تقع على 
عاتق األمم املتحدة فيما يتعلق باإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مبوجب القرار 
1244 )1999(، يرى أن جملس األمن مل يتخـلَّ عن مسؤوليته الشاملة 

عن احلالة يف كوسوفو بل أبقى املسألة قيد نظره الفعلي 
ويؤكــــــــــد نائب الرئيس أن مفهوم “التســــــــــوية النهائية” ال ميكن أن 
يعين إاّل حل النـزاع بني الطرفني، إما بالتوصل إىل اتفاق بينهما أو بقرار 
مــــــــــن هيئة خمتصة بذلك  وينفـي أن يتفق مفهوم التســــــــــوية مع اختاذ أحد 
الطرفني خطـوة من جانب واحد ترمي إىل حل النـزاع بصورة تتعارض 
مــــــــــع إرادة الطرف اآلخر  والتفـت إىل املفاوضات املتعلقة بتحديد وضع 
كوســــــــــوفو يف املســــــــــتقبل، واليت مل تـؤدِّ إىل أّي اتفاق، فتســــــــــاءل عما إذا 
كان الطرفان قد تفاوضا حبسن نيـة ألن التفاوض حبسن نيـة يعين، مثلما 
الحظت احملكمة يف قضايا عديدة سابقة، أن الطرفني ملزمان بالدخول 
يف مفاوضــــــــــات هبدف التوصل إىل اتفاق، وليس جملرد اخلوض يف عملية 
رمسية للتفــــــــــاوض؛ وأهنما ملزمان بالتصرف علــــــــــى حنو يؤدي إىل جعل 
املفاوضات ذات مغزى، وهو األمر الذي لن يكون كذلك عندما يُـصّر 
أّي منهما على موقفه دون التفكري يف تعديله بأّي شــــــــــكل  وإذ يالحظ 
أن االقــــــــــرتاح الذي قدمه املبعوث اخلاص مارتـي أهتيســــــــــاري بأن يكون 
هناك استقالل مع إشـراف دويل، مل حيظ بإقرار جملس األمن وهو اجلهاز 
الوحيد يف األمم املتحدة، الذي يرى املبعوث اخلاص أنـه ميلك صالحية 
القيام بذلك، فإنـه يعترب أن إعالن كوسوفو استقالهلا وسيلة لوضع خطة 

أهتيساري، اليت مل حتظ باإلقرار، موضع التنفيذ قدر اإلمكان 
وأخرياً، يشــــــــــيـر نائـب الرئيس إىل أن املمثــــــــــل اخلاص لألمني العام، 
الذي أوكلت إليه األمم املتحدة اإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، مل يرتدد يف 
مناسبات سابقة، يف األعوام 2002، و2003، و2005، لدى ممارسته 
لدور اإلشراف، يف إعالن بطالن تدبيـر اختذته إحدى املؤسسات املؤقتة 
حني رأى أنـه كان يتجاوز سلطات تلك املؤسسة  وهو يرى أن الفتوى 
ـــــــــــر كيف أن األفعال اليت كانت تعتــــــــــرب متجاوزة الختصاصات  ال تفسِّ
املؤسســــــــــات املؤقتة يف الفرتة 2002 - 2005، مل تعـد تتســــــــــم بذلك 
الطابــــــــــع يف عــــــــــام 2008، رغم أن أحكام اإلطار الدســــــــــتوري بشــــــــــأن 

اختصاصات هذه املؤسســــــــــات مل تُـعدَّل وظلت يف شباط/فرباير 2008 
على احلال اليت كانت عليها يف عام 2005 

وخيتتــــــــــم نائب الرئيس بــــــــــأن يالحظ أن احملكمــــــــــة، بوصفها اجلهاز 
القضائي الرئيســــــــــي لألمــــــــــم املتحدة، ُيفرتض أن تدعــــــــــم احرتام القواعد 
واآلليــــــــــات املنصوص عليهــــــــــا يف امليثاق ويف القــــــــــرارات املتخذة مبوجبـه  
ويعتــــــــــرب أن األغلبيــــــــــة قد ارتــــــــــأت تفضيل التطورات السياســــــــــية األخرية 
واحلقائق احلالية يف كوســــــــــوفو، بداًل من اشرتاط التقيُّـد الصارم باحرتام 

تلك القواعد، متجاوزة بذلك حدود االلتزام القضائي 

رأي مخالف للقاضي كوروما

خيلص القاضي كوروما، يف رأيـه املخالف، إىل أنـه ال ميكنه املوافقة 
على اســــــــــتنتاج احملكمة بأن “إعالن استقالل كوسوفو الذي اعُتمـد يف 

17 شباط/فرباير 2008 مل ينتهك القانون الدويل” 
ويــــــــــرى القاضي كورومــــــــــا، أن احملكمة لدى ممارســــــــــة اختصاصها 
بإصــــــــــدار فتوى، هلا احلق يف أن تعيد صياغة الســــــــــؤال الذي ُطـرح عليها 
أو أن تفسره، بيد أهنا ليســــــــــت طليقة اليدين يف االستعاضة عن السؤال 
املطروح عليها بسؤال تضعه بنفسها والشروع بعد ذلك يف اإلجابة على 
ذلك الســــــــــؤال، وهذا ما فعلته احملكمة يف هذه القضية  ويشرح القاضي 
كوروما أن احملكمة، مثل سلفها، حمكمة العدل الدويل الدائمة، سبق أن 
أعادت صياغة السؤال املقدم إليها طلبًا للفتوى باذلــة جهدها جلعل ذلك 
الســــــــــؤال يتناسب بقدر أكرب مع نيـة اهليئة اليت طلبت الفتوى، بيد أهنا مل 
تقم أبـداً بإعادة صياغة السؤال إىل درجة تفضي إىل سؤال جديد متامًا، 
يتميـز بوضوح عن السؤال األصلي املطروح  وخيلص القاضي كوروما 
إىل أن هــــــــــذا مــــــــــا فعلته احملكمة يف هذه القضية حينما اســــــــــتنتجت، دون 
إعادة صياغة السؤال بشكل صريح، أن واضعي إعالن االستقالل كانوا 
خمتلفني عن مؤسســــــــــات احلكم الذايت املؤقتـة يف كوسوفو، وأن اجلواب 

على السؤال ينبغي أن يتم انطالقًا من هذه الفرضية 
وعودة إىل جواب احملكمة على السؤال، يبدأ القاضي كوروما بأن 
يؤكد أن اســــــــــتنتاج احملكمة أن إعالن االستقالل املؤرخ يف 17 شباط/
فرباير 2008 قد صدر عن هيئة غيـر مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف 
كوسوفو، وبالتايل مل ينتهك القانون الدويل، هو استنتاج يتعذر الدفاع 
عنـــــــــــه من الناحية القانونية، ألنـه مبين على تصــــــــــور احملكمة لنيـة واضعي 
اإلعــــــــــالن  ويؤكد القاضي كوروما أن القانــــــــــون الدويل ال يعرتف حبق 
اجملموعــــــــــات العرقية أو اللغوية أو الدينية يف االنفصال عن أراضي الدولة 
ـل جزًءا منهــــــــــا، أو تكريس ذلك احلق، بــــــــــدون موافقة تلك  اليت تشــــــــــكِّ
الدولــــــــــة، مبجرد التعبري عن رغبتها يف القيام بذلك، وال ســــــــــيما يف هذه 
القضية، اليت يُــعتبـر قرار جملس األمن 1244 )1999(، واجب التطبيق 
بالنســــــــــبة هلـا  وحيــــــــــذر من أن القبول بغري ذلك والســــــــــماح ألّي جمموعة 
عرقية أو لغوية أو دينية بإعالن االســــــــــتقالل واالنفصال عن إقليم الدولة 
اليت تشكل جزًءا منها، خارج سياق إهناء االستعمار، يـؤدي إىل نشــوء 
سابقة خطرية جداً ترقـى إىل كوهنا إعالنًا لكل اجلماعات املنشقة كافة 
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يف ســــــــــائر أرجاء العامل بأن هلا احلريـــــــــــة يف االلتفاف على القانون الدويل 
بأن تقوم ببســــــــــاطة، بالتصرف بطريقة معينـة وصياغة إعالن اســــــــــتقالل 
من جانب واحد مســــــــــتعينة يف ذلك ببعض املصطلحات  ويرى القاضي 
كوروما، أنـه عوضًا عن التوصل إىل استنتاج بشأن هوية واضعي إعالن 
االســــــــــتقالل من جانب واحد، استناداً إىل نيتهـم الشخصية، كان ينبغي 
للمحكمة أن تنظر يف نيـة الدول، وبالنســــــــــبة هلذه القضية بصفة خاصة، 

إىل نيـة قرار جملس األمن 1244 )1999( 
وُيقـّر القاضي كوروما بأن قرار جملس األمن 1244 )1999( يشكل 
األســــــــــاس القانوين إلنشاء مؤسســــــــــات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو، 
ولذا يتعني على احملكمة، أواًل وقبل كــل شـــــــــــيء أن تطبــق القــرار 1244 
)1999( بوصفــــــــــــه قاعــدة التخصيـــص )lex specialis(، علــى املســــــــــــألــة 
املعــروضــة عليهــا  ويستـنـتـج القاضــي كورومـــا أن إعالن االستقالل خيالف 
القرار ألســــــــــباب عديدة  فــــــــــأواًل يدعو ذلك القرار إىل تســــــــــوية متفاَوض 
عليها، مما يعــــــــــين موافقة مجيع األطراف املعنية فيما يتعلق بالوضع النهائي 
يف كوســــــــــوفو، وهو ما التــــــــــف حولـه واضعو إعالن االســــــــــتقالل  وثانيًا، 
ينتهك إعالن االســــــــــتقالل احلكم الوارد يف ذلك القرار والذي يدعو إىل 
التوصل إىل حل سياســــــــــي يســــــــــتند إىل احرتام السالمة اإلقليمية جلمهورية 
يوغوسالفيا االحتادية، واالستقالل الذايت لكوسوفو  وباإلضافة إىل ذلك، 
فإن إعالن االستقالل من جانب واحد، هو حماولة إلهناء الوجود الدويل 
يف كوســــــــــوفو، املنشأ مبوجب قرار جملس األمن 1244 )1999(، وهي 
نتيجة ال ميكن أن يقررها إاّل جملس األمن نفسه  ويستند القاضي كوروما 
يف حتليلـه، إىل نص القرار 1244 )1999( – وخباصة ديباجتـه والفقرات 
1 و2 و10 و11 من منطوقه – فضاًل عن الصكوك األخرى اليت يشــــــــــري 
إليهــــــــــا مبا يف ذلــــــــــك مرفقيـه 1 و2، ووثيقة هلســــــــــنكي اخلتامية، واتفاقات 
رامبـويـيـه  كما يســــــــــتعرض املواقف اليت اختذهتا خمتلف الدول فيما يتعلق 

بالقرار 1244 )1999( 
ويالحظ القاضي كوروما أن إعالن االســــــــــتقالل من جانب واحد 
انتهك أيضًا بعض القوانني االشــــــــــتقاقية الصادرة مبوجب القرار 1244 
)1999(، وباألخص اإلطار الدســــــــــتوري واألنظمــــــــــة األخرى للبعثـة  
ويُـالَحـــــــــــظ أن رأي األغلبيــــــــــة يتجنــــــــــب هذه النتيجة بواســــــــــطة نوع من 
املراوغة القضائية، بالتوصل إىل استنتاج متسـرع وهـو أن واضعي إعالن 
االســــــــــتقالل من جانب واحد مل يتصرفوا بوصفهم إحدى مؤسســــــــــات 
احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو بل باألحرى بصفتـهم املمثلني املباشرين 
لشعب كوسوفو، وبالتايل فإهنم ال خيضعون لإلطار الدستوري وألنظمة 

البعثـة 
ويشّرع القاضي كوروما بعد ذلك يف حبث توافق إعالن االستقالل 
مــــــــــن جانب واحد مع القواعد العامة للقانــــــــــون الدويل، وخيلص إىل أنـه 
انتهك مبدأ احرتام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية الذي يستتبع االلتزام 
باحرتام تعريف الدولة القائمة وحدودها املرسومة وسالمتها اإلقليمية  
ويشــــــــــري القاضي كوروما يف حتليله، إىل الفقرة 4 من املادة 2 من ميثاق 

األمــــــــــم املتحدة، وإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية 
والتعاون بني الدول وفقًا مليثاق األمم املتحدة 

وأخرياً، يشري القاضي كوروما إىل النتيجة اليت توصلت إليها احملكمة 
العليا يف كندا، وهي أن “القانون الدويل ال مينح األجزاء املكوِّنـة للدول 
ذات الســــــــــيادة حقــــــــــًا قانونيًا يف االنفصال من جانــــــــــب واحد عن الدولة 
األم”  ويف حــــــــــني يتخذ القاضي كورومــــــــــا وجهـة النظر اليت مفادها أن 
احملكمة أجابت على حنو صحيح على الســــــــــؤال املطــــــــــروح عليها، فإنـه 
يؤكد أن الســــــــــؤال املعروض اآلن على هذه احملكمة خمتلف ويوفر فرصة 
إلكمال الصورة اليت رمستها جزئيًا احملكمة العليا يف كندا  وبصفة خاصة 
كان ينبغــــــــــي هلذه احملكمة أن توضح أن القانــــــــــون الواجب التطبيق على 
هذه القضية يتضمن قواعد صرحية وضمنية متنع إعالن االســــــــــتقالل من 

جانب واحد 
ومن ثـم يســــــــــتنتج القاضي كوروما أنـــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن 
ختلص إىل أن إعالن مؤسســــــــــات احلكم الذايت املؤقتة يف كوســــــــــوفو من 
جانب واحد يف 17 شباط/فرباير 2008 ال يتوافق مع القانون الدويل 

إعالن القاضي سيمـا
يتفق القاضي ســــــــــيما يف الرأي مع احملكمة بشــــــــــأن األغلبية العظمى 
من تعليلها، بيــد أنه يتساءل بشأن ما يعتربه حتليلها احملدود بـال ضرورة  
ويرى القاضي ســــــــــيما أنـه بينـما تفسر الفتوى طلب اجلمعية بأنـه يقتصر 
فقـط على تقيـيـم ما إذا كان اعتمـاد إعالن االستقالل من جانب كوسوفو 
ينتهك القانون الدويل، فـإن هذا التفسري ال يتعارض فحسب مع الصياغة 
الواضحة للطلب نفسـه، وهي الصياغة اليت تستفسر عما إذا كان إعالن 
االستقالل “موافقًا للقانون الدويل”، ولكن هذا التفسري يستـبعد أيضًا 
أّي حبـث فيما إذا كان القانون الدويل يســــــــــمح على وجـه التحديد، بـل 
يتوخـى أحقيـة إعالن االستقالل عند تلبية شروط معينة  ويرى القاضي 
سيما أن هذا النهج يثري القلق يف ضوء االستنتاج العام للمحكمة الذي 

مفاده أن إعالن االستقالل “مل ينتهك القانون الدويل” 
ويرى القاضي سيما أن األساس املنطقي لنهج احملكمة، الذي مفاده 
 أنـه بالنســــــــــبة لتصرف معني، ال يلزم االحتجاج بقاعدة مبيحـة ما دامت 
ال توجد قاعدة مانعة، قد أصبح باليًا  وهو يبـرر هذا املوقف لســــــــــببـني  
أواًل أن احملكمــــــــــة، مــــــــــن خالل قيامها باحلـّد أكثر مــــــــــن الالزم من نطاق 
حتليلها، مل تُـِجــب على السؤال املطروح عليها بصورة مرضية؛ فقـد كان 
ذلك يقتضي منها تناول كل من القواعد املانعة والقواعد املبيحة للقانون 
الدويل بشــــــــــكل أمشل  وثانيًا، يرى القاضي سيما أن النهج الذي اختذته 
احملكمة يعكس رؤية عتيقة وذات طابع توافقي للغاية إزاء القانون الدويل 
ترجع جذورها إىل ما ُيســــــــــمـى مببدأ “لوتـس” الــــــــــذي وضعته احملكمة 
الدائمة منذ أكثر من مثانني عامًا  وحبســــــــــب القاضي سيما، فإن مبقدور 
احملكمة أيضًا أن تنظر يف احتمال حياد القانون الدويل أو سكوتـه عمداً 

إزاء عدم املشروعية الدولية ألفعال معينـة 
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ويشري القاضي سيما أواًل إىل صياغة اجلمعية العامة للطلب، الذي 
تســــــــــاءلت فيه عما إذا كان إعالن اســــــــــتقالل كوسوفو “موافقًا للقانون 
الدويل”  وهو يعترب هذه الصياغة حمايدة فهي ال تسـأل عمداً عن وجود 
قاعــــــــــدة مانعة أو قاعدة مبيحـة مبوجب القانــــــــــون الدويل؛ ذلك أن تعبري 
“موافق” هو تعبري عام  ومع أن القاضي ســــــــــيما يُــقّر بأن من الصحيح 
أن الطلب ليس مصاغًا بنفس طريقة صياغة الســــــــــؤال الذي ُطـرح على 
احملكمة العليا لكندا )والذي يســـــــــــأل عـن “احلـق يف إعمال االنفصال”، 
قـــــــــــارن الفتوى، الفقرة 55(، فهو يعتقد أن هذا االختالف ال يبـرر قـرار 
احملكمــــــــــة بضرورة فهم تعبري “موافق لــ” علــــــــــى أن املـراد منـه على وجـه 
احلصر الســــــــــؤال عما إذا كانت توجد قاعدة مانعة، فـإذا مل توجد تلـك 

القاعدة، يكـون إعالن االستقالل موافقًا للقانون الدويل حبكم الواقع 

ويــــــــــرى القاضي ســــــــــيما أن اختاذ هنج أعـم كان ســــــــــيتناول بشــــــــــكل 
أفضل احلجج اليت اســــــــــتند إليها كثري من املشــــــــــاركني، مبن فيهم واضعو 
إعالن االســــــــــتقالل، فيما يتعلق باحلق يف تقرير املصري للشعوب ومبسألة 
“االنفصــــــــــال التصحيحي”  وهو يعترب أن هذه احلجج مهمـة من حيث 
تسوية النـزاع يف كوســــــــــوفو بصورة أعـم والتصّدي بصورة أمشل جلميع 
جوانب مســــــــــألـة ما إذا كان إعالن االســــــــــتقالل موافقًا للقانون الدويل  
وعالوة على ذلــــــــــك، يقول إن حبث هاتني النقطتــــــــــني يندرج بالتحديد 
يف نطاق الســــــــــؤال كما فهمه الكوســــــــــوفيون أنفسهم، ضمن العديد من 
املشاركني، الذيـن يشريون إىل أن احلـق يف تقرير املصري خارجيًا، يستنـد 
إىل حق الشــــــــــعب يف تقرير املصري ويف “االنفصال التصحيحي”  ويرى 
القاضي ســــــــــيما أن طلب اجلمعية العامة يســــــــــتحق إجابة أمشل، تشــــــــــتمل 
علــــــــــى حتليل أعمق ملســــــــــألة ما إذا كان مبدأ تقرير املصــــــــــري أو أّي قاعدة 
أخرى )رمبا ُيشار صراحة إىل االنفصال التصحيحي( يسمحان، أو حىت 
يبـرران، إعالن استقالل شعوب/أقاليم معينـة  وإزاء هذا، فهو ال يبحـث 
حجج املشــــــــــاركني بالتفصيل، بل يعلن بوضوح أنــه كان بوسـع احملكمة 
أن تقدم فتوى أكثر إرضاًء من الناحية الفكرية، وأكثر مالءمـة بالنســــــــــبة 
ـــــــــــر نطاق  للنظام القانوين الدويل حســــــــــب تطـوره إىل اآلن لو أهنا مل تفسِّ

السؤال املوجـه إليها هبذا القـدر مــن التقييـد 

ويرى القاضي سيما كذلك أن هناك أيضًا مشكلة مفاهيمية أوسع 
نطاقًا تتعلق بالنهج الذي أخذت بـه احملكمة  فهو يرى أن التعليل الذي 
ساقتـه احملكمة يـقفــز مباشرة من حالة عـدم املنع إىل حالة السماح، وهلذا 
الســــــــــبب، يُـعّد مبثابـة تطبيق مباشــــــــــراً ملبدأ )لوتـــس(، وهو نـهـج تفضيلـي 
يـغالـــــــــــي يف مراعاة موافقة الدولة  ويعترب القاضي ســــــــــيما أنــه يف ظل هذا 
النهــــــــــج، تنطـوي كل األمور الــــــــــيت ال تكون حمظورة صراحة، على نفس 
القـدر مـن املشروعية؛ وتتغاضى عن احتمال تفــاوت درجات عدم احلظر 
اليت ترتاوح بيــن ما هـو “حمتمل” و“مقبول” و“مســــــــــتصوب”  وهو 
يــــــــــرى أن هناك جمااًل يف القانــــــــــون الدويل لفئة من األفعال اليت ليســــــــــت 
باحملظورة وال باملسموح هبا  ويرى القاضي سيما، أن احملكمة، بالطريقة 
اليت قرأت هبا سؤال اجلمعية العامة حرمت نفسها من إمكانية االستفسار 
عن املركز الدقيق إلعالن االســــــــــتقالل، يف ظل القانون الدويل  ويُـعرب 

القاضي سيما عن القلق من احتمال أن يشكل ضيق نطاق النهج الذي 
أخذت بـــــــــــه احملكمة قيـداً عليهـا فيما تنظر فيـه من قضايا يف املســــــــــتقبل، 
مـــــــــــن حيـث قدرهتا على التعامل مع الظالل الكثرية للمعاين اليت حيفل هبا 

القانون الدويل املعاصر 
وخيتتم القاضي ســــــــــيما إعالنه بأن يذكر أنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تنظر يف الســــــــــؤال املوجه إليها من منظور أوســــــــــع قلياًل، وأاّل تقتصر 
على جمرد ممارسة االجتهاد الفقهي بصورة آليـة  ويشيـر إلـى أن احملكمة 
حني آثـرت عــــــــــن إدراك منها، زيادة تضييق نطاق الســــــــــؤال قـد جلبـت 
باالقــــــــــرتان مع هذا طريقة للتعليـل القضائـي أغفلت بعض أهم األســــــــــئلـة 
املتصلة بالوضع النهائي لكوســــــــــوفو  وبالتــــــــــايل، فقد قلـلت هذه الطريقة 

بدرجة كبرية من جودة الفتوى 

رأي مستقل للقاضي كيـث

يوضح القاضي كيث يف رأيـه املستقل السبب الذي من أجلـه يرى 
أنــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن متارس ســــــــــلطتها التقديرية يف رفض طلب 

اجلمعية العامة احلصول على فتوى مـنـهـا 
فهو يقول إنه لسبب وجيـه، يعرتف النظام األساسي للمحكمة بأن 
هلا سلطة تقديرية فيما يتعلق بالرد على أّي طلب يوجـه إليها  فاحملكمة، 
حينما متارس تلك الســــــــــلطة التقديرية تأخذ يف االعتبار، طابعها كأحد 
األجهزة الرئيســــــــــية التابعة لألمم املتحدة، من ناحية، ومن ناحية أخرى 
طابعها كهيئة قضائية  ومن حيث طابعها كأحد األجهزة الرئيسية التابعة 
لألمم املتحدة، أعلنت احملكمة مبكراً أن ممارســــــــــتها الختصاص الفتوى، 
تعكس مشاركتها يف أنشطة املنظمة، وال ينبغي رفضها من حيث املبدأ  
ويف وقت الحق قالت إنه سيلزم تقدمي “أسباب قاهرة” لتبـريـر الرفض  
ـــــــــــك احملكمة بنـزاهتها كهيئــــــــــة قضائية هو ما برحـت  ويف حني كان متسُّ
تؤكد عليه حىت اآلن كسبـب للرفض، فإهنا مل تقم على اإلطالق بتحديد 
هذا الســــــــــبب بوصفه العامل الوحيد الذي قد حيدوها إىل الرفض  فهناك 
اعتبارات أخرى كثرية، مبا فيها مصلحة اجلهاز الطالب للفتوى واملصاحل 
النسبية لألجهزة األخرى يف األمم املتحدة  وبالنسبة للقاضي كـيث فإن 
مسألة املصلحة هذه، تُـعـدُّ حامسة بالنسبة هلذه القضية  فهو يتساءل عما 
إذا كان ينبغي أن يأيت الطلب يف هذه القضية من جملس األمن وليس من 
اجلمعية العامة، وما إذا كان يتعني على احملكمة، هلذا السبب، أن ترفض 
اإلجابة على السؤال املوجـه إليها  وبناًء على ذلك، فإنـه يــبــحث بـشــيء 
من التفصيل يف احلقائق املتعلقة هبذا الطلب بالذات ويف املصاحل النســــــــــبية 

لكل من اجلمعية العامة وجملس األمن 
ويف ختام ذلك البحـث، يصل إىل هذا االســــــــــتنتاج املتعلق باملصاحل 
النسبية واملطلقة لكل من اجلمعية العامة وجملس األمن فيما يتعلق باملسألة 
املقدمة إىل احملكمة من جانـب اجلمعية العامة: يـُــعـدُّ القرار 1244 الذي 
اختذه جملس األمن، والدور املنوط باجمللس مبوجب هذا القرار، ودور هيئته 
الفرعية، وهي بعثة األمم املتحدة يف كوســــــــــوفو هي موضوع االستفسار 
ذاتـه بشأن ما إذا كان إعالن االستقالل متوافقًا مع قاعدة التخصيص يف 
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هذه القضية – أّي القرار واإلجراءات املرتتبة عليه  فالقرار الذي اتُــّخذ 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق ولـه قوة ملزمة، أنشأ إدارة دولية مؤقتة 
لإلقليم تتمتع بكامل الســــــــــلطات الداخلية اليت تنســــــــــخ يف الوقت الراهن 
سلطة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية اليت ظلت مناط السيادة  وباملقارنة 
مع ذلك، فإن املرة الوحيدة اليت قامت فيها اجلمعية العامة بدور تصرفـي 
منذ حزيران/يونيه 1999 واستحداث هذا النظام كانت حينما وافقت 

على امليزانية اخلاصة بالبعثة 
وينتقــــــــــل القاضي كيث بعد ذلك إىل الســــــــــوابق القضائية للمحكمة 
وخباصة إىل السبب احلاسم ورأى تسليمها بأهنا، باعتبارها أحد األجهزة 
الرئيســــــــــية لألمم املتحدة، ينبغي هلا من حيث املبدأ أن تستجيب لطلبات 
اإلفتــــــــــاء  وكانــــــــــت احملكمة فيما يتعلق بالقضايا الــــــــــيت قامت بالبـت فيها 
على مدى اخلمســــــــــني عامًا املاضية، تشــــــــــفع بصورة معتادة هذا التسليم 
باإلشارة إىل املصلحة اليت تنشدها اهليئة الطالبة من وراء فتوى احملكمة  
ويف حالة كل طلب من الطلبات األخرى اليت قدمتها اجلمعية العامة أو 
جملس األمن، كانت مصلحتهما ظاهرة، ومل تكن هناك حاجة لإلعراب 
عنها صراحة يف الطلب أو مناقشــــــــــتها من ِقــبل املشــــــــــاركني يف إجراءات 
الدعــــــــــوى أو من ِقــبل احملكمة  ويف آخر فتــــــــــوى صادرة عن احملكمة يف 
عام 2004، ذكرت احملكمة ما يلي: “كما يتضح من قرارات احملكمة 
واجتهاداهتــــــــــا، فإن الغــــــــــرض من الفتاوى هو أن توفــــــــــر احملكمة للهيئات 
الطالبة لتلك الفتاوى العناصــــــــــر ذات الطابع القانوين الالزمة هلا يف أداء 
عملهــــــــــا”  )التوكيد مضاف(  ومــــــــــع أن احملكمة أوضحت أهنا لن تقيِّـم 
دوافع اجلهة الطالبة، فإهنا من الناحية العملية تقرر، إذا ما أُثيـرت املسألة، 
ما إذا كانت اجلهة الطالبة هلا مصلحة كافية يف املسألة موضوع الطلب، 

أو تدعي بأن هلا مثل تلك املصلحة 
ويف حالة عدم وجود هذه املصلحة، ال يتوافر الغرض املتعلق بإتاحة 
العناصر ذات الطابع القانوين الالزمة للهيئة الطالبة من أجل أداء عملها  
وبالتايل، ال يتوافر سبب لتعاون احملكمة، وخيتفي الغرض الذي يُـشار إليه 

أحيانًا بأنه واجب احملكمة بأن تـرد 
ويف رأي القاضي كيث، فإن احملكمة، يف هذه القضية، ليس لديها 
أساس تستند إليه يف التوصل إىل استنتاج بأن اجلمعية العامة، هلا مصلحة 
ضرورية  ومما لـه داللته الشــــــــــديدة يف هذا اخلصوص، دور جملس األمن 
الذي يكاد أن يكون دوراً حصريًا بالنسبة هلذه املسألة  وإزاء أمهيـة هذا 
الدور بالنسبة ملوضوع السؤال املطروح )كما يبدو من فتوى احملكمة(، 
االفتقار امللحوظ لوجود مصلحة للجمعية العامة، خيلص القاضي كيث 
إىل أنـه كان ينبغي للمحكمة أن متارس سلطتها التقديرية وأن ترفض الرد 

على السؤال املوجه إليها من اجلمعية العامة 
ومل ُينـظــــــــــر إىل القضايــــــــــا اليت تعتمد عليها احملكمة يف هذا الســــــــــياق 
باعتبارهــــــــــا تؤثر يف هذه النتيجــــــــــة  ويف مجيع تلك القضايا كان لكل من 
اجلمعية العامــــــــــة وجملس األمن مصلحة حقيقية، ومل تنطـِو أّي منها على 

أّي نظــــــــــام ميكن مقارنته بنظام اإلدارة اإلقليمية الدولية الذي اســــــــــتحدثه 
قرار جملس األمن 1244 

وحســــــــــبما أوضح القاضي كيث يف تصويته، يشــــــــــيـر إلـى أنـه يوافق 
على احلكم الذي أصدرته احملكمة بشــــــــــأن موضوع الدعوى، لألسباب 

اليت قدمتها احملكمة أساسًا 

رأي مستقل للقاضي سيبولفيدا - آمور

يؤكد القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور يف رأيـه املستقل أنـه ال توجد 
أسباب قاهرة المتناع احملكمة عن ممارسة الوالية القانونية فيما يتعلق 
بالطلب املقدم من اجلمعيــــــــــة العامة  وعالوة على ذلك، فإنـه يرى أن 
على احملكمة، مبقتضى مســــــــــؤولياهتا يف صون السالم واألمن الدوليني 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة، واجبًا يقضي مبمارسة وظيفتها يف جمال 
اإلفتاء بالنسبة للمســــــــــائل القانونية املتصلة حباالت الفصل السابع من 

امليثاق 
ويتعــــــــــذر على القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور املوافقة على النتائج اليت 
خلصت إليها احملكمة بشــــــــــأن واضعي إعالن االســــــــــتقالل  فهو يرى أن 
اإلعالن، قد اعتمدته بالفعل مجعية كوسوفو بوصفها إحدى املؤسسات 
املؤقتة للحكم الذايت، وليس بوصفهم “أشــــــــــخاصًا تصرفوا معًا بصفتهم 
ممثلني لشــــــــــعب كوســــــــــوفو خارج إطار اإلدارة املؤقتة”  وبالتايل، كان 
يتعني على احملكمة أن تبحث يف قانونية اإلعالن بالرجوع إىل قرار جملس 

األمن 1244 )1999( وإىل اإلطار الدستوري 
وأخرياً، يالحظ القاضي سيبولفيدا - آمور أن احملكمة كان بوسعها 
أن تعتمد هنجًا أوســــــــــع من أجل إيضاح عدد من املسائل القانونية املهمة 
اليت مل تـتـطرق إليها الفتوى  وتشمل هذه يف مجلة أمور، نطاق احلق يف 
تقرير املصري، وسلطات جملس األمن فيما يتعلق مببدأ السالمة اإلقليمية، 

ومسألة “االنفصال التصحيحي”، واالعرتاف بالدولة 

رأي مخالف للقاضي بنونـة

1 - مالءمة إصدار احملكمة للفتوى
مل يستطـع القاضي بنونـــة أن يؤيــد االستنتاجــات اليت تـوصلت إليها 
احملكمة ال من حيث فتواها، وال من حيث تعليلها  فريى القاضي أواًل، 
أنــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن متارس ســــــــــلطتها التقديرية، وأن متتنع عن 
اإلجابــــــــــة على الســــــــــؤال املقدم إليها من اجلمعية العامــــــــــة  فتلك هي املرة 
األوىل اليت تلتمس فيها اجلمعية العامة فتوى بشأن مسألة مل تكن مدرجة 
يف جدول أعماهلا هبذه الكيفية، وكانت تندرج ضمن إطار االختصاص 
احلصري جمللس األمن على مدى عشــــــــــر سنوات على األقل أو حنو ذلك 
وخاصــــــــــة منذ أن قرر اجمللــــــــــس أن يضــع إقليــم كوســــــــــوفــو حتــت اإلدارة 

الدوليــة )القـــرار 1244 املؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999( 
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ويرى القاضي أنـه لو كانت احملكمة قد رفضت االستجابة إىل هذا 
الطلب، لكان بوســــــــــعها أن تضع حــــــــــــداً ألّي طلبات “غري موضوعية” 
قد متيـل األجهزة السياســــــــــية إىل تقدميها للمحكمة يف املســــــــــتقبل ومن مث 
حتمــــــــــي احملكمة نزاهة وظيفتها القضائية  وما زالت مســــــــــألة التوافق بني 
طلب الفتوى وبني وظائف احملكمة وطابعها القضائي قائمة حىت ولو مل 
تسجل حىت اآلن أّي حالة من حاالت عدم التوافق  ويف قضية كوسوفو 
واجهــــــــــت احملكمة موقفــــــــــًا مل حيدث من قبل حني ُطـلــــــــــب منها يف هناية 
ـب نفســــــــــها صانعًا لقرار سياسي بداًل من جملس األمن   املطاف أن تنصِّ
وبعبــــــــــارة أخرى فقد بُـذلت حماولة من خالل هذا الطلب إلصدار فتوى 
جلعلها تتوىل مهام جهاز سياســــــــــي من أجهزة األمم املتحدة وهو جملس 

األمن حيث مل يستطع هذا اجلهاز األخري أن يضطلع هبـا 
ولئـن أشار القاضي بنـونـة إىل أن املبعوث اخلاص لألمني العام السيد 
ماريت أهتيســــــــــاري، قد دعا إىل استقالل كوسوفو يف تقريره املؤرخ 26 
آذار/مارس 2007، بشــــــــــأن وضع كوســــــــــوفو يف املستقبل، وأن جملس 
 األمن مل يتوصل إىل نتيجة يف هذا الصدد، فإنـه شــــــــــدد على أن احملكمة 
ال ميكنها أن حتل حمل جملس األمن يف تقيـيم مشروعية إعالن االستقالل 
من جانب واحد  ومن الضروري بالنســــــــــبة للمحكمة أن تكفل، وهي 
بصدد االضطالع بوظيفتها اإلفتائيـة، أاّل تستغـل لصاحل هذه االسرتاتيجية 
احملددة أو تلك، ويف هذه القضية بالذات، أاّل تستخدم لصاحل محلة ترمي 
إىل مجع أكرب قدر ممكـن من االعرتافات باســــــــــتقالل كوســــــــــوفو بواسطة 
الدول األخرى أو محلة لإلبقاء على هذه االعرتافات عند أقل حـّد أدىن 
ممكن بينما مل يفعل جملس األمن ذلك وهو املسؤول أساسًا عن اإلعراب 

عن رأيـه بشأن خيار االستقالل 
ويعتقــــــــــد القاضــــــــــي بنونــة أن احملكمة ال ميكن أن جتعل من نفســــــــــها 
بدياًل جمللس األمن يف ممارســــــــــاهتا ملسؤولياهتا، أو تقيم من نفسها ضامنًا 
قانونيًا لسياســــــــــة األمر الواقع املستندة ببساطة إىل َمـن يستطيع أن تكون 
لـــــــــــه اليد العليا  ويتمثل واجــــــــــب احملكمة يف احلفاظ على دورها وهـو أن 
تُـقــر القانون بصورة واضحة ومستقلة  فتلـك هي الوسيلة اليت حتفظ هلا 

مصداقيتها يف أدائها لوظائفها ولصاحل اجملتمع الدويل 
2 - نطاق السؤال املطروح ومعناه

يعرب القاضي بنونــة عن األســــــــــف ألن احملكمــــــــــة ارتأت أهنا خموَّلة 
بتعديــــــــــل صياغة الطلــــــــــب املطروح، واعتربت نفســــــــــها طليقة اليد يف أن 
“تُـقـرر بنفســــــــــها إذا كان اإلعالن قد صاغته مؤسســــــــــات مؤقتة للحكم 

الذايت أو أّي كيان آخـر” )الفتوى، الفقرة 54( 
وال حيتاج السؤال املطروح على احملكمة إىل تفسري بأّي صورة من 
الصــــــــــور  فلم تطلب اجلمعية العامة إىل احملكمة أن تصدر فتواها بشــــــــــأن 
أّي إعالن لالســــــــــتقالل لكن بشأن اإلعالن الصادر يف 17 شباط/فرباير 
2008 للمؤسســــــــــات املؤقتة للحكم الذايت يف كوســــــــــوفو اليت أنشئــت 
باختصاصات حمّددة بواسطة األمم املتحدة  وعند هذه املرحلة بالضبط، 
كانت املؤسســــــــــة الوحيدة اليت اعتـرفت هبا األمم املتحدة ممثاًل لشــــــــــعب 

كوسوفو هي اجلمعية املنتخبة للمؤسسات املؤقتة للحكم الذايت 

ويشري القاضي إىل أنـه مل حيدث قـط فـي األحكام القضائية للمحكمة 
أن قامت بتعديل السؤال املطروح بطريقة تتعارض مع هدفه أو مقصده 

3 - توافق إعالن االستقالل من جانب واحد مع القانون الدويل
يرى القاضي بنونــة أنـه يتعني على احملكمة أواًل أن تنظر فـي القانون 
اخلاص الواجب التطبيق )أّي قانون األمم املتحدة( قبل أن تنظر فيما إذا 
كان اإلعــــــــــالن قد جاء متوافقًا مع القانــــــــــون الدويل العام  وقد اختارت 
احملكمة بداًل من ذلك أن تـبـحـث “بعض املســــــــــائل املتعلقة مبدى قانونية 
إعالنات االســــــــــتقالل مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل” )الفتوى، 
الفقرة 78(  ومن ناحية أخرى مل تطلب اجلمعية العامة من احملكمة أن 
تصدر فتواها بشــــــــــكل جمـرد بشــــــــــأن إعالنات االستقالل عمومًا، ولكن 
بشــــــــــأن إعالن بعينـه صدر يف ســــــــــياق بعينـه – ويتصل بإقليم كان جملس 
األمن قد وضعـه حتت إدارة األمم املتحدة – وقد مت ذلك فيما كان قرار 

جملس األمن 1244 قد أصبح وال يزال ساري املفعول 
ويف رأي القاضــــــــــي، أن تعليـل احملكمة الــــــــــذي يـرمـي إىل تبديد أّي 
شبهة بشأن عدم مشروعية اإلعالن مبوجب قانون األمم املتحدة يتمثـل 
فـي فصله عن املؤسســــــــــة )اجلمعيــــــــــة الربملانية( اليت أنشــــــــــئـت ضمن هذا 
 اإلطار: “إن واضعي إعالن االستقالل املؤرخ 17 شباط/فرباير 2008 
مل يتصرفــــــــــوا بوصفهم ميثلون إحدى املؤسســــــــــات املؤقتة للحكم الذايت 
    بل بوصفهم أشخاصًا تصرفوا معًا بصفتهم ممثلني لشعب كوسوفو 
خارج إطار اإلدارة املؤقتة” )الفتوى، الفقرة 109(  ومن أجل التوصل 
إىل هذه النتيجة تعوِّل احملكمة على الصياغة املستخدمة واإلجراء املتبـع  
وعليـه كان كافيًا بالنسبة لواضعي اإلعالن أن يغـيِّـروا مظهر النص، وأن 
ـنهم  يقـدموا أنفسهم بصفتهم “قادة الشعب املنتخبني دميقراطيًا” مبا ميكِّ
من عدم االلتزام باإلطار الدســــــــــتوري لكوســــــــــوفو، الذي ينص على أن 
“املؤسســــــــــات املؤقتة للحكم الذايت ومسؤوليها     ميارسون سلطاهتم 
فيما يتســــــــــق مع أحكام قرار جملس األمــــــــــن التابع لألمم املتحدة 1244 
)1999( واألحكام الواردة يف هذا اإلطار الدستوري”  ولو اتـبع هذا 
املنطــــــــــق حىت غايتـه لكان كافيًا أن يصبح اخلروج على القانون وســــــــــيلة 

للتهرب من االلتزام باالمتثال للقانون 
ويؤكــــــــــد القاضي بنونــة أنـه ليس إلعالن صادر من جانب واحد أن 
يؤثر على وضع كوســــــــــوفو يف املستقبل أيًّا كان شكل اإلعالن أو نوايا 
واضعيـه، باعتباره أمـراً يفتقر إىل الشــــــــــرعية القانونية إىل أن تتم املصادقة 
 عليـــــــــــه من جانب جملس األمــــــــــن  وعلى خالف ما تومـــــــــــئ إليـه احملكمة 
ال يكفــــــــــي أن يعمـد واضعو اإلعالن ببســــــــــاطة إىل اختاذ خطوة تتجاوز 

حدود القانون حىت يصبحوا غري خاضعني للقانون 
ويشري إىل أنـه قد حيـل بني جملس األمن، بفعل عدم اتفاق أعضائـه، 
وبني اختاذ قرار بشــــــــــأن مسألة كوســــــــــوفو بعد تلقيـه تقرير أهتسياري يف 
آذار/مارس 2007  وعلى ذلك، وعلى حنو ما حيدث كثرياً ضمن نطاق 
األمم املتحدة، فإن هذا الطريق املســــــــــدود الذي وصل إليـه اجمللس كان 
لـه أثـر ترددت أصداؤه بالنســــــــــبة لألمني العام باعتباره املسؤول عن تنفيذ 
قرارات اجمللس وكذلك بالنســــــــــبة ملمثلـه اخلاص  لكن حالة االستعصاء 
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 يف جملــــــــــس األمـن ال تعفـي األطــــــــــراف يف نزاع مــا مــــــــــن التزاماهتا، كما 
ال تعفي أعضاء مجعية كوسوفو من واجبهم إزاء احرتام اإلطار الدستوري 
والقــــــــــرار 1244  ولو أن احلالة كذلــــــــــك، لتعرضت للتقويض مصداقية 
نظام األمن اجلماعي الذي أنشــــــــــأه ميثاق األمم املتحدة  وهذا من شأنه 
يف واقع األمر أن جيعل األطراف يف أّي نزاع تواجه بعضها بعضًا بشكل 
مباشر وأن يصبح كل طرف حراً يف تفعيل موقفه بصورة انفرادية  ومن 
الناحيــــــــــة النظرية، يصبح بإمكان صربيا، وهي الطرف اآلخر، أن تعتمد 
على هذا االســــــــــتعصاء لتدعي أنـه كان هلا مبـرراتـها يف ممارســــــــــة السيادة 

الكاملة والفّعالة على كوسوفو دفاعًا عن سالمة أراضيها 
ومــــــــــن مث اعتمدت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوســــــــــوفو 
اإلطار الدســــــــــتوري، وأنشـــــــــــأت اإلدارة املؤقتة اســــــــــتنـاداً إلـى الوالية اليت 
أناطهــــــــــا هبا جملس األمن يف القرار 1244  ومــــــــــن مث فإن انتهاك اإلطار 
الدستوري ينطوي على انتهاك يف نفس الوقت لقرار جملس األمن امللزِِم 
جلميع الدول وللجهات الفاعلة من غري الدول يف كوسوفو نتيجة لوضع 
اإلقليــــــــــم حتت إدارة األمم املتحدة  ويرى القاضي بنونــة أنـه من الصعب 
واحلال كذلــــــــــك رؤية كيف ميكن للمحكمة أن ختلــــــــــص إىل أن “قرار 
جملس األمن 1244 )1999( مل حيظر على واضعي إعالن 17 شباط/
فرباير 2008 إصدار إعالن اســــــــــتقالل عن مجهورية صربيا” )الفتوى، 
الفقرة 119(  ويرى القاضي بنونــة أن القرار ينشـــــــــــئ بالفعل هذا احلظر 
على أساسني على األقل: أن اإلعالن ال يندرج ضمن اإلطار الدستوري 
الذي أنشـئ عماًل بالوالية املسندة يف القرار إىل بعثة األمم املتحدة املؤقتة 
يف كوسوفو، وكذلك ألن اإلعالن صادر من جانب واحد بينما ينبغي 

للوضع النهائي لكوسوفو أن يوافق عليه جملس األمن 
ويف رأي القاضــــــــــي أنـــــــــــه ليس مــــــــــن املهــــــــــم إن كان واضعو إعالن 
االســــــــــتقالل يُـعدون أو ال يـُعدون أعضاًء يف مجعية كوســــــــــوفو، فما كان 
مــــــــــن حقهم حتت أّي ظــــــــــروف أن يصدروا إعالنــــــــــًا يتعارض مع اإلطار 
الدســــــــــتوري أو مع قرار جملس األمن 1244 باإلقدام على خمالفة النظام 

القانوين إلدارة كوسوفو الذي أنشأته األمم املتحدة 
وأخــــــــــرياً، يالحظ القاضي بنونــــــــــــة أن احملكمة يف هذه احلالة مل حتدد 
القواعد العامة أو اخلاصة من القانون الدويل اليت تنظم إعالن االستقالل 
املؤرخ يف 17 شباط/فرباير 2008، فطبقًا هلذه الفتوى ال تصبح قواعد 
القانون الدويل العام سارية يف هذا اجملال وال يغطي قانون األمم املتحدة 
احلالة اليت اختارت احملكمة أن تنظر يف أمرها وهـي: حالة إعالن يصدر 
يف ظل نظام قانوين غري حمدد املعامل  وعليــه، ال يوجد كما يبدو شــــــــــيء 
يف القانون حيول بني األمم املتحدة وبني أن تواصل جهودها يف الوساطة 

فيما يتعلق بكوسوفو بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية املعنيــة 

رأي مخالف للقاضي سكوتنـيكوف

يرى القاضي سكوتنـيكوف أنـه كان ينبغي للمحكمة، أن تستخدم 
ســــــــــلطتها التقديرية فتمتنع عن ممارســــــــــة اختصاصهــــــــــا اإلفتائـي يف غمار 
الظــــــــــروف األقرب إىل الغرابة اليت تتســــــــــم هبا القضية الراهنة  ومل حيدث 

قـط من قبل أن واجهـت احملكمة سؤااًل طرحـه عليها أحد أجهزة األمم 
املتحدة وتتوقف إجابتـه كاملة على تفســــــــــري قــــــــــرار مت اختاذه من جانب 
 جهاز آخر من أجهــــــــــزة األمم املتحدة  ومما يزيد من غرابة هذه القضية 
ما يتمثل يف حقيقة أن الطرف اآلخر هو جملس األمن الذي كان يتصرف 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  والواقع أن احملكمة من 
أجل أن تعطي رداً للجمعية العامة يتعني عليها أن تقرر ما إذا كان إعالن 
االستقالل من جانب واحد ميثـل، أو ال ميثـل، انتهاكًا للنظام الذي أنشأه 

جملس األمن من أجل كوسوفو يف قراره 1244 )1999( 
وقد امتنع جملس األمن نفســـــــــــه عن البـت يف هذا الشــــــــــأن  كما أن 
اجمللس مل يطلب املشــــــــــورة من احملكمة بشــــــــــأن هذا املوضوع  وهذا هو 
املوقف الذي يتخذه اجمللس حاليًا بشــــــــــأن مســــــــــألة إعالن االستقالل من 

جانب واحد 
وقرارات جملس األمن هي قرارات سياســــــــــية  وعليـه، فإن البـت يف 
مدى توافق تطور بعينـه مثل صدور إعالن االستقالل من جانب واحد، 
يف القضيــــــــــة احلالية، يف ظل وجود قرار جمللس األمن أمــر يتســـــــــــم بطابع 
سياســــــــــي إىل حّد كبري  وهذا يعين أنـه حىت ولــــــــــو كان ما توصلت إليه 
احملكمة صحيحــــــــــًا باملعىن القانوين البحت )وهو ليس كذلك يف القضية 
احلالية( فقد ال يكـون مع ذلك، القرار الصحيح من املنظور السياســــــــــي 
جمللس األمن  وعندما تعمد احملكمة، دون طلب من اجمللس، إىل البــت يف 
مدى توافق إعالن االســــــــــتقالل من جانب واحد مع القرار 1244 وهو 
أمر جوهري بالنســــــــــبة للنظام الذي أنشأه جملس األمن لكوسوفو، فهي 

حتل بنفسها حمل جملس األمن 
ويشـــــــــــدد القاضي ســــــــــكوتنـيكوف، على أن أعضاء األمم املتحدة 
أســــــــــندوا مســــــــــؤوليات متمايزة إىل اجلمعية العامة وجملس األمن وحمكمة 
العــــــــــدل الدولية، ووضعوا حدوداً بالنســــــــــبة الختصــــــــــاص كل من هذه 
األجهزة الرئيسية  واحملكمة بوصفها واحدة من األجهزة الرئيسية لألمم 
املتحــــــــــدة، فضاًل عن كوهنا هيئة قضائية، جيــــــــــب أن تتوخـى عناية كبرية 
حىت ال ختـل بالتوازن بني هذه األجهزة الرئيسية الثالثة على حنو ما أقـره 
امليثاق والنظام األساســــــــــي  ولكن من خالل عدم إمعان النظر على حنـو 
كاف يف مســــــــــألة صالحية إعطاء رّد على الطلب احلايل فإن احملكمة مل 
تنهض بواجبها على النحو املطلــــــــــوب  وأن قرار احملكمة باإلجابـة على 
الســــــــــؤال الذي اقرتحته عليها اجلمعية العامة هو قرار يكتنفـه اخلطأ بقدر 

ما أنـه يدعو لألسـف 
وفيما يتعلق بســــــــــعــي األغلبية إلـى تفسري قرار جملس األمن 1244 
بشـأن إعالن االستقالل من جانب واحد، يشري القاضي سكوتنـيكوف 
إىل أن من املؤسف أن األغلبية يف إطار هذه العملية، توصلت إىل بعض 

النتائج اليت ال ميكن ببساطة أن تكون صحيحة 
ومن هذه النتائج ما يتمثل يف أن القرار 1244 الذي توخـى حتقيق 
الغايــــــــــة الكربى وهي إجيـاد “حـل سياســــــــــي ألزمـة كوســــــــــوفو” )القرار 
1244، الفقــــــــــرة 1 من املنطوق( مل يفرض التزامات ملِزمـة على القيادة 
األلبانية لكوســــــــــوفو )انظر الفتوى، الفقرتني 117 و118(  وال ميكن 
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اهتام جملــــــــــس األمن مبثـل هذا اإلغفال الــــــــــذي كان جديراً بأن جيعل من 
العملية برمتها اليت استهلها القرار 1244 أمـراً ال ميكن تنفيـذه 

وال يقــــــــــل عن ذلك كمدعاة للعجب مــــــــــا توصلت إليه احملكمة من 
أنـه ميكن من خالل إجــــــــــراء متَّـخذ من طرف واحد هو القيادة األلبانية 
يف كوسوفو، إهنـاء “عملية سياسية ترمي إىل حتديد وضـع كوسوفو يف 
املستقبل مع أخذ اتفاقات رامبويـيـه يف احلسبان”، وهو ما توخاه القرار 
1244 )القــــــــــرار 1244، الفقرة 11 )هـ( من املنطوق( )انظر الفتوى، 
الفقرتني 117 و118(  وبعبارة أخرى فإن جملس األمن بـحسـب رأي 
األغلبيــــــــــة، قــــــــــد أوجد ثغرة كبرية يف النظام الذي أنشــــــــــأه مبوجب القرار 
1244 عندما مسـح بــ “تسوية سياسية” من طرف واحد لقضية الوضع 
النهائــــــــــي  فـمثـل هذا النهج لو كان قد اختذه اجمللس بالفعل لكان جديراً 
بأن جيعل من أّي تفاوض بشــــــــــأن الوضع النهائــــــــــي أمـراً بال معىن  ومن 
اجللــــــــــي أن هــــــــــذا مل يكـن ما قصد إليـه جملس األمــــــــــن عندما اعتمد ونفـذ 

القرار 1244 
وأخرياً، ها هـم واضعو إعالن االســــــــــتقالل من جانب واحد تسمح 
هلم األغلبية بأن يلتفوا حول اإلطار الدستوري الذي أنشئ عماًل بالقرار 
1244، ويتم ذلك ببساطة على أســــــــــاس االدعاء بأهنم تصرفوا خارج 

ذلك اإلطار:
“تــــــــــرى احملكمة أن واضعي ذلك اإلعالن مل يتصرفوا، ومل يقصدوا 
التصرف، بوصفهم مؤسســــــــــة أنشأها ذلك النظام القانوين وأعطاها 
صالحية التصــــــــــرف يف إطاره، بل إهنم انطلقوا يف اجتاه اختاذ إجراء 
تقع أمهيتــــــــــه وآثاره خارج إطــــــــــار ذلك النظــــــــــام” )الفتوى، الفقرة 

 )105
واملؤســــــــــف أن األغلبية مل تفســـــــــــر الفرق بني التصرف خارج إطـار 

النظام القانوين وبني انتهاك ذلك النظام 
ويــــــــــرى القاضي ســــــــــكوتنـيكوف أن صيغة األغلبيــــــــــة يف فهم القرار 
1244 ال تستند إىل املنطق  وعالوة على ذلك، فقد جاء تعامل احملكمة 
مع قرار جمللس األمن مت اختاذه مبوجب الفصل الســــــــــابع من ميثاق األمم 
املتحدة ليبيـن أهنا نـأت عن “االضطالع مبســــــــــؤولياهتا يف صون الســــــــــلم 

واألمن الدوليني مبوجب امليثاق والنظام األساسي للمحكمة” 
ويف اخلتام، يشــــــــــري القاضي ســــــــــكوتنـيكوف إىل أن مقصد ونطاق 
 الفتــــــــــوى مقتضبان وحمددان بقدر الســــــــــؤال الذي جتيــــــــــب عليه الفتوى  
وال تتعامل الفتوى مع اآلثار القانونية النامجة عن إعالن االســــــــــتقالل من 
جانب واحد  كما أهنا ال تعلن الرأي بشأن الوضع النهائي لكوسوفو  

وتوضح احملكمة ما يلي:
“إن التطرق إىل مســــــــــائل مثل حتديد مــــــــــا إذا كان اإلعالن أدى أم 
مل يؤدِّ إىل إنشــــــــــاء دولة، أو صفة قــــــــــرارات االعرتاف ليس ضروريًا 
 لإلجابة على الســــــــــؤال الــــــــــذي طرحته اجلمعية العامــــــــــة” )الفتوى، 

الفقرة 51( 
وتالحظ احملكمة أيضًا

“أن املناقشــــــــــات بشأن نطاق احلق يف تقرير املصري ووجود احلق يف 
‘االنفصــــــــــال التصحيحي’     تتعلق باحلق يف االنفصال عن الدولـة 
    و    هذه املسألة خترج عن نطاق السؤال الذي طرحته اجلمعية 

العامة” )الفتوى، الفقرة 83( 
وال تتطــــــــــرق الفتوى بأّي صورة من الصــــــــــور إىل حقيقة أن القرار 
1244 ال يزال ساريًا يف جممله )انظر الفقرتني 91 و92 من الفتوى(  
وهذا يعين أن “مثـة عملية سياسية قصدت إىل حتديد وضع كوسوفو يف 
ـى يف هذا القرار )الفقرة 11 )هـ(( لكنها مل  املســــــــــتقبل على النحو املتوخَّ
تواصل مسارها وأن األمر ما زال بانتظار تسوية للوضع النهائي يؤيدها 

جملس األمن 

رأي مستقل للقاضي كنسادو ترينداد

يوضح القاضي كنســــــــــادو ترينداد يف رأيـه املستقل الذي   -  1
يتألف من مخسة عشر جزًءا كيف وافق على االستنتاجات اليت توصلت 
إليها احملكمة استناداً إىل تعليل يتميز عما استندت إليـه احملكمة  ويبدأ بأن 
يضع األســــــــــس اليت بىن عليها موقفـه الشخصي بشأن املسألة املطروحة، 
بأن تناول أواًل، األسئلة املبدئية املتعلقة باالختصاص واملالءمة القضائية، 
مــــــــــع إيالء االهتمام إىل اجلوانب اإلنســــــــــانية العليا من الســــــــــؤال املطروح 
 علــــــــــى احملكمة، ولواجبها ممارســــــــــة وظيفتها اإلفتائيــــــــــة دون الرجوع إىل 
ما يســــــــــمـى بــ “الســــــــــلطة التقديرية” القضائية ذلك البُـعد الذي ختلو منـه 
املســــــــــألة املطروحة  ويف رأيـه، أن اختصاص احملكمــــــــــة يف تقدمي الفتوى 
احلالية هو أمـر مستقر ويتجاوز أّي شك على أساس املادة 65 )1( من 
نظامها األساسي؛ فللمحكمة بوصفها سيدة اختصاصها، أن تطمئن إىل 
أن طلــــــــــب فتوى مقـدم من جهاز خموَّل لــه االختصاص بذلك  واجلمعية 
العامة خموَّلة مبوجب املادة 96 )1( من ميثاق األمم املتحدة بطلب فتوى 

من حمكمة العدل الدولية بشأن “أيـّة مسألة قانونية” 
وعــــــــــالوة على ذلك، فــــــــــإن حمكمة العــــــــــدل الدولية ذاهتا   -  2
كانت قد أوضحت مؤخراً فيما يتصل بتفســــــــــري املــــــــــادة 12 من ميثاق 
األمم املتحدة أنـه ســــــــــاد يف الســــــــــنوات األخرية “اجتاه متزايد” بالنســــــــــبة 
للجمعيــــــــــة العامة وجملس األمن بالتعامل “بالتـوازي” مع نفس املســــــــــألة 
فيمــــــــــا يتصل حبفظ الســــــــــالم واألمن الدوليني: فبينمــــــــــا اجتـه جملس األمن 
إىل الرتكيــــــــــز على جوانب تتعلق بأمور من قبيل تلك املتصلة بالســــــــــالم 
واألمن الدوليني، كانت اجلمعية العامة تصدر عن منطلق أوســــــــــع حيث 
تنظر أيضًا يف جوانبـه اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية  وعالوة على 
ذلك أوضحــــــــــت حمكمة العدل الدولية يف فقهـها القضائي املســــــــــتقر أنـه 
ليس بوســــــــــعها أن ُتضفـي طابعًا سياســــــــــيًا على طلب بالتمـاس فتـوى، مما 
حيملها على االضطالع بــ “وظيفة قضائية يف األســــــــــاس” تـتـعلـق بنطاق 
االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل، أال وهي تقيـيم “قانونية السلوك 
الذي ميكن أن تنهجـه الدول” فيما يتعلق بااللتزامات اليت يفرضها عليها 
القانون الدويل  واجلمعية العامة باعتمادها يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 
2008 القــــــــــرار 3/63 الذي تطلب فيه فتوى من حمكمة العدل الدولية 
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تتعلق بإعالن االســــــــــتقالل من جانب السلطات يف كوسوفو مل تتصرف 
خارج اختصاصها فيما يتعلق باملادة 12 )1( من ميثاق األمم املتحدة: 
بل كان من حقها متامًا أن تفعل ذلك يف إطار املمارســــــــــة األمينة ملهامها 

يف إطار ميثاق األمم املتحدة 
ويفنِّد القاضي كنسادو ترينداد، مجيع احلجج اليت تستند   -  3
إىل ما ُيسمـى بــ “الســــــــــلطة التقديرية” القضائية الواحدة بعد األخرى، 
ويشري إىل أن وظيفة اإلفتاء اليت تضطلع هبا احملكمة ليست جمرد إحدى 
صالحياهتا مبعىن أنـه ميكنها أن تســــــــــتخدمها مبحض ســــــــــلطتها التقديرية 
احلرة: بل إهنا وظيفة تتسم بأمهية فائقة يف هناية املطاف بالنسبة للمجتمع 
الدويل ككـل حني يضطلع هبا اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة  
وعندما تنظر حمكمة العدل الدولية يف مســــــــــألة ما، يتعني عليها أن متارس 
بكل أمانة وظائفها القضائية سواء يف أمور اإلفتاء أو فيما يتعلق بقضايا 
املنازعات  وهو يعترب أن عصرنا هو زمن يتزايد فيه االهتمام بأشــــــــــواط 
التقدم اليت أحرزهتا ســــــــــيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل على 
السواء  ويتوقع اجملتمع الدويل أن تتصرف احملكمة عند أعلى مستويات 
 املســــــــــؤولية املوكلة إليها، ومن واجب احملكمــــــــــة أن تقول ما هو القانون 
)مــــــــــا يقضي بـــــــــــه القانون(  ومن مث يتعني عليها، علــــــــــى حنو ما قامت بــه 
بالفعل أن ُتنجز الفتوى القانونية املطلوبـة، ومن مث تؤدي واجباهتا بأمانة 

باعتبارها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة 
وتتعلق اجملموعة الالحقة من اعتباراته )اجلزء الثالث من   -  4
رأيـه املستقل( بالوقائع األساسية املتصلة بالسؤال املطروح على احملكمة 
وســــــــــياقـه  فبحســــــــــب فهمـه، كان يتعني على احملكمــــــــــة أن تكرس مزيداً 
 مــــــــــن االهتمام بأكثر مما فعلت يف الفتوى الراهنة، بالســــــــــياق الوقائعي – 
وال سيما الوقائع األساسية املتصلة بالسؤال الذي طرحته اجلمعية العامة، 
مــــــــــع الرتكيز على اجلوانب اإلنســــــــــانية الغالبة بصفــــــــــة خاصة  ففي هناية 
املطاف، ال تصدر إعالنات االســــــــــتقالل يف فــــــــــراغ اجتماعي، وتتطلب 
على األقل تناول أسباهبا املباشرة، اليت تكمن يف تعاقـب الوقائع املأساوية 
نتيجة األزمة اإلنسانية الطويلة األمـد واخلطرية يف كوسوفو واليت بلغت 

ذروهتا باختاذ جملس األمن للقرار 1244 )1999( 
ويشــــــــــري إىل أن هذه املســــــــــألة اليت يوليهــــــــــا أمهية بالغة قد   -  5
ـه إليها على أّي حــــــــــال نظر احملكمة مرات متكررة خالل إجراءات  ُوجِّ
هذه الفتوى من ِقــبل عدة مشــــــــــاركني فيها ســــــــــواء يف املرحلة الكتابية أو 
الشفوية  ويضيف قائاًل إنـه يف مناسبات سابقة متعاقبة، على حنو جلــّي 
نوعــــــــــًا ما ارتأت حمكمة العدل الدولية أن من املناســــــــــب اإلحاطة بعناية 
بكامل نطاق الوقائع اليت أدت إىل نشـوء املسائل اليت ُعـرضت عليهـا من 
أجل إصدار الفتاوى املطلوبة  ولذلك يبدو من املستغرب نوعًا أن تولـِـي 
احملكمة يف هذه الفتوى أمهية وجيـزة وعابرة للوقائع األساســــــــــية املتصلة 
بالسؤال الذي طرحتـه عليها اجلمعية العامة بغرض إصدار هذه الفتوى 
وهو يعترب أن الكارثـة اإلنســــــــــانية يف كوســــــــــوفو تستحق   -  6
اهتمامــــــــــًا دقيقًا من جانب احملكمة ألغــــــــــراض هذه الفتوى  وكان ينبغي 
على احملكمة يف رأيـه أن تولـِـي اهتمامًا صرحيًا للوقائع األساسية والسياق 

العام لطلب إصدار فتواها  ففي هناية املطاف، ظلت األزمة اإلنســــــــــانية 
اخلطرية يف كوســــــــــوفو طوال العقد املمتد مــــــــــن 1989 - 1999 )أي 
منذ إلغاء احلكم الذايت يف كوســــــــــوفو فصاعداً( ال متثل فحســــــــــب هتديداً 
مســــــــــتمراً للســــــــــلم واألمن الدوليـــــــــــني، حىت اعتماد جملــــــــــس األمن للقرار 
 1244 )1999( الــــــــــذي جاء باإلدارة الدولية التابعة لألمم املتحدة إىل 
اإلقليم – وإمنا أيضًا مبثابة مأساة إنسانية تتسم بأعمال القتل على نطاق 

واسع واإلصابات الفادحة بكافة أشكاهلا الشديدة 
وحبسب رأيـه، ما كان ينبغي للمحكمة أن تقتصر فقط،   -  7
على غـرار ما قامت بــه يف هذه الفتوى، على انتقاء الوقائع القليلة املشار 
إليها واملتصلة بالظروف احمليطة بإعالن ســــــــــلطات كوسوفو االستقالل 
يف 17 شباط/فرباير 2008 وبالفرتة القصرية التالية لذلك مستغنية عن 
ذكر الوقائع األساســــــــــية  ويعرب عن األسف ألن حمكمة العدل الدولية 
حتاشــــــــــت إىل حـّد كبري التطرق إىل تلك الوقائع األساسية، مكتفية فيما 
يبدو بالرتكيز على أحداث الفرتة 2008 - 2009 لإلشارة إىل األزمة 
يف كوســــــــــوفو إشارة خاطفة وموجزة دون أّي توضيح ملا كانت تتألف 

منـه تلك األزمة 
ومن ناحية ثانية، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد يضيف   -  8
ـف فصوهلا، يف  قائاًل: إن األزمة اإلنســــــــــانية اخلطرية اتســــــــــمت مع تكشُّ
كوســــــــــوفو خالل عقد التســــــــــعينات، بنمط من اجلرائم املمتدة على فرتة 
طويلة واملتتاليــــــــــة املرتكبة ضـد املدنيني، وبانتهاكات جســــــــــيمة للقانون 
اإلنســــــــــاين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبـبـروز أحد أشنع 
اجلرائم يف عصرنا وهي جرمية التطهري العرقي  وقد أدى جتريد كوسوفو 
يف عام 1989 من وضعها املستقل ذاتيًا )املكفول سابقًا مبوجب دستور 
عام 1974( الســــــــــبيل ملسلســــــــــل التمييز املنهجي وأشــــــــــد مظاهر العنف 
والفظاعات اليت ذهبت ضحية هلا قطاعات عريضة من سكان كوسوفو 
طوال عقد من الزمن )1989 - 1999(، مما أدى إىل اعتماد األجهزة 
السياسية الرئيســــــــــية التابعة لألمم املتحدة جملموعة من القرارات تُـوجـت 
باختاذ جملس األمن للقــــــــــرار 1244 )1999(، وبعد عقد آخر بإعالن 

استقالل كوسوفو 
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مــــــــــن الالزم وضع   -  9
املسألة حمل البحث يف اإلطار األعم لقانون األمم املتحدة  وهلذا الغرض 
يبـدأ )يف اجلزء الرابع من رأيـه املستقل( باإلشارة إىل السوابق ذات الصلة 
املرتبطة بنشوء املنظمات الدولية، من حيث اهتمامها املتزايد باحتياجات 
وأمانـي “الشعـب” أو “السكان” )يف نظام الواليات ضمن إطار عصبة 
األمم، ويف نظام الوصاية ضمن إطار األمم املتحدة، والتجارب املعاصرة 
لألمم املتحدة لإلدارة اإلقليمية الدولية(  وحسبما يرى القاضي كنسادو 
ترينداد فــــــــــإن تلك التجارب، تُـظهر أن املنظمات الدولية أســــــــــهمت يف 
الرجوع إىل قانون الشعوب، ويف إحياء رؤيـتـه اإلنسانية، خملصة لتعاليم 

“املؤسسني األوائل” لقانون األمم 
وســــــــــجلـت تلك الرؤية وجودها يف التجارب الســــــــــابقة   -  10
لنظام االنتداب، ضمن إطار عصبة األمم، ونظام الوصاية، ضمن إطار 
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األمــــــــــم املتحدة، على حنــــــــــو ما يتجلى اآلن يف مبــــــــــادرات األمم املتحدة 
لــــــــــإلدارة الدوليــــــــــة لألقاليم  وما يقوم بـه القاضي كنســــــــــادو ترينداد من 
إعادة تقيـيم لعنصر التواتـر للعناية الواجبة بظروف معيشة “الشعب” أو 
“السكان”، يشكل القاسم املشرتك لبُـعد مشرتك بني األزمنـة لتجارب 
االنتداب واألقاليم اخلاضعة للوصاية واإلدارة الدولية املعاصرة لألقاليم  
وقد جرى تصور هذه املؤسسات القانونية، اليت يشكل كل منها نتاج 
عصره، كما أنشئـت يف هناية األمر )مبا يف ذلك توفري احلماية( من أجل 

تلبية احتياجات وأمانـي الشعوب أّي البشر واالستجابة هلا 

وقد ُأخـذت اعتبارات أخرى يف احلســــــــــبان، عند تناول   -  11
تلك التجــــــــــارب  وميثل اللجوء إىل القياس علــــــــــى القانون اخلاص أحد 
تلك االعتبــــــــــارات  فمثاًل، يف العالقـة بيـــــــــــن االنتدابات، يكون القياس 
على املصطلح األصلي “mandatum” وهـو العقد التوافقي يف القانون 
الرومانـــــــــــي؛ أما لفظــــــــــيْت “trust” و“tutelage” فرتجع جذورمهـا إىل 
األصل “tutela” يف القانون الروماين )وهي شكل من أشكال الوصاية 
على الرُّضـع(؛ أما لفظة “trust” اإلنكليزية، وهي تنحدر إىل حّد ما من 
مفهوم “االئتمان” )fideicomissa( يف القانون الروماين )يف العالقات 
“االئتمانية”(  وعلى أّي حال فقد نشأت نتيجة لذلك عالقة جديدة 
يف نظامـَـْي االنتداب والوصاية تســــــــــتند إىل الثقـة )“األمانة املقدســــــــــة”( 
وإىل الضمري اإلنساين، يف هناية املطاف  وأصبح العامل األهم يف النهاية 
يكمن يف رفاه الســــــــــكان وأهايل األقاليم اخلاضعة لالنتداب والوصاية، 
وتنميتهـم البشــــــــــرية عوضًا عن مفهوم الســــــــــيادة اإلقليمية املطلقة  وقد 
ُقـصد بـتلك التجارب منح “محاية قانونية” لالحتياجات الناشــــــــــئة أّي 
الحتياجات “الشعوب” أو “السكان“؛ وأن يكون القائم باالنتداب 

أو الوصـي أو القيِــّم عليه واجبات، عوضًا عن أن تكون لـه حقوق 

وبعيــــــــــداً عن حاالت القياس علــــــــــى القانون اخلاص، وقبل   -  12
ذلك بكثيـر، كانت هناك تعاليم َمـن يُـعرفون باسم “املؤسسني األوائل” 
لقانون األمم )قانون الشــــــــــعوب(، الذي اتســــــــــم بســــــــــمـة أساسية تتمثل يف 
منظور إنســــــــــاين، وهو املنظور الذي اعتمده القاضي كنســــــــــادو ترينداد  
ويشــــــــــري إىل أنـه )اجلزءان اخلامس والســــــــــادس من هذا الرأي املستقل( من 
املنظور التارخيي واملنظور األخالقي على الســــــــــواء تبوأت الشعوب مركزاً 
رئيســــــــــيًا بالفعل يف فرتة مبكرة من نشــــــــــوء قانون الشعوب )استقـل قانون 
الشــــــــــعوب عن أصوله يف القانون اخلاص(  وقد اســــــــــتُـلهم قانون الشعوب 
أصاًل من مبدأ اإلنسانية مبفهومـه الواسع، مع إلزام اجلميع بالنظام القانوين 
)احلاكم واحملكوم معًا(؛ وينظـم قانون الشــــــــــعوب جمتمعـــًا دوليًا يتشــــــــــكل 
ـمني اجتماعيًا يف إطار دول تشــــــــــمل البشــــــــــرية   من أفراد من البشــــــــــر املنظَّ
)F. Vitoria, De Indis - Relectio Prior, 1538-1539(؛ ومــــــــــن خالل 
توخيـه هبذا الشــــــــــكل، يغـدو القانون وحـده هو الذي ينظم العالقات بني 
أفراد جمتمع الشعوب العاملي )A. Gentili, De Jure Belli, 1598(  وهذا 
اجملتمع العاملي يعلـو على اإلرادة الفردية لكل دولـة )F. Vitoria(  وبالتايل 
مثـة ضرورة لـوجـود قانون الشــــــــــعوب الذي يـُـظهـر وحدة البشرية وبُـعدها 

 )F. Suárez, De Legibus ac Deo Legislatore, 1612( العاملي

ومثـة حدود ملا للدولة من ســــــــــلطـة، فالدولة ليست غاية   -  13
يف حد ذاهتا، بل هي وســــــــــيلة تكفـل النظــــــــــام االجتماعي وفقًا للمنطق 
الصحيح من أجل حتقيق الكمال يف جمتمعات الشعوب اليت تضم البشرية 
مجعــــــــــاء )H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis, 1625(  واملشــــــــــرع 
 S. Pufendorf,( خيضــــــــــع للقانون الطبيعــــــــــي املتمثل يف العقل البشــــــــــري
De Jure Naturae et Gentium, 1672(، وجيــــــــــب علــــــــــى األفــــــــــــراد يف 
 C. Wolff,( ارتباطهــــــــــــم بالدولــة أن يعملـوا معًا من أجل خيـر مشــــــــــرتك
Jus Gentium Methodo Scientifica Pertractatum, 1749(  ومنذ 
احلقبة اليت شــــــــــهدت تلك الكتابــــــــــات، تغيـر العامل بطبيعــــــــــة احلال تغيُــّراً 
كاماًل  ولكن الطموحات اإلنسانية ظلـت باقية على حاهلا  ومع نشوء 
املنظمات الدولية على مدار القرن العشــــــــــرين، أســــــــــهمت بالكثري، فـي 
وضع هناية لإلســــــــــاءات اليت تعرض هلا البشــــــــــر ولالنتهاكات اجلســــــــــيمة 
حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون اإلنساين الدويل  وقد سعـت األمم املتحدة، 
يف عصرنا إىل أن يســـــــــــود ما ميليه علينا الضمري احلقوقي العاملي وخاصة 
عندما استهدفت تأمني ظروف العيش الكرمي جلميع الشعوب وال سيما 

أولئك املعرضون للقهر 
وقدمت حمكمة العدل الدويل الدائمة القدمية مســــــــــامهتها   -  14
من أجل إنقاذ “الســــــــــكان” أو “الشعوب”، وال تزال بعض اجتهاداهتا 
القضائية املهمة يف هذا الصدد، تبـدو وكأهنا ما زالت تكتســــــــــب صبغـة 
معاصــــــــــرة  وهكذا فحىت قبــــــــــل فرتة طويلة من صــــــــــدور اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنســــــــــان يف عام 1948 لقـي املبدأ األساســــــــــي للمساواة وعدم 
التميـيز اعرتافًا قضائيًا  وأرســـــــــــى اإلعالن العاملي املبدأ، على أساس بـُـعد 
أوســــــــــع نطاقًا، وأبرزه على الصعيد العاملي، عندمــــــــــا جعل الفرد معاداًل 
للفرد، واإلنســــــــــان معاداًل لإلنســــــــــان بصرف النظر عن كونـه عضواً يف 
أقليـة ما، أو كان من ســــــــــكان منطقة ختضــــــــــع لنظام االنتداب، أو ختضع 
لنظام الوصاية بعد ذلك  وأشـار اإلعالن العاملي إىل أن “جتاهـل حقوق 
اإلنسان وازدراءها قد أفضيا إىل أعمال مهجيـة آذت الضمري اإلنسانـي” 
)الفقرة 2(  وبعد ذلك أكـد يف مادته 1 أن “مجيع الناس يولدون أحراراً 

متساوين يف الكرامة واحلقوق” 
ويشــــــــــري القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بعد ذلــــــــــك إىل أن   -  15
املؤسســــــــــات احلقوقية لنُـظم االنتداب والوصاية واإلدارة الدولية لألقاليم 
نشـــــــــــأت على التوايل، لتـســــــــــبـغ احلمايــــــــــة على أولئـك “الشــــــــــعوب” أو 
“الســــــــــكان” الذين كانوا حباجـة إليها  كانت الرتتيبات اإلقليمية ذات 
الصلة وسائل استُـنبـطـت لتحقيق هذه الغاية، ومل يكن األمر انتدابًا جملرد 
االنتداب يف حّد ذاتـه، وال كان وصاية من أجل الوصاية يف حـّد ذاهتا، 
وال كانــــــــــت اإلدارة الدولية إلقليم ما ألغــــــــــراض اإلدارة حبـّد ذاهتا  وإذا 
ما حتّولنـا إىل األســــــــــباب، وهو ما جيــــــــــب أن نفعله، ميكننا حتديد غرضها 

املشرتك وهو: محايـة “الشعوب” أو “السكان” املعنيـني 
ويـشــــــــــرع بعد ذلك يف حتـري )يف اجلزء الســــــــــابع( القلق   -  16
العميــــــــــق الذي أعربــــــــــت عنه األمم املتحدة برمتهـــــــــــا إزاء خمتلف جوانب 
املأسـاة اإلنسانية يف كوسوفو  وهلذه الغاية، يستعرض القرارات املتعاقبة 
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اليت اعتمدها جملــــــــــس األمن )يف الفــــــــــرتة 1998 - 2001(، واجلمعية 
العامة )يف الفرتة 1994 - 2008(، واجمللس االقتصادي واالجتماعي 
)1998 - 1999(، فضاًل عن التقارير )بشــــــــــأن البعثـة( والبيانات اليت 
أدلـــــــــــى هبا األمني العام )الفــــــــــرتة 1999 - 2008(، واليت يعتربها مجيعًا 
ذات أمهية كبرية، من حيث أهنا تكشــــــــــف عن الوقائع األساســــــــــية ألزمـة 

كوسوفو اليت حتاشتهـا احملكمة 
وبعد أن أشــــــــــار إىل مبــــــــــدأ أن الباطل ال يُـبىن على باطل،   -  17
)اجلزء التاســــــــــع من هذا الرأي املســــــــــتقل( حتــــــــــوَّل إىل حبـث اجلانب املهم 
املتعلق باألحوال املعيشية للسكان يف كوسوفو )اعتباراً من عام 1989( 
اســــــــــتناداً إىل الدفوع اليت قدمها املشاركون يف اإلجراءات احلالية املتعلقة 
بالفتوى املطلوبة من احملكمة، خطيــة كانت أو شفهيـة  ويشري أيضًا إىل 
االعرتاف القضائي )من جانب احملكمة اجلنائية ليوغوســــــــــالفيا السابقة(، 
وإىل القرائـن اليت توافرت بعد ذلك بشـــــــــــأن الفظائع اليت جرى ارتكاهبا 
يف كوسوفو )يف العقد 1989 - 1999(، وخيصص جانبًا مهمًا ملعاناة 

الشعب، مراعـاة لنظرة حمورها اإلنسان يف القانون الدويل املعاصر 
ويف إطار هذا املنظور، يقوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد   -  18
بإعادة تقييم الســــــــــالمة اإلقليمية يف إطار األهداف اإلنســــــــــانية للدولة، 
ويبحـــــــــــث مبدأ تقريــــــــــر املصري للشــــــــــعوب الواجب التطبيــــــــــق، وما بعد 
إهناء االســــــــــتعمار، واحلاالت اجلديدة اليت يســــــــــود فيها القهر والسيطرة 
والطغيان على حنو منهجي  ويشـــــــــــدد على األمهية األساسية، يف سياق 
أزمـة كوسوفو، واملبادئ اإلنسانية، واملساواة، وعدم التمييز، من أجل 
اســــــــــتخالص الدرس األساسي وهو: أنــه ال جيوز ألّي دولة أن تستخدم 
اإلقليــــــــــم ذريعة للفتك بالســــــــــكان؛ فهذه الفظائع إمنــــــــــا هي ارتداد عبثـي 
للدولــــــــــة عن الغايات املرجتاة منها، يف حيـن أنـها أنشــــــــــئت وتقـوم خلدمة 

البشر ال العكس 
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد )اجلزء الرابع عشر من   -  19
هذا الرأي املستقل( أن حمظورات القواعد اآلمـرة هلا تأثيـر على كل من 
املستوى الداخلي للدول واملستوى الدويل، وعلى العالقات بني الدول 
مع بعضها وفيما بينها  وكذلك على العالقات بني الدول ومجيع البشر 

املوجودين ضمن نطاق الوالية القضائية لكل منها 
ويضيف قائاًل )اجلزء اخلامس عشــــــــــر( إن دراسة خلفية   -  20
وقائع قرار جملس األمن 1244 )1999(، واليت أعقبها إعالن كوسوفو 
االســــــــــتقالل يف 17 شــــــــــباط/فرباير 2008، ال يدع جمااًل إلجراء دراسة 
“تقنيــة” وموضوعية للسؤال الذي طرحتـه اجلمعية العامة على احملكمة 
التماســــــــــًا هلذه الفتوى  وميثاق األمم املتحدة هو يف هناية املطاف الدليل 
ألّي تعليــــــــــل  ويرى القاضــــــــــي، أنـه ال ميكن النظر إىل إعالن اســــــــــتقالل 
كوسوفو بالشكل املناسب إاّل يف ضوء خلفية الوقائع املعقـدة واملأساوية 
لألزمة اإلنسانية اخلطرية يف كوسوفو، واليت بلغت ذروهتا باعتماد جملس 
األمــــــــــن لقراره 1244 )1999(  وما بــــــــــرح قانون األمم املتحدة يولـي 
اهتمامًا خاصًا إىل ظروف معيشــــــــــة الســــــــــكان، يف كوسوفو، ويف أجزاء 
أخرى متميزة يف العامل، من أجل احلفاظ على السلم واألمن الدوليني 

وأخرياً يشري القاضي كنسادو ترينداد إىل السؤال الذي   -  21
طرحه على املشــــــــــاركني يف اجللســــــــــة العلنية اليت ُعـقدت يف 11 كانون 
األول/ديســــــــــمرب 2009 واإلجابــــــــــة على هذا الســــــــــؤال من جانب 15 
منهـــــــــــم  وقد جـــــــــــرى توضيـح أن القصد من قــــــــــرار جملس األمن 1244 
)1999( هو هتيئة الظروف الستقالل ذاتـي كبيـر القدر وحكم ذاتـي يف 
كوسوفو يف ضوء الظروف الفريدة يف كوسوفو  وطـوال العقد الالحق 
)1999 - 2009(، متكـن ســــــــــكان كوســــــــــوفو، بسبب القرار 1244 
)1999( الصــــــــــادر عن جملس األمن، من تطوير قدراهتم على تولـي قدر 
كبري من احلكم الذايت، حسبما يتبني من إعالن االستقالل الذي أصدرته 
 مجعية كوســــــــــوفو يف 17 شباط/فرباير 2008  والقانون الدويل ال جييز 
وال حيظر مثل هذه اإلعالنات، ولكن نتائجها وآثارها تستدعي تدخل 

القانون الدويل 
وصحيــــــــــح أن قرار جملــــــــــس األمن التابــــــــــع لألمم املتحدة   -  22
1244 )1999( مل حيــــــــــدد وضع كوســــــــــوفو النهائــــــــــي، كما مل مينع أو 
يعرقل إعالن االســــــــــتقالل يف 17 شباط/فرباير 2008 من جانب مجعية 
كوســــــــــوفو من احلدوث  ومل يُـصدر جملس األمــــــــــن التابع لألمم املتحدة 
 أّي حكــــــــــم أيًّــــــــــا كان على سلســــــــــلة األحداث اليت وقعــــــــــت حىت اآلن، 
كمــــــــــا أن البعثـة تكيـفت مع احلالة اجلديــــــــــدة  ويبقـى هناك وجود األمم 
املتحدة يف كوســــــــــوفو، حتت مظلة قرار جملس األمن 1244 )1999(؛ 
كما أن الوجود الدائم لألمم املتحدة يف كوسوفو، يـبـدو أيضًا من اآلن 
فصاعداً، ضروريًا، لصاحل أمـن البشرية، وللمحافظة على السلم واألمن 

الدوليني يف املنطقة 
ويتضمن االقرتاح الشــــــــــامل من املبعوث اخلاص لتسوية   -  23
وضع كوســــــــــوفو، الذي قــدم يف منتصف آذار/مارس 2007 مقرتحات 
بتدابــــــــــري مفصلة هتــــــــــدف إىل: )أ( ضمان تعزيز ومحايــــــــــة حقوق الطائف 
 وأفرادهــــــــــا )مع االهتمــــــــــام بصفة خاصــــــــــة حبماية األقليــــــــــات الصربية(؛ 
)ب( الالمركزيــــــــــة الفّعالة للحكومة واإلدارة العامة )من أجل تشــــــــــجيع 
مشــــــــــاركة اجلمهور(؛ )ج( حفــــــــــظ الرتاث الثقــــــــــايف والديين ومحايتهما  
واهلــــــــــدف النهائي مــــــــــن ذلك هو إقامة وتدعيم جمتمــــــــــع دميقراطي متعدد 
األعراق، يف ظل ســــــــــيادة القانون، مع ســــــــــيادة املبدأ األساسي للمساواة 
وعدم التمييز، وممارســــــــــة احلق يف املشــــــــــاركة يف احلياة العامة، وحق كل 

امرئ يف اللجوء إىل القضاء على قـدم املساواة مع اجلميع 
وتقبل مجعية كوســــــــــوفو بصراحة يف إعالن استقالهلا يف   -  24
17 شــــــــــباط/فرباير 2008 توصيــــــــــات املبعوث اخلــــــــــاص لألمم املتحدة، 
واســــــــــتمرار وجود األمم املتحدة يف كوسوفو؛ وعالوة على ذلك تعرب 
عن التزامها “بالعمل على حنو يتفق مع مبادئ القانون الدويل وقرارات 
جملس األمن”، مبا فيها القرار 1244 )1999(  ويف واقع األمر يواصل 
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ممارســــــــــة مهامـه يف كوســــــــــوفو 
حىت اآلن  وخيتتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد مبقولة إن الدول توجد من 
أجل اإلنســــــــــان وليس العكس  ومل يعد القانون الدويل املعاصر منصرفًا 
عن مصري السكان، الذين هم أمثـن العناصر املكوِّنـة للدولــة  وقد ساعد 
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ظهــــــــــور املنظمات الدولية على وضع هنايـة لعملية نقض أهداف الدولة، 
كما اســــــــــتتبع توســــــــــيع نطاق الشــــــــــخصية القانونية الدولية توسيع نطاق 

املساءلة الدولية 

رأي مستقل للقاضي يوسف

رغم أن القاضي يوســــــــــف يتفق عمومًا يف الرأي مع فتوى احملكمة، 
فإنـه يذيِــّل الفتوى برأي مســــــــــتقل يوضـح فيـه حتفظاته اجلديـة فيما يتعلق 
أواًل مبــــــــــا يعتربه قراءة تقييدية من جانب احملكمة للســــــــــؤال الذي طرحتـه 
عليها اجلمعية العامة، وثانيًا، بإدراج احملكمة لإلطار الدســــــــــتوري الذي 
أنشـئ حتت رعاية بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف فئـة 
الصكــــــــــوك القانونيــة الدوليــة الواجبــة التطبـيــق الــــــــــيت يـُـرجــع إليهــا لتقيـيـم 

توافــق إعــالن االستقالل مع القانون الدويل 
ففيما يتعلق باملسألة األوىل، يرى القاضي يوسف أن السؤال الذي 
طرحته اجلمعية العامة على احملكمة مل يتعلق فحسب مبا إذا كان القانون 
الدويل الواجب التطبيق حيظر إعالن االســــــــــتقالل على هذا النحو أم ال  
فإعالن االستقالل هو تعبري عن مطالبة بدولة منفصلة  ومن وجهة النظر 
القانونية يتعلق الســــــــــؤال أيضًا مبا إذا كانت العملية اليت سعـى من خالهلا 
شــــــــــعب كوسوفو إىل إنشــــــــــاء دولتـه اخلاصة تنطوي على انتهاك للقانون 
الدويل وما إذا كان ميكن اعتبار تلك العملية مّتســــــــــقـة مع ذلك القانون 

نظراً الحتمال وجود حق إجيابـي ميكن أن جيعلها مشروعـة 
ويرى القاضي يوسف أن من املؤسف أن احملكمة قررت أاّل تتناول 
هذا اجلانب املهم من السؤال، وبـذا مل تغتنم الفرصة اليت أتاحها هلا طلب 
اجلمعيــــــــــة العامة لتحديد نطاق احلق يف تقرير املصري ومضمونـه القانوين، 

يف مرحلة ما بعد االستعمار  وكان تناول مسألة تقرير املصري وتوضيح 
مدى انطباقها على هذه القضية احملددة من شــــــــــأنه أن يسمح للمحكمة 
بأن تســــــــــهم، يف مجلة أمور، يف منع إســــــــــاءة استخدام هذا احلق اهلام من 
جانب مجاعات تشجع االنقسامات العرقية والقبلية داخل دول قائمـة 

وينتقـل القاضي يوســــــــــف بعد ذلــــــــــك إىل توضيح آرائـه اخلاصة فيما 
يتعلق مبفهوم احلق يف تقرير املصري يف مرحلة ما بعد االستعمار، ونطاق 
تطبيقـــــــــــه  وهو يـــــــــــرى أن هذا احلق قابل للتطبيق بصورة رئيســــــــــية داخل 
الدول، ويبحـث الظروف االســــــــــتثنائية اليت جيــــــــــوز فيها للمطالبة بتقرير 
املصــــــــــري على الصعيد اخلارجي أن يلقـى دعمًا من القانون الدويل، فضاًل 

عن الشروط اليت جيب على مثل تلك املطالبة أن تلبيهـا 
وفيما يتعلــق باملســــــــــألــة الثانيــة، املتعلقــــــــــــة بالطابــع القانـونــي واملركـز 
القانـونـي لإلطار الدســــــــــتوري لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو اللذين سنَّـهما 
املمثــــــــــل اخلاص لألمــــــــــني العام لألمم املتحدة، يـرى القاضي يوســــــــــف أن 
السلطات التشريعية املمنوحـة للممثل اخلاص لألمني العام، مل تُـمنـح لسـن 
القواعــــــــــد واملبادئ القانونية الدولية، وإمنا إلصدار القوانني واألنظمة اليت 

تنطبق حصراً على كوسوفو 
وطبقًا ملا يقولـه، فإن اإلطار الدســــــــــتوري وكذلك األنظمة األخرى 
مجيعهـا اليت سنـها املمثل اخلاص لألمني العام هـي جزء من النظام القانوين 
الداخلي املنشـــــــــــأ على أساس السلطة املســــــــــتمدة من صــك قانوين دويل  
ولئـن كانـت هذه السلطة مصدرها دويل فال يؤهل ذلك األنظمة لتكون 
جــــــــــزًءا من القانون الدويل  ونظراً ألن اإلطار الدســــــــــتوري ليس يف رأيـه 
جزًءا من القانون الدويل، مل يكن ينبغي للمحكمة أن تأخذه يف االعتبار 

لدى تقييمهـا لتوافق إعالن استقالل كوسوفو مع القانون الدويل 
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يف القضيــــــــــة املرفوعة بصــــــــــدد بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنســــــــــا 
)مجهورية الكونغو ضد فرنســــــــــا(، أصدرت حمكمــــــــــة العدل الدولية أمراً 
يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، تسجل فيه وقف الدعوى واألمر 

بشطب القضية من جدول احملكمة 
وكانــــــــــت هيئة احملكمــــــــــة مؤلفة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *
وكان نص األمر على النحو التايل:

“إن هيئة حمكمة العدل الدولية املؤلفة على النحو املبني أعاله،
وإذ تضع يف اعتبارها املادة 48 من النظام األساسي للمحكمة، 

والفقرة 2 من املادة 89 من الئحة احملكمة،
وإذ تضــــــــــع يف اعتبارهــــــــــا العريضة املقدمــــــــــة إىل قلم احملكمة يف 
9 كانون األول/ديســــــــــمرب 2002، اليت ســــــــــعت مبوجبها مجهورية 
الكونغو، يف إشــــــــــارة إىل الفقرة 5 من املادة 38 من الئحة احملكمة، 
إىل رفع دعوى ضد اجلمهورية الفرنسية فيما خيتص بالنزاع الناشئ 

عن بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا،
وإذ تضع يف اعتبارها الرسالة املوجهة من وزير خارجية فرنسا 
املؤرخة 8 نيســــــــــان/أبريل 2003، واليت تلقاها قلم احملكمة يف 11 
نيســــــــــان/أبريل 2003، وأعربت مبوجبها فرنسا صراحة عن قبوهلا 

اختصاص احملكمة بالنظر يف الدعوى،
وإذ تضع يف اعتبارها قيد القضية يف اجلدول العام للمحكمة يف 

11 نيسان/أبريل 2003،
وإذ تضــــــــــع يف اعتبارهــــــــــا األمر الصــــــــــادر يف 17 حزيران/يونيه 
2003 الــــــــــذي بتت احملكمة مبوجبــــــــــه يف طلب تطبيق تدبري حتفظي 
املقدم من مجهورية الكونغو يف 9 كانون األول/ديسمرب 2002،

وإذ تضع يف اعتبارها األمر الصادر يف 11 متوز/يوليه 2003 
الــــــــــذي قام مبوجبه رئيس احملكمة، مراعاة التفاق الطرفني، بتحديد 
يوم 11 كانون األول/ديســــــــــمرب 2003 أجــــــــــاًل ُتقّدم فيه مذكرة 
مجهورية الكونغــــــــــو، ويوم 11 أيار/مايــــــــــو 2004 أجاًل ُتقّدم فيه 

املذكرة املضادة من اجلمهورية الفرنسية،

وإذ تضع يف اعتبارها املذكرة واملذكرة املضادة املقدمتني على 
النحو الواجب من الطرفني يف غضون األجلني املذكورين،

وإذ تضــــــــــع يف اعتبارها األمر الصــــــــــادر يف 17 حزيران/يونيه 
2004 الــــــــــذي أذنت مبوجبــــــــــه احملكمة، مراعاة التفــــــــــاق الطرفني 
والظروف اخلاصة احمليطة بالقضيــــــــــة، بأن تودع مجهورية الكونغو 
مذكــــــــــرة جوابية وأن تودع اجلمهورية الفرنســــــــــية مذكرة تعقيبية، 
وحّددت يومي 10 كانون األول/ديسمرب 2004 و10 حزيران/

يونيه 2005 أجلني إليداع املذكرتني ِتباعًا،
وإذ تضع يف اعتبارها األوامــــــــــر الصادرة يف 8 كانون األول/
ديســــــــــمرب 2004 و29 كانون األول/ديسمرب 2004 و11 متوز/
يوليه 2005 و11 كانــــــــــون الثاين/يناير 2006، اليت قام مبوجبها 
رئيــــــــــس احملكمة، مراعاة لألســــــــــباب اليت أبدهتــــــــــا مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة والتفاق الطرفــــــــــني، بتمديد تلك اآلجــــــــــال ِتباعًا إىل 
10 كانــــــــــون الثاين/ينايــــــــــر 2005 و11 متوز/يوليه 2005 و11 
كانون الثاين/يناير 2006 و11متوز/يوليه 2006 إليداع املذكرة 
اجلوابية، و10 آب/أغسطس 2005 و11 آب/أغسطس 2006 
و10 آب/أغســــــــــطس 2007 و11 آب/أغسطس 2008 إليداع 

املذكرة التعقيبية،
وإذ تضــــــــــع يف اعتبارهــــــــــا املذكرتني اجلوابيــــــــــة والتعقيبية اللتني 
أودعهما الطرفان على النحو الواجب يف غضون اآلجال املذكورة، 

حسب آخر متديد هلا،
وإذ تضــــــــــع يف اعتبارها األمر الصادر يف 16 تشــــــــــرين الثاين/
نوفمــــــــــرب 2009 الذي أذنت مبوجبه احملكمة، يف إشــــــــــارة إىل املادة 
101 مــــــــــن الئحة احملكمــــــــــة ومراعاة التفاق الطرفــــــــــني والظروف 
اخلاصــــــــــة احمليطــــــــــة بالقضية، بتقــــــــــدمي مذكرة إضافية مــــــــــن مجهورية 
الكونغو متبوعة مبذكرة إضافية من اجلمهورية الفرنسية، وحّددت 
يومي 16 شــــــــــباط/فرياير 2010 و17 أيار/مايو 2010 كأجلني 

إليداع املذكرتني ِتباعًا،
وإذ تضــــــــــع يف اعتبارها املذكرتني اإلضافيتــــــــــني املقدمتني على 

النحو الواجب من الطرفني يف غضون األجلني احملّددين،
وإذ تضع يف اعتبارها الرســــــــــالتني املؤرختني 9 شــــــــــباط/فرباير 
2010 اللتني قام مبوجبهمــــــــــا رئيس قلم احملكمة بأمور منها إبالغ 
الطرفــــــــــني بــــــــــأن احملكمة تصرفت وفقًا للفقرة 1 مــــــــــن املادة 54 من 
الئحــــــــــة احملكمة فحّددت يــــــــــوم االثنني 6 كانون األول/ديســــــــــمرب 

2010 موعداً لبدء املرافعات الشفوية يف القضية،

 181 - بعض اإلجراءات الجنائية في فرنسا )جمهورية الكونغو ضد فرنسا(
)وقف الدعوى(

األمر الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
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وحيث إنه مبوجب رســــــــــالة مؤرخة 5 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 
2010 تلقاهــــــــــا قلم احملكمة يف اليوم ذاته عن طريق الفاكس، أبلغ 
وكيل مجهورية الكونغو احملكمة، مشــــــــــرياً إىل املادة 89 من الئحة 
احملكمة، بأن حكومته تســــــــــحب عريضتها اليت أقامت هبا الدعوى 
وطلــــــــــب من احملكمة أن تصدر أمراً تســــــــــجل به وقف الدعوى وأن 

توجه تعليمات بشطب القضية من اجلدول،
وحيث إنه قد أحيلت نسخة من تلك الرسالة فوراً إىل حكومة 
اجلمهورية الفرنســــــــــية، أُبلغت فيها بأن األجــــــــــل املنصوص عليه يف 
الفقرة 2 من املادة 89 من الئحة احملكمة، الذي يتسىن يف غضونه 

للجمهوريــــــــــة الفرنســــــــــية االعرتاض على وقف الدعــــــــــوى، قد ُحدد 
ليكون يوم 12 تشرين الثاين/نوفمرب 2010،

وحيث إنه مبوجب رســــــــــالة مؤرخة 8 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 
2010 تلقاهــــــــــا قلم احملكمــــــــــة يف اليوم ذاته عــــــــــن طريق الفاكس، 
أبلغت وكيلة اجلمهورية الفرنسية احملكمة بأن حكومتها ليس لديها 

اعرتاض على وقف مجهورية الكونغو للدعوى،

تسجل رمسيًا وقف الدعوى املرفوعة من مجهورية الكونغو،
وتأمر بشطب القضية من اجلدول ”

182 - القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(

الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
أصدرت احملكمة، يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، حكمها يف 
القضيــــــــــة املتعلقة بـأمحدو صاديو ديالو )مجهورية غينيا ضد مجهورية 

الكونغو الدميقراطية( 
وكان هيئة احملكمة مؤلفة على النحو التايل: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضاة اخلصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان اخلاصان ماهيو ومامبويا؛ ورئيس 

قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 165( على النحو التايل:

…“
فإن احملكمة،

بأغلبية مثانية أصوات مقابل ستة أصوات،  )1(
تقضي بأن طلب مجهورية غينيا بشأن القبض على السيد ديالو 

واحتجازه يف فرتة 1988 - 1989 غري مقبول؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
أبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، وغرينوود؛ 

والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون: القضاة اخلصاونة، وســــــــــيما، وبنونة، وكنسادو 

ترينداد، ويوسف؛ والقاضي اخلاص ماهيو؛
باإلمجاع،  )2(

تقضي بأنه، فيما يتعلق بالظروف اليت طرد فيها الســــــــــيد ديالو 
من إقليــــــــــم الكونغو يف 31 كانــــــــــون الثاين/يناير 1996، انتهكت 
مجهورية الكونغو الدميقراطية املــــــــــادة 13 من العهد الدويل اخلاص 

باحلقــــــــــوق املدنية والسياســــــــــية والفقرة 4 من املــــــــــادة 12 من امليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛

باإلمجاع،  )3(

تقضي بأنه، فيما يتعلق بالظروف اليت قبض فيها على الســــــــــيد 
ديالو واحتجــــــــــز يف فرتة 1995 - 1996 بغيــــــــــة طرده، انتهكت 
مجهورية الكونغو الدميقراطية الفقرتني 1 و2 من املادة 9 من العهد 
الــــــــــدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياســــــــــية واملــــــــــادة 6 من امليثاق 

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛

بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )4(

تقضي بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بعدم إبالغها السيد 
ديالو، دون تأخري، عند احتجازه يف فرتة 1995 - 1996، حبقوقه 
مبوجــــــــــب الفقرة 1 )ب( من املادة 36 مــــــــــن اتفاقية فيينا للعالقات 
القنصليــــــــــة، انتهكت االلتزامات الواقعــــــــــة على عاتقها مبوجب تلك 

الفقرة الفرعية؛

املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
اخلصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 
وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي 

اخلاص ماهيو؛

املعارضون: القاضي اخلاص مامبويا؛

بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل صوتني،  )5(

ترفــــــــــض كل اســــــــــتنتاجات مجهوريــــــــــة غينيا األخــــــــــرى املتعلقة 
 بالظــــــــــروف اليت قبــــــــــض فيها على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجز يف فرتة 

1995 - 1996 بغية طرده؛
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املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
اخلصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون: القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد؛ والقاضي اخلاص 

ماهيو؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة،  )6(

تقضي بــــــــــأن مجهورية الكونغو الدميقراطيــــــــــة مل تنتهك حقوق 
الســــــــــيد ديالو املباشرة بصفته شريكًا يف شــــــــــركيت أفريكوم - زائري 

وأفريكونتينرز - زائري؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
سيما، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، 

وغرينوود؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون: القضاة اخلصاونة، وبنونة، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف؛ والقاضي اخلاص ماهيو؛
)7( باإلمجاع،

تقضي بأن على مجهورية الكونغو الدميقراطية التزامًا بأن تقدم 
جــــــــــرباً مالئمًا، يف شــــــــــكل تعويض، إىل مجهوريــــــــــة غينيا عن النتائج 
الضارة النتهــــــــــاكات االلتزامات الدولية املشــــــــــار إليها يف الفقرتني 

الفرعيتني )2( و)3( أعاله؛
باإلمجاع،  )8(

تقرر أن تبت احملكمة يف مسألة اجلرب الواجب جلمهورية غينيا، 
يف حالة عدم اتفاق الطرفني بشأن هذه املسألة يف غضون ستة أشهر 
مــــــــــن تاريخ هذا احلكم، وحتتفظ هلذه الغاية باإلجراءات الالحقة يف 

القضية” 

*
*  *

وذيل القضاة اخلصاونة وســــــــــيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
حكم احملكمة بإعالن مشرتك؛ وذيل القاضيان اخلصاونة ويوسف حكم 
احملكمة برأي خمالف مشــــــــــرتك؛ وذيــــــــــل القاضيان كيث وغرينوود حكم 
احملكمة بإعالن مشرتك؛ وذيل القاضي بنونة حكم احملكمة برأي خمالف؛ 
وذيل القاضي كنســــــــــادو ترينداد احملكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيل القاضي 
اخلاص ماهيو حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذيل القاضي اخلاص مامبويا 

حكم احملكمة برأي مستقل 

*
*  *

بعد التذكري بتاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفني )الفقرات 1 إىل 
14 من احلكم(، تقدم احملكمة تعليلها يف أربعة أجزاء 

معلومات أساسية عامة عن الوقائع  أواًل - 
)الفقرات 15 - 20(

ختصــــــــــص احملكمة جزءهــــــــــا األول من حكمهــــــــــا للتذكري مبعلومات 
أساســــــــــية عامة عــــــــــن وقائع القضية  وتالحظ أهنــــــــــا أعلنت، يف حكمها 
املــــــــــؤرخ 24 أيار/مايــــــــــو 2007، أن عريضــــــــــة مجهوريــــــــــة غينيا مقبولة 
 فيمــــــــــا يتعلق حبماية حقوق الســــــــــيد أمحدو صاديو ديالــــــــــو بصفته فرداً، 
وفيما يتعلق حبماية حقوقه املباشرة بصفته شريكا يف شركيت أفريكوم - 
زائري وأفريكونتينرز - زائري  وتذكر أهنا ستنظر بالتايل تباعًا يف مسائل 
محاية حقوق ديالو بصفتــــــــــه فرداً )الفقرات 21 - 98( ومحاية حقوقه 
املباشــــــــــرة بصفته شريكًا يف شــــــــــركيت أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - 
زائــــــــــري )الفقرات 99 - 159(  وعلى ضــــــــــوء النتائج اليت تتوصل إليها 
احملكمة بشــــــــــأن هاتني املســــــــــألتني، ســــــــــتنظر عندئذ يف طلبات اجلرب اليت 

قدمتها غينيا يف استنتاجاهتا اخلتامية )الفقرات 160 - 164( 
محاية حقوق السيد ديالو بصفته فرداً   ثانيًا - 

)الفقرات 21 - 98(
تدعي غينيا، يف حججها املقدمة يف األخري، أن الســــــــــيد ديالو كان 
ضحية لتدابري القبض واالحتجاز اليت اختذهتا سلطات مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة انتهاكًا للقانون الدويل يف الفرتة 1988 - 1989، وكان 
ضحية تدابري قبض واحتجاز وطرد اختذهتا انتهاكًا أيضًا للقانون الدويل، 
يف الفرتة 1995 - 1996  وتستنتج غينيا من هذا أنه حيق هلا أن متارس 

احلماية الدبلوماسية ملواطنها يف هذا الصدد 
وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية أن الطلب املتعلق باألحداث 
الــــــــــيت وقعت يف الفــــــــــرتة 1988 - 1989 تأخر تقدميــــــــــه وجيب بالتايل 
رفضه  واحتياطيًا، تؤكد أن الطلب املذكور يتعني رفضه لعدم استنفاد 
ســــــــــبل االنتصاف احمللية، أو رفضه يف اجلوهر  وتنكر مجهورية الكونغو 
الدميقراطية أن تكون معاملة الســــــــــيد ديالو يف الفرتة 1995 - 1996 

انتهكت التزاماهتا مبوجب القانون الدويل 
الطلب املتعلق بتدابري القبض واالحتجاز املتخذة   ألف - 

 ضد السيد ديالو يف الفرتة 1988 - 1989 
)الفقرات 24 - 48(

ولكي تقرر احملكمة ما إذا كان الطلب املتعلق باألحداث اليت وقعت 
يف الفــــــــــرتة 1988 - 1989 قــــــــــد تأخر تقدميه، يتعني على احملكمة أواًل 
أن تتحقــــــــــق على وجه التدقيق من وقت تقدمي هذا الطلب ألول مرة يف 

الدعوى احلالية 
وتالحظ احملكمــــــــــة، بادئ ذي بدء، أنه ينبغــــــــــي اإلحاطة علمًا بأنه 
ليــــــــــس مثة يف عريضة إقامة الدعوى املؤرخة 28 كانون األول/ديســــــــــمرب 
1998، ما يشري إىل األحداث اليت وقعت يف الفرتة 1988 - 1989، 
ومل تذكر هذه الوقائع يف مذكرة غينيا املؤرخة 23 آذار/مارس 2001 
واملقدمــــــــــة عماًل بالفقرة 1 من املــــــــــادة 49 من الئحة احملكمة  وتالحظ 
أنه مل ترد اإلشارة ألول مرة إىل القبض على السيد ديالو واحتجازه يف 



166

الفــــــــــرتة 1988 - 1989 إاّل بعــــــــــد أن أودع الطرف املدعي مالحظاته 
اخلطية بشــــــــــأن الدفوع االبتدائية اليت أثارها الطرف املدعى عليها يف 7 

متوز/يوليه 2003 
ويف رأي احملكمــــــــــة، ال ميكن اعتبار الطلــــــــــب املتعلق باألحداث اليت 
وقعــــــــــت يف الفــــــــــرتة 1988 - 1989 طلبًا قدمته غينيا يف “املالحظات 
اخلطيــــــــــة” املؤرخة 7 متوز/يوليــــــــــه 2003  واســــــــــتناداً إىل احملكمة، فإن 
الغرض من تلك املالحظات كان هو الرد على دفوع مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة فيما يتعلــــــــــق باملقبولية  وملا كانت هــــــــــذه إجراءات عارضة 
فتحت مبقتضى الدفوع االبتدائيــــــــــة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، فإن 
غينيا مل تقدم أّي استنتاج غري تلك االستنتاجات املتعلقة جبوهر الدفوع 
والكيفيــــــــــة اليت ينبغي أن تتناوهلا هبا احملكمة  وبناًء عليه، فإن املالحظات 
اخلطية املؤرخة 7 متوز/يوليه 2003 ال ميكن تفســــــــــريها بأهنا تدرج طلبًا 
إضافيًا من الطرف املدعي يف الدعوى  وبصفة خاصة، تواصل احملكمة 
لتالحــــــــــظ أن غينيا قدمت ألول مرة طلبها فيمــــــــــا يتعلق باألحداث اليت 
وقعــــــــــت يف الفرتة 1988 - 1989 يف مذكرهتا اجلوابية املودعة يف 19 
تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2008، وبعــــــــــد أن أصدرت احملكمة حكمها يف 
الدفــــــــــوع االبتدائية  وتصف املذكرة اجلوابيــــــــــة بتفصيل الظروف احمليطة 
بالقبض على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجازه يف الفــــــــــرتة 1988 - 1989، 
وتذكر أن هذه األعمال “تندرج قطعًا يف زمرة األعمال غري املشروعة 
اليت تســــــــــعى غينيا إىل مســــــــــاءلة الطرف املدعى عليه عنها دوليًا” وتشري 
ألول مرة، من زاوية الطرف املدعي، إىل االلتزامات الدولية، وال سيما 
االلتزامات املستندة إىل معاهدات، اليت أخل هبا الطرف املدعى عليه فيما 

يتصل باألعمال املقصودة 
وبعد أن حددت احملكمــــــــــة بالتدقيق الوقت الذي أدرج فيه الطلب 
املتعلق بأحداث الفرتة 1988 - 1989 يف الدعوى، أمكن هلا أن تقرر 
ما إذا كان ينبغــــــــــي اعتبار ذلك الطلب متأخراً وبالتايل غري مقبول  وال 
مينــــــــــع احلكم الصادر يف 27 أيار/مايو 2007 بشــــــــــأن الدفوع االبتدائية 
جلمهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية الطرف املدعــــــــــى عليه من أن يدفع بأن 
الطلــــــــــب اإلضايف تأخر تقدميه، إذ قدم الطلب، كما ســــــــــبق ذكره، بعد 

صدور حكم عام 2007 
واســــــــــتناداً إىل االجتهاد املتعلق بتقــــــــــدمي – طرف مدع – لطلبات 
إضافيــــــــــة أثناء ســــــــــري الدعوى، تــــــــــرى احملكمة أن تلــــــــــك الطلبات تكون 
غري مقبولة إذا كان من شــــــــــأهنا، إن نظــــــــــر فيها، تغيري “موضوع النزاع 
املعروض أصــــــــــاًل ]على احملكمة[ مبقتضى العريضــــــــــة” )النزاع اإلقليمي 
والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبــي )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانيًا(، 

الصفحة 695، الفقرة 108( 
غــــــــــري أن احملكمة تذكر بأنه ســــــــــبق هلا أن أوضحــــــــــت أن “جمرد كون 
الطلب جديداً ليس يف حد ذاته أمراً حامسًا يف تقرير مسألة املقبولية” وأنه:
“لتقريــــــــــر مقبوليــــــــــة طلب جديــــــــــد قدم خالل ســــــــــري الدعوى 
ســــــــــيلزمـ]ها[ أن تنظر فيما إذا كان الطلب املعين، ‘رغم كونه طلبًا 

جديــــــــــداً من الناحية الشــــــــــكلية، ميكن اعتباره مشــــــــــمواًل يف جوهره 
بالطلــــــــــب األصلي’ ”  )النزاع اإلقليمــــــــــي والبحري بني نيكاراغوا 
وهندوراس يف البحر الكاريبــي )نيكاراغوا ضد هندوراس(، احلكم، 
تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانيًا(، الصفحة 695، 
الفقــــــــــرة 110، يف معرض االستشــــــــــهاد جزئيــــــــــًا باحلكم الصادر يف 
القضيــــــــــة املتعلقة ببعض أراضي الفوســــــــــفات يف ناورو )ناورو ضد 
أســــــــــرتاليا( الدفوع االبتدائية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 

لعام 1992، الصفحتان 265 - 266، الفقرة 65( 
وبعبارة أخرى، فإن الطلــــــــــب اجلديد ال يكون مقبواًل تلقائيًا؛ 
واالعتبار احلاسم هو طبيعة الصلة بني ذلك الطلب والطلب املقدم 

يف عريضة إقامة الدعوى 
ويف هــــــــــذا الصدد، أتيحت للمحكمة أيضًا فرصة اإلشــــــــــارة إىل أنه 
للخروج باســــــــــتنتاج مفــــــــــاده أن طلبًا ما مشــــــــــمول، يف جوهره، بالطلب 
األصلــــــــــي، “ال يكفي أن تكون بينهما صلــــــــــة ذات طابع عام” )النزاع 
اإلقليمــــــــــي والبحري بــــــــــني نيكاراغــــــــــوا وهندوراس يف البحــــــــــر الكارييب 
)نيكاراغــــــــــوا ضد هندوراس(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 

2007 )ثانيًا(، الصفحة 695، الفقرة 110( 
وتذكــــــــــر احملكمة بأنه لقبول الطلب اإلضايف، ال بّد أن يكون وارداً 
ضمنًا يف العريضة أو ينشــــــــــأ مباشــــــــــرة عن املســــــــــألة اليت تشّكل موضوع 

العريضة 
ويتعذر على احملكمة أن تعترب هذا الطلب “وارداً ضمنًا” يف الطلب 
األصلــــــــــي املبني يف العريضة  ويتعلق الطلــــــــــب األول بانتهاكات للحقوق 
الفردية للسيد ديالو ادعت غينيا أهنا نتجت عن تدابري القبض واالحتجاز 
والطرد املتخذة ضــــــــــده يف الفرتة 1995 - 1996  ويصعب على املرء 
أن يرى كيف أن ادعاءات متعلقة بتدابري قبض واحتجاز أخرى، اختذت 
يف وقت خمتلف وظــــــــــروف خمتلفة، ميكن اعتبارهــــــــــا “واردة ضمنًا” يف 
العريضــــــــــة املتعلقة بأحداث وقعت يف الفرتة 1995 - 1996  ويصدق 
هذا بصفة خاصة ال سيما وأن األسس القانونية للقبض على السيد ديالو 
يف الفرتة 1988 - 1989، من جهة، ويف الفرتة 1995 - 1996 من 
جهة أخرى خمتلفة متامًا  فاحتجازه األول جرى يف إطار حتقيق جنائي يف 
تدليس فتحه مكتب املدعي العام يف كينشاســــــــــا  واالحتجاز الثاين ُأمر به 
بغرض تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، أّي يف إطار إجراء إداري  ويستتبع ذلك، 
يف مجلة نتائج أخرى، أن القواعد الدولية الواجبة التطبيق – واليت اهتمت 
مجهورية الكونغــــــــــو الدميقراطية بانتهاكها – خمتلفة جزئيًا وأن وســــــــــائل 
االنتصاف احمللية اليت تتوقف على استنفادها ممارسة احلماية الدبلوماسية 

خمتلفة بطبعها هي أيضًا 
وترى احملكمــــــــــة أن هذه النقطة األخرية تســــــــــتحق عناية خاصة  فبما 
أن الطلب اجلديد مل يقدم، كما ســــــــــلفت مالحظته، إاّل يف مرحلة املذكرة 
اجلوابيــــــــــة، فإن الطرف املدعى عليه مل يعد بإمكانه أن يقدم دفوعًا ابتدائية 
بشــــــــــأنه، ما دام أن تلــــــــــك الدفوع يتعني تقدميها، مبوجــــــــــب املادة 79 من 
الئحة احملكمة اليت تســــــــــري على تلــــــــــك اإلجراءات، يف غضون أجل تقدمي 
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املذكرة املضادة )ومبوجب تلك املادة النافذة منذ 1 شباط/فرباير 2001، 
يف غضــــــــــون ثالثة أشــــــــــهر من تقدمي املذكرة(  وحــــــــــق الطرف املدعى عليه 
يف تقــــــــــدمي دفوع ابتدائية، أّي دفــــــــــوع يتعني على احملكمة أن تبت فيها قبل 
البدء يف مناقشة اجلوهر )انظر مسائل تفسري وتطبيق اتفاقية مونرتيال لعام 
1971، الناشــــــــــئة عن حادث لوكريب اجلوي )اجلماهرييــــــــــة العربية الليبية 
ضد اململكة املتحدة(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1998، 
الصفحة 26، الفقرة 47(، حق إجرائي أساســــــــــي  وُينتهك هذا احلق إذا 
قدم الطرف املدعي طلبــــــــــًا جديداً يف جوهره بعد املذكرة املضادة، أّي يف 
وقت ال يزال فيه بإمكان الطرف املدعى عليهِ أن يثري دفوعًا بشأن املقبولية 
واالختصــــــــــاص، لكن ال يكون بإمكانه تقدمي دفوع ابتدائية  وينســــــــــحب 
هذا بصفة خاصة على قضية تتعلق باحلماية الدبلوماســــــــــية إذا كان الطلب 
اجلديــــــــــد، كما هو األمــــــــــر يف هذه النازلــــــــــة، يتعلق بوقائع تكون وســــــــــائل 
االنتصاف املتاحة بشأهنا يف النظام احمللي خمتلفة عن وسائل االنتصاف اليت 

ميكن التماسها فيما يتعلق بالوقائع اليت يستند إليها الطلب األول 
وترى احملكمة أنه ال ميكن القول بأن الطلب اجلديد املتعلق بأحداث 

الفرتة 1988 - 1989 “وارد ضمنًا” يف العريضة األوىل 
وألســــــــــباب مماثلة، ال ترى احملكمة أّي إمكانية تتيح هلا أن تستنتج أن 
الطلب اجلديد “ينشأ مباشرة عن املسألة اليت تشكل موضوع العريضة”  
وســــــــــيكون غريبًا للغاية اعتبار الطلب املتعلــــــــــق بأحداث الفرتة 1988 - 
1989 طلبًا “ناشــــــــــئًا مباشرة” عن املسألة اليت تشكل موضوع العريضة 
ألن الطلب يتعلق بوقائع، تعرفها غينيا معرفة تامة يف تاريخ إيداع العريضة، 
وســــــــــابقة يف وقوعها بفرتة طويلة على الوقائع اليت قدمت بشأهنا العريضة 

)يف اجلزء املتعلق منها باالنتهاك املزعوم حلقوق السيد ديالو الفردية( 
ولكل األســــــــــباب املبينة أعاله، تســــــــــتنتج احملكمة أن الطلب املتعلق 
 بتدابــــــــــري القبض واالحتجــــــــــاز املتخذة يف حق الســــــــــيد ديالــــــــــو يف الفرتة 

1988 - 1989 غري مقبول 
وعلى ضوء االستنتاج الوارد أعاله، ترى احملكمة أهنا ليست حباجة 
إىل أن تنظر فيمــــــــــا إذا كان حيق جلمهورية الكونغو الدميقراطية أن تثري، 
يف هذه املرحلة من الدعوى، دفعًا بشــــــــــأن الطلب املعين استناداً إىل عدم 
استنفاد سبل االنتصاف احمللية، أو، إذا كان األمر كذلك، أن تنظر فيما 

إذا كان ذلك الدفع مربراً 
الطلب املتعلق بتدابري القبض واالحتجاز والطرد املتخذة  باء - 

 ضد السيد ديالو يف الفرتة 1995 - 1996 
)الفقرات 49 - 98(

تقدم احملكمة تعليلها بشأن هذه النقطة يف مبحثني، خيصص األول 
منهما للوقائع الثابتة يف القضية وخيصص الثاين للنظر يف هذه الوقائع على 
ضــــــــــوء القانون الدويل الواجب التطبيــــــــــق، أي: )أ( العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياســــــــــية؛ )ب( وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنســــــــــان 
والشعوب؛ )ج( وحظر إخضاع حمتجز لسوء املعاملة؛ )د( واتفاقية فيينا 

للعالقات القنصلية 

الوقائع )الفقرات 49 - 62(  - 1
تذكر احملكمة بأن الطرفني يســــــــــلمان ببعض الوقائع املتعلقة بتدابري 
القبض واالحتجاز والطرد املتخذة ضد الســــــــــيد ديالو يف الفرتة الفاصلة 
بني تشرين األول/أكتوبر 1995 وكانون الثاين/يناير 1996؛ أما بعض 
الوقائع األخرى فهي حمل خالف  وتســــــــــرد بإجياز )الفقرة 50( الوقائع 
الــــــــــيت يتفق عليها الطرفان، قبل أن تنتقل إىل الوقائع اليت خيتلف بشــــــــــأهنا 
الطرفان اختالفًا بّينًا  وهتم هذه األخرية، من جهة، وضع الســــــــــيد ديالو 
بني 5 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، عندما ألقي عليه القبض ألول مرة، 
و10 كانون الثاين/يناير 1996 عندما أفرج عنه، وهتم من جهة أخرى، 
وضعه خالل الفرتة الفاصلة بني هذا التاريخ األخري وتاريخ طرده الفعلي 

يف 31 كانون الثاين/يناير 1996 
ففيما يتعلق بالفرتة األوىل من هذه الفرتات، تدعي غينيا أن السيد 
ديالو ظل حمتجزاً باســــــــــتمرار ملدة 66 يومًا على التوايل  واســــــــــتناداً إىل 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإن الســــــــــيد ديالو مل حيتجز إاّل يومني يف 
احلالــــــــــة األوىل، مث ملــــــــــدة ال تزيد على مثانية أيام فيمــــــــــا بعد  وفيما يتعلق 
بالفرتة من 10 كانون الثاين/يناير إىل 31 كانون الثاين/يناير 1996، 
تؤكد غينيا أن السيد ديالو ألقي عليه القبض من جديد يف 14 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 1996، بأمر من رئيس الــــــــــوزراء الكونغويل بغرض تنفيذ 
مرســــــــــوم الطرد، وظل حمتجزاً إىل أن مت ترحيله من مطار كينشاســــــــــا يف 
31 كانون الثاين/ينايــــــــــر، أّي لفرتة أخرى دامت 17 يومًا  ومن جهة 
أخرى، تدعي مجهورية الكونغو الدميقراطية أن الســــــــــيد ديالو ظل طليقًا 
من 10 كانون الثاين/ينايــــــــــر إىل 25 كانون الثاين/يناير 1996، وهو 
التاريخ الذي ألقي فيه القبض عليه قبل طرده بعد ذلك بأيام قالئل، يف 

31 كانون الثاين/يناير 
وباإلضافة إىل ذلك، تذكر احملكمة بأن الطرفني خيتلفان أيضًا بشأن 
الكيفية اليت عومل هبا السيد ديالو خالل الفرتات اليت سلبت فيها حريته 
ويف مواجهة هذا اخلالف بني الطرفني بشــــــــــأن وجود الوقائع ذات 
الصلــــــــــة بالبت يف القضيــــــــــة، يتعني على احملكمة أن تتناول أواًل مســــــــــألة 
عــــــــــبء اإلثبات  وتذكر احملكمــــــــــة بأنه، كقاعدة عامــــــــــة، على الطرف 
املدعــــــــــي لواقعة مؤيدة لدعــــــــــواه أن يثبت وجود تلك الواقعة )انظر آخر 
حكــــــــــم هلا، وهو احلكــــــــــم الصادر يف القضية املتعلقــــــــــة بطاحونيت اللباب 
على هنــــــــــر أوروغواي )األرجنتــــــــــني ضد أوروغــــــــــواي(، احلكم املؤرخ 
20 نيســــــــــان/أبريل 2010، الفقرة 162(  غري أهنا تشــــــــــري إىل أنه من 
 اخلطأ اعتبار هذه القاعدة، املســــــــــتندة إىل مقولــــــــــة “البينة على املدعي” 
)onus probandi incumbit actori(، مبــــــــــدأ مطلقًا يســــــــــري يف مجيع 
الظــــــــــروف  ويتوقف حتديد عــــــــــبء اإلثبات يف الواقــــــــــع على موضوع 
وطبيعة كل نزاع معروض على احملكمة؛ ويتباين تبعًا لنوع الوقائع اليت 

يلزم إثباهتا ألغراض البت يف القضية 
وتواصــــــــــل احملكمة لتقول على وجه اخلصوص، أنه عندما يدعى أن 
شخصًا، على غرار ما عليه األمر يف هذه الدعوى، حرمته سلطة عمومية 
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من بعض الضمانات اإلجرائية اليت حتق له، فإنه ال ميكن، كقاعدة عامة، 
مطالبة املدعي بأن يثبت الواقعة السلبية اليت يدعيها  والسلطة العمومية 
قــــــــــادرة عمومًا على أن تثبت بأهنا اتبعت اإلجــــــــــراءات املالئمة وطبقت 
الضمانات اليت يســــــــــتوجبها القانون – إذا كان األمر كذلك – باإلدالء 
بأدلة مستندية تثبت اإلجراءات اليت نفذت  غري أنه ال ميكن أن يستنتج 
يف كل حالة يعجز فيها املدعى عليه عن إثبات وفائه بالتزام إجرائي أنه 
مل يتقيــــــــــد به: فاألمر يتوقف إىل حد كبري علــــــــــى الطبيعة احملدَّدة لاللتزام 
املعين؛ فبعض االلتزامات تســــــــــتلزم ضمنًا حترير وثائق مكتوبة يف حني أن 
التزامات أخرى ال تســــــــــتلزم ذلك  وتالحــــــــــظ احملكمة أن من املتعني أن 

يؤخذ يف احلسبان أيضًا الزمن الذي مر على تلك األحداث 
ويعــــــــــود للمحكمة أمر تقييــــــــــم كافة األدلة اليت يــــــــــديل هبا الطرفان 
وإخضاعها للتمحيص االختصامي، حىت تستخلص نتائجها  وباختصار، 
تســــــــــتنتج احملكمة أنه عندما يتعلق األمر بإثبات وقائع من قبيل تلك هي 
موضــــــــــع نقاش يف هذه القضية، فإنه عبء اإلثبات ال يتحمله أّي طرف 

من الطرفني لوحده 
وليســــــــــت احملكمة مقتنعة بادعاء مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية أن 
السيد ديالو أفرج عنه مبكراً يف 7 تشرين الثاين/نوفمرب 1995 مث مل يلق 
عليــــــــــه القبض من جديد إاّل يف بداية كانون الثاين/يناير 1996، قبل أن 
يفرج عنه مرة أخرى يف 10 كانون الثاين/يناير  وبعد أن بينت األسباب 
اليت دفعتها إىل تكوين هذا الرأي )الفقرة 59(، تستنتج أن السيد ديالو 
ظل رهن االحتجاز املســــــــــتمر ملدة 66 يومًا، من 5 تشرين الثاين/نوفمرب 
1995 إىل 10 كانون الثاين/يناير 1996  ومن جهة أخرى، ال تقبل 
احملكمة ادعاء الطرف املدعي أن السيد ديالو أعيد إلقاء القبض عليه يف 
14 كانون الثاين/يناير 1996 وظل رهن االحتجاز إىل أن طرد يف 31 
كانــــــــــون الثاين/يناير  فهذا االدعاء الذي ينازع فيه الطرف املدعى عليه، 
ال يعززه أّي دليل إطالقًا  غري أنه ملا كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية 
تقر بأن الســــــــــيد ديالو احتجــــــــــز، آخر مرة، يف 25 كانــــــــــون الثاين/يناير 
1996، فإن احملكمة ســــــــــتعترب يف حكم الثابت أنه ظل قيد االحتجاز يف 
الفــــــــــرتة الفاصلة بني 25 و31 كانون الثاين/يناير 1996  كما ال ميكن 
للمحكمــــــــــة أن تقبل ادعاءات التهديد بالقتل اليت قيل إن حرس الســــــــــيد 

ديالو وجهوها إليه، وذلك يف غياب أّي دليل يؤيد هذه االدعاءات 

النظر يف الوقائع على ضوء القانون الدويل الواجب   - 2
التطبيق )الفقرات 63 - 98(

تؤكــــــــــد غينيا أن الظروف اليت ألقي فيها القبض على الســــــــــيد ديالو 
واحتجــــــــــز فيها مث طــــــــــرد يف الفرتة 1995 - 1996 تشــــــــــكل من عدة 

جوانب إخالاًل من مجهورية الكونغو الدميقراطية بالتزاماهتا الدولية 
أواًل، قيل إن طرد الســــــــــيد ديالو ينتهك املادة 13 من العهد الدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )املشار إليه أدناه بـ “العهد”( واملؤرخ 
16 كانون األول/ديســــــــــمرب 1966 والذي أصبحت غينيًا طرفًا فيه يف 
24 نيسان/أبريل 1978 وأصبحت مجهورية الكونغو الدميقراطية طرفًا 

فيه يف 1 شــــــــــباط/فرباير 1977، وينتهك الفقــــــــــرة 4 من املادة 12 من 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســــــــــان والشعوب )املشار إليه أدناه بـ “امليثاق 
األفريقي”( واملؤرخ 27 حزيران/يونيه 1981 والذي دخل حيز النفاذ 
جتاه غينيا يف 21 تشرين األول/أكتوبر 1986 وجتاه مجهورية الكونغو 

الدميقراطية يف 28 تشرين األول/أكتوبر 1987 
ثانيًا، قيل إن القبض على السيد ديالو واحتجازه انتهك الفقرتني 1 

و2 من املادة 9 من العهد، واملادة 6 من امليثاق األفريقي 
ثالثًا، قيل إن الســــــــــيد ديالو عاىن من ظروف احتجاز مماثلة ألشكال 

املعاملة الالإنسانية أو املهينة اليت حيظرها القانون الدويل 
رابعًا وأخرياً، قيل إن الســــــــــيد ديالو مل يتم إبالغه، عند إلقاء القبض 
عليه، حبقه يف طلب املســــــــــاعدة القنصلية من بلده، مما يشــــــــــّكل انتهاكًا 
للمــــــــــادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية املؤرخة 24 
نيســــــــــان/أبريل 1963، واليت دخلت حيز النفاذ جتاه غينيا يف 30 متوز/
يوليه 1988 وجتاه مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 14 آب/أغسطس 

 1976
وتنظر احملكمة تباعًا فيمــــــــــا إذا كان كل ادعاء من هذه االدعاءات 

يقوم على أساس 
 )أ( االنتهاك املزعوم للمادة 13 من العهد والفقرة 4 
من املادة 12 من امليثاق األفريقي )الفقرات 64 - 74(
تذكر احملكمة بأن املادة 13 من العهد تنص على ما يلي:

“ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف 
 يف هــــــــــذا العهــــــــــد إاّل تنفيذاً لقرار اختذ وفقــــــــــًا للقانون، وبعد متكينه، 
ما مل حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب 
املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على 
من تعينه أو تعينهم خصيصــــــــــًا لذلك، ومن توكيل من ميثله أمامها 

أو أمامهم” 
 كمــــــــــا تنص الفقــــــــــرة 4 من املــــــــــادة 12 من امليثــــــــــاق األفريقي على 
 ما يلي: “وال جيوز طرد األجنيب الذي دخل بصفة قانونية إىل أراضي دولة 

ما طرف يف هذا امليثاق إاّل بقرار مطابق للقانون” 
وتســــــــــتنتج احملكمة أنه يرتتب على مقتضيات النصني املشار إليهما 
أعــــــــــاله أن طرد أجنيب مقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذين 
الصكني ال يكون متماشــــــــــيًا مع االلتزامــــــــــات الدولية لتلك الدولة إاّل إذا 
تقرر وفقًا “للقانون”، وبعبارة أخرى وفقًا للقانون احمللي الســــــــــاري يف 
هذا الشــــــــــأن  فالتقيد بالقانون الدويل يتوقــــــــــف إىل حّد ما يف هذا املقام 
على التقيــــــــــد بالقانون احمللي  غري أنه من الواضــــــــــح أنه إذا كانت عبارة 
“وفقًا للقانون” املعرفة على هذا النحو شــــــــــرطًا ضروريًا للتقيد بالنصني 
املذكورين أعاله، فإهنا ليســــــــــت بالشرط الكايف  فأواًل، جيب أن يكون 
القانون احمللي الواجب التطبيق نفســــــــــه متوافقــــــــــًا مع املقتضيات األخرى 
للعهد وللميثاق األفريقي؛ وثانيًا، جيب أاّل يكون الطرد تعســــــــــفيًا بطبعه، 
ما دامت احلماية من املعاملة التعسفية تكمن يف صلب احلقوق املضمونة 
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باملعايري الدولية حلقوق اإلنســــــــــان، وال ســــــــــيما تلك املنصوص عليها يف 
املعاهدتني الواجبيت التطبيق يف هذه القضية 

وتضيــــــــــف احملكمة أن التفســــــــــري الــــــــــوارد أعاله يؤيده متامــــــــــًا اجتهاد 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنســــــــــان املنشأة مبوجب العهد لضمان تقيد الدول 
األطراف بذلك الصك )انظر يف هذا الصددـ على سبيل املثال، ماروفيدو 
ضد الســــــــــويد، رقــــــــــم 1979/58، الفقرة 9 - 3؛ اللجنة املعنية حبقوق 

اإلنسان، التعليق العام رقم 15: وضع األجانب مبوجب العهد( 
وراكمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منذ إنشائها قدراً كبرياً من 
االجتهاد التفسريي، وال سيما من خالل استنتاجاهتا رداً على البالغات 
الفرديــــــــــة اليت تقــــــــــدم إليها فيما يتعلق بالدول األطــــــــــراف يف الربوتوكول 

االختياري األول، ويف شكل “تعليقاهتا العامة” 
وتالحظ احملكمة أهنا وإن مل تكن ملزمة بأّي حال من األحوال، يف 
ممارستها لوظائفها القضائية، بأن تصوغ تفسريها للعهد على منط تفسري 
اللجنة له، فإهنا تعتقد أنه ينبغي عليها أن تقيم وزنًا عظيمًا للتفسري الذي 
اعتمدته هذه اهليئة املســــــــــتقلة املنشأة حتديداً لرصد تطبيق تلك املعاهدة  
والقصد هنا هو حتقيق الوضوح الضروري واالتساق األساسي للقانون 
الــــــــــدويل، إضافــــــــــة إىل اليقني القانوين، الذي حيق لألفــــــــــراد ذوي احلقوق 

املضمونة والدول امللزمة باالمتثال للمعاهدة 
كمــــــــــا تالحظ احملكمة أنه عندما ُتدعى، على غــــــــــرار ما عليه األمر 
يف هــــــــــذه الدعوى، إىل تطبيق صك إقليمي حلقوق اإلنســــــــــان، فإنه جيب 
عليها أن تراعي على النحو الواجب التفســــــــــري الذي تعتمده هلذا الصك 
اهليئات املستقلة اليت أنشــــــــــئت خصيصًا لرصد التطبيق السليم للمعاهدة 
املعنية، إن كان األمر كذلك  ويف هذه القضية، يتماشى التفسري الوارد 
أعــــــــــاله للفقرة 4 من املــــــــــادة 12 للميثاق األفريقي مــــــــــع اجتهاد اللجنة 
األفريقية حلقوق اإلنســــــــــان والشعوب اليت أنشئت مبوجب املادة 30 من 
امليثــــــــــاق املذكور )انظر على ســــــــــبيل املثال، كينيــــــــــث غود ضد مجهورية 
بوتســــــــــوانا، رقــــــــــم 05/313، الفقرة 204؛ واملنظمــــــــــة العاملية ملناهضة 
التعذيــــــــــب والرابطة الدوليــــــــــة للمحامني الدميقراطيــــــــــني، وجلنة احلقوقيني 
الدولية، واالحتاد األفريقي حلقوق اإلنســــــــــان ضد رواندا، رقم 89/27، 

و91/46، و91/49، و93/99( 
وتالحظ احملكمة أيضًا أن تفسري احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
للمادة 1 من الربوتوكــــــــــول رقم 7 امللحق باالتفاقية )األوروبية( حلماية 
حقوق اإلنســــــــــان واحلريات األساسية وتفسري حمكمة البلدان األمريكية 
حلقوق اإلنســــــــــان للفقرة 6 من املادة 22 من االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان – على اعتبار تلك األحكام مشاهبة يف جوهرها ألحكام العهد 
وامليثاق األفريقي اليت تطبقها احملكمة يف هذه القضية – يتســــــــــقان مع ما 
مت اســــــــــتنتاجه فيما يتعلق هبذه األحكام األخــــــــــرية يف الفقرة 65 من هذا 

احلكم 
واستناداً إىل غينيا، فإن قرار طرد السيد ديالو خرق أواًل املادة 13 
من العهد والفقرة 4 من املادة 12 من امليثاق األفريقي ألنه مل يتخذ وفقًا 

للقانون الداخلي الكونغويل، وذلك لثالثة أسباب:

كان ينبغي أن يوقعه رئيس اجلمهورية ال رئيس الوزراء؛  -
وكان ينبغي أن يسبق اختاذه تشاور مع اجمللس الوطين للهجرة؛  -
وكان ينبغي أن يشري إىل أسباب الطرد، وهذا ما مل يفعله   -

ومل تقتنــــــــــع احملكمة بأوىل هذه احلجــــــــــج  فصحيح أن املادة 15 من 
األمر التشــــــــــريعي الزائريي املؤرخ 12 أيلول/ســــــــــبتمرب 1983 واملتعلق 
مبراقبة اهلجرة، يف صيغته النافذة وقتئذ، ختول لرئيس اجلمهورية، وليس 
لرئيس الوزراء، سلطة طرد أجنيب  غري أن مجهورية الكونغو الدميقراطية 
توضــــــــــح أنه منذ بدء نفاذ القانون الدســــــــــتوري املؤرخ 9 نيســــــــــان/أبريل 
1994، فإن الســــــــــلطات املخولة مبوجب أحكام تشريعية معينة لرئيس 
اجلمهورية تعترب سلطات نقلت إىل رئيس الوزراء – وإن مل تعدل تلك 
األحــــــــــكام رمسيًا – وذلك مبوجب املادة 80 )2( من الدســــــــــتور اجلديد 
اليت تنص على أن “رئيس الوزراء ميارس الســــــــــلطة التنظيمية مبراسيم يتم 

التداول بشأهنا يف جملس الوزراء” 
وتذكر احملكمة بأن كل دولة أوىل بأن تفسر قانوهنا الداخلي  وليس 
للمحكمة، مبدئيًا، سلطة إحالل تفسريها حمل تفسري السلطات الوطنية، 
ال ســــــــــيما عندما يكون ذلك التفســــــــــري صادراً عن احملاكم الوطنية العليا 
)انظر، بالنسبة هلذه احلالة األخرية، قضية القروض الصربية، احلكم رقم 
14، 1929، حمكمة العدل الدويل الدائمة، السلســــــــــلة ألف، رقم 20، 
الصفحــــــــــة 46، وقضية القروض الربازيليــــــــــة، احلكم رقم 15، 1929، 
حمكمة العدل الدويل الدائمة، السلسلة ألف، رقم 21، الصفحة 124(  
وبصفة اســــــــــتثنائية، عندما تقدم دولة تفســــــــــرياً غــــــــــري صحيح بصورة بيِّنة 
لقانوهنا الداخلي، وال ســــــــــيما بغرض حتقيق ميــــــــــزة يف قضية قائمة، فإن 

للمحكمة أن تعتمد ما تراه مالئمًا من تفسري 
وتســــــــــتنتج احملكمة بأن األمــــــــــر ليس كذلك يف هــــــــــذا املقام وتذكر 
أن تفســــــــــري مجهورية الكونغو الدميقراطية لدســــــــــتورها، والذي مبقتضاه 
تنتــــــــــج املادة 82 )2( بعض اآلثار على القوانني الســــــــــارية فعاًل يف تاريخ 
اعتماد ذلك الدســــــــــتور، ال يبدو أنه تفســــــــــري غري صحيــــــــــح بصورة بيِّنة  
ومتضــــــــــي احملكمة لتبني أنــــــــــه مل ينازع أحد يف أن هذا التفســــــــــري مطابق، 
يف الوقت املقصود، للممارســــــــــة العامة للســــــــــلطات الدستورية  ويف هذا 
الصدد، أدرجــــــــــت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف ملف القضية، عدداً 
من مراسيم الطرد األخرى الصادرة يف نفس الفرتة الزمنية وكلها موقعة 
من رئيس الوزراء  وبناء عليه، فإنه وإن أمكن نظريًا مناقشة صحة ذلك 
التفسري، ليس للمحكمة قطعًا أن تعتمد تفسرياً خمتلفًا للقانون الداخلي 
الكونغويل ألغراض البت يف هذه القضية  وتستنتج احملكمة أنه ال ميكن 
بالتايل أن تستنتج أن مرسوم طرد السيد ديالو مل يصدر “وفقًا للقانون” 

حبكم أنه موقع من رئيس الوزراء 
غــــــــــري أن احملكمة ترى أن هذا املرســــــــــوم ال يتقيــــــــــد بأحكام القانون 

الكونغويل لسببني آخرين:
أواًل، تالحظ احملكمة أنه مل يكن مسبوقًا بالتشاور مع اجمللس الوطين 
للهجرة الذي تشــــــــــرتطه املادة 16 من األمر التشــــــــــريعي السالف الذكر 
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واملتعلق مبراقبــــــــــة اهلجرة قبل أّي إجراء طرد يتخذ ضد أجنيب حيمل إذنًا 
باإلقامــــــــــة  ومل تنازع مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أن وضع الســــــــــيد 
ديالو جيعله مشــــــــــمواًل بنطاق هذا احلكم، أو أن التشــــــــــاور مع اجمللس قد 
أمهل  وقد تأكد هذا اإلغفال بغياب إشارة يف املرسوم إىل رأي اجمللس، 
يف حني أن كل مراســــــــــيم الطرد األخرى املدرجة يف ملف القضية تورد 
حتديداً هذا الرأي، وفقًا للمادة 16 من األمر التشــــــــــريعي، اليت تنص يف 
اخلتام، إضافة إىل ذلك، على أن القرار “جيب أن يشــــــــــري إىل أن اجمللس 

قد استشري” 

ثانيــــــــــًا، تالحظ احملكمة أن مرســــــــــوم الطــــــــــرد كان ينبغي أن يكون 
“معلــــــــــاًل” عماًل باملادة 15 من األمر التشــــــــــريعي لعام 1983؛ وبعبارة 
أخرى، كان ينبغي أن يورد أســــــــــباب القرار املتخذ  والواقع أن التعليل 
العام النمطي الوارد يف املرســــــــــوم ال ميكن بأّي حال من األحوال اعتباره 
مســــــــــتوفيًا لشروط التشــــــــــريع  إذ يقتصر املرسوم على القول إن “تواجد 
]الســــــــــيد ديالو[ وتصرفــــــــــه قد أخال بالنظام العام الزائريي، ال ســــــــــيما يف 
اجملــــــــــاالت االقتصادية واملالية والنقديــــــــــة، وال يزاالن خيالن به”  ومل يزد 
اجلزء األول من هذه اجلملة على أن اقتبس األساس القانوين ألّي إجراء 
طرد اســــــــــتناداً إىل القانــــــــــون الكونغويل، ما دامت املــــــــــادة 15 من األمر 
التشــــــــــريعي لعام 1983 جتيز طرد أّي أجنــــــــــيب “خيل تواجده أو تصرفه 
بالســــــــــكينة العامة أو بالنظام العام أو يهــــــــــدد باإلخالل هبما”  أما اجلزء 
الثاين، وإن شكل إضافة، فإنه غامض بدرجة يتعذر معها معرفة األنشطة 
اليت على أساســــــــــها اعترب تواجد الســــــــــيد ديالو هتديداً للنظام العام )انظر 
بنفــــــــــس املعىن مع مراعاة ما يقتضه اختالف احلال، قضية بعض مســــــــــائل 
املساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي )جيبويت ضد فرنسا(، احلكم، تقارير 

حمكمة العدل الدولية لعام 2008، الصفحة 231، الفقرة 152( 

وترى احملكمة أن الصيغة اليت استعملها حمرر املرسوم تشكل بالتايل 
انعدامًا لتعليل إجراء الطرد 

وتســــــــــتنتج احملكمة بالتايل أن قرار طرد السيد ديالو مل يتخذ “وفقًا 
للقانون”، يف جانبــــــــــني مهمني يتعلقان بالضمانــــــــــات اإلجرائية املخولة 
لألجانــــــــــب مبوجب القانــــــــــون الكونغويل والرامية إىل محاية األشــــــــــخاص 
املعنيني من خطر املعاملة التعسفية  وتضيف بأن اإلجراء املتنازع بشأنه 
ينتهــــــــــك، بالتايل املادة 13 من العهد والفقرة 4 من املادة 12 من امليثاق 
األفريقــــــــــي، وذلك بصرف النظر عمــــــــــا إذا كان الطرد مربراً يف جوهره، 

وهي مسألة ستتناوهلا احملكمة الحقًا يف حكمها 

وعــــــــــالوة على ذلك، ترى احملكمة أن غينيــــــــــا حمقة يف قوهلا إن احلق 
املخــــــــــول مبقتضى املادة 13 لألجنيب الذي اختــــــــــذ يف حقه إجراء بالطرد 
يف “تقدمي األســــــــــباب اليت تســــــــــتوجب عدم طرده وتفرض على السلطة 
املختصة     النظر يف قضيته” مل حيرتم يف قضية الســــــــــيد ديالو  وتالحظ 
أن من املؤكد فعاًل أن الســــــــــيد ديالو، ســــــــــواء قبل توقيع مرسوم طرده يف 
31 تشرين األول/أكتوبر 1995 أو بعد ذلك ولكن قبل تنفيذ املرسوم 
املذكور يف 31 كانون الثاين/يناير 1996، مل يســــــــــمح له بتقدمي وسائل 

دفاعــــــــــه إىل ســــــــــلطة خمتصة حىت تراعى حججه ويتخــــــــــذ القرار بناًء على 
األجوبة املناسبة املقدمة إليها 

وصحيح أن املادة 13 من العهد، كما أشــــــــــارت إىل ذلك مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، تنص على استثناء يرد على حق األجنيب يف اإلدالء 
بأســــــــــبابه عندما “حتتم دواعي األمن القومي خــــــــــالف ذلك”  ويؤكد 
الطــــــــــرف املدعى عليه بأن األمر كان كذلك على وجه التحديد يف هذه 
القضية  غــــــــــري أن احملكمة تالحظ أن مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية مل 
تزودها بأّي معلومات ملموسة من شأهنا أن تثبت قيام تلك “الدواعي 
احملتمــــــــــة”  وتواصل احملكمة بالتأكيد على أنه مما الشــــــــــك فيه مبدئيًا أن 
الســــــــــلطات الوطنية تنظر يف أســــــــــباب النظام العام اليت قد تســــــــــوغ اختاذ 
إجراء معني من إجراءات الشرطة  لكن عندما ينطوي القرار على إلغاء 
ضمــــــــــان إجرائي مهم منصوص عليــــــــــه يف معاهدة دولية، فإنه ال جيوز أن 
يرتك ببســــــــــاطة للدولة املعنية أمر تقرير الظروف اليت تســــــــــمح، استثناء، 
بإلغــــــــــاء ذلك الضمان  وعلى الدولة أن تثبت أن “الدواعي احملتمة” اليت 
يشرتطها العهد كانت قائمة، أو على األقل ُيستنتج بصورة معقولة أهنا 

كانت قائمة، مع مراعاة الظروف احمليطة بإجراء الطرد 
ويف هــــــــــذه القضية، ترى احملكمة أن الطــــــــــرف املدعى عليه مل يدل 
بأّي دليل من هذا القبيل  وهلذه األســــــــــباب أيضًا، تستنتج أن املادة 13 
من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بالظروف اليت طرد فيها السيد ديالو 

 )ب( االنتهاك املزعوم للفقرتني 1 و2 من املادة 9 من العهد 
واملادة 6 من امليثاق األفريقي )الفقرات 75 - 85(

تذكر احملكمة أواًل بأن الفقرتني 1 و2 من املادة 9 من العهد تنصان 
على ما يلي:

لكل فرد احلق يف احلرية وىف األمان على شــــــــــخصه    -  1“
وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا  وال جيوز حرمان أحد من 

حريته إاّل ألسباب ينص عليها القانون وطبقًا لإلجراء املقرر فيه 
يتوجب إبالغ أّي شــــــــــخص يتم توقيفه بأسباب هذا   -  2
التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه ســــــــــريعًا بأّية هتمة توجه 

إليه” 
كما تذكر باملادة 6 من امليثاق األفريقي اليت تنص على ما يلي:

“لكل فــــــــــرد احلق يف احلريــــــــــة واألمان الشــــــــــخصي  وال جيوز 
حرمان أّي شــــــــــخص مــــــــــن حريته إاّل لدوافــــــــــع ويف حاالت حيددها 
القانون سلفًا  وال جيوز، بصفة خاصة، القبض على أّي شخص أو 

احتجازه تعسفيًا” 
واستناداً إىل غينيا، فإن األحكام املذكورة أعاله انتهكت عندما ألقي 
القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجز يف الفــــــــــرتة 1995 - 1996 بغرض 
تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، وذلك لعدد من األســــــــــباب  أواًل، إن ما عاناه من 
حرمــــــــــان من احلرية مل حيدث “طبقًا لإلجراء املقرر يف ]القانون[” مبفهوم 
الفقرة 1 من املادة 9 من العهد، أو استناداً إىل “حاالت حيددها القانون 
سلفًا” مبفهوم املادة 6 من امليثاق األفريقي  ثانيًا، كان حرمانه من حريته 
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“تعســــــــــفيًا” مبفهوم هذه األحكام  ثالثًا، مل يتم إبالغ السيد ديالو، وقت 
إلقاء القبض عليه، بأســــــــــباب إلقاء القبض عليه، كما مل يتم إبالغه بالتهم 

املوجهة إليه، مما يشكل انتهاكًا للفقرة 2 من املادة 9 من العهد 
وتنظر احملكمة تباعًا فيمــــــــــا إذا كان كل ادعاء من هذه االدعاءات 

يقوم على أساس 
وتذكر احملكمة أنه يلزم أواًل إبداء مالحظة عامة  فأحكام الفقرتني 
1 و2 مــــــــــن املــــــــــادة 9 من العهد، واملادة 6 من امليثاق األفريقي تســــــــــري 
مبدئيًا على أّي شكل من أشكال القبض أو االحتجاز اليت تقرره وتنفذه 
ســــــــــلطة عمومية، أيًّا كان األســــــــــاس القانوين واهلدف املنشود )انظر هبذا 
الصدد، فيما يتعلق بالعهد التعليق العام رقم 8 املؤرخ 30 حزيران/يونيه 
1982 بشــــــــــأن حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه )اللجنة املعنية 
حبقوق اإلنسان، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، التعليق 
العام رقم 8: املادة 9 )احلق يف احلرية واألمان الشــــــــــخصي((؛ وتالحظ 
أن نطــــــــــاق هذه األحكام ال يقتصر بالتايل على اإلجراءات اجلنائية؛ كما 
تســــــــــري، مبدئيًا، على التدابري اليت تسلب األفراد حريتهم واليت تتخذ يف 
سياق اإلجراءات اإلدارية، من قبيل تلك التدابري اليت قد تكون ضرورية 
إلنفاذ اإلبعاد القســــــــــري ألجنيب من األراضــــــــــي الوطنية  ويف هذه احلالة 
األخــــــــــرية، ال يهم كثرياً ما إذا كان اإلجــــــــــراء املعين يصفه القانون احمللي 
بكونه “طردًا” أو “إبعاداً قســــــــــريًا”  وال خيتلف الوضع إاّل فيما يتعلق 
بالشــــــــــرط املنصوص عليه يف الفقرة 2 مــــــــــن املادة 9 من العهد اليت تنص 
على “إبالغ ]الـ[شخص ]الذي[ يتم توقيفه بأّي هتمة توجه إليه”، وهو 

شرط ال يكون له مدلول إاّل يف سياق اإلجراءات اجلنائية 
مث تتنــــــــــاول احملكمة أّول ادعاء من ادعاءات غينيا، أّي االدعاء الذي 
يفيــــــــــد بأن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه مل يتم وفقًا ملقتضيات 
قانــــــــــون مجهورية الكونغــــــــــو الدميقراطية  وتالحــــــــــظ أواًل أن الغرض من 
القبض على الســــــــــيد ديالو يف 5 تشرين الثاين/نوفمرب 1955 واحتجازه 
حىت 10 كانــــــــــون الثاين/يناير 1996 )انظر الفقرة 58 من احلكم( هو 
إتاحة تنفيذ مرسوم الطرد الصادر يف حقه يف 31 تشرين األول/أكتوبر 
1995  وكان الغرض من القبض عليه ثانية، يف 25 كانون الثاين/يناير 
1996 على أبعد تقدير هو أيضًا تنفيذ ذلك املرسوم: ومن الواضح أن 
اإلشارة إىل “اإلبعاد القسري” بسبب “اإلقامة غري املشروعة” الواردة 
يف اإلشــــــــــعار املبلغ إىل السيد ديالو، يف 31 كانون الثاين/يناير 1996، 
وهو تاريخ طرده فعاًل، كانت إشارة مغلوطة، كما تقر بذلك مجهورية 

الكونغو الدميقراطية 
مث تالحــــــــــظ احملكمة أن املادة 15 من األمر التشــــــــــريعي املؤرخ 12 
أيلول/ســــــــــبتمرب 1983 املتعلق مبراقبة اهلجرة، بصيغته النافذة وقت إلقاء 
القبــــــــــض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه، تنص علــــــــــى أن األجنيب “الذي 
حيتمل أن يتهرب من تنفيذ” إجراء طرد جيوز حبســــــــــه لفرتة أوىل مدهتا 
48 ساعة، “قابلة للتمديد ملدة 48 ساعة يف كل مرة، على أاّل تتعّدى 
 مثانية أيام”  وتســــــــــتنتج احملكمة أن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه 
مل يتما وفقًا هلذه األحكام  وال دليل على أن سلطات مجهورية الكونغو 

الدميقراطية سعت إىل حتديد ما إذا كان السيد ديالو “حيتمل أن يتهرب” 
من تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، وبالتايل حتديد ما إذا كان احتجازه ضروريًا  
وكونه مل حياول التهرب من الطرد بعد اإلفراج عنه يف 10 كانون الثاين/
يناير 1996 يوحي بأن احتجازه مل يكن ضروريًا  كما أن جمموع املدة 
الزمنية اليت احتجز فيهه – 66 يومًا بعد القبض عليه ألول مرة وســــــــــتة 
أيام على األقل بعد القبض عليه للمرة الثانية – يتجاوز كثرياً فرتة احلّد 
األقصى املســــــــــموح هبا مبوجب املادة 15  واستطردت احملكمة قائلة إنه 
باإلضافة إىل ذلك، مل تقدم مجهورية الكونغو الدميقراطية دلياًل يثبت أن 
االحتجاز أعيد النظر فيه كل 48 ساعة، حسبما يقتضيه ذلك احلكم  
وتستنتج احملكمة كذلك، رداً على االدعاء الثاين املبني أعاله )انظر 
الفقــــــــــرة 76 من احلكم( أن القبض على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجازه كانا 
تعســــــــــفيني مبفهوم الفقرة 1 من املادة 9 مــــــــــن العهد واملادة 6 من امليثاق 

األفريقي 
وتســــــــــلم احملكمة مبدئيًا بأن القبــــــــــض أو االحتجاز الرامي إىل تنفيذ 
قرار طرد تتخذه ســــــــــلطة خمتصة ال ميكن وصفه بأنه “تعسفي” مبفهوم 
األحكام املذكورة أعاله، حىت ولو كانت مشروعية قرار الطرد موضع 
تساؤل  وبالتايل، فإن كون مرسوم 31 تشرين األول/أكتوبر 1995 مل 
يصدر، يف بعض اجلوانب، “وفقًا للقانون”، حسبما سبق للمحكمة أن 
الحظتــــــــــه يف احلكم فيما يتعلق باملادة 13 من العهد والفقرة 4 من املادة 
12 مــــــــــن امليثاق األفريقي، ال يكفي جلعل القبض واالعتقال الراميني إىل 
تنفيذ ذلك املرسوم “تعسفيني” مبفهوم الفقرة 1 من املادة 9 من العهد 

واملادة 6 من امليثاق األفريقي 
غــــــــــري أن احملكمة ترى أن يراعى يف هــــــــــذا املقام عدد املخالفات اليت 
شابت حاالت احتجاز السيد ديالو وجسامتها  وكما سبقت مالحظته، 
فإنه احتجز لفرتة طويلة للغاية ويبدو أن الســــــــــلطات مل تبذل أّي حماولة 

للتأكد مما إذا كان احتجازه ضروريًا 
وعالوة على ذلك، ال يسع احملكمة إاّل أن تستنتج أن املرسوم ذاته 
مل يكن معلاًل تعلياًل دقيقًا مبا فيه الكفاية، حسبما أشري إليه أعاله )انظر 
الفقرة 70 أعاله(، بل إن مجهورية الكونغو الدميقراطية، مل تتمكن، طيلة 
اإلجراءات، من اإلدالء باألســــــــــباب اليت قد تشــــــــــكل أساسًا مقنعًا لطرد 
السيد ديالو  وقد قدمت ادعاءات “الفساد” وجرائم أخرى ضد السيد 
ديالو، لكن مل يدل بأّي دليل ملموس إىل احملكمة لتأييد هذه االدعاءات  
وتالحظ أن هذه االهتامــــــــــات مل تؤد إىل إقامة أّي دعاوى أمام احملاكم، 
وباألحرى مل تؤد إىل أّي إدانات  وعالوة على ذلك، يصعب التغاضي 
عن الصلة بني طرد السيد ديالو وكونه حاول اسرتجاع ديون يعتقد أهنا 
مستحقة لشركتيه، على جهات منها الدولة الزائريية أو شركات متلك 
الدولة حصة كبرية مــــــــــن رأس ماهلا، وذلك بإقامته دعاوى هلذا الغرض 
أمــــــــــام حماكم مدنية  وترى احملكمة أن القبــــــــــض واالحتجاز الراميني إىل 
إتاحة تنفيذ إجراء طرد غري مستند إىل أساس ميكن الدفاع عنه، ال ميكن 
إاّل أن يوصفا، يف ظل هذه الظروف، بأهنما تعســــــــــفيان مبفهوم الفقرة 1 

من املادة 9 من العهد واملادة 6 من امليثاق األفريقي 
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وأخرياً، تتنــــــــــاول احملكمة االدعاء املتعلق بالفقرة 2 من املادة 9 من 
العهد  وتالحظ أنه، لألســــــــــباب اليت وردت مناقشتها يف الفقرة 77 من 
احلكم، ال ميكن لغينيا أن حتاجج فعاًل بأن الســــــــــيد ديالو مل يبلغ، يف كل 
مــــــــــرة ألقي القبض عليه فيها )يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 1995 وكانون 
الثاين/يناير 1996(، “بالتهم املوجهة إليه”، حسبما تشرتطه الفقرة 2 
من املادة 9 من العهد فيما يدعيه الطرف املدعي  فهذا احلكم من املادة 
9 ال يســــــــــري إاّل عندما يلقى القبض على شــــــــــخص يف سياق إجراءات 
جنائية؛ وتستنتج احملكمة أن األمر مل يكن كذلك بالنسبة للسيد ديالو 

وأضافــــــــــت من جهة أخرى أن غينيا حمقة يف القول إن حق الســــــــــيد 
ديالو يف “إبالغه، وقت توقيفه، بأسباب توقيفه” – وهو حق مضمون 

يف مجيع احلاالت، بصرف النظر عن أسباب القبض – قد انتهك 
وتالحظ احملكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تدل بأّي وثيقة 
أو شكل آخر من أشــــــــــكال األدلة إلثبات أن السيد ديالو أشعر مبرسوم 
الطرد حني إلقاء القبض عليه يف 5 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، أو أنه 
أبلغ على حنو ما، يف ذلك احلني، بســــــــــبب إلقاء القبض عليه  ورغم أن 
مرســــــــــوم الطرد نفسه مل يورد أسبابًا حمددة، على حنو ما أشري إليه أعاله 
)انظر الفقرة 72(، فإن اإلشــــــــــعار هبذا املرسوم وقت إلقاء القبض على 
السيد ديالو كان من شأنه، ألغراض الفقرة 2 من املادة 9، إبالغه إبالغًا 
كافيًا بأســــــــــباب إلقاء القبض ألنه كان سيبني للسيد ديالو أنه أُلقي عليه 
القبض بغرض إجراء للطرد وكان من شأنه أن يتيح له، عند الضرورة، 
اختاذ اإلجراءات املالئمة للطعن يف مشــــــــــروعية املرسوم  غري أن احملكمة 
تالحظ أنه مل تقدم له أّي معلومات من هذا القبيل؛ فجمهورية الكونغو 
الدميقراطية اليت يفرتض أن تكون يف وضع يتيح هلا إثبات تاريخ إشــــــــــعار 

السيد ديالو باملرسوم، مل تدل بأّي دليل هبذا الشأن 
وترى احملكمة أن األمر نفسه يسري على القبض على السيد ديالو 
يف كانون الثاين/يناير 1996  ففي ذلك التاريخ، مل يثبت أن السيد ديالو 
أبلغ بأنه ســــــــــيجري ترحيله قسراً من األراضي الكونغولية تنفيذاً ملرسوم 
الطرد  وعالوة على ذلك، فإنه يف اليوم الذي كان سيطرد فيه، قدمت 
له معلومات غري صحيحة مفادها أنه موضوع “إبعاد قســــــــــري” بسبب 
“إقامته غري القانونية” )انظر الفقرة 50(  وملا كان األمر كذلك، فإن 
احملكمة تســــــــــتنتج أن شرط إبالغه، املنصوص عليه يف الفقرة 2 من املادة 

9 من العهد مل يتم التقّيد به يف تلك املناسبة أيضًا 

 )ج( االنتهاك املزعوم حلظر إخضاع حمتجز لسوء املعاملة 
)الفقرات 86 - 89(

تذكر احملكمة بأن غينيا تؤكد أن الســــــــــيد ديالو أخضع لسوء املعاملة 
خالل احتجازه، بسبب ظروف االحتجاز البالغة القسوة، وبسبب حرمانه 
من حقه يف االتصال مبحاميه وبالســــــــــفارة الغينية، وبسبب تلقيه هتديدات 
بالقتل من حرسه  ويستظهر الطرف املدعي يف هذا الصدد بالفقرة 1 من 
املــــــــــادة 10 من العهد اليت مبقتضاها: “يعامل مجيع احملرومني من حريتهم 

معاملة إنسانية، حترتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين” 

 واســــــــــتناداً إىل احملكمة، فــــــــــإن املادة 7 من العهد الــــــــــيت تنص على أنه 
“ال جيــــــــــوز إخضاع أحــــــــــد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاســــــــــية أو 
الالإنسانية أو احلاّطة بالكرامة” واملادة 5 من امليثاق األفريقي، اليت تنص 
على أنه “لكل فــــــــــرد احلق يف احرتام ]الـ[كرامـ]ـة املالزمة لإلنســــــــــان[”، 
وجيهتــــــــــان يف هذا الصدد  وتذكر احملكمة أنه زيادة على ذلك ال شــــــــــك 
يف أن حظر املعاملة الالإنسانية واملهينة من القواعد العامة للقانون الدويل 
امللزمــــــــــة للدول يف مجيع الظروف، حىت بصــــــــــرف النظر عن أّي التزامات 

تعاهدية 
غــــــــــري أهنا تالحظ أن غينيا مل تثبت إثباتًا مقنعًا أن الســــــــــيد ديالو قد 
ُأخِضع هلذه املعاملة خالل احتجازه  وال دليل يثبت ادعاء تلّقيه هتديدات 
بالقتل  ويبدو أن الســــــــــيد ديالو متكن من االتصال بأقاربه وحماميه دون 
أّي صعوبة كربى، وحىت ولو مل يكن األمر كذلك، فإن تلك القيود يف 
حد ذاهتا لن تشــــــــــكل معاملة حتظرها الفقرة 1 من املادة 10 من العهد 
والقواعد العامة للقانون الدويل  كما أن مســــــــــألة اتصاالت السيد ديالو 
مع الســــــــــلطات الغينية مستقلة عن مســــــــــألة االمتثال لألحكام قيد النظر 
وســــــــــيتم تناوهلا يف إطار العنوان التايل، فيمــــــــــا يتعلق بالفقرة 1 )ب( من 
املادة 36 من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  وأخرياً، فإن كون الســــــــــيد 
ديالو أطعم بفضل املؤونة اليت حيضرها أقاربه إىل مكان احتجازه – وهي 
مســــــــــألة ال تنازع فيها مجهورية الكونغو الدميقراطية – ال يكفي يف حد 
ذاته إلثبات ســــــــــوء املعاملة ما دام وصول األقارب إىل الفرد املســــــــــلوب 

احلرية مل يعرقل 
ويف اخلتــــــــــام، تســــــــــتنتج احملكمة أنه مل يثبت أن الســــــــــيد ديالو تعرض 

للمعاملة احملظورة مبوجب الفقرة 1 من املادة 10 من العهد 

 )د( االنتهاك املزعوم ألحكام الفقرة 1 )ب( من املادة 36 من 
اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية )الفقرات 90 - 98(

تنــــــــــص الفقرة 1 )ب( من املــــــــــادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا للعالقات 
القنصلية على أنه:

“تقوم الســــــــــلطات املختصة يف الدولة املستقبلة، بدون تأخري، 
بإبالغ املركز القنصلي للدولة املوفدة إذا جرى، يف دائرة اختصاصه، 
إلقاء القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو حبســــــــــه أو وضعه حتت 
التحفظ انتظاراً حملاكمته أو احتجازه بأّي شــــــــــكل آخر، وذلك إذا 
طلب هو ذلك  وترســــــــــل الســــــــــلطات املذكورة، بدون تأخري، أّية 
رســــــــــالة موجهة إىل املركز القنصلي من الشخص املقبوض عليه أو 
احملبوس أو املوضوع حتت التحفظ أو احملتجز  وعلى هذه السلطات 
إبالغ الشــــــــــخص املعين، بدون تأخــــــــــري، حبقوقه مبوجب هذه الفقرة 

الفرعية” 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن هذه األحكام، حســــــــــبما يتضح من صيغتها، 
تســــــــــري على احلرمان من احلرية أيًّا كان نوعــــــــــه، حىت ولو كان خارج 
ســــــــــياق مالحقة مرتكيب األفعال اجلرمية  وتســــــــــري بالتــــــــــايل على هذه 

القضية، وهو أمر ال تنازع فيه مجهورية الكونغو الدميقراطية 
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واســــــــــتناداً إىل غينيــــــــــا، انتهكت هذه األحكام عندمــــــــــا ألقي القبض 
على السيد ديالو يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 1995 وكانون الثاين/يناير 
1996، ألنــــــــــه مل يتم إبالغه “بدون تأخــــــــــري” يف هاتني املرتني حبقه يف 

التماس املساعدة من السلطات القنصلية لبلده 

ومل تنــــــــــازع مجهوريــــــــــة الكونغــــــــــو الدميقراطيــــــــــة، يف أّي مرحلة من 
اإلجراءات اخلطية، أو يف اجلولة األوىل من املرافعات الشــــــــــفوية يف صحة 
ادعاءات غينيا هبذا الصدد؛ ومل تســــــــــع إىل إثبات، أو حىت إىل ادعاء، أن 
املعلومات املطلوبة مبوجب اجلملة األخرية من احلكم املقتبس قد قدمت 
للســــــــــيد ديالو، أو أهنا قدمت “بدون تأخري”، حســــــــــبما يشرتطه النص  
ورد الطرف املدعى عليه على ادعاءات الطرف املدعي حبجتني مفادمها: 
أن غينيا مل تثبت أن الســــــــــيد ديالو قد طلب إىل الســــــــــلطات الكونغولية 
إشــــــــــعار املركز القنصلي الغيين دون تأخري حبالته؛ وأن الســــــــــفري الغيين يف 
كينشاسا كان على علم بالقبض على السيد ديالو واحتجازه، كما ثبت 
من اخلطوات اليت قام هبا لفائدته  وتالحظ احملكمة أن مجهورية الكونغو 
الدميقراطية مل تدع ألول مرة أهنا “أبلغت شفويًا السيد ديالو فوراً بعد 
احتجازه بإمكانية التماس املســــــــــاعدة القنصلية من دولته” إاّل يف معرض 
اجلواب على سؤال طرحه قاض خالل جلسة 26 نيسان/أبريل 2010 
)جواب خطي من مجهورية الكونغو الدميقراطية ســــــــــلم إىل قلم احملكمة 
يف 27 نيسان/أبريل 2010 وأكد شفويًا يف جلسة 29 نيسان/أبريل، 

خالل اجلولة الثانية من املرافعات الشفوية( 

وتشري احملكمة إىل أن احلجيتني اللتني أدلت هبما مجهورية الكونغو 
الدميقراطية يف اجلولة الثانية من املرافعات الشــــــــــفوية ليست هلما أّي صلة 
باملوضوع  وتضيف قائلة إن سلطات الدولة اليت تعمد إىل إلقاء القبض 
هــــــــــي اليت عليها أن تبادر إىل إبالغ الشــــــــــخص املقبوض عليه حبقه يف أن 
يطلب إشــــــــــعار قنصليته  وكون الشــــــــــخص مل يقدم ذلك الطلب ال يربر 
عــــــــــدم التقيد بااللتزام باإلبالغ الواقع علــــــــــى عاتق الدولة امللقية للقبض، 
بــــــــــل ميكن تفســــــــــريه يف بعض احلاالت حتديداً بكون ذلك الشــــــــــخص مل 
يتم إبالغه حبقوقه يف هذا الشــــــــــأن )أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون 
)املكســــــــــيك ضد الواليات املتحدة األمريكية(، احلكم، )تقارير حمكمة 
العدل الدولية لعام 2004 )أواًل((، الصفحة 46، الفقرة 76(  وعالوة 
على ذلك، فإن احملكمة ترى أن كون السلطات القنصلية لدولة جنسية 
 الشــــــــــخص املقبوض عليه قد علمت بالقبض عــــــــــن طريق قنوات أخرى 
ال ُيسقط أّي إخالل بااللتزام بإبالغ الشخص حبقوقه “بدون تأخري” 

أما فيمــــــــــا يتعلق بادعــــــــــاء مجهورية الكونغو الدميقراطيــــــــــة الوارد يف 
الظــــــــــروف الوارد ذكرهــــــــــا أعاله، والذي مفاده أن الســــــــــيد ديالو “أبلغ 
شــــــــــفويًا” حبقوقه عند إلقاء القبض عليه، فإن احملكمة ال يســــــــــعها إاّل أن 
تالحــــــــــظ أنه ادعاء ورد يف مرحلة متأخرة جداً من اإلجراءات، يف حني 
أن هذه النقطة كانت موضع خالف منذ البداية ومل يقدم أبســــــــــط دليل 

إلثبات هذا االدعاء  ولذلك يتعذر على احملكمة أن توليه أّي اعتبار 

وبناًء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أنه مثــــــــــة انتهاكًا من مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة للفقــــــــــرة 1 )ب( من املادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا للعالقات 

القنصلية 
*

وادعــــــــــت غينيا كذلك أن طرد الســــــــــيد ديالو، يف ظل الظروف اليت 
مت فيهــــــــــا، انتهك حقه يف امللكية، املضمون مبوجب املادة 14 من امليثاق 
األفريقي، ألنه ترك خلفه معظم أمواله عندما أكره على مغادرة الكونغو 
ويف رأي احملكمة، فإن هذا اجلانب من النزاع ال يتعلق مبشروعية طرد 
السيد ديالو على ضوء االلتزامات الدولية جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
بقدر ما يتعلق بالضرر الذي تكبده الســــــــــيد ديالــــــــــو نتيجة األعمال غري 
املشــــــــــروعة دوليًا اليت ذهب ضحيتها  ولذلك تنظر فيه احملكمة يف مكان 
الحق من احلكم، يف سياق مسألة اجلرب املستحق للطرف املدعي )انظر 

الفقرات 160 - 164 من احلكم( 
محاية حقوق ديالو املباشرة بصفته شريكًا يف شــــركيت   ثالثًا - 

 أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري 
)الفقرات 99 - 159(

تالحظ احملكمة أن من املهم حتديداً توضيح مسألة الوجود القانوين 
للشركتني اخلاصتني ذوايت املسؤولية احملدودة اللتني أسستا وفقًا للقانون 
الزائريي، ومها شركتا أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري، ومسألة 
مشاركة السيد ديالو ودوره فيهما، ما دام الطرفان خيتلفان بشأن هاتني 

النقطتني 
وبعــــــــــد النظــــــــــر املتمعن يف احلالــــــــــة )الفقــــــــــرات 99 - 113(، تصل 
احملكمة إىل اســــــــــتنتاج مفاده أن الســــــــــيد ديالو، بصفته مديراً وشريكًا يف 
الشــــــــــركتني، كان يتوىل أمرمها ويتحكم فيهما كليًا، لكنهما تظالن مع 
ذلك كيانني اعتباريني مستقلني عنه  مث تتناول احملكمة شىت طلبات غينيا 
املتعلقة حبقوق الســــــــــيد ديالو املباشرة بصفته شريكًا  ويف قيامها بذلك، 
تقيم ما إذا كانت احلقوق املطالب هبا حقوقًا مباشــــــــــرة فعاًل للشــــــــــريك، 
مبقتضى قانون مجهورية الكونغو الدميقراطية، أم أهنا حقوق أو التزامات 
للشــــــــــركتني  وكما سبق للمحكمة أن أوضحته، فإن احلكم املؤرخ 24 
أيار/مايــــــــــو 2007 قضى بعدم مقبولية الطلبــــــــــات املتعلقة باحلقوق اليت 
ليســــــــــت حقوقًا مباشرة للســــــــــيد ديالو بصفته شريكًا؛ ومل يعد باإلمكان 
بالتايل تناوهلا  ويصدق هذا بصفة خاصة على الطلبات املتعلقة باحلقوق 
التعاقدية لشــــــــــركة أفريكوم - زائري ضد دولــــــــــة زائري واحلقوق التعاقدية 
 )Gécamines( لشــــــــــركة أفريكونتينرز - زائري ضد شركات جيكامني

 )Shell( وشيل )Fina( وفينا )Onatra( وأوناترا
ويف الفقــــــــــرات التالية، حترص احملكمة على أن تؤكد التمييز الصارم 
بني االنتهاكات املزعومة حلقوق الشــــــــــركتني اخلاصتني ذوايت املسؤولية 
احملدودة واالنتهاكات املزعومة للحقوق املباشــــــــــرة للســــــــــيد ديالو بصفته 
شــــــــــريكًا يف هاتني الشــــــــــركتني )انظر: تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 

2007 )ثانيًا((، الصفحتان 605 و606، الفقرتان 62 و63( 
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أما طلبات غينيا املتعلقة باحلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكًا 
فهم احلق يف املشاركة والتصويت يف اجلمعيات العامة للشركتني، واحلق 
يف تعيني مدير، واحلق يف اإلشــــــــــراف على إدارة الشركة ومراقبتها  كما 
تقدم غينيا طلبًا يتعلق باحلق يف امللكية فيما يتصل حبصص الســــــــــيد ديالو 
يف شركيت أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري  وتتناول احملكمة هذه 

الطلبات املختلفة 
احلق يف املشاركة والتصويت يف اجلمعيات العامة  ألف - 

)الفقرات 117 - 126(
تؤكد غينيا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بطردها للسيد ديالو، 
حرمته من حقه يف املشــــــــــاركة يف اجلمعيات العامة والتصويت، املضمون 
مبوجــــــــــب املادة 79 من املرســــــــــوم الكونغويل املؤرخ 27 شــــــــــباط/فرباير 
1887 واملتعلق بالشــــــــــركات التجارية  وتدعي بــــــــــأن اجلمعيات العامة 
لشركيت أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري ال ميكن، مبقتضى قانون 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، عقدها خــــــــــارج إقليمها  وتقّر غينيا بأن 
الســــــــــيد ديالو كان بإمكانه بطبيعة احلال أن ميارس حقوقه بصفته شريكًا 
من بلــــــــــد آخر بتعيني وكيل من اختياره، وفقًا للمادة 81 من مرســــــــــوم 
1887، لكنهــــــــــا حتاجــــــــــج بالقول إن تعيني وكيل ليــــــــــس إاّل خياراً يتاح 
للشــــــــــريك الذي له حق معرتف به يف أن خيتار إما تعيني ممثل أو احلضور 
شخصيًا  وتضيف غينيا أنه، يف حالة شركة أفريكونتينرز - زائري، كان 
من املســــــــــتحيل أن ميثل وكيل السيد ديالو، ما دامت املادة 22 من عقد 
تأسيس الشركات اخلاصة ذات املسؤولية احملدودة ينص على أنه ال جيوز 
أن يـَُعنيَّ وكياًل لشــــــــــريك إاّل شــــــــــريك آخر، يف حني أنه أصبح الشريك 

الوحيد هلذه الشركة وقت طرده 
وتؤكــــــــــد مجهورية الكونغو الدميقراطية أنــــــــــه ال ميكن أن حيصل أّي 
انتهاك حلق الســــــــــيد ديالو يف املشاركة يف اجلمعيات العامة، ألنه ال دليل 
علــــــــــى توجيه دعــــــــــوة إىل عقد أّي مجعيات عامة وأن الســــــــــيد ديالو تعذر 
عليه احلضور لرتحيله خارج إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية  وتؤكد 
مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية أنه أيًّا كان األمر فإن قانون الشــــــــــركات 
الكونغويل ال يفرض أّي التزام على الشركات التجارية فيما يتعلق مبكان 

عقد اجلمعيات العامة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أن احلق يف املشــــــــــاركة والتصويت يف اجلمعيات 
العامة يعود، مبقتضى القانون الكونغويل، إىل الشركاء ال إىل الشركة  مث 
تتناول مسألة ما إذا كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية، بطردها للسيد 
ديالو، حرمته من حقه يف املشــــــــــاركة يف اجلمعيــــــــــات العامة والتصويت 
املضمونني مبوجب املادة 79 من املرسوم الكونغويل املؤرخ 27 شباط/

فرباير 1887 املتعلق بالشركات التجارية 
ونظراً لألدلة اليت قدمها الطرفان، تســــــــــتنتج احملكمة أنه ال دليل على 
قيام الســــــــــيد ديالو، إما بصفته مديراً أو بصفته شــــــــــريكًا ميلك على األقل 
مخس جمموع األسهم، باختاذ إجراء لعقد مجعية عامة إما بعد طرده من 
مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية، أو يف أّي وقــــــــــت عندما كان مقيمًا يف 
مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية بعد عام 1980  كما مل يقدم أّي دليل 

يثبت أن السيد ديالو كان سيمنع من اختاذ أّي إجراء لعقد مجعيات عامة 
من اخلارج، إما بصفته مديراً، أو بصفته شريكًا 

وتذكــــــــــر احملكمة بأن حق الشــــــــــريك يف املشــــــــــاركة والتصويت يف 
اجلمعيات العامة ميكن أن ميارسه الشريك شخصيًا أو عن طريق وكيل 
من اختياره  وال شك يف هذا الصدد أن التصويت املعرب عنه عن طريق 
وكيل يف مجعية عامة له نفس األثر القانوين الذي يكون للتصويت اليت 
يقوم به الشريك شخصيًا  ومن جهة أخرى، يصعب للغاية أن يستنتج 
املــــــــــرء بوثوق من األحكام املذكورة أعاله أهنا تقيم حقًا للشــــــــــريك يف 
حضور اجلمعيات العامة شخصيًا، كما تدعيه غينيا  ويف رأي احملكمة، 
فإن الغرض الرئيسي هلذه األحكام هو ضمان العقد الفعلي للجمعيات 
العامة للشــــــــــركات  ولعل تفســــــــــري غينيا للقانــــــــــون الكونغويل حيبط هذا 
املسعى، بإفســــــــــاح اجملال للشــــــــــريك للحيلولة دون قيام أجهزة الشركة 
 بعملهــــــــــا بصورة عادية  واســــــــــتناداً إىل احملكمة، فإن من املشــــــــــكوك فيه 
ما إذا كان املشرع الكونغويل يرغب يف هذه النتيجة البعيدة كل البعد 
عن “نية االشــــــــــرتاك” )affectio societatis(  وفيما يتعلق بشــــــــــركيت 
أفريكوم - زائــــــــــري وأفريكونتينرز - زائري، ال ترى احملكمة كيف ميكن 
أن يكون تعيني الســــــــــيد ديالو ملمثل له ينتهــــــــــك بأّي حال من األحوال 
مــــــــــن الناحية العملية حقه يف التصويت واملشــــــــــاركة يف اجلمعيات العامة 
للشركتني اخلاصتني ذوايت املسؤولية احملدودة، ما دامت له سيطرة تامة 

عليهما 
وعالوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بشركة أفريكونتينرز - زائري، 
تســــــــــتنتج احملكمة أنه ليس بوسعها أن تقبل حجة غينيا القائلة بأنه كان 
ســــــــــيتعذر على الســــــــــيد ديالو متثيله بوكيل بدله يف مجعية عامة ألنه كان 
هو الشــــــــــريك الوحيد يف تلك الشركة اخلاصة ذات املسؤولية احملدودة 
واملادة 22 من عقد تأســــــــــيس شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائري تنص على 
أن الشــــــــــريك ال جيوز له أن يعني إاّل شــــــــــريكًا وكياًل له  وكما ســــــــــبق 
للمحكمــــــــــة أن الحظــــــــــت )انظر الفقرة 110 من احلكــــــــــم(، فإن لتلك 
الشــــــــــركة شــــــــــريكني مها الســــــــــيد ديالو وأفريكوم - زائري  ولذلك، فإنه 
عمــــــــــاًل باملادة 22 الســــــــــالفة الذكر، ميكن للســــــــــيد ديالو الذي يتصرف 
بصفته شــــــــــريكًا يف شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائــــــــــري، أن يعني “ممثل أو 
وكيل” شــــــــــركة أفريكوم - زائري وكياًل له يف اجلمعية العامة لشــــــــــركة 
أفريكونتينرز - زائري  وقبل تعيني ذلك الوكيل، وبصفته مديراً لشركة 
أفريكونتينــــــــــرز - زائري، كان بإمكان الســــــــــيد ديالــــــــــو أن يعني “ممثاًل أو 
وكياًل” للشــــــــــركة األخرية، عماًل باملادة 69 من مرسوم 1887 )انظر 

الفقرة 135 من احلكم( 
ولذلك تســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أهنا ال ميكنها أن تؤيــــــــــد ادعاء غينيا بأن 
مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو يف املشــــــــــاركة 
والتصويت يف اجلمعيات العامة  ولعــــــــــل مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
بطردها للســــــــــيد ديالو، أعاقته عن املشاركة شخصيًا يف أّي مجعية عامة، 
لكــــــــــن تلك اإلعاقة، يف نظر احملكمة، ال تبلغ درجة احلرمان من حقه يف 

املشاركة يف التصويت ويف اجلمعيات العامة 
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احلقوق املتعلقة باإلدارة )الفقرات 127 - 140( باء - 
تالحظ احملكمة أن غينيا قدمت، يف مراحل شــــــــــىت من اإلجراءات، 
ادعــــــــــاءات خمتلفة اختالفًا طفيفًا مجعتها حتــــــــــت ادعاء عام يتعلق بانتهاك 
حق الســــــــــيد ديالو يف “تعيــــــــــني مدير”  وادعــــــــــت أن مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، بطردها غري املشــــــــــروع للسيد ديالو، ارتكبت انتهاكًا حلقه 
املزعوم يف تعيني مدير، وانتهاكًا حلقه املزعوم يف تعيينه مديراً، وانتهاكًا 
حلقه املزعوم يف ممارســــــــــة وظائف مديــــــــــر، وانتهاكًا حلقه املزعوم يف عدم 

إقالته بصفته مدير 
وبصفــــــــــة خاصة، تدعي مجهورية الكونغــــــــــو الدميقراطية أن احلق يف 
تعيني مدير لشــــــــــركة خاصة ذات مسؤولية حمدودة حق للشركة وليس 
حقًا للشــــــــــريك، ألهنا صالحية تعود للجمعية العامة، اليت هي جهاز من 
أجهزة الشركة  كما تدعي أن السيد ديالو عني فعاًل السيد نكانزا مديراً 

لشركة أفريكونتينرز - زائري عقب طرده 
وتالحظ احملكمة أن تعيني املدير ووظائفه حيكمها، مبقتضى القانون 
الكونغويل، مرسوم 1887 املتعلق بالشركات التجارية، وعقد تأسيس 
الشركة املعنية  وتبدأ برفض حجة مجهورية الكونغو الدميقراطية القائلة 
بأن حق الســــــــــيد ديالو يف تعيني مدير ال ميكن أن ينتهك ألنه عني فعاًل 
مديراً لشركة أفريكونتينرز - زائري يف شخص السيد نكانزا  وقد سبق 
هلا أن اســــــــــتنتجت أن هذا االدعاء مل يثبت )انظر الفقرتني 111 و112 

من احلكم( 
وفيما يتعلق باالدعاء األول الذي قدمته غينيا والقائل بأن مجهورية 
الكونغو الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو يف تعيني مدير، تالحظ 
احملكمة أن تعيني املدير من مســــــــــؤولية الشركة نفسها، وال يشكل حقًا 
للشريك؛ وبناًء عليه، تستنتج احملكمة أن ادعاء غينيا أن مجهورية الكونغو 

الدميقراطية انتهكت حق السيد ديالو يف تعيني مدير ادعاء يتعني رده 
وفيما يتعلق باالدعاء الثاين الذي قدمته غينيا والقائل بأن مجهورية 
الكونغو الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو يف تعيينه مديراً، تالحظ 
احملكمة بصفة خاصة أن هذا احلق ال ميكن أن يكون قد انتهك يف هذه 
احلالة ألن السيد ديالو ُعنيِّ فعاًل مديراً، وال يزال مديراً لكال الشركتني 

املعنيتني 
وفيما يتعلق باالدعاء الثالث لغينيا، والقائل بأن حق الســــــــــيد ديالو 
يف ممارسة وظائفه بصفته مديراً قد انتهك، تستنتج احملكمة بصفة خاصة 
أنــــــــــه إذا كانت أداء الســــــــــيد ديالو ملهامه بصفته مديــــــــــراً قد أصبح أكثر 
صعوبــــــــــة لتواجده خارج البلــــــــــد، فإن غينيا مل تثبت أنــــــــــه تعذرت عليه 
ممارســــــــــة تلك املهام  وتالحظ احملكمة كذلك أنه، يف الواقع، يتضح من 
شــــــــــىت الوثائق املقدمة إليها أنه، حىت بعد طرد السيد ديالو، استمر ممثلو 
شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائري يف التصرف باســــــــــم الشركة يف مجهورية 
الكونغــــــــــو الدميقراطية والتفاوض بشــــــــــأن مطالبات تعاقدية مع شــــــــــركة 
جيكامــــــــــني  وبناًء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن ادعــــــــــاء غينيا أن مجهورية 
الكونغو الدميقراطية انتهكت حق السيد ديالو يف ممارسة وظائفه بصفته 

مدير ادعاء يتعني رده 

وفيمــــــــــا يتعلق باالدعاء الرابع لغينيــــــــــا والقائل بأن مجهورية الكونغو 
الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو يف عدم عزله من منصب املدير، 
تالحظ احملكمة أنه وإن أصبح قيام الســــــــــيد ديالــــــــــو مبهامه بصفته مديراً 
من خارج مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية عقب طــــــــــرده أكثر صعوبة، 
 حسبما سبقت مناقشته، فإنه ظل، من الزاوية القانونية، مديراً لشركيت 
أفريكوم - زائري أفريكونتينرز - زائري  وبناًء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن 
ادعاء غينيا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو 

يف عدم عزله من منصب املدير ادعاء يتعني رده 

ويف ضوء ما ورد أعاله، تســــــــــتنتج احملكمة أن شىت االدعاءات اليت 
قدمتهــــــــــا غينيا، واليت مجعت حتت االدعاء العــــــــــام املتعلق بانتهاك حقوق 

السيد ديالو فيما يتصل باإلدارة، يتعني رفضها 

احلق يف اإلشراف على اإلدارة ومراقبتها   جيم - 
)الفقرات 141 - 148(

تــــــــــرى احملكمة أنه، حىت ولو كان احلق يف اإلشــــــــــراف على اإلدارة 
ورصدها قائمًا يف شركات ال يتوىل أمر إدارهتا ومراقبتها بصورة كاملة 
إاّل شريك واحد، فإن السيد ديالو ال ميكن أن يكون قد حرم من حقه 
يف اإلشــــــــــراف على إدارة الشــــــــــركتني ومراقبتهما  ولئن كان من احملتمل 
أن تكــــــــــون فرتات احتجاز الســــــــــيد ديالو وطرده مــــــــــن مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية قد جعلت النشــــــــــاط اإلداري للشــــــــــركة أكثر صعوبة، فإهنا 
ال ميكــــــــــن أن تكون قــــــــــد عرقلت قدرته على اإلشــــــــــراف علــــــــــى اإلدارة 
ومراقبتهــــــــــا، أينما كان  وبناًء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن ادعاء غينيا أن 
مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو يف اإلشــــــــــراف 

على اإلدارة ومراقبتها ادعاء مردود 

حق السيد ديالو يف ملكية حصصه يف شركيت أفريكوم -  دال - 
زائري وأفريكونتينرز - زائري )الفقرات 149 - 159(

تالحظ احملكمــــــــــة أن القانون الدويل أقّر مــــــــــراراً مبدأ القانون احمللي 
الذي ينص على أن للشركة شخصيتها االعتبارية املستقلة عن شخصية 
املســــــــــامهني  ويظل هذا صحيحًا يف حالة الشركة اخلاصة ذات املسؤولية 
احملدودة اليت تصبح شــــــــــركة الشــــــــــخص الواحد كما هــــــــــو األمر يف هذه 
القضيــــــــــة  ولذلك تؤكد احملكمة أن حقوق وأصول الشــــــــــركة ال بّد من 
متييزها عــــــــــن حقوق وأصول الشــــــــــريك  ويف هذا الصــــــــــدد، فإن القول 
بأن ملكية الشــــــــــركة تندمج يف ملكية املساهم، على غرار ما حتاجج به 
غينيا، قول ال يقوم على أســــــــــاس قانونــــــــــًا  وعالوة على ذلك، ال بّد من 
التســــــــــليم بأن خصوم الشركة ليست خصوم املساهم  ويف حالة شركة 
أفريكونتينرز - زائري، باعتبارها شــــــــــركة خاصة ذات مسؤولية حمدودة، 
ُنص حتديداً يف عقد تأســــــــــيس الشــــــــــركة على أن “مسؤولية كل شريك 
فيما يتعلق بالتزامات الشــــــــــركة تقتصر على مبلغ حصصه يف الشركة” 
)املادة 7؛ املرفق األول ملذكرة غينيا؛ وانظر أيضًا الفقرتني 105 و115 

من احلكم( 
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وتذكر احملكمة بأنه ســــــــــبق هلا أن أشارت إىل أن مجهورية الكونغو 
الدميقراطية مل تنتهك احلق املباشر للسيد ديالو بصفته شريكًا يف املشاركة 
يف التصويت يف اجلمعيات العامة للشركتني، وال حقه يف تعيينه مديراً أو 
بقائه مديراً، وال حقه يف اإلشراف على اإلدارة ومراقبتها )انظر الفقرات 
117 - 148 مــــــــــن احلكــــــــــم(  وتؤكد احملكمة مــــــــــن جديد أن حقوق 
الســــــــــيد ديالو املباشــــــــــرة األخرى فيما يتعلق حبصصــــــــــه، ال بد من متييزها 
 متييزاً واضحًا عن حقوق الشركتني اخلاصتني ذوايت املسؤولية احملدودة، 
وال ســــــــــيما فيما يتعلق حبقوق امللكية اليت تعود الشركتني  وتالحظ يف 
هذا الصدد، أن رأس مال الشركة، إىل جانب أصوهلا األخرى، مبا فيها 
الديون املستحقة على الغري، تشكل جزًءا من ممتلكات الشركة، يف حني 
أن حصص الشــــــــــركاء ميلكها الشــــــــــركاء  ومتثل حصص الشركاء رأس 
املال لكنها مســــــــــتقلة عنه، وختّول ألصحاهبا حقوقًا يف تشــــــــــغيل الشركة 
وكذا حقًا يف حتصيل أرباح أو أموال مستحقة يف حالة تصفية الشركة  
وحقوق الســــــــــيد ديالو املباشــــــــــرة الوحيدة اليت ال يــــــــــزال من املتعني النظر 
فيها هي تلك احلقوق املتعلقة هباتني املســــــــــألتني األخريتني، ومها: حتصيل 
األرباح أو أّي أموال مستحقة عند تصفية الشركة  غري أنه ال دليل يفيد 
بــــــــــأن أرباحًا قد أعلن عنها أو أن إجراء قد اختذ لتصفية الشــــــــــركتني، أو 
أن إجراًء منسوبًا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهك حقوق السيد 

ديالو فيما يتعلق هباتني املسألتني 
وأخــــــــــرياً، ترى احملكمة يف هذا املقــــــــــام أنه ال حاجة إىل حتديد نطاق 
األنشطة اإلدارية لشركتني أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري إبان 
طرد الســــــــــيد ديالو، أو اخللوص إىل اســــــــــتنتاج بشأن ما إذا كانتا يف حالة 

“إفالس غري معلن”، حسبما تدعيه مجهورية الكونغو الدميقراطية 
وتستنتج احملكمة مما سلف أن ادعاءات غينيا بانتهاك حقوق السيد 
ديالو يف ملكية حصصه يف شــــــــــركيت أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - 

زائري مل تثبت 
اجلرب )الفقرات 160 - 164( رابعًا - 

وبعد أن استنتجت احملكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية أخلت 
بالتزاماهتــــــــــا مبوجب املادتني 9 و13 مــــــــــن العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، واملادتني 6 و12 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 
والشــــــــــعوب، والفقرة 1 )ب( من املــــــــــادة 36 من اتفاقية فيينا للعالقات 
القنصلية )انظر الفقــــــــــرات 73 و74 و85 و97 من احلكم(، فإنه يعود 
للمحكمة اآلن أن تقرر، على ضوء االستنتاجات اخلتامية لغينيا، النتائج 
اليت تســــــــــتتبعها هذه األعمال غري املشــــــــــروعة دوليًا والــــــــــيت ترتتب عليها 

املسؤولية الدولية جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
وتذكر احملكمة بأن “اجلرب جيب أن ميحو، قدر املستطاع، كل نتائج 
العمل غري املشــــــــــروع ويعيد الوضع الذي كان سيقوم، استناداً إىل كل 
االحتماالت، لو مل يرتكب ذلك العمل” )مصنع تشــــــــــورزوف، جوهر 
الدعوى، احلكــــــــــم، رقم 13، 1928، حمكمة العــــــــــدل الدويل الدائمة، 
السلســــــــــلة ألف، رقــــــــــم 17، الصفحة 47(  وإذا تعــــــــــذر ذلك، جيوز أن 
يتخذ اجلرب “شــــــــــكل تعويض أو ترضية أو مها معــــــــــًا” )طاحونتا اللباب 

على هنر أوروغواي )األرجنتني ضــــــــــد أوروغواي(، احلكم املؤرخ 20 
نيســــــــــان/أبريل 2010، الفقرة 273(  وعلى ضوء مالبسات القضية، 
وال ســــــــــيما الطابع األساسي اللتزامات حقوق اإلنسان املنتهكة ومطالبة 
غينيــــــــــا باجلرب يف شــــــــــكل تعويض، ترى احملكمة أنه، إضافة إىل اســــــــــتنتاج 
قضائــــــــــي لالنتهاكات، ال بد أن يتخذ اجلرب املســــــــــتحق لغينيا عن الضرر 

الذي تكبده السيد ديالو شكل تعويض 
ويف هذا الصدد، طلبت غينيا يف استنتاجاهتا اخلتامية أن ترجئ احملكمة 
حكمها بشأن مبلغ التعويض، حىت يتوصل الطرفان إىل تسوية متفق عليها 
بشأن املسألة  وطلبت غينيا أيضًا إىل احملكمة أنه، إذا تعذر على الطرفني 
ذلك “يف غضون فرتة الســــــــــتة أشهر الالحقة لصدور ]هذا[ احلكم”، أن 
تــــــــــأذن هلا بتقدمي تقييم ملبلغ التعويض املســــــــــتحق هلا، حىت تبت احملكمة يف 

املسألة “يف مرحلة الحقة من الدعوى” )انظر الفقرة 14 من احلكم( 
وترى احملكمة أن يشــــــــــرع الطرفان فعاًل يف مفاوضات بغية االتفاق 
علــــــــــى مبلغ التعويض الذي يتعني أن تدفعه مجهورية الكونغو الدميقراطية 
إىل غينيا عن الضرر الناجم عن االحتجاز والطرد غري املشروعني للسيد 
ديالــــــــــو يف الفــــــــــرتة 1995 - 1996، مبا يف ذلــــــــــك ما جنم عن ذلك من 

فقدان لألمتعة الشخصية 
وملا كانت العريضة املقيمة للدعوى يف هذه القضية قد أودعت يف 
كانون األول/ديسمرب 1998، فإن احملكمة ترى أن حسن إقامة العدل 
تتطلب إهناء هذه الدعوى، وأن تكون بالتايل فرتة التفاوض على اتفاق 
للتعويض حمدودة  ولذلك تســــــــــتنتج احملكمة أنــــــــــه، إن مل يتم التوصل يف 
غضون الستة أشهر اليت تعقب صدور هذا احلكم إىل اتفاق بني الطرفني 
بشأن مبلغ التعويض الذي يتعني أن تدفعه مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
فإن املسألة ستسويها احملكمة نفسها يف مرحلة الحقة من الدعوى  وبعد 
أن أبلغت احملكمة إبالغًا وافيًا بوقائع هذه القضية، فإهنا تستنتج أن جمرد 
تبادل واحد ملذكرات خطية بني الطرفني ســــــــــيكفي عندئذ لكي تبت يف 

مبلغ التعويض 
*

*  *

 اإلعالن المشترك للقضاة الخصاونة وسيما وبنونة 
وكنسادو ترينداد ويوسف

صوت القضاة اخلصاونة وسيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
ضــــــــــد الفقرة الفرعيــــــــــة األوىل من منطوق احلكم، الــــــــــيت مبقتضاها يكون 
“طلب مجهورية غينيا بشــــــــــأن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه يف 
الفرتة 1988 - 1989 غري مقبول”، ألهنم يعتقدون أن ذلك الطلب، 
وإن تأخــــــــــر تقدميه، يندرج ضمن موضوع النزاع احملدد يف عريضة إقامة 

الدعوى 
ويأســــــــــف القضاة لكون األغلبية قد ارتضت حتلياًل شكليًا لظروف 
القبــــــــــض على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه يف فــــــــــرتيت 1988 - 1989 
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و1995 - 1996، ولألســــــــــس القانونية اليت استند إليها واليت ادعتها 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، دون االهتمام باالســــــــــتمرارية القائمة بني 
احتجاز الســــــــــيد ديالو وحماولة اسرتداده لديون قيل إهنا مستحقة لفائدة 
شــــــــــركيت أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري على الدولة وشركات 
كونغولية  ويف رأي القضاة، فإن عملييت االحتجاز اللتني وقعتا يف فرتيت 
1988 - 1989 و1995 - 1996 متتا لنفس األســــــــــباب واتســــــــــمتا 

بنفس الطابع التعسفي 
وعــــــــــالوة على ذلك، مبا أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد أبلغتها 
غينيا يف مرحلة مبكرة نســــــــــبيًا بالطلب اجلديــــــــــد املتعلق بوقائع تعود إىل 
فرتة 1988 - 1989 وأتيحت هلــــــــــا الفرصة للمنازعة يف هذه الوقائع 
خالل املرافعة الشفوية اليت جرت يف نيسان/أبريل 2010، فإن القضاة 
يعتقدون بأنه توفر للمحكمة ما يكفي من األدلة للبت يف كل انتهاكات 
القانون الدويل اليت ارتكبتها مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حق السيد 
ديالو  ويف نظرهم، فإن احملكمة لو قضت بشــــــــــأن الطلب اجلديد، فإهنا 
كانت ستســــــــــتويف شــــــــــروط اليقني القانوين وحسن إقامة العدل يف قضية 
تستند إىل ممارسة احلماية الدبلوماسية، اليت يشمل نطاقها حقوق اإلنسان 

املضمونة دوليًا 

الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة ويوسف
ذيــــــــــل القاضيان اخلصاونة ويوســــــــــف حكم احملكمــــــــــة برأي خمالف 
مشرتك يبينان فيه أســــــــــباب عدم اتفاقهما مع الفقرة 6 من املنطوق اليت 
تنص علــــــــــى أن احملكمة “تقضي بأن مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية مل 
تنتهك حقوق السيد ديالو املباشرة بصفته شريكًا يف شركيت أفريكوم - 

زائري وأفريكونتينرز - زائري” 
ويذهب القاضيان إىل القول إنه على العكس من ذلك، ارتكب يف 
حق السيد ديالو حيف كبري، ال فيما يتعلق حبقوقه الشخصية فحسب، 
بل حىت فيما يتعلق حبقوقه بصفته شــــــــــريكا، بالقبض عليه وطرده حيث 
كان القصــــــــــد من ذلك/أو على األقل ترتب عليه التســــــــــبب يف خســــــــــارة 

كبرية لشركتيه 
وكان احليــــــــــف عظيمًا ال ســــــــــيما وأنه باملقارنة مع قضية برشــــــــــلونة 
تراكشــــــــــن، مل يكن باإلمكان فصله عن شركتيه، إذ كان يف الوقت ذاته 

الشريك/املدير الوحيد 
وهذه سابقة خطرية لصغار املستثمرين غري احملميني مبعاهدات ثنائية 
أو متعــــــــــددة األطراف  فاألمر ال يتطلب ســــــــــوى أن تقــــــــــوم الدولة بطرد 
الشــــــــــريك الوحيد أو عدد منهم لتصبح الشــــــــــركة دون محاية إن أسست 
يف نفــــــــــس الدولة اليت قامت بالعمل غري املشــــــــــروع املزعوم  والواقع أن 
هذا األمر يكاد يكون نزعًا غري مباشر للملكية دون تعويض، بل بدون 

حاجة إىل التذرع مبصلحة عامة تضفي الشرعية على ذلك العمل 
ومــــــــــن جهة أخرى، فإن املســــــــــتثمرين احملميــــــــــني مبقتضى معاهدات 
سيكونون يف مأمن، ولئن كان هذا من حسن حظهم، فإنه ينشئ قانونًا 
غري كاف حيث تكون دائرة احلماية اليت يوفرها قانون االستثمار أوسع 

بالنســــــــــبة للبعض مما تطالب به غينيا، يف حني أن مســــــــــتوى احلماية اليت 
يوفرها القانون العريف متدن بالنســــــــــبة لعامة املستضعفني من قبيل السيد 

ديالو 
وال تؤيد القراءة املتمعنة لقضية برشلونة تراكشن اخنفاض مستوى 
احلماية الذي قضى به حكم عام 2007 وهذا احلكم  فقضية برشلونة 
تراكشــــــــــن كانت تتناول عالقة ثالثية )إسبانيا، كندا، بلجيكا( حيث مل 
تكن احلماية الدبلوماسية أبداً يف عامل اخليال  أما يف هذه القضية فالعالقة 

ثنائية وال جمال ملمارسة دولة جنسية الشركة للحماية الدبلوماسية 
وعالوة على ذلك، فإن حلجم الشــــــــــركة أمهية فعاًل شــــــــــأنه يف ذلك 
شأن دور الشريك واملدير ذي الصلة  وقد اتبعت احملكمة هنجًا موحداً 
مما أفضى إىل بعض النتائج السوريالية  فاحملكمة تشرتط أن ينظم السيد 
ديالــــــــــو مجعيات عامة قبل أن تصدر حكمًا بشــــــــــأن ما إذا كانت حقوقه 
املباشرة بصفته شريكًا قد انتهكت، لكن كيف لشريك/مدير وحيد أن 

ينظم مجعية عامة مع نفسه؟
وفيمــــــــــا يتعلق باملســــــــــألة احملورية األهم واملتعلقــــــــــة حبقه يف “امتالك 
شركتيه”  مل تراع احملكمة التطورات الرئيسية يف جمال قانون معاهدات 
االستثمار وقانون حقوق اإلنسان اليت كان من شأهنا أن تنصف السيد 
ديالو  واستعرض القاضيان هذا اجملال من القانون وخلصا إىل أن القانون 
أكثر تطوراً ودقة من حكم احملكمة  وقد أهدرت احملكمة فرصة إنصاف 
الســــــــــيد ديالو وأهدرت بذلك فرصة مواءمة القانون العريف مع مستوى 

قانون االستثمارات األجنبية املعاصر 

اإلعالن المشترك للقاضيين كيث وغرينوود
أورد القاضيــــــــــان كيث وغرينوود يف إعالهنما املشــــــــــرتك أســــــــــباب 
اختالفهما مع تفســــــــــري احملكمة ألحكام العهــــــــــد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اليت تنظم 
طرد غري املواطنني  فاحملكمة تقضي بأن تلك األحكام حتظر الطرد الذي 
يكتســــــــــي طابعًا تعسفيًا، وتسمح بقيام حمكمة مبراجعة ما إذا كان الطرد 
مربراً من حيث جوهره  وتســــــــــتند أسباب اختالف القاضيني مع ذلك 
التفسري إىل عبارات تلك األحكام اخلاصة اليت ال تفرض أّي قيد من هذا 
القبيل، وإىل الصيغ املتباينة ألحــــــــــكام املعاهدتني اليت تضع بالفعل قيوداً 
موضوعية صرحية بشــــــــــأن التعســــــــــف فيما يتعلق باحلقوق اليت تكرسها، 
كما تســــــــــتند إىل تاريخ صياغة أحكام العهد، وآراء اللجنة املعنية حبقوق 

اإلنسان واللجنة األفريقية 
ويؤكد القاضيان كيث وغرينوود أن العهد وامليثاق باشــــــــــرتاطهما 
ســــــــــن وتطبيق قانون وطين ينظــــــــــم الطرد، بل وباشــــــــــرتاط العهد حقوقًا 
إجرائية معينة، يوفر العهد وامليثاق أشــــــــــكال محاية مهمة ضد اإلجراءات 
التعســــــــــفية  “فلقد صدق مــــــــــن قال إن تاريخ احلرية هــــــــــو إىل حّد كبري 
تاريــــــــــخ التقيد بالضمانات اإلجرائية”  ويف رأي القاضيني، تثبت وقائع 
القضيــــــــــة قوة هذا الطرح: فعمليات القبض واالحتجاز الســــــــــابقة للطرد 
كانت غري مشــــــــــروعة بســــــــــبب االنتهاكات الصارخة ملقتضيات قانون 
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مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية وشــــــــــروط الطرد نفســــــــــه، وكذا النتهاك 
الشروط اإلجرائية للعهد  وبسبب تلك االنتهاكات يتفق القاضيان مع 

استنتاجات احملكمة بشأن عمليات القبض واالحتجاز والطرد 

الرأي المخالف للقاضي بنونة

يعتقد القاضي بنونة أن التعسف الذي طبع القبض على السيد ديالو 
واحتجازه وطرده يف هناية املطاف من مجهورية الكونغو الدميقراطية جنم 
عنه انتهاك حلقوقه املباشرة بصفته شريكًا يف الشركتني أفريكوم - زائري 
وأفريكونتينــــــــــرز - زائري  ويف نظره، فــــــــــإن احملكمة مل تقّر ذلك االنتهاك 
النســــــــــياقها مع هنج شــــــــــكالين ال صلة له بواقع هذه القضية، إذ أكرهت 
الدولة الكونغولية السيد ديالو على مغادرة إقليمها حىت ال يكون بإمكانه 
ممارسة حقوقه املباشرة بصفة الشريك الوحيد يف شركتيه  واستناداً إىل 
السيد بنونة، فإن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بإعاقتها السيد ديالو عن 
ممارســــــــــة حقوقه املباشرة بصفته شــــــــــريكًا، ارتكبت أعمااًل غري مشروعة 

ترتتب عليها مسؤوليتها الدولية 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد

يقدم القاضي كنسادو ترينداد، يف رأيه املستقل، املؤلف   -  1
من 13 جزًءا، أســــــــــس موقفه الشــــــــــخصي من املسائل اليت تناوهلا حكم 
احملكمــــــــــة احلــــــــــايل، بعد أن أيــــــــــد النقــــــــــاط 2 و3 و4 و7 و8 من منطوق 
احلكم، واختلف مع النقاط 1 و5 و6 من املنطوق  ويبدأ رأيه املستقل 
بتحديــــــــــد موضوع احلقوق وحمل املطالبة يف احلالة العينية )اجلزء األول(: 
فهذه القضية تتعلق، يف الواقع، حبقوق فردية للســــــــــيد أ  ص  ديالو، أّي 
حقه يف احلرية واألمان الشــــــــــخصي، وحقــــــــــه يف أاّل يطرد من دولة دون 
مسوغ قانوين، وحقه الفردي يف احلصول على معلومات بشأن املساعدة 

القنصلية يف إطار الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها قانونًا 
مث يتناول بالنظر القانون الواجب التطبيق يف هذه القضية   -  2
)اجلــــــــــزء الثاين(، واألحكام ذات الصلة من عهــــــــــد األمم املتحدة اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياســــــــــية )الفقرات )1( إىل )4( من املادة 9 واملادة 
13( ومن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســــــــــان والشــــــــــعوب لعام 1981 
)املادتان 6 و12 )4(( ومن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام 1963 
)املادة 36 )1( )ب((  ويشــــــــــري القاضي ترينداد كنســــــــــادو إىل أن هذه 
القضيــــــــــة هي بالتــــــــــايل، وإىل حّد كبري قضية نزاع بــــــــــني دولتني معروض 
علــــــــــى حمكمة العدل الدولية، يتعلق كليًا حبقوق الفرد املعين )الســــــــــيد أ  
ص  ديالــــــــــو(، والنتائــــــــــج القانونية النتهاكها املزعــــــــــوم، يف إطار معاهدة 
لألمم املتحدة تتعلق حبقوق اإلنسان، ومعاهدة إقليمية حلقوق اإلنسان، 
واتفاقية تدوين وضعتها األمم املتحدة  وهذه مسة بارزة يف هذه القضية، 

وفريدة يف تاريخ حمكمة العدل الدولية 
وعــــــــــالوة على ذلك، فإن هذه أول مرة يف تاريخ حمكمة   -  3
العــــــــــدل الدولية تثبت فيها احملكمة انتهاكات معاهديت حقوق اإلنســــــــــان 
املعنيتــــــــــني معًا )العهد وامليثاق األفريقي(، إضافة إىل األحكام ذات الصلة 

من اتفاقية فيينا لعام 1963، وكلها يف إطار عاملية حقوق اإلنسان  مث 
ينتقــــــــــل بتحليله )من منظور موضوع احلقوق( إىل إحقاق احلقوق احملمية 
للســــــــــيد أ  ص  ديالو )اجلزء الثالث(  وتشــــــــــمل هذه احلقوق، يف نظره، 
احلق يف احلرية واألمان الشــــــــــخصي )فيما يتعلق حباليت إلقاء القبض على 
الســــــــــيد أ  ص  ديالو واحتجازه يف الفرتة 1988 - 1989، ويف الفرتة 
1995 - 1996 كذلك(، واحلق يف عدم التعرض للطرد من دولة دون 
مسوغ قانوين، واحلق يف عدم التعرض لسوء املعاملة، واحلق يف احلصول 
على معلومات عن املســــــــــاعدة القنصلية يف إطــــــــــار الضمانات اإلجرائية 

املنصوص عليها قانونًا 
ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد يف تأمله إىل القول   -  4
إن عصرنــــــــــا احلايل الذي هو عصر قانون الشــــــــــعوب، يركز على حقوق 
اإلنســــــــــان، فرداً ومجاعة  وبفضــــــــــل كل من غينيــــــــــا ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية، طلب إىل حمكمة العدل الدولية، يف إطار اإلجراءات املتعلقة 
باجلوهر، أن تبت يف نزاع استناداً إىل معاهدتني حلقوق اإلنسان وأحكام 
ذات صلة من معاهدة للتدوين أشرفت عليها األمم املتحدة  ففيما يتعلق 
باجلوهر )واجلرب(، أصبحت هذه القضية تتعلق حبماية حقوق اإلنسان  
فقد كانت احلماية الدبلوماســــــــــية هي الوســــــــــيلة الــــــــــيت مبقتضاها أودعت 
الشــــــــــكوى لدى احملكمــــــــــة  غري أنه، ما إن قامت احلماية الدبلوماســــــــــية، 
االستنســــــــــابية بطبعها قطعًا، بدورها األساســــــــــي، حىت أصبحت القضية 
املعروضة على احملكمة قضية تتعلق يف موضوعها حبماية حقوق اإلنسان 
وخيصــــــــــص اجلزء التــــــــــايل )الرابع( لتأويــــــــــالت معاهدات   -  5
حقوق اإلنســــــــــان )ما دام هلا تأثري على حل احلالة العينية(  ولئن كان مثة 
يف القانون الدويل التقليدي ميل بارز حنو التفسري املقيد إىل حّد ما، فإن 
مثة يف القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، بصورة مستقلة نوعًا ما، تأكيد 
واضح وخاص على عنصر موضوع املعاهدة وغرضها، لضمان احلماية 
الفعليــــــــــة )األثر املفيد effet utile( للحقــــــــــوق املضمونة، دون احليد عن 
القاعــــــــــدة العامة املنصوص عليها يف املادة 31 مــــــــــن اتفاقييت فيينا لقانون 

املعاهدات )1969 و1986( 
ولئن تطورت أركان تفســــــــــري املعاهــــــــــدات، يف القواعد   -  6
العامة للقانون الدويل، حيث أصبحت بالدرجة األوىل مبادئ توجيهية 
لعملية التفســــــــــري اليت تقوم هبا الدول األطراف نفســــــــــها، فإن معاهدات 
حقوق اإلنســــــــــان ما فتئت تستدعي، بدورها، تفسرياً ألحكامها يراعي 
الطابع املوضوعي أساســــــــــًا لاللتزامات اليت التزمت هبا الدول األطراف: 
إذ ترمي تلك االلتزامات إىل محاية حقوق اإلنســــــــــان ال إىل إقامة حقوق 
شــــــــــخصية وتبادلية للــــــــــدول األطراف  وقد طرحــــــــــت معاهدات حقوق 
اإلنسان التفسري املســــــــــتقل ألحكامها )باإلحالة إىل كل نظام من النظم 

القانونية احمللية( 
وعالوة على ذلك، فإن التفســــــــــري الدينامي أو التطوري   -  7
لتلك املعاهدات )البعد الزمين( ســــــــــار على دربه االجتهاد املتســــــــــق لكل 
من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنســــــــــان، تلبية للمتطلبات املتطورة حلماية حقوق اإلنســــــــــان )مبوجب 
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االتفاقيتــــــــــني األوروبية واألمريكية حلقوق اإلنســــــــــان، تباعًا(  وتشــــــــــهد 
القواعد العامة للقانون الدويل ذاهتا على املبدأ )املفرتض مبوجب القاعدة 
العامة للتفســــــــــري املنصوص عليها يف املادة 31 مــــــــــن اتفاقييت فيينا لقانون 
املعاهدات( والذي مبقتضاه يتمثل التفســــــــــري يف متكــــــــــني املعاهدة من أن 
تكــــــــــون هلا آثار مالئمة  ويف هذا اجملال احلــــــــــايل املتعلق باحلماية، وظف 
القانون الدويل لتحسني وتعزيز – وليس إلضعاف أو تقويض – صون 
حقوق اإلنســــــــــان املعرتف هبــــــــــا )عماًل مببدأ مناصرة اإلنســــــــــان، مناصرة 

 )(principle pro persona humana, pro victima) الضحية
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن احملكمة األوروبية   -  8
حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان كانتا كلتامها 
حمقتني يف احلّد من سلطان إرادة الدولة، وضمنتا سالمة اتفاقييت حقوق 
اإلنسان املتعلقتني هبما ومسو اعتبارات النظام العام على “إرادة” فرادى 
الدول، وحددتا معايري عليا لســــــــــلوك الدولة وأقامتا قدراً من املراقبة على 
القيــــــــــود غري املربرة الــــــــــيت تفرضها الدول، وعززتا تعزيــــــــــزاً مطمئنًا وضع 
األفــــــــــراد باعتبارهم أشــــــــــخاصًا للقانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، بأهلية 
إجرائية كاملة  وقد اســــــــــتخدمت احملكمتان الدوليتان حلقوق اإلنســــــــــان 
بكفاءة تقنيات القانون الدويل العام لتعزيز اختصاصهما حبماية اإلنسان  
أمــــــــــا فيما يتعلق بالقانــــــــــون املوضوعي، فإن إســــــــــهام احملكمتني الدوليتني 
حلقوق اإلنســــــــــان يف هذا الشأن يتجلى يف العديد من األمثلة الجتهادمها 

املتعلق باحلقوق احملمية مبوجب االتفاقيتني اإلقليميتني 
وينصــــــــــب اجلزء التايل )اخلامس( من رأيه املســــــــــتقل على   -  9
مبدأ اإلنســــــــــانية  ورغم النزعة احلالية املتمثلة يف تناول هذا املبدأ يف إطار 
القانون اإلنســــــــــاين الدويل، فإن مبدأ اإلنســــــــــانية، حســــــــــب فهم القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد، قد اكتسب بعداً أوسع: إذ يسري يف أكثر الظروف 
متيزاً، سواء يف أوقات النزاع املسلح، أو يف أوقات السالم  ففي أوقات 
النزاع املسلح، يسري على عالقات السلطات العامة جبميع األشخاص 
اخلاضعني لواليــــــــــة الدولة املعنية  وهلذا املبدأ أثر مشــــــــــهود عندما يكون 
هــــــــــؤالء األشــــــــــخاص يف وضع من الضعف، أو حــــــــــىت يف وضع يكونون 
فيــــــــــه عزاًل، كما تثبته األحكام ذات الصلة مــــــــــن املعاهدات املتميزة اليت 
تدرج القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان )مثــــــــــاًل االتفاقية الدولية حلماية 
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أســــــــــرهم لعام 1990، املادة 17 
)1((؛ واتفاقيــــــــــة األمم املتحدة حلقوق الطفل لعــــــــــام 1989، املادة 37 
)ب(؛ واتفاقيــــــــــة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان لعام 1969، املادة 
5؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام 1981، املادة 5؛ 
واالتفاقيــــــــــة املنظمة للجوانب اخلاصة مبشــــــــــاكل الالجئني يف أفريقيا لعام 

1969، املادة الثانية )2(؛ يف مجلة أمور( 
ويؤكــــــــــد القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مبدأ اإلنســــــــــانية   -  10
يتخلل كامل جمموعة قوانني احلماية الدولية حلقوق شــــــــــخص اإلنســــــــــان 
)مبا فيها القانون اإلنســــــــــاين الدويل، والقانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، 
والقانون الدويل لاّلجئني(، على املستوى العاملي )مستوى األمم املتحدة( 
واملســــــــــتوى اإلقليمي  ويوفر املبدأ حمل النقاش مثااًل ألوجه التقارب أو 

التالقي بني تلك الفروع املتكاملة، على مستوى التأويل، ويتجلى أيضًا 
على املســــــــــتوى املعياري والتنفيذي  وفيما يتعلــــــــــق بقضية أ  ص  ديالو 
احلالية، يكمن مبدأ اإلنســــــــــانية وراء املادة 7 من العهد اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية اليت حتمي السالمة الشخصية للفرد، ضد سوء املعاملة، 
وكــــــــــذا املادة 10 من العهد )املتعلقة باحملتجزين(، واليت تبدأ بالنص على 
أن “يعامــــــــــل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنســــــــــانية حترتم الكرامة 
األصيلة يف الشخص اإلنساين” )الفقرة 1(  وال يقتصر هذا على االلتزام 
الســــــــــليب بعدم إساءة املعاملة )املادة 7(، بل يشمل أيضًا االلتزام اإلجيايب 
بضمــــــــــان معاملة احملتجز، الذي يكون يف عهدة الدولة، معاملة إنســــــــــانية 

وباالحرتام الواجب لكرامته األصيلة يف شخص اإلنسان 
وأضاف بأن مبدأ اإلنســــــــــانية قد حظي باعرتاف قضائي   -  11
متثل يف بعض أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة 
اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة  وعالوة على ذلك، يوجه 
املبدأ موضــــــــــع النقاش الطريقة اليت يعامل هبا املرء غريه، فيشــــــــــمل كافة 
أشــــــــــكال السلوك البشري وكامل ظرف الوجود اإلنساين  واستناداً إىل 
رؤيته، ال يتجاهل القانون الدويل كل هذا، بل إن مبدأ اإلنسانية يسري 
يف أّي ظرف، إذ حيظر املعاملة الالإنسانية ويضمن احلماية للجميع، مبن 
فيهم أولئك الذين هم يف وضع من الضعف الشــــــــــديد  وباختصار، فإن 

اإلنسانية تكيف السلوك البشري يف مجيع الظروف 
مث يوضح القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مبدأ اإلنســــــــــانية   -  12
يتماشــــــــــى مع فكر القانون الطبيعي؛ ويستند إليه الفكر التقليدي املتعلق 
باملعاملة اإلنسانية وصون عالقات التعايش، على الصعيد الدويل أيضًا  
وحتضر اإلنســــــــــانية بقوة أكرب يف معاملة األشــــــــــخاص الذين هم يف وضع 
مــــــــــن الضعف، أو حىت األشــــــــــخاص العزل، من قبيــــــــــل أولئك احملرومني 
من حريتهم الشــــــــــخصية، ألّي سبب كان  ويذكر بأن قانون الشعوب 
– عندمــــــــــا بــــــــــدأ يتطابق مع قانون األمم – غدا يفهــــــــــم يف تصور “آبائه 
املؤسســــــــــني” )ف  دي فيتوريا، وأ  جينتيلي، وف  ســــــــــواريس، وهـ  
غرويسيوس، وس  بوفندورف، وك  وولف الذين طرحوا فكرة قانون 
الشــــــــــعوب املستلهمة من مبدأ اإلنســــــــــانية مبفهومها الواسع( – كقانون 
ينظم اجملتمع الدويل املؤلف من البشر املنظمني يف دول )ناشئة( واملتطابق 
مع البشــــــــــرية، فيشــــــــــكل بذلك القانون الضروري جملتمعات الشــــــــــعوب 
)societas gentium(  وكانت هلذا األخري الغلبة على “إرادة” فرادى 
الدول، احملرِتمة لشخص اإلنسان، من أجل الصاحل العام  ويستنتج بشأن 
هذه النقطة أن تراث فكر القانون الطبيعي، املستند إىل القانون الطبيعي 
للعقل اإلنســــــــــاين الســــــــــليم )recta ratio(، مل يندثر أبداً، وهذا ما ينبغي 

تأكيده مراراً وتكراراً 
وتركز اجملموعة التالية من اعتباراته )اجلزء السادس( على   -  13
املسألة الرئيســــــــــية املتعلقة حبظر التعسف يف إطار القانون الدويل حلقوق 
اإلنســــــــــان، للنظر يف القضية احلالية، قضية أ  ص  ديالو  وبعد استعراض 
مفهوم “التعسف” يف الفكر القانوين، يتناوله القاضي كنسادو ترينداد 
يف إطار معاهدات وصكوك حقوق اإلنسان، اليت تشكل قانونًا للحماية 
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)droit de protection(، ذا توجــــــــــه ينحو حنو صون الطرف األضعف 
ظاهريًا، أّي الضحية  وبالتايل، فإن حظر التعسف يشمل اليوم عمليات 
القبــــــــــض واالحتجاز، وكذا األعمــــــــــال األخرى اليت تقوم هبا الســــــــــلطة 
العمومية، من قبيل عمليات الطــــــــــرد  ومراعاة لتأويل معاهدات حقوق 
اإلنســــــــــان )الوارد أعاله(، فإن التفسري الشارح أو احلريف اجملرد ألحكام 

املعاهدات سيكون غري مربر كليًا 

مث يستعرض ويقيم موقف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   -  14
واللجنــــــــــة األفريقية حلقوق اإلنســــــــــان والشــــــــــعوب، والتفســــــــــري الوارد يف 
اجتهادي حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان واحملكمة األوروبية 
حلقوق اإلنســــــــــان بشأن املســــــــــألة قيد النظر  ويستنتج أهنا تشري كلها إىل 
حظر للتعســــــــــف يف ظروف متميزة؛ وأن احلظر ال يقتصر على احلق يف 
احلرية الشخصية، بل يشمل أيضًا حقوقًا حممية أخرى مبوجب معاهدات 
أو اتفاقيات حقوق اإلنسان  ويشمل أيضًا احلق يف عدم التعرض للطرد 
التعســــــــــفي من بلد، واحلق يف احملاكمة العادلــــــــــة، واحلق يف احرتام احلياة 
اخلاصة واحلياة األســــــــــرية، واحلق يف وســــــــــيلة انتصــــــــــاف فّعالة، وأي حق 
حممي آخر  واستناداً إىل تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن ذلك، من 
الناحية املعرفية، هو املوقف الصائب يف هذا الصدد، نظراً لرتابط حقوق 

اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة 

ولن يكون من املربر كليًا السعي إىل الدفاع عن منظور   -  15
تقييدي حلظر التعســــــــــف، أو هنج مفتت جتاهه  إذ ســــــــــينايف الطرح الذي 
انتهجته عن صواب هيئات اإلشراف الدولية على حقوق اإلنسان من قبيل 
جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
والشــــــــــعوب، واحملاكم الدولية حلقوق اإلنســــــــــان من قبيل حمكمة البلدان 
األمريكيــــــــــة واحملكمة األوروبية  ويتفق نص وروح األحكام ذات الصلة 
من معاهدات حقوق اإلنسان يف اإلشارة صوب نفس االجتاه أال وهو: 
احلظر املطلق للتعسف، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان ككل  
ويف تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن هذه املسألة برمتها تستند إىل 
 واجب إتاحة فرص االحتكام إىل القضاء مبفهومه الواسع، واحلق يف القانون
)le droit au Droit, el derecho al Derecho(، واحلــــــــــق يف إحقــــــــــاق 

العدل يف جمتمع دميقراطي 

ويف اجلزء التايل من رأيه املستقل )اجلزء السابع(، يدرس   -  16
احملتوى اجلوهري للحقــــــــــني احملميني يف إطار هذا احلكم )احلق يف احلرية 
واألمان الشــــــــــخصي، واحلق يف عدم التعرض للطرد من بلد دون مسوغ 
قانــــــــــوين(، والرتابط بينهما؛ أما فيما يتعلق باحلق يف اإلعالم باملســــــــــاعدة 
القنصلية يف العامل املفاهيمي حلقوق اإلنســــــــــان، فإنه يكرس فرعًا كاماًل 
)اجلزء الثامن( من رأيه املســــــــــتقل لتفســــــــــريه يف إطار االجتهاد القضائي  
ويف هذا الصدد، يتوقف كثرياً عند احلق الفردي يف اإلعالم باملســــــــــاعدة 
القنصلية خارج ُبعد العالقــــــــــات ما بني الدول، ويدرس ويقيم ما يعتربه 
 عمليــــــــــة أنســــــــــنة )humanization( القانون القنصلــــــــــي يف هذا الصدد، 

وما خياله تقدمًا ال رجعة فيه يف األنسنة 

ورغم أن احلق يف اإلعالم باملساعدة القنصلية نص عليه   -  17
أواًل يف حكم )املادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية( 
يف إطــــــــــار العالقات القنصلية، وكرس يف عام 1963 يف إطار منظورات 
تغلب طابع العالقات بني الدول فيما يبدو، فإن احلقيقة ظلت تتمثل يف 
أن هذا احلق قد أصبح يعترب يف املمارســــــــــة الالحقة حقًا فرديًا، يف العامل 
املفاهيمي حلقوق اإلنســــــــــان  وتوضيحًا يف هــــــــــذا الصدد للطابع القانوين 
للحق املقصود وحمتواه، طرح القاضي كنســــــــــادو ترينداد يف هناية اجللسة 
العلنية اليت عقدهتا احملكمة يف 26 نيســــــــــان/أبريل 2010 ســــــــــؤااًل على 
الطرفني املتنازعني يف قضية أ  ص  ديالو، بشأن ما إذا كان حكم املادة 
36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا قد اســــــــــتنفد نفسه يف إطار العالقات بني 
الدولة املوفدة )دولة اجلنســــــــــية( والدولة املســــــــــتقبلة )دولة اإلقامة(؛ كما 
طرح عليهما سؤااًل بشأن ما إذا كانت الدولة املوفدة )دولة اجلنسية(، أو 
الفرد املعين، هو صاحب احلق )titulaire( املقصود  وبناًء على الردود 
الــــــــــيت أدىل هبا الطرفان املتنازعان )غينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية(، 
استنتج القاضي كنسادو ترينداد أنه من الواضح أن مثة حقًا فرديًا، وأنه 

مل يتم احرتامه يف هذه القضية 
مث انتقل الســــــــــتعراض وتقييم تفســــــــــري احلق قيد النظر يف   -  18
االجتهاد القضائي حىت اآلن  وأشــــــــــار إىل أنه، قبل االســــــــــتنتاج العرضي 
حملكمــــــــــة العدل الدولية يف قضييت الغرانــــــــــد )2001( وأبينا )2004(، 
فإن التبيــــــــــان الرائد للحق الفردي يف اإلعــــــــــالم القنصلي هو ذلك الذي 
قامــــــــــت به حمكمــــــــــة البلدان األمريكيــــــــــة حلقوق اإلنســــــــــان يف فتواها رقم 
16 املؤرخة 1 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 1999، بشأن احلق يف اإلعالم 
باملساعدة القنصلية يف إطار الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها قانونًا  
وقد اســــــــــتظهر الطرفان بفتوى حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
صراحة، واســــــــــتندت إليها أساســــــــــًا الدولتان املتظلمتان يف قضية الغراند 
)أملانيا ضــــــــــد الواليات املتحدة( وقضية أبينا )املكســــــــــيك ضد الواليات 

املتحدة( أمام هذه احملكمة 
وأضاف بأن حمكمــــــــــة البلدان األمريكيــــــــــة اتبعت النهج   -  19
الســــــــــليم، يف النظر يف املســــــــــألة املعروضة عليها يف إطار تطور “احلقوق 
األساسية لإلنسان” يف القانون الدويل املعاصر  وأكدت حمكمة البلدان 
األمريكيــــــــــة الرأي الذي مفاده أن احلق الفردي يف اإلعالم مبوجب املادة 
36 )1( )ب( مــــــــــن اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا لعام 1963 يقــــــــــوم بتفعيل احلق يف 
الضمانــــــــــات اإلجرائية املنصوص عليها قانونــــــــــًا  وربطت حمكمة البلدان 
األمريكية احلق قيد النظر بتطــــــــــور الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها 
قانونًا، – وهو هنج اســــــــــتلهمه االجتهاد القضائي الدويل الصاعد، الذي 
هو يف طور النشوء )in statu nascendi( بشأن املسألة  وهكذا، إذا مل 
يتم التقيد باملادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا لعام 1963، فإن عدم 
التقيد ال يكون على حســــــــــاب دولة طرف فحسب، بل إنه يكون على 

حساب البشر املعنيني أيضًا 
وأعقبت تلك الفتوى، بعد أربع ســــــــــنوات، وعلى نفس   -  20
هنج التفكري، الفتوى رقم 18 حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
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املؤرخة 17 أيلول/سبتمرب 2003، بشأن الوضع القانوين للمهاجرين 
غــــــــــري القانونيني وحقوقهم  وفتحت هذه الفتــــــــــوى آفاقا جديدة حلماية 
املهاجريــــــــــن، باإلقرار بأولوية احلقوق املالزمة لإلنســــــــــان، بصرف النظر 
عن وضعه من حيــــــــــث اهلجرة  وأوضحت حمكمــــــــــة البلدان األمريكية 
أن علــــــــــى الدول أن حترتم وتضمن احرتام حقوق اإلنســــــــــان على ضوء 
املبدأ العام واألساســــــــــي للمساواة وعدم التمييز، وأن أّي معاملة متييزية 
فيما يتعلق حبماية وممارســــــــــة حقوق اإلنســــــــــان ترتتب عليها املســــــــــؤولية 
الدولية للدول  ويف رأي حمكمة البلدان األمريكية، فإن املبدأ األساسي 
للمســــــــــاواة وعدم التمييز قد وجل جمال القواعد اآلمرة، مع كل ما يقرتن 
هبــــــــــا من التزامات محاية هلا حجية مطلقة جتاه الكافة )يف بعديها األفقي 
والعمودي(  وهذا التفســــــــــري املندرج يف إطار االجتهاد القضائي يشــــــــــري 
صوب اجتاه واضح هو: أن املســــــــــاعدة واحلماية القنصليتني قد أصبحتا 

أقرب إىل محاية حقوق اإلنسان 
وحيدث هذا بدرجة خضعت معها املســــــــــاعدة واحلماية   -  21
القنصليتان لعملية تكريس قضائي )jurisdictionalization(، أدرجت، 
على ضوء املنظور الذي دافعت عنه حمكمة البلدان األمريكية، مفهومًا 
أوســــــــــع للضمانات اإلجرائية املنصوص عليها قانونا، وهي خاصية من 
خصائص عصرنا  وهذا ما جيري اســــــــــتيعابه تدرجييًا يف الوقت احلاضر، 
ألنه إذا كانت احلماية الدبلوماســــــــــية ما تزال محاية استنسابية قطعًا، يف 
بعدهــــــــــا غري املرضــــــــــي واملندرج يف إطار العالقات مــــــــــا بني الدول، فإن 
املســــــــــاعدة واحلماية القنصليتني مرتبطتان يف الوقت الراهن بالضمانات 
اإلجرائيــــــــــة اإللزامية املنصــــــــــوص عليها قانونًا، يف إطــــــــــار القانون الدويل 
حلقوق اإلنســــــــــان  واملســــــــــتفيدون النهائيون من هذا التطور هم األفراد 
الذيــــــــــن يواجهون الشــــــــــدة، ال ســــــــــيما أولئك احملرومون مــــــــــن حريتهم 

الشخصية يف اخلارج 
وقد استند الطرفان املتنازعان يف هذه الدعوى )يف مرحلتيها   -  22
اخلطية والشــــــــــفوية( أمام حمكمة العدل الدولية يف قضييت الغراند وأبينا إىل 
فتــــــــــوى حمكمة البلدان األمريكية رقم 16 )لعام 1999( بشــــــــــأن احلق يف 
اإلعالم باملساعدة القنصلية يف إطار الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها 
قانونًا، رغم أن حمكمــــــــــة العدل الدولية فضلت التزام الصمت حيال هذه 
الســــــــــابقة القضائية، ومل تشر إليها يف أّي من هاتني القضيتني  ففي قضية 
أبينــــــــــا )احلكم املؤرخ 31 آذار/مــــــــــارس 2004(، واجهت حمكمة العدل 
الدولية ادعاء املكســــــــــيك – املطابق متامًا للفتوى رقم 16 السالفة الذكر 
حملكمــــــــــة البلدان األمريكية لعام 1999 )أعــــــــــاله( – والقائل بأنه إذا كان 
احلق املعين، مبقتضى املادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا لعام 1963 قد 
تعرض لالنتهاك، فإنه “سينتج تلقائيًا اآلثار املبطلة لكامل عملية الدعوى 

اجلنائية اليت أجريت يف انتهاك هلذا احلق األساسي” )الفقرة 124( 
وصرحــــــــــت حمكمة العدل الدولية بأنــــــــــه ال حاجة هلا إىل   -  23
البت يف تلك املســــــــــألة، وأن رأيها، يف مجيع األحوال، هو أنه “ال نص 
االتفاقية وال موضوعها وغرضها، وال أّي إشارة يف األعمال التحضريية 
تؤيد االستنتاج الذي خلصت إليه املكسيك يف ادعائها يف هذا الصدد” 

 )الفقــــــــــرة 124(  مث خلصت احملكمة فوراً إىل أن اســــــــــتنتاج املكســــــــــيك 
ال ميكن تأييده )الفقرة 125(  وتوفر هذه القضية، قضية أ  ص  ديالو، 
يف نظر القاضي كنسادو ترينداد، فرصة فريدة للمحكمة لتوضيح وتأييد 
موقفها من هذه النقطة بالذات  وعلى كل حال، فإن هذه النقطة أثريت 

مرة أخرى أمامها 
وملا كان األمر كذلك، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد،   -  24
خالفــــــــــًا ملا قالته احملكمــــــــــة يف قضية أبينا، ذهب إىل القــــــــــول، فيما يتعلق 
باملناقشات اليت جرت يف قضية أ  ص  ديالو احلالية، إن الرأي القائل، 
بــــــــــأن املادة 36 )1( )ب( تربط احلق الفــــــــــردي املعين – يف إطار محاية 
حقوق اإلنســــــــــان – بالضمانــــــــــات اإلجرائية املنصوص عليهــــــــــا قانونًا، 
رأي يؤيــــــــــده نص املادة 36 )1( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا لعام 1963، 
وموضــــــــــوع تلك االتفاقية وغرضها، وكذا أعماهلا التحضريية  أما فيما 
يتعلــــــــــق بالنص، فإن اجلملة األخرية من املادة 36 )1( )ب( ال تفســــــــــح 
أّي جمال للشــــــــــك يف أن صاحب احلق يف اإلعالم باملســــــــــاعدة القنصلية 
هو الفرد وليســــــــــت الدولة؛ وأيًّا كان درجة اقرتان هذا احلق بالتزامات 
الدول األطراف، فإنه من الواضح أنه حق فردي  وإذا انتهك هذا احلق 

الفردي، فإن الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها قانونًا تتأثر حتمًا 
أما فيما يتعلق مبوضوع االتفاقية وغرضها، فإن القاضي   -  25
كنســــــــــادو ترينداد يرى أهنمــــــــــا يكمنان يف تطابق مصــــــــــاحل كافة الدول 
األطــــــــــراف يف اتفاقية فيينا لعام 1963، من حيث وجوب تقيد الدول 
األطراف بكافية االلتزامات املنصوص عليها فيها مبا فيها االلتزام بالتقيد 
باحلق الفردي املعــــــــــين  وبالتايل، فإنه فيما يتعلق باملســــــــــاعدة القنصلية، 
يصبح صــــــــــون احلق الفردي يف اإلعالم هبا والتقيــــــــــد بذلك احلق )املادة 
36 )1( )ب((، مسألة أساسية يف حتقيق موضوع وغرض اتفاقية فيينا 

للعالقات القنصلية 
وأخرياً وليس آخراً، يستقرئ القاضي كنسادو ترينداد   -  26
يف رأيه املســــــــــتقل األعمــــــــــال التحضريية لذلك احلكم مــــــــــن اتفاقية فيينا 
لعام 1963، فيقف على إشــــــــــارات قّيمة تفيد نفس املعىن، ال سيما يف 
مناقشــــــــــات مؤمتراألمم املتحدة للعالقات القنصلية لعام 1963 املعقود 
يف فيينــــــــــا  فمنذ ذلك الوقت )أّي ثالث ســــــــــنوات قبل اعتماد العهدين 
اخلاصني حبقوق اإلنســــــــــان )العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياســــــــــية، 
وكذلــــــــــك العهد اخلاص باحلقوق االقتصاديــــــــــة واالجتماعية والثقافية(، 
ورد يف مناقشات عام 1963 يف مؤمتر فيينا ما ال يقل عن 19 تدخاًل 
يشــــــــــري صوب نفس االجتاه، أّي أن مثة فعاًل وعيًا لدى الوفود املشاركة 
بضرورة إدراج احلق يف اإلعالم باملساعدة القنصلية يف العامل املفاهيمي 

حلقوق اإلنسان 
وباإلضافــــــــــة إىل تلــــــــــك التدخالت، قــــــــــدم مفوض األمم   -  27
املتحدة السامي لشــــــــــؤون الالجئني مذكرة إىل مؤمتر فيينا لعام 1963، 
أشــــــــــار فيها حتديداً إىل أن مشــــــــــروع املادة 36 من مشروع االتفاقية هو 
حكــــــــــم من بني حكميها اللذين هلما تأثري مباشــــــــــر على عمل املفوضية، 
فيمــــــــــا يتعلق حبماية حقوق مواطين الدولة املوفدة يف دولة اإلقامة  وكان 
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مثــــــــــة فعاًل وعي بواجب محاية حقوق اإلنســــــــــان، حىت قبل اعتماد اتفاقية 
القضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصــــــــــري يف عام 1965 وعهدي 
األمم املتحدة اخلاصني حبقوق اإلنســــــــــان يف 1966، يف املرحلة املبكرة 

من الطور التشريعي ملعاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
فهــــــــــذا الوعي الذي فطنت له حمكمــــــــــة البلدان األمريكية   -  28
حلقوق اإلنســــــــــان بعــــــــــد ما يزيد علــــــــــى ثالثة عقــــــــــود يف فتواها رقم 16 
)1999(، وتوطد بفتواها رقم 18 )2003(، ساهم مسامهة حامسة يف 
عملية أنسنة القانون القنصلي، متجاوزاً بعد العالقات ما بني الدول  ويف 
رأي القاضي كنسادو ترينداد، فإن هذا التقدم يف أنسنة القانون القنصلي 
قمني بأن يكون تقدمًا ال رجعة فيه  فالضمري اإلنساين، الضمري القانوين 
 العاملي )باعتبــــــــــاره املصدر اجلوهري األعلى للقانون الدويل(، ســــــــــرعان 
ما شهد صحوة دفعته إىل تلبية حاجة ملّحة يف هذا الصدد، هي احلاجة 
إىل محاية البشــــــــــر يف كافة الظروف، مبا فيها حاالت احلرمان من احلرية 

الشخصية باخلارج 
وال يفسح اجملال للنكوص أو الرتدد  وسيكون من دواعي   -  29
االطمئنــــــــــان لو صدر بيان واضــــــــــح من هذه احملكمــــــــــة يف نفس االجتاه – 
أّي اجتــــــــــاه يفيد بأن احلق يف اإلعالم باملســــــــــاعدة القنصلية يندرج يف العامل 
املفاهيمي حلقوق اإلنســــــــــان، وعدم التقيــــــــــد به يؤثر حتمًا على الضمانات 
القضائيــــــــــة مما يبطل الضمانات اإلجرائية املنصــــــــــوص عليها قانونًا  وكان 
 بإمــــــــــكان احملكمة أن تفعل ذلك يف هذه القضيــــــــــة، قضية أ  ص  ديالو – 
ما دامت املسألة قد أثريت أمامها يف أثناء املرحلة الشفوية من الدعوى يف 
هــــــــــذه احلالة العينية، لكنها فضلت أن توجز تناوهلا للمادة 36 )1( )ب( 

من اتفاقية فيينا لعام 1963 يف هذا احلكم 
ويف اجلــــــــــزء التايل )التاســــــــــع( من رأيه املســــــــــتقل، يدرس   -  30
القاضي كنســــــــــادو ترينداد مفهوم “احلالة املستمرة”، على ضوء امتداد 
انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان زمنيًا، وقــــــــــرارات اللجنة األفريقية حلقوق 
اإلنســــــــــان والشعوب وقرارات جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان 
خبصوص هذه املســــــــــألة، وكذا اجتهاد حمكمة البلدان األمريكية حلقوق 
اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ويف نظر القاضي كنسادو 
ترينــــــــــداد، فإن املظامل اليت كابدها الســــــــــيد أ  ص  ديالو يف هذه القضية 
تنم عن صلة وقائعية بني عمليات القبض واالحتجاز يف الفرتة 1988 
- 1989 وتلك الــــــــــيت وقعت يف الفرتة 1995 - 1996، قبل طرده 
مــــــــــن بلد اإلقامة يف عام 1996  وتلك املظامل املمتدة زمنيًا هي انتهاك 
للقانــــــــــون الواجب التطبيق يف هــــــــــذه القضية )املادتان 9 و13 من العهد 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياســــــــــية، واملادتان 6 و12 )4( من امليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة 36 )1( )ب( من اتفاقية 
فيينا للعالقات القنصلية(، حسبما ُفسر عماًل بتأويل معاهدات حقوق 

اإلنسان )السالف الذكر أعاله(  
ففــــــــــي وقت إلقــــــــــاء القبض علــــــــــى الســــــــــيد أ  ص  ديالو   -  31
واحتجازه، مل يبلغ بالتهم املوجهة إليه، كما مل تتح له فرصة االستفادة 
دون تأخــــــــــري من حقه يف اإلعالم باملســــــــــاعدة القنصليــــــــــة  وأحاط مبظامله 

تعسف السلطات احلكومية  وعالوة على ذلك، كانت مثة صلة سببية، 
أّي رابطة علية، يف استمرارية تلك األحداث، تتعني مراعاهتا )وهلا تأثري 
مباشــــــــــر على اجلرب املستحق للســــــــــيد أ  ص  ديالو( وهي صلة مل تراعها 
أغلبيــــــــــة هيئة احملكمة لألســــــــــف  كما يثري امتداد حقوق اإلنســــــــــان زمنيًا 

مسألة امتداد انعدام فرصة اللجوء إىل القضاء 
وكان ينبغي علــــــــــى األقل اعتبار هذه الرابطة العلية دلياًل   -  32
مقدمــــــــــًا للمحكمة، غــــــــــري أن أغلبية هيئة احملكمة صرفــــــــــت نظرها عنها 
ببســــــــــاطة  وكان بإمكان احملكمة أن تراعي على األقل – بل كان ينبغي 
عليهــــــــــا يف نظره – أن تراعــــــــــي ظروف عملييت القبــــــــــض واالحتجاز يف 
الفــــــــــرتة 1988 - 1989 عند نظرها يف عملييت القبض واالحتجاز يف 
الفــــــــــرتة 1995 - 1996، قبل طرد الســــــــــيد أ  ص  ديالو من مجهورية 
الكونغــــــــــو الدميقراطية يف عام 1996  ومراعاة للصلة الوقائعية والرابطة 
 العلية الســــــــــالفيت الذكر، يستنتج القاضي كنســــــــــادو ترينداد بشأن هذه 
النقطة، أنه يصعب إنكار وجود حالة مســــــــــتمرة من انتهاكات احلقوق 
الفردية للسيد أ  ص  ديالو، يف الفرتة املمتدة من 1988 إىل 1996 

ويتناول اجلزء املوايل من تأمالته )اجلزء العاشــــــــــر( الفرد   -  33
املعــــــــــين بصفته ضحية وصاحب حق يف اجلرب  ومبــــــــــا أن النقطتني 7 و8 
)واجــــــــــب اجلرب املالئم( من منطوق حكم احملكمة يف قضية أ  ص  ديالو 
هذه اعتمدت بتصويته املوافق، فإن القاضي كنسادو ترينداد يرى لزامًا 
عليه، عالوة على ذلك، أن يعرب عن قلقه ألن توفري اجلرب املالئم سيظل 
مرجأ إىل أن تبت احملكمة الحقًا يف هنائية املطاف يف هذا اجلانب )عماًل 
بالنقطــــــــــة 7 من املنطوق(، يف حالــــــــــة ما إذا تعذر على الطرفني املتنازعني 
التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة يف غضون الستة أشهر القادمة  ويف 
اعتقاده، فإن هذا يشبه إجراًء حتكيميًا، ال إجراًء قضائيًا حقيقيًا، ويبدو 

له مقلقًا إىل حّد ما 
ويصدق هذا بصفة خاصة عندما يراعي املرء طول الفرتة   -  34
الزمنيــــــــــة اليت قضتها احملكمة يف النظر يف هذه القضية )12 ســــــــــنة تقريبًا، 
من هناية كانون األول/ديســــــــــمرب 1998 إىل هناية تشرين الثاين/نوفمرب 
2010(، ألسباب ال تعزى إىل احملكمة نفسها  وعلى كل حال، يتعني 
تفــــــــــادي هذه التأخريات، ال ســــــــــيما عندما يتعلق األمــــــــــر جبرب انتهاكات 
حقوق اإلنســــــــــان  وزيادة متديد فرتة تقرير اجلرب، لفرتة أخرى تصل إىل 
ســــــــــتة أشــــــــــهر، ال يبدو أمراً معقواًل، ألن صاحب احلق املنتهك يف هذه 
القضية ليســــــــــت هي الدولة املدعية، بل هو الفرد املعين، الســــــــــيد أ  ص  

ديالو الذي هو املستفيد النهائي من اجلرب املستحق 
ولذلك فإن من األليق أن يوضع يف االعتبار احلق الفردي   -  35
 يف اجلــــــــــرب على ضوء القانــــــــــون الواجب التطبيق يف هــــــــــذه احلالة العينية، 
أال وهــــــــــو القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان  وهذه املســــــــــألة تنتقل باملرء 
خارج نطاق القانون اإلجرائي الدويل، إىل نطاق علم املعرفة القانونية، 
الذي يشــــــــــمل مفهوم املرء للقانون الدويل يف عصرنا احلايل  ويف تصور 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فإن الدولــــــــــة املدعية، يف قضية أ  ص  ديالو 
احلاليــــــــــة، هي املطالبة، لكن الضحية هو الفــــــــــرد  فالدولة املدعية تطالب 
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 باجلــــــــــرب، لكن صاحب احلق يف اجلرب هو الفــــــــــرد الذي انتهكت حقوقه  
ومل تعان الدولة املدعية من ضرر بتاتًا، بل إهنا تكبدت تكاليف ونفقات 
تبنيها لقضيــــــــــة مواطنها يف اخلارج  ومن تكبد الضرر هو الفرد نفســــــــــه 
)الذي تعرض للتعسف يف عمليات القبض واالحتجاز والطرد من دولة 

اإلقامة(، وليست دولة اجلنسية 
فالفرد املعين هو منطلــــــــــق هذه القضية ومنتهاها، وقصته   -  36
مل تنته بعد، ونتيجــــــــــة لذلك أيضًا طالت أمد هذه الدعوى أمام احملكمة 
بصورة غري معقولة  وأضاف قوله إنه آن األوان للمحكمة لكي تتجاوز 
هذا الركون غري املربر إىل األسطورة الفاتيلية، اليت أحيتها حمكمة العدل 
الدويل الدائمة يف أسطورة مافروماتيس )فهي ليست مبدأ، بل هي جمرد 
أسطورة متجاوزة إىل حّد كبري(  ومل يعد بإمكان حمكمة العدل الدولية 
أن تظــــــــــل تنطلق يف تعليلها من برامرتات متزمتة ذات البعد املرتكز على 
العالقــــــــــات فيما بني الدول  فلقد أدى االعــــــــــرتاف بالضرر الذي تكبده 
الفرد )الفقرة 98 مــــــــــن احلكم( إىل هتافت النظرية القدمية اليت مبقتضاها 
تؤكــــــــــد الدولة “حقوقها اخلاصــــــــــة” )droits propres(، وهتافت معها 

هنجها القائم على سلطان اإلرادة 
إن صاحــــــــــب احلق يف اجلرب هو الفرد الذي تكبد الضرر،   -  37
وعمل الدولة من خالل احلماية الدبلوماســــــــــية إمنا يتمثل يف ضمان اجلرب 
املستحق للفرد املعين  ويرمي هذا العمل من خالل احلماية الدبلوماسية 
 إىل جرب ضرر حل فعاًل وتكبده الفرد؛ ومتارس ممارســــــــــة وقائية إىل حّد 
ما املساعدة واحلماية القنصليتان، اللتان أصبحتا يف الوقت الراهن تقرتبان 
من محاية حقوق اإلنســــــــــان، وذلك درًءا لتكبد الفرد املعين لضرر حمتمل 
أو ضرر جديد  وهذا التقارب بني املساعدة واحلماية القنصليتني ومحاية 
حقوق اإلنسان يعزى يف معظمه إىل االنعتاق التارخيي للفرد، ولإلنسان، 

باعتباره شخصًا من أشخاص القانون الدويل 
ولو ســــــــــارت احملكمة يف حكمها كله على هدي تأويل   -  38
معاهدات حقوق اإلنســــــــــان، اليت اســــــــــتظهرت به الدولتــــــــــان املتنازعتان 
طيلة كامــــــــــل إجراءاهتا، لكان هذا احلكم، يف تقدير القاضي كنســــــــــادو 
ترينداد، أكثر اتســــــــــاقًا وإرضــــــــــاء  أما فيما يتعلــــــــــق بتقرير جرب مالئم ملا 
عانــــــــــاه الضحية من انتهاكات حلقوق منصوص عليها يف العهد، فإنه قد 
 يكون يف هنايــــــــــة املطاف تعويضًا مالئمًا )يف حال اســــــــــتحالة الرد العيين 
)restitutio in integrum(، يف مجلة أشــــــــــكال أخرى للجرب )من قبيل 
الرتضية واالعتذار العلــــــــــين، ورد االعتبار للضحية، وضمان عدم تكرار 
األعمــــــــــال الضارة، يف مجلــــــــــة أمور(، عن انتهــــــــــاكات احلقوق املنصوص 
عليهــــــــــا، أّي تعويضًا عن األضرار املاديــــــــــة واملعنوية، حيدد بقدر ما على 

أساس اعتبارات اإلنصاف 
ويف حــــــــــاالت من هــــــــــذا القبيل، مينح اجلــــــــــرب من منظور   -  39
الضحايا، البشر )استناداً إىل مطالبهم األصلية، واحتياجاهتم وتطلعاهتم( 
ال من منظور الدول  وهذا ما يكشــــــــــف أفقًا أوســــــــــع يف مســــــــــألة اجلرب، 
عندما يتعلق األمر حبقوق اإلنســــــــــان  فاملــــــــــادة 2 من عهد األمم املتحدة 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياســــــــــية تنص على التزام عام واقع على عاتق 

الــــــــــدول األطراف، يضاف إىل التزامات حمددة فيما يتعلق بكل حق من 
احلقوق املضمونة مبوجبه  وتسمح الصيغة العامة السالفة الذكر باملرونة، 
يف تقريــــــــــر تدابري التعويض أو األشــــــــــكال األخرى جلرب ضرر الضحية أو 
الضحايا املعنيني  والغاية النهائية هي بطبيعة احلال، الرد العيين كلما كان 
ذلك ممكنًا، لكن، إذا تعذر، فإنه ُيلجأ إىل توفري أشــــــــــكال أخرى مالئمة 

من اجلرب 
وأيًــّـــــــــــا كان األمر، وأيًّا كانت الظروف، فإن من املتعني،   -  40
يف نظر القاضي كنسادو ترينداد، مراعاة واجب جعل اجلرب يعكس مبدأ 
أساســــــــــيًا يف القواعد العامة للقانون الــــــــــدويل، التقطته فوراً حمكمة العدل 
الدويل الدائمة، يف مرحلة مبكــــــــــرة من اجتهادها، وأيده اجتهاد حمكمة 
العدل الدولية  ومفاده أن االلتزام باجلرب حيكمه القانون الدويل يف كافة 
جوانبه )من قبيل نطاقه، وأشــــــــــكاله، وخصائصه، وحتديد املستفيدين(  
وبنــــــــــاء عليه، فإن التقيد به ال ميكن أن يكون موضوع تعديل أو تعليق، 
بأّي حال من األحوال، من جانب الدول املدعى عليها، باالســــــــــتناد إىل 

أحكام )أو صعوبات( قانوهنا احمللي 
ويف اجلزء املوايل )احلادي عشر( من رأيه املستقل، يزعم   -  41
القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قضية أ  ص  ديالو احلالية تبني أن احلماية 
الدبلوماسية جُلئ إليها يف البداية، مراعاة حلقوق امللكية أو االستثمارات، 
 لكــــــــــن القضية، يف مرحلة اجلوهر، شــــــــــهدت حتــــــــــّواًل، فانقلبت يف هناية 
املطــــــــــاف – وهذه مســــــــــألة تثلج الصدر – إىل قضية حلقوق اإلنســــــــــان، 
واحلقوق املالزمة لشــــــــــخص اإلنســــــــــان، واملتعلقة حبريته وأمنه القانوين  
وتكون لتناول كل قضية يف مسار التقاضي الدويل ديناميكية خاصة به  
غري أن النتيجــــــــــة يف هذه احلالة العينية تبعث على االطمئنان، فيما يتعلق 
باحلقوق احملمية، وتتضمن مجلة من الدروس اليت ال ميكن التغاضي عنها 
فبداية، ال ينبغي الســــــــــعي إىل إحياء احلماية الدبلوماسية   -  42
التقليدية، بطابعها االستنســــــــــايب الذي ال حميد عنه، يف استخفاف حبماية 
حقوق اإلنسان  ويف تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن أعظم تراث 
تركه الفكر القانوين الدويل يف القرن العشرين، لرتاث هذا القرن اجلديد، 
يكمن يف االنعتاق التارخيي لشــــــــــخص اإلنسان باعتباره موضوع حقوق 
تنبع مباشرة من قانون الشــــــــــعوب )droit des gens(، باعتباره شخصًا 
حقيقيًا )وليس جمرد “فاعل”( من أشــــــــــخاص القانون الدويل املعاصر  
فانبثاق القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان قــــــــــد أغىن كثرياً القانون الدويل 

املعاصر، سواء على املستوى املوضوعي أو على املستوى اإلجرائي 
ولتوفــــــــــري جــــــــــرب كاف لضحايا احلقــــــــــوق املنتهكة، يتعني   -  43
االنتقــــــــــال إىل ميــــــــــدان القانـون الدولــي حلقوق اإلنســــــــــان، وال ميكن بتاتًا 
البقاء يف حدود احلماية الدبلوماســــــــــية املطبوعة برؤية ضيقة، نتيجة ال ملا 
يقرتن هبا من طابع استنســــــــــايب فحســــــــــب، بل أيضًا بسبب مجود طابعها 
القائــــــــــم على العالقات بني الدول  ويتطلــــــــــب اجلرب، يف هذا املقام، فهمًا 
 ملفهوم قانون الشعوب املرتكز على شخص اإلنسان )واملناصر لشخصه 
)pro persona humana((  فالبشر – وليست الدول – هم املستفيدون 

النهائيون من جرب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تصيبهم 



184

وخيلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إىل القول إن تصور   -  44
فاتيــــــــــل الذي يعــــــــــود إىل عــــــــــام 1758 )املعرب عنــــــــــه يف مقولة “كل من 
يســــــــــيء معاملة مواطن يســــــــــيء بصورة غري مباشــــــــــرة للدولــــــــــة اليت يتعني 
 Quiconque maltraite un citoyen“ ”عليهــــــــــا أن حتمي هذا املواطــــــــــن
 )”offense indirectement l'État, qui doit protéger ce citoyen
قد قــــــــــام فعاًل بــــــــــدور يف تاريخ القانــــــــــون الدويل ويف تطــــــــــوره  والتحّدي 
الــــــــــذي تواجهــــــــــه احملكمة العامليــــــــــة يف الوقت الراهن حتــــــــــد ذو طابع خمتلف 
يتجــــــــــاوز بعد العالقات ما بني الدول  ويســــــــــتلزم مــــــــــن احملكمة أن تكون 
 مســــــــــتعدة الستكشاف ســــــــــبل تدرج هبا، يف طريقة عملها – بدًءا بتعليلها 
نفســــــــــه – إقراراً بتوطيد الشــــــــــخصية القانونية الدولية لألفــــــــــراد، والتأكيد 
 التدرجيــــــــــي ألهليتهم القانونية الدولية، للمطالبة باحلقوق اليت هي حقوقهم 
ال حقوق الدولة، باعتبارهم موضوع حقوق وحاملي واجبات تنبع مباشرة 

من القانون الدويل، وباختصار باعتبارهم أشخاصًا للقانون الدويل 

ومــــــــــن هذا املنظور، وكمنطلــــــــــق يف هذا االجتاه، يضيف   -  45
القاضي كنســــــــــادو ترينداد يف مالحظاته اخلتامية )اجلزء الثاين عشــــــــــر(، 
كانــــــــــت احملكمة حمقة، يف حكمها احلايل يف قضية أ  ص  ديالو، عندما 
ركزت اهتمامها، بصفة خاصة، على االنتهاكات اليت اســــــــــتنتجت أهنا 
مســــــــــت املادتني 9 و13 من عهد األمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، واملادتني 6 و12 )4( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 
والشــــــــــعوب، وكذا املــــــــــادة 36 )1( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا للعالقات 
القنصلية  فهي هتم حقوق السيد أ  ص ديالو، بصفته فرداً، أّي بصفته 
إنسانًا  وجاءت انتهاكات حقوقه الفردية بصفته شريكًا يف الشركتني 

إىل الواجهة نتيجة لتأثرها هي أيضًا 

وموضوع احلقوق اليت انتهكت يف هذه القضية هو السيد   -  46
أ  ص  ديالو، الفرد  واإلجراء اليت وظفته أصاًل )الدولة املدعية( إلحقاق 
املطالبة هو إجراء احلماية الدبلوماسية، لكن القانون املوضوعي الواجب 
التطبيق يف هذه القضية هو القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ويسري هذا 
األخري يف إطار العالقات داخل الدولة الواحدة )على غرار ما عليه األمر 
يف هذه القضية، أّي العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطية والسيد 
أ  ص  ديالو(  واحملكمة، بتفسريها وتطبيقها معاهدات حقوق اإلنسان 
تفسرياً وتطبيقًا سليمني، تســــــــــهم بالتايل يف تطوير قدرة القانون الدويل 
على تنظيم العالقات داخل الدولة الواحدة، وكذا على مستوى ما بني 

الدول 

ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينداد إىل القول إن كون   -  47
اإلجــــــــــراء القضائي أمام احملكمة قد ظل إجراء بني الدول – ال لضرورة 
 مالزمــــــــــة، أو الســــــــــتحالة قانونية يف أن يكون إجراء يف شــــــــــكل آخر – 
ال يعين أن تعليــــــــــل احملكمة ينبغي أن يتطور داخل منظور العالقات بني 
الدول أساســــــــــًا وحصرًا، ال سيما عندما يطلب منها أن تبت، يف إطار 
التسوية السلمية للمنازعات، يف مسائل تتجاوز مصاحل الدول املتنازعة، 

وتتعلق باحلقوق األساسية لإلنسان، بل وباجملتمع الدويل ككل 

إن العالقــــــــــات اليت حيكمها القانــــــــــون الدويل املعاصر، يف   -  48
جماالت مســــــــــتقلة من التنظيم، تسمو إىل حّد كبري على املنظور املندرج 
يف اإلطار الصرف للعالقات ما بني الدول )مثاًل يف جمال احلماية الدولية 
حلقوق اإلنســــــــــان، وجمال احلماية الدولية للبيئة، وجمال القانون اإلنساين 
الدويل وجمال القانون الدويل لالجئني، وجمال قانون املؤسسات الدولية، 
يف مجلــــــــــة أمــــــــــور(، وحمكمة العــــــــــدل الدولية، املدعــــــــــوة إىل البت يف هذه 
العالقات، غري ملزمة بأن حتصر نفسها يف املنظورات املتقادمة للعالقات 
ما بني الدول  فتقادم آليات عملها ال ينبغي وال جيوز أن يرهن تعليلها، 
حىت تتمكن من أداء مهامهــــــــــا بأمانة وبالكامل بصفتها اجلهاز القضائي 

الرئيسي لألمم املتحدة يف عصرنا احلايل 
وهذا احلكــــــــــم، يف نقاطــــــــــه 2 و3 و4 و7 من املنطوق،   -  49
اليت يتفق معها القاضي كنســــــــــادو ترينداد، تشــــــــــكل يف رأيه إسهامًا قيمًا 
الجتهاد احملكمة يف تســــــــــوية املنازعات اليت تنشأ على املستوى الداخلي 
للــــــــــدول، عندما يتعلــــــــــق األمر حبقوق اإلنســــــــــان  ومن املهــــــــــم للغاية يف 
نظره أن احملكمة نفســــــــــها بتت أخرياً يف قضية حلقوق اإلنســــــــــان  وهذا 
ما يثبــــــــــت كذلك أن القانون الدويل املعاصر قد تطور تطوراً مشــــــــــهوداً 
بدرجة جعلت الدول نفســــــــــها ترى أن من املالئم أن تســــــــــتخدم إجراء 
قضائيًا من هذا النوع، إجراء كان قد ســــــــــن يف 1920 وتكرس يف عام 
1945 ألغراض اســــــــــتخدامها احلصــــــــــري، وتوظفه للحصول على قرار 
للمحكمة يف جمال حقوق اإلنســــــــــان، بشــــــــــأن حقوق مالزمة لإلنسان، 
ســــــــــابقة أنطولوجيا للدولة نفسها وســــــــــامية عليها  وهذا ما يتماشى مع 
 القانون الدويل املتطور لشــــــــــخص اإلنســــــــــان )املناصر لشخص اإلنسان 
)pro persona humana((، وهو قانون الشــــــــــعوب اجلديد يف بداية هذا 

القرن احلادي والعشرين 
وبعد سعيه إىل حتديد الدروس املستفادة من قضية أ  ص    -  50
ديالو، خيتتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد رأيه املستقل خبامتة قصرية )اجلزء 
الثالث عشــــــــــر( بشــــــــــأن مسوها التارخيي  فالقضية اليت بتت فيها احملكمة 
لتوهــــــــــا مجعت دولة مطالبة، وفرداً ضحية – مســــــــــتفيداً من اجلرب  وأكد 
من جديد أن هــــــــــذه أول مرة يف تاريخ احملكمة العاملية، تبت احملكمة يف 
قضية على أساس القانون الواجب اجملسد يف معاهدتني حلقوق اإلنسان، 
واحدة على املستوى العاملي )عهد األمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية( وواحدة على املســــــــــتوى اإلقليمي )امليثاق األفريقي حلقوق 
اإلنسان والشعوب(، إضافة إىل احلكم ذي الصلة )املادة 36 )1( )ب(( 
مــــــــــن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، املندرج هو أيضًا يف ميدان احلماية 

الدولية حلقوق اإلنسان 
ومما يثلج الصدر أن قضية الســــــــــيد أ  ص  ديالو وصلت   -  51
إىل هــــــــــذه احملكمة بفضل ممارســــــــــة احلماية الدبلوماســــــــــية  وهذا أبعد ما 
وصلت إليه احلماية الدبلوماســــــــــية، وهي وسيلة تقليدية، وأبعد ما ميكن 
أن تصل إليه  وال ميكن أن يتوقع املرء منها أكثر مما تســــــــــتطيع أن توفره 
فعاًل  فهي على كل حال تقليدية شأهنا يف ذلك شأن األساس املنطقي 
 لإلجراء املعروض على احملكمة  ويظل األفراد يعانون من فقدان األهلية 
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)capitis diminutio(، ألهنــــــــــم ال يزالــــــــــون حباجــــــــــة إىل االعتماد على 
تلك الوســــــــــيلة التقليديــــــــــة للوصول إىل هذه احملكمــــــــــة، يف حني أن هلم 
 الصفة القضائيــــــــــة )locus standi in judicio(، بــــــــــل والصفة القانونية 
)jus standi(، للمثول أمام احملاكم الدولية املعاصرة األخرى  وهذا ما 
يدل على أنه ليس مثة أّي عائق من الناحية املعرفية حيول دون أن تكون 
لألفــــــــــراد الصفة القضائية أو حىت الصفــــــــــة القانونية للمثول أمام احملكمة 

العاملية أيضًا؛ فالغائب هنا هو احلافز على جعل ذلك أمراً ممكنًا 
ورغــــــــــم ذلك، مثة أمر ُمَطْمئِــــــــــن ومبتكر يف قضية أ  ص    -  52
ديالــــــــــو اليت بتت فيها هــــــــــذه احملكمة: فانطالقًا من اإلجــــــــــراءات املتعلقة 
باجلوهر ) اخلطية منها والشــــــــــفوية(، ُنظر يف قضية أ  ص  ديالو إىل حّد 
كبري، وُبت فيها يف اإلطار املفاهيمي للقانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان  
وهذا اإلطار األخري، ال إطار احلماية الدبلوماسية، هو األقدر على صون 
حقوق األشخاص الذين هم يف ظروف الشدة، أو األشخاص املهمشني 
اجتماعيًا أو املســــــــــتبعدين، أو من هم يف أوضاع من الضعف الشــــــــــديد  
وهــــــــــذا ما يعكس حتّديًا هائاًل يواجه العدالــــــــــة الدولية يف الوقت الراهن، 
وهــــــــــو حتّد ال ميكن مواجهته بفعالية إاّل يف إطار القانـون الدولــي حلقوق 

اإلنسان، املتجاوز لبعد العالقات ما بني الدول يف إطارها الصرف 
وعــــــــــالوة على ذلــــــــــك، فإنه ألول مــــــــــرة يف تارخيها تأخذ   -  53
احملكمة العاملية يف اعتبارها إســــــــــهام االجتهاد القضائي حملكمتني دوليتني 
حلقوق اإلنســــــــــان مها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان 
األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان )الفقــــــــــرة 68(، يف الكفاح األزيل للبشــــــــــر 
 ضد التعســــــــــف )الفقرة 65(، واملتضمن حلظر الطرد التعســــــــــفي  وهذا 
ما يكشــــــــــف عن عقلية جديدة فيما يتعلق مبســــــــــألة أخــــــــــرى ذات صلة  
فتعايــــــــــش حماكم دولية متعــــــــــّددة، املعزز لفرص وصول عــــــــــدد متنام من 
املتقاضني إىل العدالة الدولية يف خمتلف أحناء العامل يف جماالت متميزة من 
النشاط البشري، يدل على الطريقة اليت تطور هبا القانون الدويل املعاصر 
يف السعي القدمي العهد حنو إحقاق العدل الدويل  كما أن احملاكم الدولية 

املعاصرة ميكنها أن تتعلم الشيء الكثري من بعضها البعض 
وتنص املــــــــــادة 92 من ميثــــــــــاق األمم املتحــــــــــدة على أن   -  54
هــــــــــذه احملكمة، حمكمة العــــــــــدل الدولية، هي “األداة القضائية الرئيســــــــــية 
لألمــــــــــم املتحدة”  وإضافة إىل ذلك، تفتح املــــــــــادة 95 من ميثاق األمم 
 املتحــــــــــدة الباب للدول األعضاء لتعهد حبل ما ينشــــــــــأ بينها من خالفات 
“إىل حماكم أخرى مبقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو ميكن أن تعقد بينها 
يف املســــــــــتقبل”  ولقد أصبح عصرنا عصر احملاكم الدولية، وهذه ظاهرة 
إجيابية للغاية، ألن ما يهم يف هناية املطاف هو فتح وتوسيع نطاق فرص 

الوصول إىل العدالة، مبعناها الواسع، مبا فيها إحقاق العدل 
وهذا درس آخر يستخلص من التقاضي يف قضية أ  ص    -  55
ديالــــــــــو هذه، ومن دواعي االطمئنان أن حمكمة العدل الدولية كشــــــــــفت 
عن رؤية جديدة هلذه املسألة املعينة، فيما يتعلق باحملاكم الدولية حلقوق 
اإلنســــــــــان  وهذا مهم للغاية يف وقت تركن فيه الدول، يف اســــــــــتنتاجاهتا 
املقدمة هلذه احملكمة، إىل أحكام ذات صلة من اتفاقيات حقوق اإلنسان، 

على غرار ما فعلته كل من غينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف هذه 
القضية  ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مما يثلج الصدر أن الدول 
بدأت تســــــــــتند إىل معاهدات حقوق اإلنسان أمام حمكمة العدل الدولية، 
مما يبشر بعصر حيتمل أن يتم فيه التقاضي يف قضايا حقوق اإلنسان أمام 
حمكمة العدل الدولية نفسها  ولقد صحا الضمري القانوين الدويل أخرياً 

لتلبية هذه احلاجة 
ومــــــــــا فتئت حمكمة العــــــــــدل الدولية حتيل، يف ممارســــــــــتها   -  56
لواليتها القضائية ووالية اإلفتاء يف السنوات األخرية، إىل األحكام ذات 
الصلة من معاهدات حقوق اإلنســــــــــان مــــــــــن قبيل العهد اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياســــــــــية، أو أعمال هيئة اإلشــــــــــراف املتعلقة به، وهي اللجنة 
املعنية حبقوق اإلنســــــــــان  وقد ذهبت احملكمة بعيداً، يف حكمها الصادر 
يف قضيــــــــــة أ  ص  ديالو هــــــــــذه، يف 30 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب2010، 
فتجاوزت منظومة األمم املتحدة، بإقرارها إســــــــــهام التفسري االجتهادي 
حملكمتني دوليتني أخريني مها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان 
واحملكمــــــــــة األوروبية حلقوق اإلنســــــــــان  كما توقفت عند إســــــــــهام هيئة 
إشــــــــــراف دولية حلقوق اإلنســــــــــان، هي اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
والشعوب  فاملنظومات اإلقليمية الثالث حلقوق اإلنسان تعمل يف إطار 

عاملية حقوق اإلنسان 
وخيتتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد بالقــــــــــول بضرورة أن   -  57
تواصل احملاكم الدولية املعاصرة مهمتها املشرتكة – مهمة إحقاق العدالة 
الدوليــــــــــة – بروح من احلوار املفعم باالحــــــــــرتام والتعلم املتبادل  وبرعاية 
هذا احلوار واالهتمام بأعمال كل حمكمة من احملاكم الدولية املعاصرة يف 
سعيها إىل حتقيقها مهمة مشرتكة، ستفتح هذه احملاكم آفاقًا ليس للدول 
فحسب، بل حىت للبشر، يف كل مكان، ويف ميادين متميزة من القانون 
الدويل، السرتجاع اإلميان بالعدالة البشرية  وستوسع بالتايل وتعزز قدرة 
القانون الدويل املعاصر على فض املنازعات اليت تنشأ ليس فقط فيما بني 
الدول، بل حىت داخلها  وســــــــــتعمل أيضًا على أن تضمن للدول، وكذا 

للبشر، ما باتوا يسعون إليه أال وهو: إحقاق العدل 

الرأي المخالف للقاضي الخاص ماهيو

لئن كان القاضــــــــــي اخلاص ماهيو يؤيد العديد من االســــــــــتنتاجات 
الــــــــــيت توصلت إليهــــــــــا احملكمة يف هذه القضية، فإنــــــــــه يظل مع ذلك غري 
مقتنع بكل من االستنتاجات املعتمدة والتعليل املستند إليه لتربيرها فيما 
يتعلــــــــــق بنقطتني هامتني تتعلقــــــــــان، أواًل، مبقبولية الطلب املتعلق بالقبض 
على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه يف الفــــــــــرتة 1988 - 1989، وثانيًا، 
بانتهاك حقوق السيد ديالو بصفته شريكًا يف شركيت أفريكوم - زائري 
وأفريكونتينرز - زائري  واألســــــــــباب اليت جتعله ال ينضم إىل احملكمة يف 

قبول تلك النقط تستدعي بالتايل تفسرياً موجزاً 
 ففيما يتصل بالطلب املتعلق بعملييت إلقاء القبض واالحتجاز يف الفرتة
1988 - 1989، ال فــــــــــرق بينهمــــــــــا وبني تلك الــــــــــيت حدثت يف الفرتة 
1995 - 1996 ســــــــــواء من حيث الشــــــــــكل القانوين الذي اختذته أو 
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من حيث غرضها )منع الســــــــــيد ديالو من استعادة ديونه املستحقة على 
بعــــــــــض اهليئات الكونغولية العامة أو اخلاصة(  وصحيح أن الطلب تأخر 
تقدميه، لكن مبوجب اجتهاد احملكمة، كما نعرفه، ليست كل الطلبات 
اجلديدة غري مقبولة تلقائيًا ألن “جمرد كون الطلب جديداً ليس يف حد 
ذاته أمراً حامسًا يف تقرير مســــــــــألة املقبولية”؛ بل إن الطلب اجلديد يكون 
مقبواًل مبوجبه إذا استوىف أحد الشرطني التاليني: أن يكون وارداً ضمنًا 
يف العريضة أو ينشــــــــــأ مباشرة عن املسألة اليت تشكل موضوع العريضة  
ويف نظره، فإن الطلب املتعلق بعملييت إلقاء القبض واالحتجاز يف الفرتة 
1988 - 1989 يستويف أحد الشرطني أو كالمها؛ فهاتان العمليتان مل 
تكونا يف الواقع سوى أول إجراء يف سلسلة من اإلجراءات اليت اختذهتا 
الســــــــــلطات الكونغولية يف جمموعة متواصلة من األعمال غري املشروعة، 

وبالتايل كان حريًا باحملكمة أن تعلن مقبولية ذلك الطلب 
أما فيما يتعلق باحلقوق املباشرة للسيد ديالو، ترى احملكمة أنه، إذا 
كان الطرد التعسفي الذي عاىن منه حيدث بعض العراقيل، فإن أيًّا منها 
مل حيل دون ممارسته لتلك احلقوق  وميكن انتقاد هذا التحليل وما خلص 
إليه من نتائج لكونه مل يراع السياق احملدد هلذه القضية، والذي يف إطاره 
أدت التغــــــــــريات يف احلالة الوقائعية على مــــــــــدى فرتة زمنية إىل جعل فرد 
واحد املســــــــــاهم الوحيد يف شركتني أدارمها وشغلهما بدرجة غدا معها 
جزًءا ال يتجزأ منهما  وبالتايل، فإن أّي قيد يفرض على حقوق الشريك 
املختلفة، من قبيل حقه يف املشــــــــــاركة يف اجلمعيات العامة، وحقه يف أن 
يكون مديراً للشركتني، وحقه يف اإلشراف على إدارة الشركتني ورصد 
تشــــــــــغيلهما، وتصفيتهما وحتصيل األصــــــــــول املتبقية، يفضي إىل منعه من 

ممارسة تلك احلقوق ويؤدي يف هناية املطاف إىل النيل منها 
وبناًء عليه، فإنه إذا كانت احملكمة حمقة يف اإلقرار بأن حقوق السيد 
ديالو قــــــــــد انتهكت ويف احلكم باجلرب يف هذا الصــــــــــدد، فإنه كان ينبغي 
أيضًا أن تســــــــــتنتج على األقل حصول بعض االنتهاكات، إن مل تستنتج 
حصول كل االنتهاكات اليت مست احلقوق املباشرة للسيد ديالو، وأن 

توفر تعويضًا عنها 

الرأي المستقل للقاضي الخاص مامبويا

قبل بسط رأيه بشــــــــــأن املواقف اجلوهرية املتخذة يف احلكم، أعرب 
القاضي اخلاص مامبويا عن حتفظات ذات طابع أعم بشأن بعض املسائل 
اليت أثارها احلكــــــــــم  فأواًل، فيما يتعلق بقانون التقاضي الدويل، يالحظ 
أنــــــــــه إذا كانــــــــــت احملكمة قد أدارت ظهرها الجتهادها التقليدي بشــــــــــأن 
املوضــــــــــوع بقبوهلا البت يف القضية حىت وإن مل ينشــــــــــأ أّي نزاع مســــــــــبقًا 
بــــــــــني غينيا ومجهوريــــــــــة الدميقراطية، بصفتهما الدوليتــــــــــني املعنيتني، على 
املسائل اليت متت إحالتها إىل احملكمة، فإن الوضع حلسن احلظ قد صحح 
يف املمارســــــــــة بني الطرفني  ودلياًل على ذلك يشــــــــــري القاضي اخلاص إىل 
الدفع االبتدائي لروســــــــــيا يف القضية املعروضة علــــــــــى احملكمة بينها وبني 
جورجيــــــــــا واملتعلقة بتطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري، حيث طعنت روســــــــــيا يف مقبوليــــــــــة عريضة جورجيا 

واحتجــــــــــت بأن “احملكمة ال جيوز هلا أن متــــــــــارس اختصاصها يف دعوى 
قضائيــــــــــة إاّل عندما يقوم مثة نزاع حقيقي بني الطرفني   ” وأنه ال نزاع 
بني الدولتني على وقائع تتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء 
على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت مها طرفان فيها  مث يبني القاضي 
اخلاص مامبويا حتفظاته فيما يتعلق ببعض الصيغ اليت استعملتها احملكمة 
يف تقييم ســــــــــلوك الســــــــــلطات الكونغولية، وبعض األحكام اليت أصدرهتا 
احملكمــــــــــة بشــــــــــأن هذا املوضوع، وهــــــــــي صيغ يبدو أهنا متس مســــــــــًا بليغًا 
بشرف دولة الكونغو  فاألغلبية تلمح على غرار ما مت يف احلكم املتعلق 
 بالدفوع االبتدائية، ودون إثبات، إىل أن الكونغو تعمدت إصدار إشعار 
بــــ “اإلعادة القســــــــــرية” بدل الطرد حىت يستحيل الطعن يف قرارها، أو 
أنه يتعني إثبات وجود “صلة بني طرد السيد ديالو وكونه قد سعى إىل 
اسرتداد ديون     بإقامة دعاوى هلذا الغرض أمام حماكم مدنية” )الفقرة 
82(  ولئــــــــــن كان املرء يتوقع أن تصدر مثل هذه االهتامات اخلطرية من 
الطرف املدعي، فإن احملكمة العاملية ال جيوز هلا أن تستند إىل افرتاض غري 

ثابت لتعتربها اهتامات صحيحة 

ومن حيث اجلوهر، يشــــــــــرح القاضي اخلاص مامبويا األسباب اليت 
دفعتــــــــــه إىل التصويت مع أغلبية هيئة احملكمة بشــــــــــأن انتهاكات الكونغو 
للفقرتــــــــــني 1 و2 من املادة 9 والفقرة 4 من املادة 13 من العهد اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية واملادتني 6 و12 من امليثاق األفريقي حلقوق 
 اإلنســــــــــان والشــــــــــعوب فيما يتصل بالقبض على السيد ديالو واحتجازه، 
ال ســــــــــيما وأن تلك التدابري اختذت انتهاكًا للقانون الكونغويل نفســــــــــه  
غري أن تفسريه ملعىن تلك املواد خيتلف عن تفسري احملكمة حيث يفرض 
احلكم شــــــــــرطًا إضافيًا، غري منصوص عليه، زيادة على شــــــــــرط السالمة 
الشكلية لقرار الطرد: إذ يضيف وجوب أن يتم الطرد ليس وفقًا للقانون 
فحسب بل و“أاّل يكون تعسفيًا” بطبعه  وهذا ال يعين أن ذلك اإلجراء 
قد يكون تعســــــــــفيًا، لكن تلك األحكام الواجبة التطبيق ال تفرض ذلك 
الشرط  فاملادة 13 تكتفي باشرتاط أن يكون قرار الطرد قد اختذ “وفقًا 
للقانون” وأن يســــــــــمح للفرد املعين “]بـ[ـعرض األســــــــــباب املؤيدة لعدم 
إبعاده” “وعرض قضيته على الســــــــــلطة املختصــــــــــة أو على من تعينه أو 
تعينهم خصيصًا لذلك”  ويصدق نفس القول على الفقرة 4 من املادة 
12 من امليثاق األفريقي، اليت تنص على أنه “ال جيوز طرد األجنيب الذي 
دخل بصفة قانونيــــــــــة إىل أراضي دولة ما طرف يف هذا امليثاق إاّل بقرار 
مطابق للقانون”  ويعامل تفســــــــــري احملكمة هــــــــــذه األحكام معاملة املادة 
9 من العهد اليت تربط هذا الشــــــــــرط ال بالطرد بل بالقبض واالحتجاز  
وال مربر هلذه املعاملة، رغم “االجتهاد” الذي ســــــــــاقته احملكمة استناداً 
إىل ممارســــــــــة جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، والذي يعىن كليًا 
بالقبض واالحتجاز ال بالطرد  ويســــــــــتنتج كذلك اســــــــــتناداً إىل الفقرة 2 
من املادة 1 من الربوتوكــــــــــول رقم 7 لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق 
اإلنســــــــــان أن الســــــــــلطات اإلقليمية يعرتف هلا بالتمتــــــــــع ببعض املرونة يف 
ممارســــــــــة صالحية ذات طابع تقديري مماثلــــــــــة لصالحية الدولة يف تقرير 
الســــــــــماح بدخول أجنيب إىل إقليمها أو منعــــــــــه، وفقًا لقانوهنا؛ وال جيوز 
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فرض قيود ضمنية على ممارسة هذه الصالحية، حىت ولو باإلشارة ضمنًا 
إىل أهنا “تعسفية” 

ومــــــــــن جهة أخرى، مل يؤيد االســــــــــتنتاج الذي يفيــــــــــد بأن مجهورية 
الكونغو الدميقراطية مســــــــــؤولة عن االنتهاك املزعوم للفقرة 1 )ب( من 
املادة 36 من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية اليت تنص على التزام بإعالم 
األجنيب املقبوض عليه أو احملتجز حبقه يف االتصال بالســــــــــلطات القنصلية 
لدولة جنســــــــــيته  ويرى أن احملكمة فاهتا أن تضع يف اعتبارها استنتاجها 
الســــــــــابق )يف قضييت الغراند وأبينا( والذي مفاده أن الفقرة 1 )ب( من 
املــــــــــادة 36 تتضمن عناصر “مرتابطة”؛ وأن “االســــــــــتنتاجات القانونية 
اليت ميكن اســــــــــتخالصها من ذلك الرتابط تتوقف بالضرورة على وقائع 
كل قضيــــــــــة”؛ أو أن هذا احلكم “يتضمن ثالثة عناصر مســــــــــتقلة لكنها 
مرتابطــــــــــة”؛ وأنه “من الضروري إعادة النظر يف ترابط الفقرات الفرعية 
الثــــــــــالث من الفقرة 1 من املادة 36 على ضوء الواقع والظروف اخلاصة 
هبــــــــــذه القضية”  فلو فعلت، لطبقت التفســــــــــري الغائي وخلصت إىل أنه، 
خالفًا للقضيتني الســــــــــالفيت الذكر، تثبت وقائــــــــــع وظروف هذه القضية 
أن امتناع مجهورية الكونغو الدميقراطية املزعوم عن إبالغ الســــــــــيد ديالو 
حبقوقه مل مينع غينيا من ممارســــــــــة احلــــــــــق املخول هلا مبوجب الفقرة 1 من 
املادة 36  وعندما ينظر إىل املسألة من هذه الزاوية، زاوية الغرض الذي 
يرمي إليه االلتزام، أّي متكني دولة اجلنســــــــــية من أداء وظيفتها القنصلية، 
فــــــــــإن املرء ال ميكنه جتاهل أن الســــــــــلطات الغينية كانت على علم باحلالة 
بصــــــــــورة ال ينــــــــــازع فيها أحد، واألهم من هذا، أهنا أقرت بنفســــــــــها أهنا 
متكنــــــــــت من أداء وظيفتها القنصلية  وبالتايل، فإن عدم اإلبالغ مل جيعل 
غينيا عاجزة عن ممارســــــــــة حقوقها يف توفــــــــــري احلماية القنصلية ملواطنها  
وعلى ضوء كل هذا، مل يؤيد القاضي اخلاص مامبويا اســــــــــتنتاج األغلبية 

القائــــــــــل بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية قــــــــــد انتهكت هذا احلكم من 
اتفاقية فيينــــــــــا للعالقات القنصلية  وأيًّا كان األمــــــــــر، فإنه تقيداً باملنطق، 
صوت لصاحل الفقرة الفرعية من منطوق احلكم املتعلقة باجلرب املســــــــــتحق 
على الكونغو لفائدة غينيا، وإن كان يأســــــــــف لكــــــــــون احملكمة مل تقدم 
توضيحًا مفيداً للمبدأ الذي صيغ قضائيًا والذي مفاده أن الضرر – غري 
املــــــــــايل وغري املــــــــــادي حصراً – الذي يثبت فيما يتعلــــــــــق بانتهاك الطرف 
املدعى عليــــــــــه لاللتزام مبوجب املــــــــــادة 36 )1( )ب( مــــــــــن اتفاقية فيينا 
للعالقات القنصلية – ال يســــــــــتوجب ســــــــــوى إجراًء انتصافيًا غري مادي 

وغري مايل ذي طابع “ُمْعِلن” 
وأخرياً، فإن القاضي وإن كان يتفق مع احملكمة يف اســــــــــتنتاجها بأن 
مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تنتهك احلقوق املباشــــــــــرة للســــــــــيد ديالو 
بصفته شــــــــــريكًا، فإنه يرى ضرورة تبيــــــــــان تعليله الذي خيتلف عن تعليل 
األغلبيــــــــــة  فقد اقتصرت األغلبية على تأكيــــــــــد أن طرد املواطن الغيين مل 
ينتهك حقوقه بصفته شريكًا “يف حّد ذاته”، غري أنه يبدو له أنه كان من 
األفيد واألصوب قانونًا القول إن مثة مبادئ قانونية تربر هذا االستنتاج، 
زيادة على تفسري الوقائع الذي ميكن أن يكون مفتوحًا للنقد أو الطعن  
فحقوق الشريك املباشرة تنشأ وتنتج آثارها ومتارس فيما يتعلق بتشغيل 
الشركة ويف العالقات بني الشركة والشركاء فيها  ونتيجة لذلك، فإهنا 
ال تقوم، وال متارس بالتايل، إاّل جتاه الشــــــــــركة وحدها  وبناًء عليه، فإن 
أعمــــــــــال الغري ال ميكن أن تنتهك هذه احلقــــــــــوق “يف حد ذاهتا” إاّل إذا 
كانت تدخاًل من الغري يف تشــــــــــغيل الشركة أو يف عالقتها مع الشركاء 
فيها  وبالتايل، فإن هذه األعمال، من قبيل القبض واالحتجاز والطرد، 
املوجهة حصراً ضد الســــــــــيد ديالو بصفته الفرديــــــــــة، ال ميكن أن تنتهك 

حقوقه بصفته شريكًا “يف حّد ذاته” 
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183 - بعض األنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( 
)طلب اإلشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

األمر الصادر في 8 آذار/مارس 2011

أصــــــــــدرت حمكمة العدل الدوليــــــــــة، يف 8 آذار/مارس 2011، أمراً 
فيما يتعلق بطلب كوســــــــــتاريكا اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة يف القضية 
املتعلقــــــــــة ببعض األنشــــــــــطة اليت تقوم هبا نيكاراغــــــــــوا يف املنطقة احلدودية 
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(  وطلبت احملكمة من كل طرف االمتناع 
عن أن يرســــــــــل أو يســــــــــتبقي يف اإلقليم املتنازع عليه، مبا فيه منطقة القناة 
)كانيو(، أّي أفراد، ســــــــــواء كانوا مدنيني أم من أفراد الشرطة أو األمن؛ 
وأذنت لكوستاريكا، يف بعض الظروف احملددة، أن توفد إىل هناك أفراداً 
مدنيني مكلفني حبماية البيئــــــــــة؛ ودعت الطرفني إىل االمتناع عما يؤدي 
إىل تفاقم النزاع املعروض على احملكمة أو إطالة أمده أو جعل حله أكثر 
استعصاء، وإبالغ اللجنة مبا قاما به امتثااًل للتدابري التحفظية املشار إليها 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، والقاضيان اخلاصان 

غيوم ودوغارد؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 86( على النحو التايل:
   “

إن احملكمة،
تشري بالتدابري التحفظية التالية:

باإلمجاع،  )1(
ميتنع كل طرف عن أن يرســــــــــل أو يستبقي يف اإلقليم املتنازع 
عليه، مبا فيه منطقة القناة )كانيو(، أّي أفراد، سواء كانوا مدنيني أم 

من أفراد الشرطة أو األمن؛
بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،  )2(

خالفــــــــــًا للنقطة )1( أعاله، جيوز لكوســــــــــتاريكا أن توفد أفراداً 
مدنيني مكلفني حبماية البيئة إىل اإلقليم املتنازع عليه، مبا فيه منطقة 
 القنــــــــــاة )كانيو(، لكن يف حــــــــــدود ما يلزم لتفــــــــــادي حصول ضرر 
ال يرفــــــــــع يف جزء األراضي الرطبة الذي يقع فيه اإلقليم؛ وتتشــــــــــاور 
كوستاريكا مع أمانة اتفاقية رامسار فيما يتعلق بتلك اإلجراءات، 
وخُتِطــــــــــر نيكاراغوا هبا وتبذل قصاراها إلجياد حلول مشــــــــــرتكة مع 

نيكاراغوا يف هذا الشأن؛

املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو 
ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينــــــــــوود، ودونوهيــــــــــو، والقاضي اخلاص 

دوغارد؛
املعارضون: القضاة ســــــــــيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، 

وشوي، والقاضي اخلاص غيوم؛
باإلمجاع،  )3(

ميتنــــــــــع كل طرف عن أّي عمل قد يتفاقم معه النزاع املعروض 
على احملكمة أو يطول أمده أو يصبح حله أكثر استعصاء؛

باإلمجاع،  )4(
يبلــــــــــغ كل طرف احملكمــــــــــة بامتثاله للتدابــــــــــري التحفظية الواردة 

أعاله” 
*

*  *
وذّيل كل من القاضيني كوروما وســــــــــيبولفيدا - آمور أمر احملكمة 
برأي مســــــــــتقل  وذّيل كل من القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي 
أمــــــــــر احملكمة بإعالن  وذّيل القاضــــــــــي اخلاص غيوم أمر احملكمة بإعالن  

وذّيل القاضي اخلاص دوغارد أمر احملكمة برأي مستقل 
*

*  *
 العريضة والطلب املقدمان لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 

)الفقرات 1 - 48(
العريضة اليت أقيمت هبا الدعوى )الفقرات 1 - 10(  - 1

تبدأ احملكمة بالتذكري بأن مجهورية كوســــــــــتاريكا )املشار إليها فيما 
يلي باســــــــــم “كوستاريكا”( قد قامت، عن طريق عريضة أودعتها لدى 
قلم احملكمة يف 18 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2010، بإقامة دعوى ضد 
مجهورية نيكاراغوا )املشار إليها فيما يلي باسم “نيكاراغوا”( بناًء على 
االدعاءات األربعة التالية: “توغل جيش نيكاراغوا يف إقليم كوستاريكا 
واحتالله واســــــــــتخدامه له، وكذلك انتهاكات نيكاراغوا اللتزاماهتا جتاه 

كوستاريكا” مبوجب عدة صكوك قانونية دولية 
وتذهب كوســــــــــتاريكا إىل أن االنتهــــــــــاكات املدعى بوقوعها تتعلق 
“مبنطقة مبدئية تصل مساحتها إىل حنو ثالثة كيلومرتات مربعة من إقليم 
كوستاريكا، وتقع يف الطرف الكاريبـي الشمايل الشرقي لكوستاريكا”، 
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عند مصب هنر ســــــــــان خوان احلدودي، وعلى وجه أدق يف الغونا لوس 
بورتيــــــــــوس )املعروفة أيضًا باســــــــــم هاربور هيد الغون(، عند الســــــــــاحل 

البحري أليسال بورتيوس 
وهبــــــــــدف إقامة اختصاص احملكمة، يشــــــــــري الطرف املدعي إىل املادة 
احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية املتعلقة بالتسوية السلمية، املوقعة 
يف بوغوتا يف 30 نيســــــــــان/أبريل 1948 )املشــــــــــار إليها فيما يلي باسم 
“ميثاق بوغوتا”(، وإىل اإلعالنني الصادرين، عماًل بالفقرة 2 من املادة 
36 من النظـام األسـاســــــــــي للمحـكمة، عن كوستاريـكا يف 20 شباط/
فـربايــــــــــر 1973، ونيـكاراغوا يف 24 أيلول/ســــــــــبتمرب 1929 )بالصيغة 

املعدلة يف 23 تشرين األول/أكتوبر 2001( 
وتذهب كوستاريكا يف العريضة اليت قدمتها إىل أن

“نيكاراغــــــــــوا، بإرســــــــــاهلا وحدات مــــــــــن قواهتا املســــــــــلحة إىل إقليم 
كوســــــــــتاريكا وإقامتها معســــــــــكرات فيه، تتصرف تصرفًا ال يقتصر 
على اخلرق الســــــــــافر لنظام احلدود القائم بني الدولتني فحسب، بل 
 خيل أيضًا مببدأين أساســــــــــيني من املبادئ املؤسســــــــــة لألمم املتحدة، 
أال ومها مبدأ السالمة اإلقليمية وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضــــــــــد أّي دولة، وذلك وفقًا للمادة 2 )4( من امليثاق؛ ومها املبدآن 
املصدق عليهما أيضًا بني الطرفني يف املواد 1 و19 و29 من ميثاق 

منظمة الدول األمريكية” 
وتتهم كوستاريكا نيكاراغوا بأهنا قد احتلت إقليمها، يف حادثتني 
مستقلتني، تتصالن بشق قناة )يشار إليها أيضًا فيما يلي باسم “كانيو”( 
عرب أراضي كوســــــــــتاريكا من هنر سان خوان إىل الغونا لوس بورتيوس 
)املعروفة أيضًا باســــــــــم هاربــــــــــور هيد الغون(، وقيامهــــــــــا ببعض أعمال 

التجريف يف هنر سان خوان 
وتقول كوستاريكا إن 

“أعمال التجريف اجلارية واملقرر القيام هبا وشق القناة ستؤثر تأثرياً 
خطرياً على تدفق املياه إىل هنو كولورادو يف كوســــــــــتاريكا، وتتســــــــــبب 
يف أضرار أخرى إلقليم كوســــــــــتاريكا، مبا فيه األراضي الرطبة واملناطق 

الوطنية احملمية اخلاصة باألحياء الربية يف املنطقة”  
وبناًء عليه، فإن كوستاريكا تطلب إىل احملكمة

“أن تقــــــــــرر وتعلن أن نيكاراغوا ختــــــــــل بالتزاماهتا الدولية فيما 
يتعلــــــــــق بالتوغل يف إقليم كوســــــــــتاريكا واحتاللــــــــــه، وإحداث ضرر 
جســــــــــيم بغاباهتا املطــــــــــرية احملمية وأراضيها الرطبــــــــــة، واإلضرار بنهر 
كولورادو، واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية احملمية، وكذلك 
أنشــــــــــطة جتريف النهر وشــــــــــق القناة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف هنر 
ســــــــــان خوان  وبصفة خاصة، ُيطلب إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن 

نيكاراغوا، بتصرفها، قد انتهكت:
حرمة إقليم مجهورية كوســــــــــتاريكا، املتفق عليه واحملّدد  )أ( 
مبوجب معاهدة احلدود لعام 1858، وقرار كليفالند 

التحكيمــــــــــي وقــــــــــراري ألكســــــــــندر التحكيميني األول 
والثاين؛

املبدأين األساسيني للسالمة اإلقليمية وحظر استخدام  )ب( 
القوة املنصوص عليهما يف ميثاق األمم املتحدة وميثاق 

منظمة الدول األمريكية؛
االلتــــــــــزام الواقع علــــــــــى عاتق نيكاراغــــــــــوا مبوجب املادة  )ج( 
التاسعة من معاهدة احلدود لعام 1858 والقاضي بعدم 

استخدام هنر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛
االلتزام بعدم اإلضرار بإقليم كوستاريكا؛ )د( 

االلتزام بعدم حتويل جمرى هنر سان خوان اصطناعيًا عن  )هــ( 
جمراه الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛

االلتزام بعدم حظر قيام مواطين كوستاريكا باملالحة يف  )و( 
هنر سان خوان؛

االلتزام بعدم جتريف هنر ســــــــــان خــــــــــوان إذا كان ذلك  )ز( 
يتســــــــــبب يف أضرار إلقليم كوســــــــــتاريكا )مبــــــــــا فيه هنر 
كولــــــــــورادو(، وفقــــــــــًا لقرار كليفالنــــــــــد التحكيمي لعام 

1888؛
االلتزامــــــــــات القائمة مبوجب اتفاقية رامســــــــــار بشــــــــــأن  )ح( 

األراضي الرطبة؛
االلتزام بعدم تصعيد وتوسيع نطاق النزاع باختاذ تدابري  )ط( 
ضد كوســــــــــتاريكا، مبا يف ذلك توسيع األرض اجملتاحة 
واحملتلة من كوســــــــــتاريكا أو اختاذ أّي تدابري أخرى أو 
تنفيذ أّي إجراءات أخرى من شأهنا أن متس بالسالمة 

اإلقليمية لكوستاريكا مبوجب القانون الدويل” 
وُطلــــــــــب إىل احملكمة أيضًا، يف ذيل العريضــــــــــة، أن حتّدد اجلرب الذي 
يتعني أن توفره نيكاراغوا، وال ســــــــــيما فيما يتعلق بأّي تدابري من النوع 

املشار إليه يف الفقرة الواردة أعاله 

طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة )الفقرات 11 - 48(  - 2
تذّكــــــــــر احملكمة بأنه يف 18 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2010، قامت 
كوســــــــــتاريكا أيضًا، بعد تقدمي عريضتها، بتقدمي طلب لإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابري مؤقتة، عماًل باملادة 41 من النظام األساسي للمحكمة واملواد من 

73 إىل 75 من قواعد احملكمة 
وتســــــــــتهدف كوســــــــــتاريكا يف طلبها اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة 

نشاطني مستقلني تضطلع هبما نيكاراغوا، ومها:
شق قناة صناعية )كانيو( عرب إيسال بورتيوس، اليت ترى   -  1

كوستاريكا أهنا ختضع بالكامل لسيادهتا؛
عمليــــــــــات جتريف هنر ســــــــــان خــــــــــوان اخلاضع لســــــــــيادة   -  2

كوستاريكا 
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وبادئ ذي بدء، تدعي كوستاريكا، يف طلبها اإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتة، خبصوص أعمال شــــــــــق القناة الصناعية )كانيو( املدعى القيام هبا، 

أن
“نيكاراغــــــــــوا تقوم حاليــــــــــًا بتدمري منطقة مــــــــــن مناطق الغابات 
املطرية الرئيســــــــــية واألراضي الرطبة اهلشة تقع يف إقليم كوستاريكا 
)وهي مدرجة هبذه الصفــــــــــة يف قائمة األراضي الرطبة ذات األمهية 
الدولية، املوضوعة مبوجب اتفاقية رامسار(، وذلك من أجل تيسري 
أعمال شق قناة عرب إقليم كوستاريكا، هبدف حتويل جمرى مياه هنر 
سان خوان عن مســــــــــاره الطبيعي التارخيي، الذي يصب يف الغونا 

لوس بورتيوس )هاربور هيد الغون(” 
وثانيًا، تقول كوستاريكا فيما يتعلق بأعمال جتريف هنر سان خوان 
إهنــــــــــا طاملا احتجت لدى نيكاراغوا ودعتهــــــــــا إىل عدم االضطالع بتلك 
األعمال “إىل أن ميكن إثبات أن عملية التجريف لن تلحق الضرر بنهر 
كولورادو أو بأراض أخرى من إقليم كوستاريكا”  وتؤكد كوستاريكا 
أن نيكاراغوا قد استمرت على الرغم من ذلك يف أنشطـة الـتجريف اليت 
تـقــــــــــوم هبا يف هنر ســــــــــان خوان وأن “األمر قد بلغ هبــــــــــا أن أعلنت يف 8 
تشرين الثاين/نوفمرب 2010 أهنا سرتسل جرافتني إضافيتني إىل هنر سان 

خوان”، يقال إن إحدامها ال تزال قيد الرتكيب 
وتؤكد كوســــــــــتاريكا يف الطلب املقدم منها لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 
مؤقتــــــــــة أن أقوال نيكاراغوا إمنــــــــــا تربهن على “احتمــــــــــال إحلاق الضرر 
بنهر كولورادو التابع لكوســــــــــتاريكا، وببحريات كوســــــــــتاريكا وأهنارها 
ومستنقعاهتا العشــــــــــبية وأحراجها”، وتقول إن عملية التجريف تنطوي 
بصفة أكثر حتديداً على “هتديد حملميات احلياة الربية يف الغونا ماكنكي، 
وبارا ديل كولورادو، وكوريدور فرنترييسو، ومنتزه تورتيغريو الوطين”  
وتشري كوستاريكا أيضًا إىل اختاذ اجمللس الدائم ملنظمة الدول األمريكية 
 ،)CP/RES.975(1777/10)( ًيف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 2010 قرارا
رحب فيه بالتوصيات اليت قدمهــــــــــا األمني العام لتلك املنظمة يف تقريره 
املؤرخ 9 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب CP/doc.4521/10( 2010(، كما أقر 
تلــــــــــك التوصيات  وينص القرار علــــــــــى أن اجمللس الدائم يهيب بالطرفني 
االمتثال للتوصيات املذكورة، وال سيما التوصية اليت تدعو بصفة خاصة 
إىل “جتنب وجود قوات عســــــــــكرية أو أمنيــــــــــة يف املنطقة اليت ميكن فيها 
لذلك الوجود أن يثري التوتر”  وتؤكد كوســــــــــتاريكا أن “الرد الفوري 
]لنيكاراغــــــــــوا[ على قــــــــــرار اجمللس الدائم ملنظمة الــــــــــدول األمريكية كان 
اإلعراب عــــــــــزم ]نيكاراغوا[ عدم االمتثال ]للقرار[” وأن نيكاراغوا قد 
“دأبت على رفض مجيع الطلبات املوجهة إليها بسحب قواهتا العسكرية 

من أراضي كوستاريكا الواقعة يف إيسال بورتيوس” 
كذلك تؤكد كوستاريكا أن “حقها يف السيادة وحقها يف السالمة 
اإلقليمية مها موضوع الطلب املقدم منها لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة” 

)الفقرة 18 من أمر احملكمة( 
وتطلب كوستاريكا من احملكمة، يف ذيل الطلب اخلطي املقدم منها 

لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، ما يلي

“أن تقوم، على ســــــــــبيل االســــــــــتعجال، باألمر بالتدابري التحفظية 
التاليــــــــــة حىت تصحح الضرر الذي تتعرض له حاليًا الســــــــــالمة اإلقليمية 
لكوســــــــــتاريكا، وحتول دون إحلاق املزيد من األضرار اليت ال سبيل إىل 
رفعها بإقليم كوستاريكا، ريثما تبت احملكمة يف حيثيات هذه القضية:
السحب الفوري وغري املشروط جلميع قوات نيكاراغوا   )1(
من أراضي كوستاريكا اليت اجتيحت واحتلت بصورة 

غري قانونية؛
الكف الفوري عن شق قناة عرب إقليم كوستاريكا؛  )2(

الكــــــــــف الفوري عن اقتالع األشــــــــــجار وإزالة النباتات   )3(
وإزاحــــــــــة الرتبة من إقليــــــــــم كوســــــــــتاريكا، مبا يف ذلك 

أراضيها الرطبة وغاباهتا؛
الكف الفوري عن رمي الرواسب يف إقليم كوستاريكا؛  )4(
وقــــــــــف برنامج التجريــــــــــف اجلاري الــــــــــذي تضطلع به   )5(
نيكاراغــــــــــوا هبدف احتالل إقليم كوســــــــــتاريكا وغمره 
بامليــــــــــاه واإلضرار به، وكذلك اإلضرار باملالحة يف هنر 
كولورادو وعرقلتهــــــــــا بصورة خطرية، وذلك بالتفعيل 
التام لقــــــــــرار كليفالند التحكيمــــــــــي يف انتظار البت يف 

جوهر هذا النزاع؛
امتناع نيكاراغوا عن أّي عمل آخر من شأنه اإلضرار   )6(
حبقوق كوســــــــــتاريكا، أو تصعيد النزاع املعروض على 

احملكمة أو توسيع نطاقه” 

*
ويف اجللسات العامة اليت عقدت يف 11 و12 و13 كانون الثاين/
يناير 2011 بشــــــــــأن طلب اإلشــــــــــارة باختاذ تدابــــــــــري مؤقتة، أدىل وكالء 

وحمامو حكوميت كوستاريكا ونيكاراغوا مبالحظات شفوية 
ويف أثناء تلك اجللســــــــــات، أكدت كوســــــــــتاريكا جمدداً احلجج اليت 
ســــــــــاقتها يف العريضة املقدمة منها ويف طلبها اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، 
وذهبت إىل توافر الشروط الالزمة كي تشري احملكمة بالتدابري املطلوبة 

وأكد من جديد الطرف املدعي أن
“نيكاراغوا قد قامت، دون موافقته، بشــــــــــق قناة صناعية عرب 
منطقة من إقليم كوســــــــــتاريكا حتتلها بصفة غري مشــــــــــروعة القوات 
املسلحة لنيكاراغوا؛ وأن نيكاراغوا فيما يقال قامت، حتقيقًا لذلك 
الغرض، باقتالع األشــــــــــجار بصورة غري قانونية من مناطق للغابات 
البكر مشــــــــــمولة باحلمايــــــــــة الدولية؛ وأن األعمــــــــــال اليت تضطلع هبا 
نيكاراغوا قد تســــــــــببت، وفقًا لكوستاريكا، يف إحلاق ضرر جسيم 
بأحد الُنظم اإليكولوجية اهلشــــــــــة، وأهنا هتدف إىل فرض أمر واقع، 
وتعديل احلدود القائمة بني الطرفني بصفة أحادية، من خالل حماولة 
حتويل جمرى هنر ســــــــــان خوان، على الرغم من االعرتاف ‘املســــــــــتمر 
واجللي الذي ال مراء فيه’ من جانب الطرف املدعى عليه بســــــــــيادة 
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الطرف املدعى على إيسال بورتيوس اليت ستشقها من اآلن فصاعداً 
القناة املذكورة” )الفقرة 31 من أمر احملكمة( 

وأعلنت كوستاريكا، يف أثناء مرافعتها الشفوية، أهنا
“ال تعارض قيام نيكاراغوا بأعمال هتدف إىل تطهري هنر سان 
خوان، شــــــــــريطة أاّل متس هذه األعمال بإقليم كوســــــــــتاريكا، مبا فيه 
هنر كولورادو، أو حبقوقها املالحية يف هنر سان خوان، أو حبقوقها 

يف خليج سان خوان ديل نوريت” )الفقرة 32 من أمر احملكمة( 
كذلك، فإن الطرف املدعي

“قــــــــــد أكد أن أعمــــــــــال التجريف اليت تضطلع هبــــــــــا نيكاراغوا 
يف هنر ســــــــــان خوان ال متتثل هلذه الشــــــــــروط، وذلك، أواًل، بسبب 
إيداع نيكاراغوا لكمية كبرية من الرواســــــــــب من النهر يف أراضي 
كوســــــــــتاريكا اليت حتتلها، وشــــــــــروعها يف إزالة األشجار من بعض 
املناطق؛ وثانيًا بسبب أن األعمال املذكورة واألعمال املتصلة بشق 
القناة املتنازع بشأهنا إمنا تؤدي إىل حتويل كبري ملياه هنر كولورادو 
الذي يقع بالكامل يف إقليم كوستاريكا؛ وأخرياً بسبب أن أعمال 
التجريــــــــــف هذه ســــــــــتؤدي إىل إفســــــــــاد أجزاء كبرية من الســــــــــاحل 
الشــــــــــمايل لكوســــــــــتاريكا املطل على البحر الكاريبـي” )الفقرة 32 

من أمر احملكمة( 
ويف ختام اجلولة الثانية من املرافعة الشــــــــــفوية، قدمت كوســــــــــتاريكا 

الطلبات التالية:
“تطلب كوســــــــــتاريكا إىل احملكمة أن تأمر بالتدابري التحفظية 

التالية:
يف انتظــــــــــار البــــــــــت يف حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  ألف - 
نيكاراغــــــــــوا، أن متتنع يف املنطقة اليت تشــــــــــمل كامل جزيرة إيســــــــــال 
بورتيوس، أّي، عرب الضفة اليمىن من هنر سان خوان وبني ضفاف 
حبــــــــــرية الغونا لوس بورتيــــــــــوس )املعروفة أيضًا باســــــــــم هاربور هيد 

الغون( وهنر تاورا )“املنطقة املعنية”( عن األعمال التالية:
وضع أّي من قواهتا أو أفرادها اآلخرين؛  )1(

شق قناة أو توسيعها؛  )2(
اقتالع األشجار أو إزالة النباتات أو إزاحة الرتبة؛  )3(

إلقاء الرواسب   )4(
يف انتظــــــــــار البــــــــــت يف حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  باء - 
نيكاراغوا أن تعلق برنامج التجريف اجلاري الذي تضطلع به يف هنر 

سان خوان بالقرب من املنطقة املعنية 
يف انتظــــــــــار البــــــــــت يف حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  جيم - 
نيكاراغوا، أن حتجم عن أّي عمل آخر من شــــــــــأنه اإلضرار حبقوق 
كوســــــــــتاريكا، أو تصعيد النزاع املعروض على احملكمة أو توســــــــــيع 

نطاقه” 
*

وذكــــــــــرت نيكاراغوا، مــــــــــن جانبها يف أول جولــــــــــة من املالحظات 
الشــــــــــفوية أن األنشطة اليت تتهمها كوســــــــــتاريكا بارتكاهبا قد وقعت يف 
إقليم نيكاراغوا وأهنا مل تســــــــــبب للطرف اآلخر أّي ضرر ال ســــــــــبيل إىل 

إصالحه، ومل هتدد بذلك 
وذهبت نيكاراغوا، مشــــــــــرية إىل قرار ألكســــــــــندر التحكيمي األول 
املــــــــــؤرخ 30 أيلول/ســــــــــبتمرب 1897، إىل أن حدودهــــــــــا املشــــــــــرتكة مع 
كوستاريكا يف املنطقة املعنية تسري مبحاذاة احلافة الشرقية لبحرية هاربور 
هيد الغون، قبل أن تلتقي بنهر ســــــــــان خوان من خالل أول قناة طبيعية 
يف اجتاه اجلنوب الغريب مث اجلنوب  ووفقًا ملا تقوله نيكاراغوا، فإن تلك 
القناة األوىل هي قناة كانيو  وأضافت نيكاراغوا أن حقها يف الســــــــــيادة 
على اجلزء الشمايل من إيسال بورتيوس، الذي حتّده القناة املذكورة إمنا 

تؤكده ممارسة طائفة من احلقوق السيادية اخلالصة 
وأشــــــــــار الطرف املدعى عليــــــــــه إىل أنه يرى أن قناة كانيو هي “قناة 
طبيعية تعرضت لالنســــــــــداد على مر الســــــــــنني ]وأنه[ قد أخذ على عاتقه 
تيسري املالحة فيها أمام الســــــــــفن الصغرية”، وأضاف أن “األعمال اليت 
تدينها كوســــــــــتاريكا مل تكن هتدف بالتايل إىل شق قناة صناعية، ]وأن[ 
أعمال تطهري القناة وإزالة االنســــــــــدادات املوجــــــــــودة هبا قد متت بصورة 
يدويــــــــــة يف إقليم نيكاراغوا، ذلك أن الضفــــــــــة اليمىن من القناة املذكورة 

تشكل احلدود الفاصلة بني الطرفني” )الفقرة 38 من أمر احملكمة( 
وأكدت نيكاراغوا كذلك أن “عدد األشــــــــــجار اليت اقتلعت كان 
حمــــــــــدوداً وأهنا قد تعهدت بإعادة غرس األشــــــــــجار يف املناطق املتضررة، 
وهي تقع مجيعًا على الضفة اليســــــــــرى من القنــــــــــاة املذكورة”، أّي وفقًا 
لنيكاراغوا يف اإلقليم التابع هلا، “فهي ســــــــــتزرع عشر شجرات حمل كل 
شجرة مت اقتالعها”، وأكدت أن “أعمال تنظيف القناة قد اكتملت ومت 

االنتهاء منها” )الفقرة 39 من أمر احملكمة( 
وعــــــــــالوة على ذلك، “نفت نيكاراغوا أن تكون عناصر من قواهتا 
املســــــــــلحة قد احتلت منطقة من إقليم كوســــــــــتاريكا )الفقرة 42 من أمر 
احملكمة(  وعلى الرغــــــــــم من أهنا قد ذكرت أهنا كلفت بعضًا من قواهتا 
حبمايــــــــــة العاملني يف تطهــــــــــري القناة وأعمال التجريــــــــــف اجلارية يف النهر، 
فقــــــــــد ذهبت إىل أن هذه القــــــــــوات بقيت يف إقليم نيكاراغوا وأهنا مل تعد 

موجودة يف منطقة احلدود اليت كانت تلك األنشطة جتري هبا” 
ويف اجلولة الثانية من املالحظات الشــــــــــفوية، ادعت نيكاراغوا مرة 

أخرى أن 
“قناة كانيو، خالفًا ملا تؤكده كوســــــــــتاريكا، كانت موجودة 
من قبل أن جترى هبا عملية التطهري؛ وأن تلك احلقيقة تشهد عليها 
طائفة مــــــــــن اخلرائط، والصور الفوتوغرافية الســــــــــاتلية، وتقييم األثر 
البيئــــــــــي الذي أجرته نيكاراغــــــــــوا، إىل جانب بعض اإلفادات، وهي 
كلها أدلة كانت قائمة قبل االضطالع باألعمال املتنازع بشــــــــــأهنا؛ 
وأن احلــــــــــدود القائمــــــــــة بني الطرفني يف املنطقة موضع النزاع تســــــــــري 
بالفعل مبحاذاة القناة املذكورة نظراً للسمات اهليدرولوجية احملّددة 

اليت تتصف هبا املنطقة” )الفقرة 46 من أمر احملكمة( 
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وفضــــــــــاًل عن ذلك، فإن الطرف املدعــــــــــي “أكد من جديد أن لديه 
احلق يف القيام بأعمال التجريف يف هنر ســــــــــان خوان دون احلصول على 

تصريح بذلك من كوستاريكا”، قبل أن يؤكد أن 
“هذه العملية احملدودة، مــــــــــن النوع املتصل بتطهري قناة كانيو 
وإزالــــــــــة العوائق منها، مل تلحق أّي ضرر بكوســــــــــتاريكا، ومل هتدد 
بذلك، حيــــــــــث إنه ال يوجد، وفقــــــــــًا لنيكاراغــــــــــوا، أّي دليل يدعم 

إدعاءات الطرف املدعي” )الفقرة 47 من أمر احملكمة( 
وخلصت نيكاراغوا إىل أنه ال يوجد ما يربر إشارة احملكمة بالتدابري 
التحفظية اليت التمستها كوســــــــــتاريكا، وطلبت إىل احملكمة “أن ترفض 

الطلب املقدم من مجهورية كوستاريكا لألشارة باختاذ تدابري مؤقتة” 
منطق احملكمة

االختصاص األّويل )الفقرات 49 - 52(  - 1
تبــــــــــدأ احملكمة مبالحظة أنه ال يلزمهــــــــــا، عند التعامل مع طلب مقدم 
لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، أن تطمئن على وجه اليقني، قبل البت فيما 
إذا كانت ستشــــــــــري هبذه التدابري من عدمه، إىل أن لديها اختصاص فيما 
يتصل مبوضوع القضية، فــــــــــكل ما جيب أن تطمئن إليه هو أن األحكام 
اليت يعتمد عليها الطرف املدعي توفر فيما يبدو، بصورة أّولية، أساســــــــــًا 

ميكن أن يستند إليه اختصاصها 
وتالحظ احملكمة أن كوســــــــــتاريكا تلتمس إقامة اختصاص احملكمة 
على أساس املادة احلادية والثالثني من ميثاق بوغوتا واإلعالنني الصادرين 
عن الدولتني عماًل بالفقرة 2 من املـادة 36 من الـنظام األسـاسـي  وتشـري 
كـوسـتاريـكا أيضًا إىل رسالـة مـؤرخـة 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2010 
موجهة من وزير خارجية نيكاراغوا إىل نظريه الكوستاريكي، توصف 
فيها احملكمة بأهنا “جهاز األمم املتحدة القضائي املختص بالتدقيق” يف 

املسائل اليت يثريها النزاع الراهن 
وتشري احملكمة إىل أن نيكاراغوا مل تطعن، يف إطار الدعوى الراهنة، 

يف اختصاص احملكمة بالنظر يف النزاع 
وختلــــــــــص احملكمة مما تقــــــــــدم إىل أن الصكوك الــــــــــيت احتكمت إليها 
كوســــــــــتاريكا توفر فيما يبدو، بصورة أّولية، أساســــــــــًا ميكن بناًء عليه أن 
يكــــــــــون للمحكمة اختصاص بالبت يف حيثيــــــــــات القضية، مبا ميكنها من 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك  وبالتايل، 
فهــــــــــي ال ترى أهنا ملزمة يف هــــــــــذه املرحلة من مراحل الدعوى بأن حتّدد 
مبزيــــــــــد من الدقة أّي صك، أو صكوك، مــــــــــن الصكوك اليت حتتكم إليها 
كوســــــــــتاريكا يوفر أساســــــــــًا الختصاصها بالنظــــــــــر يف خمتلف االدعاءات 

املعروضة عليها 
مدى معقولية احلقوق املطلوب محايتها والصلة بني هذه   - 2

احلقوق والتدابري امللتمسة )الفقرات 53 - 62(
تشري احملكمة إىل أن السلطة املخّولة هلا لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
مبوجب املادة 41 من النظام األساســــــــــي الغــــــــــرض منها هو احلفاظ على 

حقوق كل من الطرفني إىل أن تبت يف األمر  ومن مث، فليس للمحكمة 
أن متارس هذه الســــــــــلطة إاّل إذا اطمأنت إىل أن احلقوق اليت يؤكد أحد 
الطرفني أهنا واجبة له هي حقوق معقولة على أقل تقدير، وإىل أن هناك 
صلة بني احلقوق اليت تشــــــــــكل موضوع الدعوى املعروضة على احملكمة 

من حيث اجلوهر وبني التدابري التحفظية امللتمسة 

 مدى معقولية احلقوق املطلوب محايتها 
)الفقرات 55 - 59(

تالحظ احملكمة أنه يف الوقت الذي تدعي فيه كوستاريكا أن احلقوق 
اليت تطالب هبا، واليت تشكل موضوع الدعوى من حيث اجلوهر، هي، 
من جانب، حقها يف تأكيد ســــــــــيادهتا على كامل جزيرة إيسال بورتيوس 
وعلى هنر كولورادو، ومن جانب آخر، حقها يف محاية البيئة يف املناطق 
اليت هلا ســــــــــيادة عليها، فإن نيكاراغوا، من جانبها، تدعي أن هلا احلق يف 
الســــــــــيادة على الطرف الشــــــــــمايل من جزيرة إيسال بورتيوس، أّي منطقة 
األراضي الرطبة اليت تبلغ مساحتها حنو ثالثة كيلومرتات مربعة وتقع بني 
الضفة اليمىن لقناة “كانيو” املتنازع بشــــــــــأهنا، والضفة اليمىن لنهر سان 
خوان حىت مصبه يف البحر الكاريبـي وهاربور هيد الغون )وهي املنطقة 
املشار إليها فيما يلي باسم اإلقليم املتنازع عليه(، وتذهب إىل أن أعمال 
التجريف اليت تقوم هبا يف هنر سان خوان الذي خيضع لسيادهتا ليس هلا 

أثر يذكر على تدفق هنر كولورادو اخلاضع لسيادة كوستاريكا 
وفيما يتعلق باحلق يف تأكيد الســــــــــيادة علــــــــــى اإلقليم املتنازع عليه، 
تقول احملكمة إنه ليس بوســــــــــعها يف هذه املرحلة من مراحل الدعوى أن 
تبت يف ادعاءات الطرفني املتعارضة، وليس من املطلوب منها أن تفصل 
 بصــــــــــورة هنائية يف وجود احلقوق اليت يدعيها كل طرف لنفســــــــــه؛ فكل 
ما يلزم من احملكمة ألغراض النظر يف الطلب املقدم لإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتــــــــــة، هو أن تبت يف معقولية احلقوق اليت يدعيها الطرف املدعي بناًء 

على حيثيات القضية، واليت يسعى ذلك الطرف إىل محايتها 
وبعــــــــــد النظر بدقة يف األدلة واحلجج املقدمــــــــــة من الطرفني، ختلص 
احملكمة إىل أن احلق يف الســــــــــيادة الذي تدعيه كوســــــــــتاريكا لنفسها على 
كامل جزيرة إيسال بورتيوس هو حق معقول  وتضيف احملكمة أنه ليس 
مطلوبــــــــــًا منها أن تفصل يف معقولية ما تدفع بــــــــــه نيكاراغوا من حق يف 
السيادة على اإلقليم املتنازع عليه  وتشري احملكمة كذلك إىل أن التدابري 
التحفظية اليت قد تشري هبا لن تنطوي على حكم مسبق بشأن حقوق أّي 
طرف، وأن ادعاءات الطرفني املتعارضة ال جيوز أن حتول دون ممارســــــــــة 
احملكمة للسلطة املخّولة هلا لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، مبوجب نظامها 

األساسي 
وفيما يتعلق باحلق يف محاية البيئة، ترى احملكمة أيضًا يف هذه املرحلة 
من الدعوى أن احلق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها يف أن تطلب وقف 
عمليات التجريف اجلارية يف هنر ســــــــــان خوان إذا كانت هتدد على حنو 
خطري بإعاقة املالحة يف هنر كولورادو، أو باإلضرار بإقليم كوستاريكا، 

هو حق معقول 
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 الصلة بني احلقوق املطلوب محايتها والتدابري امللتمسة 
)الفقرات 60 - 62(

حيــــــــــث إن احملكمة من رأيها أن اســــــــــتمرار أو اســــــــــتئناف نيكاراغوا 
لألنشــــــــــطة املتنازع بشأهنا يف جزيرة إيسال بورتيوس من احملتمل أن متس 
حبقوق الســــــــــيادة اليت ميكن احلكم بنــــــــــاًء على حيثيات القضية بأهنا ختص 
كوستاريكا، فإهنا ترى أن هناك صلة بني هذه احلقوق والتدبري التحفظي 
األول املطلوب اإلشــــــــــارة به، الذي يهــــــــــدف إىل كفالة امتناع نيكاراغوا 

عن أّي نشاط يف “املنطقة اليت تضم كامل جزيرة إيسال بورتيوس” 

وتــــــــــرى احملكمة كذلك أنه بالنظر إىل احتمال أن تتأثر احلقوق اليت 
قد حيكــــــــــم بناًء على حيثيات القضية بأهنا ختص كوســــــــــتاريكا، لو ثبت 
أن اســــــــــتمرار نيكاراغوا يف عمليات التجريف يف هنر ســــــــــان خوان هتدد 
علــــــــــى حنو خطري بإعاقــــــــــة املالحة يف هنر كولــــــــــورادو أو باإلضرار بإقليم 
كوســــــــــتاريكا، فإن هناك صلة بني هذه احلقوق والتدبري التحفظي الثاين 
املطلــــــــــوب، الذي يتعلــــــــــق “بوقف برنامج التجريــــــــــف ]الذي تضطلع به 

نيكاراغوا[ يف هنر سان خوان بالقرب من املنطقة املعنية” 

وأخرياً، تــــــــــرى احملكمة أن التدبري التحفظي األخري الذي تلتمســــــــــه 
كوستاريكا، والذي يهدف إىل كفالة امتناع نيكاراغوا “عن أّي عمل 
آخر من شــــــــــأنه اإلضرار حبقوق كوستاريكا، أو تصعيد النزاع املعروض 
على احملكمة أو توســــــــــيع نطاقة” إىل حــــــــــني “البت يف هذه الدعوى من 
حيث اجلوهــــــــــر”، يتصل، بصيغتــــــــــه الفضفاضة، باحلقوق اليت تشــــــــــكل 
موضوع القضية املعروضة أمام احملكمة من حيث اجلوهر، وذلك لكونه 

تدبرياً مكماًل للتدابري األكثر حتديداً اليت حتمي تلك احلقوق نفسها 

خطر إحداث أضرار ال سبيل إىل إصالحها والصفة   - 3
العاجلة للمسألة )الفقرات 63 - 72(

تشــــــــــري احملكمة إىل أن لديها سلطة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة عند 
احتمال اإلضرار على حنو ال سبيل إىل إصالحه باحلقوق املتنازع بشأهنا، 
وإىل أنه لن جيري ممارسة هذه السلطة إاّل يف حالة الضرورة العاجلة، أّي 
يف حالة وجود خطر حقيقي وشــــــــــيك يهدد باإلضرار على حنو ال سبيل 

إىل إصالحه بتلك احلقوق 

وتشــــــــــري احملكمة إىل أن كوستاريكا تذهب إىل أن: ‘1’ “القوات 
املســــــــــلحة لنيكاراغــــــــــوا ال تــــــــــزال موجودة يف جزيرة إيســــــــــال بورتيوس، 
 يف انتهاك حلقوق الســــــــــيادة اخلاصــــــــــة بكوســــــــــتاريكا“؛ ‘2’ نيكاراغوا 
“ال تزال مســــــــــتمرة يف اإلضرار بإقليم كوستاريكا، مما يهدد األراضي 
الرطبة والغابات املشمولة حبماية دولية هتديداً جسيمًا”؛ ‘3’ “نيكاراغوا 
]اليت[ تســــــــــعى من جانب واحد، حتقيقًا ملصاحلها، إىل تعديل جمرى هنر 
 تشــــــــــّكل ضفته اليمىن حدوداً متفقًا عليها هلا صالحيتها ومشروعيتها، 
ال ميكن السماح هلا باالســــــــــتمرار يف حتويل جمرى هنر سان خوان على 
هــــــــــذا النحو عرب إقليم كوســــــــــتاريكا، حبيث تفرض على كوســــــــــتاريكا 

واحملكمة أمراً واقعًا” 

 وتشــــــــــري احملكمة إىل أن كوســــــــــتاريكا ترغب يف إعــــــــــادة الوضع إىل 
مــــــــــا كان عليه مــــــــــن قبل، ريثما تصــــــــــدر احملكمة حكمهــــــــــا يف حيثيات 
الدعوى، وأهنا قد أشــــــــــارت إىل أن احلقوق التالية اليت ترى أهنا متتلكها 
معرضــــــــــة للضرر على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه نتيجة لألنشــــــــــطة اليت 
تضطلــــــــــع هبا نيكاراغوا: احلق يف الســــــــــيادة والســــــــــالمة اإلقليمية، واحلق 
يف عــــــــــدم احتالل أراضيها، واحلق يف عدم قطع أشــــــــــجارها على أيدي 
قوة أجنبية، واحلق يف عدم اســــــــــتغالل أراضيها يف إلقاء الرواســــــــــب اليت 
مت جرفها أو يف شــــــــــق قناة دون إذن، واحلقــــــــــوق العديدة املتصلة بالتزام 
نيكاراغوا بعدم جتريف هنر ســــــــــان خوان، إذا كان ذلك يؤثر يف أراضي 
كوســــــــــتاريكا أو بيئتها أو سالمة هنر كولورادو أو تدفق مياهه، أو كان 

يسبب أضراراً يف هذا الشأن 

وتشــــــــــري احملكمة إىل أن كوســــــــــتاريكا تضيف أن األعمال اليت تقوم 
هبــــــــــا نيكاراغوا يف اإلقليم املتنازع عليه ستتســــــــــبب يف إحداث فيضان يف 
أراضي كوستاريكا ويف إحلاق الضرر بتلك األراضي، كما ستؤدي إىل 
تغيريات جيومورفولوجيه، وأن أعمال جتريف هنر سان خوان اليت تقوم 
هبا نيكاراغوا ستحدث آثاراً مماثلة، كما ستقلل كثرياً من تدفق املياه يف 

هنر كولورادو 

وتشري احملكمة كذلك إىل أن كوستاريكا تستند يف استعجال طلبها 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة إىل ضرورة احليلولة دون متابعة أعمال متس 
حبقوق كوســــــــــتاريكا وحُتِدث تغيريات ملموسة يف احلالة الفعلية القائمة 
على األرض قبل أن تســــــــــنح الفرصة للمحكمة كــــــــــي تبت بصفة هنائية 
يف حيثيات القضية، وتذهب إىل أن اســــــــــتمرار وجود القوات املســــــــــلحة 
لنيكارغوا يف إقليم كوســــــــــتاريكا يســــــــــاهم يف إجياد وضع سياسي يتسم 
بدرجــــــــــة بالغة من العــــــــــداء والتوتر مما قد يفضــــــــــي إىل تفاقم النزاع و/أو 

اتساع أطرافه 

وتشري احملكمة أيضًا إىل أن نيكاراغوا، اليت تقول بأن األنشطة اليت 
تضطلع هبا داخل إقليمها واليت مت مسبقًا تقييم أثرها البيئي وفق األصول 
املرعية ليس من احملتمل أن تلحق ضرراً وشيكًا بكوستاريكا، قد أكدت 
أن عمليــــــــــات التطهري وإزالة العوائق املتصلة بقناة “كانيو” قد اكتملت 
وانتهــــــــــت وأنه ال يوجد حاليًا يف منطقة إيســــــــــال بورتيوس أّي أفراد من 
قواهتا املسلحة وأهنا ال تعتزم إرسال أّي جنود أو أفراد آخرين إىل املنطقة 

موضع النزاع، أو إقامة مركز عسكري هناك يف املستقبل 

بيــــــــــد أن احملكمة تشــــــــــري إىل أن نيكاراغوا قد ذكــــــــــرت فيما يتصل 
بعمليات إعادة غرس األشــــــــــجار اجلارية حاليًا أن وزارة البيئة التابعة هلا 
“سوف توفد مفتشني إىل املوقع بني احلني واآلخر لرصد عمليات إعادة 
غرس األشجار وأي تغريات قد تطرأ يف املنطقة، مبا فيها منطقة هاربور 
هيــــــــــد الغون”، وأنــــــــــه بالنظر إىل أنه “مل تعد هنــــــــــاك أّي عوائق يف قناة 
‘كانيو’، “فمن املمكن أن جيري تســــــــــيري الدوريات يف تلك املنطقة من 
النهر، حسبما جرت عليه العادة دائمًا، ألغراض إنفاذ القانون ومكافحة 

االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة، ومحاية البيئة” 
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النظر يف التدابري التحفظية اليت تطلبها كوستاريكا،   - 4 
وقرار احملكمة )الفقرات 73 - 85(

تقــــــــــول احملكمة إنه، يف ضوء هذه املعلومات، ينبغي النظر يف التدبري 
التحفظي األول الذي طلبته كوستاريكا يف العرائض اليت قدمتها يف هناية 

اجلولة الثانية من مالحظاهتا الشفوية، وهو 
“يف انتظــــــــــار البت يف حيثيات هذه الدعــــــــــوى، على نيكاراغوا، أن 
متتنع يف املنطقة اليت تشمل كامل جزيرة إيسال بورتيوس، أي، عرب 
الضفة اليمىن من هنر ســــــــــان خوان وبني ضفاف حبرية الغونا لوس 
بورتيوس )املعروفة أيضًا باســــــــــم هاربور هيــــــــــد الغون( وهنر تاورا 
)“املنطقة املعنية”( عن األعمال التالية: )1( وضع أّي من قواهتا أو 
أفرادها اآلخرين؛ )2( شق قناة أو توسيعها؛ )3( اقتالع األشجار 

أو إزالة النباتات أو إزاحة الرتبة؛ )4( إلقاء الرواسب” 
ومراعاة ملا جاء يف أقوال نيكاراغوا بشأن انتهاء األعمال يف منطقة 
قناة “كانيو”، ختلص احملكمة إىل أنه يلزم يف ظل ظروف القضية القائمة 
اآلن اإلشــــــــــارة بالتدابري املرقمة )2( و)3( و)4( اليت طلبتها كوستاريكا 
يف العرائض اليت قدمتها يف هناية اجلولة الثانية من املالحظات الشــــــــــفوية 

)انظر الفقرة الواردة أعاله( 
وبالنظــــــــــر إىل أن نيكاراغــــــــــوا تعتزم االضطالع ببعض األنشــــــــــطة يف 
املنطقة موضع النزاع، حىت لو كان ذلك بني احلني واآلخر، ترى احملكمة 
أنه ينبغي اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، حيث إن هذه احلالة توجد خطراً 
دامهًا يهدد باإلضرار على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه باحلق الذي تدعيه 
كوســــــــــتاريكا لنفسها يف بسط ســــــــــيادهتا على اإلقليم املذكور، واحلقوق 
املنبثقة منه، وتسبب خطراً حقيقيًا وواقعًا يهدد بوقوع حوادث ميكن أن 
تسبب أضراراً ال سبيل إىل إصالحها، من باب األذى البدين أو الوفاة 

ومن مث، ترى احملكمة أن على كل طرف أن ميتنع عن أن يرسل أو 
يســــــــــتبقي يف اإلقليم املتنازع عليه، مبا فيه منطقة كانيو، أّي أفراد، سواء 
كانوا مدنيني أم من أفراد الشــــــــــرطة أو األمن، إىل حني البت يف حيثيات 
النزاع أو إىل أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق بشأن هذا املوضوع  كذلك 
ختلــــــــــص احملكمة إىل أن كل طرف مســــــــــؤول عن مراقبــــــــــة ذلك اإلقليم، 
انطالقــــــــــًا من األراضي اليت له عليها ســــــــــيادة مؤكــــــــــدة، وأن على قوات 
الشرطة أو األمن التابعة للطرفني أن تتعاون مع بعضها البعض بروح من 
حسن اجلوار، وخباصة من أجل مكافحة أّي نشاط إجرامي قد يظهر يف 

اإلقليم املتنازع عليه 
وترى احملكمة، وقد الحظت أن كال من كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا 
قد قامت، على التوايل، مبوجب اتفاقية رامســــــــــار، بتصنيف “هوميدال 
كاريبـي نوريســــــــــيت” و”ريفوجيو دو فيدا سيلفسرتي ريو سان خوان” 
كأراض رطبــــــــــة ذات أمهيــــــــــة دوليــــــــــة، أنه إىل حني صدور حكم بشــــــــــأن 
حيثيات القضية “جيب أن يكون يف وســــــــــع كوستاريكا تفادي تعرض 

جزء األراضي الرطبة املسماة “هوميدال كاريبـي نوريسيت”، الذي يقع 
فيه اإلقليم املتنازع عليه، لضرر ال سبيل إىل إصالحه  وترى، حتقيقًا هلذا 
الغرض، أنه “جيب أن يكون يف وسع كوستاريكا أن توفد أفراداً مدنيني 
مكلفــــــــــني حبماية البيئة إىل اإلقليم املذكــــــــــور، مبا يف ذلك قناة “كانيو”، 
علــــــــــى أن يقتصر ذلــــــــــك على ما هو ضروري لكفالــــــــــة عدم وقوع ذلك 
الضرر”  وتضيف احملكمة أن “على كوســــــــــتاريكا أن تتشاور مع أمانة 
اتفاقية رامســــــــــار بشأن هذه األنشــــــــــطة، وأن ختطر هبا نيكاراغوا مسبقًا، 
وتبــــــــــذل قصارى جهدها للتوصل مع نيكاراغوا إىل حلول مشــــــــــرتكة يف 

هذا الصدد” 

*
وفيما يتعلق بالتدبري التحفظي الثاين الذي طلبته كوستاريكا، وهو 
أن ُيطلــــــــــب من نيكاراغوا وقف برنامــــــــــج التجريف الذي تضطلع به يف 
هنر ســــــــــان خوان بالقرب من املنطقــــــــــة املعنية، ترى احملكمة أنه ال ميكنها 
يف هــــــــــذه املرحلة، بناًء على األدلة املقدمة من الطرفني، أن ختلص إىل أن 
جتريف هنر سان خوان يوجد خطراً يهدد باإلضرار على حنو ال سبيل إىل 
إصالحه ببيئة كوســــــــــتاريكا أو بتدفق مياه هنر كولورادو؛ كما أنه، حىت 
لــــــــــو كان هناك خطر يهدد باإلضرار باحلقوق اليت تدعيها كوســــــــــتاريكا 
 لنفســــــــــها يف هذه القضية، فإنه مل يثبت أنه خطر داهم  وختلص احملكمة 
ممــــــــــا تقدم إىل أنه يف ظل ظروف القضية القائمة اآلن ال ينبغي اإلشــــــــــارة 

بالتدبري التحفظي الثاين الذي تطلبه كوستاريكا 

*
وحيث إن احملكمة قد أشــــــــــارت إىل أن لديهــــــــــا الصالحية مبوجب 
نظامها األساســــــــــي ألن تشري باختاذ تدابري مؤقتة ختتلف يف جزء منها أو 
يف جمموعها عن التدابري املطلوبة، أو تدابري توّجه لصاحب الطلب ذاته، 
وأن األوامر اليت تصدرها بشأن التدابري التحفظية هلا أثر ملزم، ومن مث، 
فهــــــــــي توجد التزامات قانونية دولية يطلب من الطرفني االمتثال هلا، فإن 
احملكمة ترى من املناسب يف ظل الظروف القائمة أن تشري باختاذ تدابري 
تكميليــــــــــة، تدعو يف إطارها الطرفــــــــــني إىل االمتناع عن أّي فعل ميكن أن 
يفضي إىل تفاقم النزاع أو اتســــــــــاع أطرافه أو جعله أكثر استعصاء على 

احلل 
وتضيف احملكمة أن القرار الصادر يف إطار هذه الدعوى ال ينطوي 
بــــــــــأّي حال من األحوال على حكم مســــــــــبق بشــــــــــأن اختصاصها بتناول 
حيثيات القضية أو أّي مسائل تتصل مبقبولية الطلب، أو تتصل باحليثيات 
ذاهتــــــــــا، وهو كذلك ال ميس حبق حكوميت كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا يف 

تقدمي دفوع تتصل بتلك املسائل 

*
*  *
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الرأي المستقل من القاضي كوروما
يقــــــــــول القاضي كوروما، يف رأيــــــــــه املنفصل، إن لديه، رغم تصويته 
لصــــــــــاحل األمر، بعض التحفظات على قرار احملكمة اســــــــــتخدام مســــــــــألة 
“املعقولية” كمعيار لإلشــــــــــارة باختــــــــــاذ تدابري مؤقتة  ويشــــــــــري القاضي 
كوروما إىل أن اإلمكانية املتاحة للمحكمة مبوجب املادة 41 من نظامها 
األساســــــــــي لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة هلا أمهية حيوية بالنسبة لكفالة 
احلفــــــــــاظ على احلقوق القانونية للطرفني إىل أن تبت احملكمة يف حيثيات 
القضية  ويوافق القاضي على كل من النتائج املرتتبة على األمر واملنطق 
املستند إليه يف معظمه، غري أنه قرر أن يكتب رأيًا مستقاًل بشأن مسألة 

“املعقولية” اليت أثريت يف إطار األمر 
ويشــــــــــري القاضــــــــــي كوروما إىل أن “معيار املعقوليــــــــــة” هذا قد بدأ 
اســــــــــتخدامه للمرة األوىل يف قضية املســــــــــائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة 
أو التســــــــــليم )بلجيكا ضد الســــــــــنغال(  ويذهــــــــــب القاضي إىل أن معيار 
املعقولية قد ظهر فيما يبدو فجأة يف تلك القضية دون أّي استشهادات 
أو تفســــــــــريات تدعمه  وهو يؤكد أيضًا أن ذلك املعيار يبدو منافيًا لفقه 
احملكمة املستقر الذي يشــــــــــرتط على املدعي أن يربهن على وجود حق 

تلزم محايته 
ويعرب القاضــــــــــي كوروما عن القلق إزاء نقطتــــــــــني تتعلقان مبعيار 
املعقولية، ومها: غمــــــــــوض املعيار وعدم وضوح ما إذا كان ينطبق على 
احلقوق القانونية أم االدعاءات املتعلقة بالوقائع، أم كال األمرين  ففيما 
 ”plausible“ يتعلق بالنقطة األوىل، يشري القاضي كوروما إىل أن كلمة
باللغة اإلنكليزية ميكن أن تتعدد معانيها  وكثرياً ما يكون لتلك الكلمة 
دالالت ســــــــــلبية: فهي تشري ضمنًا إىل أنه رغم أن االدعاء املعقول يبدو 
بصفة أساســــــــــية ادعاء صادقًا، فإنــــــــــه يف الواقع إما ينطوي على الغش أو 
اخلــــــــــداع أو أنه ليس حقيقيــــــــــًا إاّل يف جزء منه أو ليــــــــــس حقيقيًا باملرة  
 ويشري القاضي كوروما إىل أن ذلك جيعل من معيار “املعقولية” معياراً 
ال ُيعتمــــــــــد عليه كمعيار قانــــــــــوين على األطراف أن تفــــــــــي به كي تأمر 
هلــــــــــا احملكمة باختاذ تدابري مؤقتة  وهو يرى أيضًا أن اســــــــــتخدام احملكمة 
ملعيــــــــــار املعقولية يعطي االنطباع بأن عتبة اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة 
قد أصبحت أدىن  غري أنه يشــــــــــري إىل أن كلمة “plausible” يف اللغة 
الفرنســــــــــية ال حتمــــــــــل فيما يبدو داللة ســــــــــلبية، ومن مث فقــــــــــد تكون قد 
أوضحت قصد احملكمة بصورة أفضل عندما اســــــــــتخدمت يف البداية يف 

قضية بلجيكا ضد السنغال 
وفيما يتعلق بالنقطة الثانيــــــــــة، يقول القاضي كوروما إن احملكمة مل 
توضح ما إذا كان معيار املعقولية يتطلب من املدعي بيان ما إذا كانت 
ادعاءاته القانونية هي املعقولة أم ادعاءاته املتعلقة بالوقائع  ويشري القاضي 
إىل أن احملكمة قد طبقت املعيار على كال النوعني من االدعاءات  ففي 
قضية بلجيكا ضد السنغال، ذكرت احملكمة، بعد أن تكلمت عن معيار 
املعقولية، أنه “نظراً ألن احلقوق اليت تؤكد بلجيكا أهنا ختصها تســــــــــتند 
إىل أحد التفسريات املمكنة التفاقية مناهضة التعذيب، فإهنا بالتايل تبدو 
معقولــــــــــة” ويكتــــــــــب القاضي كوروما قائاًل إن هذا يشــــــــــري ضمنًا إىل أن 

احملكمــــــــــة قد اقتصرت على التحليل القانوين  أما بالنســــــــــبة لألمر احلايل، 
فهو يالحظ أن احملكمة تقّيم معقولية ادعاءات كوســــــــــتاريكا فيما يتعلق 
بالوقائع  وهو يرى أن احلقــــــــــوق القانونية الفعلية موضع النظر، مبا فيها 
حقوق كوســــــــــتاريكا املتعلقة بالسيادة والســــــــــالمة اإلقليمية هي حقوق 
بديهية  غري أن ما جيري النظر فيه يف إطار األمر املذكور هو ما إذا كان 
“ادعاء كوستاريكا حبقها يف السيادة على كامل منطقة إيسال بورتيوس 

معقواًل” )األمر، الفقرة 58( 
ويرى القاضي كوروما أن األمر كان يســــــــــتحق اإلشارة إىل معيار 
واضح من نوع ما لتقييم مدى مشــــــــــروعية ادعاءات املدعي بصفة أّولية 
يف مرحلة اإلشارة بالتدابري التحفظية  ويشري إىل أن هذا املعيار سيكون 
مشاهبًا لشرط االختصاص األّويل الذي تأخذ به احملكمة حاليًا، وسوف 
يســــــــــاعد يف كفالة أاّل تسئ األطراف اســــــــــتخدام عملية اإلشارة باختاذ 
تدابري مؤقتة من خالل تقدمي ادعاءات من الواضح أنه ليس هلا أســــــــــاس 
موضوعي  وأشــــــــــار كذلك إىل أن احملكمــــــــــة كانت تقوم أحيانًا بصورة 
غري رمسية، عند البت يف مســــــــــألة اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، بتقييم 
مدى مشــــــــــروعية االدعــــــــــاءات اليت تقدم من األطــــــــــراف وكان ذلك يف 
كثري من األحيان يف إطار حتليلها ملســــــــــائل االختصاص أو لألضرار اليت 
ال ســــــــــبيل إىل إصالحها  أما املسألة األصعب يف رأي القاضي كوروما 
فهــــــــــي البت يف ماهية ذلــــــــــك املعيار بالتحديد  وقــــــــــال القاضي إن أحد 
اخليارات املمكنة هو أن ُيشــــــــــرتط علــــــــــى الطرف املعين أن يثبت بصورة 
ظاهرة امتالكه حقوقًا معينة  وقال إن مثة خياراً ممكنًا آخر هو اشرتاط 
أن تستند احلقوق اليت يؤكدها أحد األطراف لنفسه إىل تفسري معقول 

للقانون أو للوقائع 
وخيتتــــــــــم القاضي كورومــــــــــا رأيه بالقول إنه يف حالــــــــــة ما إذا قررت 
احملكمــــــــــة اعتماد معيار جديد، فينبغي هلا أن تتوخى الشــــــــــفافية يف ذلك 
مع تربير األساس املنطقي لقرارها  ويؤكد القاضي أن اعتماد أمر يشار 
فيه باختاذ تدابري مؤقتة من خالل اإلشارة إىل املعقولية قد يثبت خطؤه 

الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور

وافق القاضي سيبولفيدا - آمور، يف رأيه املستقل، على وجوب أن 
تشري احملكمة يف هذه القضية باختاذ تدابري مؤقتة للحماية  وأشار إىل أن 
احملكمة لديها سلطة اإلشارة بأّي تدابري مؤقتة قد تراها ضرورية حلماية 
حقوق أّي من الطرفني، وأن التدابري اليت يشار هبا جيوز أن ختتلف، كليًا 
أو جزئيــــــــــًا، عن التدابري اليت كانت مطلوبــــــــــة يف األصل  ويرى القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن من املفيد التأكيد من جديد على أن األمر املتعلق 
باإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة له أثر ملزم وأن الطرفني ال بد أن ميتثال ألّي 

التزام دويل ينشأ مبوجب هذا األمر 
ويرى القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن احملكمة تتناول شــــــــــأنًا هامًا، 
هو: احتمال االضطالع بنشاط إجرامي يف اإلقليم املتنازع عليه  وقال 
إن احملكمة قررت، وهي حمقة يف ذلك، أن حتمِّل كل طرف املســــــــــؤولية 
عن أعمال اخلفارة يف املنطقة اليت له عليها ســــــــــيادة مؤكدة  ومن املأمول 
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فيــــــــــه أن يكون هذا التعاون الثنائي املطلوب فّعااًل مبا يكفي لدرء اجلرمية 
املنظمة عن تلك األرض احلرام يف هذه الفرتة املؤقتة 

ويف شأن آخر، ذكر القاضي سيبولفيدا - آمور أنه يرى أن احملكمة 
ينبغي أن تغتنم الفرصة كي تقدم مزيداً من اإليضاح لـ “شرط املعقولية” 
ألغراض املادة 41 من النظام األساسي  فالغموض احمليط مبفهوم املعقولية 
الوارد يف األمر قد يثبت يف ســــــــــياق الطلبات اليت تقدم مستقباًل لإلشارة 
باختاذ تدابري مؤقتة أنه حمفوف باملشاكل، كما سيتبني من رأي القاضي 
وعلى الرغم من موافقة القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور على ضرورة 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة للحماية يف هذه القضية، فإنه ال يوافق على 
الفقــــــــــرة الثانية مــــــــــن البند اخلاص مبنطوق القــــــــــرار، وال يوافق على بعض 
األســــــــــباب اليت سيقت فيه كأســــــــــاس لقرار احملكمة  فهو يرى أن تناول 
احملكمة يف األمر ملســــــــــألة اخلطر الداهم الذي يهــــــــــدد باإلضرار على حنو 
ال ســــــــــبيل إىل إصالحه باحلقوق اليت ميكن أن تكون واجبة لكوستاريكا 
مل يكن كافيًا أو مرضيًا  ذلك أنه يرى أن التدابري التحفظية اليت أشــــــــــري 
هبا أدىن مســــــــــتوى مما هو مطلوب للحفــــــــــاظ جيداً على منطقة هوميدال 
كاريبـي نوريســــــــــيت وتوفري احلماية املناسبة هلا  فمن اجلدير باإلشارة أن 
تلك املنطقة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مبنطقة ريفوجيو دو فيدا سيلفســــــــــرتي 
كوريدور فرنترييســــــــــو ومبوقع ريفوجيو دو فيدا سيلفســــــــــرتي ريو سان 
خوان املشمول باتفاقية رامسار  ويعين ترابط هاتني املنطقتني من مناطق 
األراضي الرطبة أن محايتهما من الوجهة البيئية تتطلب تعاونًا ثنائيًا، كما 

تتطلب املساعدة الكاملة من جانب أمانة اتفاقية رامسار 

إعالن القاضي سكوتنيكوف
يؤيد القاضي ســــــــــكوتنيكوف تأييداً كاماًل قرار احملكمة توجيه كل 
طرف إىل “االمتناع عن أن يرســــــــــل أو يستبقي يف اإلقليم املتنازع عليه، 
مبا فيه منطقة كانيو، أّي أفراد، سواء كانوا مدنيني أم من أفراد الشرطة 
أو األمــــــــــن”  غــــــــــري أنه أعلن أنه ليس يف وســــــــــعه أن يوافــــــــــق على التدبري 

التحفظي الثاين الذي أشارت به احملكمة 
ويشــــــــــري القاضي ســــــــــكوتنيكوف إىل أن هناك شرطني مستقرين يف 
فقــــــــــه احملكمة مل يتحققا يف هذه احلالــــــــــة، ومها احتمال اإلضرار على حنو 
ال ســــــــــبيل إىل إصالحه باحلقوق املتنازع عليها، والضرورة امللّحة  وهو 
يرى أيضًا أن غالبية من صوتوا لصاحل التدبري التحفظي الثاين قد تعاملوا 
 بقدر من االســــــــــتهانة مع واجب احملكمة إاّل تصدر حكمًا مســــــــــبقًا على 
ما ســــــــــتنتهي إليــــــــــه القضية بناًء على حيثياهتا  وعــــــــــالوة على ذلك، يرى 
القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن هذا التدبري التحفظي قد يســــــــــاهم يف تفاقم 

النزاع أو اتساع أطرافه 
وتربيراً لإلشــــــــــارة بالتدبري التحفظي الثاين، مت االســــــــــتناد إىل السبب 
التايل الذي جييز لكوســــــــــتاريكا أن توفد أفــــــــــراداً مدنيني مكلفني حبماية 
البيئــــــــــة إىل اإلقليم املتنازع عليه، وهو أن “اإلقليم املتنازع عليه     يقع 
يف األراضي الرطبة املســــــــــماة ‘هوميدال كاريبـي نوريســــــــــيت’ اليت تتحمل 
كوســــــــــتاريكا إزاءها التزامات مبوجب اتفاقية رامسار”، ومن مث، فإنه، 

“إىل حــــــــــني صدور حكم بشــــــــــأن حيثيات القضيــــــــــة، جيب أن يكون يف 
وســــــــــع كوستاريكا تفادي اإلضرار بصورة ال سبيل إىل إصالحها، جبزء 

األراضي الرطبة الذي يقع فيه اإلقليم املعين” 
ويوافق القاضي سكوتنيكوف على أن كوستاريكا تتحمل التزامات 
مبوجب اتفاقية رامسار إزاء منطقة “هوميدال كاريبـي نوريسيت”  غري 
أنــــــــــه يرى أنه ال ميكن الــــــــــرد إاّل يف مرحلة النظر يف حيثيات القضية على 

مسألة ما إذا كانت تلك االلتزامات تشمل اإلقليم املتنازع عليه 
وقد قررت احملكمة أن على نيكاراغوا أن تتوقف عن عمليات إعادة 
غرس األشجار يف اإلقليم املتنازع عليه وأاّل توفد مفتشني إىل املوقع بني 
احلــــــــــني واآلخر لرصد عمليات إعادة غرس األشــــــــــجار وأّي تغرّيات قد 
تطــــــــــرأ يف املنطقة، حيث إن “احلالة توجد خطــــــــــراً دامهًا يهدد باإلضرار 
على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه باحلق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها 
يف الســــــــــيادة على اإلقليم املذكور، واحلقوق املنبثقة منه”  غري أن وجود 
 األفراد التابعني لكوستاريكا املكلفني حبماية البيئة يف اإلقليم املتنازع عليه 
ال ميكن إاّل أن يضر على نفس النحو مبا تدعيه نيكاراغوا لنفســــــــــها من 

حق يف السيادة على ذلك اإلقليم 
وميكن لإلجراءات اليت جيوز لكوســــــــــتاريكا اختاذها مبوجب التدبري 
التحفظي الثاين أن تتجاوز بكثري عمليات إعادة غرس األشجار والرصد 
اليت كانــــــــــت نيكاراغوا تتوخى القيام هبا  ومن املؤســــــــــف أن هذا يهدد 

بالفعل بتفاقم النزاع املعروض على احملكمة وزيادة صعوبة تسويته 
ويف رأي احملكمة أن أنشطة نيكاراغوا يف اإلقليم املتنازع عليه توجد 
 “خطــــــــــراً حقيقيًا وماثاًل يهدد بوقوع حوادث ميكن أن تســــــــــبب أضراراً 
ال سبيل إىل إصالحها من باب األذى البدين أو الوفاة”  ولكن األنشطة 
اليت تســــــــــمح هبا احملكمة لكوستاريكا يف اإلقليم املتنازع عليه، من خالل 

اإلشارة بالتدبري التحفظي الثاين، قد توجد ذلك اخلطر نفسه 
ويشري القاضي ســــــــــكوتنيكوف إىل أنه مل يثبت أن وجود أّي أفراد 
تابعني ألّي من الطرفني يف اإلقليم الصغري املتنازع عليه ضروري لتجنب 
 تعــــــــــرض اجلزء الذي يقــــــــــع فيه ذلك اإلقليم من األراضــــــــــي الرطبة لضرر 
ال ســــــــــبيل إىل إصالحه  ويتضح من ملف القضية أنه مل يكن هناك أّي 
أفــــــــــراد يف اإلقليم املتنازع عليه قبل قيام نيكاراغوا بعملية شــــــــــق القناة يف 

تشرين األول/أكتوبر 2010 
ومل تطلب كوســــــــــتاريكا نفسها من احملكمة اإلشارة بتدبري حتفظي 
يســــــــــمح هلا بإرســــــــــال أفراد إىل اإلقليم املتنازع عليه  فاإلشــــــــــارة بالتدبري 

التحفظي الثاين مل تتم إاّل مببادرة من احملكمة وحدها 
ويرى القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن احملكمة كان ينبغي هلا أن تتعامل 
مع مســــــــــألة محاية البيئة بالطريقة نفســــــــــها اليت تعاملت هبا مع مسألة منع 
األنشطة اإلجرامية يف اإلقليم املتنازع عليه: ذلك أنه كان عليها أن تدعو 
الطرفني اىل التعاون بروح من حســــــــــن اجلوار يف املنطقة احملمية مبوجب 
اتفاقية رامســــــــــار بصرف النظر عن املطالبات املتنافسة على السيادة على 

اإلقليم املتنازع عليه 
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إعالن القاضي غرينوود

ينظر القاضــــــــــي غرينوود يف املعايري اليت يتعني تطبيقها عندما يطلب 
إىل احملكمة أن تشري باختاذ تدابري مؤقتة للحماية، وخيلص إىل أن احملكمة 
جبــــــــــب أن تقتنع بأن احلقوق الــــــــــيت يطالب هبا أحد األطراف هي حقوق 
معقولــــــــــة، أّي أن هناك احتمااًل معقــــــــــواًل ألن جتد احملكمة عند النظر يف 
احليثيــــــــــات أن تلك احلقوق قائمة ومنطبقة علــــــــــى القضية موضع النظر  
وجيــــــــــب أيضــــــــــًا أن تكون احملكمة مقتنعــــــــــة بأن مثة خطــــــــــراً حقيقيًا يهدد 
باإلضرار على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه بتلك احلقوق قبل إصدار أّي 
حكم بشــــــــــأن حيثيات القضية  وهو يرى أن الشــــــــــرط األول قد استويف 
بالنســــــــــبة ملطالبات كوستاريكا، بيد أن الشرط الثاين مل يستوف إاّل من 
حيث احتمال املساس باحلقوق اليت ميكن احلكم بأهنا ختص كوستاريكا 
فيما يتعلق مبنطقة إيسال بورتيوس  وقال إنه كان يفضل أن تكون الفقرة 
الثانيــــــــــة من منطوق األمر أكثر وضوحًا يف دعوة الطرفني اىل اعتماد هنج 
متضافــــــــــر للحيلولة دون تعرض منطقيت إيســــــــــال بورتيوس وهاربور هيد 

الغون ألضرار بيئية وفقًا للمنصوص علية يف اتفاقية رامسار 

إعالن القاضية شوي

أعلنت القاضية شوي أهنا قد صوتت ضد الفقرة الثانية من منطوق 
األمر ألهنا ترى أن هذه القضية تتعلق أساسًا بنزاع إقليمي بشأن املنطقة 
املذكورة  ويرتبط التطبيق اإلقليمي للمعاهدات الدولية بالسيادة اإلقليمية 
للدول األطراف، ما مل ُينص على خالف ذلك  ومن املرجح بشــــــــــدة أن 
يفضي السماح لطرف واحد بإرسال أفراد، ولو كانوا مدنيني وألغراض 
بيئية، إىل تفســــــــــري األمــــــــــر على حنو غري مرغوب فيه، مما يشــــــــــكل حكمًا 
مســــــــــبقًا على حيثيات القضية، واألخطر من ذلك أنه قد يدفع إىل تفاقم 
احلالــــــــــة على األرض  ووفقًا للمادة 41 من النظام األساســــــــــي للمحكمة 
والجتهادها القضائي، جيب أاّل تشكل اإلجراءات املؤقتة اخلاصة بالتدابري 
التحفظية حكمًا مســــــــــبقًا على أّي مسألة تتعلق حبيثيات القضية املعروضة 

على احملكمة، كما جيب أاّل متس حبقوق األطراف يف ذلك الصدد 
وهي ترى أن احملكمة كان بوســــــــــعها، إىل حني البت بصورة هنائية 
يف حيثيــــــــــات القضية، ويف حالة وجوب اختاذ أّي إجراءات ملنع احتمال 
اإلضرار بالبيئة على حنو ال سبيل إلصالحه، أن تشري على كال الطرفني 
بذلك التدبري، وتســــــــــاعدمها يف ذلك أمانة اتفاقية رامســــــــــار  وقالت إن 
الغرض من تصويتها هو تذكــــــــــري الطرفني بأن الفقرة الثانية من املنطوق 
ال ينبغي بأّي حال من األحوال أن تفهم على أهنا متس جبوهر القضية 

إعالن القاضي الخاص غيوم

يشــــــــــري أواًل القاضي اخلاص غيلربت غيوم يف إعالنه إىل   -  1
أنــــــــــه، وفقًا للحكم الصادر عن احملكمة يف 13 متوز/يوليه 2009، جيوز 
لنيكاراغــــــــــوا أن تنفذ على حســــــــــاهبا اخلاص األعمال اليت تراها مناســــــــــبة 
لتحسني املالحة يف هنر سان خوان، شريطة أاّل تتسبب تلك األعمال يف 
إعاقة شــــــــــديدة للمالحة يف النهر أو يف روافد النهر التابعة لكوستاريكا  

ويضيف القاضي اخلاص قائاًل إنه يف حالة ما إذا حلق ضرر يف أثناء أداء 
تلك األعمال بإقليم كوســــــــــتاريكا، فإنه ال حيق هلا أن متنع استمرار تلك 
األعمال يف إقليم نيكاراغوا، وإمنا هلا أن حتصل على تعويض عن اخلسائر 
الــــــــــيت أصابتها  وتابع مشــــــــــرياً إىل أن احملكمة قد رأت، دون احلكم على 
حيثيات القضية، أن أعمال التجريف اليت تتوخاها نيكاراغوا ال “توجد 
خطراً يهدد باإلضرار على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه ببيئة كوستاريكا 
أو بتدفق مياه هنر كولورادو”  وأعرب، تأييداً هلذا االستنتاج، أنه يوافق 
على قرار احملكمة برفض طلب اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة الذي قدمته 

كوستاريكا بشأن هذه النقطة 
وانتقــــــــــل القاضــــــــــي اخلاص غيــــــــــوم إىل اخلــــــــــالف املتعلق   -  2
باألنشــــــــــطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف األراضي اليت تبلغ مســــــــــاحتها حنو 
ثالثة كيلومرتات مربعة وتدعي كلتا الدولتني أحقيتها فيها، فأعرب عن 
تأييده كذلك لقرار احملكمة بأن توجه تعليمات إىل كل طرف بأن ميتنع 
عن أن يرسل أو يستبقي يف ذلك اإلقليم أّي أفراد، سواء كانوا مدنيني 
أم من أفراد الشــــــــــرطة أو األمن  ففــــــــــي رأيه أنه من الواضح أن هذا احلل 
حيافظ على احلق يف السيادة الذي تدعيه كل من نيكاراغوا وكوستاريكا 

لنفسها، مع املساعدة يف الوقت نفسه على صون السالم يف املنطقة 
وتتبقى بعد ذلك مسألة األثر البيئي املرتتب على األعمال   -  3
اليت تقوم هبا نيكارغوا يف هذه املنطقة  ويف هذا الصدد، يالحظ القاضي 
اخلاص غيوم، كما الحظت احملكمة، تأكيد نيكاراغوا على انتهاء تلك 
األعمال، ومن مث، خيلص، مثله مثل احملكمة، إىل أنه ال داع إىل أن يطلب 
من نيكاراغوا أاّل تستمر يف تلك األعمال  وهو يشاطر احملكمة رأيها أن 
وجود القناة املتنازع بشأهنا ال يشّكل خطراً دامهًا يهدد باملساس بالبيئة 

على حنو ال سبيل إىل إصالحه 
ومن ناحيــــــــــة أخرى، خيتلف القاضــــــــــي اخلاص غيوم مع   -  4
احملكمة فيما يتصل بالفقرة الفرعية 2 من منطوق األمر  ففي تلك الفقرة 
تبحــــــــــث احملكمة احلالة املســــــــــتبعدة نوعًا ما اليت قد تؤدي فيها مســــــــــتقباًل 
األعمال املتنازع بشــــــــــأهنا إىل اإلضرار على حنو ال ســــــــــبيل إىل إصالحه 
باألراضــــــــــي الرطبة اليت حتميها اتفاقية رامســــــــــار  وقــــــــــد منحت احملكمة 
كوســــــــــتاريكا وحدها احلق يف مثل هذه الظروف يف أن ترسل أفراداً من 
املدنيني مكلفني حبماية البيئة إىل اإلقليم املتنازع عليه، بغية البت فيما إذا 

كان يلزم اختاذ أّي تدابري 
ورغم أنه جيب بالفعل على كوســــــــــتاريكا، قبل التصرف   -  5
على هذا النحو، أن تتشــــــــــاور مع أمانة اتفاقية رامســــــــــار، وأن تسعى إىل 
التوصل إىل اتفاق مع نيكاراغوا، فإن القرار النهائي يعود إليها يف حالة 
فشــــــــــل املفاوضات  ويف رأي القاضي اخلاص غيوم أن هذا أمر مؤسف، 
ذلك أنه يرى أن محاية البيئة يف اإلقليم املتنازع عليه ال ميكن أن تنفصل 
عن محاية البيئة يف األراضي املتامخة اليت ختضع لســــــــــيادة إحدى الدولتني 
دون منــــــــــازع  ومــــــــــن مث، كان األفضل أن يعهد بتلــــــــــك احلماية إىل كلتا 
الدولتني لتتصرفا بصورة مشــــــــــرتكة  ومن شأن هذا احلل أن ميّكن أيضًا 
مــــــــــن تفادي إعطاء انطباع بأن احملكمة تعتزم الوقوف إىل جانب حقوق 
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كوستاريكا فيما يتعلق باإلقليم املتنازع عليه، واألمر ليس كذلك بطبيعة 
احلال، بالنظــــــــــر إىل أن أمر احملكمة ينص حتديداً على أنه ال ينطوي بأّي 
حال من األحوال على حكم مسبق بشأن حيثيات القضية، أو على حنو 

اخلصوص بشأن السيادة على اإلقليم موضع النظر 

الرأي المستقل من القاضي الخاص دوغارد
صــــــــــوت القاضي اخلاص دوغارد تأييداً ملنطوق األمر برمته  بيد أنه 
أعرب عن بعض نقاط الشــــــــــك بشــــــــــأن الفقــــــــــرة األوىل منه، اليت تقتضي 
إبعاد األفراد املدنيني أو أفراد الشــــــــــرطة أو األمن من الطرفني عن اإلقليم 

املتنازع عليه 
وينظر القاضي اخلاص دوغارد يف الرأي الصادر عنه يف ضرورة أن 
يربهن املدعي على وجود “حق معقول” كشرط لإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتة، ويبني أنه ال ميكن إثبات هذا احلق إاّل بشيء من النظر يف حيثيات 
القضية  ويقول إن هناك يف معاهدة احلدود لعام 1858 وقرار ألكسندر 
التحكيمي األول وعدد من اخلرائط أدلة على أن لكوستاريكا هذا احلق 

املعقول يف السيادة والسالمة اإلقليمية 
وهــــــــــو يقول إن احرتام الدول للســــــــــالمة اإلقليمية للدول األخرى، 
وهو من قواعد األحكام اآلمرة، والتقيد مببدأ احرتام اســــــــــتقرار احلدود، 

يتطلبان اإلشــــــــــارة باختــــــــــاذ تدابري مؤقتة حتمي حــــــــــق الدولة اليت تتعرض 
للغزو، أّي كوستاريكا، يف الســــــــــيادة اإلقليمية  وال تربر طبيعة اإلقليم 
املعين اخلروج باســــــــــتنتاج خمتلف، حيث إن الدولة هلا الســــــــــيادة الكاملة 
على األجــــــــــزاء املأهولة أو غــــــــــري املأهولة من إقليمها على حّد ســــــــــواء  
واألمر الســــــــــليم يف هذه احلالة هو األمر الذي يعيد احلالة إىل ما كانت 

عليه من قبل 
وحيــــــــــذر القاضي اخلــــــــــاص دوغارد من أن األمر املتــــــــــوازن من النوع 
الــــــــــوارد يف الفقرة األوىل من املنطوق، الذي يقتضي أن ميتنع كل طرف 
عن أن يرسل أو يستبقي يف اإلقليم املتنازع عليه أّي أفراد، سواء كانوا 
مدنيني أم من أفراد الشــــــــــرطة أو األمن، من شــــــــــأنه أن يضفي مصداقية 
ومشــــــــــروعية ال مربر هلما على ادعاء الطرف املدعى عليه بأن له حق يف 

اإلقليم، وأن يرسي سابقة خطرية 
 ويقــــــــــول القاضي اخلاص دوغــــــــــارد إن الفقرة الثانيــــــــــة من املنطوق 
 تعــــــــــاجل إىل حــــــــــّد مــــــــــا حتفظاته بشــــــــــأن الفقــــــــــرة األوىل منــــــــــه، حيث إهنا 
تعرتف بأن ادعاء كوســــــــــتاريكا حبقهــــــــــا يف اإلقليم هو االدعاء األقوى، 
ذلك أهنا تســــــــــمح لكوســــــــــتاريكا باختاذ تدابري حلمايــــــــــة البيئة يف اإلقليم 
املتنــــــــــازع عليه، وهذا هو ما مكنه مــــــــــن التصويت لصاحل منطوق األمر 

ككل 

 184 - تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد االتحاد الروسي(

الحكم الصادر في 1 نيسان/أبريل 2011

أصدرت حمكمة العدل الدولية، يف 1 نيسان/أبريل 2011، حكمها 
بشــــــــــأن الدفوع االبتدائية اليت قدمها االحتاد الروســــــــــي يف القضية املتعلقة 
بتطبيق االتفاقيــــــــــة الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد االحتاد الروســــــــــي(  واستنتجت احملكمة عدم اختصاصها 

بالبت يف النزاع 
وكان هيئــــــــــة احملكمة ُمشــــــــــكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص 

غايا؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 187( على النحو التايل:

…“

إن احملكمة،

)أ( بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل أربعة أصوات،  )1(

ترفض الدفع االبتدائي األول الذي قدمه االحتاد الروسي؛

املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة اخلصاونة، وســــــــــيما، 
وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وكنسادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص غايا؛

املعارضون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
وسكوتنيكوف، وشوي؛

بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة، )ب( 
تؤيد الدفع االبتدائي الثاين الذي قدمه االحتاد الروسي؛
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املؤيدون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
واخلصاونة، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

ويوسف، وغرينوود، وشوي؛
املعارضون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة ســــــــــيما، وأبراهام، 

وكنسادو ترينداد، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص غايا؛
بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة،  )2(

تقضــــــــــي بأنه ليس هلا اختصاص النظر يف العريضة اليت أودعتها 
جورجيا يف 12 آب/أغسطس 2008؛

املؤيدون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
واخلصاونة، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

ويوسف، وغرينوود، وشوي؛
املعارضون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة ســــــــــيما، وأبراهام، 

وكنسادو ترينداد، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص غايا ”

*
*  *

وذيل الرئيس أووادا والقضاة ســــــــــيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
اخلاص غايا، حكم احملكمة برأي خمالف مشــــــــــرتك؛ وذيل الرئيس أووادا 
حكم احملكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيل نائب الرئيس تومكا حكم احملكمة 
بإعالن؛ وذيل القضاة كوروما وســــــــــيما وأبراهــــــــــام حكم احملكمة بآراء 
مســــــــــتقلة؛ وذيل القاضي ســــــــــكوتنيكوف حكم احملكمة بإعالن؛ وذيل 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذيل القاضيان 

غرينوود ودونوهيو حكم احملكمة برأيني مستقلني 

*
*  *

اخللفية التارخيية لإلجراءات )الفقرات 1 - 19(
تشــــــــــرع احملكمة بالتذكري بأن حكومــــــــــة جورجيا أودعت لدى قلم 
احملكمــــــــــة، يف 12 آب/أغســــــــــطس 2008، عريضة تقيم هبا دعوى ضد 
االحتاد الروسي بسبب “أعمال يف إقليم جورجيا وما حوله” متثل خرقًا 
لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري )ويشــــــــــار 
إليهــــــــــا أدناه باالتفاقيــــــــــة( املؤرخة 21 كانون األول/ديســــــــــمرب 1965  
وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت العريضة إىل املادة 22 من االتفاقية، 

اليت دخلت حيز النفاذ فيما بني الطرفني يف 2 متوز/يوليه 1999 
ويتلو ذلك ســــــــــرد للخلفية التارخيية الكاملة للدعوى، حيث تشــــــــــري 
احملكمة، يف مجلة أمور، إىل طلب لإلشــــــــــارة بتدابري مؤقتة أودعه الطرف 
املدعي يف 14 آب/أغســــــــــطس 2008، وإىل “طلب معدل لإلشــــــــــارة 
بتدابــــــــــري مؤقتة” أودعته جورجيا يف 25 آب/أغســــــــــطس 2008، وإىل 
األمر املؤرخ 15 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2008 والذي مبوجبه أشارت 
احملكمة على الطرفني، بعد االستماع إليهما، ببعض التدابري التحفظية 

وذكرت احملكمة كذلك، بأن االحتاد الروســــــــــي أثار، يف 1 كانون 
األول/ديســــــــــمرب 2009، دفوعــــــــــًا ابتدائية بشــــــــــأن اختصــــــــــاص احملكمة، 
وأن احملكمــــــــــة، بالتايل، بعد أن الحظت أن اإلجراءات بشــــــــــأن اجلوهر 
قد علقت، أصدرت أمراً مؤرخًا 11 كانون األول/ديســــــــــمرب 2009، 
حددت فيه تاريخ 1 نيســــــــــان/أبريل 2010 أجاًل لتقدمي جورجيا لبيان 
خطي مبالحظاهتا واستنتاجاهتا بشأن الدفوع االبتدائية اليت قدمها االحتاد 
الروســــــــــي  وأودعت جورجيــــــــــا ذلك البيان يف غضــــــــــون األجل احملدد، 
وأصبحت القضية بالتايل جاهزة لعقد جلسات بشأن الدفوع االبتدائية  
وعقدت جلســــــــــات علنية بشــــــــــأن الدفوع االبتدائية الــــــــــيت أثارها االحتاد 
الروســــــــــي من يوم االثنني 13 أيلول/سبتمرب إىل يوم اجلمعة 17 أيلول/
سبتمرب 2010، اســــــــــتمعت خالهلا احملكمة إىل مرافعات شفوية وردود 

من كال الطرفني 
ويف إطار دفوع االحتاد الروســــــــــي االبتدائية، قدمت االســــــــــتنتاجات 

التالية باسم حكومة االحتاد الروسي:
“لألسباب املدىل هبا أعاله، يطلب االحتاد الروسي إىل احملكمة 
أن تقــــــــــرر وتعلن عدم اختصاصها بالنظــــــــــر يف الطلبات اليت قدمتها 
جورجيا ضد االحتاد الروسي، واليت أحيلت إليها بعريضة جورجيا 

املؤرخة 12 آب/أغسطس 2008” 
ويف البيان اخلطي مبالحظات جورجيا واســــــــــتنتاجاهتا بشأن الدفوع 

االبتدائية، قدمت االستنتاجات التالية باسم حكومة جورجيا:
“هلذه األسباب تلتمس جورجيا بكل احرتام من احملكمة:

أن ترفض الدفوع االبتدائية اليت قدمها االحتاد الروسي؛  -  1
أن حتكم باختصاص احملكمــــــــــة بالنظر يف الطلبات اليت   -  2

قدمتها جورجيا ومبقبولية تلك الطلبات” 
وتذكر احملكمة كذلك بأنه خالل املرافعات الشفوية بشأن الدفوع 

االبتدائية، قدم الطرفان االستنتاجات التالية:
باسم حكومة االحتاد الروسي،

يف جلسة 15 أيلول/سبتمرب 2010:
“يطلــــــــــب االحتاد الروســــــــــي إىل احملكمة أن تقــــــــــرر وتعلن عدم 
اختصاصهــــــــــا بالنظر يف الطلبات الــــــــــيت قدمتها جورجيا ضد االحتاد 
الروســــــــــي، واليت أحيلت إليها بعريضة جورجيا املؤرخة 12 آب/

أغسطس 2008 
باسم حكومة جورجيا،

يف جلسة 17 أيلول/سبتمرب 2010:
“تطلب جورجيا إىل احملكمة بكل احرتام:

أن ترفض الدفوع االبتدائية اليت قدمها االحتاد الروسي؛
أن حتكم باختصاص احملكمــــــــــة بالنظر يف الطلبات اليت قدمتها 

جورجيا ومبقبولية تلك الطلبات” 
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تعليل احملكمة
مقدمة )الفقرات 20 - 22( أواًل - 

ُيذكــــــــــر بأن جورجيا اســــــــــتندت، يف عريضتهــــــــــا، إىل املادة 22 من 
االتفاقيــــــــــة إلقامة اختصاص احملكمة  وتنص املادة 22 من االتفاقية على 

ما يلي:
“يف حالة أّي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف 
بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته باملفاوضة أو 
اإلجــــــــــراءات املنصوص عليها صراحة يف هــــــــــذه االتفاقية، حيال هذا 
النـزاع، بناًء على طلــــــــــب أّي من أطرافه، إىل حمكمة العدل الدولية 

للفصل فيه، ما مل يتفق املتنازعون على طريقة أخرى لتسويته” 
وأثار االحتاد الروسي أربعة دفوع ابتدائية بشأن اختصاص احملكمة 
مبوجــــــــــب املادة 22 من االتفاقية  واســــــــــتناداً إىل الدفــــــــــع االبتدائي األول 
الــــــــــذي قدمه االحتاد الروســــــــــي، فإنه ال يوجد نزاع بني الطرفني بشــــــــــأن 
تفســــــــــري االتفاقية أو تطبيقها يف تاريخ إيــــــــــداع جورجيا لعريضتها  ويف 
دفعه االبتدائي الثاين، حياجج االحتاد الروسي بأن الشروط اإلجرائية اليت 
تشرتطها املادة 22 من االتفاقية للجوء إىل احملكمة مل تستوف  ويدعي 
االحتاد الروسي يف دفعه الثالث أن ما ادعي من تصرف غري مشروع قد 
حدث خارج إقليمه وبالتايل ليس للمحكمة اختصاص من حيث املكان 
للنظر يف القضية  وخالل املرافعات الشفوية، صرح االحتاد الروسي بأن 
هذا الدفع ال يتسم بطابع ابتدائي حمض  وأخرياً، استناداً إىل الدفع الرابع 
لالحتاد الروســــــــــي، فإن كل ما ميكن أن يكون للمحكمة من اختصاص 
حمدود من حيث الزمان باألحداث اليت وقت بعد بدء نفاذ االتفاقية بني 

الطرفني، أّي يف 2 متوز/يوليه 1999 
الدفع االبتدائي األول - وجود نزاع   ثانيًا - 

)الفقرات 23 - 114(
تشــــــــــرع احملكمة بالنظر يف الدفع االبتدائي األول لالحتاد الروســــــــــي 
الذي يفيد بأنه “ال يوجد نزاع بني جورجيا وروســــــــــيا بشأن تفسري أو 
تطبيق االتفاقية فيما يتعلق باحلالة يف أخبازيا وأوســــــــــيتيا اجلنوبية وحوهلما 
قبل 12 آب/أغسطس 2008، أّي تاريخ تقدمي جورجيا لعريضتها”  
وباختصار، قدمت حجتان تأييداً هلذا الدفع  أواًل، إذا كان مثة أّي نزاع 
يتعلق بــــــــــأّي ادعاءات متييز عنصري ارتكب يف إقليم أخبازيا وأوســــــــــيتيا 
اجلنوبيــــــــــة، فإن طريف النــــــــــزاع مها جورجيا من جهة وأخبازيا وأوســــــــــيتيا 
اجلنوبية من جهة أخرى، وليس االحتاد الروسي  ثانيًا، وحىت لو كان مثة 
نزاع بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي، فإن ذلك النزاع ال يتعلق بتطبيق 

أو تفسري االتفاقية 
وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن جورجيــــــــــا تدعي، يف معــــــــــرض جواهبا، أن 
الســــــــــجالت تثبت أهنا ما فتئت تبدي لالحتاد الروســــــــــي، على مدى فرتة 
جتاوزت عقداً من الزمن وقبل إيداع عريضتها، قلقها البالغ إزاء أعمال 
التمييز العنصري غري القانونية املنسوبة لتلك الدولة، مشرية بوضوح إىل 
قيام نزاع قدمي العهد بني الدولتني بشأن مسائل تندرج يف إطار االتفاقية 
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تشري احملكمة إىل أنه، على مستوى القانون، يدعي االحتاد الروسي 
يف املقــــــــــام األول أن لكلمة “نزاع” الــــــــــواردة يف املادة 22 من االتفاقية 
معــــــــــىن خاصا أضيق من معىن الكلمــــــــــة يف القواعد العامة للقانون الدويل 
مما يصعب معه اســــــــــتيفاء شــــــــــروطه  ويقول االحتاد الروسي إنه، مبوجب 
االتفاقية، ال تعترب الدول األطراف يف نزاع إىل أن تتبلور “مسألة” بني 
تلك األطراف عرب عملية من مخس مراحل تشمل اإلجراءات املوضوعة 
مبوجب االتفاقية  ويستند هذا االدعاء إىل صيغة املواد 11 إىل 16 من 
االتفاقية وإىل الفروق اليت يقال إن تلك املواد تقيمها بني “املســــــــــألة”، 

و“الشكاوى”، و“النزاعات” 
كمــــــــــا تالحظ احملكمة أن جورجيا ترفض، يف اســــــــــتنتاجاهتا، احلجة 
القائلة بأن ملصطلح “النزاع” الوارد يف املادة 22 معىن خاصًا  وتدعي 
أن األحــــــــــكام ذات الصلة من االتفاقية، وال ســــــــــيما املادتني 12 و13، 
تســــــــــتخدم مصطلحي “املســــــــــألة” و“النزاع” دون متييز أو أّي أثر ألّي 

معىن خاص 
وال ترى احملكمة أن ألفاظ “املســــــــــألة” و“الشكوى” و“النزاع” 
اســــــــــتخدمت يف املواد 11 إىل 16 بطريقة منتظمة تستلزم تفسري كلمة 
“نزاع” الواردة يف املادة 22 تفســــــــــرياً أضيق من املعتاد  كما أن كلمة 
“نــــــــــزاع” ترد يف اجلزء األول من املادة 22 على نفس املنوال الذي ترد 
بــــــــــه يف عدة بنود حتكيم أخرى اعتمدت خــــــــــالل الفرتة اليت كان جيري 
فيها إعداد االتفاقية: “يف حالة أّي نزاع ينشــــــــــأ بني دولتني أو أكثر من 
الدول األطراف بشــــــــــأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها     ”  )مثاًل، 
بروتوكــــــــــول التوقيع االختياري للتســــــــــوية اإللزاميــــــــــة للمنازعات امللحق 
باالتفاقيــــــــــات املتعلقة بقانون البحار لعــــــــــام 1958، املادة 1؛ واالتفاقية 
الوحيــــــــــدة للمخدرات، 1961، املادة 48؛ واتفاقية تســــــــــوية منازعات 
االستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى لعام 1965 املادة 64(  
ويوحي اتســــــــــاق اســــــــــتعمال الكلمة بانتفاء ما يدعو إىل احليد عن املعىن 
املفهــــــــــوم عمومًا من كلمة “نزاع” يف بند التحكيم الوارد يف املادة 22 
من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري  وأخرياً، فإن االســــــــــتنتاج الذي 
قدمه االحتاد الروسي بشأن هذه املسألة ال يشري بأّي حال من األحوال 
إىل الشكل املعني الذي سيتخذه التفسري األضيق نطاقًا  وبناًء عليه، فإن 
احملكمة ترفض هذا االدعاء األول لالحتاد الروسي وتعود إىل املعىن العام 

لكلمة “نزاع” عند استخدامها فيما يتعلق باختصاص احملكمة 
وتذكر احملكمة باجتهادها املســــــــــتقر بشــــــــــأن هذا املسألة، بدأ ببيان 
حمكمة العدل الدويل الدائمة الذي كثرياً ما استشــــــــــهد به يف قضية امتياز 
مافرماتيــــــــــس فلســــــــــطني Mavrommatis Palestine Concessions يف 
عام 1924 ونصه كالتايل: “النزاع خالف بشــــــــــأن مســــــــــألة يف القانون 
أو الواقــــــــــع، أو تعــــــــــارض يف اآلراء القانونية أو املصاحل بني شــــــــــخصني” 
وقد أشــــــــــارت حمكمة العدل الدولية إىل أن مســــــــــألة ما إذا كان مثة نزاع 
 يف قضية معينة هي مســــــــــألة “تقديــــــــــر موضوعي” تقوم به احملكمة، وأنه 
“ال بــــــــــّد أن يثبــــــــــت أن مطالبة طرف يعارضها الطــــــــــرف اآلخر إجيابًا”  
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وجيب أن يتناول تقدير احملكمة تقييمًا للوقائع  فاملســــــــــألة مسألة جوهر 
ال مســــــــــألة شــــــــــكل  وكما أقرته احملكمة يف اجتهادها، فإن وجود نزاع 
ميكن أن يســــــــــتنتج من عدم جواب دولة على مطالبة يف ظروف تستلزم 
اجلواب  ولئن كان وجود نزاع وإجراء مفاوضات مســــــــــألتان مستقلتان 
مبدئيًا، فإن املفاوضات من شــــــــــأهنا أن تعمــــــــــل على إثبات وجود النزاع 

وحتدد موضوعه 
وال بّد أن يقوم النزاع مبدئيًا وقت تقدمي العريضة إىل احملكمة؛ وقد 
اتفــــــــــق الطرفان على هذا الطرح  وباإلضافــــــــــة إىل ذلك، فإنه فيما يتعلق 
مبوضوع النزاع، واســــــــــتناداً إىل شروط املادة 22 من االتفاقية، ال بّد أن 
يكون النزاع “بشأن تفسري ]   [ االتفاقية أو تطبيقها”  ولئن مل يكن 
من الضروري أن حتيل الدولة صراحة إىل معاهدة حمددة يف مســــــــــتنداهتا 
املتبادلة مع الدولة األخرى حىت يكون بإمكاهنا أن تستظهر الحقًا بذلك 
الصك أمام احملكمة، فإن تلك املســــــــــتندات املتبادلة ال بد وأن تشــــــــــري إىل 
موضــــــــــوع املعاهدة مبا يكفي من الوضــــــــــوح لتمكني الدولة اليت وجهت 
ضدهــــــــــا املطالبة من حتديد ما إذا كان مثة نزاع فعاًل أو حيتمل أن يكون 
مثة نزاع بشأن ذلك املوضوع  فالتحديد الصريح من شأنه أن يبدد كل 
شك بشــــــــــأن فهم الدولة األوىل ملوضوع النزاع ويشعر الدولة األخرى 

به  ويتفق الطرفان على أن التحديد الصريح ال يظهر يف هذه القضية 
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مث تتناول احملكمــــــــــة األدلة اليت أدىل هبا الطرفان لتقرير ما إذا كانت 
ُتثبت، حســــــــــبما تدعيه جورجيا، أنه كان هلا نزاع مع االحتاد الروســــــــــي 
فيمــــــــــا يتعلق بتفســــــــــري االتفاقية أو تطبيقها، وقــــــــــت إيداعها للعريضة، يف 
12 آب/أغســــــــــطس 2008  ويلزم أن تقرر احملكمة )1( ما إذا كانت 
 املستندات تثبت خالفًا بشأن مسألة يف القانون أو يف الواقع بني الدولتني؛ 
)2( وما إذا كان اخلالف يتعلق بـ “تفسري االتفاقية أو تطبيقها” حسبما 
تشرتطه املادة 22 منها؛ )3( وما إذا كان اخلالف قائمًا يف تاريخ تقدمي 
العريضــــــــــة  ويف هذا الصدد، يلزمهــــــــــا أن تقرر ما إذا كانت جورجيا قد 
قدمت مطالبة من هذا القبيل وما إذا كان االحتاد الروسي يعارضها إجيابًا 

مما ينتج عنه نزاع بينهما مبفهوم املادة 22 من االتفاقية 
وقبل أن تنظر احملكمة يف األدلة اليت حتمل أجوبة على تلك املسائل، 
تالحظ أن مثة دون شــــــــــك نزاعات نشــــــــــأت فعاًل يف الفرتة الفاصلة بني 
حزيران/يونيه 1992 وآب/أغســــــــــطس 2008 فيمــــــــــا يتعلق بأحداث 
وقعت يف أخبازيا وأوســــــــــيتيا اجلنوبيــــــــــة  ومشلت هذه النزاعات طائفة من 
 املســــــــــائل منها وضع أخبازيا وأوســــــــــيتيا اجلنوبية، واندالع نزاع مســــــــــلح 
 وما ادعي من انتهاكات للقانون اإلنســــــــــاين الدويل وحقوق اإلنســــــــــان، 
مبــــــــــا فيها حقوق األقليات  ويف غمرة هــــــــــذه احلالة املعقدة، يتعني حتديد 
النزاع الذي تدعي جورجيا أنه قائم وينفيه االحتاد الروسي  فقد تنطوي 
حالــــــــــة ما على نزاعــــــــــات تتعلق بأكثر من جمموعة واحــــــــــدة من القوانني 
وختضــــــــــع إلجراءات خمتلفــــــــــة من إجراءات تســــــــــوية املنازعات  وقد قبل 

الطرفان هذا الطرح 

وأحال الطرفــــــــــان احملكمة إىل عدة وثائق وبيانات تتعلق باألحداث 
يف أخبازيا وأوســــــــــيتيا اجلنوبية من عام 1990 حىت وقت إيداع جورجيا 
لعريضتها وما بعده  وأكدا يف اســــــــــتنتاجاهتما مــــــــــا له طابع رمسي منها  

وتقتصر احملكمة على الوثائق والبيانات الرمسية 

وميــــــــــز الطرفان أيضًا بني الوثائق والبيانــــــــــات الصادرة قبل 2 متوز/
يوليه 1999 عندما أصبحت جورجيا طرفًا يف االتفاقية، فنشأت بالتايل 
عالقــــــــــات تعاهدية بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي مبوجــــــــــب االتفاقية، 
والوثائــــــــــق والبيانات الصــــــــــادرة يف فرتة الحقة، ويف إطــــــــــار هذه الوثائق 
والبيانات، ميز الطرفان بني ما صدر منها قبل النزاع املســــــــــلح الذي بدأ 
ليلة 7 إىل 8 آب/أغسطس 2008 وما صدر يف األيام التالية حىت 12 
آب/أغسطس عندما أودعت العريضة  وأوردت جورجيا بيانات تتعلق 
بأحداث وقعت قبل عام 1999 “ال كأســــــــــاس ملطالبات جورجيا ضد 
روســــــــــيا يف هذه الدعوى، بل كدليل على أن النزاع مع روســــــــــيا بشأن 
التطهــــــــــري العرقي قدمي العهد وقانوين وليس تلفيقًا حديث العهد”  ومتيز 
احملكمة أيضًا بني الوثائق والبيانات الصادرة قبل أن تصبح جورجيا طرفًا 

يف االتفاقية وتلك الصادرة بعد أن أصبحت طرفًا فيها 

وتتباين أيضــــــــــًا الوثائق والبيانات حســــــــــب ُمصدريها، واجلهات أو 
اجلمهــــــــــور املوجهة إليه احتمااًل أو فعاًل، كما تتباين حســــــــــب مناســــــــــبة 
إصدارها وحمتواها  فبعضها أصــــــــــدره اجلهاز التنفيذي أو أعضاء اجلهاز 
التنفيذي لطرف من الطرفني – الرئيس ووزير اخلارجية ووزارة اخلارجية 
والوزارات األخرى – وبعضها اآلخر أصدره الربملان، ال ســــــــــيما برملان 
جورجيا، وأعضاء الربملان  وبعضها بيانات صحفية أو حماضر مقابالت 
صحفية، وبعضها اآلخــــــــــر حماضر داخلية الجتماعات أعدها طرف من 
الطرفني  وبعضها موجه إىل جهات معينة، وال سيما من عضو يف اجلهاز 
التنفيــــــــــذي )الرئيس أو وزير اخلارجية( إىل نظريه لدى الطرف اآلخر أو 
إىل منظمــــــــــة دولية أو مســــــــــؤول من قبيل األمني العــــــــــام لألمم املتحدة أو 
رئيس جملس األمن  وقد يكون الطرف اآلخر عضواً يف تلك املنظمة أو 
اهليئــــــــــة أو ال يكون  ومثة فئة معينــــــــــة تتألف من تقارير قدمت إىل هيئات 
رصد تعاهدية، من قبيل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على 
التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب  وتتألف فئة أخرى من قرارات 
جملــــــــــس األمن املتخــــــــــذة يف الفرتة من 1993 إىل نيســــــــــان/أبريل 2008 
بشأن أخبازيا  وتسجل وثائق أخرى اتفاقات بني شىت األطراف أو هي 
حماضر رمسية الجتماعاهتا  وأحيانًا تشمل األطراف “اجلانب األخبازي” 
و“جانب أوسيتيا اجلنوبية” و“جانب أوسيتيا الشمالية”، مع جورجيا 
وحدهــــــــــا يف بعض احلاالت ومع جورجيا واالحتاد الروســــــــــي و“اجلانبني 
األوسيتيني” يف حاالت أخرى  وقد ترد أحيانًا اإلشارة إىل “الطرفني” 
على ســــــــــبيل التحديد باعتبارمها “طريف النــــــــــزاع” أو “طريف االتفاق”  
وكانت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبــــــــــا أيضًا من املوقعني يف حاالت معينة، لكن مل يرد ذكر امسهما 

باعتبارمها من األطراف يف االتفاقات 
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وقــــــــــد أوىل الطرفان اهتمامهما حملتويــــــــــات الوثائق والبيانات وحتذو 
حذومهــــــــــا احملكمة  وتالحظ يف هذه املرحلة أن األرجح أن يثبت النزاع 
بصدام مباشر للمواقف اليت أعلن عنها الطرفان بشأن حقوق والتزامات 
كل منهمــــــــــا فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، يف املســــــــــتندات 
املتبادلة بينهما، لكن، وكما ســــــــــبق للمحكمة أن الحظت، مثة ظروف 
ميكن أن يستنتج فيها قيام نزاع من عدم اجلواب على مطالبة  وباإلضافة 
إىل ذلــــــــــك، فإن اجلهاز التنفيــــــــــذي للدولة، اســــــــــتناداً إىل القانون الدويل 
واملمارســــــــــة، عمومًا، هو الذي ميثل الدولة يف عالقاهتا الدولية ويتحدث 
بامسها على املســــــــــتوى الــــــــــدويل  وبناًء عليه، يوىل االهتمام على ســــــــــبيل 
األولوية للبيانات اليت يديل هبا اجلهاز التنفيذي لدى الطرفني أو يؤيدها 
ويذكر االحتاد الروسي أن النزاع الرئيسي القائم بينه وبني جورجيا 
كان بشــــــــــأن ما زعم من اســــــــــتخدام االحتاد الروســــــــــي للقوة بصورة غري 
مشروعة بعد 7 آب/أغسطس 2008  بينما أكدت جورجيا اإلشارات 
الواردة يف بياناهتا إىل “التطهري العرقي” وإىل العقبات اليت تعرتض عودة 
الالجئني واملشردين داخليًا  وتراعي احملكمة تلك األمور عند استعراضها 
لألمهية القانونية للوثائق والبيانات اليت أوىل هلا الطرفان اهتمامًا رئيسيًا 

وقبل أن تنظر احملكمة يف تلك الوثائق والبيانات، تتناول االتفاقات 
اليت مت التوصل إليها يف التســــــــــعينات والقرارات اليت اختذها جملس األمن 
بدًءا من التسعينات وحىت أوائل عام 2008  فتلك االتفاقات والقرارات 
توفر جزًءا هامًا من السياق الذي صدرت فيه البيانات اليت يستظهر هبا 
الطرفان  وبصفة خاصة تعمل تلــــــــــك االتفاقات والقرارات على حتديد 

خمتلف األدوار اليت كان االحتاد الروسي يقوم هبا خالل تلك الفرتة 

االتفاقات وقرارات جملس األمن ذات الصلة   - 3 
)الفقرات 40 - 49(

تذكــــــــــر احملكمة، يف مجلة أمور، بأنه فيما يتعلق بأوســــــــــيتيا اجلنوبية، 
أبرمت جورجيا واالحتاد الروســــــــــي يف 24 حزيران/يونيه 1992 اتفاقًا 
بشــــــــــأن مبادئ تسوية النزاع بني جورجيا وأوســــــــــيتيا )اتفاق سوتشي(  
وينص االتفاق على وقف إلطالق النار وســــــــــحب للتشكيالت املسلحة 
)مع اإلشارة حتديداً إىل وحدات معينة لالحتاد الروسي(؛ ولرصد تنفيذ 
تلك التدابري، تنشأ جلنة مشرتكة للمراقبة، تتألف من ممثلي كافة األطراف 
املتورطــــــــــة يف النزاع  وتورد احملكمة وصفــــــــــًا الجتماعات وقرارات جلنة 

املراقبة املشرتكة 
وفيما يتعلق بأخبازيا، تذكر احملكمة أن رئيس االحتاد الروسي ورئيس 
جملــــــــــس الدولة يف مجهوريــــــــــة جورجيا وقعا يف 3 أيلول/ســــــــــبتمرب 1992 
اتفاق موســــــــــكو  وأشــــــــــركت مباحثاهتما اليت ســــــــــجالها “قــــــــــادة أخبازيا 
ومجهوريــــــــــات ومناطق ومقاطعات مشال القوقاز من االحتاد الروســــــــــي”  
ونــــــــــص االتفاق على وقف إلطالق النار، وأكد ضــــــــــرورة التقيد باملعايري 
الدولية يف جمال حقوق اإلنســــــــــان وحقوق األقليات وعدم جواز التمييز، 
ونص على “أن تلتزم احلياد التام قوات االحتاد الروســــــــــي املنتشــــــــــرة مؤقتًا 
يف إقليــــــــــم جورجيا، مبا فيه أخبازيــــــــــا”  ويف 9 متوز/يوليه 1993، طلب 

جملس األمن إىل األمني العام أن يشــــــــــرع يف ما يلزم من استعدادات إليفاد 
بعثة للمراقبني العســــــــــكريني مبجرد تنفيذ وقــــــــــف إطالق النار بني حكومة 
جورجيا وســــــــــلطات أخبازيا )قرار جملس األمن 849 )1993((  وُوقع 
اتفــــــــــاق وقف إطالق النار يف 27 متوز/يوليه 1993 بفضل وســــــــــاطة من 
نائب وزير اخلارجية الروســــــــــي الذي قام بدور املُيســــــــــر وأنشــــــــــئت اللجنة 
املشــــــــــرتكة  وارتأى الطرفان ضرورة دعوة القوات الدولية حلفظ السالم 
إىل مناطق النزاع؛ “وميكن أن تشــــــــــرتك يف هذه املهمة، رهنًا باستشــــــــــارة 
األمم املتحدة، الوحدة العســــــــــكرية الروســــــــــية املنتشرة يف املنطقة مؤقتًا”  
وأُنشــــــــــئت بعثة مراقيب األمــــــــــم املتحدة يف جورجيا مبوجــــــــــب قرار جملس 
األمن 858 )1993( املؤرخ 24 آب/أغســــــــــطس 1993  وتستعرض 
 احملكمة اتفاقــــــــــات وقرارات أخرى ذات صلة من قــــــــــرارات جملس األمن 
)مبــــــــــا فيها القرارات 876 )1993( و934 )1994( و901 )1994( 
و937 )1994( و1036 )1996( إضافة إىل املفاوضات بني اجلانبني 
اجلورجــــــــــي واألخبازي، املعقودة يف جنيف من 30 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 
إىل 1 كانــــــــــون األول/ديســــــــــمرب 1993، حتــــــــــت رعاية األمــــــــــم املتحدة، 
 ومشاركة االحتاد الروســــــــــي بصفته ميسراً وممثاًل ملؤمتر األمن والتعاون يف 
أوروبا – واملعروفة بــــ “عملية جنيف”  وتذكر احملكمة أن عملية جنيف 
هذه حظيت مبســــــــــاعدة جمموعــــــــــة أصدقاء األمني العام )االحتاد الروســــــــــي 
وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة(  وتذكر احملكمة بأن 
جورجيا مل تطلب وقف تشغيل قوات حفظ السالم اجلماعية يف 1 أيلول/
سبتمرب 2008 إاّل بعد أن نشب النزاع املسلح يف آب/أغسطس 2008 

الوثائق والبيانات من الفرتة السابقة لبدء نفاذ اتفاقية   - 4
القضاء على التمييز العنصري بني الطرفني يف 2 

متوز/يوليه 1999 )الفقرات 50 - 64(
تســــــــــتعرض احملكمة الوثائق والبيانات الصادرة قبــــــــــل 2 متوز/يوليه 
1999 واليت استظهرت هبا جورجيا إلثبات أهنا، قبل أن تصبح ملزمة 
باالتفاقية، كان هلا نزاع مع االحتاد الروسي بشأن التمييز العنصري الذي 
يقوم به هذا األخري، وال ســــــــــيما قوات االحتاد الروسي، ضد املنحدرين 
مــــــــــن أصل جورجي  ويف هــــــــــذا الصدد، تذكر هــــــــــذه احملكمة بأن هذه 
الوثائق والبيانات اليت تعود لفرتة مبكرة قد تســــــــــاعد على حتديد ســــــــــياق 
تلك الوثائق والبيانات اليت صدرت بعد بدء نفاذ االتفاقية بني الطرفني 
وتســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أن أيًّا من تلك الوثائق أو املســــــــــتندات ال يوفر 
أساسًا يتيح اســــــــــتنتاج قيام نزاع بشأن التمييز العنصري حىت متوز/يوليه 
1999  وترد األســــــــــباب يف الفقرات السابقة فيما يتعلق بكل وثيقة أو 
بيان  فهي تتعلق باجلهة املصدرة للبيان أو الوثيقة، وباجلهة املوجهة إليها 
فعاًل أو افرتاضًا، ومبحتواها  فقد صدرت عدة وثائق وبيانات من الربملان 
اجلورجي أو مسؤولني برملانيني ومل يؤيدها اجلهاز التنفيذي أو يتصرف 
بناًء عليها  وأخرياً، فيما يتعلق مبوضوع كل وثيقة أو بيان، يتضمن كل 
منها شــــــــــكاية بشأن أعمال للسلطات األخبازية، اليت غالبًا ما يشار إليها 
بعبارة “االنفصاليني”، وليس بشــــــــــأن أعمال لالحتاد الروسي  أو يكون 
موضوع الشكايات ما يزعم من استخدام غري مشروع للقوة، أو يكون 
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موضوعهــــــــــا مركز أخبازيا، وليس التمييــــــــــز العنصري؛ وعندما تكون مثة 
إشارة حيتمل أن تكون هلا صلة باملوضوع، وعادة ما تتعلق بعرقلة عودة 
الالجئني واملشــــــــــردين داخليًا، فإهنا ال تعدو أن تكون عنصراً عرضيًا يف 
مطالبة أوسع نطاقًا بشأن مركز أخبازيا، وسحب قوات االحتاد الروسي 

أو ما يدَّعى من استخدامها للقوة استخدامًا غري مشروع 
ويرتتب على هذا االستنتاج العام للمحكمة واالستنتاجات احملددة 
اليت خلصت إليها بشأن كل وثيقة وبيان أن جورجيا مل تورد، يف رأي 
احملكمة، أّي وثيقة أو بيان صادر قبل أن تصبح طرفًا يف االتفاقية يف متوز/
يوليه 1999 يؤيد دعواها بأن “النزاع مع روسيا بشأن التطهري العرقي 
قــــــــــدمي العهد وقانوين وليس تلفيقًا حديث العهد”  وتضيف احملكمة أنه 
حــــــــــىت لو كان األمر كذلك، فإن ذلك النزاع، وإن كان بشــــــــــأن التمييز 
العنصري، فإنه ال ميكن أن يكون بشأن تفسري املعاهدة أو تطبيقها، وهو 
النوع الوحيد من النزاعات اليت ختول املادة 22 من االتفاقية اختصاص 

النظر فيها للمحكمة 

الوثائق والبيانات اليت تعود إىل الفرتة الالحقة لبدء   - 5
نفاذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بني الطرفني 
وقبل آب/أغسطس 2008 )الفقرات 65 - 105(

تســــــــــتنتج احملكمة أن مــــــــــن املالئم بادئ ذي بــــــــــدء النظر يف جمموع 
التقاريــــــــــر الصادرة عن الطرفــــــــــني العضوين يف جلان رصد املعاهدات بعد 
عــــــــــام 1999  وتتعلق هذه التقارير باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
أشــــــــــكال التمييز العنصري، والعهد الــــــــــدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة 
وتالحظ احملكمــــــــــة أنه ميكن لدولة أن تدعي بــــــــــأن دولة أخرى قد 
أخلــــــــــت بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري دون أن 
تشــــــــــرع يف تلك اإلجراءات  كما تالحظ أن اإلجراءات اليت مبقتضاها 
تقوم الدول عمومًا وبانتظام بإبالغ جلان الرصد جيري العمل هبا فيما بني 
الدولة املبلغة واللجنة املعنية؛ وهي إجراءات تبلغ من خالهلا الدولة عن 
اخلطوات اليت اختذهتا لتطبيق املعاهدة  وليس القصد من هذه اإلجراءات 
إشراك دول أخرى وإعمال التزاماهتا  ومراعاة هلذه اخلصائص وللتقارير 
الفعلية املشــــــــــار إليها يف هذه القضية، وللمناقشات واملالحظات املتعلقة 
هبــــــــــا، ال تــــــــــرى احملكمة يف هذه القضية بالــــــــــذات أن التقارير املوجهة إىل 

اللجان هلا أمهية كبرية يف حتديد وجود نزاع 
ويف معرض تنــــــــــاول الوثائق والبيانات يف ملــــــــــف القضية من الفرتة 
الالحقة لبدء نفاذ االتفاقية بني الطرفني وقبل آب/أغســــــــــطس 2008، 
تشــــــــــري احملكمة، يف مجلة أمور، إىل القرار الذي اختذه برملان جورجيا يف 
تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2001  فهذا القرار يبدأ باإلشــــــــــارة إىل املعاناة 
النامجة “عن النتائج املأســــــــــوية لالنفصال واإلرهاب الدويل والعدوان”  
وادعى أنه منذ نشر حفظة السالم التابعني لالحتاد الروسي حتت إشراف 

رابطة الدول املســــــــــتقلة، مل تتوقف سياســــــــــات التطهري العرقي  ويف هذا 
القرار، أصبح االحتاد الروسي يبدو طرفًا يف النزاع 

وتالحظ احملكمة أنه، عند تقييم القرار الربملاين لتشرين األول/أكتوبر 
 2001، وكــــــــــذا الوثائــــــــــق والبيانات األخرى اليت اســــــــــتظهر هبا الطرفان، 
ال بّد أن تراعي، يف مجلة أمور أخرى، األدوار املتميزة لالحتاد الروســــــــــي، 
يف قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، باعتباره جهة ميسرة 
وأحد “أصدقاء األمني العام”  ويف هذا الســــــــــياق، ونظراً ألن قرار برملان 
جورجيا لتشــــــــــرين األول/أكتوبر 2001 مل تؤيده حكومة جورجيا، فإن 

احملكمة ال ميكنها أن توليه أّي أمهية قانونية ألغراض القضية احلالية 
وتواصــــــــــل احملكمــــــــــة حتليلهــــــــــا للوثائــــــــــق والبيانات من الفــــــــــرتة قيد 
االســــــــــتعراض، ومنها قرار جملس األمــــــــــن 1393 )2002(، والوثائق 
املتعلقة بنتائج االجتماعات الرفيعة املســــــــــتوى بني ممثلي الطرفني، وشىت 
املســــــــــتندات املتبادلة بني الطرفني وكذا عــــــــــدد من القرارات اليت اختذها 
برملان جورجيا وأحاهلا إىل األمني العام املمثل الدائم جلورجيا، مبا فيها 
القرار املؤرخ 11 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2005  وفيما يتعلق هبذا 
القــــــــــرار األخري، تالحظ احملكمة أنه أشــــــــــري إليه يف رســــــــــالة مؤرخة 27 
تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2005 موجهة مــــــــــن املمثل الدائم جلورجيا إىل 
رئيس جملس األمن  وال تتضمن تلك الرسالة أّي تأييد للقرار الربملاين  
وتستنتج احملكمة أنه من املتعذر عليها أن تعترب هذه الرسالة مطالبة من 
حكومة جورجيا ضد االحتاد الروسي بشأن إخالل بالتزامات مبوجب 

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 
وتذكر احملكمة بتأكيد جورجيا على القرارات الربملانية اليت أحيلت 
إىل األمــــــــــم املتحدة، وتــــــــــرى أنه مما ال خيلو من داللــــــــــة، أنه يف كل تلك 
املناســــــــــبات اليت أحالــــــــــت فيها حكومة جورجيا القــــــــــرارات الربملانية إىل 
األمني العام بغــــــــــرض تعميمها بصفتها وثائق رمسيــــــــــة لألمم املتحدة، مل 
تشــــــــــر احلكومة إىل تلك البنود من جدول األعمال اليت تتعلق مبوضوع 
اتفاقيــــــــــة القضاء على التمييز العنصــــــــــري، من قبيل بند التمييز العنصري، 
أو حســــــــــب األحوال، بند الالجئني واملشردين داخليًا، أو حىت صكوك 
حقوق اإلنســــــــــان بصفة أعم  كما تســــــــــتنتج احملكمة أن البيانات املتعلقة 
مبناطق النزاع والصادرة عن حكومة جورجيا واليت أحاهلا املمثل الدائم 
جلورجيا إىل األمني العام ورئيس جملس األمن يف آب/أغسطس وأيلول/
ســــــــــبتمرب 2006، وأيلول/سبتمرب وتشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007 ويف 
آذار/مارس ونيســــــــــان/أبريل 2008 ال تشــــــــــري، إاّل يف حالة واحدة، إىل 

االحتاد الروسي بصفته مسؤواًل عن أعمال التمييز العنصري 
وبنــــــــــاًء على اســــــــــتعراضها للوثائق والبيانات الصــــــــــادرة عن الطرفني 
وغريمها يف الفرتة من 1999 إىل متوز/يوليه 2008، تســــــــــتنتج احملكمة، 
لألســــــــــباب املدىل هبا بالنسبة لكل منها، أنه مل ينشأ أّي نزاع قانوين بني 
جورجيا واالحتاد الروســــــــــي خالل تلك الفــــــــــرتة فيما يتعلق بتقيد االحتاد 

الروسي بالتزاماته مبوجب االتفاقية 
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ويف معرض تناوهلا لألحداث اليت وقعت يف أوائل آب/أغســــــــــطس 
2008، وال ســــــــــيما األعمال العدائية املســــــــــلحة يف أوسيتيا اجلنوبية اليت 
بدأت خالل ليلة 7 إىل 8 آب/أغســــــــــطس 2009، تالحظ احملكمة أنه، 
إذا كانت ادعــــــــــاءات جورجيا املوجهة ضد االحتاد الروســــــــــي يف الفرتة 
املمتــــــــــدة من 9 إىل 12 آب/أغســــــــــطس 2008 )اليوم الذي قدمت فيه 
جورجيا عريضتها( هي بالدرجة األوىل ادعاءات بشــــــــــأن االســــــــــتخدام 
غري املشروع للقوة، فإهنا تشــــــــــري صراحة أيضًا إىل قيام القوات الروسية 

بالتطهري العرقي 
وأول بيان ساقته جورجيا من هذه الفرتة مرسومها الرئاسي بشأن 
إعــــــــــالن حالة احلرب والتعبئة العامة املؤرخ 9 آب/أغســــــــــطس 2008  
وتالحــــــــــظ احملكمة أن هذه املرســــــــــوم ال يدعي إخالل االحتاد الروســــــــــي 
 بالتزاماتــــــــــه املتعلقة بالقضاء على التمييــــــــــز العنصري  بل إن انصب على 

ما ادعي من استخدام غري مشروع للقوة املسلحة 
مث تنظر احملكمة يف املؤمتر الصحفي املعقود مع الصحفيني األجانب 
يف 9 آب/أغســــــــــطس 2008، والذي أدىل الرئيس ساكاشفيلي خالله 
ببيان بدأه بادعاءات بشــــــــــأن قيام “روسيا     باجتياح عسكري واسع 
النطــــــــــاق جلورجيا”  وقال الرئيس إن من املتعني أن يشــــــــــري أيضًا إىل أن 
القــــــــــوات الروســــــــــية “قامت بتطهري عرقي يف مجيع املناطق اليت تســــــــــيطر 
عليها يف أوســــــــــيتيا اجلنوبية” وأهنا أيضًا “تسعى إىل تدبري تطهري عرقي 
للمنحدريــــــــــن من أصول جورجية يف أخبازيا العليــــــــــا”  ويف اليوم التايل، 
أّي يف 10 آب/أغســــــــــطس 2008، أشــــــــــار املمثل الدائم جلورجيا، يف 
بيانــــــــــه األول الذي أدىل به يف اجتماع جمللس األمن عقد بناًء على طلب 
جورجيا، إىل “عملية إبادة السكان اجلورجيني”، لكن اإلشارة الصرحية 
األوىل إىل التمييز العنصري جاءت يف البيان األول ملمثل االحتاد الروسي، 
عندما أشــــــــــار إىل ارتفاع عدد الالجئني الفارين إىل االحتاد الروسي من 
أوسيتيا اجلنوبية نتيجة “التطهري العرقي” الذي تقوم به القيادة اجلورجية  
وأجاب ممثل جورجيا بـ “أننا ال ميكن ]أن نتعامى عن هذا األمر[ اآلن 
ألن تلك بالذات نية روســــــــــيا، أّي حمو دولة جورجيا واستئصال الشعب 
اجلورجي”  ورد ممثل االحتاد الروســــــــــي يف البيان التايل يف املناقشــــــــــة بأن 
“نية االحتاد الروســــــــــي يف هذه احلالة هو ضمان أاّل خيشــــــــــى أفراد شعب 
أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا على حياهتم وهويتهم”  وتالحظ احملكمة أن 
املدنيني يف املناطق املتأثرة مباشــــــــــرة بالنزاع العسكري اجلاري سيسعون 
يف كثري من احلاالت إىل الفرار – ويف هذه احلالة سيفر اجلورجيون إىل 

املناطق األخرى من جورجيا وسيفر األوسيتيون إىل االحتاد الروسي 
ويف 11 آب/أغســــــــــطس 2008 أصدرت وزارة خارجية جورجيا 

بيانًا ورد فيه أنه:
“اســــــــــتناداً إىل معلومــــــــــات مؤكدة بلغــــــــــت إىل وزارة خارجية 
جورجيــــــــــا، فإن أعوانًا روســــــــــيني وانفصاليني يقومــــــــــون باعتقاالت 
 مجاعية للمدنيني املســــــــــاملني املنحدرين من أصــــــــــول جورجية الذين 
ال يزالــــــــــون يف أراضي منطقة تســــــــــخينفايل وجيمعوهنم فيما بعد يف 

منطقة قرية كورتا” 

ويف اليوم ذاته، أّي 11 آب/أغســــــــــطس، وجه الرئيس ساكاشفيلي 
يف مقابلة مع حمطة )ســــــــــي إن إن( ادعاءات أخرى بقيام القوات الروسية 
“بالتطهري العرقي” للســــــــــكان املنحدريــــــــــن من أصل جورجي يف أخبازيا 

وأوسيتيا اجلنوبية 
ويف اليوم التايل، أّي 12 آب/أغسطس 2008، قال وزير خارجية 
االحتاد الروسي يف مؤمتر صحفي مشرتك مع وزير خارجية فنلندا بصفته 

الرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، ما يلي:
“أيامــــــــــًا قالئل بعد أن طلبت مين ]وزيــــــــــرة خارجية الواليات 
املتحدة[ رايس على عجل أاّل اســــــــــتعمل عبــــــــــارات من هذا القبيل، 
ادعى الســــــــــيد ساكاشفيلي     هبيســــــــــتريية أن اجلانب الروسي يريد 
ضم جورجيا بأكملها، وعمومًا، مل جيد غضاضة يف أن يســــــــــتخدم 
عبــــــــــارة التطهري العرقي، وهو أمر صحيح، وإن كانت روســــــــــيا هي 

املتهمة على حّد تعبريه بالقيام بأعمال التطهري العرقي” 
وتالحــــــــــظ احملكمة أنه إذا كانت ادعاءات جورجيا يف الفرتة من 9 
إىل 12 آب/أغســــــــــطس 2008 هي بالدرجة األوىل ادعاءات بشأن ما 
زعم من استخدام غري مشروع للقوة، فإهنا تشري صراحة أيضًا إىل قيام 
القوات الروســــــــــية بالتطهري العرقي  وهذه ادعاءات وجهت ضد االحتاد 
الروسي مباشــــــــــرة وليســــــــــت ضد طرف من أطراف النزاعات السابقة، 
وقد رفضها االحتاد الروســــــــــي  وتســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أن البيانات املتبادلة 
بني املمثلني اجلورجي والروســــــــــي يف جملس األمن يف 10 آب/أغسطس 
2008، وادعاءات رئيس جورجيا يف 9 و11 آب/أغسطس ورد وزير 
خارجية روســــــــــيا يف 12 آب/أغســــــــــطس تثبت أنه إىل غاية ذلك اليوم، 
أّي يــــــــــوم تقدمي جورجيــــــــــا لعريضتها، كان مثة نــــــــــزاع قائم بني جورجيا 
واالحتاد الروسي بشأن تقيد هذا األخري بالتزاماته مبوجب االتفاقية اليت 

استظهرت هبا جورجيا يف هذه القضية 
وبناًء عليه، فإن الدفع االبتدائي األول لالحتاد الروسي مرفوض 

الدفع االبتدائي الثاين - الشروط اإلجرائية املنصوص  ثالثًا - 
عليها يف املادة 22 من االتفاقية )الفقرات 115 - 184(

مقدمة )الفقرات 115 - 121(  - 1
تنظــــــــــر احملكمة بعدئذ يف الدفــــــــــع االبتدائي الثاين الذي يدعي االحتاد 
الروســــــــــي اســــــــــتناداً إليه بأن جورجيا ممنوعة من اللجوء إىل احملكمة ألهنا 
مل تســــــــــتوف شــــــــــرطني إجرائيني واردين يف املادة 22 من االتفاقية، ومها 
املفاوضــــــــــات والرجــــــــــوع إىل اإلجــــــــــراءات املنصوص عليهــــــــــا صراحة يف 
االتفاقيــــــــــة  وتؤكــــــــــد جورجيا، من جانبها، أن املادة 22 ال تنشــــــــــئ أّي 
التزام صريح بالتفاوض كما ال تنشئ أّي التزام باللجوء إىل اإلجراءات 

املنصوص عليها يف االتفاقية قبل عرض النزاع على احملكمة 

مسألة ما إذا كانت املادة 22 من االتفاقية تضع   - 2 
 شروطًا إجرائية لعرض النزاع على احملكمة 

)الفقرات 122 - 147(
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يعرض الطرفان عدداً من احلجج املؤيدة لتفســــــــــري كل منهما للمادة 
22 مــــــــــن االتفاقية، فيما يتعلــــــــــق مبا يلي: )أ( املعــــــــــىن العادي ألحكامها 
يف ســــــــــياق موضوع االتفاقية وغرضها، مســــــــــتظهرين تأييداً ملوقف كل 
 منهما، باجتهاد احملكمة املتعلق بشروط التحكيم ذات الطبيعة املشاهبة؛ 

و)ب( األعمال التحضريية لالتفاقية 

 )أ( املعىن العادي للمادة 22 من االتفاقية 
)الفقرات 123 - 141(

تبدأ احملكمة بالتذكري مبواقف الطرفني  مث تصرح بأهنا ترغب، قبل 
إعطاء تفســــــــــري للمادة 22 من االتفاقية، يف أن تبدي، كمســــــــــألة أّولية، 

ثالث مالحظات 

أواًل، تذكــــــــــر احملكمة بأهنــــــــــا، يف الفقرة 114 من أمرها املؤرخ 15 
تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2008، صرحت بأن “عبــــــــــارة ‘أّي نزاع     
تتعذر تسويته باملفاوضة    ’ ال تعين، يف معناها البسيط، أن املفاوضات 
الرمسية يف إطار االتفاقية     تشّكل شروطًا مسبقة يتعني استيفاؤها قبل 
عــــــــــرض النزاع على احملكمة”  غري أن احملكمة الحظت أيضًا أن “املادة 
22 ال تفيد بضرورة أن يبذل الطرف املدعي بعض املســــــــــاعي للمبادرة 
إىل مباحثات، مع الطرف املدعى عليه، بشــــــــــأن مسائل تندرج يف نطاق 

االتفاقية” 

وتذكر احملكمة كذلك بأهنا أشــــــــــارت، يف األمــــــــــر ذاته، إىل أن هذا 
االســــــــــتنتاج املؤقت ال خيل بالقرار النهائي الذي ستصدره احملكمة بشأن 
مسألة ما إذا كان هلا اختصاص للبت يف جوهر القضية، وهي مسألة يتم 

تناوهلا بعد النظر يف مرافعات الطرفني اخلطية والشفوية 

ثانيــــــــــًا، يطلب من احملكمة أن تقرر مــــــــــا إذا كان جيب على دولة أن 
تلجــــــــــأ إىل إجراءات معينــــــــــة قبل عرض النزاع علــــــــــى احملكمة  ويف هذا 
الســــــــــياق، تالحظ أن عبارة “شــــــــــرط”، و“شرط مســــــــــبق”، و“سابق 
شــــــــــرط”، و“شرط متهيدي” تســــــــــتخدم أحيانًا على ســــــــــبيل املفردات 
املرتادفة، وتســــــــــتخدم أحيانًا بصفتها مفــــــــــردات متباينة يف معناها  وليس 
مثــــــــــة فرق يف جوهر هذه العبارات فيما عدا أن لفظ “شــــــــــرط”، عندما 
ال يكون مقيداً، ميكن أن يشــــــــــمل، باإلضافة إىل الشرط املسبق، شروطًا 
أخــــــــــرى يتعني اســــــــــتيفاؤها يف آن واحد أو يف فــــــــــرتة الحقة حلدث  وإذا 
كانت املقتضيات اإلجرائية للمادة 22 شروطًا، فإن من املتعني أن تكون 
شــــــــــروطًا ســــــــــابقة لعرض النزاع على احملكمة حىت عندما ال يكون اللفظ 

مقيداً بعنصر زمين 

ثالثًا، ليس من غري املألوف يف بنود التحكيم اليت ختول االختصاص 
للمحكمة واهليئات القضائية الدولية األخرى أن تشــــــــــري إىل اللجوء إىل 
املفاوضات  ويقوم هذا اللجوء إىل املفاوضات بثالث وظائف مستقلة  
ففي املقام األول، يشعر الدولة املدعى عليها بوجود نزاع، وحيدد نطاق 
النــــــــــزاع وموضوعه  ولقد كانت حمكمة العــــــــــدل الدويل الدائمة مدركة 
للمســــــــــألة عندما صرحــــــــــت يف قضية مافروماتيس بأنــــــــــه “قبل أن يكون 

نزاع ما موضوع إجراء يف القانون، ينبغي أن يكون موضوعه قد حدد 
بوضوح بوسائل املفاوضات الدبلوماسية” 

ويف املقام الثاين، يشــــــــــجع الطرفني على السعي إىل تسوية نزاعهما 
بالرتاضي، مما يغين عن اللجوء إىل التقاضي امللزم عن طريق طرف ثالث 
ويف املقــــــــــام الثالث، يــــــــــؤدي اللجوء املســــــــــبق إىل املفاوضات أو إىل 
األساليب األخرى لتسوية املنازعات وظيفة هامة يف تبيان حدود الرضا 

الذي تبديه الدول 
مث تعمــــــــــد احملكمة إىل حتديد املعىن العادي للعبارات املســــــــــتخدمة يف 
املــــــــــادة 22 من االتفاقية بغية التحقق ممــــــــــا إذا كانت هذه املادة تتضمن 
شروطًا مسبقة يتعني استيفاؤها قبل اللجوء إىل احملكمة  وترتك احملكمة 
جانبًا مسألة ما إذا كان اللجوء إىل طريقيت التسوية السلمية يتم بالتخيري 
بينهما أم باجلمــــــــــع بينهما، فتالحظ أن املادة 22 من االتفاقية تقيد حق 
عرض “نزاع” على احملكمة بعبارة “تتعذر تســــــــــويته” بوســــــــــائل احلل 
الســــــــــلمي املنصــــــــــوص عليها فيهــــــــــا  وال بد من إعمال تلــــــــــك العبارات  
وستصبح عبارة رئيســــــــــية يف هذه األحكام عدمية األثر إن فسرت املادة 
22 مــــــــــن االتفاقية لتعين، على غرار ما تدعيه جورجيا، أن كل ما يلزم، 
يف الواقع، هــــــــــو أاّل يكون النزاع قد حل )عن طريق املفاوضات أو عن 

طريق اإلجراءات اليت وضعتها االتفاقية( 
وعــــــــــالوة على ذلك، فإن مما يســــــــــاير املنطــــــــــق، يف حقيقة األمر، أن 
النزاع إذا متت تســــــــــويته، فإنه ال يعود له وجود  وبالتايل، إذا فســــــــــرت 
عبارة “تتعذر تســــــــــويته” بأهنا ال تشــــــــــرتط إاّل أن يكــــــــــون النزاع الذي 
أحيــــــــــل إىل احملكمة قائمًا فعاًل، فإن تلك العبارة تفقد جدواها  كما أن 
التخيري الصريح بني طريقيت تسوية النزاع، أّي املفاوضات أو اللجوء إىل 
اإلجــــــــــراءات اخلاصة املنصوص عليها يف االتفاقية، يوحي بواجب إجيايب 

يلزم باللجوء إليهما قبل عرض النزاع على احملكمة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أيضًا أن العبارة الســــــــــالفة الذكر ترد، يف الصيغة 
 [t]out différend.. qui( :الفرنسية بصيغة املســــــــــتقبل على النحو التايل
 n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen
des procédures expressément prévues par la convention( يف 
حني اســــــــــتعملت صيغة املضارع يف النص اإلنكليزي  وتالحظ احملكمة 
أن اســــــــــتخدام صيغة املستقبل يرسخ كثرياً فكرة توحي بأن إجراًء سابقًا 
)حماولة تسوية النزاع( ال بد وأن يكون قد مت قبل اللجوء إىل إجراء آخر 
)اإلحالة إىل احملكمة(  والنصوص الثالثة األخرى ذات احلجية لالتفاقية، 
أّي النصوص الصينية والروسية واإلسبانية، ال تتعارض مع هذا التفسري 
وتذكر احملكمة كذلك، على غرار ســــــــــالفتها، حمكمة العدل الدويل 
الدائمة، بأنه سبق هلا يف عدة مناسبات أن نظرت فيما إذا كانت اإلشارة 
إىل املفاوضات يف بنود التحكيم تضع شــــــــــرطًا مسبقًا لعرض النزاع على 
احملكمة  وكمسألة أّولية، تالحظ احملكمة أن بنود التحكيم اليت تتضمن 
إشــــــــــارة إىل التفاوض )وأحيانًا تتضمن إشارة إىل أساليب إضافية لتسوية 
املنازعات( ليســــــــــت دائمًا موحدة، وإن كانت هذه البنود متشــــــــــاهبة يف 
طابعها  فبعضها يتضمن عنصراً زمنيًا يف التفاوض، إن انصرم أمده أدى 
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إىل وجــــــــــوب التحكيم أو إىل اللجــــــــــوء إىل احملكمة  وعالوة على ذلك، 
تتضمن الصيغة املستعملة تباينات من قبيل “مل تتم تسويته يف غضون” 
أو “تعذرت تسويته يف غضون”  وأحيانًا، وال سيما يف بنود التحكيم 
القدمية، تســــــــــتعمل الصيغة التالية “ال يتم” أو “تتعذر تسويته عن طريق 

التفاوض” أو “عن طريق الدبلوماسية” 
مث تنظــــــــــر احملكمة يف اجتهادها املتعلق ببنود التحكيم املماثلة للمادة 
22 من االتفاقية  فكال الطرفني يستند إىل هذا االجتهاد لتأييد تفسرياته 
للمعىن العادي للمادة 22  وتالحظ احملكمة أهنا، يف كل قضية من هذه 
القضايا الســــــــــابقة، فسرت اإلشارة إىل املفاوضات بكوهنا تشكل شرطًا 

مسبقًا لعرض النزاع على احملكمة 
وبناء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن أحكام املادة 22 من االتفاقية، يف 
معناهــــــــــا العادي، أّي عبارة “أي نزاع     تتعذر تســــــــــويته باملفاوضة أو 
اإلجراءات املنصوص عليها صراحة يف هذه االتفاقية”، تضع شــــــــــروطًا 

مسبقة يتعني استيفاؤها قبل عرض النزاع على احملكمة 

)ب( األعمال التحضريية )الفقرات 142 - 147(
وعلى ضوء هذا االستنتاج، ال حتتاج احملكمة إىل اللجوء إىل الوسائل 
التفســــــــــريية التكميلية من قبيل األعمال التحضرييــــــــــة لالتفاقية وظروف 
إبرامهــــــــــا، لتحديد معىن املادة 22  غــــــــــري أن احملكمة تالحظ أن الطرفني 
قدما حججًا وفرية متعلقة باألعمال التحضريية، مستشــــــــــهدين هبا تأييداً 
لتفســــــــــريات كل منهما لعبارة “نزاع تتعذر تسويته    ”  ونظراً لذلك 
ولكون احملكمة قد جلأت، يف قضايا أخرى، إىل أعمال حتضريية لتؤكد 
 قراءهتا للنصــــــــــوص ذات الصلة، فإن احملكمة ترى يف هذه القضية أن مثة 

ما يربر عرض مواقف الطرفني والقيام بدراسة لألعمال التحضريية 
وبعد اســــــــــتعراض حجج الطرفني بشأن املسألة، تالحظ احملكمة أنه 
يف الوقت الذي كان جيري فيه صوغ االتفاقية، مل تكن فكرة اخلضوع 
لتســــــــــوية إلزامية للمنازعات عن طريق احملكمة مقبولة بيســــــــــر لدى عدد 
مــــــــــن الدول  فلئن كان بإمكان الــــــــــدول أن تبدي حتفظات على أحكام 
التســــــــــوية اإللزاميــــــــــة للمنازعات الواردة يف االتفاقيــــــــــة، فإنه من املعقول 
افرتاض أن القيود اإلضافية الواردة على اللجوء إىل التســــــــــوية القضائية 
واليت تتخذ شــــــــــكل املفاوضات املسبقة وإجراءات التسوية األخرى غري 
املقرتنة بآجال حمددة قد نص عليها بغرض تيسري قبول الدول لالتفاقية 

على نطاق أوسع 
وإضافــــــــــة إىل هذه املالحظة العامة املتعلقــــــــــة بالظروف اليت صيغت 
فيها االتفاقية، تالحظ احملكمة أن فائدة األعمال التحضريية يف تســــــــــليط 
الضوء على معىن املادة 22 حمدودة لقلة املناقشــــــــــات اليت تناولت عبارة 
“نزاع تتعذر تســــــــــويته”  ومثة استثناء ملحوظ جيب إيالؤه بعض األمهية 
هو بيان الوفد الغاين، أحد مقدمي “تعديل القوى الثالث” الذي على 
أساســــــــــه اتفق على الصيغة النهائية للمادة 22 من االتفاقية  فقد ذكر ما 
يلي: “إن تعديل القوى الثالث غين عن الشرح  فقد أدرج هذا احلكم 
يف مشــــــــــروع االتفاقية من أجل وضع آلية ينبغي اســــــــــتخدامها يف تسوية 

املنازعــــــــــات قبل اللجوء إىل حمكمة العــــــــــدل الدولية”  وتضيف احملكمة 
أنه ينبغي أن يوضع يف احلســــــــــبان أن هذه اآللية تشمل التفاوض املذكور 

صراحة يف النص الذي اقرتحه أعضاء مكتب اللجنة الثالثة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أنــــــــــه إذا مل تكن مثة اســــــــــتنتاجات مؤكدة ميكن 
اســــــــــتخالصها من تاريخ صياغة االتفاقية بشأن ما إذا كانت املفاوضات 
أو اإلجــــــــــراءات املنصوص عنها صراحة يف االتفاقية يقصد هبا أن تكون 
شروطًا مسبقة للجوء إىل احملكمة، فإن من املمكن مع ذلك اخللوص إىل 
اســــــــــتنتاج مفاده أن األعمال التحضريية ال توحي باستنتاج خمتلف عما 
توصلت إليه احملكمة من خالل األسلوب الرئيسي لتفسري املعىن العادي 

مسألة ما إذا كانت شروط اللجوء إىل احملكمة   - 3
 مبوجب املادة 22 من االتفاقية قد استوفيت 

)الفقرات 148 - 184(
وبعد تفســــــــــري املادة 22 من االتفاقية بكوهنا تفرض شروطًا مسبقة 
يتعني اســــــــــتيفاؤها قبل اللجوء إىل احملكمة، فإن السؤال التايل هو ما إذا 
كانت هذه الشــــــــــروط املسبقة قد اســــــــــتوفيت  وتالحظ احملكمة، بادئ 
ذي بــــــــــدء، أن جورجيــــــــــا مل تدع أهنا، قبل عــــــــــرض النزاع على احملكمة، 
استخدمت أو حاولت استخدام اإلجراءات املنصوص عليها صراحة يف 
االتفاقية  ولذلك ُتقصر احملكمة نظرها على مسألة ما إذا كانت الشرط 

املسبق املوجب للتفاوض قد استويف 

)أ( مفهوم املفاوضات )الفقرات 150 - 162(
بعد اســــــــــتعراض حجج الطرفني بشــــــــــأن مفهوم املفاوضات، تتناول 
احملكمة أواًل سلســــــــــلة من املسائل املتعلقة بطبيعة الشرط املسبق املوجب 
للمفاوضات، أّي تقييم ما يشكل ماهية املفاوضات؛ والنظر يف شكلها 
وجوهرهــــــــــا املالئمني؛ وحتديد إىل أّي مدى ينبغي الســــــــــعي إليها قبل أن 

جيوز القول بأن الشرط املسبق قد استويف 
ويف معــــــــــرض حتديد ما يشــــــــــكل مفاوضات، تالحــــــــــظ احملكمة أن 
املفاوضات مستقلة عن االحتجاج أو املنازعة  فاملفاوضات تنطوي على 
أكثــــــــــر من جمرد معارضــــــــــة آراء قانونية أو مصاحل بني الطرفني، أو وجود 
سلســــــــــلة من االهتامات والطعون، أو حىت تبــــــــــادل املطالبات واملطالبات 
املضادة املتعارضة مباشــــــــــرة  وبذلك، خيتلف مفهوم “املفاوضات” عن 
مفهوم “املنازعة” ويتطلب على األقل قيام أحد األطراف املتنازعة ببذل 
حماولة حقيقية بغرض الشــــــــــروع يف مناقشات مع الطرف املنازع اآلخر، 

بغية حل النزاع 
وتالحــــــــــظ احملكمة كذلك أن من الواضح أن أدلة بذل تلك احملاولة 
للتفاوض – أو أدلة إجراء مفاوضات – ال تشــــــــــرتط التوصل إىل اتفاق 
فعلي بني األطراف املتنازعة  وتضيف احملكمة أنه من الواضح، يف غياب 
دليل على بذل حماولة حقيقية للتفاوض، أن الشــــــــــرط املســــــــــبق املوجب 
للتفاوض ال يســــــــــتوىف  غري أنه عندما تبذل حماولة للتفاوض أو يشرع يف 
التفاوض، فإنه يتبني جبالء من اجتهاد هذه احملكمة وحمكمة العدل الدويل 
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الدائمة أن الشرط املسبق املوجب للتفاوض ال يستوىف إاّل عندما تفشل 
املفاوضات، أو تصبح غري جمدية أو تواجه مأزقًا 

وعالوة على ذلك، فإن التحقق مما إذا كانت املفاوضات، باعتبارها 
متميزة عن جمرد االحتجاجات أو املنازعة، قد جرت، وما إذا كانت قد 
فشلت أو واجهت مأزقًا، مسألتان من مسائل اجلوهر أساسًا “ينظر فيها 
حالة حبالة”  وبصرف النظر عــــــــــن هذه املالحظة، أبرز اجتهاد احملكمة 
املعايــــــــــري العامة اليت على ضوئها يتم التحقق مما إذا كانت املفاوضات قد 
أجريــــــــــت فعاًل  ويف هذا الصدد، انتهى هبا األمــــــــــر إىل قبول مفهوم أقل 
شــــــــــكالنية ملا ميكن اعتباره مفاوضات وأقرت “الدبلوماسية عن طريق 

مؤمتر أو الدبلوماسية الربملانية” 
وفيما يتعلق جبوهر املفاوضات، تشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أهنا أقرت أن 
غياب إشارة صرحية إىل املعاهدة املعنية ال مينع االستظهار ببند التحكيم 
إلقامة االختصاص  غري أنه الستيفاء الشرط املسبق املوجب للتفاوض يف 
بند التحكيم املنصوص عليه يف معاهدة، ال بد أن تتعلق هذه املفاوضات 
مبوضوع املعاهــــــــــدة املتضمنة لبند التحكيم  وبعبــــــــــارة أخرى، ال بد أن 
يتعلق موضــــــــــوع املفاوضات مبوضوع النزاع الذي يتعني أن يهم بدوره 

االلتزامات اجلوهرية الواردة يف املعاهدة املعنية 
ويف القضيــــــــــة املعروضة، تقيم احملكمة بالتايل ما إذا كانت جورجيا 
قد حاولت حقًا إجراء مفاوضات مع االحتاد الروسي، بغية حل نزاعهما 
املتعلق بتقيد االحتاد الروســــــــــي بالتزاماته اجلوهرية مبوجب املعاهدة  فإذا 
تبني للمحكمة أن جورجيا حاولت حقًا أن جتري تلك املفاوضات مع 
االحتاد الروســــــــــي، فإهنا ستنظر فيما إذا كانت جورجيا قد واصلت هذه 
املفاوضات إىل أبعد حد ممكن بغرض تســــــــــوية النزاع  والختاذ قرار هبذا 
الشــــــــــأن، يلزم أن تتحقق احملكمة مما إذا كانت املفاوضات قد فشلت أو 
أصبحت غري جمدية، أو وصلت إىل مأزق قبل أن تقدم جورجيا مطالبتها 

إىل احملكمة 

 )ب( مسألة ما إذا كان الطرفان قد أجريا مفاوضات بشأن 
أمور هتم تفسري االتفاقية أو تطبيقها )الفقرات 163 - 184(

واســــــــــتناداً إىل هذه املعايري، تتناول احملكمة بعدئذ األدلة اليت قدمها 
إليهــــــــــا الطرفان لتقرير ما إذا كانت األدلــــــــــة تثبت ما تقوله جورجيا من 
أنه كانت مثة، وقت إيداعها لعريضتها يف 12 آب/أغســــــــــطس 2008، 
مفاوضات بينها وبني االحتاد الروســــــــــي بشأن موضوع نزاعهما القانوين 

يف إطار االتفاقية، وأن هذه املفاوضات مل تكلل بالنجاح 
وبعــــــــــد النظر يف حجــــــــــج الطرفني املتعلقة باملســــــــــألة، تذكر احملكمة 
باســــــــــتنتاجاهتا بشــــــــــأن الدفع االبتدائــــــــــي األول لالحتاد الروســــــــــي، لصلته 
املباشرة بدفعه االبتدائي الثاين  وبعد دراسة األدلة اليت أدىل هبا الطرفان، 
اســــــــــتنتجت احملكمة أن قيام نزاع يف إطار االتفاقية بني جورجيا واالحتاد 
الروسي أمر مل يتم إاّل يف الفرتة السابقة مباشرة إليداع العريضة  وعلى 
وجــــــــــه التحديد، فإن األدلة اليت أدلت هبا جورجيا واليت تعود إىل تاريخ 
ســــــــــابق لبداية األعمال العدائية املسلحة يف أوسيتيا اجلنوبية خالل ليلة 7 

إىل 8 آب/أغســــــــــطس 2008 ال تثبت وجود نزاع قانوين بني جورجيا 
واالحتاد الروسي بشأن مسائل تندرج يف إطار االتفاقية 

وتســــــــــتنتج احملكمة أنه مما يستقيم مع املنطق أن الطرفني ال ميكنهما 
إاّل أن يكونا بصدد التفاوض بشــــــــــأن األمور املتنــــــــــازع عليها، أّي تقيد 
االحتاد الروســــــــــي بالتزاماته املتعلقة بالقضاء علــــــــــى التمييز العنصري، يف 
الفرتة الفاصلة بني 9 آب/أغسطس 2008 وتاريخ إيداع العريضة، يف 
12 آب/أغسطس 2008، أّي الفرتة اليت استنتجت احملكمة خالهلا قيام 

نزاع ميكن أن يندرج يف إطار االتفاقية بني الطرفني 
ومهمة احملكمة يف هذه املرحلة بالتايل هي مهمة مزدوجة تتمثل أواًل 
يف تقرير ما إذا كانت الوقائع الواردة يف الســــــــــجالت تثبت أن جورجيا 
واالحتاد الروسي قد شــــــــــرعتا، خالل هذه الفرتة احملددة، يف مفاوضات 
بشــــــــــأن أمور متنازع عليها تتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها؛ وثانيًا، إذا 
مل يقم الطرفان هبــــــــــذه املفاوضات، تقرير ما إذا كانت تلك املفاوضات 
قد فشــــــــــلت، مما يتيح بالتايل فرصة عــــــــــرض النزاع على احملكمة مبوجب 

املادة 22 
وقبــــــــــل أن تنظر احملكمــــــــــة يف األدلة اليت حتمل أجوبــــــــــة على هاتني 
املســــــــــألتني، تالحظ أن املفاوضات جرت بالفعل بني جورجيا واالحتاد 
الروســــــــــي قبل بداية النزاع ذي الصلة  ومشلــــــــــت هذه املفاوضات عدة 
أمور هتم العالقات بني جورجيا واالحتاد الروسي، وهي مركز أوسيتيا 
اجلنوبية وأخبازيا، والســــــــــالمة اإلقليمية جلورجيا، والتهديد باســــــــــتعمال 
القوة أو اســــــــــتعماهلا، وما ادعي من انتهاكات ارتكبتها سلطات أخبازيا 
وأوســــــــــيتيا اجلنوبية للقانون اإلنســــــــــاين الدويل وقانون حقوق اإلنســــــــــان 
ودور حفظة الســــــــــالم التابعني لالحتاد الروسي  غري أنه يف غياب نزاع 
يتعلق مبســــــــــائل تندرج يف إطار االتفاقية وتعود لفرتة ســــــــــابقة لتاريخ 9 
آب/أغسطس 2008، ال ميكن القول إن هذه املفاوضات مشلت تلك 
املســــــــــائل وهي بالتايل غري ذات صلة بنظر احملكمــــــــــة يف الدفع االبتدائي 

الثاين لالحتاد الروسي 
وتنظــــــــــر احملكمة يف األدلة اليت قدمها الطرفان إليها  وبصفة خاصة، 
حتيط احملكمة علمًا ببعض العناصر املهمة يف مضمون النصوص املستنسخة 
ملؤمتر صحفي عقده وزير خارجية االحتاد الروسي ووزير خارجية فنلندا، 
الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف موسكو يف 12 آب/
أغسطس 2008 – أّي تاريخ إيداع جورجيا لعريضتها  أواًل، تالحظ 
احملكمة أن االحتاد الروســــــــــي ينحى بالالئمة على القيادة اجلورجية احلالية 
يف اندالع األنشطة املسلحة  ثانيًا، يزعم االحتاد الروسي أنه “ال يثق يف 
ميخائيل نيكوليفيتش ساكاشفيلي” وأن “االنتقال إىل عالقات االحرتام 
املتبادل     يكاد يتعذر مع القيادة اجلورجية احلالية”  ثالثًا، يعلن االحتاد 
الروســــــــــي أن “هنجـ]ـه[ جتاه عملية التفاوض سيشهد حتواًل جوهريًا”  
رابعًا، يعرض االحتاد الروسي رؤيته للخطوات التالية األساسية يف إعادة 
السالم، مبا يف ذلك وقف األنشطة املسلحة، و“توقيع اتفاق ملزم قانونًا 
بشــــــــــأن عدم اســــــــــتخدام القوة” بني جورجيا وأخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية  
خامســــــــــًا، تلقى االحتاد الروســــــــــي تأكيداً من الرئيس احلايل ملؤمتر األمن 
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والتعاون يف أوروبا بأن جورجيا مستعدة لاللتزام بتعهد بعدم استعمال 
القوة  وإضافة إىل ذلك، أعلن وزير خارجية االحتاد الروســــــــــي أنه “يف 
الواقع، ليس من املبالغة يف شيء القول بأن املباحثات هي بشأن التطهري 

العرقي واإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب ]اليت ارتكبتها جورجيا[” 
وتبــــــــــدي احملكمة مالحظتني اســــــــــتناداً إىل مالحظات وزير خارجية 
االحتاد الروســــــــــي  أواًل، فيما يتعلق مبوضوع االتفاقية، تالحظ احملكمة 
أن موضــــــــــوع التطهري العرقي مل يصبــــــــــح موضوع مفاوضات حقيقية أو 
حمــــــــــاوالت للتفاوض بني الطرفني  وترى احملكمة أنه رغم أن االدعاءات 
واالدعاءات املضادة بالتطهري العرقي قد تثبت قيام نزاع بشــــــــــأن تفسري 
االتفاقية أو تطبيقها، فإهنا ال تشــــــــــكل حماوالت للتفاوض من جانب أّي 

طرف من الطرفني 
ثانيــــــــــًا، تالحظ احملكمة أن مســــــــــألة التفاوض بــــــــــني جورجيا واالحتاد 
الروسي مســــــــــألة معقدة  فمن جهة، أظهر وزير خارجية االحتاد الروسي 
استياءه من الرئيس ساكاشفيلي شخصيًا، وصرح بأنه “ال يعتقد أن روسيا 
ســــــــــيكون هلا مزاج ليس فقط للتفاوض مع الســــــــــيد ساكاشفيلي، بل حىت 
للحديــــــــــث إليه”  ومن جهة أخرى، مل جيعل وزير اخلارجية من رغبته يف 
أن “يتوب” الرئيس سكاشفيلي عما ارتكبه “من جرائم ضد مواطنينا” 
شــــــــــرطًا إلهناء هذه املرحلة من العملية العســــــــــكرية، والستئناف احملادثات 
بشأن عدم استعمال القوة  كما صرح بأنه “فيما يتعلق جبورجيا، فإننا ما 

فتئنا نعامل شعب جورجيا باحرتام عميق وسنظل نفعل” 
ورغــــــــــم نربة بعض املالحظــــــــــات اليت أبداها وزيــــــــــر خارجية االحتاد 
الروســــــــــي يف حق الرئيس ساكاشــــــــــفيلي، فإن احملكمة تــــــــــرى أن االحتاد 
الروســــــــــي عمومًا مل يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات يف املستقبل بشأن 
األنشــــــــــطة املسلحة اليت كان يشــــــــــارك فيها آنذاك، وبشأن إعادة إحالل 
الســــــــــالم بني جورجيا وأخبازيا وأوســــــــــيتيا اجلنوبية  غري أن احملكمة ترى 
أن موضوع هذه املفاوضات مل يكن هو تقيد االحتاد الروسي بالتزاماته 
املتعلقة بالقضــــــــــاء على التمييز العنصري  ولذلــــــــــك، فإنه بصرف النظر 
عن بيانات االحتاد الروســــــــــي الغامضة ورمبا املتضاربة بشــــــــــأن موضوع 
املفاوضات مع جورجيا ككل، والرئيس ساكاشــــــــــفيلي شــــــــــخصيًا، فإن 
هــــــــــذه املفاوضات مل تكن تتعلق مبســــــــــائل ذات صلة باالتفاقية  وبالتايل، 
فإن مســــــــــألة ما إذا كان االحتاد الروســــــــــي يرغب يف إهناء املفاوضات مع 
جورجيا بشأن مسألة النزاع املسلح أو كان يرغب يف مواصلتها مسألة 
ال يعتد هبا يف هذه القضية بالنسبة للمحكمة  وبالتايل، فإن مالحظات 
رئيس االحتاد الروسي ووزير خارجيته بشأن آفاق املفاوضات مع رئيس 
جورجيا مل تنه إمكانية إجراء مفاوضات بشــــــــــأن أمور متعلقة باالتفاقية، 

ألن تلك املفاوضات مل ُيسع إليها حقيقة أو حتديداً 
وجممل القول، إنه يتعذر على احملكمة أن تعترب هذه البيانات – سواء يف 
اإلحاطة الصحفية الرئاسية جلورجيا أو يف اجتماع جملس األمن – حماوالت 
حقيقية جلورجيا للتفاوض بشأن األمور املندرجة يف إطار االتفاقية  وكما 
أبرزته احملكمة بتفصيل فيما يتعلق بالدفع االبتدائي األول لالحتاد الروسي، 
فإهنا ترى أن هذه االهتامات والردود الصادرة عن الطرفني بشــــــــــأن مسائل 

“االســــــــــتئصال” و“التطهري العرقي” تدل على وجود نزاع بينهما بشــــــــــأن 
موضــــــــــوع من شــــــــــأنه أن يندرج يف نطاق االتفاقية  غــــــــــري أهنا، ال تثبت أّي 

حماولة للتفاوض بشأن هذه املسائل 
ويتعذر على احملكمة بالتايل أن تقر استنتاج جورجيا عندما تدعي أن 
“رفض روسيا التفاوض مع جورجيا يف غمرة محلة التطهري العرقي اليت 
تقــــــــــوم هبا، ويومني قبل إيداع العريضة كاف لتخويل احملكمة اختصاصًا 
مبوجب املادة 22”  وتســــــــــتنتج احملكمة أن الوقائع الواردة يف الســــــــــجل 
تثبت أن جورجيا مل حتاول، يف الفرتة من 9 آب/أغسطس إىل 12 آب/
أغسطس 2008، التفاوض بشأن املسائل املتعلقة باالتفاقية مع االحتاد 
الروســــــــــي، وبالتايل، فإن جورجيا واالحتاد الروسي مل جيريا مفاوضات 

بشأن تقيد هذا األخري بالتزاماته اجلوهرية مبوجب االتفاقية 
وقد سبق للمحكمة أن الحظت أن جورجيا مل تدع، قبل عرضها 
النـزاع على احملكمة، أهنا استخدمت، أو حاولت استخدام طريقة أخرى 
من طرائق حل النزاعات الواردة يف املادة 22، أّي اإلجراءات املنصوص 
عليها صراحة يف االتفاقية  ونظراً لالستنتاج الذي توصلت إليه احملكمة، 
يف الفقــــــــــرة 141، والــــــــــذي يفيد بأنه مبوجب املــــــــــادة 22 من االتفاقية، 
تشــــــــــكل املفاوضات واإلجراءات املنصــــــــــوص عليها صراحة يف االتفاقية 
شروطًا مسبقة ملمارســــــــــة اختصاصها، ونظراً لالستنتاج الوقائعي الذي 
يفيــــــــــد بأن جورجيا مل حتاول اســــــــــتخدام أّي طريقة من هاتني الطريقتني 
لتســــــــــوية املنازعات، فإن احملكمة ليســــــــــت حباجة إىل حبــــــــــث ما إذا كان 

الشرطان املسبقان يتعني استيفاؤمها بالتخيري أو باجلمع بينهما 
وبناًء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن أيًّا من الشرطني الواردين يف املادة 
22 مل يســــــــــتوف  ولذلــــــــــك ال ميكن أن تكون املــــــــــادة 22 من االتفاقية 
أساسًا إلقامة اختصاص احملكمة يف هذه القضية  وبناًء عليه، ُيِؤيد الدفع 

االبتدائي الثاين لالحتاد الروسي 

الدفعان االبتدائيان الثالث والرابع )الفقرة 185( رابعًا – 
وبعد أن أيــــــــــدت احملكمة الدفع االبتدائي الثاين لالحتاد الروســــــــــي، 
تستنتج احملكمة أنه ليس من املطلوب النظر وال البت يف الدفوع األخرى 
املتعلقــــــــــة باختصاصهــــــــــا واليت أثارها الطرف املدعــــــــــى عليه وأنه ال ميكن 

االنتقال بالقضية إىل مرحلة اجلوهر 

 انقضاء أمر احملكمة املؤرخ 15 تشرين األول/أكتوبر 2008 
)الفقرة 186(

أشارت احملكمة يف أمرها املؤرخ 15 تشرين األول/أكتوبر 2008 
بعض التدابري التحفظية  ويتوقف هذا األمر عن الســــــــــريان مبجرد صدور 
هــــــــــذا احلكم  وعلى الطرفني واجب الوفــــــــــاء بالتزاماهتما مبوجب اتفاقية 

القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

*

*  *
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 الرأي المخالف المشترك للرئيس أووادا 
والقضاة سيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي الخاص غايا

خيتلف الرئيس أووادا والقضاة ســــــــــيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
اخلاص غايا مع قرار احملكمة املؤيد للدفع االبتدائي الثاين لالحتاد الروسي 
ويقدمون رأيًا خمالفًا مشــــــــــرتكًا  فاحملكمة تستنتج أنه ليس هلا اختصاص 
مبوجب املادة 22 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
العنصــــــــــري )“االتفاقية”( ألن جورجيا، يف نظر احملكمة، كانت مطالبة 
بأن تدخل يف مفاوضات مع روســــــــــيا بشــــــــــأن مطالباهتا مبوجب االتفاقية 
قبل إيداع عريضتها، لكنها مل تفعل  وال يتفق أصحاب الرأي املخالف 

املشرتك مع هذا االستنتاج 
فاملخالفون يف رأيهم املشرتك يشككون يف االستنتاج الذي خلص 
إليه احلكم والذي يفيد بأن املادة 22 من االتفاقية تضع شــــــــــرطًا يفرض 
املفاوضات املســــــــــبقة ويرون أن احلكم مل يراع احلجج اليت من شأهنا أن 
تفضي إىل تفســــــــــري خمتلف لذلك البند  كما يــــــــــرون أنه إذا كانت املادة 
22 تضع شــــــــــروطًا مسبقة يتعني استيفاؤها قبل اللجوء إىل احملكمة، فإن 
تلك الشــــــــــروط املسبقة – املفاوضات املسبقة أو اللجوء إىل اإلجراءات 
 املنصــــــــــوص عليها يف االتفاقية – ال بد وأن تقرأ على أهنا شــــــــــروط ختيري 

ال شروط مجع 
ويعرتض أصحاب الرأي املخالف املشرتك أيضًا على تطبيق احلكم 
لشــــــــــرط املفاوضات املســــــــــبقة مبوجب املادة 22، حيث يعتربونه شرطًا 
شكالنيًا جيايف اجتهاد احملكمة احلديث العهد  ويشريون إىل أن احملكمة، 
يف حكمها، تستنتج ألول مرة أنه ليس هلا اختصاص استناداً إىل أساس 
واحد هو أن املدعي مل يستوف شرط التفاوض املسبق – رغم أنه عندما 
أودعــــــــــت جورجيا عريضتها، مل يكــــــــــن ألّي حماولة تبذهلا جورجيا حلل 

النزاع عن طريق املفاوضات أّي حظ يف النجاح 

هل تضع املادة 22 من االتفاقية “شروطًا مسبقة” إجرائية جيب 
استيفاؤها قبل عرض النزاع على احملكمة؟

يــــــــــرى احلكم أن “املعىن العادي” للمــــــــــادة 22 يفيد بأن هذه املادة 
تضع شــــــــــروطًا مسبقة جيب اســــــــــتيفاؤها قبل عرض النزاع على احملكمة  
وتستنتج احملكمة أن اجتهادها يؤيد هذا التفسري وأن األعمال التحضريية 
 “ال توحــــــــــي باســــــــــتنتاج خمتلــــــــــف”  ويعتقد القضاة املخالفــــــــــون أن هذا 
التفسري يطرح تساؤاًل جديًا وأنه، يف بعض اجلوانب، حييد عما سار عليه 

أحدث اجتهادات احملكمة عهداً 
ويالحظ الرأي املخالف املشــــــــــرتك أنه رغــــــــــم أن احلكم ينص على 
أن احملكمة قــــــــــد اطلعت على األعمال التحضرييــــــــــة من أجل “تأكيد” 
تفســــــــــريها للنص، فإهنا يف الواقع مل تزد على أن اســــــــــتنتجت أن األعمال 
التحضريية “ال توحي باســــــــــتنتاج خمتلف”  وباإلضافة إىل ذلك، ينتقد 
الرأي املخالف املشرتك النهج الذي سار عليه احلكم إزاء مسألة “املعىن 
العادي” للمادة 22، فالحــــــــــظ بصفة خاصة ركون احملكمة إىل تطبيق 

مبدأ إعمال النص كوسيلة لتفسريه 

مث يورد أصحاب الرأي املخالف املشرتك عدة عوامل تلقي بظالل 
من الشك على استنتاج احملكمة الذي يفيد بأن املادة 22 تفرض شرطًا 
مســــــــــبقًا يوجب التفاوض  أواًل، ال يتنــــــــــاول احلكم املعىن احلريف للنص، 
الذي ال يشرتط، وال يوحي، يف ظاهره، بضرورة السعي إىل تسوية قبل 
عرض النزاع على احملكمة  ثانيًا، يشري أصحاب الرأي املخالف املشرتك 
إىل أنه ال يوجد شرط عام يوجب على الدولة أن تسعى إىل املفاوضات 
الدبلوماســــــــــية قبل عرض النزاع على احملكمة وبالتايل، فإن بند التحكيم 
الــــــــــذي حييد عن القاعدة العامة ينبغي أن يصاغ مبا يكفي من الوضوح  
كمــــــــــا أوضحوا، أنه رغم وجود صيــــــــــغ أخرى يف معاهدات نافذة وقت 
صياغــــــــــة االتفاقية، وهي صيغ نظر فيها واضعــــــــــو االتفاقية، مبا فيها بنود 
التحكيم اليت تنص صراحة على شروط مسبقة لقيام اختصاص احملكمة، 
فإن واضعــــــــــي االتفاقية اختاروا صيغًة احتماُل تفســــــــــريها حرفيًا بكوهنا 

تشرتط بذل حماوالت مسبقة لتسوية النزاع احتمال ضعيف 
وينتقد أصحاب الرأي املخالف املشرتك أيضًا تعامل احلكم مع سابق 
اجتهاد احملكمة  فبعد أن ساق احلكم قضيتني فسرت فيهما احملكمة بنود 
التحكيم تفســــــــــرياً مماثــــــــــاًل للمادة 22 من االتفاقيــــــــــة، ذكر بأنه “يف كل 
قضية من القضيتني املذكورتني أعاله     فســــــــــرت احملكمة اإلشارة إىل 
املفاوضات بكوهنا تفرض شرطًا مسبقًا لعرض النزاع عليها”  واستناداً 
إىل أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك، فإن هــــــــــذا ما يرتك لدى القارئ 
انطباعًا خاطئًا بأن االجتهاد الســــــــــابق للمحكمة بشــــــــــأن املسألة واضح 

ومتسق، يف حني أنه يف الواقع مل يكن كذلك 
وباإلضافــــــــــة إىل ذلك، فإن القضاة املخالفــــــــــون، إذ يتفقون على أن 
احملكمة ليست ملزمة مبا اســــــــــتنتجته من أن هلا اختصاصًا أّوليًا يف أمرها 
املؤرخ 15 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2008 املتعلق بالتدابري التحفظية يف 
هذه القضية، والذي مبقتضاه “ال توحي ]املادة 22[، يف معناها العادي، 
بــــــــــأن املفاوضات الرمسية     أو اللجوء إىل إجراءات ]جلنة االتفاقية[    
تشكل شروطًا مسبقة جيب استيفاؤها قبل عرض النزاع على احملكمة”، 
فإهنم يالحظون أن هذا االســــــــــتنتاج الذي يعــــــــــود إىل عام 2008 يثبت 
كذلك أنه ال توجد ممارســــــــــة مســــــــــتقرة يف اعتبار البنود اليت تشــــــــــري إىل 

املفاوضات بنوداً تفرض شرطًا مسبقًا 
وجممل القول، إن أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك يؤكدون على 
أن العوامل املفضية إىل االســــــــــتنتاج الذي خلص إليه احلكم والذي يفيد 
بأن املادة 22 تفرض شــــــــــروطًا مســــــــــبقة عوامل تشوهبا عيوب جسيمة: 
فــــــــــال التحليل احلريف للنــــــــــص، وهو نص غامض، وال دراســــــــــة األعمال 
التحضرييــــــــــة، وهي أعمال غري حامسة، يفضيــــــــــان بالضرورة إىل املوقف 

الذي اختذته احملكمة 
وعالوة على ذلك، فإن أصحاب الرأي املخالف املشرتك يرفضون 
اعتماد احلكم لشــــــــــرط صارم يقضي بوجوب اســــــــــتيفاء كل شــــــــــرط من 
الشروط املسبقة “قبل عرض النزاع على احملكمة”، باملقارنة مع صيغة 
تفيد أن اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط املسبقة يســــــــــري يف أّي مرحلة إىل أن تبت 
احملكمة يف اختصاصهــــــــــا  ويرى املخالفون أن هــــــــــذا النهج جيايف القرار 
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األخري للمحكمة يف قضية كرواتيا ضد صربيا )يف عام 2008(، الذي 
مسح بعدم استيفاء شرط عند إقامة الدعوى واستيفائه بعد ذلك التاريخ، 
لكــــــــــن قبل أن تبت احملكمــــــــــة يف اختصاصها  وينتقــــــــــد املخالفون احلكم 
لتخليه، دون أدىن مربر، عن آخر اجتهاد للمحكمة من شأنه أن يسمح 

باتباع هنج أكثر مرونة 

هل طريقتا التسوية املنصوص عليهما يف املادة 22 تردان على سبيل 
التخيري أم اجلمع؟

وملا كان أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك يستنتجون أيضًا )على 
النحو املوجز أدناه( أن جورجيا قد اســــــــــتوفت كل شــــــــــرط من شروط 
التفاوض املســــــــــبقة، فإهنم كذلك يقيمون ما إذا كانت طريقتا التســــــــــوية 
املشــــــــــار إليهما يف املادة 22 – أّي املفاوضات أو اســــــــــتخدام إجراءات 
جلنة االتفاقية – هي شــــــــــروط ختيري مسبقة أم شروط مجع مسبقة  ويرى 
أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك أن احلجة احلامسة تستقى من املنطق: 
فنــــــــــص املادة 22 ال ميكــــــــــن أن يفرض على دولة إجراءات تســــــــــتوىف يف 
جمموعها وال تعمل سوى على تأخري اللجوء إىل احملكمة  وهكذا، فإن 
أصحاب الرأي املخالف املشرتك، إذ يشريون إىل أن املفاوضات املباشرة 
وإجراءات جلنة االتفاقية طريقتان خمتلفتان للسماح لطريف النزاع بإبداء 
آرائهما والسعي إىل التوصل إىل اتفاق خارج نطاق احملكمة، يستنتجون 
أن الشــــــــــروط الواردة يف املادة 22 ال ميكن أن يكون القصد قد انصرف 

إىل إعماهلا كشروط تستوىف جمتمعة 

ما هي مقتضيات الشرط املسبق املوجب للتفاوض؟
وينتقــــــــــل أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك إىل تناول شــــــــــرط قيام 
الطرفني مبفاوضات قبل اللجوء إىل احملكمة، فيستنتجون أن احلكم طبق 
الشــــــــــرط بطريقة متعن يف الشــــــــــكالنية وتفتقر إىل الواقعية  فريى القضاة 
املخالفــــــــــون أنــــــــــه ال يوجد مثة معيار – وال ميكــــــــــن أن يكون مثة معيار – 
لتقرير اللحظة اليت ستعترب فيها الدولة مستوفية لاللتزام بالتفاوض  وبداًل 
مــــــــــن ذلك، فإن احملكمة، يف نظرهم، ال بد وأن تقوم بالتقييم حالة حبالة 
وأن تتناول املســــــــــألة ال تناواًل شكليًا أو إجرائيًا، بل تناواًل ينصب على 
اجلوهــــــــــر  ويالحظ القضاة املخالفون أن الغــــــــــرض من املفاوضات ليس 
هو نصــــــــــب حواجز إجرائية غري ضرورية من شــــــــــأهنا أن تؤخر أو تعيق 
جلوء املدعي إىل العدالة الدولية بل الغرض منها هو متكني احملكمة، قبل 
تناول اجلوهر، من أن تتحقق من أن جهداً كافيًا قد بذل لتسوية النزاع 
بالوســــــــــائل غري القضائية املطلوبة  فإذا استنتجت احملكمة أنه ليس هناك 
احتمال معقول يف أن يسوى النزاع بتلك الوسائل، فإنه ينبغي عليها أن 
تقر باختصاصها  ويشــــــــــري الرأي املخالف املشــــــــــرتك، إىل أن هذا ما سار 

عليه هنج احملكمة جتاه مسألة املفاوضات يف قضاياها املاضية 

هل بذل جهد كاف حلل النزاع عن طريق املفاوضات؟
أخرياً، وعلى افرتاض أن املادة 22 تفرض شرطًا مسبقًا بالتفاوض، 
يتناول أصحاب الرأي املخالف املشــــــــــرتك، مسألة ما إذا كانت جورجيا 

قد استوفت الشرط املسبق يف هذه القضية  وجييبون باإلجياب ويزعمون 
أن احلكم خيلص إىل نتيجة معاكســــــــــة باعتماد هنج ممعن يف الشــــــــــكالنية 
وجماف للواقعية جتاه شرط املفاوضات  وينتقدون كون احلكم ال يعترب 
ســــــــــوى فرتة 9 - 12 آب/أغسطس 2008 مما يشّكل نتيجة ملا خلص 

إليه احلكم من أنه مل يكن مثة أّي نزاع قبل هذا التاريخ 

وعلى ضوء ظروف هذه القضية، يرى القضاة املخالفون أن النتيجة 
اليت خلص إليها احلكم واليت مفادها أن جورجيا مل تســــــــــتنفد إمكانيات 
التسوية التفاوضية مع روسيا نتيجة غري واقعية متامًا  ففي رأي املخالفني، 
ال أحد بوسعه أن يصدق جديًا، حىت تاريخ إيداع العريضة، أنه كانت 
ال تزال مثة فرصة معقولة لتســــــــــوية النزاع الــــــــــذي عرضته جورجيا على 
احملكمة  ويناقش أصحاب الرأي املخالف املشرتك شىت الوثائق والبيانات 
اليت تدل على أن جورجيا كانت، على مدى السنني، تلوم روسيا على 
مسؤوليتها، بالفعل واالمتناع، عن التطهري العرقي املرتكب، استناداً إىل 
جورجيــــــــــا، يف حق املواطنني املنحدرين مــــــــــن أصول جورجية يف أخبازيا 
 وأوســــــــــيتيا اجلنوبية  ويــــــــــرى أصحاب الرأي املشــــــــــرتك املخالف أن املرء 
ال ميكنه أن يتوقع من الطرف املدعي أن يقدم عرضًا رمسيًا للتفاوض يف 
ظل تلك الظــــــــــروف؛ بل يكفي أن جورجيا أعلنت بوضوح عن وجود 
نزاع وعن طبيعة مطالبها وأن روســــــــــيا أعلنت بصورة ال لبس فيها أهنا 
ترفض رفضًا قاطعًا الشكاوى اليت صيغت )مبا فيها يف هذا الشأن، ادعاء 
حىت جمرد قيــــــــــام نزاع بينها وبني جورجيا(  ويســــــــــتنتج أصحاب الرأي 
املخالف املشــــــــــرتك أنه يف تاريخ إيداع العريضــــــــــة، كان من الثابت ثبوتًا 
واضحًا أنه مل تكن مثة فرصة معقولة للتســــــــــوية التفاوضية، وبالتايل، فإن 

أّي شرط تفرضه املادة 22 قد مت استيفاؤه 

وهلذه األسباب، يستنتج أصحاب الرأي املخالف املشرتك أنه كان 
على احملكمة أن ترفض الدفع االبتدائي الثاين لالحتاد الروســــــــــي وتقضي 

بأن هلا اختصاصًا فتنتقل إىل جوهر هذه القضية 

الرأي المستقل للرئيس أووادا

يشــــــــــرح الرئيس أووادا، يف رأيه املســــــــــتقل، أنه وإن كان يتفق مع 
النتيجة اليت خلص إليهــــــــــا احلكم واليت مبقتضاها ُيرفض الدفع االبتدائي 
األول لروسيا، فإنه خيتلف مع بعض جوانب احلكم يف تناوله ملسألة ما 
إذا كان مثة “نزاع” بني جورجيا وروسيا بشأن تفسري أو تطبيق اتفاقية 
القضــــــــــاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري  وعلــــــــــى وجه التحديد، 
خيتلــــــــــف الرئيس أووادا مع أخذ احلكم بعتبة عليا يف تقرير قيام معارضة 
 إجيابية لــــــــــدى الطرف املقابل، تتجــــــــــاوز االجتهاد املســــــــــتقر للمحكمة 
فيمــــــــــا يتعلق بتقرير وجــــــــــود نزاع  كما ال يتفق مــــــــــع تعامل احلكم مع 
األدلة، وال ســــــــــيما ما ذهب إليه احلكم من أن الطرف املدعي يلزمه أن 
يشــــــــــعر الطرف املدعى عليها مسبقًا مبطالباته  ويرى الرئيس إن احملكمة 
ما كان هلــــــــــا أن ختلص إىل نتيجتها املعلنة بشــــــــــأن االختصاص دون أن 
تنظــــــــــر يف جوهر ادعاءات الطرفــــــــــني وأهنا، لو فعلت، ألعلنت أن الدفع 
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االبتدائي األول لروسيا ال يتسم بطابع ابتدائي حمض مبوجب املادة 79 
من الئحة احملكمة 

ويبدأ الرئيس أووادا مالحظــــــــــًا أن احملكمة، يف مرحلة االختصاص 
التمهيديــــــــــة من الدعوى، ال يلزمها، بل وال تســــــــــتطيع، أن تصدر حكمًا 
بشأن ما إذا كانت ادعاءات جورجيا ضد روسيا تقوم يف جوهرها على 
أساس  بل ال يلزمها إاّل أن تقرر ما إذا كان مثة نزاع قائم بني الطرفني؛ 
وما إذا كان ذلك النزاع يتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها؛ وما إذا كان 

النزاع قائمًا وقت إيداع جورجيا لعريضتها 
وخبصوص مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان مثة نزاع قائم بــــــــــني الطرفني، يرى 
الرئيس أن احلكم يطبق شــــــــــرطًا صارمًا ال يعززه اجتهاد احملكمة املستقر 
مبوجــــــــــب حكم مافروماتيس الصادر عن حمكمــــــــــة العدل الدويل الدائمة 

وقضييت جنوب غرب أفريقيا أمام حمكمة العدل الدولية 
مث يعــــــــــرب الرئيس أووادا عن عدم اتفاقه مع عدة جوانب يف النهج 
الذي اتبعه احلكم خبصوص مسألة ما إذا كان مثة نزاع قائم بني الطرفني 
يتعلق بتفســــــــــري االتفاقية أو تطبيقها  ويف نظره، فإن احلكم الذي خيلص 
إىل أن النزاع بني الطرفني يف إطار االتفاقية مل ينشأ إاّل ابتداًء من 9 آب/
أغســــــــــطس 2008 جانب الصواب حســــــــــبما يتبني من األدلة  ويالحظ 
الرئيس أووادا أنه، وإن مل يكن من الضروري حتديد تاريخ نشوء النزاع 
على وجه التدقيق، فــــــــــإن النتيجة اليت خلص إليها احلكم واليت تفيد بأن 
النزاع يف إطار االتفاقية مل ينشــــــــــأ حىت 9 آب/أغســــــــــطس 2008 نتيجة 
مفرطــــــــــة يف التقييد وهلــــــــــا تداعيات كبرية على تعامــــــــــل احلكم مع األدلة 
املتعلقة بالدفع االبتدائي الثاين  ويشــــــــــري الرئيس إىل أن جورجيا ما فتئت 
تبني مراراً وتكراراً وبوضوح واف لروســــــــــيا شــــــــــواغلها بشأن “التطهري 
العرقــــــــــي” و“عــــــــــودة الالجئني”، ومها مســــــــــألتان تندرجان بوضوح يف 

موضوع االتفاقية 
كما ينتقد الرئيس أووادا املنهجية اليت استخدمها احلكم يف تقييمه 
لألدلة يف القضية  ويالحــــــــــظ أن احلكم ميحص كل وثيقة ثبوتية “على 
ســــــــــبيل التجزيء” سعيًا إىل حتديد ما إذا كان كل مستند ثبويت يف حد 
ذاته يتضمن مطالبة من جورجيا مبوجب االتفاقية وعمل معارضة إجيابية 

من روسيا بشأن تلك املطالبة 
وأخرياً، يالحظ الرئيس أن ادعاء جورجيا هو أن روســــــــــيا مسؤولة 
عن أعمال أو عن امتناع عن أعمال من شــــــــــأهنا أن تشــــــــــكل انتهاكات 
لاللتزامات مبوجب االتفاقية، يف حني أن روســــــــــيا رفضت رفضًا قاطعًا 
هــــــــــذه االدعاءات، بدعوى أن األعمال أو االمتناع عن أعمال إمنا تعزى 
أساســــــــــًا إىل السلطات االنفصالية يف أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية وال عالقة 
لروســــــــــيا هبــــــــــا  ويف رأي الرئيس، فإن “هذيــــــــــن التصورين املتعارضني” 
للنزاع يعكســــــــــان خالفًا بني الطرفني بشــــــــــأن الطبيعة اجلوهرية للنزاع  
ودومنا حاجة إىل فحص جوهري ملوضوع االدعاءات املتعارضة، ميكن 
القول إهنا تشــــــــــكل “تعارضًا يف اآلراء القانونية” و“خالفًا بشأن نقطة 
 قانونية” تتعلق بتفســــــــــري أو تطبيق االتفاقية  ويؤكد الرئيس أن احملكمة 
ال ميكنهــــــــــا وال ينبغــــــــــي هلا، يف هذه املرحلة التمهيديــــــــــة من التقاضي، أن 

تقيم حجج األطراف املتعلقة باملوضوع دون الســــــــــماع للعرض الكامل 
ملواقــــــــــف الطرفني  فلو ارتأت احملكمة أهنا ال ميكنها أن تبت يف مســــــــــألة 
االختصاص دون النظر يف بعض اجلوانب املتعلقة جبوهر الدعوى، لكان 
عليهــــــــــا أن تعلن، عماًل بالفقرة 9 من املادة 79، من الئحة احملكمة، أن 
الدفع االبتدائي األول لروســــــــــيا “يف ظروف الدعوى، ]   [ ال يتســــــــــم 
بطابع ابتدائي حمض”، فتضم بالتايل هذا الدفع عمليًا إىل جوهر الدعوى 

عند نظرها فيه 

إعالن نائب الرئيس تومكا

صوت نائب الرئيس لصاحل االســــــــــتنتاج العــــــــــام لألغلبية الذي يفيد 
بــــــــــأن احملكمة ليس هلا اختصاص على عريضــــــــــة جورجيا  كما يتفق مع 
اســــــــــتنتاجات األغلبية اليت تفيد بأنه مل يتم استيفاء الشرط املسبق للمادة 
22 ومل ينشــــــــــأ أّي نزاع قانوين بني جورجيا واالحتاد الروسي يف الفرتة 

الفاصلة بني 1999 ومتوز/يوليه 2008 
غري أن نائب الرئيس ال يشاطر األغلبية رأيها بشأن األدلة اليت ترى 
أهنا تؤيد اســــــــــتنتاج قيام نزاع يف آب/أغسطس 2008  فاألغلبية حتدد 
البيانات اليت أدىل هبا رئيس جورجيا ووزير خارجية االحتاد الروسي يف 
مؤمتــــــــــرات صحفية وبيانات أدىل هبا ممثلو الدولتني خالل اجتماع جمللس 
األمن طغت عليه عواطف جّياشة  وباستناد األغلبية إىل هذه البيانات، 
اقتنعت من خالل رص شكالين للعبارات اليت استخدمها ممثلو الطرفني 
خالل الفرتة القصرية اليت اســــــــــتغرقتها األعمال العدائية العســــــــــكرية بني 
البلدين  ويف هذا السياق، ينبغي اعتبار اإلشارات إىل “التطهري العرقي” 
جمرد مسة من مسات خطاب زمن احلرب  ومل تقدم جورجيا أّي مطالبة 
إىل االحتاد الروسي بشــــــــــأن التزاماته مبوجب االتفاقية، كما مل تسع إىل 
عقد مفاوضات أو مشاورات  وهذا ما كان سيعمل على توضيح النزاع 
توضيحًا مالئمًا  بيد أن احملكمة، باستنتاجها قيام نزاع يف آب/أغسطس 

2008، خفضت معيار تقرير قيام نزاع 

الرأي المستقل للقاضي كوروما

يقول القاضي كوروما، يف رأيه املســــــــــتقل، إنه صوت لصاحل الفقرة 
الثانيــــــــــة من منطوق احلكم نظــــــــــراً ألنه من املتعني على احملكمة أن تضمن 
اســــــــــتيفاء املقتضيات والشــــــــــروط املنصوص عليها يف بند التحكيم الوارد 
يف املعاهدة املســــــــــتظهر هبا قبل أن يكون بإمكاهنا ممارســــــــــة اختصاصها  
ويضيــــــــــف القاضي كورومــــــــــا إنه من الواجب أيضــــــــــًا أن تكون مثة صلة 
بــــــــــني النــــــــــزاع واملعاهدة املعنية  غري أنه نظراً ألمهيــــــــــة اتفاقية القضاء على 
مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري، ارتأى القاضي كوروما ضرورة تفسري 

تصويته 
ويالحظ القاضي كوروما األمهيــــــــــة املتواصلة لالتفاقية يف مكافحة 
التمييــــــــــز العنصري والتعصب العرقي  وبناًء عليــــــــــه، يقول إن أّي انتهاك 
مزعوم مــــــــــن جانب دولة طرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، يســــــــــتحق 
الفحــــــــــص الدقيق واملتأين من جانب احملكمــــــــــة  غري أن القاضي كوروما 
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يؤكــــــــــد أن احملكمة ال ميكنهــــــــــا أن تقوم بأّي حتقيق من هــــــــــذا القبيل إذا 
كانت العريضة اليت تعرض النزاع على احملكمة ال تســــــــــتويف شروط بند 
االختصــــــــــاص الوارد يف االتفاقية، أّي وجوب أن يكون النزاع “بشــــــــــأن 

تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها” 
ويالحظ القاضي كوروما أن احملكمة، عند نظرها يف الدفع االبتدائي 
الثاين لروســــــــــيا، طبقت قواعد التفسري اجملســــــــــدة يف املادة 31 من اتفاقية 
فيينــــــــــا لقانون املعاهدات  وقال إنه مبوجب املادة 31، يكون املنطلق هو 
املعــــــــــىن العادي للمعاهدة  ويضيف قوله إنــــــــــه إذا كان املعىن العادي غري 
واضح أو من شأنه أن يفضي إىل نتيجة عبثية، فإنه ميكن عندئذ النظر يف 
موضــــــــــوع املعاهدة وغرضها لتحديد املقصود حتديداً دقيقًا  وبناًء عليه، 
يؤكــــــــــد القاضي كوروما على أن موضوع املعاهدة وغرضها ال ميكن أن 

يسموا على معناها العادي 
ويؤكد القاضي كوروما أن بند التحكيم يف االتفاقية يضع شــــــــــرطًا 
واضحــــــــــًا أو قيوداً واضحة على حق الدولــــــــــة الطرف يف إحالة نزاع مع 
دولــــــــــة أخرى إىل احملكمة  أواًل، ال بــــــــــد، يف رأيه، من أن يقوم “نزاع” 
بــــــــــني الطرفني، مبعىن أنه على األقل، ال بد أن يعرب طرف عن موقف، 
وخيتلف معه يف املوقف الطرف اآلخر أو يعرب عن موقف خمتلف  ثانيًا، 
ال بد أن تكون مثة صلة بني األحكام املوضوعية للمعاهدة املستظهر هبا 
والنزاع  ويف هذه القضية، يؤكــــــــــد القاضي كوروما وجوب أن يكون 
النزاع نزاعًا حبســــــــــن نية بني الطرفني بشأن تفســــــــــري أو تطبيق االتفاقية  
ويشري إىل أن هذا القيد بالغ األمهية، إذ بدونه ميكن للدول أن تستخدم 
بند التحكيــــــــــم أداة الفتعال نزاع ال عالقة له باملوضوع مع دولة أخرى 
أمام احملكمــــــــــة  ويف رأيه، فإن األنواع األخرى مــــــــــن النزاعات، مبا فيها 
تلك املتعلقة بالســــــــــالمة اإلقليمية والنزاع املسلح وما إىل ذلك، ال تكون 

مشمولة ببند التحكيم يف االتفاقية 
ويضيــــــــــف القاضي كورومــــــــــا أن بند التحكيــــــــــم يف االتفاقية يفرض 
شرطًا إضافيًا يوجب على األطراف أن تسعى إىل حل النزاع عن طريق 
التفــــــــــاوض أو عن طريق اإلجراءات املبينة يف االتفاقية  ويؤكد أن املعىن 
العــــــــــادي لبند التحكيم ال يســــــــــمح بأّي نتيجة أخــــــــــرى  ويقول القاضي 
كوروما إنه، استناداً إىل مبدأ إعمال النص، جيب قراءة املعاهدة أو النص 
املكتوب قراءة ُتعمل أحكامه وفقــــــــــًا لنية األطراف  ويعتقد أن واضعي 
االتفاقية، بإدراجهم يف بند التحكيم عبارة “تتعذر تسويته باملفاوضة أو 
اإلجراءات املنصوص عليها صراحة يف هذه االتفاقية”، انصرفت نيتهم 
بوضوح إىل فرض شرط مســــــــــبق على صالحية عرض الدول األطراف 

ملنازعاهتا على احملكمة 
ويســــــــــتنتج القاضي كورومــــــــــا أن موضوع بنــــــــــد التحكيم وغرضه 
يؤكدان ويعززان املعىن العادي للبند  ويالحظ أنه خالل التفاوض بشأن 
االتفاقية، قدمــــــــــت غانا وموريتانيا والفلبني تعديــــــــــاًل يضيف عبارة “أو 
باإلجــــــــــراءات املنصوص عنها صراحة يف هــــــــــذه االتفاقية” إىل صيغة بند 
التحكيم  ويالحظ القاضي كوروما أن ممثلي تلك الدول، عند شرحهم 
لتعديلهم، أوضحوا بأهنم يعتقدون أن التعديل يوجب على األطراف أن 

تستعمل آلية حل املنازعات املنصوص عليها يف االتفاقية قبل اللجوء إىل 
احملكمــــــــــة  وأضاف أن التعديل اعُتمد باإلمجاع  وبناء عليه فإنه يرى أن 
واضعي بند التحكيم اعتربوا أن موضوع البند وغرضه هو فرض شروط 
مسبقة يتعني أن يســــــــــتوفيها الطرف يف االتفاقية قبل جلوئه إىل احملكمة  
ويؤكد القاضي كوروما أن احلكم قد عكس عن صواب هذا التفسري 

وخيتتــــــــــم القاضي كوروما بالقول إن تصويته لصــــــــــاحل الفقرة الثانية 
من املنطوق ينبغي اعتباره متفقًا مع معىن بند االختصاص املســــــــــتظهر به  
ويؤكــــــــــد أن تصويته ال يقلل بأّي حال مــــــــــن األحوال من أمهية االتفاقية 

باعتبارها أداة قانونية ملكافحة التمييز العنصر والكراهية العرقية 

الرأي المستقل للقاضي سيما

يتفــــــــــق القاضي ســــــــــيما جزئيًا مع احلكم يف رفضــــــــــه للدفع االبتدائي 
األول لالحتــــــــــاد الروســــــــــي  غري أنه ال يتفق مــــــــــع النتيجة اليت خلص إليها 
احلكــــــــــم واليت تفيد بأن النزاع بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي مل ينشــــــــــأ 
إاّل يف الفــــــــــرتة الفاصلة بني 9 و12 آب/أغســــــــــطس 2008  واســــــــــتناداً 
إىل هــــــــــذا التحديد للفرتة الزمنية ذات الصلــــــــــة، ومراعاة للدفع االبتدائي 
الثاين لالحتاد الروســــــــــي، تتجاهل احملكمة كل األدلة املســــــــــتندية السابقة 
لشهر آب/أغســــــــــطس 2008، وتقصر حتليلها على أربع وسائل إثبات 
تعود إىل الفرتة 9 إىل 12 آب/أغســــــــــطس 2008، وحترص بالتايل على 
أال جتــــــــــد أثراً للمفاوضات بني الطرفــــــــــني – وتصل إىل نتيجة مفادها أن 
الشــــــــــروط املســــــــــبقة إلقامة اختصاصها يف القضية استناداً للمادة 22 من 
االتفاقية مل تســــــــــتوف  وهذه مســــــــــألة أعرب القاضي ســــــــــيما بشأهنا عن 
اختالفه باملشــــــــــاركة يف رأي خمالف مشــــــــــرتك، إىل جانب زمالئه أووادا 
وأبراهام ودونوهيو وغايا  وينصب هذا الرأي املستقل على الطريقة اليت 
تعاملت هبا احملكمة مع الدفع االبتدائي األول لروســــــــــيا، وهي طريقة تثري 

اإلشكال وينكب القاضي سيما على توضيحها بتفصيل 
ويستنتج القاضي سيما أن النزاع ذي الصلة كان قائمًا قبل نشوب 
األعمال العدائية املسلحة بني جورجيا واالحتاد الروسي يف آب/أغسطس 
2008  ويف رأيه، فإن النزاع بدأ يف أوائل عام 1992 بشأن موضوع 
كان باإلمــــــــــكان فعاًل أن يندرج يف نطــــــــــاق االتفاقية، وتواصل بعد عام 
1999 عندما أصبحت جورجيا واالحتاد الروسي طرفني يف االتفاقية  
فلو قبل جممل األدلة املســــــــــتندية السابقة لشــــــــــهر آب/أغسطس 2008 
واملتعلقة بإثبات قيام نزاع وحماوالت جورجيا لتسويته، ملا قبلت احملكمة 

الدفع االبتدائي الثاين لالحتاد الروسي 
مث حيلــــــــــل القاضي ســــــــــيما أســــــــــلوب احملكمة يف رفــــــــــض كل األدلة 
املســــــــــتندية الســــــــــابقة لشــــــــــهر آب/أغســــــــــطس 2008 النعدام “األمهية 
القانونية”  فيحدد مخســــــــــة أخطاء أو عيــــــــــوب مزعومة يوردها احلكم 
ويســــــــــتظهر هبا، باإلفراد واجلمع، لرفض كل مستند من األدلة املستندية 
الــــــــــيت يعــــــــــود تارخيها إىل فرتة ما قبل آب/أغســــــــــطس 2008  ويبني أن 
احلكــــــــــم قد رفض أدلة بدعوى عيوب مزعومة تتعلق بالتســــــــــمية الرمسية 
وجهة اإلصدار، وعدم التصرف، واإلسناد ومسائل اإلشعار  واستناداً 
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إىل القاضي سيما، فإن احلكم يف هذه العملية، أخفق يف تقبل الفروقات 
القائمة يف درجة القيمة الثبوتية – سواء كان قيمة ثبوتية فضلى أو أّولية 
أو مباشــــــــــرة أو ثانوية أو غري مباشــــــــــرة أو استئناسية أو تكميلية – واليت 

أقرت يف اجتهاد احملكمة املستقر بشأن حتديد قيمة الدليل 

مث يبــــــــــني القاضي ســــــــــيما عــــــــــدم توافق كل عيب من هــــــــــذه العيوب 
املزعومة مع قواعد القانون الدويل ومع املمارســــــــــة املســــــــــتقرة للمحكمة 
يف تقييــــــــــم األدلة  فيبني أواًل أن العيوب الشــــــــــكلية املزعومة – من قبيل 
غياب التسميات احلرفية يف املستندات الثبوتية لعبارات من قبيل “التمييز 
العنصري”، أو “التطهري العرقي”، واإلشــــــــــارات الصرحية إىل التزامات 
االحتاد الروســــــــــي مبوجب االتفاقية، أو تعميم وثائق يف األمم املتحدة يف 
 إطار عناوين بنود جلــــــــــدول األعمال غري عنوان “التمييز العنصري” – 
ال جتعل من املستند الثبويت مستنداً غري مهم قانونيًا  إذ أنه ألغراض تقرير 
قيام نزاع، يكفي أن تشــــــــــري األدلة املســــــــــتندية إىل مسائل تتعلق مبوضوع 
االتفاقية )من قبيل ما ادعي من قيام حفظة السالم الروس بدعم وتسهيل 
التطهــــــــــري العرقي الذي كان جيري ارتكابه ضــــــــــد املدنيني اجلورجيني يف 
املناطق اخلاضعة ملســــــــــؤوليتهم والتغاضي عنه؛ والسلوك الروسي املزعوم 
فيمــــــــــا يتعلق حبق عودة الالجئني واملشــــــــــردين داخليًا إىل إقليم جورجيا؛ 
واإلخفــــــــــاق املزعوم حلفظة الســــــــــالم الروس يف منــــــــــع انتهاكات حقوق 

اإلنسان اليت كان جيري ارتكاهبا ضد املدنيني اجلورجيني( 

ثانيًا، يقيم القاضي ســــــــــيما تقييمًا نقديًا اســــــــــتظهار احلكم بالعيوب 
املزعومــــــــــة جلهة اإلصــــــــــدار – من قبيل انعدام جهة اإلصــــــــــدار، أو انعدام 
التأييــــــــــد، أو املوافقة من جانب اجلهاز التنفيذي لدليل مســــــــــتندي حمدد، 
وال سيما لقرارات برملان جورجيا – لتربير صرف النظر عن املستندات 
الربملانية  فاحملكمة مل تكن يف اجتهادها الســــــــــابق ترتدد يف قبول التشريع 
الوطين دليــــــــــاًل  ويف مجيع األحوال، أحيلت رمسيًا القرارات واملراســــــــــيم 
والبيانات الصادرة عن برملان جورجيا إىل جملس األمن أو اجلمعية العامة 
 مــــــــــن قبل املمثل الدائــــــــــم جلورجيا لدى األمم املتحدة – وهو مســــــــــؤول 
ال ميكن افرتاض أن تصرفه ذاك متجاوز للسلطة أو مت بدون ِعلم اجلهاز 

التنفيذي جلورجيا 

ثالثــــــــــًا، ميحص القاضي ســــــــــيما ادعــــــــــاء احلكم عيوبــــــــــًا مزعومة يف 
التصــــــــــرف، أّي احلاالت اليت رفض فيها احلكم أدلة مســــــــــتندية من قبيل 
القرارات الربملانية، ألن حمتواها ال يدل على أن اجلهاز التنفيذي جلورجيا 
قــــــــــد تصرف أو تابع الشــــــــــكاوى املعرب عنها يف تلــــــــــك القرارات  فهذا 
األســــــــــلوب يف رفض الدليل املســــــــــتندي يبدو أســــــــــلوبًا غري سليم إىل حد 
كبري يف مرحلة حتديد االختصاص ألن احملكمة باتباعها هذا األســــــــــلوب 
ينتهي هبا األمر إىل اخلوض يف جوهر النزاع مباشرة  واألهم من هذا أن 
النصوص الفعلية لألدلة املستندية والظروف احمليطة هبا ال تزكي ختمينات 
احلكم القائلة بأن اجلهاز التنفيذي كان عليه أن ينادي بالسحب الفوري 

للقوات الروسية من إقليم جورجيا 

رابعًا، يفند القاضي ســــــــــيما اســــــــــتنتاجات احلكم اليت تدعي وجود 
عيوب بسبب إخفاق األدلة املستندية يف إسناد االنتهاكات إسناداً قطعيًا 
إىل االحتاد الروســــــــــي  ويف اجلزء باء من رأيه، يبني أن األدلة املســــــــــتندية 
تثبت بوضوح إمكانية إســــــــــناد تصرف حفظة السالم الروس إىل االحتاد 
الروســــــــــي  وأخرياً، يرفض القاضي سيما استبعاد احلكم لألدلة املستندية 
بســــــــــبب العيوب املزعومة املتعلقة مبسائل اإلشعار، من قبيل انعدام دليل 
على أن روســــــــــيا تلقت، أو حيتمل أن تكون قــــــــــد تلقت، أو أتيحت هلا 
الفرصــــــــــة لتتلقى أو ُتبلغ باالدعاءات الواردة يف بعض األدلة املســــــــــتندية  
ويالحظ القاضي ســــــــــيما أن احملكمة مل يســــــــــبق هلا حىت اآلن أن فرضت 
شرط اإلشــــــــــعار الفعلي بشــــــــــكاوى دولة مدعية ضد دولة مدعى عليها 

لتقرير قيام نزاع 
واســــــــــتناداً إىل القاضي سيما، فإن اســــــــــتخدام احملكمة املائع ملفهوم 
“األمهية القانونية” يف هذا احلكم ميثل حيداً بارزاً عن املمارسة املستقرة 
للمحكمة واليت تقبل الفروق يف تقييم القيمة الثبوتية لألدلة، حسبما ثبت 
يف قضية األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو، وقضية اإلبادة اجلماعية، 
وقضية قناة كورفو، وقضية النزاع احلدودي، وقضية نيكاراغوا، وقضية 
رهائن طهران  وخيشــــــــــى القاضي ســــــــــيما أن ترفض احملكمة يف القضايا 
املقبلة القيمة الثبوتية لألدلة ألسباب معيبة مماثلة تتعلق بالشكالنية وجهة 
اإلصدار وعدم التصرف واإلسناد واإلشعار  وحذر من أن هذه املنهجية 
املثرية لإلشــــــــــكال قد تكبح اختيار الدول لألدلة اليت تقدمها إىل احملكمة 
ويقيد سيطرهتا عليها  واألهم من هذا، حسبما يستنتجه القاضي سيما، 
أن احملكمــــــــــة يف هذه القضيــــــــــة مل تقم مبهمتها القضائية على أكمل وجه  
بل إن احملكمة يف هذا احلكم تقوم باســــــــــتدالالت وقائعية غري مربرة بدل 
أن تســــــــــتخدم استخدامًا كاماًل سلطاهتا يف تقصي احلقائق مبوجب املواد 
49 إىل 51 من النظام األساسي لتفادي اللجوء إىل تلك االستدالالت 

يف املقام األول 
مث يقوم القاضي ســــــــــيما يف اجلزء باء من رأيه بتبيان القدر اهلائل من 
األدلة املســــــــــتندية املدرجة يف الســــــــــجل واليت تثبت قيــــــــــام نزاع قبل آب/
أغسطس 2008 بفرتة  ويف تصنيفه هلذه النصوص، يفرق القاضي سيما 
بني املســــــــــتندات املتبادلة ثنائيًا بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي؛ وبيانات 
جورجيا املدىل هبا أمام منظمات دولية يعد االحتاد الروسي عضواً فيها؛ 

والبيانات العامة جلورجيا يف مناسبات أخرى 
وأخرياً، يؤكد القاضي سيما أن رأيه املستقل ال ينوي بأّي شكل من 
األشكال مناقضة الرأي املخالف املشرتك الذي شارك يف إبدائه  بل إن 
الغرض الذي يتوخاه برأيه املستقل إيراد سرد للوقائع ال يسمح فحسب 
باخللوص إىل نتيجة مســــــــــتنرية بشــــــــــأن الدفع االبتدائي األول لروسيا، بل 
إنه ميتد إىل نطاق الدفع االبتدائي الثاين بتوسيع األساس الوقائعي للرأي 
املخالف املشرتك  ويستنتج القاضي سيما أن الطريقة اليت تناول هبا هذا 
احلكم مسائل صلة الوقائع باملوضوع وأمهيتها القانونية غري مقبولة – إذ 

تسمح جلوانب القصور اخلطرية باحليلولة دون دراسة الوقائع 
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الرأي المستقل للقاضي أبراهام

باإلضافــــــــــة إىل كــــــــــون القاضي أبراهــــــــــام أحد املوقعــــــــــني على الرأي 
املخالف املشــــــــــرتك الذي يركز على الدفع االبتدائــــــــــي الثاين الذي أثاره 
االحتاد الروســــــــــي، فإنه يبني يف رأي مستقل األسباب اليت جتعله ال يتفق 
مع تعليل احملكمة الذي أفضى هبا إىل أن تســــــــــتنتج بأن نزاعًا قد نشأ بني 
الطرفني يف آب/أغســــــــــطس 2008، رغم أنه صوت لصاحل القرار الذي 

مت التوصل إليه بشأن الدفع األول الذي أثارته روسيا 
ويعتقد القاضي أبراهام أن حكم احملكمة عرضة للنقد، ال سيما ألنه 
مفهومه “للنزاع” أبعد ما يكون عن املفهوم الذي يســــــــــتفاد من دراسة 

الجتهاد احملكمة السابق، والذي يعتربه مفهومًا أدق 
ويزعم القاضي أبراهام أنه تتبني من دراســــــــــة اجتهاد احملكمة ثالث 
خصائــــــــــص للنهج الذي تتبعه احملكمــــــــــة عندما يتعني عليها الرد على دفع 
يســــــــــتند إىل انعدام نزاع بني الطرفني  أواًل، يشري القاضي أبراهام إىل أن 
حتديد النزاع مهمة واقعية وعملية صرفة إذ ال تكون احملكمة حباجة إىل 
إثبات ما إذا كان قد جرى تبادل للمســــــــــتندات الرمسية بني الطرفني قبل 
إقامة الدعوى أم ال  وكل ما يهم هو أن تقتنع بأن للطرفني آراء متعارضة 
بشأن مسائل تشّكل موضوع العريضة، وأن تكون تلك املسائل مندرجة 
من حيث املوضوع يف نطاق بند التحكيم  ثانيًا، يالحظ القاضي أبراهام 
أنه عند تقرير مســــــــــألة قيام نزاع بني الطرفني، تقيم احملكمة احلالة وقت 
اختاذها للقرار وميكنها بالتايل أن تراعي حجج الطرفني بشــــــــــأن موضوع 
القضيــــــــــة خالل العمليــــــــــة القضائية  وأخرياً، يذكــــــــــر القاضي أبراهام بأن 
احملكمة ال تقرر مىت نشــــــــــأ النزاع، إاّل يف بعض احلاالت احملددة  ويكفي 
أن يثبت قيام النزاع عند عرضه على احملكمة )وهو ما ميكن إثباته بوقائع 

الحقة( وأن يكون مستمراً عندما تنظر احملكمة يف اختصاصها 
ويف رأي القاضــــــــــي أبراهام، يزيــــــــــغ حكم احملكمة عن مفهوم النزاع 
الذي استخدم سابقًا يف اجتهادها يف جانبني: أواًل، يسعى احلكم سعيًا 
ال داعــــــــــي له إىل حتديد مىت نشــــــــــأ النزاع بني الطرفني، فيجري دراســــــــــة 
طويلة ومســــــــــهبة للوثائق اليت أدليا هبــــــــــا  وعالوة على ذلك، حييد احلكم 
عن اجتهاد احملكمة السابق، حيث يتبىن هنجًا شكالنيًا يف حتديد النزاع؛ 
ويبدو أن هذا النهج يســــــــــتوجب أن يكون الطرف املدعي قد أحال إىل 
الطرف املدعى عليه، قبل إقامة الدعوى، شــــــــــكوى يبني فيها ملاذا يعتقد 
أن أعماله غري قانونية، وأن يكون املدعى عليه قد رفض تلك الشكوى  
وهذا ما يعكس، يف نظر القاضي أبراهام، خلطًا بني مســــــــــألة قيام النزاع 

ومسألة التفاوض املسبق 
ويف اخلتام، يعتقد القاضــــــــــي أبراهام أن من الواضح أن مثة نزاعًا يف 
 هذه القضية، وأن النزاع يتعلق دون شــــــــــك بتفســــــــــري االتفاقية وتطبيقها، 
مــــــــــا دام أنه ُيعقل القول بأن التطهري العرقي نشــــــــــاط من األنشــــــــــطة اليت 
حتظرها االتفاقية، وأن الدول األطراف فيها يقع على عاتقها التزام ليس 
 فقط باالمتناع عن تلك األنشطة، بل وبذل قصاراها إلهنائها  وأخرياً، 
 يشــــــــــري القاضي أبراهــــــــــام إىل أن لو كان من الضروري إثبات مىت نشــــــــــأ 

النــــــــــزاع – وهذه عملية يعتربهــــــــــا عدمية الغرض القانــــــــــوين – لرمبا كان 
باإلمكان الرجوع بتارخيه إىل عام 2004 وإىل عام 2006 بكل تأكيد 

إعالن القاضي سكوتنيكوف
يؤيد القاضي ســــــــــكوتنيكوف االســــــــــتنتاج العام الذي خلصت إليه 
احملكمة والذي يفيد بأنه ال اختصاص هلا للنظر يف العريضة اليت أودعتها 
جورجيا  غري أنه ليس بوسعه أن يتفق مع استنتاجات احملكمة اليت تفيد 
بأن نزاعًا بشأن تفسري املعاهدة وتطبيقها بني جورجيا واالحتاد الروسي 
نشأ يف 9 آب/أغسطس 2008 أثناء النزاع املسلح الذي نشب ليلة 7 

إىل 8 آب/أغسطس 2008 
 وكمــــــــــا صرحت به احملكمة يف عدة مناســــــــــبات “قد تتضمن حالة 
ما نزاعات تتعلق بأكثر من جمموعة واحدة من القوانني وختضع إلجراءات 
خمتلفة من إجراءات تسوية املنازعات”  وتالحظ احملكمة يف أماكن شىت 
من احلكم أنه كانت مثة، يف احلالة السائدة لدى اندالع األعمال العدائية 
يف 7 - 8 آب/أغســــــــــطس 2008، نزاعات تتعلق بطائفة من املســــــــــائل 

املختلفة، لكنها ليست من بينها مسألة تفسري أو تطبيق االتفاقية 
ويقــــــــــع على عاتق احملكمة واجــــــــــب تقرير مــــــــــا إذا كان نزاع آب/
أغســــــــــطس 2008 يتعلق باالمتثال لالتفاقية، وال يتعلق بأحكام ميثاق 
األمم املتحدة املتعلقة بعدم اســــــــــتخدام القــــــــــوة أو بقواعد القانون الدويل 
اإلنساين  وهذه املهمة ليست باليسرية قطعًا  والواقع أن بعض األعمال 
اليت حيظرها القانون الدويل اإلنساين قد ال يكون من شأهنا أن تنال أيضًا 
مــــــــــن احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية  ولكي تقرر احملكمة مســــــــــألة 
قيام نزاع يف إطــــــــــار االتفاقية، يتعني عليها مع ذلك أن تقتنع بأن النزاع 
املزعوم يتعلق بإثبات “أّي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على 
أســــــــــاس العرق أو اللون أو النســــــــــب أو األصل القومي أو اإلثين” )املادة 

1 من االتفاقية( 
ونظــــــــــراً هلذه الصعوبة، قد ال يكون بإمكان احملكمة دائمًا أن تقرر 
يف املرحلة التمهيدية من الدعوى وجود نزاع يف إطار االتفاقية يف حالة 
نزاع مسلح  غري أن للمحكمة دائمًا خيار إعالن أن الدفع فيما يتعلق 
بوجود نزاع، ال يتســــــــــم يف ظروف الدعوى، بطابع ابتدائي حمض  فلو 
جلــــــــــأت احملكمة إىل ذلــــــــــك اخليار يف هذه القضية، لوجدت نفســــــــــها يف 

وضع أسلم 
وتبــــــــــدأ احملكمة نظرهــــــــــا يف تلك الفرتة من آب/أغســــــــــطس 2008 
باالقتباس من تقرير البعثة الدولية املســــــــــتقلة لتقصي احلقائق بشأن النزاع 
يف جورجيا اليت أنشأها جملس االحتاد األورويب، والذي يفيد بأنه يف ليلة 

7 - 8 آب/أغسطس: 
“تعرضت بلدة تســــــــــخينفايل هلجوم مستمر باملدفعية قامت به 
قوات جورجيا  وكانت جتري حتركات للقوات املسلحة اجلورجية 
وتستهدف تســــــــــخينفايل واملناطق احمليطة هبا، وسرعان ما اخنرطت 
يف القتال وحدات عســــــــــكرية وعناصر مسلحة من روسيا وأوسيتيا 
اجلنوبية وأخبازيا  غري أنه سرعان ما مت توقيف الزحف اجلورجي حنو 
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أوســــــــــيتيا اجلنوبية  ويف حركة مضادة، توغلت يف جورجيا القوات 
املسلحة الروسية، املعززة بتغطية من الضربات اجلوية وبعناصر من 
أسطوهلا يف البحر األسود، فقطعت الطريق الرئيسية يف البلد املمتدة 
من الشــــــــــرق إىل الغرب، حىت وصلت إىل ميناء تويب وتوقفت عند 
أبواب تبيليســــــــــي، عاصمة جورجيا  وتطــــــــــورت املواجهة إىل نزاع 
داخل الدولة ونزاع بني الدول، تواجهت فيهما القوات اجلورجية 
والقوات الروســــــــــية يف مستوى من مستويي املواجهة واخنرط فيهما 
مقاتلو أوســــــــــيتيا اجلنوبية وأخبازيا واجلورجيون على املستوى اآلخر 
 ،Report, Vol. 1, para. 2 [PORF, Ann. 75](  ”مــــــــــن املواجهة

انظر، احلكم، الفقرة 106( 
ولعلــــــــــه كان من املفيد النظر على األقــــــــــل يف مالحظتني أخريني يف 

تقرير البعثة ومها كالتايل:
“الســــــــــؤال هو ما إذا كان استخدام جورجيا للقوة يف أوسيتيا 
اجلنوبيــــــــــة، بدًءا بقصف تســــــــــخينفايل ليلة 7 - 8 آب/أغســــــــــطس 
2008 بالقنابــــــــــل عماًل مربراً يف إطار القانون الدويل  واجلواب إنه 

ليس كذلك”  )Vol. 1، الفقرة 19( 
“وحىت املرحلة األوىل من النزاع على األقل، مثة مسألة قانونية 
إضافية هي مســــــــــألة ما إذا كان اســــــــــتخدام جورجيا للقوة ضد قوة 
حفظ الســــــــــالم الروسية يف إقليم جورجيا، أّي يف أوسيتيا اجلنوبية، 
ميكن أن يكون مــــــــــربراً  واجلواب هو بالنفي مرة أخرى     وليس 
مثــــــــــة     أّي دليل لدعــــــــــم أّي ادعاءات تفيد بــــــــــأن وحدات حفظ 
 الســــــــــالم الروسية يف أوسيتيا اجلنوبية كانت تنتهك انتهاكًا صارخًا 
التزاماهتــــــــــا مبوجب الصكــــــــــوك الدولية ذات الصلة مــــــــــن قبيل اتفاق 
سوشي وأهنا بالتايل رمبا تكون قد فقدت مركزها القانوين الدويل  
وبناًء عليه، فإن اســــــــــتخدام جورجيا للقوة ضد قوات حفظ السالم 
يف تســــــــــخينفايل ليلة 7 - 8 آب/أغسطس 2008 خمالف للقانون 

الدويل”  )Vol. 1 ، الفقرة 20( 
والســــــــــياق الوقائعي الناشــــــــــئ عن هذا التقرير واضح متامًا، إذ يبدو، 
على أقل تقدير، أن من املســــــــــتبعد إىل حّد كبري أن يكون الرد الروســــــــــي 

على هجوم جورجيا خمالفًا لالتفاقية 
وكان على احملكمة، يف تناوهلا للتهم املتبادلة بني الطرفني، أن تقيمها 
يف سياق النزاع املسلح اجلاري وقت توجيه تلك التهم  وكلما تناولت 
احملكمة حالة نزاع مســــــــــلح ومســــــــــألة التقيد باالتفاقية، عليها أن متيز بني 
دعاية زمن احلرب، من جهة، والبيانات اليت ميكن أن تشــــــــــري إىل نشــــــــــوء 
وتبلور نــــــــــزاع يف إطار االتفاقية، من جهة أخــــــــــرى  وقد ال يتأتى ذلك 
بيسر، لكن احملكمة على قدر من التبصر يتيح هلا االضطالع هبذه املهمة  
وكان عليها أن تستنتج بأن ادعاءات جورجيا يف الفرتة من 10 إىل 12 
آب/أغســــــــــطس 2008 تندرج يف فئة اخلطاب احلريب وبالتايل ليست هلا 

أّي قيمة ثبوتية يف مسألة قيام نزاع يف إطار االتفاقية 
ويســــــــــتنتج القاضي سكوتنيكوف أن جورجيا ليست هلا أّي مطالبة 
مقنعة ميكن أن يعارضها إجيابًا االحتاد الروســــــــــي حسب مفهوم اجتهاد 

احملكمة املســــــــــتقر  ونظراً لسياق النزاع املسلح، فإن تبادل الطرفني للتهم 
ال يكفي لوحده يف تقرير قيام نزاع قانوين فيما يتعلق بتفســــــــــري االتفاقية 

أو تطبيقها 

الرأي المخالف للقاضي كنسادو ترينداد

يعرض القاضي كنسادو ترينداد، يف رأيه املخالف املؤلف   -  1
من 13 جزًءا، مرتكزات موقفه الشــــــــــخصي بشأن املسائل اليت مت تناوهلا 
يف حكــــــــــم احملكمة احلايل  ويبدي اختالفه بشــــــــــأن كامل تعليل احملكمة، 
واســــــــــتنتاجاهتا بشــــــــــأن الدفع االبتدائي الثاين وبشأن االختصاص، وكذا 
معاجلتها ملسائل اجلوهر واإلجراءات اليت أثريت أمام احملكمة  ويبدأ رأيه 
املخالف بتحديد اإلطار األوسع لتسوية النزاع املعروض )اجلزء األول(، 
املرتبط قطعًا بواجب إحقاق العدل مبوجب معاهدة لألمم املتحدة ُتعىن 
حبقوق اإلنسان وتكتسي أمهية تارخيية هي االتفاقية الدولية للقضاء على 

مجيع أشكال التمييز العنصري )االتفاقية( 
وحســــــــــب فهمــــــــــه، فإن بنــــــــــود التحكيم مــــــــــن قبيل تلك   -  2
املنصوص عليها يف االتفاقية )املادة 22( ال ميكن إاّل أن تعترب عن صواب 
مندرجــــــــــة يف املســــــــــاعي الرامية إىل بلوغ الواليــــــــــة اإلجبارية للمحكمة  
وهلذه الغاية، يقوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد بدراســــــــــة لنشــــــــــأة الوالية 
اإلجباريــــــــــة للمحكمــــــــــة )اجلزء الثاين(، يف إطار أعمــــــــــال جلنة احلقوقيني 
االستشــــــــــارية املتعلقة بالنظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة )يف 
عــــــــــام 1920( واليت تؤيد الوالية اإلجباريــــــــــة  فقد اصطدم موقف جلنة 
احلقوقيني ذاك بعقبة يف املوقف املستقل الذي اختذته األجهزة السياسية 
لعصبــــــــــة األمم  ومت التوصل إىل حل توفيقي يف مناقشــــــــــات مجعية عصبة 
األمــــــــــم واهليئات الفرعية )يف عــــــــــام 1920 أيضًا(، مما أفضى إىل تعديل 
بند االختصــــــــــاص )البند االختياري(، وما أعقب ذلك من تعايش للبند 
االختياري مع بنود التحكيم من شىت األنواع كأساس ملمارسة الوالية 

اإلجبارية حملكمة الهاي 
مث يتناول القاضي كنســــــــــادو ترينداد املناقشــــــــــات التالية   -  3
املتعلقة بالنظام األساســــــــــي حملكمة العدل الدولية يف مؤمتر األمم املتحدة 
املعــــــــــين باملنظمة الدولية واألجهزة الفرعية )يف عــــــــــام 1945(  فبعد أن 
درس التاريخ التشــــــــــريعي، انتقل إىل استعراض نقدي للممارسة املتعلقة 
بالبند االختياري للوالية اإلجبارية حملكمة الهاي )حمكمة العدل الدويل 
الدائمــــــــــة وحمكمة العدل الدولية(  ويأســــــــــف القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
لألمهية اليت أصبحت توليها ممارســــــــــة مشوهة لرضا فرادى الدول، حيث 
جعلته يســــــــــمو فوق واجبات إحقاق العدل على الصعيد الدويل )اجلزء 
الثالث(، ويضــــــــــرب عرض احلائط باملثل القدمي الــــــــــذي يصبو إىل بلوغ 

تلقائية الوالية اإلجبارية حملكمة الهاي )اجلزء الرابع( 
ولقــــــــــد تبــــــــــني من ممارســــــــــة الــــــــــدول الالحقة عــــــــــدم رضا   -  4
فقه القانــــــــــون الدويل بركون الدول إىل شــــــــــروط رضاها يف تناول البند 
االختياري، واملقرتن بأمل أكرب يف أن تســــــــــهم بنود التحكيم، بدورها، 
إســــــــــهامًا أكثر فعالية يف إحقاق العدل الدويل  ويرى القاضي كنســــــــــادو 
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ترينداد أاّل البند االختياري، وال بنود التحكيم، ميكن النظر فيهما على 
حنو مالئم خارج إطار الوالية اإلجبارية؛ فالوالية اإلجبارية هي املبتغى 
ويذكر بأن فقه القانون الدويل، يف فرتة اخلمسينات إىل   -  5
الثمانينات، كان يسعى إىل جتاوز تقلبات “إرادة” الدول وضمان قبول 
أوســــــــــع للوالية اإلجبارية للمحكمة، بناًء على بنود التحكيم  ويف فرتة 
الحقة )ابتداًء من أواخر الثمانينات وما بعدها(، ظل تيار مستنري يف فقه 
القانون الدويل يســــــــــعى إىل نفس املثل القدمي، رابطًا بنود التحكيم املعنية 
بطبيعة وجوهر املعاهدات اليت ترد فيها  واستفاد هذا الفكر القانوين من 
الرتاكم التدرجيي للخربة يف تفســــــــــري وتطبيق معاهدات حلقوق اإلنسان، 
من قبيل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت 

يتعلق هبا األمر يف هذه القضية 
مث يشــــــــــرع القاضي ترينداد كنســــــــــادو )اجلــــــــــزء اخلامس(   -  6
يف دراســــــــــة العالقة بني البند االختياري/بنــــــــــود التحكيم وطبيعة وجوهر 
املعاهــــــــــدات اليت ترد فيهــــــــــا  ويذهب إىل القــــــــــول إن معاهدات حقوق 
اإلنســــــــــان )من قبيــــــــــل اتفاقية القضاء على التمييــــــــــز العنصري( هي حتمًا 
معاهدات ذات توجه ينصب على الضحايا، وأن اإلقرار بالطبيعة اخلاصة 
هلذه املعاهدات قد ساهم كثرياً يف تأويلها، مما أفضى إىل تطبيقها تطبيقًا 

يراعي املصلحة القصوى للبشر احملتاجني إىل احلماية 
وحياجــــــــــج القاضي ترينداد كنســــــــــادو بالقول إنه رغم ما   -  7
أحرز من تقدم ال سبيل إىل إنكاره يتجسد يف مثل الوالية اإلجبارية يف 
جمال القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، فإن الصورة تبدو شيئًا ما متميزة 
يف جمال ذي طابع صرف هو طابع العالقات بني الدول، حيث أحرزت 
الواليــــــــــة اإلجبارية تقدمًا متواضعًا إىل حّد ما يف العقود األخرية  وتطور 
القانون الدويل املعاصر نفســــــــــه تطوراً بطيئًا، لكنه تطور تدرجيي، حيث 
وضع على األقل قيوداً لتمظهرات ســــــــــلطان إرادة الدول الذي جتلى بأنه 

أمر يعود إىل حقبة أخرى 
وأضــــــــــاف قائاًل إن هذه نقطة ال ميكــــــــــن املرور عليها مر   -  8
الكرام، ألهنا تتعلق بتطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري، وتتعلق بصفة خاصة، ببند التحكيم املنصوص عليه يف 
معاهدة لألمم املتحدة تتعلق حبقوق اإلنسان  مث يتناول القاضي كنسادو 

ترينداد منهجية تفسري معاهدات حقوق اإلنسان 
ويدافع القاضي كنســــــــــادو ترينداد عــــــــــن رأي مفاده أن   -  9
منهجية تفســــــــــري معاهدات حقوق اإلنســــــــــان )انطالقًا من قواعد تفسري 
املعاهدات املنصوص عليها يف املواد 31 - 33 من اتفاقييت فيينا لقانون 
املعاهدات لعامــــــــــي 1969 و1986(، أواًل، تقيم وزنًا كبرياً، وهو أمر 
مفهوم حبكم الضرورة، لتحقيق موضوعها وغرضها، حىت تضمن احلماية 
للبشــــــــــر، الطرف األضعف بصورة جلية  وثانيًا، تشمل، حسب فهمه، 
كل أحكام تلك املعاهدات، برمتها، حيث ال تضم فحســــــــــب األحكام 
املوضوعية )املتعلقة باحلقوق احملمية( بل وحىت األحكام اإلجرائية، تلك 
األحــــــــــكام اليت تنظم آليات احلماية الدوليــــــــــة، مبا فيها بنود التحكيم اليت 

ختول االختصاص للمحاكم الدولية حلقوق اإلنسان 

وتأويــــــــــل معاهدات حقوق اإلنســــــــــان األمــــــــــني يف تقيده   -  10
بالقاعدة العامة يف التفســــــــــري أال وهي تفسري املعاهدات حبسن نية )املادة 
31 )1( مــــــــــن اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات، لعام 1969 و1986(، 
يضع يف اعتباره األركان الثالثة للتفســــــــــري وهي: النص باملعىن الشــــــــــائع، 
والســــــــــياق وموضوع املعاهدة وغرضها، وكــــــــــذا طبيعة املعاهدة اليت يرد 
فيها ذلك البند )االختياري أو التحكيمي( املشــــــــــرتط للوالية اإلجبارية  
وأضاف قوله إن يف تفســــــــــري معاهدات حقوق اإلنسان مسواً العتبارات 
النظــــــــــام العام واعتبــــــــــارات الضمان اجلماعي الذي تتــــــــــواله كافة الدول 
األطراف، واعتبارات حتقيق هدف مشرتك، يسمو على املصاحل الفردية 

لكل طرف متعاقد 
ولعلــــــــــه يصعب على املرء أن يتغاضى عن طبيعة وجوهر   -  11
معاهدة عند النظــــــــــر يف البند االختياري، أو يف بند التحكيم، املنصوص 
عليه فيها  ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قوله إن ظهور معاهدات 
حقوق اإلنسان ساهم بالتايل يف إغناء قانون الشعوب املعاصر، بتوسيع 
قدرته على تنظيم العالقات ال على مستوى العالقات ما بني الدول، بل 
حىت على مســــــــــتوى العالقات داخل الدول  ويف القضية الراهنة املتعلقة 
بتطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فإن 
اللحظة احلرجة بالنســــــــــبة للقاضي )punctum pruriens judicii( هي 

حلظة الفهم السليم لبند التحكيم )املادة 22( من االتفاقية 
ويشري القاضي كنسادو ترينداد إىل أنه، خالل اإلجراءات   -  12
يف القضية احلاليــــــــــة املتعلقة بتطبيق االتفاقية الدوليــــــــــة للقضاء على مجيع 
أشــــــــــكال التمييز العنصري، راعى الطرفان املتنازعان، جورجيا واالحتاد 
الروسي، يف أجوبتهما على سؤال اعتربه سؤااًل جديراً بأن يطرح عليهما 
يف اجللسة العلنية املعقودة يف 17 أيلول/سبتمرب 2010، طبيعة معاهدة 
حقوق اإلنســــــــــان املعنية، أّي االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
التمييز العنصري )وإن كان يســــــــــتخلص نتائج مســــــــــتقلة من حجج كل 

منهما(؛ إاّل أن احملكمة مل تأخذ يف االعتبار هذه النقطة املهمة 
ووجــــــــــه االنتباه إىل مبدأ إعمال الــــــــــكالم أوىل من إمهاله   -  13
)ut res magis valeat quam pereat( الذي يؤيده االجتهاد القضائي 
على نطاق واسع )اجلزء السادس(  فالقاعدة العامة يف تفسري املعاهدات 
تستند إىل املبدأ املذكور، مبدأ إعمال الكالم أوىل من إمهاله )أو ما يسمى 
مبدأ األثر املفيد(، حيث ينبغي أن حترص الدول األطراف يف معاهدات 
حقوق اإلنســــــــــان على أن تكون لألحكام التعاهدية اآلثار املالئمة على 
مستوى النظام القانوين الداخلي لكل منها  ويسري هذا املبدأ يف نظره 
ال فيمــــــــــا يتعلق بالقواعد املوضوعية لتلك املعاهدات فحســــــــــب، بل حىت 
فيما يتعلق بالقواعــــــــــد اإلجرائية، من قبيل القاعدة املتعلقة بقبول الوالية 

اإلجبارية لألجهزة القضائية الدولية للحماية يف مسائل املنازعات 
وبناًء عليه، تســــــــــمو اعتبارات من مرتبة عليا )اعتبارات   -  14
النظام العام الدويل( على ســــــــــلطان إرادة الدول  ويف اجلزء الســــــــــابع من 
رأيــــــــــه املخالف، ينكب القاضي كنســــــــــادو ترينداد على دراســــــــــة عناصر 
التفسري والتطبيق السليمني لبند التحكيم )املادة 22( من االتفاقية )وهي 
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عناصر تشمل معناه العادي، واألعمال التحضريية املتعلقة به، والقرارات 
الســــــــــابقة للمحكمة نفسها بشــــــــــأنه(  وبناًء على حتليله، يستنتج أن رأي 
احملكمة يف هــــــــــذه القضية الذي مفاده أن املــــــــــادة 22 من االتفاقية يضع 
“شروطًا مسبقة” يتعني أن تستوفيها دولة طرف قبل أن يكون بإمكاهنا 
اللجوء إىل هذه احملكمة، مما جيعل اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية بالغ 
الصعوبة، ال يستند، يف رأيه، إىل أّي حجة مؤيدة يف االجتهاد القضائي 
املتسق للمحكمة، وال يف التاريخ التشريعي لالتفاقية، ويتناىف مع النهج 
الذي تبنته احملكمة نفســــــــــها مؤخراً يف أمرها املؤرخ 15 تشرين األول/

أكتوبر 2008 والصادر يف هذه القضية 

وخبصوص هذه النقطة األخــــــــــرية، يذهب إىل القول إن   -  15
احملكمة ما كان هلا أن تقوض التفسري ذا احلجية الذي وضعته: فاملواقف 
املتعلقة بالقانون )واملســــــــــتقلة عن تقييم األدلة( واليت ســــــــــبق للمحكمة 
أن أيدهتــــــــــا ال ميكن، يف نظره، تغيريها ببســــــــــاطة يف اجتاه مناقض متامًا، 
 بعد فــــــــــرتة وجيزة، إرضاء ألهواء احملكمة  إذ من شــــــــــأن ذلك أن يولد 
 شــــــــــعوراً بانعــــــــــدام اليقــــــــــني القانــــــــــوين، ويصطــــــــــدم مببــــــــــدأ أساســــــــــي يف 
 القانــــــــــون اإلجرائي الــــــــــدويل، يضرب جبذوره يف عمــــــــــق الفكر القانوين 
 أال وهو مبدأ: “من سعى يف نقض ما مت على يده فسعيه مردود عليه” 

 )venire contra factum/dictum proprium non valet(

ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينداد إىل القول كذلك إنه   -  16
كان ينبغــــــــــي، يف هذه القضية، إقامة الوزن الــــــــــالزم لالعتبار، الوارد يف 
ديباجــــــــــة االتفاقية )الفقرة 1( الذي مفــــــــــاده أن مجيع الدول األعضاء قد 
تعهــــــــــدت باختاذ إجراءات مجاعية وفرديــــــــــة، )بالتعاون مع املنظمة(، بغية 
إدراك أحد مقاصد األمم املتحدة املتمثل يف “تعزيز وتشــــــــــجيع االحرتام 
واملراعاة العامليني حلقوق اإلنســــــــــان” للناس مجيعــــــــــًا، دون متييز أيًّــا كان 
نوعــــــــــه، واضعة يف االعتبار اإلعالن الــــــــــذي تردد يف كل بقاع العامل )يف 
حلظــــــــــة نادرة من حلظــــــــــات أو ومضات ُبعد النظر يف القرن العشــــــــــرين(، 
والذي أورده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــــــان والقائل بأن مجيع الناس 
يولــــــــــدون أحراراً ومتســــــــــاوين يف الكرامة واحلقوق  وقــــــــــد وهبوا العقل 

والوجدان )املادة 1(  

وخصص اجلزء الثامن من رأيه املخالف لدراسة اجتهاد   -  17
حمكمــــــــــيت الهاي )حمكمة العدل الدويل الدائمة وحمكمة العدل الدولية(، 
فيمــــــــــا يتعلق بالتحقق مــــــــــن احملاوالت أو اجلهود األوىل املســــــــــبقة إلجراء 
مفاوضــــــــــات، يف عملية التســــــــــوية القضائية للمنازعــــــــــات املعروضة على 
نظرمها  ويستنتج القاضي كنسادو ترينداد أن االجتهاد املتسق للمحكمة 
نفســــــــــها مل يســــــــــبق له أن أضفى على العنصر الوقائعي طابع “الشــــــــــرط 
املســــــــــبق” الذي يتعني استيفاؤه اســــــــــتيفاء تامًا قبل ممارسة اختصاصها  
فمحكمــــــــــة العدل الدويل الدائمة وحمكمة العــــــــــدل الدولية كانتا كلتامها 
واضحتني يف قوهلما إن حماولة التفاوض كافية، وأنه ليس هناك بتاتًا أّي 
“شرط مسبق” إلزامي يستوجب إجراء مفاوضات تسوية لكي ميارس 

أّي منهما اختصاصه يف قضية عرضت على أّي منهما 

وعلى العكــــــــــس من ذلك، ما فتئت بنود التحكيم، على   -  18
حّد قوله، تشــــــــــّكل مصدراً مهمًا الختصــــــــــاص احملكمة، بل إهنا كذلك 
على ســــــــــبيل احلجة الدامغة ال ســــــــــيما مبوجب بعــــــــــض معاهدات حقوق 
اإلنســــــــــان املتضمنة لتلك البنود )انظر أدناه(، متجهة حنو هدف إحقاق 
العدل )اجلزء التاسع(  ويأسف لتغيري النهج يف هذه القضية، برفع العتبة 
إىل مســــــــــتوى أعلى )من خالل اشــــــــــرتاط املفاوضات املســــــــــبقة( ملمارسة 
االختصاص بناًء على معاهدة حقوق اإلنسان تلك، أّي االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وتغييب طبيعة هذه املعاهدة 

املهمة من معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
وحياجــــــــــج القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأنــــــــــه ال ميكن أن   -  19
تغــــــــــرب عن ذهن املــــــــــرء احلقوق والقيم اليت هــــــــــي موضع رهان يف هذا 
املقام  فاالعتمــــــــــاد على الصيغ الشــــــــــكالنية، والرتكيز على “مصاحل” 
أو “نوايــــــــــا” الدولة، أو علــــــــــى “إرادهتا”، أو علــــــــــى املفاهيم األخرى 
املتصلة هبا، أو على اســــــــــرتاتيجيات التفاوض لدى الدول، ال ينبغي أن 
حيجــــــــــب حقيقة كون املطالبني بالعدالة، وذوي حقوقهم، هم، يف هناية 
 املطاف، بشر – كما يتبني من هذه القضية املعروضة على نظر احملكمة  
وال ميكــــــــــن للمحكمــــــــــة، يف نظــــــــــره، أن تتغاضى عن األســــــــــاس املنطقي 
ملعاهــــــــــدات حقوق اإلنســــــــــان؛ فالبحث امليكانيكــــــــــي واملؤكد عن رضا 
الدولة، وتغليبه على القيم األساسية اليت تستند إليها تلك املعاهدات لن 

يفضي إىل أّي نتيجة 
وبذلك ينتقل إىل اجلزء العاشر من رأيه املخالف، حيث   -  20
يؤكــــــــــد أنه مبوجب تلك املعاهدات، تقرتن التســــــــــوية الســــــــــلمية بإحقاق 
العدل، وهذا مــــــــــا ال ميكن حتقيقه يف قضية من هذا القبيل، دون االنتباه 
إىل معاناة الســــــــــكان ومتطلبات محايتهم  وتتبوأ هذه األمور، يف نظره، 
مكانة حمورية يف النظــــــــــر يف هذه القضية املتعلقة بتطبيق االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ولألسف الشديد فإن هذه 

ليست نظرة احملكمة يف هذه القضية 
وأكد أن إحقاق العدل مبوجب معاهدة حلقوق اإلنسان   -  21
)من قبيل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري(، يف قضية هتم العديد من 
الضحايا من قبيل هذه القضية، ال ميكن بلوغه إاّل باملراعاة الالزمة ملعاناة 
الســــــــــكان ومتطلبات محايتهم  وبدل مراعاة معاناة السكان ومتطلبات 
محايتهم بصفة خاصة، بناًء على تقييم لكامل األدلة اليت أدىل هبا الطرفان 
املتنازعان بنفسيهما، حنت احملكمة مع األسف منحى يركز أساسًا على 
العالقات بني الدولتني، وال سيما على املستوى الثنائي، ويتمحور حول 

العالقات )الدبلوماسية( بني الدولتني املعنيتني 
ويتضمــــــــــن هذا احلكم إشــــــــــارات عابــــــــــرة إىل املعاناة اليت   -  22
كابدها السكان الضحايا، رغم وجود وثائق، قدمها الطرفان املتنازعان 
إىل احملكمة، توضح جبالء اجلانب اإلنساين لألمل واملعاناة، لدى الضحايا 
الصامتــــــــــني للخالف والنزاع املســــــــــلح بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي 
وحاجتهم امللّحــــــــــة إىل احلماية  ويف تصور القاضي كنســــــــــادو ترينداد، 
ال بد من جتاوز املنظور الضيق للعالقات )الدبلوماســــــــــية( بني الدول يف 
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القانون الدويل التقليدي، ألنه من املعرتف به عمومًا أن قانون الشعوب 
املعاصر ال يتجاهل بتاتًا مصري السكان  ويف نظره، فإن اإلدراك القضائي 
ملعاناة البشر واجب من واجبات العدالة، يعمل على األقل على ختفيف 

معاناهتم 
ويالحظ أن احملكمة ســــــــــلمت، بعد 92 فقرة، بأن نزاعًا   -  23
قانونيًا قد تبلور أخرياً، يف 10 آب/أغسطس 2008، وذلك بعد اندالع 
حــــــــــرب مفتوحة ومعلنة بني جورجيا واالحتاد الروســــــــــي  وأفضى نفس 
التعليل الشــــــــــكالين باحملكمة، يف الفقــــــــــرة 70، إىل تأييد الدفع االبتدائي 
الثاين، بناًء على ما ادعي من عدم اســــــــــتيفاء “شروط مسبقة” اختلقتها 
احملكمة، وخالفت هبا اجتهادها املتسق وفقه القانون الدويل األبعد نظراً  
وحذر من أنه يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، حيتاج األفراد املعنيون، 
الذين يعيشــــــــــون أوضاعًا من شدة اهلشاشة أو الضيق، إىل مستوى أعلى 
مــــــــــن احلماية  غــــــــــري أن احملكمة، على العكس من ذلــــــــــك، طبقت معياراً 
يشرتط مســــــــــتوى أعلى من رضا الدولة ملمارسة اختصاصها  ونتج عن 

ذلك أن أحالت احملكمة النزاع احلايل إىل الطرفني املتنازعني 
ويف اجلزء احلادي عشر من رأيه املخالف، يؤكد القاضي   -  24
كنســــــــــادو ترينداد بــــــــــأن معاهدات حقوق اإلنســــــــــان صكوك حية يتعني 
تفســــــــــريها على ضوء أوضاع العيش الراهنة، حىت تستجيب للمتطلبات 
املتجددة حلماية البشر  ويسري هذا باألحرى عندما يتعلق األمر باتفاقية 
القضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري، اليت تتمحور حول املبدأ 
األساسي للمساواة وعدم التمييز الذي يرسي األسس ال لالتفاقية فقط، 
بل حــــــــــىت لكامل القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، ويندرج، يف نظره، 
يف نطــــــــــاق القواعد اآلمــــــــــرة الدولية  وتتبوأ االتفاقيــــــــــة اليت تتمتع بالعاملية 
مكانة بارزة يف قانون األمم املتحدة نفســــــــــه  فقد واجهت االتفاقية منذ 
اعتمادها وتصدت النتهاك جســــــــــيم اللتزام ناجم عن قاعدة آمرة )وهو 
التحرمي املطلق للتمييز العنصري(، ونشــــــــــأت عنها التزامات ذات حجية 
مطلقة جتاه الكافة، ومارست تأثرياً على الصكوك الدولية الالحقة على 

املستوى العاملي )مستوى األمم املتحدة( 
ويأســــــــــف ألن احملكمة مل تشر يف أّي مكان من حكمها   -  25
إىل التطبيــــــــــق الفعلي الذي حظيت به االتفاقية يف املمارســــــــــة، على مدى 
العقود األخرية، مما جعلها حتقق موضوعها والغرض منها، لفائدة ماليني 
البشــــــــــر  ومل تعرتف احملكمة يف أّي مكان مــــــــــن حكمها بأن االتفاقية – 
شــــــــــأهنا يف ذلك شــــــــــأن معاهدات حقوق اإلنسان األخرى – صك حي 
اكتســــــــــب حياة خاصة به، بصورة مستقلة عما افرُتض أو خُتيل من نوايا 
لدى واضعيها منذ ما يقارب نصف قرن  وحىت يف نطاق املنظور اجلامد 
الذي تبنته احملكمة، فإنه يف الوقت الذي كانت تصاغ فيه االتفاقية كان 
مثة من كان يؤيد فعاًل التســــــــــوية اإللزامية للمنازعات، ممن أشــــــــــار إليهم 

القاضي نفسه 
ومع تطور القانون الدويل املعاصر، ينطبق هذا باألحرى   -  26
يف الوقت الراهن، يف عام 2011، فيما يتعلق بااللتزامات الناشــــــــــئة عن 
االتفاقية، وغريها من معاهدات حقوق اإلنسان  غري أن احملكمة، يف هذا 

احلكم، أيدت، من منظور خمتلف متامًا، الدفع االبتدائي الثاين، مســــــــــتندة 
إىل تعليلهــــــــــا النصي أو اللفظي الصرف املتعلق ببند التحكيم )املادة 22( 
مــــــــــن االتفاقية  وال يقف املرء يف أّي مكان مــــــــــن احلكم على اعتبارات 
ذات طبيعة سياقية، أو على أّي حماولة لربط بند التحكيم ذاك مبوضوع 

االتفاقية وغرضها، مع مراعاة جوهر وطبيعة االتفاقية برمتها 
ومل تراع احملكمة يف أّي مكان من احلكم األمهية التارخيية   -  27
 لالتفاقيــــــــــة باعتبارهــــــــــا معاهدة رائــــــــــدة من معاهدات حقوق اإلنســــــــــان، 
وما هلا من طابع معاصر مســــــــــتمر يف التصــــــــــّدي للتحّديات اجلديدة اليت 
تشكل شاغاًل مشروعًا للبشرية، وذلك بغرض تفسري بند التحكيم الذي 
تتضمنه  ونتيجة لقرارها، حرمت احملكمة نفسها من البت فيما إذا كان 
هذا النزاع )الذي خلف العديد من الضحايا( يندرج يف إطار االتفاقية  
ويتبني من النتيجة املؤسفة اليت خلفتها هذه القضية أنه، رغم كل جوانب 
التقدم الذي أحرز لفائدة الكرامة اإلنسانية يف إطار االتفاقية، ال تزال مثة 
أشــــــــــواط طويلة يتعني قطعها: فالكفاح من أجل إحقاق حقوق اإلنسان 

كفاح ال ينتهي، على غرار أسطورة سيزيف، على حّد قوله 
ويف اجلزء الثاين عشر من رأيه املخالف، يشدد القاضي   -  28
كنســــــــــادو ترينداد على أنه، بناًء على كل االعتبارات الســــــــــالفة الذكر، 
يتعارض موقفه فيما يتعلق بكل النقاط اليت تشكل موضوع هذا احلكم، 
 تعارضًا جليًا مع الــــــــــرأي الذي تبنته احملكمة  وباإلضافة إىل ذلك، فإنه 
ال ينــــــــــدرج متامًا يف اإلطــــــــــار املفاهيمي لرأي األقليــــــــــة املخالف، بل إنه 
يتجاوز ذلك اإلطار  فموقفه املخالف يستند إىل تقييم األدلة املدىل هبا 
أمام احملكمة، ويويل هلا أمهية، بل إنه يســــــــــتند فوق ذا وذاك إىل مســــــــــائل 

مبدئية، يويل هلا أمهية أكرب 
وأضاف قوله إن االجتهاد القضائي الدويل املتعلق حبقوق   -  29
اإلنســــــــــان ما فتئ يؤكد على أن أحكام معاهدات حقوق اإلنسان تفسر 
بطريقة تضمــــــــــن تلك احلقوق ضمانًا فعليــــــــــًا؛ ويف هذا الصدد، ال تضع 
املادة 22 من االتفاقية أّي “شروط مسبقة” إلزامية للجوء إىل احملكمة  
ففرض تلك “الشــــــــــروط املسبقة” حيث ال وجود هلا، يعين نصب عقبة 
ال داعي هلا وال أســــــــــاس هلا يف وجه الوصول إىل العدالة يف إطار معاهدة 
حلقوق اإلنسان  فعلى احملكمة أن تظل مراعية لألساس املنطقي ملعاهدات 

حقوق اإلنسان 
وأخريًا، يقوم القاضي كنسادو ترينداد يف اجلزء الثالث   -  30
 عشــــــــــر من رأيه املخالــــــــــف، مبراجعة معضلة قدميــــــــــة – واجهتها احملكمة 
كمــــــــــا واجهتهــــــــــا الدول اليت متثــــــــــل أمامها – يف إطار قانون الشــــــــــعوب 
املعاصر  وهذه املعضلة القدمية، اليت هلا تأثري مباشر على حاضر العدالة 
الدولية ومســــــــــتقبلها، ال ميكن، يف نظره، مراجعتها اســــــــــتناداً إىل عقائد 
قدمية بائدة نشــــــــــأت يف عهود غابرة، بناًء على مفاهيم “إرادة” الدولة، 
أو “مصاحلها” أو نواياها  واإلصرار على تلك العقائد لن يشــــــــــّكل أّي 
معضلة ألن من شــــــــــأنه أن يفضي إىل مجــــــــــود القانون الدويل أو حتجره  
فليــــــــــس مثة ما هو أنأى عن محاية احلقوق أو ما هو أشــــــــــد تعارضًا معها 

من هذه العقائد 
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وبإحالة هذا النزاع إىل الطرفني املتنازعني، لتسويته بأّي   -  31
وسيلة أخرى )سياسية أو غريها( يرغبان يف استخدامها، حرمت احملكمة 
نفسها من أمور منها فرصة أن تقرر، يف مرحلة اجلوهر الالحقة احتمااًل، 
مــــــــــا إذا كانت األحداث املشــــــــــار إليها يف الشــــــــــكوى املودعة هلا، واليت 
تســــــــــببت يف العديد من الضحايا، تندرج يف نطاق األحكام ذات الصلة 
من االتفاقية  ويف نظره، فــــــــــإن هذا القرار يقوض اآلثار ذات الصلة من 
االتفاقيــــــــــة )مبا فيها بند التحكيم املنصــــــــــوص عليه يف املادة 22( والوالية 

اإلجبارية للمحكمة نفسها مبوجب تلك االتفاقية 

وأضــــــــــاف قوله إنه نظــــــــــراً هلذه الظروف، فــــــــــإن احملكمة   -  32 
ال ميكنهــــــــــا أن تظل رهينة رضا الدولة  وال ميكنها أن تظل تبدي ســــــــــعيًا 
غريزيًا ومتواصاًل للتأكد من رضا الدولة، بدرجة جتعلها تتعامى عن أمهية 
إحقــــــــــاق العدل  فاللحظة اليت يتجلى فيهــــــــــا رضا الدولة هي اللحظة اليت 
تقــــــــــرر فيها الدولة املعنية أن تصبــــــــــح طرفًا يف معاهدة – من قبيل معاهدة 
حقوق اإلنســــــــــان اليت تتعلق هبا هذه القضيــــــــــة، أال وهي االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصــــــــــري  وال جيوز أن يظل تأويل 
تلك املعاهدة وتطبيقها السليم خاضعني باستمرار لبحث متواتر عن رضا 
الدولة  فرضا الدولة ليس ركنًا من أركان تفسري املعاهدات  وهذا ما من 
شأنه أن جيعل املعاهدة حرباً على ورق دون مربر، يف حني أن معاهدات 

حقوق اإلنسان يراد هبا أن تكون صكوكًا حية، ناهيك عن روحها 

ويذكــــــــــر القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بــــــــــأن “اآلباء   -  33
املؤسسني” لقانون الشــــــــــعوب )droit des gens( ما كانوا يتصورون 
 أن الرضا الفردي للدول الناشئة هو املصدر األخري اللتزاماهتا القانونية  
وما احلصيلة املؤســــــــــفة هلــــــــــذه القضية املعروضة علــــــــــى احملكمة إاّل نتيجة 
حتمية إليثار رضا الدولة بصورة غري مالئمة وغري شــــــــــرعية، حىت على 
حساب القيم األساسية املعنية اليت تستند إليها االتفاقية واليت تدعو إىل 

إحقاق العدل 

ويف نظــــــــــره، آن األوان للمحكمة لكي جتســــــــــد التزامها   -  34
برسالتها – كما يتصورها – عند حل قضايا، من قبيل القضية املعروضة 
عليهــــــــــا، يف إطار ممارســــــــــتها الختصاصها بناًء علــــــــــى معاهدات حقوق 
اإلنسان، مراعية األساس املنطقي لتلك املعاهدات وطبيعتها وجوهرها، 
مع كل النتائج القانونية اليت تســــــــــتتبعها  وال جيوز هلذه احملكمة أن تدأب 
على تغليب رضا الدولة على كل شيء آخر، مراراً وتكراراً، حىت وإن 

أبدت تلك الدول رضاها فعاًل وقت تصديقها على تلك املعاهدات 

وال جيــــــــــوز أن تظــــــــــل احملكمة تصر على التفســــــــــري احلريف   -  35
أو اللفظــــــــــي اجلامد لعبارات بنــــــــــود التحكيم املنصــــــــــوص عليها يف تلك 
املعاهدات، مســــــــــتنبطة “شروطًا مسبقة” منها ملمارسة اختصاصها، يف 
موقف يذكر مبمارسة التحكيم الدويل التقليدي  وواصل قائاًل إنه عندما 
يتعلق األمر مبعاهدات حقوق اإلنسان، فإنه يلزم، يف نظره، التغلب على 
ســــــــــطوة اجلمود، وإقرار وتطوير الواليــــــــــة اإلجبارية للمحكمة بناًء على 
بنود التحكيم الواردة يف تلك املعاهدات  وعلى كل حال، فإن البشــــــــــر 

هم الذين حُيَمون مبوجبها، ويتعني تناول بنود التحكيم تلك يف عالقتها 
احلتمية بطبيعة وجوهر معاهدات حقوق اإلنسان املعنية، بكاملها 

ويزعم القاضي كنسادو ترينداد أنه من زاوية املتقاضني،   -  36
باعتبارهم ذوي احلقوق احملمية، تتعلق بنود التحكيم من قبيل املادة 22 
من االتفاقية مباشرة بإتاحة وصوهلم إىل العدالة، حىت وإن كانت الدول 
األطراف يف معاهدات حقوق اإلنســــــــــان تلك هي اليت تودع شــــــــــكاوى 
مبوجبها لدى احملكمة  فاملتقاضون يف هناية املطاف هم البشــــــــــر املعنيون  
ومن هذا املنظور اإلنســــــــــاين، الذي يتماشى مع الغاية من إنشاء حمكمة 
الهاي )حمكمــــــــــة العدل الدويل الدائمة، وحمكمة العــــــــــدل الدولية(، فإن 
فرض “شــــــــــرط مسبق” إلزامي يســــــــــتوجب املفاوضات املسبقة ملمارسة 
اختصاص احملكمة يعين، يف نظره، نصب عقبة مؤسفة للغاية وال أساس 

هلا أمام الوصول إىل العدالة 

إن إحقاق العدل واجــــــــــب يتعني على احملكمة أن تضعه   -  37
يف اعتبارهــــــــــا علــــــــــى الدوام  وقلما يتأتى بلوغه مــــــــــن منظور صارم يركز 
علــــــــــى إرادة الدولة، وعلى البحث املتواتر عــــــــــن رضا الدولة  وال ميكن 
للمحكمــــــــــة، من منظوره، أن تتشــــــــــدق مبا تفرتض أنــــــــــه ميثل “نوايا” أو 
“إرادة” الدولة  والتفســــــــــري الســــــــــليم ملعاهدات حقوق اإلنسان )انظر 
أعاله( هو ذلك التفسري الذي يتم ملا فيه املصلحة العليا للبشر، الذين من 
أجل محايتهم متجد الدول معاهدات حقوق اإلنسان وتعتمدها  فمنطق 

اإلنسانية يسمو فوق منطق الدولة العتيق 

ويأسف كثرياً لكون حكم احملكمة احلايل غابت عنه كليًا   -  38
هذه النقطة: إذ انســــــــــاق مع التمجيد االعتيادي لرضا الدولة، الذي نعته 
)يف الفقرة 110( بـ “املبدأ األساسي للرضا”  ويطعن القاضي كنسادو 
ترينداد يف هذا الرأي، إذ يرى أن الرضا ليس “أساسيًا”، بل ليس حىت 
جمرد “مبدأ”  وما هو “أساســــــــــي”، أّي ما يرسي أسس احملكمة، منذ 
إنشائها، هو واجب إحقاق العدل عن طريق الوالية اإلجبارية  وما رضا 
الدولة إاّل قاعدة تراعى يف ممارســــــــــة الواليــــــــــة اإلجبارية من أجل إحقاق 
العدل  وهو وسيلة ال غاية، وشرط إجرائي، ال ركن من أركان تفسري 

املعاهدات  وال يندرج قطعًا يف زمرة املبادئ األساسية 

ويف رأي القاضي كنسادو ترينداد، فإن املبادئ األساسية   -  39
هي مبادئ من قبيل مبدأ “العقد شريعة املتعاقدين” ومبدأ املساواة وعدم 
التمييز )على مستوى القانون املوضوعي( وتكافؤ وسائل الدفاع – على 
مســــــــــتوى القانون اإلجرائي(  وعالوة على ذلك، فإن املبدأ األساســــــــــي 
 )corpus juris( هو مبدأ اإلنسانية )الذي يتخلل كامل جمموعة قواعد
القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، والقانون اإلنســــــــــان الدويل والقانون 
الــــــــــدويل لالجئني(  وباإلضافة إىل ذلك، فإن املبدأ األساســــــــــي هو مبدأ 
كرامة شخص اإلنسان )الذي يرســــــــــي األساس للقانون الدويل حلقوق 
اإلنســــــــــان(  وزيادة على ذلك، فإن املبادئ األساســــــــــية للقانون الدويل 
هــــــــــي تلك املنصوص عليها يف املــــــــــادة 2 من ميثاق األمم املتحدة )وأعيد 
تأكيدها يف إعالن األمم املتحدة ملبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات 
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الوديــــــــــة والتعاون بــــــــــني الدول وفقًا مليثاق األمم املتحــــــــــدة الذي اعتمدته 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1970( 

ويف رأي القاضي كنســــــــــادو ترينداد، تلك بعض املبادئ   -  40
األساســــــــــية اليت تضفي على النظام القانوين الدويل بعده القيمي القطعي  
وتلك بعض املبادئ األساســــــــــية احلقيقية الــــــــــيت تنم عن قيم تلهم جمموعة 
قواعد النظام القانوين الدويل، وترســــــــــي األســــــــــس هلــــــــــذا النظام يف هناية 
املطاف  فاملبادئ األساســــــــــية جتسد النظام القانوين الدويل، وتنقل فكرة 

العدالة املوضوعية )اخلاصة بالقانون الطبيعي( 

ويضيف قائاًل إن رضا الدولة، بدوره، ال ينتمي إىل جمال   -  41
املبادئ األساسية؛ واللجوء إليه ختل عن قانون الشعوب ملصلحة الدول  
فهو قاعدة تراعى )وال أحد ينكر ذلك( جلعل التسوية القضائية للمنازعات 
الدولية أمراً ممكنًا  وبالنسبة هلذه احملكمة اليت أنشئت بصفتها حمكمة عدل 
دولية، يظل إحقاق العدل مثاًل مل يتحقق بعد يف التقاضي بشــــــــــأن قضايا 
حقوق اإلنســــــــــان املعروضــــــــــة عليها – كما يتبني ذلك لألســــــــــف من هذا 
احلكم، نظراً للرتجيح غري املربر لرضا الدولة  ويستنتج القاضي كنسادو 
ترينداد بأن تلك القاعدة أو الشــــــــــرط اإلجرائي – ســــــــــيتقلص إىل حجمه 
احلقيقي عندما يدرك املرء أن الضمري يسمو على اإلرادة  وهذا ما يوجز 
معضلة قدمية )واجهتها احملكمة كمــــــــــا واجهتها الدول اليت متثل أمامها(، 

ومتت مراجعتها يف رأيه املخالف يف إطار قانون الشعوب املعاصر 

الرأي المستقل للقاضي غرينوود

يــــــــــرى القاضي غرينــــــــــوود أن اختاذ احملكمة لقــــــــــرار، بناًء على طلب 
لإلشــــــــــارة بتدابري مؤقتة للحماية، يقضي بأن مثــــــــــة فيما يبدو ألول وهلة 
أساســــــــــًا الختصاص احملكمة ال يقيد احملكمة بــــــــــأّي وجه من الوجوه يف 
مراحــــــــــل الحقة من الدعوى  فالقرار املتخذ عــــــــــام 2008 والذي يفيد 
باحتمال أن يكون مثة أساس الختصاص احملكمة ال يتناىف بأّي معىن من 
املعــــــــــاين مع قرارها يف حكمها اليوم بأن االختصاص مل يثبت  وســــــــــبب 
عدم قيام االختصاص هو أن املادة 22 من االتفاقية تفرض شرطًا مسبقًا 
مل يتــــــــــم اســــــــــتيفاؤه ألن جورجيا مل تبذل حماولة كافية للتفاوض بشــــــــــأن 

النـزاع احملدد املتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية قبل جلوئها إىل احملكمة 

الرأي المستقل للقاضية دونوهيو

تشري القاضية دونوهيو، يف رأيها املستقل، إىل أهنا تنضم إىل الرئيس 
أووادا والقاضيني ســــــــــيما وأبراهام والقاضي اخلاص غايا يف رأي خمالف 
بشــــــــــأن الدفع االبتدائي الثاين لروسيا  مث توضح أهنا وإن صوتت لفائدة 
القرار يف احلكم القاضي برفض الدفع االبتدائي األول لروســــــــــيا، ختتلف 
مــــــــــع النهج املتبع يف احلكم جتاه مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت مثة “نزاع” بني 
جورجيا وروســــــــــيا فيما يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء 
على مجيع أشــــــــــكال التمييز العنصري  وعلى وجه التحديد، ترفض تبين 
احلكــــــــــم لفكرة تفيد بــــــــــأن “النزاع” ال ميكن أن يقــــــــــوم إاّل عندما يديل 

الطــــــــــرف املدعى عليه ببيانات معارضة قبل إيداع العريضة  كما ترفض 
أسلوب احملكمة يف فحص املستندات والبيانات املدرجة يف السجل 

أواًل، تذكر القاضية دونوهيو بأن مســــــــــألة ما إذا كان النزاع قائمًا 
بني الطرفني، بشــــــــــأن االتفاقية يف تاريخ تقدمي العريضة مســــــــــألة “تقدير 
موضوعــــــــــي” للمحكمة  ويف قيامها بذلــــــــــك التقدير، ال تقتصر احملكمة 
على النظر فيما إذا كانت جورجيا قد أشــــــــــعرت روســــــــــيا مبطالباهتا، أو 
ما إذا كانت روســــــــــيا قد ردت على تلك املطالبات، قبل التاريخ الذي 
أودعت فيه جورجيا عريضتها  ولقد سبق للمحكمة أن أوضحت، بأنه 
عند تقرير قيام نزاع، ميكن إثبات وضع طرف أو موقفه باالســــــــــتنتاج  
كما اســــــــــتندت احملكمة إىل بيانات أديل هبــــــــــا يف أثناء الدعوى املعروضة 
عليها لتؤكد وجود آراء متعارضة، وبالتايل قيام نزاع قانوين  وباإلضافة 
إىل ذلك، تشــــــــــري القاضية دونوهيو إىل أنه ال يوجد شــــــــــرط عام يوجب 
اإلشعار املسبق باملطالبات أو بالنية يف تقدمي تلك املطالبات إىل احملكمة 
وهلذه األســــــــــباب، ترفض القاضية دونوهيــــــــــو التكييف الذي وضعه 
احلكم للعبارة اليت كثرياً ما استشــــــــــهد هبا واملســــــــــتقاة من قضييت جنوب 
غرب أفريقيا )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ وليربيا ضد جنوب أفريقيا(، 
الدفوع االبتدائية( – واليت مفادها أنه لكي يقوم النزاع، ال بد من إثبات 
أن مطالبــــــــــة طرف “يعارضها إجيابًا” الطــــــــــرف اآلخر – وهو التكييف 
الذي يفرض شــــــــــرطًا شكليًا يســــــــــتوجب أن يقوم الطرفان بتبادل لآلراء 
قبل اللجوء إىل احملكمة  بل على العكس من ذلك، تعد مســــــــــألة ما إذا 
كانت املطالبة قد لقيت “معارضة إجيابية” جزًءا ال يتجزأ من “التقدير 
املوضوعي” للمحكمة بشأن ما إذا كان مثة نزاع فعلي جار بني الطرفني 
يف قضية منازعة، وذلك استناداً إىل جمموع املعلومات املعروضة عليها 

ثانيًا، تســــــــــتنتج القاضية دونوهيو أنه، حىت وإن ُقبل الرأي القانوين 
الذي تبناه احلكم، فإن مثة أدلة كافية تثبت أن نزاعًا بشــــــــــأن تفســــــــــري أو 
تطبيق االتفاقية قد قام قبل 9 آب/أغسطس 2008، وهو التاريخ الذي 
حدده احلكم باعتباره تاريخ بدء النزاع ألغراض املادة 22 من االتفاقية  
ويف نظرها، فإن الســــــــــجل، إذا ُأخذ برمته، يثبــــــــــت بأن جورجيا ادعت 
حدوث ســــــــــلوك يعترب متييزاً عرقيًا وادعت أن روسيا مسؤولة عن ذلك 
السلوك، وأن روســــــــــيا عارضت هذه االدعاءات  وعلى سبيل املفارقة، 
فإن احلكم ال يويل أّي قيمة ثبوتية ألّي مستند فردي إذا مل يدع املستند 
ســــــــــلوكًا ميكن التقاضي بشأنه مبوجب االتفاقية ومل يسند املسؤولية عن 
ذلك الســــــــــلوك إىل روسيا  ومسألة ما إذا كانت جورجيا قد اضطلعت 
بعبء إثبات طائفة من املســــــــــائل القانونية والوقائعية يف خرق لالتفاقية 
ارتكبته روســــــــــيا مسألة كانت ســــــــــتكون ذات صلة باملوضوع لو كانت 
احملكمــــــــــة تنظر يف جوهر الدعوى، لكن ليس هذا هو اإلثبات املطلوب، 
حيــــــــــث تقتصر املهمة املنوطة باحملكمة علــــــــــى حتديد ما إذا كان مثة نزاع 
بشــــــــــأن االتفاقيــــــــــة  ويف رأي القاضية دونوهيو، فإن الســــــــــجل الوقائعي 
املعروض على احملكمة كاف لتأكيد أن للطرفني آراء متعارضة بشــــــــــأن 
مســــــــــائل تندرج يف موضوع االتفاقية، وأن النزاع بالتايل كان قائمًا قبل 

فرتة النزاع املسلح يف آب/أغسطس 2008 
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وتالحظ القاضية دونوهيو كذلك بــــــــــأن قرار احملكمة القاضي بأن 
النزاع بني جورجيا وروســــــــــيا مل يبدأ إاّل يف 9 آب/أغسطس 2008 له 
نتائج ملموســــــــــة على حتليلها للدفع االبتدائي الثاين والذي يصرف نظره 

عن كل اشتباك بني جورجيا وروسيا قبل هذا التاريخ 

ويف اخلتام، تعرب القاضية دونوهيو عن قلقها لكون حكم احملكمة 
قــــــــــد وضع عقبات إجرائية جديدة من شــــــــــأهنا أن تقوض االختصاص يف 
القضايا اليت ســــــــــتعرض عليها مستقباًل، ولعل هذا ما يضر بالدول ذات 

املوارد احملدودة أو القليلة اخلربة يف التعامل مع احملكمة 

 185 – االختصاص القضائي وإنفاذ األحكام في المسائل المدنية والتجارية 
)بلجيكا ضد سويسرا( )وقف الدعوى(

األمر الصادر في 5 نيسان/أبريل 2011

يف القضيــــــــــة املتعلقــــــــــة باالختصــــــــــاص القضائي وإنفــــــــــاذ األحكام يف 
املســــــــــائل املدنية والتجارية )بلجيكا ضد سويسرا(، أصدر رئيس حمكمة 
العدل الدولية أمراً صادراً يف 5 نيســــــــــان/أبريل 2011، سجل فيه وقف 

اإلجراءات وأوعز فيه بشطب القضية من جدول احملكمة 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا – آمور، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وفيما يلي نص األمر:
“إن حمكمة العدل الدولية، املشكلة على النحو الوارد أعاله، 
إذ تأخذ يف االعتبار املادة 48 من النظام األساســــــــــي للمحكمة 

والفقرة 2 من املادة 89 من الئحة احملكمة،
وإذ تأخــــــــــذ يف االعتبار الطلــــــــــب الذي أودع يف قلم احملكمة يف 
21 كانون األول/ديســــــــــمرب 2009، والذي أقامت مملكة بلجيكا 

مبوجبه دعوى ضد االحتاد السويسري فيما يتعلق بنزاع بشأن:
‘تفسري وتطبيق اتفاقية لوغانو املؤرخة 16 أيلول/سبتمرب 
1988 بشــــــــــأن االختصاص القضائي وإنفاذ األحكام يف 
املســــــــــائل املدنية والتجاريــــــــــة    ، فضاًل عن تطبيق قواعد 
القانون الدويل العام اليت حتكم ممارســــــــــة ســــــــــلطة الدولة، 
وخباصة يف املســــــــــائل القضائية    ]، وفيما يتعلق[ بقرار 
احملاكم السويسرية عدم االعرتاف حبكم أصدرته حماكم 
بلجيكيــــــــــة وعدم وقف الدعوى الــــــــــيت بدأت فيما بعد يف 

سويسرا بشأن موضوع النزاع نفسه’،
وإذ تأخذ يف االعتبار األمر املؤرخ 4 شــــــــــباط/فرباير 2010، 
الذي حّددت احملكمة مبوجبه، مع مراعاة موافقة الطرفني وظروف 
القضية، تاريخ 23 آب/أغســــــــــطس 2010 موعــــــــــداً هنائيًا إليداع 

مذكرة من جانب مملكة بلجيكا و25 نيسان/أبريل 2011 موعداً 
هنائيًا إليداع مذكرة مضادة من جانب االحتاد السويسري،

وإذ تأخذ يف االعتبار األمر املؤرخ 10 آب/أغسطس 2010، 
الــــــــــذي قام رئيس احملكمة مبوجبه، بنــــــــــاًء على طلب مملكة بلجيكا، 
بتمديد املوعد النهائي اليداع املذكرة إىل 23 تشرين الثاين/نوفمرب 
2010 واملوعــــــــــد النهائي اليداع املذكرة املضادة إىل 24 تشــــــــــرين 

األول/أكتوبر 2011،

وإذ تضــــــــــع يف االعتبار أن مذكرة مملكة بلجيكا قد أودعت يف 
األجل احملّدد بعد متديده،

وإذ تأخذ يف االعتبار الدفوع االبتدائية بشأن اختصاص احملكمة 
ومقبولية الطلب اليت قدمها االحتاد السويسري يف 18 شباط/فرباير 
2011، يف احلــــــــــدود الزمنية املنصوص عليها يف الفقرة 1 من املادة 

79 من الئحة احملكمة،

وحيث إن وكيل مملكة بلجيكا ذكر، يف رســــــــــالة مؤرخة 21 
آذار/مارس 2011 تلّقى قلم احملكمة نسخة منها بالفاكس يف اليوم 

نفسه، أن االحتاد السويسري، يف دفوعه االبتدائية،

‘أشار إىل أن إحالة احملكمة العليا االحتادية ]السويسرية[
يف حكمها الصادر يف 30 أيلول/سبتمرب 2008 إىل عدم 
االعرتاف حبكم حمكمة بلجيكية يف املســــــــــتقبل ليست له 
قوة حجية األمر املقضي به وليس ملزمًا سواء للمحاكم 
الكانتونيــــــــــة الدنيا أو للمحكمة العليا االحتادية نفســــــــــها، 
وبنــــــــــاًء على ذلك ال يوجد ما حيول دون االعرتاف حبكم 
بلجيكي، مبجــــــــــرد صدوره، يف سويســــــــــرا وفقًا ألحكام 

املعاهدات السارية’؛

وحيــــــــــث إنه أضاف أنــــــــــه ‘يف ضوء بيانه، تــــــــــرى بلجيكا،     
بالتنســــــــــيق مع مفوضية االحتاد األورويب، أنه ميكنها وقف الدعوى 
اليت أقامتها ضد سويسرا؛ وحيث إن وكيل بلجيكا أشار، مبوجب 
الرسالة نفسها، إىل املادة 89 من الئحة احملكمة، وبناًء على ذلك، 
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يطلب إىل احملكمة إصدار أمر يســــــــــجل وقــــــــــف ]بلجيكا[ للدعوى 
ويوعز بشطب القضية من اجلدول العام’؛

وحيث إنه مت إرســــــــــال نسخة من الرسالة املذكورة على الفور 
إىل حكومة االحتاد السويســــــــــري، اليت أحيطت علمًا بأنه مت حتديد 
28 آذار/مــــــــــارس 2011 موعــــــــــداً هنائيًا كما هو منصوص عليه يف 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 89 من الئحــــــــــة احملكمة، والذي ميكن لالحتاد 

السويســــــــــري أن يذكر يف غضونه مــــــــــا إذا كان يعرتض على وقف 
الدعوى أم ال،

وحيث إن االحتاد السويســــــــــري مل يعرتض على وقف الدعوى 
املذكورة يف غضون املوعد النهائي احملّدد مبوجب هذا،

تسجل رمسيًا وقف مملكة بلجيكا للدعوى،
وتأمر بشطب القضية من اجلدول ”

186 - النـزاع اإلقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا( )طلب من كوستاريكا لإلذن بالتدخل(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011
يف احلكم الذي أصدرته احملكمة، يف 4 أيار/مايو 2011، بشــــــــــأن 
العريضة املودعة من كوستاريكا، مبوجب املادة 62 من النظام األساسي 
للمحكمــــــــــة، لإلذن هلا بالتدخــــــــــل يف القضية املتعلقة بالنــــــــــزاع اإلقليمي 
والبحــــــــــري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(، خلصت احملكمة بأغلبية تســــــــــعة 
أصوات مقابل ســــــــــبعة أصوات إىل عدم جواز قبول العريضة املقدمة من 

هندوراس 
لة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة احملكمة ُمشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوســــــــــف، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضيان اخلاصان كوت، 

وغايا؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 91( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة أصوات،
تقضي بعدم جواز قبول عريضــــــــــة اإلذن بالتدخل يف الدعوى 
اليت قدمتها مجهورية كوســــــــــتاريكا مبوجب املــــــــــادة 62 من النظام 

األساسي للمحكمة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

وشوي؛ والقاضي اخلاص كوت؛
املعارضون: القضاة اخلصاونة، وسيما، وأبراهام، وكنسادو 

ترينداد، ويوسف، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص غايا” 
*

*  *

وذيّــــــــــل كل من القاضيني اخلصاونة وأبراهــــــــــام حكم احملكمة برأي 
خمالــــــــــف؛ وذّيل القاضي كيث حكم احملكمة بإعــــــــــالن؛ وذّيل القاضيان 
كنســــــــــادو ترينداد ويوسف حكم احملكمة برأي خمالف مشرتك؛ وذيلت 
القاضية دونوهيو حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذّيل القاضي اخلاص غايا 

حكم احملكمة بإعالن 
*

*  *
وقائع الدعوى )الفقرات 1 - 18(

تبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن مجهورية نيكاراغوا )املشار إليها فيما 
بعد باســــــــــم “نيكاراغوا”( أودعت يف 6 كانون األول/ديسمرب 2001 
يف قلــــــــــم احملكمة عريضة إلقامة دعوى ضد مجهورية كولومبيا )املشــــــــــار 
إليها فيما بعد “كولومبيا”( فيما يتعلق بنزاع يتكون من “جمموعة من 
املســــــــــائل القانونية املرتابطة العالقة” بني الدولتني “بشأن حقوق إقليمية 

وتعيني احلدود البحرية” غرب البحر الكاريبـي 
وكأســــــــــاس الختصاص احملكمة، احتُــــــــــج يف العريضة بأحكام املادة 
احلادية والثالثني من املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية، املوقعة يف 30 
نيســــــــــان/أبريل 1948، واملعروفة رمسيًا، وفقًا للمادة الستني منها، باسم 
“ميثاق بوغوتا” )واليت يشار إليها على هذا النحو فيما بعد(، وكذلك 
اإلعالنات الصادرة عن الطرفني مبوجب املادة 36 من النظام األساسي 
حملكمــــــــــة العدل الدويل الدائمة، واليت تعترب، بالنســــــــــبة للفرتة اليت ال تزال 
ســــــــــارية فيها، مبثابة قبول للوالية اإلجبارية هلذه احملكمة عماًل بالفقرة 5 

من املادة 36 من نظامها األساسي 
ويف 25 شــــــــــباط/فرباير 2010، أودعــــــــــت مجهورية كوســــــــــتاريكا 
)املشار إليها فيما بعد باسم “كوستاريكا”( عريضة لإلذن هلا بالتدخل 
يف القضية عماًل باملادة 62 من النظام األساسي  وذكرت بصفة خاصة 
يف هذه العريضة أن تدخلها “سيكون له غرض حمدود هو إبالغ احملكمة 
بطابع احلقوق واملصاحل القانونية لكوســــــــــتاريكا والسعي لضمان أاّل يؤثر 
قرار احملكمة بشــــــــــأن احلدود البحرية بني نيكاراغوا وكولومبيا على هذه 
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احلقــــــــــوق واملصاحل”  ووفقًا للفقرة 1 من املادة 83 من الئحة احملكمة، 
ُأرسلت نسخ مصدقة من عريضة كوستاريكا على الفور إىل نيكاراغوا 
وكولومبيــــــــــا، وُدعيــــــــــت كل منهما لتقدمي مالحظــــــــــات خطية على هذه 

العريضة 
ويف 26 أيار/مايو 2010، قدمت حكومتا نيكاراغوا وكولومبيا، 
ضمن املوعــــــــــد النهائي الذي حّددته احملكمة هلــــــــــذا الغرض، مالحظات 
خطية على طلب كوستاريكا اإلذن هلا بالتدخل  وأوضحت نيكاراغوا 
يف مالحظاهتا األســــــــــس اليت تســــــــــتند إليها، بصورة خاصة، يف اعتبار أن 
هذا الطلب ال ميتثل للنظام األساســــــــــي للمحكمة والئحتها  وأوضحت 
كولومبيــــــــــا مــــــــــن جانبها يف مالحظاهتا األســــــــــباب الــــــــــيت تدفعها إىل عدم 
االعــــــــــرتاض على الطلب املذكور  وبعــــــــــد أن رأت احملكمة أن نيكاراغوا 
قــــــــــد اعرتضت على الطلب، فقد ُأخطر الطرفان وحكومة كوســــــــــتاريكا 
مبوجب رســــــــــائل بعث هبا إليها رئيس قلم احملكمة بتاريخ 16 حزيران/
يونيه 2010، بأن احملكمة ستعقد جلسات استماع، وفقًا للفقرة 2 من 
املادة 84 من الئحة احملكمة، لالســــــــــتماع إىل مالحظات كوستاريكا، 

الدولة اليت تطلب التدخل، ومالحظات طريف القضية 
ويف جلســــــــــات االستماع العامة اليت ُعقدت بشأن ما إذا كان ميكن 
املوافقة على طلب كوســــــــــتاريكا اإلذن هلا بالتدخــــــــــل، ُقدِّمت البيانات 

التالية:
بالنيابة عن حكومة كوستاريكا،

“]ُيطلب إىل احملكمة[ التكرم     مبنح مجهورية كوســــــــــتاريكا احلق 
يف التدخل، كي حتيط احملكمة علمًا مبصاحلها ذات الصفة القانونية 
الــــــــــيت قد يؤثر فيها احلكم يف هــــــــــذه القضية، وذلك وفقًا للمادة 62 

من النظام األساسي 
وتلتمس ]كوستاريكا[ تطبيق أحكام املادة 85 من النظام األساسي 

للمحكمة، وهي:

الفقــــــــــرة 1: ‘ُتزوَّد الدولة املتدخلة بنســــــــــخ مــــــــــن وثائق املرافعة   -
واملســــــــــتندات املرفقة هبا، وحيق هلا تقدمي بيان خطي يف غضون 

أجل حتّدده احملكمة’،
الفقــــــــــرة 3: ‘للدولــــــــــة املتدخلة أن تقدم أثناء املرافعة الشــــــــــفوية   -

مالحظاهتا حول موضوع التدخل’ ” 
بالنيابة عن حكومة نيكاراغوا،

“وفقــــــــــًا للمادة 60 مــــــــــن الئحة احملكمة وبالنظــــــــــر إىل طلب اإلذن 
بالتدخل الذي قدمته مجهورية كوســــــــــتاريكا وللمرافعات الشفوية، 

تستنتج مجهورية نيكاراغوا بكل احرتام:
أن الطلب الذي قدمته مجهورية كوستاريكا ال يتقيد بالشروط اليت 
ينص عليها النظام األساســــــــــي للمحكمــــــــــة والئحتها، أّي املادة 62 

والفقرتان الفرعيتان 2 )أ( و)ب( من املادة 81 تباعًا” 

بالنيابة عن حكومة كولومبيا،
“يف ضــــــــــوء االعتبارات املصّرح هبا خالل هــــــــــذه اإلجراءات، تود 
حكومة ]كولومبيا[ أن تعيد تأكيد ما صرحت به يف “املالحظات 
اخلطية” اليت قدمتها إىل احملكمــــــــــة، ومفادها أن كولومبيا ترى أن 
كوســــــــــتاريكا قد استوفت شــــــــــروط املادة 62 من النظام األساسي 
وبالتايل ليس لدى كولومبيا أّي اعرتاض على طلب كوســــــــــتاريكا 

اإلذن هلا بالتدخل يف هذه القضية بصفتها متدخاًل غري طرف” 

استنتاجات احملكمة
تشري احملكمة إىل أن كوستاريكا حّددت يف طلبها اإلذن هلا بالتدخل 
أهنا تود التدخــــــــــل يف القضية كدولة غري طرف “لغرض إحاطة احملكمة 
علمًا بطابع احلقوق واملصاحل القانونية لكوســــــــــتاريكا وللسعي لكفالة أاّل 
تتأثر هذه احلقوق واملصاحل بقرار احملكمة فيما يتعلق باحلدود البحرية بني 

نيكاراغوا وكولومبيا” 
وبعد أن أشــــــــــارت كوســــــــــتاريكا يف طلبها إىل املادة 81 من الئحة 
احملكمــــــــــة، أوردت فيه ما تعتربه املصلحــــــــــة ذات الصفة القانونية اليت قد 
تتأثر بقرار احملكمة بشأن ترسيم احلدود بني نيكاراغوا وكولومبيا، وهو 
موضوع تدخلها على وجه التحديد، كما بّينت فيه أساس االختصاص 

اليت ترى أنه قائم بينها وبني طريف الدعوى الرئيسية 

اإلطار القانوين )الفقرات 21 - 51( أواًل - 
تتناول احملكمة أواًل اإلطــــــــــار القانوين املبني يف املادة 62 من النظام 
األساســــــــــي للمحكمــــــــــة واملادة 81 مــــــــــن الئحة احملكمة وتشــــــــــري إىل أن 
التدخل بوصفه إجراًء عرضيًا بالنســــــــــبة لإلجراءات الرئيســــــــــية املعروضة 
على احملكمة، فإنه يتعني على الدولة اليت تسعى إىل التدخل وفقًا للنظام 
األساســــــــــي للمحكمة والئحتها، أن تبني املصلحة ذات الصفة القانونية 
اليت ترى أهنا قد تتأثر باحلكم الذي ســــــــــيتخذ يف هذا النزاع، واملوضوع 
الذي تنشده على وجه التحديد عن طريق هذا الطلب، إن تبني كذلك 

أّي أساس لالختصاص ترى أنه قائم بينها وبني أطراف القضية 
مث تتفحــــــــــص احملكمة بدورها، تلك العناصر األساســــــــــية الواردة يف 

طلب اإلذن بالتدخل كما تتفحص األدلة اليت تدعم ذلك الطلب 

املصلحة ذات الصفة القانونية اليت قد تتأثر باحلكم   - 1
يف القضية )الفقرات 23 - 28(

تالحــــــــــظ احملكمة أن الدولة اليت تســــــــــعى إىل التدخل ســــــــــوف تبني 
مصلحتهــــــــــا اخلاصة هبــــــــــا ذات الصفــــــــــة القانونية يف الدعوى الرئيســــــــــية، 
والصلــــــــــة بني تلك املصلحــــــــــة والقرار الذي قد تتخــــــــــذه احملكمة يف هناية 
تلك اإلجراءات  وهذه املصلحة، كما جاء يف نص النظام األساســــــــــي، 
هــــــــــي “مصلحة ذات صفة قانونيــــــــــة قد يؤثر فيها احلكــــــــــم يف القضية” 
 )ويعرب عنها بوضوح أكرب يف النص اإلنكليزي عنها يف النص الفرنســــــــــي 
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“un intérêt d’ordre juridique … pour lui en cause”، انظــــــــــر 
املادة 62 من النظام األساسي( 

وبناًء على ذلك تشــــــــــكل االســــــــــتنتاجات اليت تتوصل إليها احملكمة 
بشــــــــــأن وجود هذه العناصر شرطًا ضروريًا لإلذن للدولة املقدمة للطلب 
بالتدخل ضمن احلدود اليت تراها احملكمة مناسبة  وتشري احملكمة إىل أن 

إحدى دوائر احملكمة قد قررت بالفعل ما يلي: 
“إذا أقنعــــــــــت دولة احملكمَة بأن هلا مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية قد 
يؤثــــــــــر فيها احلكم يف القضية، جيوز اإلذن هلــــــــــا بالتدخل فيما يتعلق 
بتلك املصلحــــــــــة”  )النزاع على احلدود الربيــــــــــة واجلزرية والبحرية 
)الســــــــــلفادور/هندوراس(، طلب اإلذن بالتدخــــــــــل، احلكم، تقارير 
حمكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحــــــــــة 116 من النص 

اإلنكليزي، الفقرة 58( 
وتشري احملكمة إىل أهنا بوصفها مسؤولة عن إقامة العدل على النحو 
السليم، فإن البت يف طلب التدخل وحتديد حدود ونطاق هذا التدخل 
يرجع لألمــــــــــر فيهما إىل احملكمة وفقًا للفقرة 2 من املادة 62 من النظام 
األساســــــــــي  بيد أنه بصرف النظر عن مالبســــــــــات القضية، يتعني الوفاء 

بالشرط الذي تنص عليه الفقرة 1 من املادة 62 
وتالحظ احملكمة أنه حيث إن طريف الدعوى الرئيســــــــــية يلتمســــــــــان 
منها االعرتاف حبقوق معينة هلما يف القضية املعروضة عليها، فإن الدولة 
اليت تطلب التدخل، تدعي يف املقابل، على أســــــــــاس املادة 62 من النظام 
األساســــــــــي، بأن اختاذ قرار بناًء على األسس املوضوعية للقضية قد يؤثر 
علــــــــــى مصاحلها ذات الصفة القانونية  وبنــــــــــاًء على ذلك، ال يتعني على 
الدولة اليت تسعى إىل التدخل أن تثبت أن أحد حقوقها قد يتأثر؛ ويكفي 
أن تثبت هذه الدولة أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية قد تتأثر  وتشرتط 
املادة 62 أن تكون املصلحة اليت تعّول عليها الدولة اليت تطلب التدخل 
مصلحــــــــــة ذات صفة قانونيــــــــــة، مبعىن أن هذه املصلحــــــــــة يتعني أن تكون 
موضوع مطالبة حقيقية وملموســــــــــة لتلك الدولة، على أساس القانون، 
وليس مطالبة ذات صفة سياســــــــــية أو اقتصاية أو اسرتاتيجية حبتة  ولكن 
هذه املصلحة ليســــــــــت جمرد أّي نوع مــــــــــن املصاحل ذات الصفة القانونية؛ 
إذ جيب باإلضافة إىل ذلك أن تكون قابلة للتأثر، يف مضموهنا ونطاقها، 

بقرار تتخذه احملكمة يف املستقبل يف الدعوى الرئيسية 
وبنــــــــــاًء على ذلك، فإن املصلحة ذات الصفة القانونية يف إطار املعىن 
املقصود يف املادة 62 ال تستفيد من ذات احلماية اليت يتمتع هبا حق ثابت 

وال ختضع لذات الشروط من حيث اإلثبات 
وتالحظ احملكمة كذلك أنه ميكن فهم قرارها منح اإلذن بالتدخل 
كقرار وقائي، حيث إنه يهدف إىل السماح للدولة اليت تتدخل باملشاركة 
يف اإلجراءات الرئيسية من أجل محاية مصلحة ذات صفة قانونية تتعرض 
الحتمال التأثر بتلك اإلجراءات  أما فيما يتعلق بالصلة بني اإلجراءات 
العرضية واإلجراءات الرئيســــــــــية، تشــــــــــري احملكمة إىل أهنا قد ذكرت من 
قبل أن “املصلحة ذات الصفة القانونية اليت تبينها دولة تســــــــــعى للتدخل 

مبوجب املادة 62 ال تقتصر على منطوق احلكم وحده  وإمنا قد تتصل 
أيضًا باألسباب اليت تشّكل اخلطوات الالزمة للتوصل إىل املنطوق” 

وتشــــــــــري احملكمة أيضًا إىل أنه يعود للمحكمــــــــــة أمر تقدير املصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية اليت قــــــــــد تتأثر واليت حتتج هبــــــــــا الدولة ترغب يف 
 التدخــــــــــل للمحكمة، وذلك على أســــــــــاس الوقائــــــــــع اخلاصة بكل قضية، 
وال ميكنها القيام بذلك إاّل “بشكل ملموس ونسبة إىل مجيع مالبسات 

قضية بعينها” 

موضوع التدخل على وجه التحديد   - 2 
)الفقرات 29 - 36(

تالحظ احملكمة أنه مبوجب أحكام الفقرة 2 )ب( من املادة 81 من 
الئحة احملكمــــــــــة، جيب أن تبني عريضة طلب اإلذن بالتدخل “موضوع 

التدخل على وجه التحديد” 
مث تذكر احملكمة بأن كوستاريكا تؤكد أن غرضها من طلب اإلذن 
بالتدخــــــــــل كدولة غــــــــــري طرف هو محاية احلقوق واملصــــــــــاحل ذات الصفة 
القانونية لكوســــــــــتاريكا يف البحــــــــــر الكاريبـي جبميع الوســــــــــائل القانونية 
املتاحة، وبالتايل، االســــــــــتفادة من اإلجراء الــــــــــذي حّددته املادة 62 من 
النظام األساســــــــــي للمحكمــــــــــة هلذا الغرض  ومن مث تســــــــــعى إىل إحاطة 
احملكمة علمًا بطبيعة حقوق ومصاحل كوســــــــــتاريكا ذات الصفة القانونية 
الــــــــــيت قد تتأثر بقرار تتخذه احملكمة بشــــــــــأن تعيني احلــــــــــدود البحرية بني 
نيكاراغوا وكولومبيا  وأشارت كوستاريكا إىل أن إحاطة احملكمة علمًا 
حبقوقها ومصاحلها ذات الصفة القانونية وكفالة محايتها يف احلكم املقبل، 
ال تقتضي منها “إثبات وجود نزاع مع طريف هذه القضية أو حل النزاع 

معهما” 
أما فيما يتعلق بنيكاراغوا، فهي تؤكد أن كوســــــــــتاريكا قد عجزت 
عــــــــــن تبيان موضــــــــــوع تدخلها على وجه التحديــــــــــد، وال يكفي أن تقدم 
موضوعــــــــــًا “غامضًا” يتمثل يف إحاطة احملكمة علمًا حبقوقها ومصاحلها 

املزعومة من أجل كفالة محايتها 
وترى كولومبيا، من ناحية أخرى، أن كوســــــــــتاريكا قد اســــــــــتوفت 
شروط املادة 62 من النظام األساسي للمحكمة واملادة 81 من الئحتها 
وتــــــــــرى احملكمة أن من املؤكد أن املوضــــــــــوع احملّدد لطلب التدخل 
يتكون مــــــــــن إحاطة احملكمة علمًا مبصلحة ذات صفــــــــــة قانونية قد تتأثر 
بقرارهــــــــــا يف النزاع بــــــــــني نيكاراغوا وكولومبيــــــــــا، إاّل أن الطلب يهدف 
أيضــــــــــًا إىل محاية تلك املصلحة  بل أنه إذا أقرت احملكمة بوجود مصلحة 
ذات صفة قانونية لكوســــــــــتاريكا قد تتأثر بقرارها ومسحت لتلك الدولة 
بالتدخل، فســــــــــتتمكن كوستاريكا من املســــــــــامهة يف محاية هذه املصلحة 

طوال اإلجراءات الرئيسية 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن الدائرة اليت ُشكلِّت لتناول القضية املتعلقة 
بالنزاع على احلدود الربية واجلزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، 
لــــــــــدى نظرها يف طلب اإلذن بالتدخل الــــــــــذي قدمته نيكاراغوا يف تلك 
القضية، ذكرت أنه “ملــــــــــا كان موضوع تدخل نيكاراغوا هو ‘إحاطة 



225

احملكمــــــــــة علمًا بطبيعــــــــــة احلقوق القانونية لنيكاراغــــــــــوا، اليت متثل موضع 
النزاع’، فإنه ال ميكن القول بأن هذا املوضوع ليس موضوعًا صحيحًا: 
بــــــــــل يبدو أنه يتفق يف الواقع مع مهمة التدخل” )احلكم، تقارير حمكمة 
العــــــــــدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحة 130 مــــــــــن النص اإلنكليزي، 
الفقــــــــــرة 90(  ونظرت الدائرة أيضــــــــــًا يف الغرض الثاين لنيكاراغوا وهو 
“الســــــــــعي لكفالة أاّل تتطــــــــــاول قرارات الدائرة علــــــــــى احلقوق واملصاحل 
القانونيــــــــــة جلمهورية نيكاراغوا”، وخلصــــــــــت إىل أنه، حىت على الرغم 
مــــــــــن عدم وجود تعبري “التطاول على احلقــــــــــوق واملصاحل القانونية” يف 
املادة 62 من النظام األساســــــــــي، “من الصحيح متامًا أن حييط متدخل 
الدائــــــــــرَة علمًا مبا يعتربه حقوقه ومصاحله، بل أن ذلك يشــــــــــّكل الغرض 
من التدخل، وذلك من أجل كفالة أاّل ‘تتأثر’ أّي مصلحة قانونية دون 

مساع وجهة نظر املتدخل” )املرجع نفسه( 
وترى احملكمة أن موضوع التدخل، كما بيَّنته كوستاريكا، يتفق مع 
متطلبات النظام األساســــــــــي للمحكمة والئحتها، حيث إن كوستاريكا 
تســــــــــعى إىل إحاطة احملكمة علمًا مبصلحتها ذات الصفة القانونية اليت قد 
يؤثر فيها احلكم يف هذه القضية، وذلك كي تتسىن محاية تلك املصلحة 
وعالوة على ذلك، تشــــــــــري احملكمة إىل ضرورة أن تركز املرافعات 
اخلطية والشــــــــــفوية بشــــــــــأن عريضة اإلذن بالتدخل على إظهار املصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية اليت قد تتأثــــــــــر؛ وإىل أن هذه اإلجراءات ال تتيح 
مناســــــــــبة كي تناقش الدولة اليت تســــــــــعى إىل التدخل والطرفان مســــــــــائل 
جوهرية تتعلق باإلجراءات الرئيسية وهي مسائل ال تستطيع احملكمة أن 
تأخذها يف االعتبار أثناء حبثها ملا إذا كانت ســــــــــتوافق على طلب اإلذن 

بالتدخل أم ال 

أساس ومدى اختصاص احملكمة   - 3 
)الفقرات 37 - 43(

فيما يتعلق بأساس االختصاص، يف حني أبلغت كوستاريكا احملكمة 
بأهنــــــــــا قد أصدرت إعالنــــــــــًا مبوجب الفقرة 2 من املــــــــــادة 36 من النظام 
األساســــــــــي وأهنا طرف يف ميثاق بوغوتا، فقد حّددت أهنا تســــــــــعى إىل 
التدخــــــــــل كدولة غري طرف وأهنا ال حتتاج، بناًء على ذلك، إىل أن تبني 

أساسًا لالختصاص القضائي بينها وبني طريف النزاع 
ويف هذا الصدد، تالحظ احملكمة أن نظامها األساســــــــــي ال يتطلب، 
كشرط للتدخل، وجود أساس لالختصاص بني طريف الدعوى والدولة 
اليت تســــــــــعى إىل التدخل كدولة غري طرف  وعلــــــــــى النقيض من ذلك، 
يشرتط وجود هذا األساس لالختصاص إذا كانت الدولة اليت تسعى إىل 

التدخل تعتزم أن تصبح هي نفسها طرفًا يف القضية 

األدلة اليت تدعم طلب التدخل   - 4 
)الفقرات 44 - 51(

تشــــــــــري احملكمة إىل الفقرة 3 من املــــــــــادة 81 من الئحة احملكمة اليت 
تنص على أن “يتضمن الطلب قائمة باملســــــــــتندات املؤيدة اليت ينبغي أن 

ترفق به” 

تشري نيكاراغوا يف مالحظاهتا اخلطية بشأن طلب كوستاريكا اإلذن 
هلــــــــــا بالتدخل إىل أن كوســــــــــتاريكا “مل ترفق مســــــــــتندات أو أّي عناصر 
واضحة إلثبات ادعاءاهتا  ومن شأن عدم توفر هذه املستندات املؤيدة، 
أو حىت الرســــــــــوم التوضيحية، أن يزيد مــــــــــن صعوبة حتديد ماهية املصاحل 

القانونية اليت تطالب هبا كوستاريكا حتديداً واضحًا” 
وتذكر كوستاريكا من جانبها أن إرفاق مستندات بطلب اإلذن هلا 
بالتدخــــــــــل ليس إلزاميًا وأنه يرجع إليها على أّي حال، أمر اختيار األدلة 

اليت تؤيد طلبها 
وتذكر احملكمة بأنه ملا كانت الدولة اليت تسعى إىل التدخل تتحمل 
عــــــــــبء إثبات املصلحة ذات الصفة القانونية اليت ترى أهنا قد تتأثر، فإنه 
يعود لتلك الدولة أمر تقرير املستندات، مبا يف ذلك الرسوم التوضيحية، 
الــــــــــيت ترفقها بطلبها  وال تلزم الفقرة 3 من املادة 81 من الئحة احملكمة 
الدولة املعنية ســــــــــوى بــــــــــأن تقدم قائمة باملســــــــــتندات إذا قررت أن ترفق 

مستندات بطلبها 
وال ميكن وصف األدلة املطلوبة من الدولة اليت تســــــــــعى إىل التدخل 
بأهنا تقييدية أو موجزة يف هذه املرحلة من اإلجراءات، ألن الدولة جيب 
أن تثبــــــــــت، من الناحية اجلوهريــــــــــة، وجود مصلحة ذات صفة قانونية قد 
تتأثر بقرار احملكمة  وحيث إن موضوع تدخل كوســــــــــتاريكا هو إحاطة 
احملكمة علمــــــــــًا بتلك املصلحة القانونية وكفالــــــــــة محايتها، فيجب عليها 
أن تقنــــــــــع احملكمة يف هذه املرحلة بوجود هذه املصلحة؛ ومبجرد أن تقر 
احملكمة بوجود هذه املصلحة فسيكون على كوستاريكا أن تكفل، من 
خالل املشــــــــــاركة يف اإلجراءات املتعلقــــــــــة مبوضوع الدعوى، محاية هذه 

املصلحة يف احلكم الذي سيصدر بعد ذلك 
وبالتايل، يعود للدولة اليت تسعى إىل التدخل أمر تقدمي مجيع األدلة 
املتاحــــــــــة هلا من أجل ضمان احلصول على قرار من احملكمة بشــــــــــأن هذه 

املسألة 
وإذا رفضــــــــــت احملكمة طلب اإلذن بالتدخل، فإن هذا ال مينعها من 
اإلحاطة علمًا باملعلومات اليت ُقدِّمت هلا يف هذه املرحلة من اإلجراءات  
وكما ذكرت احملكمة من قبل، “ســــــــــتأخذ يف احلسبان، وهي يف احلكم 
الذي ســــــــــتصدره يف هذه القضية يف املســــــــــتقبل حقيقة واقعة وهي وجود 
دول أخرى هلا مطالبات يف املنطقة” )اجلرف القاري )اجلماهريية العربية 
الليبية/مالطــــــــــة(، طلــــــــــب اإلذن بالتدخل، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العدل 
الدولية لعام 1984، الصفحة 26 من النص اإلنكليزي، الفقرة 43( 

دراسة طلب كوستاريكا اإلذن هلا بالتدخل   ثانيًا - 
)الفقرات 52 - 90(

 املصلحة ذات الصفة القانونية اليت تزعمها كوستاريكا 
)الفقرات 53 - 90(

تتطرق احملكمة بعد ذلك إىل النظر فيما إذا كانت كوســــــــــتاريكا قد 
بينــــــــــت مبا يكفي وجود “مصلحة ذات صفة قانونية” هلا قد تتأثر بقرار 
احملكمة يف الدعوى الرئيســــــــــية  وتدرس احملكمة العنصرين كليهما، ومها 
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وجود مصلحة ذات صفة قانونية من جانب كوستاريكا واآلثار اليت قد 
ترتتب على هذه املصلحة جراء القرار الذي ســــــــــتتخذه احملكمة يف هناية 
املطــــــــــاف بناًء على الوقائع املوضوعية للقضية، كي يتكلل طلب التدخل 

بالنجاح 
وتذكر كوستاريكا، يف طلبها ما يلي:

“تتمثــــــــــل املصلحــــــــــة ذات الصفة القانونية اليت قــــــــــد تتأثر بقرار 
احملكمــــــــــة يف مصلحة كوســــــــــتاريكا يف ممارســــــــــة حقوقها الســــــــــيادية 
وواليتها يف املنطقة البحرية يف البحر الكاريبـي اليت حتق هلا مبوجب 

القانون الدويل حبكم ساحلها املطل على هذا البحر” 
وهي ترى أن احلجج اليت قدمتها نيكاراغوا وكولومبيا يف نزاعهما 
علــــــــــى تعيني حدودمها تؤثر على مصلحتهــــــــــا القانونية، اليت تود تأكيدها 
أمام احملكمة  وتفيد كوســــــــــتاريكا بأن هذه املصلحة تتحّدد باإلحالة إىل 
“سيناريو افرتاضي لتعيني احلدود بني كوستاريكا ونيكاراغوا” وبالتايل 
إذا مل تتدخل، “قد يؤثر قرار تعيني احلدود يف هذه القضية على املصلحة 

القانونية لكوستاريكا” 
وتؤكــــــــــد نيكاراغوا، من جانبها، أن كوســــــــــتاريكا “مل     تتمكن 
من إظهار وجود مصلحة قانونية مباشرة وملموسة وحالية هلا، ويشكل 
هذا فرضية ضرورية ألّي تدخل  وهي مل تتمكن من إظهار وجود هذا 
يف سياق النزاع بني نيكاراغوا وكولومبيا”، وإمنا بينت أن هلا “مصاحل 
قانونيــــــــــة يف تعيني احلــــــــــدود مع جارهتا نيكاراغوا     ]و[ تقدم نفســــــــــها 
كطــــــــــرف – ليس يف النزاع بني نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا – وإمنا يف نزاع 

بينها هي ونيكاراغوا فيما يتعلق بتعيني احلدود البحرية بني البلدين” 
وتشاطر كولومبيا كوســــــــــتاريكا فيما خلصت إليه من أن لألخرية 
حقوقــــــــــًا ومصــــــــــاحل ذات صفة قانونية قد تتأثر بالقرار الذي ســــــــــيتخذ يف 
الدعوى الرئيســــــــــية  وتؤكد كولومبيا أن “احلقــــــــــوق واملصاحل القانونية 
لكوســــــــــتاريكا     تشــــــــــمل احلقــــــــــوق وااللتزامات القانونيــــــــــة اليت تعزى 
]لألخــــــــــرية[ يف اتفاقات تعيني احلدود مع كولومبيا”  وبناًء على ذلك، 
تفيد كولومبيا بأن لكوســــــــــتاريكا مصلحة قانونية تتعلق باملناطق البحرية 
اليت تعني معاهدة 1977 حدودها، فضاًل عن تعيني نقطة التقاء املثلث 

يف هناية املطاف بني كوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا 
وتالحــــــــــظ احملكمة أنه على الرغــــــــــم من أن نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا 
ختتلفان يف تقديرمها فيما يتعلق حبدود املنطقة اليت قد يكون لكوستاريكا 
مصلحــــــــــة قانونية فيها، فهما تقران بوجود مصلحة لكوســــــــــتاريكا ذات 
صفة قانونيــــــــــة على األقل يف بعض املناطق الــــــــــيت يطالب هبا الطرفان يف 
الدعوى الرئيسية  بيد أن احملكمة ليست مدعوة لدراسة املعامل اجلغرافية 
احملّددة بدقة للمنطقة البحرية اليت تعترب كوستاريكا أن هلا مصلحة ذات 

صفة قانونية فيها 
وتذكر احملكمة بأن الدائرة حينما رفضت يف القضية املتعلقة بالنزاع 
علــــــــــى احلدود الربية واجلزرية والبحرية )الســــــــــلفادور/هندوراس(، طلب 

نيكاراغوا اإلذن هلا بالتدخل فيما يتعلق بأّي مسألة بشأن تعيني احلدود 
ضمن خليج فونسيكا، ذكرت ما يلي:

“تتمثل الصعوبة األساســــــــــية اليت تواجهها الدائرة، فيما يتعلق 
مبســــــــــألة إمكانية تعيني احلدود داخل مياه اخلليج، يف أن نيكاراغوا 
مل تبني يف طلبها أّي مساحات حبرية قد يكون لنيكاراغوا مصلحة 
قانونية فيها ميكن أن يقــــــــــال إهنا تتأثر بإمكانية تعيني خط للحدود 
بني السلفادور وهندوراس” )احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 

لعام 1990، الصفحة 125 من النص اإلنكليزي، الفقرة 78( 
ويف القضية احلالية، بيَّنت كوستاريكا على النقيض من ذلك املنطقة 
البحرية اليت تعترب أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية فيها قد تـتأثر بالقرار 

الذي ستتخذه احملكمة يف الدعوى الرئيسية 
بيــــــــــد أن تبيان هذه املنطقة البحرية ال يكفي يف حّد ذاته كي توافق 
احملكمة على طلب كوســــــــــتاريكا اإلذن هلا بالتدخــــــــــل  فبموجب املادة 
62 من النظام األساســــــــــي، ال يكفي أن تبني دولة تطلب التدخل أن هلا 
مصلحة ذات صفة قانونية هي موضوع مطالبة على أساس القانون، يف 
املنطقة البحرية املعنية؛ إذ جيب عليها أن تثبت أيضًا أن هذه املصلحة قد 

تتأثر بالقرار الذي سيتخذ يف الدعوى الرئيسية 
وتدعي كوســــــــــتاريكا أهنا ليست حباجة سوى إىل أن تبني أن اختاذ 
قــــــــــرار بتعيني احلدود ميكن أن يؤثر على مصلحتها القانونية، وأن هذا ما 
ســــــــــيكون عليه احلال إذا تبني أن هنــــــــــاك “أّي تداخل على اإلطالق بني 
املنطقة اليت لكوستاريكا مصلحة قانونية فيها     واملنطقة املتنازع عليها 
بني الطرفني يف هذه القضية”  وهي تدعي أيضًا أن نيكاراغوا مل توضح 
املكان الذي سيتحّدد فيه اخلط الذي ميثل احلّد اجلنويب ملطالبها، مما يرتك 
كوستاريكا يف حالة عدم يقني  وتؤكد كوستاريكا على وجه التحديد 
أنه حىت أقصى حّد جنويب إىل الشمال للمنطقة اليت تطالب هبا نيكاراغوا 

يف مرافعاهتا اخلطية سيتعدى على استحقاقات كوستاريكا 
وتدعــــــــــي كوســــــــــتاريكا كذلك أن موقع الطــــــــــرف اجلنويب للحدود 
بــــــــــني نيكاراغوا وكولومبيا اليت ترى أن احملكمة ســــــــــتقرره قد يؤثر على 
مصلحتهــــــــــا القانونية يف املنطقة، بالقــــــــــدر الذي قد حتّدد فيه نقطة النهاية 

اجلنوبية يف املنطقة احملتملة ملصلحة كوستاريكا 
ويف النهايــــــــــة، تؤكد كوســــــــــتاريكا أن مصاحلها قــــــــــد تتأثر حىت إذا 
وضعــــــــــت احملكمة ســــــــــهمًا حيــــــــــّدد االجتاهات يف هناية خــــــــــط احلدود بني 
نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا ال ميس يف الواقع املصاحل احملتملة لكوســــــــــتاريكا  
وتدعي كوســــــــــتاريكا أنه ال ميكن للمحكمــــــــــة أن تتأكد من وضع هذا 
الســــــــــهم الذي حيّدد االجتاهات على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة مصاحل 
كوستاريكا دون أن تقدم هي “معلومات كاملة بشأن مدى مصاحلها” 

إىل احملكمة عن طريق التدخل 
وتذكــــــــــر احملكمة بأهنا ذكرت يف املاضي أنه “يف حالة تعيني حدود 
حبرية تشــــــــــمل املناطق البحرية لعدة دول، قد ال تكفي دائمًا احلماية اليت 
توفرها املادة 59 من النظام األساســــــــــي” )احلــــــــــدود الربية والبحرية بني 
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الكامريون ونيجرييا )الكامريون ضد نيجرييا: غينيا اإلســــــــــتوائية طرف 
متدخل(، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحة 

421 من النص اإلنكليزي، الفقرة 238( 
ويف الوقت نفسه، من الصحيح بالقدر نفسه، كما الحظت دائرة 
احملكمة يف حكمها بشأن طلب نيكاراغوا اإلذن هلا بالتدخل يف القضية 
املتعلقــــــــــة بالنزاع على احلــــــــــدود الربية واجلزرية والبحرية )الســــــــــلفادور/

هندوراس(، إن: 
“أخذ مجيع الســــــــــواحل والعالقات الســــــــــاحلية يف احلسبان     
كحقيقة جغرافية بغرض إجنــــــــــاز تعيني احلدود يف هناية املطاف بني 
الدولتني املشــــــــــاطئتني ال يعين بأّي حال من األحوال بأن عملية من 
هــــــــــذا النوع قد تؤثر يف حّد ذاهتا يف املصلحة القانونية لدولة ثالثة” 
)احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1990، الصفحة 124 

من النص اإلنكليزي، الفقرة 77( 
وعالوة على ذلك، ذكرت احملكمة يف القضية املتعلقة بتعيني احلدود 
البحرية يف البحر األســــــــــود )رومانيا ضد أوكرانيا(، بعد أن أشارت إىل 
أن “تعيني احلــــــــــدود ]بني رومانيا وأوكرانيا[ ســــــــــوف يتم داخل البحر 
األســــــــــود املغلق حيث تقع رومانيا مبحاذاة أوكرانيا وقبالتها على السواء 
وتقع بلغاريا وتركيا إىل اجلنوب” )احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعام 2009، الصفحة 100، الفقــــــــــرة 112(، ذكرت “أن خط احلّد 
البحري ســــــــــيظل إىل الشمال من أّي منطقة قد تتأثر فيها مصاحل طرف 

ثالث” )املرجع نفسه( 
ومبقتضى هذا احلكم، تتكفل احملكمة من حيث املبدأ حبماية مصلحة 
الدولــــــــــة الثالثــــــــــة دون أن حتّدد بدقة احلدود اجلغرافيــــــــــة للمنطقة اليت تتأثر 
فيها تلــــــــــك املصلحة  وتود احملكمة أن تؤكد بأن هذه احلماية متنح ألّي 
طــــــــــرف ثالث ســــــــــواء أكان طرفًا متدخاًل أم غري متدخل  فعلى ســــــــــبيل 
املثــــــــــال، تبّنت احملكمة نفس املوقف يف حكمهــــــــــا املتعلق بقضية احلدود 
الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا )الكامريون ضد نيجرييا: غينيا 
اإلستوائية كطرف متدخل( فيما يتعلق بغينيا اإلستوائية اليت تدخلت يف 
القضيــــــــــة بصفتها متدخاًل غري طرف، وكذلك فيما يتعلق بســــــــــان تومي 
وبرينســــــــــيبـي الــــــــــيت مل تتدخل يف القضية )احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العدل 

الدولية لعام 2002، الصفحة 421، الفقرة 238( 
ويف احلكم املشار إليه أعاله، أتيحت للمحكمة الفرصة لإلشارة إىل 
وجود عالقة معينة بني املادتني 62 و59 من النظام األساســــــــــي  وكيما 
يتكلل طلب كوســــــــــتاريكا بالنجاح جيب عليهــــــــــا أن ُتبنيِّ بأن مصاحلها 
ذات الصفــــــــــة القانونية يف املنطقة البحرية الــــــــــيت تقع على حدود املنطقة 
املتنازع عليها بني نيكاراغوا وكولومبيا حباجة إىل محاية ال يوفرها األثر 
النسيب لقرارات احملكمة مبوجب املادة 59 من النظام األساسي، وبعبارة 
أخرى، جيب على كوستاريكا أن تستويف شرط املادة 62، الفقرة )1( 
منهــــــــــا بأن ُتبنيِّ أن هلا مصلحة ذات صفة قانونيــــــــــة يف املنطقة قد “يؤثر 

فيها” احلكم يف القضية 

وتشــــــــــري احملكمــــــــــة يف هذا الســــــــــياق إىل أن كولومبيــــــــــا مل تطلب من 
احملكمة، يف هذه القضية، أن حتّدد نقطة النهاية اجلنوبية للحدود البحرية 
اليت يتعــــــــــني عليها حتديدها ويف الواقع، تؤكــــــــــد كولومبيا أن مطالبها مل 
تتطرق عن عمــــــــــد لنقاط النهاية لتعيني احلــــــــــدود حرصًا منها على عدم 
املساس مبصاحل الدول الثالثة  وتشري احملكمة كذلك إىل أن نيكاراغوا قد 
وافقت على “أن أّي خط لتعيني احلدود حُتّدده احملكمة ينبغي أن يتوقف 
على مقربة من املنطقة ]اليت تدعي كوستاريكا أن هلا فيها مصلحة ذات 
صفة قانونية[ وأن ينتهي بوضع ســــــــــهم عنده يتجه رأســــــــــه باجتاه املنطقة 

التابعة لكوستاريكا” 
وتالحظ احملكمة أن مصلحة كوستاريكا ذات الصفة القانونية، يف 
هذه القضية، قد تتأثر فقط يف حال امتداد احلدود البحرية اليت ُطلب من 
احملكمــــــــــة رمسها بني نياكارغــــــــــوا وكولومبيا إىل ما بعد خط عرض معني 
باجتاه اجلنوب  وأن احملكمة، عماًل باجتهاداهتا الســــــــــابقة، عندما ترسم 
خطًا لتعيني حدود املناطق البحرية بني طريف الدعوى الرئيســــــــــية فسوف 
تنتهــــــــــي خبط قيد البحــــــــــث، إذا اقتضت الضرورة ذلك، قبل أن يصل إىل 
منطقة قد تتأثر فيها مصــــــــــاحل ذات صفة قانونية لدول ثالثة )انظر تعيني 
احلدود البحرية يف البحر األسود )رومانيا ضد أوكرانيا(، احلكم، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعام 2009، الصفحة 100 من النص اإلنكليزي، 

الفقرة 112( 
وتستنتج احملكمة أن كوستاريكا مل تثبت أن هلا مصلحة ذات صفة 

قانونية قد يؤثر فيها احلكم يف الدعوى الرئيسية 
*

*  *

الرأي المخالف من القاضي الخصاونة
يوضــــــــــح القاضي اخلصاونــــــــــة يف رأيه املخالف أســــــــــباب اختالفه يف 
الرأي مع قرار احملكمة برفض طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل يف الدعوى 
الرئيســــــــــية  ويتخذ أيضًا موقفًا خمالفًا حملاولــــــــــة األغلبية تعريف وتوضيح 

مفهوم “مصلحة ذات صفة قانونية” 
ويف مســــــــــتهل رأيــــــــــه، ُيوجه القاضــــــــــي اخلصاونة االنتبــــــــــاه إىل النهج 
التقييدي الذي تتبعه احملكمة باستمرار إزاء التدخل  ويرى أن عدم رغبة 
احملكمة يف منح اإلذن بالتدخل ال ميكن تســــــــــويفه على أساس املقتضيات 
القانونيــــــــــة ألن املعيار يف تعريف عبــــــــــارة “مصلحة ذات صفة قانونية قد 
يؤثــــــــــر فيها احلكم يف القضية” مبقتضى املادة 62 من النظام األساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة هو معيار مطلق  وعلى الرغــــــــــم من احتمال وجود حاالت 
يكون فيها الرفض مربراً بســــــــــبب عدم كفاية حتديد املصلحة اليت يؤكد 
املتدخل احملتمل وجودها أو لكوهنا جمرد مصلحة برأي احملكمة املســــــــــتند 
إىل املبادئ والقواعد العامة املطبقة للقانون الدويل أو بســــــــــبب أن اإلذن 
بالتدخل ســــــــــيلزم احملكمة بإبداء رأيها بشأن حقوق املتدخل عوضًا عن 
محايتها فقط، فإن العامل الرئيســــــــــي الــــــــــذي يقضي على دور التدخل يف 
إجراءات احملكمة يتمثل فيما يبدو يف اعتماد احملكمة على الذريعة القائلة 
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بأن حقوق الدول الثالثة ســــــــــتكون حممية علــــــــــى أّي حال مبقتضى األثر 
النســــــــــبـي للمادة 59 من النظام األساسي  القاضي اخلصاونة يرفض هذا 
النهج بوصفــــــــــه غري كاف باعتبار أن غرض ونطاق محاية مصاحل الدول 
الثالثة مبوجب املادة 62 مها أوســــــــــع نطاقًا مما هو منصوص عليه يف املادة 
59، ويتيحــــــــــان للمتدخل الفرصة إلبداء آرائــــــــــه كاملة أمام احملكمة من 

أجل محاية مصاحله القانونية قبل البت باألسباب املوضوعية للدعوى 

وفيما يتعلق بطلب كوســــــــــتاريكا التدخــــــــــل يف هذه القضية، يعرب 
القاضــــــــــي اخلصاونة عن خيبة أمله يف قرار احملكمة القاضي برفض اإلذن 
بالتدخل رغم استيفاء مجيع شروط املادة 62  وهو يرفض بوجه خاصة 
قول احملكمة بأنه كان ينبغي لكوســــــــــتاريكا أن تثبت بأن مصلحتها ذات 
الصفة القانونية حتتاج إىل احلماية إىل حّد يتجاوز ويفوق ما هو منصوص 
عليه يف املادة 59  وال خيفي القاضي اخلصاونة استغرابه من أن احملكمة 
اقرتحت يف البداية عتبة منخفضة إذ اشرتطت على الدولة مقدمة الطلب 
جمرد أن تثبت أن هلا مصاحل قانونية يف القضية ال أن تثبت أن هلا حقوقًا 
ثابتة فيها مث تعود يف وقت الحق إىل فرض عتبة أعلى استناداً إىل كفاية 
احلماية مبوجب املادة 59  ويف حني يثين على سياســــــــــة احملكمة املتمثلة 
يف أخذ مصاحل الدول الثالثة دومًا يف احلســــــــــبان سواء أكان هناك طلب 
بالتدخل أم ال، فهو يشــــــــــدد على أن هــــــــــذه احلماية ال مفر من أن تكون 
محاية ختمينية وال ســــــــــيما يف احلاالت اليت ال تتعلق فيها طلبات التدخل 

بتعيني احلدود البحرية أو تعيني احليِّز 

ويتخذ القاضي اخلصاونة موقفًا خمالفًا أيضًا حملاولة احملكمة توضيح 
املفهــــــــــوم احملري لعبارة “مصلحة ذات صفة قانونية”، وذلك بالتمييز بني 
املصاحل القانونية واحلقوق، ويشــــــــــري إىل أن هذين املفهومني ال خيضعان 
لنفــــــــــس احلماية أو لنفس عبء اإلثبات  فهــــــــــو أواًل يالحظ أن من غري 
الضــــــــــروري إجياد هــــــــــذا النوع من التمييز باعتبار أن مســــــــــألة العالقة بني 
املصــــــــــاحل واحلقــــــــــوق مل تثار يف هذه القضية  وثانيــــــــــًا، فإن حماولة احملكمة 
خفــــــــــض العتبة أمام التدخل ال تقدم وال تؤخر يف هذه القضية نظراً ألن 
طلب كوســــــــــتاريكا ظّل مرفوضًا على أساس حمّك املادة 59 )واألغرب 
أنه حمكُّ أقل صرامًة(  وثالثًا، خيتلف القاضي اخلصاونة يف الرأي اختالفًا 
كليًا مع رأي احملكمة القائل إن مفهومي املصلحة القانونية واحلق يتميزان 
عن بعضهما بعضًا يف ســــــــــياق التدخــــــــــل  ويالحظ إن مفهوم “مصلحة 
ذات صفة قانونيــــــــــة” جاء نتيجة حل توفيقي بني من صاغوا نص املادة 
62 يراد به اســــــــــتبعاد التدخل ألســــــــــباب سياســــــــــية أو اقتصادية حمضة أو 
لغريمها من األســــــــــباب غري القانونية، والرغبة يف عدم إجياد مفهوم هجني 
ال هو مصلحة وال هو حق  ويشــــــــــري عــــــــــالوة على ذلك إىل أن عبارات 
“املصاحل القانونية” و“احلقوق” و“االســــــــــتحقاقات” قد استخدمت 
على حنو مــــــــــرتادف يف اجتهادات احملكمة وبالتايل فهي ال تدعم النتيجة 
الــــــــــيت َخُلصت إليها احملكمة أن لكل منها معىًن خيتلف عن اآلخر  بل أن 
احلكم احلايل يبدو أنه يقر بذلك حينما ُيعرِّف يف الفقرة 26 منه املصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية بوصفها “مطالبة حقيقية وملموســــــــــة      على 
أساس القانون”، وهو تعريف ال ميكن أن يعين، وفقًا للقاضي اخلصاونة، 

سوى أمر واحد وهو احلق  وتأسيسًا على ذلك، فهو يرى أن “النتيجة 
الــــــــــيت َخلُصت إليها احملكمة ومفادها أن املصلحة ذات الصفة القانونية” 
باملعىن املقصود يف املادة 62 “ال تستفيد من ذات احلماية اليت يتمتع هبا 
حق ثابت وال ختضع لذات الشــــــــــروط من حيث اإلثبات” )الفقرة 26 
من احلكم( هي نتيجة غري منطقية وال أساس هلا من الصحة  ويف ضوء 
ما تقدم، يســــــــــتنتج القاضي اخلصاونة بــــــــــأن حماولة احملكمة توضيح عبارة 
“مصلحة ذات صفة قانونية” خارجة عن السياق وال جتعلنا أقرب إىل 

فهم معناها 

الرأي المخالف من القاضي أبراهام

يشــــــــــرح القاضي أبراهام يف رأيه املخالف األسباب اليت حتمله على 
االعتقاد بأنه كان ينبغي للمحكمة اإلذن لكوستاريكا بالتدخل 

وبعد أن أشــــــــــار القاضي أبراهام بإجياز على االعتبارات العامة ذات 
املصلحة بالتدخل الواردة يف رأيه املخالف بشأن طلب هندوراس اإلذن 
هلــــــــــا بالتدخل ينوه من جديــــــــــد برأيه القائل إن التدخل من ِقَبل دولة ثالثة 
مبقتضى املادة 62 من النظام األساسي للمحكمة هو حق، مبعىن أن ذلك 
التدخل ليس خياراً ختضع ممارســــــــــته إلذن مينح أو يرفض مبشيئة احملكمة 

وإمنا هو حق يتوقف على وجود شروط تقرر احملكمة استيفاءها 

وبعد ذلك يوضح القاضي أبراهام أنه على الرغم من اتفاقه يف الرأي 
املعرب عنه يف غالبية احلجج الواردة يف اجلزء األول من احلكم واملتصلة 
باإلطار القانوين، وموافقته بوجه خاص على التمييز املبني يف ذلك اجلزء 
بــــــــــني “حقوق” الدول الثالثة و“مصاحلهــــــــــا”، فإنه خيتلف يف الرأي مع 

تطبيق احملكمة للمبادئ احملّددة يف اجلزء األول على القضية احلالية 

ويرى القاضي أبراهام أن مصاحل كوستاريكا قد تتأثر حبكم تتخذه 
احملكمة يف املستقبل يف الدعوى الرئيسية، وذلك لسببني اثنني مها: أواًل، 
لو قبلت احملكمة خبط تعيــــــــــني احلدود الذي اقرتحته كولومبيا، أو َقِبلت 
حىت خبط ميتد قلياًل إىل الشرق، فسوف ميتد اخلط املعتمد جنوبًا إىل حنو 
ميكن أن يدخل فيه إىل منطقة لكوســــــــــتاريكا مصاحل فيها  وأن استخدام 
“ســــــــــهم إرشــــــــــادي” غري كاف إلبطال أثر ذلك االحتمال ألن احملكمة 
تظل حباجة إىل حتديد املكان الذي تضع السهم فيه  ويف ذلك السياق، 
فــــــــــإن املعلومات اليت تقدمها دولة ثالثة خالل اإلجراءات املتعلقة بطلب 
التدخــــــــــل ال تعترب بدياًل عن املعلومات واملالحظات الشــــــــــاملة اليت ميكن 
أن تقدمها تلك الدولة يف حال الســــــــــماح هلــــــــــا بالتدخل  ثانيًا، لو َقِبلت 
احملكمــــــــــة مبطالبة نيكارغوا، أو لو قبلت حىت بتحديد خط لتعيني احلدود 
إىل الشــــــــــرق من أقصى نقطة تقع إىل شرق اخلط املنشأ مبوجب املعاهدة 
الثانية املربمة يف عام 1977 بني كولومبيا وكوســــــــــتاريكا، فإن أثر ذلك 
اخلط ســــــــــيتمثل يف حرمــــــــــان تلك املعاهدة مــــــــــن أّي إمكانية للنفاذ أو يف 
جعــــــــــل تصديقها بال أّي مغزى، بالنظر إىل أن املنطقة الواقعة إىل اجلانب 
الكولوميب مباشرة من اخلط املنشأ مبوجب املعاهدة الثنائية سوف تدخل 

يف نطاق احلقوق السيادية لنيكاراغوا 
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وأخــــــــــرياً، ال يتفق القاضي أبراهام مــــــــــع املوقف التقييدي الذي تبنّته 
احملكمة يف احلكم والذي يعتربه منافيًا ملعظم القرارات اليت اختذهتا احملكمة 
مؤخراً بشأن موضوع التدخل  وعالوة على ذلك، يرى القاضي أبراهام 
أن حكم احملكمة يســــــــــتند إىل تعليل خاطئ مفاده أن خط تعيني احلدود 
الذي ترمسه احملكمة ســــــــــوف ينتهي قبل أن يصــــــــــل إىل منطقة تتأثر فيها 
مصاحل دول ثالثة  ويشــــــــــري القاضي أبراهام إىل ممارســــــــــة احملكمة يف هذا 
الســــــــــياق اليت تتمثل يف وضع ســــــــــهم عند هناية خط تعيني احلدود الذي 
ترمسه والتوضيح بأن اخلط يســــــــــتمر ُبعْيد تلــــــــــك النقطة إىل أن يصل إىل 
منطقة قد تتأثر فيها حقوق دولة ثالثة وليس مصاحل تلك الدولة  وخيتتم 
القاضــــــــــي أبراهام رأيه باإلشــــــــــارة إىل أنه من الصعــــــــــب، من خالل قراءة 
التعليــــــــــل الذي أوردته احملكمة يف حكمها، رؤية الظروف اليت ســــــــــتأذن 
احملكمــــــــــة مبوجبها لدولة ثالثة بالتدخل يف قضيــــــــــة لتعيني احلدود البحرية 

تعرض عليها يف املستقبل 

إعالن القاضي كيث

يذكــــــــــر القاضي كيــــــــــث يف إعالنه أنه يتفق مع االســــــــــتنتاجات اليت 
توصلت إليها احملكمة ويتفق أساسًا مع التعليل الذي أوردته يف حكمها  

غري أنه ال يتفق معها يف الرأي يف جانب واحد من تعليلها 

ويظهــــــــــر القاضي كيث ثالث صعوبات يف شــــــــــرح احملكمة املتعلق 
بالتمييز بني “احلقــــــــــوق يف القضية املعروضة” على احملكمة و“املصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونيــــــــــة”  فهذان التعبــــــــــريان أو املفهومان عوجلا خارج 
ســــــــــياقهما  والتعريف الذي أعطي للتعبري األخــــــــــري هو موضوع جدل  
والتمييز، إىل املدى الذي يوجد فيه، ال يبدو مفيداً من حيث املمارسة 

 الرأي المخالف المشترك من القاضيين 
كنسادو ترينداد ويوسف

ذّيل القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوسف حكم احملكمة   -  1
برأي خمالف مشــــــــــرتك َأْوجزا فيه األسباب اليت دعتهما إىل خمالفة احلكم 
احلايل للمحكمة  ومها يعتقدان أن كوستاريكا استوفت شروط التدخل 
مبوجب املادة 62 من النظام األساســــــــــي  ويف رأيهما املخالف املشــــــــــرتك 
املؤلف من ستة أجزاء، عرض القاضيان ُأسس موقفهما بشأن )أ( نطاق 
وموضــــــــــوع املادة 62 مــن النظام األساســــــــــي؛ و)ب( احلاجة إىل تعريف 
عبارة “مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية”؛ و)ج( احلاجة إىل إثبات أن تلك 
املصلحــــــــــة “قد يؤثر فيها احلكم يف القضيــــــــــة”؛ و)د( فحوى “العالقة” 

اخلاصة بني املادتني 62 و59 من النظام األساسي للمحكمة 

يبدأ القاضيان كنسادو ويوسف رأيهما املخالف املشرتك   -  2
بالقول بأن حكم احملكمة يســــــــــتند إىل ُأسس تتعلق بالسياسة العامة عوضًا 
عن ارتكازه إىل تقييم ملا إذا كانت شروط املادة 62 قد استوفيت، وذلك 
بالنظــــــــــر إىل أن احملكمــــــــــة قررت رفض طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل على 
أساس بسيط يتعلق بالسياسة العامة مفاده “أن احملكمة سوف حتمي، من 

حيــــــــــث املبدأ، مصاحل الدول الثالثــــــــــة، دون أن حتّدد بدقة احلدود اجلغرافية 
للمنطقة اليت قد تتأثر فيها تلك املصاحل” 

وعالوة على ذلــــــــــك، فهما ال يتفقان مع موقف احملكمة   -  3
القائــــــــــل بأن األهــــــــــداف اليت ُوضعت املادة 62 مــــــــــن أجل حتقيقها ميكن 
بلوغهــــــــــا من خالل ممارســــــــــة نوع مــــــــــن “احلرص القضائــــــــــي الواجب” 
بشــــــــــأن مصاحل األطراف الثالثة ذات الصفة القانونية دون إتاحة الفرصة 
للمتدخل احملتمل إلبداء رأيه يف اإلجراءات املتعلقة باألسس املوضوعية 
للدعوى  ويف ما يتعلق مبسألة نطاق وموضوع التدخل من قبل متدخل 
غري طرف مبوجب املادة 62 )اجلزء ثانيًا(، يالحظ القاضيان أن الفرصة 
املتاحــــــــــة للمتدخل غري الطرف لتنبيه احملكمــــــــــة إىل الطريقة اليت ميكن أن 
يؤثــــــــــر فيها قرارها على املصلحة القانونية ملقدم الطلب، يراد هبا أن تؤثر 
يف اإلجراءات الرئيســــــــــية من خالل املعلومــــــــــات املوضوعية اليت يقدمها 
املتدخــــــــــل إىل احملكمة  وأعربا عن قلقهما إزاء تعليل احملكمة القائل “أن 
احملكمة، عماًل باجتهاداهتا الســــــــــابقة، عندما ترســــــــــم خطًا لتعيني حدود 
املناطــــــــــق البحرية بني طريف الدعوى الرئيســــــــــية فســــــــــوف تنهي اخلط قيد 
البحــــــــــث، إذا اقتضت الضــــــــــرورة ذلك، قبل أن يصل إىل منطقة قد تتأثر 
فيهــــــــــا مصاحل ذات صفة قانونية لــــــــــدول ثالثة” )الفقرة 89 من احلكم(  
ويســــــــــتند هذا التعليل بنظرمهــــــــــا إىل فردية خاطئة مفادها أن تعيني حدود 
مجيع املناطق البحرية اليت هي موضع نزاع بني طرفني ميكن إحداثها آليًا 

نوعًا ما دون أخذ مجيع الظروف أو وقائع قضية معينة يف احلسبان 
وخيتلف القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوسف يف الرأي   -  4
مع احملكمة يف تصوير نفســــــــــها كبديل حمتمل للمتدخلني غري األطراف 
يف الدعوى الرئيســــــــــية  ولو كانت احلالة على هذا النحو لفقد موضوع 
التدخــــــــــل من جانب أّي دولة تطلب التدخل أّي معىن له  وعلى الرغم 
مــــــــــن أنه قد يكون يف مقدور احملكمة أن تعني حدود مناطق حبرية معينة 
حىت تصــــــــــل إىل املنطقة اليت ميكن أن تتأثر فيها حقوق دول ثالثة، فمن 
غري الواضح كيف ســــــــــتعرف احملكمة املناطق اليت قد توجد فيها مصاحل 
ذات صفة قانونية لدول ثالثة دون أن تتيح لتلك الدول الفرصة إلبداء 

رأيها أمامها يف الدعوى الرئيسية 
مث تناول القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف احلاجة إىل   -  5
تعريــــــــــف عبارة “مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية” )اجلزء ثالثًا(  وأشــــــــــادا 
باجلهــــــــــود الــــــــــيت تبذهلا احملكمة ألول مــــــــــرة يف تارخيهــــــــــا لتوضيح مفهوم 
“مصلحة ذات صفة قانونية”  ويف حني يرحبان هبذه اخلطوة، يعربان 
عن اعتقادمها بأن احملكمة مل جتر تقييمًا كاماًل الســــــــــتيفاء شروط املادة 
62 يف هذه القضية  وبعد أن استعرض القاضيان بإسهاب خلفية عبارة 
“مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية”، الحظًا أن عبارة “مصلحة ذات صفة 
قانونية” متثل وسيلة مشروعة جتيز لطرف ثالث طلب اإلذن باحلصول 
على محاية من حكم يصدر يف املســــــــــتقبل وقد يؤثر يف حال عدم تدخل 
ذلــــــــــك الطرف يف مطالبه  وبناًء عليه، فــــــــــإن معيار اإلثبات املطبق على 
تقييم اســــــــــتيفاء تلك الشــــــــــروط ال ينبغي أن يكون بنفس درجة صرامة 

املعيار املطبق على إثبات وجود حق ما 
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وبعد ذلك، يركز القاضيان كنســــــــــادو ويوســــــــــف على   -  6
ضــــــــــرورة إثبات أن تلــــــــــك املصلحة قد “يؤثر فيهــــــــــا احلكم يف القضية” 
)اجلــــــــــزء رابعًا(  والحظا إن احملكمــــــــــة )أ( أخطأت يف توصيف مصلحة 
 كوستاريكا ذات الصفة القانونية؛ و)ب( أدخلت معياراً جديداً لإلثبات؛ 

و)ج( أسست قرارها حصراً على اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة 
أواًل، يشــــــــــري القاضيــــــــــان إىل أن احملكمــــــــــة اســــــــــتبعدت يف   -  7
الفقرتــــــــــني 71 و72 مــــــــــن حكمها حجج كوســــــــــتاريكا اليت هتدف من 
ورائهــــــــــا إىل إثبات كيــــــــــف تتأثر مصلحتها ذات الصفــــــــــة القانونية حبكم 
تصدره احملكمة على أساس خاطئ فعليًا طالبت كوستاريكا به يف البداية 
مث تراجعــــــــــت عنه يف وقــــــــــت الحق، ويتمثل ذلك األســــــــــاس يف اعتبارها 
معاهدة فاســــــــــيو - فرينانديز الــــــــــيت أبرمتها مع كولومبيا يف عام 1977، 
واالفرتاضــــــــــات اليت تقوم عليها تلك املعاهدة مبثابة “مصلحة ذات صفة 
قانونية” لكوستاريكا  ويرى القاضيان أن هدف كوستاريكا من وراء 
تقدمي حجج على أســــــــــاس معاهدة عــــــــــام 1977 كان يتمثل يف إظهار 
الطريقــــــــــة الــــــــــيت ميكن أن يؤثر فيها حكم تصــــــــــدره احملكمة يف القضية يف 
مصلحتها ذات الصفة القانونيــــــــــة على النحو املبني يف طلبها  ويبدو أنه 
مت إنشــــــــــاء صلة غري مربرة بني الشــــــــــرط الذي جيب أن يســــــــــتوفيه طلب 
كوســــــــــتاريكا مــــــــــن حيث إظهار الطريقة اليت ميكــــــــــن أن يؤثر فيها حكم 
يف القضيــــــــــة يف مصلحتها ذات الصفة القانونية، وحقيقة أن معاهدة عام 

1977 ال متثل حبّد ذاهتا مصلحة قانونية هلا 
ثانيًا، يعرب القاضيان عن دهشــــــــــتهما إزاء قيام احملكمة   -  8
بإدخال معيــــــــــار جديد لإلثبات غري معروف حىت تارخيه يشــــــــــرتط على 
كوســــــــــتاريكا أن تثبت بأهنــــــــــا “مصلحة ذات صفــــــــــة قانونية حباجة إىل 
محاية ال يوفرها هلا األثر النســــــــــيب لألحكام اليت تصدرها احملكمة مبوجب 
املادة 59 من النظام األساســــــــــي”  ويؤكدان أن أّي معيار لإلثبات على 
 أســــــــــاس كفاية احلماية املنصوص عليها يف املادة 59 من النظام األساسي 
ال ميكن إقحامه يف لغة الفقرة )1( من املادة 62 من النظام األساســــــــــي 
وليــــــــــس له أّي أثر مباشــــــــــر على إجراء التدخل املنصــــــــــوص عليه يف املادة 
62  وخلص القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف إىل نتيجة مفادها 
أن إدخال احملكمة ملعيار اإلثبات هذا جيعل قرارها مســــــــــتنداً إىل ُأســــــــــس 
ذات صلة بالسياســــــــــة العامة مل تبني بوضوح يف احلكم  وشددا على أن 
املادة 62 ال متنح احملكمة سلطات تقديرية عامة ختوهلا “قبول أو رفض 
 طلب لإلذن بالتدخل ألســــــــــباب تتعلق ببساطة بالسياسة العامة” )انظر 
تونس/ليبيــــــــــا، طلب تدخل، احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 
1981، الصفحــــــــــة 12 من النص اإلنكليزي، الفقرة 17(  وكي تقرر 
احملكمة ما إذا كان مقدم الطلب قد اســــــــــتوىف أو مل يســــــــــتوف شــــــــــروط 
التدخــــــــــل املقررة مبوجب الفقرة )1( من املادة 62، يتعني عليها أن تقّيم 
ما إذا كانت األسباب اليت يستظهرها مقدم الطلب مقنعة مبا فيه الكفاية 
أم ال  غري أن احملكمة، حســــــــــب رأيها، مل تفعل ذلك وحادت عن جادة 

الصواب واختارت اختاذ قرار على أساس يتعلق بالسياسة العامة 
واجلزء مــــــــــن املقطع األخري من الرأي املخالف املشــــــــــرتك   -  9
كّرس للعالقة اخلاصة ظاهريًا بني املادتني 62 و59 من النظام األساسي  

ويكرر القاضيــــــــــان موقفهما القائل إن فكرة التدخل متخضت يف منظور 
أوســــــــــع نطاقًا ال عالقة له باملادة 59 اليت تنص على أنه ال يكون للحكم 
قوة اإللزام إاّل بالنســــــــــبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النزاع الذي ُفصل 
فيــــــــــه  وهلذه املادة، أّي املادة 59، تركيز حمّدد وضيق وتنطبق على مجيع 
قــــــــــرارات احملكمة  وباملقابــــــــــل فإن فكرة التدخل يف إطــــــــــار املادة 62 قد 
متخضت، ألغراض إقامة العدل السليم، كي يُعمل هبا قبل إصدار احملكمة 
حكمها النهائي وبالتايل قبل إعمال املادة 59  وبناًء عليه، فهما يعربان 
عن أسفهما الختيار احملكمة الرتكيز على عالقة خاصة غري مثبتة بني املادة 

59 واملادة 62 متجاهلة بذلك تلك اخلصائص اهلامة لفكرة التدخل 
وُيالحــــــــــظ القاضيــــــــــان كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف يف   -  10
مالحظاهتما اخلتامية أن ممارســــــــــة احملكمة متاثل، فيمــــــــــا يبدو، إجراءات 
التحكيم الثنائية التقليدية اليت تستصوب إقامة حاجز أمام تدخل طرف 
ثالث  وبرغم ذلك، يؤكد القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف على أن 
هذه املمارسة ال تستجيب للطلبات املعاصرة للتسوية القضائية للنزاعات 

وال تتصّدى للتحّديات اليت تواجه القانون الدويل يف الوقت احلاضر 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو
ختالــــــــــف القاضيــــــــــة دونوهيو قــــــــــرار احملكمة القاضــــــــــي برفض طلب 
كوســــــــــتاريكا التدخل يف القضية بصفة متدخل غري طرف  وهي أيضًا 
ال تتفــــــــــق مع النهج الــــــــــذي اتبعته احملكمة يف معاجلة املادة 62 من النظام 

األساسي 
ويف ما يتعلق بالعوامل ذات الصلة بالنظر يف طلب بالتدخل مبوجب 
املادة 62 من النظام األساسي ومبمارسة احملكمة خبصوص محاية الدول 
الثالثة اليت “قد تتأثــــــــــر” يف قضايا تعيني احلدود البحرية، حتيل القاضية 
دونوهيو القارئ إىل اجلزء أواًل من رأيها املخالف املتعلق بطلب التدخل 
الذي قدمته هندوراس يف هذه القضية  وتالحظ القاضية دونوهيو أهنا 
توضح، يف رأيها املتعلق بطلب هندوراس، االستنتاج الذي خلصت إليه 
ومفاده أن قرار احملكمة يف قضايا تعيني احلدود اليت تتداخل فيها حدود 
املنطقــــــــــة املراد تعيني حدودها مع حدود منطقة هي موضوع مطالبة من 
قبل دولة ثالثة، قد يؤثر يف “مصلحة ذات صفة قانونية” لدولة ثالثة 

مث تنتقل القاضية دونوهيو إىل طلب كوستاريكا بالتدخل  وتالحظ 
أن كوستاريكا وصفت “منطقة صغرى هلا مصلحة فيها” وهذه املنطقة 
تتداخل مع املنطقة حمل النزاع القائم بني نيكاراغوا وكولومبيا  ويتضح 
هذا التدخــــــــــل جبالء يف اخلريطة الوصفية املرفقــــــــــة حبكم احملكمة  وترى 
القاضية دونوهيــــــــــو أن احملكمة قررت، فيما يبدو، أن بإمكاهنا أن حتمي 
مصاحل كوســــــــــتاريكا من خالل تعيني احلدود بني نيكاراغوا وكولومبيا 
علــــــــــى حنو ال يدنو من املنطقة اليت تطالب هبا كوســــــــــتاريكا  وقد أفضى 
هذا باحملكمة إىل رفض طلب كوســــــــــتاريكا  غــــــــــري أن القاضية دونوهيو 
تتخذ موقفًا مفاده أن احتمال قيام احملكمة باســــــــــتخدام أســــــــــهم إرشادية 
حلماية مصاحل كوســــــــــتاريكا ال يعــــــــــين وقوفها ضد التدخل بل هو عوضًا 
عن ذلك يؤيد النتيجة القائلة بأن لكوستاريكا مصلحة ذات صفة قانونية 
قــــــــــد يؤثر فيهــــــــــا حكم احملكمة يف القضية  وعــــــــــالوة على ذلك، تالحظ 
القاضيــــــــــة دونوهيو أنه يتوجب على احملكمة، ال حمالة، أن تقّيم أو تقدر 
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النقطــــــــــة اليت قد تكون فيها مصلحة ذات صفة قانونية لدولة ثالثة وذلك 
من أجل جتنب وضع ســــــــــهم إرشادي داخل املنطقة موضوع املطالبة من 
تلك الدولة الثالثــــــــــة  ويف ضوء هذا، ختلص القاضية دونوهيو إىل القول 
إن موضــــــــــوع طلب التدخل املقدم من كوســــــــــتاريكا بصفة متدخل غري 
طــــــــــرف – أّي إبالغ احملكمة حبقوقها ومصاحلها القانونية والســــــــــعي إىل 
كفالة عدم تأثري قرار احملكمة على تلك املصاحل – هو موضوع صحيح، 

وأن كوستاريكا استوفت شروط املادة 62 

ويف ختام رأيها املخالف حتيل القاضية دونوهيو القارئ مرة أخرى 
إىل رأيهــــــــــا املتعلق بطلب هندوراس، الذي قدمت فيه بعض املالحظات 
العامــــــــــة حول النهج احلايل الذي تتبعه احملكمة يف البت بطلبات التدخل، 

وتعرض بعض األفكار حول كيفية حتسني ذلك النهج 

إعالن القاضي الخاص غايا
يتمســــــــــك القاضي اخلــــــــــاص يف إعالنه برأيه القائــــــــــل إنه كان ينبغي 
للمحكمة أن تقبل طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل لو أهنا اتبعت سوابقها 
األحــــــــــدث عهداً يف قضايا تعيني احلــــــــــدود البحرية  ولو أهنا فعلت ذلك 
لكانت قد مسحت للدولة الراغبة يف التدخل باملسامهة يف البت يف طبيعة 
ونطــــــــــاق مصلحتها القانونية قيد البحــــــــــث  ويف حني تقول احملكمة إهنا 
ســــــــــتحيط علمًا على أّي حال باملعلومات اليت قدمتها الدولة يف طلبها، 
فإنه يبدو من املتناقض ظاهريًا أن الســــــــــبيل الوحيــــــــــد املتاح أمام الدولة 
الثالثــــــــــة لتقدمي معلومات حول مصلحتهــــــــــا ذات الصفة القانونية اليت قد 
تتأثــــــــــر بقرار صادر عن احملكمة، يتمثل يف تقــــــــــدمي طلب تعتربه احملكمة 

غري مقبول 

187 - النزاع اإلقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا( )طلب من هندوراس لإلذن بالتدخل(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011

يف احلكــــــــــم الذي أصدرته احملكمة، يف 4 أيار/مايو 2011، بشــــــــــأن 
العريضة املودعة من هندوراس، مبوجب املادة 62 من النظام األساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة، لــــــــــإلذن هلا بالتدخــــــــــل يف القضية املتعلقة بالنــــــــــزاع اإلقليمي 
والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(، خلصت احملكمة بأغلبية ثالثة عشر 
صوتًا مقابل صوتني إىل عدم جواز قبول العريضة املقدمة من هندوراس 
لة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة احملكمة ُمَشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، 
وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضيان اخلاصان كــــــــــوت وغايا؛ ورئيس قلم 

احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 76( على النحو التايل:
…“

إن احملكمة،
بأغلبية ثالثة عشر صوتًا مقابل صوتني،

تقضي بعــــــــــدم جواز قبول عريضة اإلذن بالتدخل يف الدعوى، 
سواء بصفة طرف أو بصفة متدخل غري طرف، املودعة من مجهورية 

هندوراس مبوجب املادة 62 من النظام األساسي للمحكمة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونة، وســــــــــيما، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 

وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وشوي؛ والقاضيان اخلاصان 
كوت وغايا؛

املعارضون: القاضيان أبراهام ودونوهيو” 
*

*  *
وذيّــــــــــل القاضي اخلصاونــــــــــة حكم احملكمة بإعــــــــــالن؛ وذّيل القاضي 
أبراهام حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذّيل القاضي كيث حكم احملكمة 
بإعالن؛ وذّيل القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف حكم احملكمة بإعالن 

مشرتك؛ وذّيلت القاضية دونوهيو حكم احملكمة برأي خمالف 
*

*  *
اخللفية التارخيية لإلجراءات )الفقرات 1 - 17(

تشرع احملكمة بالتذكري بأنه، يف 6 كانون األول/ديسمرب 2001، 
أودعت مجهورية نيكاراغوا )ويشــــــــــار إليها أدناه بـ نيكاراغوا( لدى قلم 
احملكمة عريضة إلقامــــــــــة دعوى ضد مجهورية كولومبيا )ويشــــــــــار إليها 
أدناه بـ “كولومبيا”( فيما يتعلق بنزاع يتألف من “جمموعة من املسائل 
القانونية املرتابطة العالقة” بني الدولتني “بشــــــــــأن حقوق إقليمية وتعيني 

احلدود البحرية” غرب البحر الكاريبـي 
وإلقامة اختصاص احملكمة، اســــــــــتظهرت نيكاراغــــــــــوا باملادة احلادية 
والثالثني من املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية )ميثاق بوغوتا( املوقعة 
يف 30 نيسان/أبريل 1948، واملسماة رمسيًا، وفقًا للمادة الستني منها، 
بـ “ميثاق بوغوتا” )ويشــــــــــار إليها أدناه هبذا االســــــــــم(، كما استظهرت 
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باإلعالنني الصادرين عن الطرفني مبوجب املادة 36 من النظام األساسي 
حملكمــــــــــة العدل الدويل الدائمة، اللذيــــــــــن يعتربان، يف الفرتة اليت ال يزاالن 
ســــــــــاريني فيها، مبثابة قبــــــــــول للوالية اإلجبارية للمحكمــــــــــة احلالية عماًل 

بالفقرة 5 من املادة 36 من نظامها األساسي 
وتذكــــــــــر احملكمــــــــــة أن مجهورية هندوراس )ويشــــــــــار إليهــــــــــا أدناه بـ 
“هنــــــــــدوراس”( أودعت، يف 10 حزيران/يونيه 2010، عريضة لإلذن 
هلا بالتدخل يف القضية عماًل باملادة 62 من النظام األساسي  وقالت إن 

حمل هذه العريضة هو:
“أواًل، بصفــــــــــة عامة، محاية حقوق مجهوريــــــــــة هندوراس يف البحر 
الكاريبـي بكل الوســــــــــائل القانونية املتاحة، وبالتايل، االستفادة هلذا 
الغرض من هذه اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 62 من النظام 

األساسي للمحكمة 
ثانيــــــــــًا، إبالغ احملكمة بطبيعة احلقــــــــــوق واملصاحل القانونية هلندوراس 
اليت قد تتأثر بقرار احملكمة، اعتباراً للحدود البحرية اليت يطالب هبا 

الطرفان يف القضية املعروضة على احملكمة   
ثالثــــــــــًا، تقدمي طلب إىل احملكمة لــــــــــإلذن بالتدخل يف الدعوى احلالية 
بصفتها دولة طرفًا  ويف هذه الظروف، ستعرتف هندوراس بالقوة 
اإللزامية للقرار الذي ســــــــــتصدره احملكمة  وإذا قررت احملكمة عدم 
االســــــــــتجابة هلذا الطلب، تطلب هندوراس إىل احملكمة، احتياطيًا، 

اإلذن هلا بالتدخل بصفة متدخل غري طرف” 
ووفقــــــــــًا للفقرة 1 من املادة 83 من الئحــــــــــة احملكمة، ُوجهت فوراً 
نســــــــــخ من عريضة هندوراس إىل نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا اللتني دعيتا إىل 

تقدمي مالحظات خطية على تلك العريضة 
ويف 2 أيلول/ســــــــــبتمرب 2010، ويف غضــــــــــون األجل الذي حّددته 
احملكمة هلذا الغرض، قدمت حكومتا نيكاراغوا وهندوراس مالحظات 
خطية بشأن عريضة اإلذن بالتدخل  وذكرت نيكاراغوا يف مالحظاهتا 
أن طلب التدخل مل يتقيد بالنظام األساسي للمحكمة والئحتها، وبالتايل 
فإهنا “تعارض منح هذا اإلذن،    وتطلب إىل احملكمة أن ترفض عريضة 
اإلذن بالتدخل اليت أودعتها هندوراس”  وأشارت كولومبيا من جهتها، 
يف مالحظاهتــــــــــا، يف مجلة أمور، إىل أهنا “ليــــــــــس هلا اعرتاض على طلب 
هندوراس اإلذن هلا بالتدخل بصفة متدخل غري طرف”، وأضافت إهنا 
تعترب أن ]طلب هنــــــــــدوراس اإلذن هلا بالتدخل بصفتها طرفًا[ يعود أمر 
البت فيه للمحكمة”  وملا كانت نيكاراغوا تعرتض على العريضة، فإنه 
ُأشعر الطرفان وحكومة هندوراس برسائل من رئيس قلم احملكمة مؤرخة 
15 أيلول/سبتمرب 2010 بأن احملكمة ستعقد جلسات، وفقًا للفقرة 2 
من املادة 84 من الئحة احملكمة لالســــــــــتماع إىل مالحظات هندوراس، 

الدولة الطالبة للتدخل، ومالحظات الطرفني يف القضية 
ويف اجللسات العلنية املعقودة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول عريضة 

هندوراس لإلذن بالتدخل، قدمت االستنتاجات التالية:

باسم حكومة هندوراس،
“نظراً للعريضة وللمرافعات الشفوية،
تلتمس إىل احملكمة اإلذن هلندوراس:

بالتدخــــــــــل بصفتها طرفًا فيما يتعلــــــــــق مبصاحلها ذات الطابع   )1(
القانــــــــــوين يف املنطقة املعنيــــــــــة يف البحر الكاريبـــــــــــي )الفقرة 17 من 

العريضة( واليت قد تتأثر بقرار احملكمة؛ أو
احتياطيــــــــــًا، اإلذن هلا بالتدخــــــــــل بصفتها متدخاًل غري طرف   )2(

فيما يتعلق بتلك املصاحل” 
باسم حكومة نيكاراغوا،

“وفقًا للمادة 60 من الئحة احملكمة ونظراً لعريضة اإلذن بالتدخل 
اليت قدمتها مجهورية هندوراس وملرافعاهتا الشــــــــــفوية، تســــــــــتنتج مجهورية 

نيكاراغوا بكل احرتام:
أن العريضة اليت قدمتها مجهورية هندوراس إخالل جلي مببدأ حجية 
األمــــــــــر املقضي به )res judicata( يف حكمكم املؤرخ 8 تشــــــــــرين 
األول/أكتوبر 2007  وعالوة على ذلك، فإن هندوراس مل تتقيد 
بالشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة والئحتها، 
أّي املــــــــــادة 62 والفقرتــــــــــان الفرعيتــــــــــان 2 )أ( و)ب( من املادة 81 
تباعــــــــــًا، وبالتايل فإن نيكاراغــــــــــوا )1( تعرتض على منح هذا اإلذن، 
)2( وتطلــــــــــب إىل احملكمة أن ترفض عريضــــــــــة اإلذن بالتدخل اليت 

قدمتها هندوراس” 
باسم حكومة كولومبيا،

“يف ضــــــــــوء االعتبارات املصرح هبا خالل هــــــــــذه اإلجراءات، تود 
حكومة ]كولومبيا[ أن تعيد تأكيد ما صرحت به يف “املالحظات 
اخلطيــــــــــة” اليت قدمتها إىل احملكمة، واليت تفيــــــــــد بأن هندوراس، يف 
نظر كولومبيا، قد اســــــــــتوفت شروط املادة 62 من النظام األساسي 
وبالتــــــــــايل فإن كولومبيا ال تعرتض علــــــــــى طلب هندوراس اإلذن هلا 
بالتدخــــــــــل يف هذه القضية بصفتها متدخاًل غري طرف  وفيما يتعلق 
بطلب هندوراس اإلذن هلا بالتدخل بصفتها طرفًا، تؤكد كولومبيا 
جمدداً هي أيضًا أن هذه مسألة يعود أمر البت فيها للمحكمة وفقًا 

للمادة 62 من النظام األساسي” 

تعليل احملكمة
تالحظ احملكمة أن هندوراس حّددت حمل تدخلها تبعًا ملا إذا كان 
املطلوب قبوله هو طلبها الرئيســــــــــي أو طلبها االحتياطي: فإذا تعلق األمر 
بطلبها الرئيســــــــــي فمحله هو تسوية احلدود البحرية بينها وبني الدولتني 
الطرفــــــــــني يف القضية؛ وإذا تعلق األمر بطلبهــــــــــا االحتياطي، فإن حمله هو 
محاية حقوقها ومصاحلها القانونية وإبالغ احملكم بطبيعتها، حىت ال تتأثر 

بالتعيني املقبل للحدود البحرية بني ونيكاراغوا وكولومبيا 
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اإلطار القانوين  أواًل - 
)الفقرات 20 - 48(

تنظر احملكمــــــــــة أواًل يف اإلطار القانوين لطلــــــــــب هندوراس التدخل 
املنصوص عليــــــــــه يف املادة 62 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، واملادة 
81 مــــــــــن الئحة احملكمة، وتالحظ أنه ملا كان التدخل إجراًء عارضًا يف 
الدعوى الرئيســــــــــية أمام احملكمة، فإنه يتعني على الدولة الطالبة للتدخل، 
اســــــــــتناداً إىل النظام األساسي للمحكمة والئحتها، أن تبني املصاحل اليت 
ترى أهنا قد تتأثر بقرار يتخذ يف هذا النزاع، والغرض احملّدد اليت تسعى 
إليــــــــــه من خالل الطلب، وكذا أّي أســــــــــاس لالختصاص الذي تدعي أنه 

قائم بينها وبني الطرفني 
وتنظر احملكمة يف الصفتني اللتــــــــــني تطلب هبما هندوراس التدخل، 

قبل تناول األركان األخرى لطلب اإلذن بالتدخل 

الصفتان اللتان تلتمس هبما هندوراس التدخل   - 1 
)الفقرات 22 - 30(

تطلب هندوراس اإلذن بالتدخل بصفتها طرفًا يف القضية املعروضة 
علــــــــــى احملكمة مــــــــــن أجل التوصل إىل تســــــــــوية هنائية للنــــــــــزاع بينها وبني 
نيكاراغــــــــــوا، مبا يف ذلك حتديد النقطة الثالثية مع كولومبيا، واحتياطيًا، 
بصفتها متدخاًل غري طــــــــــرف، من أجل إبالغ احملكمة مبا هلا من مصاحل 
ذات طابع قانوين قد تتأثر بالقرار الذي ستصدره احملكمة يف القضية بني 

نيكاراغوا وكولومبيا، ومن أجل محاية تلك املصاحل 
وتشري هندوراس إىل اجتهاد احملكمة، فرتى أن املادة 62 من النظام 
األساســــــــــي تسمح للدولة بالتدخل إما بصفتها طرفًا أو بصفتها متدخاًل 
غري طرف  ففي احلالة األوىل، يلزم أن يقوم مثة أساس لالختصاص بني 
الدولة الطالبة للتدخل وطريف الدعوى الرئيسية، وتكون الدولة املتدخلة 
ملزمــــــــــة حبكم احملكمة، يف حــــــــــني أنه يف احلالة الثانيــــــــــة، ال يكون لذلك 
احلكــــــــــم أثر إاّل فيما بني طريف الدعوى الرئيســــــــــية، عماًل باملادة 59 من 
النظام األساســــــــــي  وترى هندوراس أن املادة احلادية والثالثني من ميثاق 
بوغوتا ترســــــــــي يف الدعوى احلالية أســــــــــاس اختصاص احملكمة بينها وبني 
نيكاراغوا وكولومبيا  فاســــــــــتناداً إىل هندوراس، يهدف التدخل بالنسبة 
للدولة الطالبة للتدخل بصفتها طرفًا، إىل “تأكيد حقها فيما يتعلق مبحل 

النزاع”، حىت حتصل على حكم من احملكمة بشأن هذا احلق 
وبالنسبة لنيكاراغوا، أيًّا كانت الصفتان البديلتان اللتان تطلب هبما 
هندوراس التدخل، فإن الشروط اليت ال غىن عنها واليت تنص عليها املادة 
62 من النظام األساسي تظل سارية، وهي أن تثبت الدولة أن هلا مصلحة 
ذات طابع قانوين قد تتأثر بالبت يف النزاع املعروض على احملكمة  وتشري 
إىل أن هندوراس ال جيوز هلا، بأّي حال من األحوال، أن تتدخل بصفتها 
طرفًا، ال لشيء سوى النعدام أساس إلقامة االختصاص، ما دامت املادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا تستبعد من اختصاص احملكمة “املسائل اليت 
ســــــــــبقت تسويتها     بقرار حملكمة دولية”  ويف رأي نيكاراغوا، تتمثل 
حجة هندوراس يف إعادة فتح مسائل تعيني احلدود اليت سبق البت فيها 

حبكم احملكمة املؤرخ 8 تشرين األول/أكتوبر 2007 )النزاع اإلقليمي 
والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد 
هنــــــــــدوراس(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانيًا(، 

الصفحة 659( 
وتالحظ كولومبيا أن التدخل إجراء عارض ال جيوز استخدامه حلشر 
قضية جديدة مســــــــــتقلة عن القضية القائمة بني الطرفني األصليني  وتسلم 
بأن شــــــــــكلي التدخل، بصفة متدخل طرف وصفــــــــــة متدخل غري طرف، 
يســــــــــتلزمان إثبات وجود مصلحة ذات طابع قانوين، رغم أهنا تشك فيما 

إذا كان املعيار نفسه يسري على هذه املصلحة يف احلالتني معًا 
وتالحظ احملكمة أن املادة 62 من النظام األساسي واملادة 81 من 
الئحة احملكمــــــــــة كالمها ال حيّدد الصفة اليت جيــــــــــوز أن تطلب هبا الدولة 
التدخل  غري أن دائرة احملكمة، يف حكمها املؤرخ 13 أيلول/ســــــــــبتمرب 
1990 والصادر بشأن عريضة نيكاراغوا لإلذن بالتدخل يف قضية النزاع 
املتعلق باحلدود الربية واجلزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، نظرت 
يف مركــــــــــز الدولة الطالبة للتدخل وقبلت جــــــــــواز اإلذن للدولة بالتدخل 
مبوجب املادة 62 من النظام األساســــــــــي بصفــــــــــة متدخل غري طرف أو 

بصفة متدخل طرف 
“ومن الواضح بالتايل أن الدولة اليت يســــــــــمح هلا بالتدخل يف قضية، 
ال تصبح طرفًا فيها أيضًا، حبكم كوهنا جمرد طرف متدخل  وعلى 
العكــــــــــس من ذلــــــــــك، فإنه صحيح أن املتدخــــــــــل ال ميُنع حبكم ذلك 
املركز من أن يصبح هو نفســــــــــه طرفًا يف القضية، شــــــــــريطة املوافقة 
الضرورية لطريف القضية”  )النزاع املتعلق باحلدود الربية واجلزرية 
والبحرية )السلفادور/هندوراس(، عريضة التدخل، احلكم، تقارير 
حمكمة العــــــــــدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحتان  134 و135، 

الفقرة 99( 
ويف رأي احملكمــــــــــة، يســــــــــتوجب مركز املتدخــــــــــل، يف أّي حال من 
األحوال، وجود أساس إلقامة االختصاص بني الدول املعنية، وأن تثبت 
احملكمــــــــــة صحته وقت إجازهتــــــــــا للتدخل  غري أنه، رغــــــــــم أن املادة 81 
مــــــــــن الئحة احملكمة تنص علــــــــــى وجوب أن حتّدد العريضة أّي أســــــــــاس 
لالختصاص ترى الدولة اليت تطلب التدخل أنه قائم بينها وبني أطراف 
القضية الرئيسية، فإن أساس االختصاص هذا ليس شرطًا للتدخل بصفة 

متدخل غري طرف 
وإذا أذنــــــــــت احملكمة للدولة املتدخلــــــــــة بأن تصبح طرفًا يف الدعوى، 
فــــــــــإن جيوز هلــــــــــا أن تطالب احملكمــــــــــة باالعرتاف حبقوقهــــــــــا يف القرار اليت 
ســــــــــتتخذه مستقباًل، والذي سيكون ملزمًا لتلك الدولة فيما يتعلق بتلك 
اجلوانب اليت ُأذن هلا بالتدخل بشأهنا، وذلك عماًل باملادة 59 من النظام 
األساســــــــــي  وخبالف ذلك، وعلى غرار مــــــــــا أوضحته دائرة احملكمة اليت 
أنشــــــــــئت للنظر يف قضية النزاع املتعلق باحلدود الربية واجلزرية والبحرية 
)الســــــــــلفادور/هندوراس(، فإن الدولة اليت ُأذن هلا بالتدخل يف الدعوى 
بصفتها متدخاًل غري طرف “ال تكتســــــــــب حقوقــــــــــًا، أو تصبح خاضعة 
اللتزامات، تقرتن مبركز الطرف يف الدعوى، مبوجب النظام األساســــــــــي 
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للمحكمة والئحتهــــــــــا، أو مبوجب املبادئ العامــــــــــة للقانون اإلجرائي” 
)عريضــــــــــة التدخل، احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1990، 

الصفحة 136، الفقرة 102( 
غري أن احملكمة تالحظ أنه، أيًّا كانت الصفة اليت تلتمس هبا الدولة 
التدخل، فإنه ال بد هلا أن تســــــــــتويف الشــــــــــروط اليت حّددهتا املادة 62 من 
النظام األساســــــــــي  ومبا أن املادة 62 من النظام األساسي واملادة 81 من 
الئحــــــــــة احملكمة تضعان اإلطار القانوين لطلب التدخل وحتّددان أركانه، 
فــــــــــإن تلك األركان أساســــــــــية، أيًّا كانت الصفة الــــــــــيت تطلب هبا الدولة 
التدخل؛ ويطلــــــــــب من الدولة يف مجيع احلاالت أن تثبت أن هلا مصلحة 
ذات طابع قانوين ميكن أن تتأثر بقرار يتخذ يف القضية الرئيســــــــــية، وأن 

يكون حمل التدخل املطلوب حمّدداً 

املصلحة ذات الطابع القانوين اليت قد تتأثر   - 2 
)الفقرات 31 - 39(

تالحظ احملكمة أن هندوراس ترى أن مثة مبدأين تستند إليهما املادة 
62 من النظام األساســــــــــي  ففي إطــــــــــار املبدأ األول، يعود للدولة الراغبة 
يف التدخــــــــــل أن “ترى” ما إذا كانت مثة مصلحة أو أكثر من مصاحلها 
ذات الطابع القانوين ميكن أن تتأثر باختاذ قرار يف القضية، وهي وحدها 
القادرة على تقييم مدى املصاحل املعنية  واســــــــــتناداً إىل املبدأ الثاين، لتلك 
الدولة أن تقرر ما اذا كان من املالئم ممارسة حق التدخل أمام احملكمة 
لذلــــــــــك ترى هندوراس، أن املادة 62 شــــــــــأهنا يف ذلك شــــــــــأن املادة 
63، تنص على حق التدخل بالنســــــــــبة جلميع الدول األعضاء يف النظام 
األساســــــــــي، حيث يكفــــــــــي ألحدها أن “يرى” أن لــــــــــه مصلحة قانونية 
قد تتأثــــــــــر لكي تكون احملكمة ملزمة باإلذن له بالتدخل  واســــــــــتناداً إىل 
هندوراس، فإنــــــــــه اذا كانت تلك املصلحة حقيقية، ال تكون للمحكمة 

سلطة تقديرية تتيح هلا عدم اإلذن بالتدخل 
وتالحظ احملكمة إنه، حسبما ينص عليه النظام األساسي للمحكمة 
والئحتها، يتعني على الدولة الطالبة للتدخل أن تبني أن هلا مصلحة ذات 
طابع قانوين يف الدعوى الرئيسية، وأن تثبت صلة تلك املصلحة بالقرار 
الذي قد تتخذه احملكمة يف هناية الدعوى  وبصيغة النظام األساسي، فإن 
هذه “مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية” )والصيغة 
اإلنكليزية أكثر صراحة من الصيغة الفرنســــــــــية اليت وردت على النحــــــو 
التــــــــــــــــــــايل:)”un intérêt d’ordre juridique... pour lui en cause“؛ 

انظر املادة 62 من النظام األساسي( 
وتــــــــــرى احملكمــــــــــة أن للدولة املعنيــــــــــة أن تطلب التدخــــــــــل، وإن جاز 
للمحكمــــــــــة، يف قضية معينة، أن توجه انتبــــــــــاه دول ثالثة إىل األثر الذي 
ميكــــــــــن أن يكون حلكمها املقبل يف جوهــــــــــر الدعوى على مصلحة تلك 
الــــــــــدول، على غرار ما قامت به يف حكمهــــــــــا املؤرخ 11 حزيران/يونيه 
1998 الصادر بشأن الدفوع االبتدائية يف القضية املتعلقة باحلدود الربية 
والبحريــــــــــة بني الكامريون ونيجرييا، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعام 

1998، الصفحة 324، الفقرة 116 

 وتالحــــــــــظ احملكمة أنه، خالفــــــــــًا للمادة 63 من النظام األساســــــــــي، 
ال يكــــــــــون لدولــــــــــة ثالثة حق التدخل مبوجب املــــــــــادة 62  وال يكفي أن 
ترى الدولة أن هلا مصلحة ذات طابع قانوين ميكن أن تتأثر بقرار تتخذه 
احملكمة يف القضية الرئيسية، لكي يكون هلا تلقائيًا حق التدخل يف تلك 
الدعــــــــــوى  بل إن الفقرة 2 من املــــــــــادة 62 تقر بوضوح حبق احملكمة يف 
البت يف طلب اإلذن بالتدخل، استناداً إىل العناصر اليت عرضت عليها 

وصحيح أن احملكمة، على غرار ما سبق هلا أن أوضحته، “ال تعترب 
الفقــــــــــرة 2 من ]املادة 62 [ فقرة ختول هلا أّي ســــــــــلطة تقديرية عامة يف 
قبول أو رفض أّي طلب لإلذن بالتدخل جملرد أســــــــــباب تتعلق بالسياسة 
العامة” )اجلرف القــــــــــاري )تونس/اجلماهريية العربيــــــــــة الليبية(، عريضة 
لإلذن بالتدخــــــــــل، احلكم، تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1981، 
الصفحة 12، الفقرة 17(  فللمحكمة، املســــــــــؤولة عن ضمان حســــــــــن 
إقامة العدل، أن تقرر ما إذا كان الشرط املنصوص عليه يف الفقرة 1 من 
املادة 62 قد استويف  وبالتايل، فإن الفقرة 2 من املادة 62 اليت مبقتضاها 
“البــــــــــت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل احملكمة” خمتلفة اختالفًا بّينًا 
عــــــــــن الفقرة 2 مــــــــــن املادة 63 اليت ختول بوضــــــــــوح لبعض الدول “حق 
التدخل يف الدعوى” فيما يتعلق بتفسري اتفاقية تكون هي أطرافًا فيها 

وتالحظ احملكمــــــــــة أنه، إذا كانت األطراف يف الدعوى الرئيســــــــــية 
تطلب إليها أن تعرتف هلا حبقوق معينة يف القضية املعروضة، فإن الدولة 
الطالبة للتدخل، على العكس من ذلك، تدعي، اســــــــــتناداً إىل املادة 62 
من النظام األساسي، أن البت يف جوهر الدعوى قد يؤثر على مصاحل هلا 
ذات طابع قانوين  ولذلك، فإن الدول الطالبة للتدخل بصفتها متدخاًل 
غري طرف ال يتعني عليها أن تثبت أن حقًا من حقوقها قد يتأثر؛ ويكفي 
أن تثبــــــــــت تلــــــــــك الدولة أن هلا مصلحة ذات طابع قانوين من شــــــــــأهنا أن 
تتأثر  وتشــــــــــرتط املادة 62 أن تكون املصلحة اليت تســــــــــتند إليها الدولة 
الطالبــــــــــة للتدخل مصلحة ذات طابع قانــــــــــوين، مبعىن أن تكون موضوع 
مطالبة حقيقية وملموسة من تلك الدولة، استناداً إىل القانون، ال مطالبة 
 ذات طابع سياســــــــــي أو اقتصادي أو اســــــــــرتاتيجي صــــــــــرف  لكن األمر 
ال يتعلــــــــــق مبصلحة ذات طابع قانوين كيفمــــــــــا كان نوعها؛ بل ال بد أن 
تكــــــــــون باإلضافة إىل ذلك مصلحة حيتمل أن تتأثر، من حيث مضموهنا 
ونطاقها، بالقرار الذي ستتخذه احملكمة مستقباًل يف الدعوى الرئيسية 

 وبالتــــــــــايل، فإن املصلحــــــــــة ذات الطابع القانوين مبفهــــــــــوم املادة 62 
ال تتمتع بنفس احلماية اليت يتمتع هبا حق ثابت وال ختضع لنفس الشروط 

من حيث اإلثبات 
وميكن أن يفهم قرار احملكمــــــــــة الذي مينح اإلذن بالتدخل بأنه قرار 
وقائي، ما دام يهدف إىل السماح للدول املتدخلة باملشاركة يف الدعوى 
الرئيســــــــــية، من أجل محاية مصلحة ذات طابع قانوين حيتمل أن تتأثر يف 
تلك الدعوى  أما عن الصلة بني اإلجراء العارض والدعوى الرئيســــــــــية، 
فقد ســــــــــبق للمحكمة أن قالــــــــــت إن “املصلحة ذات الطابع القانوين اليت 
يتعني على الدولة الطالبة للتدخل أن تثبتها مبوجب املادة 62 ال تقتصر 
علــــــــــى منطوق احلكــــــــــم وحده  بل ميكن أن تتعلق أيضًا باألســــــــــباب اليت 
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تشــــــــــكل اخلطوات الالزمة املفضية إىل املنطوق” )الســــــــــيادة على بوالو 
ليغيتان وبوالو سيبادان )إندونيســــــــــيا/ماليزيا(، عريضة اإلذن بالتدخل، 
 احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 2001، الصفحة 596، 

الفقرة 47( 
وتشــــــــــري احملكمة بوضوح إىل أن هلا أن تقيــــــــــم املصلحة ذات الطابع 
القانوين اليت ميكن أن تتأثر واليت تستظهر هبا الدولة الراغبة يف التدخل، 
وذلك اســــــــــتناداً إىل وقائع كل قضية على حــــــــــدة، وال جيوز هلا أن تقوم 
بذلك “إاّل بصــــــــــورة حمّددة وفيما يتعلق جبميع ظــــــــــروف قضية معنية” 
)النزاع املتعلق باحلدود الربية واجلزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، 
عريضــــــــــة اإلذن بالتدخل، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 

1990، الصفحة 118، الفقرة 61( 

حمل التدخل على وجه التحديد   - 3 
)الفقرات 40 - 48(

تذكر احملكمة أنه، مبوجب الفقرة 2 )ب( من املادة 81 من الئحة 
احملكمــــــــــة، جيب أن تبني عريضة اإلذن بالتدخل “حمل التدخل على وجه 

التحديد” 
وتطلب هندوراس إىل احملكمة، يف سياق عريضتها لإلذن بالتدخل 
بصفتها طرفًا، أن تقرر املســــــــــار النهائي خلط احلدود البحرية بينها وبني 
نيكاراغوا وكولومبيا يف املنطقة البحرية املعنية، وأن حتّدد النقطة الثالثية 
علــــــــــى خط احلدود مبوجب معاهدة 1986  واحتياطيًا، فإن حمل تدخل 
هندوراس بصفتهــــــــــا متدخاًل غري طرف هو “محايــــــــــة حقوقها، وإبالغ 
احملكمــــــــــة بطبيعة احلقوق واملصاحل القانونية هلندوراس اليت قد تتأثر بقرار 

احملكمة، يف القضية املعروضة عليها” 
وتذكر احملكمة أن طلب هنــــــــــدوراس اإلذن هلا بالتدخل هو إجراء 
عارض وأنه، كيفما كان شكل التدخل املطلوب، سواء بصفة متدخل 
طــــــــــرف أو بصفة متدخل غري طرف، فإن الدولة الطالبة للتدخل مطالبة 
مبقتضى النظام األساســــــــــي بأن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأهنا أن 
تتأثر بقرار تتخذه احملكمة يف الدعوى الرئيســــــــــية  مما يســــــــــتتبع أن يكون 
حمــــــــــل التدخل على وجه التحديد مرتبطًا مبوضوع النزاع الرئيســــــــــي بني 

نيكاراغوا وكولومبيا 
وعالوة على ذلك، تشري احملكمة إىل أن املرافعات اخلطية والشفوية 
املتعلقــــــــــة بعريضة اإلذن بالتدخل ال بــــــــــد وأن تركز على إثبات املصلحة 
ذات الطابع القانوين اليت قد تتأثر؛ وهذه اإلجراءات ليست فرصة للدولة 
الطالبة للتدخل أو للطرفني ملناقشــــــــــة مســــــــــائل اجلوهر املتعلقة بالدعوى 
الرئيســــــــــية، واليت ال تستطيع احملكمة أن تضعها يف االعتبار خالل نظرها 

يف مسألة ما إذا كان ينبغي االستجابة لطلب اإلذن بالتدخل 
وكما سبق للمحكمة أن ذكرت، فإن علة وجود التدخل هو متكني 
الدولة الثالثة اليت قد تتأثر مصلحتها القانونية بقرار حمتمل للمحكمة، من 

املشاركة يف القضية الرئيسية بغية محاية تلك املصلحة 

وتالحــــــــــظ احملكمة أنــــــــــه ال جيوز للدولة الطالبة لــــــــــإلذن بالتدخل أن 
تسعى، حتت غطاء التدخل، إىل إقامة قضية جديدة إىل جانب الدعوى 
الرئيســــــــــية  ولئن كان صحيحــــــــــًا أن للدولة اليت أذن هلا بالتدخل بصفتها 
طرفــــــــــًا أن تقــــــــــدم مطالبات خاصة هبا إىل احملكمة لتبــــــــــت فيها، فإن هذه 
املطالبــــــــــات ال بد وأن تكون مرتبطة مبوضوع النزاع الرئيســــــــــي  وكون 
الدولة قــــــــــد أذن هلا بالتدخل ال يعين أن بإمكاهنا أن تغري طبيعة الدعوى 
الرئيســــــــــية، ما دام التدخل “ال ميكن أن يكون ]إجراء[ حيول قضية إىل 
قضية خمتلفة بأطــــــــــراف خمتلفني” )النزاع املتعلق باحلدود الربية واجلزرية 
والبحرية )السلفادور/هندوراس( عريضة اإلذن بالتدخل، احلكم، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعام 1990، الصفحة 134، الفقرة 98؛ وانظر 
أيضًا قضية اجلرف القاري )اجلماهرييــــــــــة العربية الليبية/مالطة(، عريضة 
اإلذن بالتدخل، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1984، 

الصفحة 20، الفقرة 31( 
ولذلــــــــــك، فإن الغرض من تقييــــــــــم الصلة بني حمل التدخل على وجه 
التحديد وموضوع النزاع هو متكني احملكمة من ضمان أن تسعى الدولة 

الثالثة فعاًل إىل محاية مصاحلها القانونية اليت قد تتأثر حبكم مقبل 
النظر يف عريضة اإلذن بالتدخل املقدمة من هندوراس  ثانيًا - 

)الفقرات 49 - 75(
تالحــــــــــظ احملكمة، أن هنــــــــــدوراس، يف معــــــــــرض حتديدها ملصاحلها 
ذات الطابــــــــــع القانوين اليت قد تتأثر بقــــــــــرار احملكمة، تذكر يف عريضتها 
أن معاهــــــــــدة 1986 لتعيني احلدود البحرية بــــــــــني هندوراس وكولومبيا 
)ويشــــــــــار إليها أدناه بـــ “معاهــــــــــدة 1986”( تعرتف بأن املنطقة الواقعة 
مشال خط العرض 15 وشــــــــــرق خط الطول 82 تشمل حقوقًا ومصاحل 
مشــــــــــروعة هلنــــــــــدوراس ذات طابع قانوين  وحتتج هنــــــــــدوراس بالقول إن 
احملكمة، يف قرارها يف هــــــــــذه القضية، ينبغي أن تراعي مراعاة تامة تلك 
احلقــــــــــوق واملصاحل يف املنطقة املذكورة، وهي حقوق ومصاحل تقول إهنا 
مل يتم تناوهلــــــــــا يف حكم احملكمة لعام 2007 الصادر يف القضية املتعلقة 
بالنزاع اإلقليمي والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي 
)نيكاراغوا ضد هندوراس( تقاريــــــــــر حمكمة العدل الدولية لعام 2007 
)ثانيًا(، الصفحة 658(  وحيث إن احملكمة ستقرر مآل “منطقة تعيني 
احلدود” اليت اقرتحتها نيكاراغوا يف الدعوى الرئيســــــــــية، فإن هندوراس 
ترى أن احملكمة ستضطر حتمًا إىل البت يف مسألة ما إذا كانت معاهدة 
1986 نافــــــــــذة وما إذا كانت ختول لكولومبيا حقوقًا يف املنطقة املتنازع 
عليها بني كولومبيا ونيكاراغوا  ومن مث، ترى هندوراس أن ما يشــــــــــكل 

صلب القضية الراهنة هو مركز وجوهر معاهدة 1986 
وتدعي هنــــــــــدوراس بأهنا ال تزال حتق هلا يف املنطقة الواقعة شــــــــــرق 
خــــــــــط الطــــــــــول 82، مبقتضى معاهدة 1986، بعض احلقوق الســــــــــيادية 
وحقوق الوالية من قبيل امتيازات النفط والدوريات البحرية وأنشــــــــــطة 
صيد األمساك  وتدعي هندوراس أن نيكاراغوا بصفتها طرفًا ثالثًا بالنسبة 
ملعاهدة 1986 ال جيوز هلا أن تستند إىل تلك املعاهدة للقول بأن املنطقة 
البحرية املعنية تعود لنيكاراغوا وحدها  وتعرب هندوراس عن اقتناعها 
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بأهنا، إن مل تشــــــــــارك بصفتها دولة متدخلة، فــــــــــإن قرار احملكمة قد يؤثر 
تأثرياً ال رجعة فيه يف مصاحلها القانونية لو أيدت احملكمة يف هناية املطاف 

املطالبات اليت قدمتها نيكاراغوا 
وتذهب هندوراس إىل القول إن حكم عام 2007 مل يســــــــــو كامل 
حدود البحــــــــــر الكاريبـي بني هندوراس ونيكاراغــــــــــوا  ويف نظرها، فإن 
كون الســــــــــهم على حدود املنصف الذي يبدو على اخلرائط التخطيطية 
يف حكــــــــــم عــــــــــام 2007 يقف عند خط الطــــــــــول 82، إضافة إىل صيغة 
منطوق احلكم، إمنا يدل على أن احملكمة مل تتخذ أّي قرار بشأن املنطقة 
الواقعة شــــــــــرق خط الطول ذاك  واستناداً إىل هندوراس، فإنه ملا كانت 
احملكمة يف حكم عام 2007 مل تبت يف معاهدة 1986، وهي مســــــــــألة 
مل ُيطلــــــــــب إىل احملكمــــــــــة تناوهلا، فإن ال يزال مثة غمــــــــــوض ينبغي تبديده 
فيمــــــــــا يتعلق باحلقوق الســــــــــيادية وحقوق الوالية لــــــــــكل دولة من الدول 
الثالث يف املنطقة، أّي هنــــــــــدوراس وكولومبيا ونيكاراغوا  وعلى وجه 
التحديــــــــــد، ترى هندوراس أن احملكمة مل تبت يف النقطة النهائية للحدود 
بني هندوراس ونيكاراغوا، كما مل حتّدد أن نقطة املنتهى ستقع يف مست 
خط حدود املنصــــــــــف  وحتديداً حملل عريضتها، تطلــــــــــب هندوراس إىل 
احملكمــــــــــة، يف حالة منحها إذنًا للتدخل بصفتهــــــــــا طرفًا، أن حتّدد النقطة 
الثالثيــــــــــة بني هندوراس ونيكاراغــــــــــوا وكولومبيا، ومن مث أن تتوصل إىل 

تسوية هنائية لتعيني احلدود البحرية يف املنطقة 
ويف معرض تفســــــــــري فهمها ألثــــــــــر حكم عــــــــــام 2007 فيما يتعلق 
بالتعليــــــــــل الوارد يف الفقــــــــــرات 306 - 319 مــــــــــن احلكم حتت عنوان 
“منطلق احلدود البحرية ومنتهاها”، تدعي هندوراس أن هذه الفقرات 
غري مشــــــــــمولة مببدأ حجيــــــــــة األمر املقضي بــــــــــه، وأن احملكمة، يف الفقرة 
319، مل تبت يف مســــــــــألة حمّددة، بل إهنا كانت تبني للطرفني املنهجية 
اليت ميكن أن تســــــــــتخدمها دون أن تبت مسبقًا يف مسألة املنتهى النهائي 
للحدود، أو تبت مســــــــــبقًا يف مسألة الدولة أو الدول اليت ميكن اعتبارها 
دواًل ثالثة  وهكذا، فإن الفقرة 319، يف نظرها، ال تبت يف أّي مسألة 

بتاتًا وال يسري مبدأ حجية األمر املقضي به إاّل على منطوق احلكم 
وتتخذ نيكاراغوا وكولومبيا، الطرفان يف الدعوى الرئيسية، موقفني 
خمتلفــــــــــني جتاه طلب هندوراس  فنيكاراغــــــــــوا تعارض بتاتًا عريضة اإلذن 
بتدخل هندوراس، سواء بصفتها متدخاًل طرفًا أو بصفتها متدخاًل غري 
طــــــــــرف  وتتخذ نيكاراغوا موقفًا مفاده أن طلب هندوراس ال حيّدد أّي 
مصلحة ذات طابع قانوين ميكن أن تتأثر بقرار احملكمة حسبما تشرتطه 
املادة 62 من النظام األساســــــــــي ويطعــــــــــن يف حجية األمر املقضي به اليت 

يتمتع هبا حكم عام 2007 
وتدعــــــــــي نيكاراغوا أن هندوراس ليســــــــــت هلــــــــــا مصلحة ذات طابع 
قانوين يف جنوب خط احلدود الذي عينته احملكمة يف حكم عام 2007، 
مبا يف ذلك املنطقة اليت حيّدها ذلك اخلط مشااًل وخط العرض 15 جنوبًا  
واســــــــــتناداً إىل نيكاراغوا، ال جيوز االســــــــــتناد إىل معاهدة 1986 جتاهها 
ألهنــــــــــا تنال من حقوقها الســــــــــيادية  وحتاجج نيكاراغــــــــــوا بأن حكم عام 
2007، اليت يتمتع بكامل حجية األمر املقضي به، يسوي كامل حدود 

البحر الكاريبـي بني نيكاراغوا وهندوراس، وأن حجية األمر املقضي به 
ال تشمل املنطوق فحسب، بل إهنا تشمل التعليل، ما دام ال ميكن فصله 
عــــــــــن جزء املنطوق  وترى نيكاراغوا أن العريضة اليت قدمتها هندوراس 
تسعى إىل إعادة فتح مســــــــــائل سبق أن بتت فيها احملكمة وبالتايل ينبغي 

منعها مبقتضى مبدأ حجية األمر املقضي به 

أما كولومبيا، من ناحية أخرى، فرتى أن هندوراس قد اســــــــــتوفت 
املعيار الالزم للتدخل بصفة متدخل غري طرف يف القضية مبوجب املادة 
62 من النظام األساســــــــــي  وعالوة على ذلك، مل تثر أّي اعرتاض على 
طلب هندوراس التدخل بصفتها طرفًا  وركزت كولومبيا حججها على 
أثر حكم عــــــــــام 2007 على احلقوق القانونية لكولومبيا إزاء نيكاراغوا 
يف املنطقة املشــــــــــمولة مبعاهدة 1986  وتدعي كولومبيــــــــــا أن التزاماهتا 
الثنائيــــــــــة جتاه هندوراس مبوجب معاهدة 1986 ال متنعها من أن تطالب 
يف هــــــــــذه الدعوى حبقوق ومصــــــــــاحل يف املنطقة الواقعة مشال خط العرض 
15، وشــــــــــرق خط الطول 82 يف مواجهة نيكاراغوا، ألن ما أُلزمت به 

هندوراس مبوجب معاهدة 1986 ال يسرى إاّل على هندوراس 

وتالحظ احملكمة أنه، اســــــــــتناداً إىل املادة 62 من النظام األساســــــــــي 
واملــــــــــادة 81 من الئحة احملكمة، يتعني علــــــــــى الدولة الطالبة للتدخل أن 
 تســــــــــتويف شــــــــــروطًا معينة لإلذن هلا بالتدخل  فالدولــــــــــة الطالبة للتدخل 
إمــــــــــا بصفة متدخل طرف أو بصفة متدخل غري طرف، ينبغي أن تثبت 
أن هلــــــــــا مصلحة ذات طابع قانوين قد تتأثــــــــــر بقرار احملكمة يف الدعوى 
الرئيســــــــــية  وســــــــــتقوم احملكمة، عند حتققها مما إذا كانت هندوراس قد 
اســــــــــتوفت املعايري الواردة يف املادة 62 من النظام األساســــــــــي واملتعلقة 
بالتدخل، بالنظر أواًل وقبل كل شــــــــــيء يف املصلحة القانونية اليت ُيدعى 
قيامها  واحملكمة مدركة، كما ســــــــــبق هلــــــــــا أن ذكرته، بأهنا عند حتليلها 
لتلك املصاحل، ال تنوي تفسري معىن أو نطاق حكم عام 2007 مبفهوم 
املادة 60 من النظام األساســــــــــي وال تنــــــــــاول أّي موضوع ينبغي تناوله 
يف مرحلة اجلوهر من الدعوى الرئيســــــــــية  وينبغي أاّل تســــــــــتبق احملكمة، 
بــــــــــأّي حال من األحوال، قرارها بشــــــــــأن اجلوهر )انظــــــــــر النزاع املتعلق 
باحلدود الربية واجلزريــــــــــة والبحرية )الســــــــــلفادور/هندوراس(، عريضة 
اإلذن بالتدخــــــــــل، احلكم، تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1990، 

الصفحة 118، الفقرة 62( 

املصلحة ذات الطابع القانوين اليت تدعيها هندوراس   - 1
)الفقرات 57 - 75(

تنظــــــــــر احملكمــــــــــة أواًل يف املصلحة الــــــــــيت تدعي هنــــــــــدوراس محايتها 
بالتدخل  فهندوراس تشــــــــــري إىل املنطقة الشــــــــــاملة ملصلحة هلا ذات طابع 
قانوين قد تتأثر بقرار للمحكمة تكمن يف منطقة املثلث املبينة يف اخلريطة 
التخطيطية يف الصفحة 26 من احلكم  وتقول كذلك إن اخلط اجلنويب 
واخلط الشــــــــــرقي من املثلث، املتطابقني مع احلــــــــــدود يف معاهدة 1986 

يسريان على النحو التايل:
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“بدًءا من خط الطول 82، تســــــــــري احلدود شــــــــــرقًا على طول خط 
العرض 15 إىل أن تصل إىل خط الطول 79˚ 56’ 00”  مث تتجه 
مشااًل على طول خط الطول ذاك  وبعد مسافة إىل الشمال، تنعرج 
لتشكل قوسًا غرب بعض اجلزر وسريانيا بانك، إىل أن تصل نقطة 

مشال اجلزر   ”
وتالحظ احملكمة أن هندوراس تدعي، إلثبات أن هلا مصلحة ذات 
طابع قانوين يف هذه القضية، أنه حيق هلا املطالبة باحلقوق السيادية وتأكيد 
واليتها على املنطقة البحرية يف املثلث  وبعبارات حمّددة، تقول هندوراس 
إنه جيوز هلا أن تطالب حبقوق تتعلق بامتيازات النفط والدوريات البحرية 
وأنشــــــــــطة صيد األمساك يف تلك املنطقة  وتثري هندوراس، يف حججها، 
عدداً من املسائل اليت ترى احملكمة أهنا تضع موضع التساؤل حكم عام 

2007 الذي عينت فيه احلدود البحرية بني هندوراس ونيكاراغوا 
وتتعلق مصلحة هندوراس ذات الطابع القانوين مبســــــــــألتني أساســــــــــًا 
مهــــــــــا: ما إذا كان حكم عام 2007 قد ســــــــــوى كامــــــــــل احلدود البحرية 
بني هندوراس ونيكاراغوا يف منطقة البحر الكاريبـي وما هو األثر الذي 
ســــــــــيكون حلكم احملكمة يف الدعوى القائمة على احلقوق اليت تتمتع هبا 

هندوراس مبوجب معاهدة 1986، إن كان له أّي أثر أصاًل 
وتوضح هندوراس يف عريضتها أن كولومبيا متلك حقوقًا يف املنطقة 
البحرية مشال خط العرض 15، ألهنا تنشــــــــــأ عن ساحل هندوراس، من 
جهة، وعن أرخبيل ســــــــــان أندريس، وســــــــــريانيا وجزيرة بروفيدانســــــــــيا، 
مــــــــــن جهة أخرى  ونظراً لتداخل املطالبــــــــــات، أبرمت معاهدة 1986  
وتالحــــــــــظ احملكمة أن موقف هندوراس بشــــــــــأن مركز خط العرض 15 
املعلــــــــــن عنه يف هذه القضية مل ُيَشــــــــــر إليه ألول مــــــــــرة فيما بني هندوراس 
ونيكاراغــــــــــوا  والواقع أن احملكمة راعته املراعاة الالزمة يف احلكم املتعلق 

بتعيني احلدود البحرية بني نيكاراغوا وهندوراس يف 2007 
ويف قضيــــــــــة نيكاراغوا ضد هندوراس، كان من احلجج الرئيســــــــــية 
هلندوراس فيما يتعلق بتعيني احلدود أن يكون خط العرض 15 هو خط 
احلــــــــــدود البحرية بني هندوراس ونيكاراغوا، إما باعتباره اخلط التقليدي 
أو حبكم اتفــــــــــاق ضمين بني الدولتني اجلارتــــــــــني  وقد رفضت احملكمة، 
يف ذلــــــــــك احلكم، كل هذه املســــــــــوغات القانونية ومل تعمل خبط العرض 
 15 باعتبــــــــــاره خطًا للحدود  وبالتايل، فإنه مبقتضى حكم عام 2007، 
ال يقــــــــــوم خط العرض 15 بأّي دور يف النظر يف مســــــــــألة تعيني احلدود 
البحرية بني هندوراس ونيكاراغوا  وبعبارة أخرى، استندت املسألة إىل 

مبدأ حجية األمر املقضي به بالنسبة هلندوراس يف هذه الدعوى 
ويف تعيني خط حدود حبرية وحيد بني نيكاراغوا وهندوراس، يرسم 
حدود حبريهما اإلقليميني، وجرفيهما القاريني ومنطقتيهما االقتصاديتني 
اخلالصتني يف املنطقة املتنازع عليها، رمست احملكمة يف حكم عام 2007 
خطًا منصفًا مســــــــــتقيمًا، وأدخلت عليه تعديالت تراعي جزر هندوراس 
على الساحل  ويف هذه الدعوى، اختذت هندوراس ونيكاراغوا مواقف 
متباينة تباينًا ملحوظًا بشأن أثر خط احلدود املنصف  وتتباين مواقفهما 
بشــــــــــأن ما إذا كان حكم عام 2007 قد حّدد نقطة للمنتهى على خط 

املنصف، وما إذا كان خــــــــــط املنصف يتجاوز خط الطول 82 وبالتايل 
تتباين بشــــــــــأن ما إذا كان حكم عام 2007 قد عني هنائيًا كامل احلدود 
البحرية بني هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا يف البحر الكاريبـي  وحتيط احملكمة 
علمًا بادعاء هندوراس بأن هذه املسائل، إذا مل تلق إجابة، ستؤثر حتمًا 

على غائية العالقات القانونية بني الطرفني وعلى استقرارها 
ويف تعليــــــــــل احملكمة الوارد يف الفقــــــــــرات 306 - 319 من حكم 
عام 2007، مثة جانبان تعترب احملكمة أن هلما أثراً مباشــــــــــراً على املسائل 
املذكورة أعاله  وتشــــــــــري احملكمة أواًل، إىل أهنا، يف حكم عام 2007، 
مل تقرر عدم البت يف مسألة نقطة املنتهى إاّل بعد أن خلصت إىل نتيجة 
مفادهــــــــــا احتمال أن تكون مثة مصــــــــــاحل لدولة ثالثة يف املنطقة  ومنطقيًا، 
إذا كانــــــــــت النقطــــــــــة واو على خط املنصف قد حــــــــــّددت بصفتها نقطة 
املنتهى، حســــــــــبما فســــــــــرته هندوراس، فإنه لن تكون مثــــــــــة حاجة إىل أن 
تواصــــــــــل احملكمة النظر فيما إذا كانت مثة مصاحل حمتملة لدولة ثالثة ألن 
النقطة واو لن يكون هلا يف مجيع األحوال أّي أثر حمتمل على حقوق أّي 
دولــــــــــة ثالثة  وثانيًا، إن احملكمــــــــــة مل تراع مراعاة تامة احلجج اليت قدمتها 
هندوراس فيما يتعلق حبقوق الدولة الثالثة إاّل بســــــــــبب ادعاء هندوراس 
أن رســــــــــم خط حدود متواصل مبا يتجاوز خط الطول 82 سيؤثر على 

حقوق كولومبيا فتأكدت احملكمة
“مــــــــــن أن أّي تعيني للحدود بني هندوراس ونيكاراغوا ميتد شــــــــــرقًا 
متجاوزاً خط الطول 82 ومتجاوزاً يف اجتاه الشــــــــــمال خط العرض 
15 )على غرار ما ســــــــــيرتتب على املنصف الذي اعتمدته احملكمة( 
لــــــــــن يضر فعاًل حبقــــــــــوق كولومبيا ألن حقوقهــــــــــا مبوجب ]معاهدة 
1986[ ال متتــــــــــد مشــــــــــال خط العــــــــــرض 15” )النــــــــــزاع اإلقليمي 
والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي )نيكاراغوا 
ضد هندوراس(، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 2007 
)ثانيًا(، الصفحتان 758 و759، الفقرة 316؛ التوكيد مضاف( 
واســــــــــتناداً إىل تعليل احملكمة، فإن خط املنصف بسمت حمّدد، بعد 
النقطة واو، سيتواصل يف خط مستقيم رهنًا مبيل الكرة األرضية ويسري 
على خط احلــــــــــدود البحرية بني هندوراس ونيكاراغوا ما دامت ال تتأثر 
أّي حقوق لدولة ثالثة  وهكذا تعني املناطق البحرية اليت تعود تباعًا إىل 
كل من هندوراس ونيكارغوا يف البحر الكاريبـي واليت يتعني أن تشــــــــــمل 

حبكم تعريفها املنطقة الواقعة يف املثلث 
وتستنتج احملكمة، لدى نظرها يف حجة هندوراس، أنه من الصعب 
تقبــــــــــل ادعاء هندوراس بأن “من الواضــــــــــح أن خط احلدود الذي ليس 
نقطة منتهى، ال ميكن تسويته بأكمله”، إذ أنه ليست هذه املرة األوىل 
الــــــــــيت ترتك فيها احملكمة نقطة منتهى احلدود البحرية مفتوحة لتبت فيها 
فيما بعد عندما تتأكد من حقوق الدولة الثالثة  وملا كانت احملكمة قد 
قضت يف حكمها لعام 2007، بأنه “من املعتاد أن ترتك نقطة املنتهى 
على وجه التحديد يف تعيني قضائي للحدود دون حتديد امتناعًا عن كل 
حكم مسبق على حقوق الدول الثالثة” )النزاع اإلقليمي والبحري بني 
نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد هندوراس(، 
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احلكم، تقارير حمكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 2007 )ثانيًا(، الصفحة 
756، الفقــــــــــرة 312(  وما بتت فيه احملكمة فيما يتعلق بتعيني احلدود 
 البحريــــــــــة بني هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا يف البحــــــــــر الكاريبـي فهو هنائي  
وال ميكــــــــــن أن تكون هنــــــــــدوراس “دولة ثالثــــــــــة” يف العالقات القانونية 
 يف ذلك الســــــــــياق بسبب كوهنا هي ذاهتا طرفًا يف الدعوى  وما دامت 
ال توجد مثة مطالبات لدولة ثالثة، فإن احلدود ستتبع دون منازع املسار 

الذي حّددته احملكمة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أنه كان من املمكــــــــــن أن حتيد احلدود عن اخلط 
املســــــــــتقيم الذي رمسه حكم عــــــــــام 2007 لو أن هندوراس قدمت املزيد 
مــــــــــن التضاريس اليت يتعني أخذها بعني االعتبــــــــــار يف تعيني احلدود  فلم 
تقدم هندوراس اقرتاحًا من هذا القبيل أو تدل بأدلة هبذا الشــــــــــأن ســــــــــواء 
يف القضية املتعلقة بالنزاع اإلقليمي والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس 
يف البحر الكاريبـــــــــــي )نيكاراغوا ضد هندوراس( أو يف الدعوى احلالية  
وبطبيعــــــــــة احلال، حىت ولــــــــــو فعلت ذلك يف هذه الدعوى، فإن املســــــــــألة 
لن ختضع مع ذلك ألحكام املادة 62 من النظام األساســــــــــي فيما يتعلق 
بالتدخل، لكنها ســــــــــتخضع ألحكام املادة 61 منــــــــــه واليت تتعلق بإعادة 
النظر  وبعبارة أخرى، ال تقول هندوراس إنه ال يزال مثة نزاع مل حيل أو 
أدلة من شــــــــــأهنا أن تثبت أن خط املنصف ليس هو خط احلدود البحرية 

الكامل والنهائي بني هندوراس ونيكاراغوا 

تطبيق مبدأ حجية األمر املقضي به   - 2 
)الفقرات 66 - 70(

تالحظ احملكمة أن مطالبات هندوراس تســــــــــتند بالدرجة األوىل إىل 
أساس مفاده أن التعليل الوارد يف الفقرات 306 - 319 من حكم عام 
2007 ال يتمتع حبجية األمر املقضي به  وتدعي هندوراس، بالتايل، أن 
مبدأ حجية األمر املقضي به ال مينعها من أن تثري مســــــــــائل تتعلق بتعليل 

ذلك احلكم 
وتذكــــــــــر احملكمة بأن مــــــــــن املبادئ القانونية املســــــــــتقرة واملعرتف هبا 
عمومــــــــــًا أن احلكم الذي تصدره هيئة قضائيــــــــــة تكون له قوة إلزامية بني 

طريف النزاع 
وتالحظ أهنا، يف حتققها من نطاق حجة األمر املقضي به يف حكم 
عام 2007، ال بد وأن تنظر يف طلب هندوراس يف سياق القضية احملّدد 
فحقــــــــــوق هندوراس علــــــــــى املنطقة الواقعة مشال خــــــــــط املنصف مل 
تنازعها فيها نيكاراغوا أو كولومبيا  وفيما يتعلق بتلك املنطقة، ال ميكن 
بالتايل أن تكون مثة هلندوراس مصلحة ذات طابع قانوين ميكن أن تتأثر 

بقرار احملكمة يف الدعوى الرئيسية 
ولتقييم ما إذا كانت هلندوراس مصلحة ذات طابع قانوين يف املنطقة 
الواقعــــــــــة جنوب خط املنصف، فإن املســــــــــألة األساســــــــــية اليت يتعني على 
احملكمة أن تتأكد منها هي مســــــــــألة حتديد إىل أّي مدى رسم حكم عام 
2007 مســــــــــار خط احلدود البحرية الوحيد بني مناطق البحر اإلقليمي 

واجلــــــــــرف القاري واملنطقــــــــــة االقتصادية اليت تعود لــــــــــكل من نيكاراغوا 
وهندوراس 

وترى احملكمة أن مسار خط املنصف احملّدد يف النقطة )3( من بند 
منطوق حكم عام 2007 )الفقرة 321 ( واضح  ففي النقطة )3( من 
بنــــــــــد املنطوق، اليت تتمتع قطعًا حبجيــــــــــة األمر املقضي به، قضت احملكمة 
بأنه “من النقطة واو، ســــــــــيتواصل ]خط احلدود[ على طول اخلط الذي 
له مست مبقياس 70˚ 14’ 41.25” إىل أن يصل إىل املنطقة اليت ميكن 

أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة” 

وتالحــــــــــظ احملكمة أن التعليل الوارد يف الفقرات 306 - 319 من 
حكم عام 2007 والذي يعد خطوة أساسية تفضي إىل منطوق احلكم 
ال لبس فيه بشأن هذه النقطة  وقد خلصت احملكمة إىل قرار واضح يف 
هــــــــــذه الفقرات يقضي بأن يتواصل خــــــــــط املنصف متجاوزاً خط الطول 
82 إىل أن يصل إىل املنطقة اليت ميكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة  
وقبــــــــــل التأكد من حقوق تلك الدولة الثالثة، ســــــــــترتك نقطة منتهى خط 
املنصــــــــــف مفتوحة  وبدون هذا التعليل، قد يصعب فهم الســــــــــبب الذي 
 دفــــــــــع احملكمة إىل عــــــــــدم حتديد نقطة املنتهى يف قرارهــــــــــا  وهبذا التعليل، 
ال يــــــــــرتك القرار الذي اختذته احملكمــــــــــة يف حكمها لعام 2007 أّي جمال 

ألّي تفسري بديل 

طلب هندوراس فيما يتعلق مبعاهدة 1986   - 3 
)الفقرات 71 - 75(

وفيما يتعلق مبعاهدة 1986، تالحظ احملكمة أن هلندوراس وكولومبيا 
مواقف متباينة  فهندوراس تدعي أنه نظراً “لتنازع االلتزامات الثنائية”، 
النامجــــــــــة تباعًا عن معاهدة 1986 مع كولومبيا وعن حكم عام 2007 
جتاه نيكاراغــــــــــوا، فإن هلندوراس مصلحة ذات طابع قانوين يف حتديد ما 
إذا كان حكم عـــــــــــــام 2007 قد أثر على مركز معاهدة 1986 وعلى 
تطبيقهــــــــــا، وكيف أثَّر عليهما  ومن جهــــــــــة أخرى، تطلب كولومبيا إىل 
احملكمة أن ترتك جانبًا معاهدة عام 1986، ألن مهمة احملكمة يف مرحلة 
 جوهــــــــــر الدعوى هو تعيني احلدود البحرية بــــــــــني كولومبيا ونيكاراغوا، 
ال حتديــــــــــد مركز العالقات التعاهدية بني كولومبيا وهندوراس  ومن مث، 
ترى كولومبيا أن ما يشــــــــــكل صلب الدعوى الرئيســــــــــية ليس هو مركز 

وجوهر معاهدة 1986 

ويف املثلــــــــــث املفرتض املعروض على نظر احملكمة، هناك ثالث دول 
معنيــــــــــة هي: هندوراس وكولومبيا ونيكاراغــــــــــوا  فهذه الدول ميكنها أن 
تربم معاهدات ثنائيــــــــــة لتعيني احلدود البحرية  وهذه االتفاقيات الثنائية، 
اخلاضعة ملبدأ “الشــــــــــيء احلاصل بني األغيار” ال ختول أّي حقوق لدولة 
ثالثة، وال تفرض عليها أّي واجبات  وكل تنازالت تقوم هبا دولة طرف 
لدولــــــــــة أخرى تظل تنازالت ثنائية ال غري، وال تؤثر على حقوق الدولة 
 res inter alios(”الثالثة  وطبقًا ملبدأ “الشــــــــــيء احلاصل بني األغيــــــــــار

acta(، مل تستند احملكمة يف حكم عام 2007 إىل معاهدة 1986 
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وتصرح احملكمة بأن احلدود البحريــــــــــة، بني كولومبيا ونيكاراغوا، 
ســــــــــتحدد تبعًا خلط الســــــــــاحل والتضاريس البحرية للطرفني  ولن تعتمد 
احملكمــــــــــة، يف قيامها بذلك، على معاهدة 1986 لتعيني احلدود البحرية 

بني نيكاراغوا وكولومبيا 
وأخــــــــــرياً، ال ترى احملكمــــــــــة أّي حاجة إىل تناول مســــــــــألة “النقطة 
الثالثية” اليت تدعي هندوراس أهنا هي خط احلدود يف معاهدة 1986  
فبعد أن أوضحت احملكمة املســــــــــائل املذكورة أعاله واملتعلقة حبكم عام 
2007 ومعاهدة 1986، ال ترى أّي صلة بني مسألة “النقطة الثالثية” 

اليت أثارهتا هندوراس والدعوى احلالية 
وعلــــــــــى ضــــــــــوء االعتبارات املذكــــــــــورة أعاله، تســــــــــتنتج احملكمة أن 
هنــــــــــدوراس مل تقنع احملكمة بأن هلا مصلحــــــــــة ذات طابع قانوين قد تتأثر 
بقرار احملكمة يف الدعوى الرئيسية  وبالتايل، ال ترى احملكمة حاجة إىل 

النظر يف أّي مسائل أخرى عرضت عليها يف هذه الدعوى 

*
*  *

إعالن القاضي الخصاونة

يتفق القاضي اخلصاونة مع االستنتاج الذي خلص إليه احلكم بعدم 
قبول عريضة هندوراس لإلذن هلا بالتدخل يف هذه الدعوى إما بصفتها 
متدخاًل طرفًا أو بصفتها متدخاًل غري طرف  كما يتفق مع جممل التعليل 

الذي أفضى بأغلبية هيئة احملكمة إىل هذا االستنتاج 
غري أن القاضي اخلصاونة، لألسباب اليت سبق له أن أوجزها يف رأيه 
املخالف املذيل باحلكم املتعلق بعريضة كوســــــــــتاريكا لإلذن هلا بالتدخل 
يف نفس القضية، خيالف احملكمة يف سعيها إىل توضيح املفهوم املستعصي 
“للمصلحة ذات الطابع القانوين” بالتمييز بني املصاحل واحلقوق القانونية 
والقول بأن هذين املفهومني غري مشمولني بنفس احلماية أو ال خيضعان 
لنفــــــــــس قاعدة عبء اإلثبات  ويف رأيه، فــــــــــإن هذه احملاولة مل تقربنا من 
استيعاب مفهوم “املصلحة ذات الطابع القانوين” بل إهنا زادته غموضًا 

الرأي المخالف من القاضي أبراهام

يتفــــــــــق القاضي أبراهام مع منطوق احلكــــــــــم يف رفضه لعريضة تدخل 
هندوراس بصفتها طرفًا، لكنه ال يتفق مع التعليل الذي أفضى باحملكمة إىل 
ذلك االستنتاج  وعالوة على ذلك، ال يتفق القاضي أبراهام مع منطوق 

احلكم يف رفضه لعريضة تدخل هندوراس بصفتها متدخاًل غري طرف 
وعلى سبيل االعتبارات العامة، يوضح القاضي أبراهام بأن للدول 
الثالثــــــــــة “حقًا” يف التدخــــــــــل يف قضية جارية، لكــــــــــن ذلك احلق خيضع 
لشــــــــــروط معينة، تبت احملكمة يف استيفائها استناداً إىل احلجج اليت تديل 
هبا الدولة الطالبة للتدخل  فإذا استنتجت احملكمة أن الشروط مستوفاة، 
فإهنــــــــــا ملزمــــــــــة، يف رأي القاضي أبراهام، بأن تــــــــــأذن بالتدخل  وبالتايل، 
فإن القاضــــــــــي أبراهام يعتقد أن حكم احملكمــــــــــة عرضة للنقد من حيث 

إن احملكمــــــــــة ال تقتصر، يف اجلــــــــــزء املتعلق من احلكم بتطبيق تلك املبادئ 
على عريضة اإلذن بتدخل هندوراس، على إثبات ما إذا كان الشــــــــــرط 
املنصوص عليه يف املادة 62 من النظام األساســــــــــي قد اســــــــــتويف، بل إهنا 
تتصرف كما لو كانت هلا سلطة تقديرية ختول هلا مطلق احلرية يف قبول 

أو رفض عريضة اإلذن بالتدخل 
ويرى القاضــــــــــي أبراهام وجوب رفض عريضــــــــــة هندوراس لإلذن 
بالتدخــــــــــل بصفتها طرفًا، وذلك النعدام أســــــــــاس إلقامة االختصاص بني 
هندوراس وطريف هذه القضية  وبالتايل يعتقد القاضي أبراهام أن تعيني 
احلــــــــــدود البحرية بني هندوراس ونيكاراغوا ســــــــــوته احملكمة بالكامل يف 
حكمهــــــــــا الصادر يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2007 يف القضية بني 
نيكاراغــــــــــوا وهنــــــــــدوراس  ولذلك فإن تعيني احلدود يشــــــــــكل مســــــــــألة 
“متت تســــــــــويتها    بقرار حملكمة دولية”، مبفهوم املادة السادســــــــــة من 
ميثاق بوغوتا، مما يســــــــــتبعد تطبيق شرط التحكيم الوارد يف املادة احلادية 

والثالثني من امليثاق 
واســــــــــتناداً إىل القاضي أبراهام، كان علــــــــــى احملكمة، مع ذلك، أن 
تسمح بتدخل هندوراس بصفتها متدخاًل غري طرف  ويعتقد أن حكم 
احملكمة املقبل، يف هذه القضية، قد يؤثر بطريقتني على مصاحل هندوراس 
ذات الطابــــــــــع القانوين  أواًل، قد حيــــــــــّدد احلكم الذي تصدره احملكمة يف 
النزاع بني ونيكاراغوا وكولومبيا نقطة منتهى خط املنصف الذي رمسته 
احملكمة يف حكمها املؤرخ 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007 يف القضية 
بني نيكاراغوا وهندوراس  ويســــــــــتنتج القاضي أبراهام بالتايل أن حكم 
احملكمة املقبل قد يؤثر على مصاحل هندوراس  ثانيًا، وهو األهم، يعتقد 
القاضي أبراهام أن احلكم الصادر عن احملكمة قد تكون له آثار مباشرة 
علــــــــــى التطبيق الفعلي ملعاهدة 1986 الثنائية بني هندوراس وكولومبيا  
بل إن احملكمة إذا تبنت خط تعيني احلدود الذي اقرتحته كولومبيا، فإن 
هندوراس سيظل بإمكاهنا، استناداً إىل املعاهدة، أن تطالب باجلزء األكرب 
من املناطق اليت تســــــــــندها إليها املعاهدة  غري أنه، يف حالة ما إذا قررت 
احملكمة أن متنح تلك املناطــــــــــق كليًا أو جزئيًا إىل نيكاراغوا، فلن يكون 
بوســــــــــع هندوراس أن تطالب هبا، لعدم وجود أّي أساس تعاهدي بينها 
وبني نيكاراغوا ميكن أن تبين عليــــــــــه مطالبتها  وخيتلف القاضي أبراهام 
مع احلكم يف كونه ال يراعي تلك االعتبارات، ويســــــــــتنتج اســــــــــتناداً إىل 
مســــــــــوغات غري ذات صلة باملوضوع، أن هندوراس ليست هلا مصلحة 

ذات طابع قانوين قد تتأثر حبكم مقبل 

إعالن القاضي كيث

قــــــــــال القاضي كيث، يف إعالنه، إنــــــــــه يتفق مع النتائج اليت خلصت 
إليها احملكمة، ال ســــــــــيما لألسباب اليت توردها احملكمة  غري أنه ال يتفق 

مع جانب واحد يف التعليل 
ويصف القاضــــــــــي ثالث صعوبات يف صياغــــــــــة احملكمة للفرق بني 
“احلقــــــــــوق يف القضية املعروضة” و“املصلحــــــــــة ذات الطابع القانوين”  
فهذان املصطلحان أو املفهومان قد انتزعا من سياقهما  والتعريف الذي 
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أفرد للمفهوم الثاين يثري اإلشكال  والفرق، إن كان قائمًا فعاًل، ال يبدو 
مفيداً يف املمارسة 

اإلعالن المشترك من القاضيين كنسادو ترينداد ويوسف

صوت القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف لصاحل جممل   -  1
قرار احملكمة بعدم االستجابة لعريضة اإلذن هلندوراس بالتدخل إما بصفة 
متدخــــــــــل طرف أو بصفة متدخل غري طرف  وباإلضافة إىل ذلك، أثنيا 
على احملكمة لتناوهلا للفرق بني احلقوق واملصاحل القانونية  ويف إعالهنما 
املشرتك، أوضح القاضيان كنســــــــــادو ويوسف األسس اليت يستند إليها 
موقفهما يف تأييد قرار احملكمة عدم االستجابة لعريضة اإلذن هلندوراس 
بالتدخل  كما أعربا عما يســــــــــاورمها من قلق إزاء ما للمحكمة من ميل 
متواصــــــــــل حنو رفض التطبيق امللموس ملؤسســــــــــة التدخل، اليت يعتربان أن 
هلــــــــــا دوراً هامًا ميكــــــــــن أن تقوم به يف التقاضي الدويل املعاصر وتســــــــــوية 

املنازعات )اجلزء األول( 
وهلذه الغاية، يقوم القاضيان كنســــــــــادو وترينداد بدراسة   -  2
لشــــــــــروط التدخل مبوجب النظام األساســــــــــي للمحكمة )اجلزء الثاين(  
ويريان، يف معرض تقييــــــــــم معايري التدخل املنصوص عليها يف املادة 62 
من النظام األساسي، أنه ليس من املهم ما إذا كانت الدولة الثالثة الطالبة 
للتدخــــــــــل ترغب يف التدخل بصفتها متدخــــــــــاًل طرفًا أو بصفتها متدخاًل 
غري طرف يف الدعوى الرئيســــــــــية، ما دام مــــــــــن املتعني على الدولة الثالثة 
الطالبة للتدخل أن تثبت، يف مجيع األحوال، أن هلا “مصلحة ذات طابع 
قانوين قد تتأثر بقرار للمحكمة يف جوهر القضية”  ويذهب القاضيان 
كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف يف هذه النازلة إىل القول إن هندوراس مل 
تثبت أن هلا “مصلحة ذات طابع قانوين” قد تتأثر بقرار يتخذ يف هذه 
القضية  واستناداً إىل فهمهما، فإن حكم احملكمة لعام 2007 يف قضية 
النزاع اإلقليمي والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي 
يتمتع مبركز حجية األمر املقضي به وبالتايل فإنه ســــــــــوى مســــــــــألة تعيني 
احلدود بني هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا يف البحــــــــــر الكاريبـي  ويذهبان إىل 
القــــــــــول إن هندوراس مل تقــــــــــدم أّي تضاريس حبرية أخرى للنظر فيها يف 
إطار تقييم عريضتها لــــــــــإلذن هلا بالتدخل، ويتفقان مع احملكمة على أن 
معاهــــــــــدة 1986 بني هندوراس وكولومبيا ال أثر هلا على تعيني احلدود 

البحرية بني نيكاراغوا وكولومبيا 
مث ينظر القاضيان كنســــــــــادو ويوســــــــــف يف عدم االعتداد   -  3
مبوافقــــــــــة الدولــــــــــة على نظر احملكمــــــــــة يف طلبــــــــــات اإلذن بالتدخل )اجلزء 
الثالث(  ويف هذا الصدد، يؤكــــــــــدان رأيهما القائل بأن موافقة الطرفني 
 الرئيســــــــــيني يف الدعــــــــــوى ال يعتد بــــــــــه يف تقييم عريضة لــــــــــإلذن بالتدخل 

وال ميكن اعتباره شرطًا مبوجب املادة 62 من النظام األساسي 
كمــــــــــا أوضحا أن اتفاقهما مع النتيجة اليت خلصت إليها   -  4
احملكمــــــــــة واليت تفيــــــــــد بأن صلة االختصاص بني الدولــــــــــة الطالبة للتدخل 
والطرفني يف القضية الرئيسية “ليست شرطًا للتدخل بصفة متدخل غري 
طــــــــــرف”  وارتأيا أن من الواضح أن تعليل احملكمة فيما يتعلق بالتدخل 

يف اإلجراءات القانونية الدولية يصرف نظره عن مسألة موافقة الدولة  
وحســــــــــب فهمهما، ال تعــــــــــد موافقة الطرفني يف القضية الرئيســــــــــية، بأّي 
حال من األحوال، شــــــــــرطًا للتدخل بصفة متدخل غري طرف ما دامت 
احملكمة هي سيدة اختصاصها وال يلزمها أن تشغل نفسها بالتحقق من 
موافقة الدولة للبت يف عريضة لإلذن بالتدخل  ويف رأيهما، فإن التدخل 
مبوجب النظام األساســــــــــي يسمو فوق موافقة فرادى الدول  واملهم، يف 
نظرمها، هي املوافقة اليت تعرب عنها الدول يف البداية لكي تصبح أطرافًا 
يف النظام األساســــــــــي، أو لتعرتف باختصاص احملكمة عن طريق أدوات، 
مــــــــــن قبيل بنود التحكيم  وذهبا إىل القول إىل أنه ال داعي بالتايل إىل أن 
حترص احملكمة تلقائيًا على التحقق من موافقة فرادى الدول أثناء ســــــــــري 

اإلجراءات القانونية الدولية 
ويعرب القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف عن اعتقادمها   -  5
بأن الرأي الذي أبديانه يف إعالهنما املشرتك بشأن عدم االعتداد مبوافقة 
الدولة يف نظر احملكمة يف عرائض اإلذن بالتدخل مبوجب املادة 62 من 
النظام األساسي قد يكون مفيداً يف تبيان املواقف اليت ميكن أن تتخذها 

احملكمة بشأن املسألة عند صوغها الجتهادها 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو
ختتلــــــــــف القاضية دونوهيو مــــــــــع احملكمة يف قرارهــــــــــا رفض عريضة 
هنــــــــــدوراس الرامية إىل اإلذن بالتدخل بصفتها متدخاًل غري طرف  كما 
تبــــــــــدي عدم اتفاقها مع النهج الذي اتبعته احملكمة بشــــــــــأن املادة 62 من 

النظام األساسي للمحكمة 
ويف البداية، تســــــــــتعرض القاضية دونوهيو أحكام النظام األساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة والئحتها اليت تتناول التدخل  وتالحظ أن املادة 62 ال متيز 
بني التدخل بصفة املتدخل الطرف والتدخل بصفة املتدخل غري الطرف، 

مما يفضي إىل بعض الغموض 
مث تركز القاضية دونوهيو على شرط املادة 62 الذي يوجب على 
الدولة الثالثة الطالبة للتدخل أن تثبت أن هلا “مصلحة ذات صفة قانونية 
يؤثــــــــــر فيها احلكم يف القضية”  وتالحــــــــــظ أن عبارة “يؤثر فيها” تتعني 
 قراءهتــــــــــا على ضــــــــــوء املادة 59 من النظام األساســــــــــي اليت تنص على أنه 
“ال يكون للحكم قوة اإللزام إاّل بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص 
النــــــــــزاع الذي فصل فيه”  وملا كانــــــــــت املادة 59 تقيد بوضوح الطريقة 
اليت ميكن أن “يؤثر” هبا احلكم على دولة ثالثة، فإن يتعني توسيع نطاق 

املادة 62 مبا ال يفرض التزامات قانونية ملزمة على الدولة الثالثة 
مث تتنــــــــــاول القاضية دونوهيو تعيني احلــــــــــدود البحرية، فتورد وصفًا 
للممارســــــــــة اليت مبقتضاها راعت احملكمة مصاحل الــــــــــدول الثالثة برفض 
التحديد النهائي لنقاط املنتهى، بدل اإلشارة حتديداً إىل أن خط احلدود 
يتواصــــــــــل إىل أن يصل املنطقة اليت قد تتأثر فيهــــــــــا حقوق الدول الثالثة  
وترفض القاضية دونوهيو القول الذي يفيد بأن هذه املمارســــــــــة تشــــــــــري 
بعدم اإلذن بالتدخل  بل إنه عندما تكون لدولة ثالثة مطالبة تتداخل مع 
مطالبات األطراف يف القضية، فإن هذا يثبت مصلحة ذات طابع قانوين 
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 188 - حصانات الدول من الوالية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا( 
)طلب من الجمهورية الهيلينية اإلذن بالتدخل(

األمر الصادر في 4 تموز/يوليه 2011

قــــــــــد تتأثر بقرار احملكمة ويوحي بأن التدخل بصفة املتدخل غري الطرف 
قد يكون أمراً مربراً 

مث تدرس القاضية دونوهيو عريضة هندوراس  فتالحظ أن هلندوراس 
مطالبات تشمل املنطقة املتنازع عليها بني نيكاراغوا وكولومبيا، وتقول 
القاضيــــــــــة دونوهيو إن احملكمة ميكــــــــــن أن يتوقع منهــــــــــا مراعاة مطالبات 
هنــــــــــدوراس يف قرارها بشــــــــــأن اجلوهــــــــــر  وهذا يدل علــــــــــى أن هلندوراس 
“مصلحة ذات طابع قانوين” “ميكن أن تتأثر” بقرار يتخذ يف القضية  
وتوضح القاضية دونوهيو كذلك أنه باإلضافة إىل تداخل املطالبات، مثة 
ســــــــــبب إضايف لالستجابة لطلب هندوراس التدخل بصفتها متدخاًل غري 
طرف  فلو تبنت احملكمة خط احلدود الذي اقرتحته كولومبيا، لكان له 
أثــــــــــر كبري على املعىن احملّدد حلكم احملكمة لعام 2007 يف القضية املتعلقة 
بالنزاع اإلقليمي والبحري بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكاريبـي، 

وهو قرار ملزم هلندوراس مبوجب املادة 59 
وخبصوص مســــــــــألة التدخل بصفة متدخل طــــــــــرف، تقول القاضية 
دونوهيــــــــــو إن احملكمة قد أصابت يف رفضهــــــــــا طلب هندوراس  فتدخل 

هندوراس بصفتها متدخاًل طرفًا، بالشــــــــــروط اليت طلبتها هندوراس، من 
شــــــــــأنه أن يضيف نزاعــــــــــًا جديداً إىل القضيــــــــــة - أال وهو موقع “النقطة 
الثالثيــــــــــة” على خط احلدود اليت رمستهــــــــــا املعاهدة الثنائية بني هندوراس 
وكولومبيــــــــــا  واســــــــــتناداً إىل القاضية دونوهيو، ليس هذا باحملل الســــــــــليم 

للتدخل بصفة طرف 

ويف اخلتــــــــــام، أحاطت القاضية دونوهيو علمــــــــــًا مبا أعادت احملكمة 
تأكيــــــــــده من أنه، حىت عندما ترفض احملكمة عريضة تدخل، فإهنا ميكن 
أن تضــــــــــع يف اعتبارها املعلومات املقدمة مــــــــــن املتدخل الذي أخفق يف 
مسعاه  ويف رأي القاضية دونوهيو، ينشأ عن هذه املمارسة شكل من 
املشــــــــــاركة حبكم الواقع للدولة الثالثة، وهــــــــــي إمكانية ال ترد يف الوقت 
الراهــــــــــن يف النظام األساســــــــــي للمحكمــــــــــة أو يف الئحتها  ويف معرض 
مالحظتهــــــــــا للتأخر الكبري يف اإلجراءات الذي قد تتســــــــــبب فيه عريضة 
تدخــــــــــل بصفة متدخل غري طرف، تقرتح القاضية دونوهيو أن تبســــــــــط 
احملكمة إجراءات النظر يف تلك الطلبات، حمتفظة باإلجراءات املتشددة 

لعرائض التدخل بصفة متدخل طرف 

يف 4 متوز/يوليه 2011، أصدرت حمكمة العدل الدولية أمراً بصدد 
التمــــــــــاس اإلذن بالتدخل املقدم من اليونان يف القضية املتعلقة حبصانات 
الــــــــــدول من الوالية القضائية )أملانيا ضد إيطاليا(  ومبوجب ذلك األمر، 
منحــــــــــت احملكمة اجلمهورية اهليلينيــــــــــة اإلذن بالتدخل يف القضية، عماًل 
باملادة 62 من النظام األساســــــــــي، حســــــــــب املدى واألغراض املبينة يف 

الفقرة 32 من األمر 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص 

غايا؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 34( على النحو التايل:
   “

إن احملكمة
بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )1(

تقرر أن تأذن لليونــــــــــان بالتدخل بصفة غري طرف يف القضية، 
عماًل باملادة 62 من النظام األساســــــــــي، حســــــــــب املدى واألغراض 

املبينة يف الفقرة 32 من هذا األمر؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، واخلصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - 
آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، 

وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛
املعارضون: القاضي اخلاص غايا؛

باإلمجاع،  )2(
حتدد األجلــــــــــني التاليني لتقدمي العريضــــــــــة اخلطية واملالحظات 
اخلطية املشار إليهما يف الفقرة 1 من املادة 85 من الئحة احملكمة:

5 آب/أغسطس 2011 للعريضة اخلطية من اليونان؛
5 أيلول/ســــــــــبتمرب 2011 للمالحظــــــــــات اخلطيــــــــــة مــــــــــن أملانيا 

وإيطاليا؛
وترجئ البت يف اإلجراء الالحق إىل قرار آخر ”

*
*  *
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وذيَّل القاضي كنســــــــــادو ترينداد األمر الصــــــــــادر عن احملكمة برأي 
مستقل؛ وذيَّل القاضي اخلاص غايا األمر الصادر عن احملكمة بإعالن 

*

*  *
ويف حــــــــــني أن أملانيا أثارت انتباه احملكمــــــــــة إىل اعتبارات معينة تبني 
أن االلتماس املقدم من اليونان ال يســــــــــتويف املعايري املبينة يف الفقرة 1 من 
املادة 62 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، فإهنــــــــــا ذكرت صراحة أهنا 
“ال تعارض رمسيًا” السماح بنظر ذلك االلتماس  وأشارت إيطاليا من 

جانبها إىل أهنا ال تعارض قبول االلتماس 
وأوردت احملكمة أواًل، يف األمر الصادر عنها، وصفًا موجزاً للسياق 
الواقعي املقدم يف إطار التماس اليونان اإلذن بالتدخل  وأشارت إىل أنه 
يف 10 حزيران/يونيه 1944، إبان االحتالل األملاين لليونان، ارتكبت 
القوات املســــــــــلحة األملانية مذحبة يف قرية ديســــــــــتومو اليونانية قتلت فيها 
الكثري من املدنيني  وأحملت إىل أنه صدر عام 1997حكم ضد أملانيا من 
حمكمــــــــــة يونانية من الدرجة األوىل قضت حبصول أقارب ضحايا املذحبة 
علــــــــــى تعويضات عن اخلســــــــــائر، وأن احملكمة العليا اهليلينية أيدت احلكم 
فيما بعد عام 2000، غري أنه مل يتســــــــــن إنفاذ احلكمني يف اليونان ألن 
وزير العدل اليوناين مل يتلق اإلذن الالزم بإنفاذ حكم ضد دولة أجنبية  
والحظت احملكمة أيضًا أن املدعني يف قضية ديستومو قد رفعوا دعاوى 
 بعد ذلك ضد اليونان وأملانيا أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنســــــــــان، 
إاّل أن تلك احملكمة أعلنت عام 2002 عدم قبول نظر االلتماس املقدم 
من املدعني، حمتجة يف ذلك مببدأ حصانة الدول  وأشارت حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة إىل أن املدعني اليونانيني ســــــــــعوا بعد ذلــــــــــك إىل إنفاذ احلكمني 
الصادرين عن احملاكم اليونانية يف إيطاليا، وأن حمكمة إيطاليا قضت بأن 

احلكم اليوناين األول )الصادر عام 1997( جائز اإلنفاذ يف إيطاليا 
ويف األمــــــــــر الصادر عنها، أعلنت حمكمــــــــــة العدل الدولية فيما بعد، 
أنه يف احلكم الذي ســــــــــتصدره يف القضيــــــــــة املتعلقة حبصانات الدول من 
الوالية القضائية )أملانيا ضد إيطاليــــــــــا(، قد يكون لزامًا عليها “أن تنظر 
يف القرارات الصادرة عن احملاكم اليونانية يف قضية ديســــــــــتومو، يف ضوء 
مبدأ حصانة الدول، بقصد البت يف الطلب الثالث الذي طلبته أملانيا يف 
العرائض املقدمة منها”  وخلصت احملكمة إىل أن ذلك كاف لتبيان أن 
اليونان لديها مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر باحلكم الذي سيصدر 
يف القضية املثارة بني أملانيا وإيطاليا  ومن اجلدير بالذكر أن نص الطلب 
الثالــــــــــث الوارد يف العرائض املقدمة من أملانيا هو على النحو التايل: “أن 
اجلمهورية اإليطالية     )3( بإعالهنا أنه جيوز يف إيطاليا إنفاذ األحكام 
اليونانية الصادرة اســــــــــتناداً إىل ]انتهاكات القانون اإلنســــــــــاين الدويل اليت 
ارتكبها الرايخ األملاين الثالث إبان احلرب العاملية الثانية[، قد أخلت من 

جديد حبصانة أملانيا من الوالية القضائية” 
وأوضحــــــــــت احملكمة أنه يف حني أهنا أذنت بالتدخل فإهنا قد تقلص 
نطــــــــــاق ذلــــــــــك التدخل وأن تســــــــــمح بتدخل يف جانب واحد فحســــــــــب 

من جوانب موضــــــــــوع االلتماس املعروض عليهــــــــــا  ويف معرض مراعاة 
االســــــــــتنتاجات اليت خلصت إليها فيما يتعلق باملصلحــــــــــة القانونية لدى 
اليونــــــــــان يف القضية احلاليــــــــــة، ارتأت احملكمة أنه جيوز الســــــــــماح لليونان 
بالتدخل بصفة غري طرف يف القضية “ما دام اقتصر ذلك التدخل على 
القرارات الصادرة عن احملاكم اليونانية ]يف قضية ديســــــــــتومو[”، حسب 

املشار إليه أعاله 
ويف واقــــــــــع األمر، إن تدخل اليونان بصفة “غري طرف” يف القضية 
املتعلقة حبصانات الدول مــــــــــن الوالية القضائية )أملانيا ضد إيطاليا( يتيح 
هلــــــــــا إمكانية أن تتطلــــــــــع على املرافعات اخلطية مــــــــــن الطرفني وأن “تبلغ 
احملكمة بطبيعة احلقوق القانونية واملصاحل ]اخلاصة هبا[     اليت قد تتأثر 
بالقــــــــــرار الذي تتخذه احملكمة يف ضوء املطالبات اليت تطالب هبا أملانيا” 
يف الدعوى األصلية  وحتقيقًا لتلك الغاية، حددت احملكمة، باألمر ذاته، 
يوم 5 آب/أغسطس 2011 كأجل لتقدمي العريضة اخلطية من اليونان، 
ويوم 5 أيلول/ســــــــــبتمرب 2011 كأجل لتقــــــــــدمي املالحظات اخلطية من 
أملانيا وإيطاليا بصدد تلك العريضة  وقد تأجل البت يف اإلجراء الالحق 
إىل قــــــــــرار آخر  وتنص املــــــــــادة 85 من الئحة احملكمــــــــــة على عدة أمور 
منها أن “خُيول للدولة املتدخلة أن تقدم، يف ســــــــــياق املرافعات الشفوية، 

مالحظاهتا فيما خيتص مبوضوع التدخل” 
ومن اجلديــــــــــر بالذكر أن صفة اليونان كغري طرف يف القضية حيول 
بينها وبني إمكانية تأصيل حقوق ذاتية هلا يف ســــــــــياق املرافعات الرئيسية 
بني الطرفــــــــــني )أملانيا وإيطاليا(، وأن احلكم الذي ســــــــــتقضي به احملكمة 
بصدد حيثيات القضية لن يكون ملزمًا لليونان، إاّل أنه ســــــــــيكون له قوة 

اإللزام دون حق الطعن فيه بالنسبة للطرفني 

*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد

يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد، يف رأيه املستقل املؤلف   -  1
من مخســــــــــة أجزاء، باإلشــــــــــارة إىل أنه، يف ضوء األمهيــــــــــة اليت يوليها إىل 
املسائل اليت تناولتها احملكمة يف األمر احلايل، واملسائل اليت يرتكز عليها، 
جيد لزامًا عليه تســــــــــجيل فحصه الذايت للمسائل املثارة ورأيه الشخصي 
إزاءها – حســــــــــب تصوره هلــــــــــا – يف الوثائق الســــــــــت املتصلة بالدعوى 
املعروضــــــــــة على احملكمة خبصوص التماس اليونان اإلذن بالتدخل )اثنتان 
مــــــــــن الدولة املدعية، واليونان، واثنتان مــــــــــن كل من الطرفني يف القضية 

األصلية املعروضة على احملكمة، أملانيا ضد إيطاليا - اجلزء األول( 
مث يشــــــــــري بعد ذلك، فيما خيتــــــــــص بالتماس اليونان اإلذن   -  2
بالتدخل )اجلزء الثاين(، إىل أنه، رغم أن أملانيا ســــــــــلمت بأهنا لن تعرتض 
على ذلك رمسيًا، فإهنا يف حقيقة األمر عارضت أساســــــــــًا األسس املستند 
إليهــــــــــا يف التدخــــــــــل الضمين من اليونــــــــــان مبقتضى املــــــــــادة 62 من النظام 
األساسي حملكمة العدل الدولية  وصرحت إيطاليا بوضوح، من جانبها، 
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بأنه ليــــــــــس لديها اعرتاض على االلتماس آنف الذكر املقدم من اليونان  
وأوضحــــــــــت اليونان أهنا ال تطلب التدخل كطــــــــــرف يف القضية احلالية، 
ولكن تضع نصب أعينها فحســــــــــب جوانب حمددة بوضوح يف اإلجراء 
املتعلق بالقرارات الصادرة عن حماكمها الداخلية الذاتية بصدد املطالبات 
املتصلة باألحداث اليت وقعت إبان احلرب العاملية الثانية، املعتزم إنفاذها 

على يد احملاكم اإليطالية 
ويرهتن االلتمــــــــــاس املقدم من اليونان بقــــــــــرارات احملاكم   -  3
اإليطاليــــــــــة اليت قضت بعدة أمور منها إمكانية أن ُينفَّذ يف إيطاليا قرارات 
احملاكــــــــــم اليونانيــــــــــة اليت خولت إقامــــــــــة الدعوى املدنيــــــــــة باحلصول على 
تعويضات عن اخلســــــــــائر من أملانيا، فيما يتصل باالنتهاكات اجلســــــــــيمة 
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبتها القوات األملانية 
يف اليونان، خاصة يف قرية ديستومو اليونانية، إبان احلرب العاملية الثانية  
ويف ضوء الصعوبات احلاصلة يف اليونان، سعى الرعايا اليونانيون املعنيون 
إىل احلصول على اعرتاف هبذه القرارات وإنفاذها يف إيطاليا  وتســــــــــعى 
أملانيا، من جانبها، يف القضية األصلية، إىل أن تقرر حمكمة العدل الدولية 

حدوث ما تعتربه إخالل إيطاليا حبصانتها من الوالية القضائية 
ويالحظ القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قبول الطرفني يف   -  4
القضيــــــــــة األصليــــــــــة ليس حمل خالف حمتدم أو رمســــــــــي يف القضية اخلاصة 
)cas d’espèce(، كمــــــــــا أن هــــــــــذا القبول ال يــــــــــؤدي يف أّي قضية دوراً 
يف اإلجــــــــــراءات اليت تنتهي بقرار من احملكمة بصدد منح اإلذن بالتدخل 
من عدمه )اجلزء الثالث(  وهو يتمســــــــــك بأن موافقة الدولة له حدود، 
وأن حمكمــــــــــة العدل الدوليــــــــــة ال ُتقيَّد دائما مبوافقــــــــــة الدولة، فيما يتصل 
ليس فحســــــــــب بالتدخل، ولكن أيضًا فيما خيتص باجلوانب األخرى من 
اإلجراء املعروض على احملكمة؛ إذ إن حمكمة العدل الدولية ليســــــــــت يف 

موقع هيئة حتكيم قضائي 
مث ميضي القاضي كنســــــــــادو ترينداد صوب اجلزء األوىف   -  5
من رأيه املســــــــــتقل، بصدد التعايش بني حقوق الدولة وحقوق األفراد يف 
قانون األمــــــــــم )jus gentium( خالل القرن احلادي والعشــــــــــرين )اجلزء 
الرابع(  وفيما خيتص باحلقوق املخّولة للدول، يســــــــــتعرض أواًل قرارات 
احملاكــــــــــم اليونانية، اليت أشــــــــــارت إليها أملانيا، وهــــــــــي: )أ( احلكم الصادر 
عــــــــــام 1997 عن حمكمــــــــــة ليفاديا االبتدائية يف قضية مذحبة ديســــــــــتومو؛ 
 )Areios Pagos( احلكــــــــــم الصادر عام 2000 عن حمكمة النقض )ب(
يف نفــــــــــس قضية مذحبة ديســــــــــتومو؛ )ج( احلكم الصادر عام 2002 عن 

احملكمة العليا اخلاصة اليونانية يف قضية مارغيلوس وآخرين 
وهو يشري، يف هذا اخلصوص، إىل أنه خالل عام 1995   -  6
قام ما يزيد على 250 من أقارب ضحايا املذحبة اليت وقعت عام 1944 
يف قرية ديســــــــــتومو برفع دعوى ضد أملانيا أمام احملاكم اليونانية، مطالبني 
بالتعويض عن اخلســــــــــائر يف األرواح واملمتلكات اليت نتجت عن األفعال 
اليت ارتكبتها قوات االحتــــــــــالل األملانية يف حزيران/يونيه 1944 )حتت 
قيادة الرايخ األملاين الثالث( يف اليونان  ويف 25 أيلول/سبتمرب 1997، 
قضت حمكمة ليفاديا االبتدائية أن الدولة ليس بوسعها االعتداد باحلصانة 

لدى ارتكاب الفعل املنســــــــــوب إليها الذي ميثل إخالاًل بأحكام القواعد 
اآلمــــــــــرة )jus cogens(، وأكدت أن الدولــــــــــة اليت يقع من جانبها ذلك 
اإلخالل تكون قد تنازلت عن احلصانة بصورة غري مباشرة  وبناًء عليه، 
محلت حمكمة ليفاديا أملانيا املسؤولية وأصدرت إليها أمراً بدفع تعويض 

إىل أقارب ضحايا مذحبة ديستومو 
وأصبح ذلك احلكم حمل دعوى نفاذ يف إيطاليا أشارت   -  7
إليهــــــــــا أملانيا يف مرافعتها بالقضية أمام احملكمــــــــــة  وبصدد القواعد اآلمرة 
)jus cogens(، أشــــــــــارت حمكمــــــــــة ليفاديا صراحــــــــــة إىل اتفاقية الهاي 
)الرابعة( املؤرخة 19 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 1907، املادة 46 من 
الئحة قوانني وأعراف احلــــــــــرب املرفقة هبا، وكذلك إىل القانون الدويل 
 العــــــــــريف، وإىل املبدأ القانوين العام الفعل العــــــــــدواين ال ينبثق عنه حقوق 
)ex injuria jus non oritur( عرضت أملانيا القضية على حمكمة النقض 
)Areios pagos( يف اليونــــــــــان، مطالبة باحلصانة مــــــــــن الوالية القضائية 
املخّولــــــــــة للمحاكم اليونانيــــــــــة  ويف 4 أيار/مايو 2000، قضت حمكمة 
النقض، يف قضية مذحبة ديســــــــــتومو، بأن احملاكم اليونانية خمتصة مبمارسة 

الوالية القضائية يف القضية 
وبالنسبة للقانون املوضوعي، قضت حمكمة النقض أواًل   -  8
بــــــــــأن حصانات الدول قاعدة مقبولة عمومــــــــــًا يف القانون الدويل، وجزء 
من النظــــــــــام القانوين اليوناين  مث قضت تلك احملكمــــــــــة بأن احلصانة يتم 
التنازل عنها ضمنًا حيثما تكون األفعال قيد النظر قد ارُتكبت يف انتهاك 
ألحكام القواعد اآلمرة )jus cogens( )مشرية من جديد إىل املادة 46 
من الئحــــــــــة قوانني وأعراف احلرب املرفقة باتفاقية الهاي )الرابعة( لعام 
1907(  وقضــــــــــت أيضًا حمكمة النقــــــــــض )Areios Pagos(، يف قضية 
مذحبة ديســــــــــتومو، بأنه ينبغي االستثناء من قاعدة احلصانة عندما تكون 
األفعال املطلوب تقدمي التعويض بصددها )خاصة اجلرائم ضد اإلنسانية( 
هــــــــــت ضد أفراد يف مكان معني ليس هلم اتصال مباشــــــــــر أو غري  قد ُوجِّ
مباشــــــــــر بالعمليات العسكرية؛ وعالوة على ذلك، احلصانة ُيتنازل عنها 
ضمنــــــــــًا عندما تكون تلك األفعال، اليت جرى بياهنا، قد ارتكبت إخالاًل 

 )jus cogens( بأحكام القواعد اآلمرة
وبالتوازي مع ذلك، كانت اإلجراءات جارية يف قضية   -  9
مماثلــــــــــة، وإن كانــــــــــت خمتلفة )قضية مارغيلوس وآخريــــــــــن(، أمام احملاكم 
اليونانيــــــــــة  وقد أحالــــــــــت حمكمة النقض قضية مارغيلــــــــــوس وآخرين إىل 
احملكمة العليا اخلاصة اليونانية، اليت قضت، بأغلبية ســــــــــتة أصوات مقابل 
مخسة أصوات، يف 17 أيلول/سبتمرب 2002 بعدة أمور منها أن الدولة 
األجنبية تواصل، مبوجب القانون الدويل العريف، التمتع باحلصانة السيادية 
فيمــــــــــا خيتص باألفعال الضــــــــــارة املرتكبة يف الدولة الصــــــــــادر فيها احلكم 
بصرف النظر عن ما إذا كان الفعل قيد النظر يشــــــــــكل انتهاكًا ألحكام 
القواعد اآلمرة )jus cogens( أو كانت القوات املســــــــــلحة مشاركة يف 
نزاع مســــــــــلح  ونتيجة لذلك، فإن تأثري احلكــــــــــم الذي أصدرته احملكمة 
العليا اخلاصة يف الدولة األخرية يف قضية مارغيلوس، كان موجهًا أساسًا 
صوب إبطال احلكم الذي أصدرته حمكمة ليفاديا االبتدائية الذي قضى 
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مبنح تعويضات إىل اجملين عليهم، حســــــــــب مــــــــــا أكدته حمكمة النقض يف 
القضية ذاهتا 

ويف معــــــــــرض مواصلــــــــــة إمعان النظر يف مســــــــــألة احلقوق   -  10
املكفولة للدول، اســــــــــتعرض القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك النهوج 
اليت اتبعتها أملانيــــــــــا وإيطاليا، حيث أكد وجهة النظر اليت مفادها أن من 
الصعب إنكار أن مســــــــــألة إنفاذ أحكام اهليئة القضائيــــــــــة التابعة للدولة، 
الــــــــــيت هي جزء ال يتجزأ مــــــــــن الدولة املعنية، يتوافــــــــــق مع مصلحة ذات 
صبغــــــــــة قانونية لدى تلك الدولة تتمثل يف أغــــــــــراض تدخلها الضمين يف 
التقاضي الدويل  وينطبق ذلك حىت عندما يكون املســــــــــتفيدون يف هناية 
 املطاف من إنفاذ تلك األحكام هم جمرد أفراد، بشر، رعايا تلك الدولة  
وال ميكــــــــــن وصف مصلحة تتصل بأن ُتنفذ )يف اخلارج( قرارات قضائية 
إاّل بأهنــــــــــا مصلحة ذات صبغة قانونية، وليســــــــــت من نوع آخر أو ذات 

طبيعة متميزة 

مث مضى القاضي كنســــــــــادو ترينداد صوب االعتبارات   -  11
اليت يوليها للحقوق املخولة لألفراد – وهي مســــــــــألة مثارة يف الدعوى 
احلالية اليت رفعتها أملانيا ذاهتا  ويف هذا اخلصوص، يعرب عن أسفه إزاء 
رفض احملكمــــــــــة قبول الطلب املضاد املقدم من إيطاليا يف القضية احلالية 
)يف األمر الصادر عــــــــــن احملكمة يف 6 متوز/يوليه 2010(، الذي أبدى 
إزاءه رأيــــــــــًا خمالفًا  وهو يفهم أن املطالبات باحلقوق اليت هي حق أصيل 
مــــــــــن حقوق البشــــــــــر )من قبيل احلق، يف إطار ذلــــــــــك الطلب املضاد، يف 
الســــــــــالمة الشخصية، وعدم التعرض للسخرة( ال ميكن أن تتنازل عنها 
الدولــــــــــة من خالل اتفاقات بني الدول؛ فال ميكن أن يكون هناك تنازل 
ضمين أو صريح يف هذا اخلصوص، حيث إن احلقوق قيد النظر ليست 

حقوق الدول، ولكن حقوق البشر 

وفيما خيتص بالتماس اليونان اإلذن هلا بالتدخل، أشــــــــــار   -  12
إىل: )أ( تراث ذاتية الفرد يف قانون األمم؛ )ب( وجود الفرد ومشاركته 
يف النظــــــــــام القانوين الدويل؛ )ج( إنقاذ الفرد بوصفه عنصراً من عناصر 
القانــــــــــون الــــــــــدويل؛ )د( األمهية التارخيية اليت تكتســــــــــيها ذاتية الفرد على 
الســــــــــاحة الدولية  ويتمسك القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن البشر فعليًا 
خمول هلم حقوق وتقع على كاهلهم التزامات تنبع مباشرة من القانون 
الدويل، الذي جيدون أنفســــــــــهم يف اتصال مباشر به  وليس مثة شيئ يف 

صميم القانون الدويل حيول دون ذلك االتصال أو جيعله مستحياًل 

وبالنســــــــــبة إليه، من املمكن متامًا تصور أّي فرد أو كيان   -  13
كعنصر من عناصر القانون الدويل، خمّول هلم )titulaires( حقوق وتقع 
علــــــــــى كاهلهم التزامات، تنبع مباشــــــــــرة من قواعد القانون الدويل  ويف 
مفهومه أن من األمثلة على ذلك حالة البشــــــــــر، الذين عززوا ورسخوا 
على هذا النحو اتصاهلم املباشــــــــــر بالقانون الدويل دون وســــــــــطاء  وينبع 
من ذلك إعادة تأكيد توســــــــــيع نطاق الشخصية واملساءلة على السواء 
يف القانون الدويل  إن فكرة سيادة الدولة املطلقة، اليت أدت إىل انتشار 
روح عدم املسؤولية والقدرة الكلية املزعومة للدولة، ومل متنع األعمال 

الوحشــــــــــية املتعاقبة املرتكبة ضد البشر )من قبيل مذحبة ديستومو يف 10 
حزيران/يونيه 1944(، بدت مع مرور الزمن أن ال أساس هلا إطالقًا 
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن ظهور الفئة القانونية   -  14
املتمثلة يف الشــــــــــخصية القانونية الدولية لألفراد – الذي يعد شاهداً على 
إضفاء الصبغة اإلنســــــــــانية على القانون الدويل – جاء ليســــــــــتويف ضرورة 
من ضرورات اجملتمع الــــــــــدويل، هي حتديداً تلك اليت ظهرت جبالء، أّي 
ضرورة كفالة محاية البشــــــــــر الذين نبعت تلك الضرورة منهم، ال سيما 
أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حالة ضعف بوجه خاص  وقد اتضح يف 
اآلونة األخرية أن حصانة الدول ليســــــــــت مفهومًا ساكنًا، يرتبط بأصوله 
التارخيية دون تغري، ولكنه مفهوم يتكيف ذاتيًا أيضًا داخل إطار جمموعة 

املفاهيم املتطورة يف عامل قانون األمم )jus gentium( املعاصر 
إن ذلك التطور، الذي يسهم يف هناية املطاف يف سيادة   -  15
القانون على الصعيدين الوطين والدويل، سيجري اإلقرار به يف إطار ُبعد 
أوســــــــــع  وتتمثل نظرة القاضي كنسادو ترينداد يف أن احملكمة معروض 
عليهــــــــــا اآلن قضية تتعلق حبصانات الدول مــــــــــن الوالية القضائية، ترتتب 
عليها عواقب تؤثــــــــــر يف مجيع أصحــــــــــاب )titulaires( احلقوق، الدول 
واألفراد على حّد سواء  تلك قضية تؤثر مباشرة يف تطور القانون الدويل 
يف زماننا  وهو يرى أن ليس هناك ســــــــــبب يدعو إىل مواصلة العكوف 
علــــــــــى حقوق الدول، مع إغفال حقوق األفــــــــــراد يف ذات الوقت  إذ إن 
املقصود هو أن يتطور كل منهما بشكل متواز )pari passu( يف أيامنا، 
مع إيالء االهتمام للقيم املشرتكة العليا  فليس املقصود يف حصانة الدول 
واحلقوق األساسية املخولة للبشر أن يستبعد كل منهما اآلخر، ألن ذلك 

سيجعل احلصانة ترقى إىل اإلفالت من العقاب وهو أمر غري مقبول 
وُكرس اجلــــــــــزء اخلامس من الرأي املســــــــــتقل الذي أبداه   -  16
القاضي كنســــــــــادو ترينداد ملســــــــــألة عودة ظهور )resurrectio( التدخل 
يف التقاضي الدويل املعاصر  وهو يالحظ أن التدخل قد ســــــــــنحت أمامه 
الفرصــــــــــة على األقل يف إطار ظــــــــــروف القضية احلالية  وأضاف أن ذلك 
أمر مطمئن، حيث إن موضوع القضية اخلاصة )cas d’espèce( يرتبط 
ارتباطــــــــــًا وثيقًا بتطور القانون الدويل ذاتــــــــــه يف زماننا، وهو ما ميثل أمهية 
يف هناية املطاف جلميع الدول، وللمجتمع الدويل بأســــــــــره، ويف تصوره 
أن ذلــــــــــك يتجه حنــــــــــو التطور صوب إجياد قانون دويل شــــــــــامل على حنو 
حقيقــــــــــي  وهــــــــــو يرى أن قرار احملكمــــــــــة، يف األمر احلــــــــــايل، مبنح اليونان 
 اإلذن بالتدخل، ميثل التعبري املالئم عن مبدأ إقامة العدل على حنو سليم 
)la bonne administration de la justice( يف سياق القضية اخلاصة 

 )cas d’espèce(
وخيتتم القاضي كنسادو ترينداد رأيه بأن ليس يف وسع   -  17
املرء، يف ظل ظروف من قبيل تلك املاثلة اآلن )تكمن جذورها احلقيقية 
يف جوانب إخالل جســــــــــيم حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل(، 
التطرق إىل موضوع كهذا من موضوعات حصانات الدول من الوالية 
القضائيــــــــــة، من زاوية الُبعد احملض املشــــــــــرتك بني الــــــــــدول  ويف الدعوى 
احلالية املعروضة على احملكمة، جرى إيالء االعتبار الواجب إىل الدول 
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بوصفها صاحبة )titulaires( حقــــــــــوق، وكذلك إىل األفراد بوصفهم 
 )resurrectio( حقــــــــــوق  إن عــــــــــودة ظهــــــــــور )titulaires( أصحــــــــــاب
التدخل يف ظل تلك الظروف قد يتيح الوفاء باحتياجات ليس فحسب 
الــــــــــدول املعنية، ولكن أيضًا األفراد املعنيــــــــــني، ويف هناية املطاف اجملتمع 
 )jus gentium( الدويل بأســــــــــره، يف إطار جمموعة مفاهيم قانون األمم 

اجلديد يف زماننا 

إعالن القاضي الخاص غايا
إن املرء بوسعه أن يتفهم جيداً سعي حكومة اليونان إىل الدخول يف 
مناقشــــــــــة حصانة الدول األجنبية من الوالية القضائية خبصوص مطالبات 
األفراد الذين عانوا من خمالفات القانون اإلنســــــــــاين الدويل إبان االحتالل 

العســــــــــكري  بيد أن التدخل هو الفرصة الوحيــــــــــدة اليت يتيحها كل من 
النظام األساسي والالئحة لدولة ليست طرفًا يف الدعوى بأن تعرب عن 
وجهــــــــــات نظرها  ويقع لزامًا على الدولة مبقتضى النظام األساســــــــــي أن 
تكون هلا مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر بالقرار املتخذ يف القضية  
ويتعــــــــــني أن تكون املصلحة قيد النظر حاصلة وفقًا للقانون الدويل  ويف 
ظل غياب أّي قاعدة من قواعد القانون الدويل تنص على إنفاذ األحكام 
اليونانيــــــــــة ذات الصلة يف إيطاليا، ال جيوز القول بأن اليونان ليســــــــــت هلا 
مصلحة ذات صبغة قانونية يف ضمان إنفاذ األحكام اليونانية يف إيطاليا  
أما مسألة ما إذا كانت إيطاليا قد أخلت بالتزامها حنو أملانيا، بإعالن نفاذ 
األحكام اليونانية يف إيطاليــــــــــا مبقتضى قانوهنا الداخلي، فذلك موضوع 

يهم أملانيا وإيطاليا وحدمها 

189 - طلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية المتعلقة بمعبد برياه 
فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد تايلند( )طلب اإلشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

األمر الصادر في 18 تموز/يوليه 2011

يف 18 متوز/يوليــــــــــه 2011، أصدرت حمكمة العدل الدولية أمرها 
بشأن طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة الذي قدمته كمبوديا يف القضية 
املتعلقة بطلب تفســــــــــري احلكم الصادر يف 15 حزيران/يونيه 1962 يف 
القضيــــــــــة املتعلقة مبعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد 
تايلند(  وقد رفضت احملكمة يف أمرها طلب تايلند شــــــــــطب القضية اليت 
رفعتها كمبوديا من اجلدول العام للمحكمة وقررت عدة تدابري مؤقتة 

ـلة على النحــــــــــو التايل: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، واخلصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيــــــــــث، وبنونـة، وســــــــــكوتـنـيكوف، وكنســــــــــادو ترينـداد، ويوســــــــــف، 
وغرينـوود، وشـــــــــــوي، ودونوهيـو؛ والقاضيــــــــــان اخلاصان غيــوم وكوت؛ 

ورئيس قلم احملكمة كوفـرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق األمر )الفقرة 69( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

باإلمجاع، )ألف( 
ترفض طلب مملكة تايلند شــــــــــطب القضيــــــــــة اليت رفعتها مملكة 
كمبوديا يف 28 نيسان/أبريل 2011 من اجلدول العام للمحكمة؛

تقـرر التدابري املؤقتة التالية: )باء( 
بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل مخسة أصوات،  )1(

يـسحب الطرفان فورًا أفرادمها العسكريني املوجودين حاليًا يف 
املنطقة املؤقتة اجملردة من الســــــــــالح، على النحو احملّدد يف الفقرة 62 
من هذا األمر، وميتنعان عن إقامة أّي وجود عســــــــــكري داخل تلك 

املنطقة وعن أّي نشاط مسلح موجه ضد تلك املنطقة؛
املؤيدون: نائب الرئيس تـومكا؛ والقضاة كـوروما، وسيما، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص غيــوم؛
املعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة اخلصاونة، وشــــــــــوي، 

ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص كـــوت؛
بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )2(

على تايلند أاّل تعرتض ســــــــــبيل وصول كمبوديا حبرية إىل معبد 
بريــــــــــاه فيهيار أو قيام كمبوديا بتزويـد أفرادها غيـر العســــــــــكريني يف 

املعبد مبُــؤن جديدة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان اخلاصان غيــوم وكوت؛
املعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )3(
يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه يف إطار رابطة أمم جنوب 
شرق آسيا، وبصفة خاصة، يسمحان للمراقبني الذين تعينهم تلك 

املنظمة بالوصول إىل املنطقة املؤقتة اجملردة من السالح؛
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املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان اخلاصان غيــوم وكوت؛
املعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )4(
ميتنع الطرفان عن أّي عمل قد يتفاقم معـه النـزاع املعروض على 

احملكمة أو يـطول أمـده أو جيعل حلـه أكثر استعصاًء؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان اخلاصان غيــوم وكوت؛
املعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، )جيم( 
تـقــــــــــــرر أن يبلغ كــــــــــــل طــرف منهمــا احملكمــــــــــة بامتثاله للتدابيـر 

التحفظية الواردة أعاله؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان اخلاصان غيــوم وكوت؛
املعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، )دال( 
تـقــرر أن تبِقــي احملكمة املسائل اليت تشكـل موضوع هذا األمر 

قيد نظرها، إىل أن تُـصدر حكمها يف طلب التفسري؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، واخلصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان اخلاصان غيــوم وكوت؛
املعارضون: القاضية دونوهيو ”

*

*  *
وذيَــّل الرئيــــــــــس أووادا أمـر احملكمة برأي خمالــــــــــف؛ وذيَّـل القاضي 
كوروما أمـر احملكمــــــــــة بإعالن؛ وذيَّـل القاضــــــــــي اخلصاونة أمـر احملكمة 
برأي خمالف؛ وذيَّـل القاضي كنسادو ترينداد أمر احملكمة برأي مستقل؛ 
وذيَّـــــــــــل كل من القاضيتني شــــــــــوي ودونوهيو أمر احملكمة برأي خمالف؛ 
وذيَّـل القاضي اخلاص غيوم أمـر احملكمة بإعالن؛ وذيَّـل القاضي اخلاص 

كوت أمر احملكمة برأي خمالف 

 1 - عريضة وطلب بشأن اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
)الفقرات من 1 إىل 18 من األمر(

عريضة إقامة الدعوى )الفقرات 1 - 5(
تبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن كمبوديا تـستظهر يف عريضتها الفقرة 
األوىل من منطوق احلكــــــــــم الصادر يف عام 1962 التـي أعلنت احملكمة 
فيهــــــــــا أن “معبد برياه فيهيار يقع يف أراضي ختضع لســــــــــيادة كمبوديا”  
وتالحــــــــــظ احملكمة أن حجـة كمبوديا القائلة إنـه مل يكن بإمكان احملكمة 
“أن تتوصــــــــــل إىل مثل هذه النتيجة لو أهنا مل تعرتف أواًل بوجود حدود 
ثابتــــــــــة قانونًا بني الطرفني يف املنطقة قيـد البحث”  وتشــــــــــيـر أيضًا إىل أن 
عـية تُـقر ضمنًا بأن احملكمة، فـي جزء موِجـبات احلكم الصادر  الدولة املدَّ
يف عــــــــــام 1962 اعتربت أن الطرفني، حبكــــــــــم تصرفاهتما، اعرتفا باخلط 
املرسوم يف اخلريطة اليت حيتويها املرفق األول للمذكرة الكمبودية )ُيطلـق 
عليها فيما بعد اســــــــــم “خريطة املرفق األول”(، وهي خريطة رمستها يف 
عام 1907 اللجنة الفرنســــــــــية - السيامية املختلطة، ومتثل خط احلدود 
بــــــــــني كمبوديا ومملكة تايلند )يُـطلق عليها فيما بعد اســــــــــم “تايلند”( يف 
املنطقــــــــــة اليت يقع فيهــــــــــا معبد برياه فيهيار  وتالحــــــــــظ أيضًا أن كمبوديا 
تســــــــــتظهر اجتهاد احملكمة الذي ذكرت فيه “أن أّي طلب تفسري جيب، 
مــــــــــن حيث املبدأ، أن تكون له صلة جبــــــــــزء املنطوق من احلكم، يف حيـن 
ميكــــــــــن أن تكون له أيضًا صلة مبوِجـبات احلكم اليت تعترب جزًءا ال يتجزأ 

من جزء املنطوق” 
وتشــــــــــري احملكمة بعدئذ إلـى أن الدولة املدَّعيـة تستظهر يف عريضتها 
الفقــــــــــرة الثانية مــــــــــن منطوق احلكم الصادر يف عــــــــــام 1962 اليت أعلنت 
احملكمة مبوجبها “أن تايلند ملَزمة بسحب أيـّة قوات عسكرية أو قوات 
شــــــــــرطة أو أّي من احلراس أو اخلفر اآلخرين املعيَّـنيـن من ِقـبلها يف املعبد 
أو جبواره على احلــــــــــدود الكمبودية”  وتالحظ احملكمة كذلك أن هذا 
االلتـزام، طبقــــــــــًا ملا تقوله الدولة املدَّعيـة، منبثق من حقيقة أن معبد برياه 
فيهيــــــــــار واملنطقة اجملاورة له يقعان يف إقليم خيضع للســــــــــيادة الكمبودية، 
وهي حقيقة أقرهتا احملكمة يف الفقرة األوىل من جزء املنطوق و“يتجاوز 
مســــــــــألَة سحب أّي حراس أو خفر من املعبد نفسه ليشمل منطقة املعبد 
بصفة عامة”  وتشري أيضًا، استناداً إىل أقـوال كمبوديا، إىل “أن إدراج 
هذا االلتزام يف جزء املنطوق من احلكم يشري إىل وجوب فهمـه بوصفه 
التزامًا مســــــــــتمراً وعامًا يتعني على تايلند مبوجبه أاّل تدخل إىل األراضي 

الكمبودية” 
وتالحظ احملكمة أيضًا أن كمبوديا، طبقًا ألقواهلا، تسعى إىل إقامة 
اختصاص احملكمة مباشـــــــــــرة على أســــــــــاس املادة 60 من النظام األساسي 
للمحكمة اليت تنص على أنـه “عند النـزاع يف معىن ]احلكم[ أو يف مدى 
مدلولـه، تقوم احملكمة بتفســــــــــريه بناًء على طلب أّي طرف من أطرافـه”؛ 

وأن كمبوديا تقدم يف ختام عريضتها الطلب التايل:
“بالنظر إىل أن ‘معبد برياه فيهيار يقع يف أراض ختضع لسيادة 
كمبوديا’ )الفقرة األوىل من منطوق احلكم(، وهي النتيجة القانونية 
حلقيقة أن املعبد يقع يف اجلانب الكمبودي من احلدود اليت اعرتفت 
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هبا احملكمة يف حكمها على هذا النحو، فإن كمبوديا، اســــــــــتناداً إىل 
تلــــــــــك احلقائق واحلجج القانونيــــــــــة املبينـة أعاله، تطلب من احملكمة، 

بكل احتـرام، أن تقرر وتُـعـلـن أن:
االلتزام الواقع على تايلند ‘بسحب أّية قوات عسكرية أو قوات 
شــــــــــرطة أو أّي من احلراس أو اخلفر اآلخريــــــــــن املعيَّـنني من ِقـبلها يف 
املعبد أو جبواره يف إقليم كمبوديا’ )الفقرة الثانية من منطوق احلكم( 
هـو نتيجة معيَّـنة اللتزام عام ومستمر الحرتام سالمة إقليم كمبوديا، 
ذلك اإلقليم الذي ُعـيِّـنــــــــــت حدوده يف منطقة املعبد وجوارها خبط 

على خريطة املرفق األول، واليت يستند إليها حكم احملكمة” 

طلب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة
تشــــــــــري احملكمة أيضًا إىل أنـه “يف يوم 28 نيســــــــــان/أبريل 2011، 
وبعد أن أودعت كمبوديا عريضتها، قدمـت أيضًا عماًل باملادة 41 من 
النظام األساسي للمحكمة واملادة 73 من الئحة احملكمة، طلبًا لإلشارة 
باختاذ تدابري مؤقتة ‘لوقف التوغـــــــــــالت ]اليت تقوم هبا تايلند[ إىل داخل 
إقليمها’ ريثما تصدر احملكمة قرارها بشــــــــــأن طلب تفسري احلكم الصادر 
يف عام 1962”، وتشــــــــــري كذلك إىل أن كمبوديا “يف طلبها اإلشــــــــــارة 
باختاذ تدابري مؤقتة تشيـر إىل األساس الذي استظهرته يف عريضتها إلقامـة 

اختصاص احملكمة” 
وتشري احملكمة إىل أن االدعاءات اليت ساقتها كمبوديا واليت أوضحت 
فيها “أنه منذ 22 نيسان/أبريل 2011، وقعت حوادث مسلحة خطرية 
يف منطقــــــــــة معبد برياه فيهيــــــــــار ويف عدة مواقع علــــــــــى طول احلدود بني 
كمبوديا وتايلند”  وتشــــــــــري احملكمة أيضًا إىل أن تايلند، حســــــــــب أقوال 
كمبوديا، “تتحمل وحدها املســــــــــؤولية عن تلك احلوادث”  وتالحظ 
عيـة، أن “تلك احلوادث تسبـبت يف  احملكمة، حســــــــــب أقوال الدولة املدَّ
وفيات وإصابات وإجالء لســــــــــكان املنطقة”  وتشري احملكمة كذلك إىل 
أن كمبوديــــــــــا تؤكد يف طلبهــــــــــا “أنـه يف حالة رفض طلبها ومتادي تايلند 
يف تصرفها فإن األضرار الالحقة مبعبد برياه فيهيار وكذلك اخلسائر يف 
األرواح واملعاناة البشرية قد تستفحل نتيجة هلذه الصدامات املسلحة”  
وتذكر احملكمة أنـه يلزم، طبقًا ألقوال كمبوديا، “اختاذ تدابري على وجـه 
االستعجال لصون حقوقــ]ـهـا[     ريثما ُتصدر احملكمة قرارها – وهي 
حقوق تتعلق بسيادهتا وسالمتها اإلقليمية وبواجب عدم التدخل الواقع 

على عاتق تايلند – ولتفادي تفاقم النـزاع، على حـدِّ سواء” 
وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن كمبوديا، يف ختام طلبها اإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابري مؤقتة، تطلب إليها أن تقرر التدابري التحفظية التالية، ريثما تُـصدر 
حكمها بشأن طلب التفســــــــــري: ‘1’ “السحب الفوري وغري املشروط 
لكافــــــــــة القــــــــــوات التايلندية من أجزاء من إقليــــــــــم كمبوديا تقع يف منطقة 
معبد برياه فيهيار”؛ ‘2’ “وحظر كافة األنشــــــــــطة العسكرية اليت تقوم 
هبا تايلند يف منطقة معبــــــــــد برياه فيهيار”؛ ‘3’ “وامتناع تايلند عن أّي 
عمل أو إجراء من شأنه أن ينال من حقوق كمبوديا أو يفاقم النـزاع يف 
الدعوى الرئيسية”  وتذكر احملكمة أن الدولة املدَّعية تطلب منها أيضًا 

“أن تنظر على ســــــــــبيل االستعجال يف طلبها اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
بالنظر خلطورة احلالة” 

وبعــــــــــد ذلك، تعرض احملكمــــــــــة حملة موجزة عن تاريــــــــــخ اإلجراءات 
املتخذة )الفقرات من 12 إىل 17( 

تالحظ احملكمة أنه يف ختام اجلولة الثانية من املالحظات الشفوية، 
طلبت مملكة تايلند إليها “أن تشطب القضية اليت رفعتها مملكة كمبوديا 

يف 28 نيسان/أبريل 2011 من اجلدول العام” 
2 - نـزاع حول معىن احلكم الصادر عام 1962 أو مدى مدلـولـه، 

وحول اختصاص احملكمة )الفقرات 19 - 32(
تالحــــــــــظ احملكمة أواًل أهنا عندما تتلقى طلبًا لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 
مؤقتة يف ســــــــــياق إجراءات تفسري حكم ما مبقتضى املادة 60 من النظام 
األساسي، يتعني عليها أن تنظر فيما إذا كانت الشروط احملّددة يف تلك 

املادة لقيام احملكمة بتفسري ]احلكم[ قد استُـوفيت، فيما يبـدو 
وتشري احملكمة إىل أن املادة 60 تنص على ما يلي: “يكون احلكم 
هنائيًا غري قابل لالســــــــــتئناف وعند النـزاع يف معناه أو مدى مدلوله تقوم 
احملكمة بتفســــــــــريه بناًء على طلب أّي طرف من أطرافه”، وإىل أن هذا 
النص تكملـه املــــــــــادة 98 من الئحة احملكمة اليت تنص يف الفقرة 1 منها 
علــــــــــى ما يلي: “يف حالة االختالف حــــــــــول حتديد معىن حكم أو نطاق 

تطبيـقـه يـحق ألّي طرف أن يتقـدم بطلب بـتفسيـره    ” 
وتالحــــــــــظ احملكمة يف الفقرة 21 مــــــــــن أمرها “أن اختصاصها على 
أســــــــــاس املادة 60 من النظام األساســــــــــي غري مشروط بوجود أّي أساس 
آخر لالختصــــــــــاص كما هو احلال بني طرفـي الدعــــــــــوى األصلية” وأن 
ذلك “يســــــــــتـتبع أنـــــــــــه حىت يف حال زوال أســــــــــاس اختصاص احملكمة يف 
القضية األصلية، حيـق للمحكمة مع ذلك، مبقتضى املادة 60 من النظام 
األساسي، أن تنظر يف طلب تفسري ]احلكم[ إذا كان هناك ‘نـزاع حول 
معىن أو نطاق تطبيــــــــــق’ أّي حكم أصدرته”  غري أن احملكمة تذكر أنـه 
“جيوز هلا أن تقرر تدابري مؤقتة يف ســــــــــياق إجراءات تفسري حكم ما يف 
حالــــــــــة واحدة فقط وهي إذا توفـرت لديها قناعة، فيما يبـدو ألول وهلة 
)prima facie(، بوجود ‘نـزاع’ يقع يف إطار املعىن املقصود باملادة 60 
من النظام األساســــــــــي”  وتضيف أهنا “ال ترى يف هذه املرحلة ضرورة 

لتوفـر قناعة لديها بشكل قطعي بوجود نزاع من هذا القبيل” 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن النـزاع باملعىن املقصود باملادة 60 من النظام 
األساسي جيب أن ُيفهـم على أنه اختالف يف الرأي أو يف وجهات النظر 
بني أطراف الدعوى حول معىن أو نطاق تطبيق حكم أصدرته احملكمة، 
وأن وجــــــــــود نـزاع من هذا القبيل ال يتطلب اســــــــــتيفاء نفس املعايـري اليت 
ُيشــــــــــرتط توفرها من أجل تقرير وجود نزاع مبقتضى الفقرة 2 من املادة 

36 من النظام األساسي للمحكمة 
وبعد أن أشــــــــــارت احملكمة إىل “أنـه من الثابـت أن أّي نزاع باملعىن 
املقصود باملادة 60 من النظام األساسي جيب أن يتعلق جبزء من منطوق 
احلكم قيد النظر ال مبوجبات احلكم نفسه إاّل إذا كانت تلك املوجبات 
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لصيقة جبزء من املنطــــــــــوق وال ميكن فصلهـا عنـه”، ذكرت أنـه يتوجب 
عليهــــــــــا اآلن “أن تتأكد مما إذا كان يوجد، فيما يبدو، نـزاع بني طرفـْي 
الدعــــــــــوى احلالية باملعىن املقصــــــــــود باملادة 60 من النظام األساســــــــــي”  
وتشــــــــــري إىل املواقف اليت اختذهــــــــــا الطرفان )الفقرات مــــــــــن 25 إىل 30 
من األمر( وتســــــــــتنتج أنـــــــــــه يف ضوء تلك املواقف “هنــــــــــاك، فيما يبدو، 
اختــــــــــالف يف الــــــــــرأي أو يف وجهات النظر بينهمــــــــــا حول معىن أو نطاق 
تطبيق احلكم الذي أصدرته احملكمة يف عام 1962”  وتـعلن احملكمة أن 
هــــــــــذا االختالف يتعلق، فيما يبدو، ‘1’ “يف املقام األول، مبعىن ونطاق 
تطبيق عبارة ‘جـواِره علــــــــــى احلدود الكمبودية’ الواردة يف الفقرة الثانية 
من منطوق احلكم”؛ و‘2’ يتعلق “ثانيًا، بطبيعة االلتزام املفروض على 
تايلند الوارد ذكره يف الفقرة الثانية من منطوق احلكم القاضي ‘بسحب 
أّية قوات عسكرية أو قوات شرطة أو أّي من احلراس أو اخلفر اآلخرين’ 
ويتعلق بوجـه خاص مبســــــــــألة ما إذا كان هذا االلتزام ذا طبيعة مســــــــــتمرة 
أو آنيــة”؛ و‘3’ يتعلق “أخرياً، مبســــــــــألة ما إذا كان احلكم اعرتف أو مل 
يعرتف بقوة ملـِزمـة خبط احلدود املبـيـن على خريطة املرفق األول بوصفه 
خــــــــــط احلدود بني الدولتني الطرفني”  وتشــــــــــري احملكمة إىل “أن حمكمة 
العــــــــــدل الدويل الدائمة أوضحت ذات مرة أن وجود اختالف يف الرأي 
حول مسألة ما إذا كانت نقطة معينة قد تقرر منحها قوًة ملزمـة أم ال، 
تشّكل هي األخرى قضية تقع ضمن املعىن املقصود باملادة 60 من النظام 

األساسي” 
وبعد أن اســــــــــتنتجت احملكمة “أن هناك بالتايل فيما يبدو نزاعًا بني 
الطرفني حــــــــــول معىن أو نطاق تطبيق احلكم الصــــــــــادر يف عام 1962، 
وأنـــــــــــه يبدو بنــــــــــاًء على ذلك أنـه جيوز للمحكمة، عمــــــــــاًل باملادة 60 من 
النظام األساسي، أن تنظر يف الطلب الذي قدمته كمبوديا بـتفسري احلكم 
املذكور”، تـرى “أنـــــــــــه ال ميكنها، نتيجة لذلك، أن تقبل الطلب الذي 
تقدمت بـه تايلند بشطب القضية من اجلدول العام ]للمحكمة[” و“أن 
هناك أساســــــــــًا كافيًا ميكنها االســــــــــتناد إليه لتقرير التدابري التحفظية اليت 

طلبتها كمبوديا، إذا ما اسُتوفيـت الشروط الالزمة لذلك” 
ثـــــــــــم تنظـر احملكمة بعد ذلك يف الشــــــــــروط الالزمــــــــــة لتقرير التدابري 

التحفظية )الفقرات 33 - 56( 
3 - الطابع املـعـقـول ظاهراً للحقوق املزعومة يف الطلب الرئيسي 

 والصلة بني تلك احلقوق والتدابري املطلوبة 
)الفقرات 33 - 45(

بعد أن الحظت احملكمة “أن الغرض من سلطتـها يف اإلشارة باختاذ 
تدابري مؤقتة مبقتضى املادة 41 من النظام األساسي يتمثل يف حفظ حق 
كل طــــــــــرف من األطراف، ريثما تصدر احملكمــــــــــة حكمها يف القضية” 
وأنـــــــــــه “يتعني عليها تبعًا لذلك أن ُتعـنـى، من خالل تلك التدابري، حبفـظ 
احلقوق اليت ســــــــــتبـتُّ احملكمة فيما بعد مبســــــــــألة عائديتها هلذا الطرف أو 
ذاك”، تقرر أواًل “أنـه جيوز هلـا أن متارس تلك السلطة فقط إذا تكوَّنـت 
لديها قناعة بأن احلقوق اليت يؤكد أّي طرف من الطرفني عائديتـها لـه، 
معقولـة ظاهراً على أقل تقدير”، وتقرر ثانيًا “أنه من املفرتض، يف ظل 

اإلجراءات املتخذة مبقتضى املادة 60 من النظام األساســــــــــي، أن تكون 
احلقــــــــــوق اليت يدَّعـي الطرف املقدِّم لطلب اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة، 
أهنا منبثقة من احلكم قيد البحث، يف ضوء تفسريه لذلك احلكم، حقوقًا 
معقولة ظاهراً على أقل تقدير”  وعالوة على ذلك، تالحظ احملكمة أنـه 
“ال بــــــــــد من إثبات وجود صلة بني احلقوق املزعومة والتدابري التحفظية 
املتوخـاة حلمايتهــــــــــا”، وأنــه “من املفرتض يف ظــــــــــل اإلجراءات املتخذة 
مبقتضى املادة 60 من النظام األساسي وجود صلـة بني التدابري التحفظية 
اليت يطلبها أّي طرف مــــــــــن الطرفني واحلقوق اليت يدَّعـي أهنا منبثقة من 

احلكم قيد البحث، يف ضوء تفسريه لذلك احلكم” 

الطابع املـعـقـول ظاهراً للحقوق املزعومة يف الطلب الرئيسي 
)الفقرات 35 - 41(

بعد أن أشــــــــــارت احملكمة بإجياز إىل مواقف الطرفني بشــــــــــأن الطابع 
املعقـول ظاهــــــــــراً للحقوق املزعومة يف الطلب الرئيســــــــــي )الفقرتان 35 
و36(، تـــــــــــرى أنـه “يتعــــــــــني عليها بادئ ذي بــــــــــدء أن توضح بأن املادة 
60 من النظام األساســــــــــي ال تفرض أيّــــــــــة مهلة زمنية علـى تقدمي طلبات 
بـتفســــــــــري ]أحكام احملكمة[”  وتؤكد احملكمة أنـــــــــــه “جيـوز هلا النظر يف 
طلب تفسري احلكم إذا كان هناك نزاع حول معناه أو نطاق تطبيقه”، 
وأن “ذلك النـزاع ميكن أن ينشأ حبّد ذاتـه عن حقائق حدثت بعد النطق 
بذلــــــــــك احلكم”  وترى احملكمة أنـه “ال يتعني عليها يف هذه املرحلة من 
اإلجراءات أن تبـتَّ بشكل قطعي بالطلب الذي قدمته كمبوديا لتفسري 
احلكــــــــــم الذي أصدرته احملكمة يف عام 1962، وال باحلقوق اليت تدَّعـي 
أهنا منبثقــــــــــة منـه”  وتضيف احملكمة قائلة إنـه “ألغراض النظر يف طلب 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، يتعني عليها فقط أن تقـرر ما إذا كانت تلك 

احلقوق معقولـة ظاهـراً على أقل تقدير” 

وتشــــــــــري احملكمة بعــــــــــد ذلك إىل أهنــــــــــا “أعلنت يف جــــــــــزء املنطوق 
مــــــــــن حكمها الصــــــــــادر يف عــــــــــام 1962 أن معبد بريــــــــــاه فيهيار يقع يف 
 أراض ختضع لســــــــــيادة كمبوديــــــــــا وأن تايلند ملَزمة بســــــــــحب أّية قوات 
عســــــــــكرية     يف املعبد أو جبواره علــــــــــى احلدود الكمبودية”  وتالحظ 
احملكمة أن “التفســــــــــري الــــــــــذي أعطتـه كمبوديا للحكــــــــــم الصادر يف عام 
1962 مــــــــــن أجــــــــــل تثبيت حقوقها – وهي على وجـــــــــــه التحديد: احلق 
 يف احــــــــــرتام ســــــــــيادهتا يف منطقة معبــــــــــد برياه فيهيار وحقها يف الســــــــــالمة 
اإلقليمية – مفاده أن احملكمة مل تتوصل إىل تلك االستنتاجات إاّل بعدما 
اعرتفت بوجود خــــــــــط حدود بني الدولتني وقررت أن املعبد و‘جـواِره’ 
يقعــــــــــان على اجلانــــــــــب الكمبودي من ذلك اخلط احلــــــــــدودي”  وتدَّعي 
كمبوديــــــــــا أن عبارة “جبواِره على احلدود الكمبودية” تشــــــــــمل املنطقة 
احمليطة بفناء املعبد وأنـه يقع على عاتق تايلند، استناداً إىل ذلك، “التـزام 

مستمر بعدم انتهاك حرمة سيادة كمبوديا على تلك املنطقة” 

وتستنتج احملكمة أن “احلقوق اليت تدَّعيها كمبوديا، بقـدر ما تستند 
إىل احلكــــــــــم الصادر يف عام 1962 حســــــــــب تفســــــــــري كمبوديا لـه، هي 
حقوق معقولـة ظاهـرًا”، وتذكر أنـه على الرغم من “أن هذا االستنتاج 
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ال حيكم مسبقًا احملصلة النهائية للدعوى الرئيسية    ، لكنه ُيعتبـر كافيًا 
ألغراض النظر يف الطلب احلايل لإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة” 

 الصلة بني احلقوق املزعومة والتدابري املطلوبة 
)الفقرات 42 - 45(

بعد أن أشــــــــــارت احملكمة بإجياز لآلراء اليت أعــــــــــرب عنها الطرفان 
حــــــــــول هذه النقطة بالذات )الفقرتان 42 و43( تشــــــــــري احملكمة إىل أنـه 
يتعني عليها “يف اإلجراءات املتعلقة بالتفسري     أن توضح معىن ونطاق 
تطبيــــــــــق اجلزء الذي يتمتع بقوة ملـِزمة من أّي حكم تصدره”  وتالحظ 
احملكمــــــــــة “أن كمبوديا تطلب توضيــــــــــح معىن ونطاق تطبيق اجلزء الذي 
يتمتع بقوة ملِزمــــــــــة من احلكم الذي أصدرته احملكمة يف عام 1962 يف 
القضية املتعلقة مبعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند(”، وتطلب إليها 
“حتديد معىن ونطاق تطبيق جــــــــــزء املنطوق من ذلك احلكم فيما يتعلق 
مبـدى ســــــــــيادهتا على منطقة املعبد )انظر الفقــــــــــرة 5 ]من األمر[(”  ويف 
الطلب الذي قدمته كمبوديا لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة )انظر الفقرة 
11 ]مــــــــــن األمــــــــــر[(، ريثما تصدر احملكمة حكمهــــــــــا النهائي يف القضية 
“تطلب كمبوديا على وجـه التحديد محاية حقوقها يف السيادة على هذه 
املنطقــــــــــة اليت تدَّعـي أهنا حقوق منبثقة مــــــــــن جزء منطوق احلكم الصادر 
يف عام 1962”  وتســــــــــتنتج احملكمة “أن التدابري التحفظية املنشــــــــــودة 
هتدف بالتايل إىل محاية احلقوق اليت تستظهرها كمبوديا يف طلبها بتفسري 
احلكم” و“أنـه ثبـت لديها، تأسيســــــــــًا على ذلك، وجود الصلة الواجب 

توفرها بني احلقوق املزعومة والتدابري املطلوبة” 

4 - املخاطرة بـإخالل يف احلقوق ال ميكن جربه؛ دواعي االستعجال 
)الفقرات 46 - 68(

تشــــــــــري احملكمة بداية إىل أنـهـا تـتمتع، عمــــــــــاًل باملادة 41 من نظامها 
األساســــــــــي، “بسلطة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة مىت رأت أن الظروف 
ميكــــــــــن أن تفضي إىل إخــــــــــالل ال ميكن جبـره حبقوق هــــــــــي حمل نظر يف 
اإلجراءات القضائية”، وإىل أن ســــــــــلطتها يف اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
ال متارســــــــــها “إاّل إذا كانت احلالة تـتطلب عماًل عاجاًل، مبعىن أن هناك 
خماطرة حقيقية وشيكة الوقوع ميكن أن تفضي إىل إخالل ال ميكن جبـره 
يف حقوق هي حمل نـزاع معروض عليها، قبل أن ُتصدر حكمها النهائي 
يف القضية”  واســــــــــتناداً لذلك، جيب عليها “أن تنظر، يف ســــــــــياق هذه 

اإلجراءات، فيما إذا كانت هذه املخاطرة قائمة” 
وتســــــــــتذكر احملكمة بعدئذ الوقائع حســــــــــب أقوال طرفـْي الدعوى 

)الفقرات من 48 إىل 52( 
وتالحظ احملكمة )الفقــــــــــرة 53( “أنه غري مطلوب منها يف املرحلة 
الراهنة ســــــــــوى النظر فيما إذا كانت الظروف املعروضة عليها تستدعي 
اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة”  وتشري إىل أنـه يف هذه القضية “يــُـستفاد 
من ملـف الدعوى وقوع حوادث يف مناســــــــــبات خمتلفة بني الطرفني يف 
منطقة معبد برياه فيهيار”  وبناًء على ذلك، تالحظ أنه “منذ 15 متوز/
يوليه 2008، وقعت صدامات مسلحة يف تلك املنطقة وظلت مستمرة 

فيهـا، وخباصة يف الفرتة بني 4 و7 شــــــــــباط/فرباير 2011، تســــــــــبـبت يف 
وفيات وإصابات وإجالء لســــــــــكان املنطقــــــــــة” وأنـه “حلقـت جرَّاء ذلك 
أضرار باملعبد وباملمتلكات امللحقة بــه”  وتشــــــــــري إىل “أن جملس األمن 
دعا، يف 14 شــــــــــباط/فرباير 2011، إىل إرســـــــــــاء وقــــــــــف دائـم إلطالق 
النــــــــــار بني الطرفني، وأعرب عن تأيـيــــــــــده للجهود اليت تبذهلا ]رابطة أمم 
جنوب شرق آسيا )ُيطلق عليها فيما بعد اسم ‘رابطة آسيـان’([ إلجياد 
حل للنـزاع”؛ وتشــــــــــري كذلك إىل أن “رئيس رابطة آسيان اقرتح على 
الطرفني، استناداً إىل ذلك، نشر مراقبني على امتداد احلدود بينهما، لكن 
هــــــــــذا االقرتاح مل يوَضـع موضع التطبيق برغم ذلك بســــــــــبب عدم اتفاق 
الطرفــــــــــني على كيفية تنفيذه”  وتضيف احملكمة القول “إنـه على الرغم 
من هـذه احملاوالت الرامية لتسوية النـزاع بالوسائل السلمية، فقد حدث 
مزيد من تبادل إطالق النار بني الطرفني يف 26 نيســــــــــان/أبريل 2011 

يف منطقة املعبد” 

وتالحظ احملكمة )الفقرة 54( أن “وجود اتفاق لوقف إطالق النار 
‘ال حيرمها من حقوقها وواجباهتا ذات الصلة بالقضية املعروضة عليها’ 
” وأهنا “غري ملَزمة بالتــــــــــايل، يف هذه املرحلة من اإلجراءات، أن تقرر 
فيمــــــــــا إذا كان ]اتفاق[ وقف إطالق النار الشــــــــــفوي الذي تفاوض عليه 
القادة العسكريون من كال الطرفني يف 28 نيسان/أبريل 2011 يشمل، 
أو ال يشمل، منطقة معبد برياه فيهيار”  وترى كذلك “أن احلقوق اليت 
عــــــــــي كمبوديا ملكيتها، مبوجب بنود احلكم الصادر يف عام 1962،  تدَّ
يف منطقــــــــــة املعبد قد تتعــــــــــرض إلخالل ال ميكن جبـره نتيجة األنشــــــــــطة 
العســــــــــكرية يف تلك املنطقة والوفيات واإلصابات واألضرار اليت حلقت 
باملعبــــــــــد واملمتلكات امللحقة بـه”  وبعد أن الحظت احملكمة أن “هناك 
ادِّعاءات متضاربة بشأن األراضي احمليطة باملعبد” وأن “احلالة السائدة 
يف منطقــــــــــة معبد برياه فيهيار ال تزال غري مســــــــــتقرة وميكن أن تتفاقـم”، 
ترى أنـه “بالنظر الســــــــــتمرار التوترات وعدم وجود تسوية للنـزاع، فإن 
هناك خماطرة حقيقية وشيكة الوقوع ميكن أن تفضي إىل إخالل ال ميكن 
جربه يف احلقوق اليت تدَّعيها كمبوديا”  وبناًء عليه، تستـنتج احملكمة أن 

احلالة تتطلب عماًل عاجاًل يف هذه القضية 

وتستنتج احملكمة أواًل أن بإمكاهنا اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، على 
النحــــــــــو املنصوص عليه يف املادة 41 من نظامها األساســــــــــي وأن ظروف 
القضية احلالية تقتضي منها القيام بذلك  وتالحظ بعد ذلك أنـهـا تـتمتـع، 
مبوجب نظامها األساسي، “بســــــــــلطـة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة خمتلفة 
كليــــــــــًا أو جزئيًا عن التدابري املطلوبــــــــــة أو تقريـر تدابري ينبغي للطرف ذاته 
الــــــــــذي تقدم بالطلب أن يتخذهــــــــــا أو ينفذها، وذلك عمــــــــــاًل بالفقرة 2 
من املادة 75 من الئحة احملكمة”  وتشــــــــــري احملكمة إىل أهنا “مارســــــــــت 
بالفعل هذه الســــــــــلطة يف عدة مناسبات”، وتذكر أهنا عندما تقرر تدابري 
مؤقتة لغرض حفظ حقوق معينة، فهي تتمتع أيضًا، “مبعزل عن طلبات 
الطرفني،     بسلطة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة هبدف منع تفاقم النـزاع 

أو اتساع نطاقه عندما ترى أن الظروف تقتضـي القيام بذلك” 
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وبعــــــــــد أن نظرت احملكمــــــــــة يف بنود التدابري التحفظيــــــــــة اليت طلبتها 
كمبوديا، “مل جتد، يف ظل ظروف القضية، أن التدابري اليت ســــــــــتقررها 
جيــــــــــب أن تطابق التدابري اليت تلتمســــــــــها ]تلك الدولة[ أو تكون مقتصرة 
عليها”  وبعد أن قامت احملكمة بتحليل املواد املعروضة عليها “وجدت 
أن من املناسب اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة موجهة إىل الطرفني كليهما” 
وتؤكد احملكمة أن “منطقة معبد برياه فيهيار ما برحت مســــــــــرحًا 
لصدامات مســــــــــلحة بني الطرفــــــــــني ]وأهنـا[ اســــــــــتنتجت بالفعل أن تلك 
الصدامات قد حتدث من جديــــــــــد”  وترى أنه يعود للمحكمة )الفقرة 
61( “أن تكفل يف سياق اإلجراءات احلالية عدم وقوع ضرر ال ميكن 
جربه باملمتلكات واألشخاص املوجودين يف تلك املنطقة، ريثما تصدر 
 حكمها بطلب التفســــــــــري”  وتســــــــــتنتج أنـه “من أجل منع وقوع ضرر 
ـب إبعاد مجيع القوات املســــــــــلحة مؤقتًا عن منطقة  ال ميكــــــــــن جربه، يتوجَّ
حميطة باملعبد، دون اإلخالل باحلكم الذي ستصدره بشأن طلب التفسري 

الذي قدمته كمبوديا” 
وتـتابــــــــــع احملكمة تعليلها بالقول إهنا “ترى من الضروري، من أجل 
محاية احلقوق قيد النظر يف هذه اإلجراءات، حتديد منطقة ينبغي أن تظل 
خالية مؤقتًا من مجيع األفراد العســــــــــكريني، دون املساس باإلدارة املعتادة 
]للمنطقة[، مبا يف ذلك وجود أفراد غري عسكريني الزميـن لتوفيـر األمن 
لألشخاص واملمتلكات”  وبعد ذلك حتّدد احملكمة حدود تلك املنطقة 
املؤقتة اجملردة من السالح )انظر الفقرة 62 واخلريطة التخطيطية امللحقة 
باألمر واملرفقة هبذا املوجز(، وتذكر أنـه “ينبغي للطرفني كليهما، امتثااًل 
هلذا األمر، أن يســــــــــحبا مجيع أفرادمها العســــــــــكريني املوجودين حاليًا يف 
املنطقــــــــــة احملّددة هبذا األمر، وينبغــــــــــي عليهما أن ميتنعا ليس عن إقامة أّي 
وجود عسكري هلما يف تلك املنطقة املؤقتة اجملردة من السالح فحسب 
بــــــــــل أن ميتنعا أيضًا عن القيام بأّي نشــــــــــاط مســــــــــلح موجــــــــــه ضد املنطقة 

املذكورة” )الفقرة 63( 
وتذكر احملكمة كذلك )الفقرة 64( أنـه “ينبغي للطرفني كليهما أن 
يواصال التعاون الذي أقامـاه مع رابطة آســــــــــيـان، وأن يقوما بصفة خاصة 
بإتاحــــــــــة إمكانية وصول املراقبني الذيــــــــــن تعيِّـنهم تلك الرابطة إىل املنطقة 

املؤقتة اجملردة من السالح” 
وتذكــــــــــر احملكمة )الفقرة 65( أنه من غــــــــــري املتناَزع عليـه أن ملكية 
معبد برياه فيهيار نفسه تعود لكمبوديا وأنـه “جيب أن تتمتع كمبوديا، 
يف مجيع الظروف، حبرية الوصول إىل املعبد وأن تكون قادرة على تزويد 
أفرادها غري العسكريني ]يف املعبد[ مبـؤن جديدة”؛ وأنـه جيب على تايلند 
بالتايل “أن تـتخذ مجيع اإلجــــــــــراءات الالزمة لعدم إعاقة الوصول حبرية 

وبشكل متواصل ]إىل املعبد[” 
ـر احملكمة الطرفني ‘1’ بأن “ميثاق األمم املتحدة  وبعد ذلك، تذكِّ
يفــــــــــرض التزامًا على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة باالمتناع يف 
عالقاهتـا الدولية عن التهديد باســــــــــتعمال القوة أو استعماهلا ضد سالمة 
 األراضي أو االســــــــــتقالل السياســــــــــي أليـّــة دولة أو علــــــــــى أّي وجـه آخر 
ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة“؛ ‘2’ و“بـأن الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة ُمـلَزمة أيضًا بفض منازعاهتـا الدولية بالوســــــــــائل الســــــــــلمية على 
وجـه ال جيعل الســــــــــلَم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر”؛ و‘3’ أنـه 
“يقع على عاتق الطرفني كليهما التزام مبوجب امليثاق والقانون الدويل 

العمومي باحرتام تلك املبادئ األساسية للقانون الدويل” 
وأخرياً، تؤكد احملكمة أن أوامرها “املتعلقة باإلشــــــــــارة باختاذ تدابري 
مؤقتة مبوجب املادة 41 ]من نظامها األساسي[ تتمتع بأثر ملـِزم” وأهنا 
ُتنشـئ بالتايل “التزامات قانونية دولية توِجـب على كال الطرفني االمتثال 
هلا”  وتضيــــــــــف بأن القرار الصادر يف اإلجراءات احلالية بشــــــــــأن طلب 
اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة “ال حيكم مسبقًا بأّي شكل من األشكال يف 

مسألة ذات صلة بطلب التفسري قد تتناوهلا احملكمة” 
*

*  *

الرأي المخالف من الرئيس أووادا
يذكــــــــــر الرئيس أووادا يف رأيـه املخالف أنـــــــــــه يتفق مع قرار احملكمة 
القاضي بإنشــــــــــاء منطقة مؤقتة جمردة من الســــــــــالح لغرض فض االشتباك 
بني القوات لكنه ال يتفق معها يف أمر تعيني حدود معـيَّـنة لتلك املنطقة 
وقــــــــــد عـيَّـنت احملكمــــــــــة منطقة ينبغــــــــــي جلميع األفراد العســــــــــكريني 
االنسحاب منها ريثما ُتصدر احملكمة قرارها النهائي يف القضية الرئيسية، 
حســــــــــب معطياهتا، وجاء تعيينُـها هذا على حنو يشــــــــــمل جزًءا معّينًا من 
أراضي الطرفني ال خالف بينهما على السيادة بشأنـه  ويف حاالت مماثلة 
نظرت فيها احملكمة من قبل وكانت تنطوي على احتمال نشوب نزاع 
مســــــــــلح يف املنطقة املتناَزع عليها، قصــــــــــرت نطاق التدابري التحفظية اليت 
قررهتا على إصدار أمر للطرفني بفض اشتباك قواهتما، من حيث املبدأ، 
وذلك بســــــــــحبها من “املنطقة املتناَزع عليها”  ويرى الرئيس أووادا أن 
احملكمة مهما كان ينتاهبا من قلق مـُـســـــــــــوَّغ إزاء احتمال نشــــــــــوب نزاع 
مسلح حول املنطقة احمليطة مبعبد برياه فيهيار، ما كان ينبغي هلا، والواقع 
أنـــــــــــه ليــــــــــس بإمكاهنا، يف حدود اختصاصها يف هذه القضية، أن ُتنشـــــــــــئ 
منطقة رباعية الزوايا على النحو املعـيَّـن يف األمر، بوصفها املنطقة املؤقتة 
اجملردة من الســــــــــالح  ويرى عالوة على ذلك أن إمكانية تنفيذ الطرفني 
ملنطقة جمردة من الســــــــــالح ميكن أن تزداد لو أن احملكمة حصرهتا ضمن 
اإلقليم حمل النـزاع بني الطرفني )حوايل 4.6 كيلومرتات مربعة( باعتبار 
أن أيًّا من الطرفني ميكنه بســــــــــهولة أن يعــــــــــرف املنطقة على أرض الواقع 

استناداً إىل احلدود اليت يدَّعيهـا كل منهما 

إعالن القاضي كوروما
يذكــــــــــر القاضي كوروما يف إعالنه أنـه صــــــــــوَّت لصاحل أمر احملكمة 
لكنه يشــــــــــدد على أن املنطقة اجملردة من الســــــــــالح احملــــــــــّددة يف األمر هي 
منطقة مؤقتــة وال حتكم مسبقًا بأّي شكل من األشكال على النتيجة اليت 
ســــــــــتؤول إليها الدعوى املعروضة على احملكمة  ويرى القاضي كوروما 
أن األمر يهدف باألحرى إىل منع نشوب مزيد من الصدامات املسلحة 
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بني الطرفني اليت من شأهنا أن ختـل حبقوق أّي من الطرفني بينما ال تزال 
القضية معروضة على احملكمة للبت فيها 

ويذكر القاضي كوروما أنـه يتعني على احملكمة، عندما تقرر بالضبط 
طابع التدابري التحفظية اليت تعتـزم أن تقررها، أن تأخذ يف االعتبار وجود 
نـزاع مســــــــــلح بني الطرفني، وطبيعته وحجمـه  ويرى القاضي كوروما 
أنه يتعني على احملكمة أيضًا أن تقيِّـم احتمال نشــــــــــوب نـزاع مســــــــــلح من 
جديــــــــــد يف الوقت الذي ال تزال فيه القضية قيد نظرها  ويشــــــــــري إىل أن 
احملكمــــــــــة يف احلاالت األخرى املنطوية على نزاع مســــــــــلح قررت تدابري 
مؤقتة مماثلة للتدابري اليت قررهتا يف هذه القضية هبدف احلفاظ على حقوق 
الطرفني  ويضيف قائاًل إن األدلة اليت ُقدمت إىل احملكمة خبصوص هذه 
القضية ُتظهـر وقوع حـوادث نزاع مســــــــــلح بشكل متكرر بني الطرفني، 
مبا يف ذلك قصف باملدفعية الثقيلة  واســــــــــتناداً إىل ذلك، يذكر القاضي 
كوروما أن احملكمة قررت إنشــــــــــاء منطقة مؤقتة جمردة من السالح ذات 
مساحة كافية للحّد إىل أدنـى درجة ممكنة من احتمال نشوب مزيد من 

الصدامات املسلحة والقصف املدفعي 
ويستنتج القاضي كوروما أنه ينبغي النظر ألمر احملكمة مبثابة جهد 
ملنع نشــــــــــوب نزاع مسلح آخر بني الطرفني وال ينبغي النظر إليه كحكم 

مسبق على الدعوى املعروضة على احملكمة 

الرأي المخالف من القاضي الخصاونة

يوضــــــــــح القاضي اخلصاونــــــــــة يف رأيه املخالف األســــــــــباب اليت دعته 
للتصويــــــــــت ضد الفقرة 69 )بــــــــــاء( )1( من منطوق األمر  وعلى الرغم 
من قبوله، من حيث املبدأ، بأن مجيع الشــــــــــروط الالزمة لإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابري مؤقتة قد اســــــــــُتوفيت يف هذه القضيــــــــــة، يـرفض القاضي اخلصاونة 
قرار احملكمة بإنشــــــــــاء “منطقة مؤقتة جمردة من السالح” وبأمر الطرفني 
كليهما بســــــــــحب أفرادمها العســــــــــكريني من هذه املنطقة  ويرى أن هذا 
التدبيـــــــــــر مفــــــــــرط وال لزوم لـه باعتبار أن احلقــــــــــوق اليت يتعني محايتها من 
املخاطرة بإخالل ال ميكن جربه بســــــــــبب األنشــــــــــطة العسكرية يف منطقة 
معبد برياه فيهيار، ميكن محايتها بشكل كاف وفّعال مبجرد توجيه كال 
الطرفني إىل االمتناع عن القيام بأّي نشاطات عسكرية يف املنطقة احمليطة 
ر القاضي اخلصاونة من أن قيام احملكمة  باملعبد  ويف الوقت نفســــــــــه، حيذِّ
بإنشاء “منطقة مؤقتة جمردة من السالح” دون االستناد إىل معيار قابل 
للتمييـز يـفتح الباب الهتام احملكمة بالتعســــــــــف، األمر الذي كان ميكنها 
تفاديه بقصر نطــــــــــاق تطبيق التدابري التحفظية على ما هو ضروري جداً 

إىل حني صدور القرار النهائي 

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينـداد

يـبدأ القاضي كنسادو ترينـداد رأيه املستقل، ويتألف من   -  1
اثين عشــــــــــر جزًءا مشرياً إىل أنه نظراً لألمهية الكبرية اليت يوليها للمسائل 
اليت تتناوهلا احملكمة يف األمر احلايل أو لألسس اليت يستند إليها األمر، من 
نـــــواح أخرى، فإنه جيد لزامًا عليه أن يسجل يف سجالت هذه “القضية 

الفائقة األمهية” املتعلقة مبعبد برياه فيهيار )كما يراها هو( أسَس موقفه 
الشــــــــــخصي إزاءها  وهو يقوم بذلك بدافع شعوره بالواجب يف ممارسة 
وظيفة قضائية دولية وباألحرى بدافع أكرب يعود إىل إمكانية استخالص 
بعض الِعـرب من قرار احملكمة احلايل، وهي ِعـرب “مل توضع بشكل واضح 

أو يُـنَـص عليها صراحة يف األمر احلايل” )اجلزء األول( 
وبناًء على ذلك، فإنه يضع أفكاره اخلاصة وفقًا للتسلسل   -  2
 التايل: )أ( مــــــــــرور الزمن وجــــــــــالء القانون وُقـتمتـــــــــــه )chiaroscuro(؛ 
 )ب( كثافــــــــــة الزمــــــــــن؛ )ج( الـُبعــــــــــد الزمــــــــــاين يف القانــــــــــون الــــــــــدويل؛ 
)د( البحــــــــــث عن اخللود )timelessness(؛ )هـ( من اخللود إىل التوقيت 
املناســــــــــب )timeliness(؛ )و( مــــــــــرور الزمن وجالء الوجــــــــــود وُقـتمتـه 
)chiaroscuro(؛ )ز( الزمــــــــــن، والتفســــــــــري القانــــــــــوين، وطبيعة االلتزام 
القانوين؛ )ح( من الزمان إىل املكان: األرض والشــــــــــعب معًا؛ )ط( آثار 
التدابري املؤقتة للحماية يف القضية قيد النظر )cas d’espèce( )ويشمل 
ذلك محاية الناس الذين يعيشــــــــــون يف املنطقــــــــــة اإلقليمية املعنية؛ وحظر 
اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باستعماهلا؛ ومحاية الرتاث الثقايف والروحي 
العاملــــــــــي(؛ )ي( التدابري املؤقتة للحماية، اتباع هنج يتخطى النهج الذي 
يتبعـه أصحاب النـزعة اإلقليمية الصرفة؛ )ك( االعتبارات اخلتامية يف ظل 

 )Sub specie aeternitatis( شكل من أشكال اخللود
يبــــــــــدأ تعليله بتناول مســــــــــألة “العالقة املتعــــــــــددة اجلوانب   -  3
بني الزمان والقانون”، وهي مســــــــــألة تكشف النقاب عن جالء القانون 
الدويل وُقـتمتـه )chiaroscuro(، وتكشــــــــــف كذلــــــــــك يف هناية املطاف 
عــــــــــن الوجود )اجلزء الثاين(  وحيذر من أن املرء ال يســــــــــتطيع أن يفرتض 
 حــــــــــدوث تقدم متواصل يف تنظيم العالقات بني الدول بني بعضها بعضًا 
)inter se( أو بني البشــــــــــر بني بعضهــــــــــم بعضًا )inter se( أو بني الدول 
والبشر  وُتعترب الطلبات احلالية املتعلقة باإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة بشأن 
احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف 15 حزيران/يونيه 1962 
يف قضية معبد برياه فيهيار، أو بشــــــــــأن تفســــــــــري احلكــــــــــم املذكور، مثااًل 
حيـًا على عنصر عدم القدرة الفعلية على التنبـؤ حبصيلة املســــــــــاعي الرامية 
للتوصل إىل تســــــــــوية ســــــــــلمية، وعلى ضرورة التحـوط إزاء أّي افرتاض 
بإحراز تقدم حمّدد يف تلك العالقات سواء بني الدول، أو بني البشر، أو 

بني الدول والبشر 
ويشري يف هذا الصدد إىل األجزاء ذات الصلة من الدفوع   -  4
اليت ُقدمت إىل احملكمة قبل مخسني سنة مضت )يف اجللسات العلنية اليت 
ُعقدت يف آذار/مارس 1962(  وينتقل بعد ذلك إىل النظر يف مســــــــــألة 
ما يســــــــــميـه “كثافة الزمن” اليت ُعرضت باملثل على احملكمة منذ نصف 
قــــــــــرن مضى )اجلزء الثالث(  وحيث إن مرور الزمن ال يتوقف ويواصل 
اجلريــــــــــان، فهو يُـبـرز للعيان التطــــــــــورات الفعلية اجلديدة )اليت حدثت يف 
السنوات 2000 و2007 - 2008 و2011( واملعروضة حاليًا على 
احملكمة ممثَّـلة يف الطلبني قيد النظر لديها  ومن وجهة نظره، ميكن دراسة 
الـبُـعد الزمانـي يف القضية احلالية املتعلقة مبعبد برياه فيهيار، حسب فهمـه 

هلا، من زوايا متمايزة َشـَرَح جوانبها طوال عرضه لرأيه املخالف 
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ويرى القاضي كنسادو ترينـداد أن الـبُـعد الزماين متأصل   -  5
بوضوح يف مفهوم “التطور التدرجيــــــــــي” للقانون الدويل  ومن املنطلق 
ذاتـه، فإن البحث الواعي عن حلول قضائية جديدة يقتضي ضمنًا معرفة 
راســــــــــخة باحللول اليت اعتُـمدت يف املاضــــــــــي وبتطور القانون املعمول بــه 
بوصفه نظامًا منفتحًا وتفاعليًا قادراً على االستجابة لالحتياجات املتغرية 
للتنظيــــــــــم  ويضيف قائاًل إن الـبُـعد الزمــــــــــاين يف واقع األمر يكمن خلف 
اجملال القانــــــــــوين بأكمله وخباصة خلف القانون الدويل العام  فالزمن هو 
عنصر متأصل يف تطور القانون وتفســــــــــريه وتطبيقه، ويف مجيع احلاالت 
والعالقات اإلنســــــــــانية اليت ينظمها القانون  وينتقـد بعد ذلك “املطبات 
احلتميـة” الناشــــــــــئة عن النظرة املتشــــــــــبثـة بالقوانني الوضعية وعن التفكري 

“الواقعي” 
ويؤكد القاضي كنســــــــــادو ترينـــــــــــداد أن عنصر الزمن لـه   -  6
وجود ملحوظ يف القانون اإلجرائي الدويل برمتـه  وفيما يتعلق بالقانون 
الوضعــــــــــي، فإن الـبُـعد الزماين يتخلــــــــــل مجيع جماالت القانون الدويل العام 
تقريـبًا ومن ذلك على ســــــــــبيل املثال قانون املعاهدات )تنظيم مســــــــــتقبلـي 
pro futuro(، وتســــــــــويـة املنازعــات الدوليـة بالوسائــل السلميــة )تسويــة 
مستقبليـة pro futuro(، وخالفة الدول والقانون الدولـي حلقوق اإلنسان 
والقانون البيئـــــــــــي الدويل وقوانني أخرى  وباملثل، يـبـرز الـبُـعد الزماين يف 
جمــــــــــال تنظيم الفضاءات )قانون البحــــــــــار، وقانون الفضاء اخلارجي على 
ســــــــــبيل املثال(  ويسود حاليًا وعـي متـزايد بضرورة تلبية مصاحل األجيال 
احلاضــــــــــرة واملقبلة )ويتجلى هذا يف عدد ضئيل مــــــــــن االتفاقيات النافذة 

املتعددة األطراف اليت هتتم بتلك املصاحل( 
وهــــــــــذه القضية اليت تركز على معبــــــــــد برياه فيهيار، تبدو   -  7
حســــــــــب تصور القاضي كنســــــــــادو ترينـداد هلا، أهنا تقاوم هجمة الزمن 
وتكتســــــــــي ثوب اخللــــــــــود  إذ يعود تاريخ معبد بريــــــــــاه فيهيار، وهو مبىن 
تذكاري لفــــــــــن اخلميـر، إىل النصــــــــــف األول من القرن احلادي عشــــــــــر؛ 
وكان القصــــــــــد مــــــــــن بنائه أن يظل مبنـى تذكاريًا علــــــــــى مر العصور وأن 
يليب االحتياجات الروحية للمؤمنــــــــــني يف تلك املنطقة )اجلزء اخلامس(  
ويضيــــــــــف قائال إن املعابد واملــــــــــزارات، وهي تعبِّـر عــــــــــن خمتلف العقائد 
الدينية، قد ُشـيـدت يف األزمان املاضية يف أماكن خمتلفة يف مجيع القارات 
حبثًا عن اخللود، إلضفاء صفة األبديـة على إميان اإلنســــــــــان، منحوتـة يف 

الصخر حتقيقًا لتلك الغاية 
وتوضــــــــــح التطــــــــــورات الفعلية اليت حصلــــــــــت مؤخراً يف   -  8
املنطقــــــــــة )يف الفرتة من 2007 إىل 2011( أن مــــــــــا ُقـصد بـه أن يكون 
مبــــــــــىن تذكاريًا ينعم باخللــود أصبح اآلن مرة أخرى حمل نـزاع أمام هذه 
احملكمة، مثرياً أمامها، يف مجلة أمور، مســــــــــألة التوقيت املناســــــــــب )اجلزء 
السادس(  وُتعرض اآلن على احملكمة مرة أخرى قضية معبد برياه فيهيار 
اليت كانت احملكمة قد أصدرت حكمها فيها منذ نصف قرن من الزمن، 
يف 15 حزيران/يونيــــــــــه 1962، ويــــــــــأيت ذلك العــــــــــرض يف صورة طلبني 
مقدمني من كمبوديا أحدمها طلب بتفسري احلكم الصادر يف عام 1962 
واآلخــــــــــر طلب تقرير تدابري مؤقتة للحمايــــــــــة  ويف الطلب األول املتعلق 

عيـة االنتباه إىل التوقيت املناسب باعتبار  ـه الدولة املدَّ بتفسري احلكم، توجِّ
أن احلق يف التماس مساعدة احملكمة حلل القضية ال ختضع ألّية مهلة زمنية 

حمّددة مبوجب املادة 60 من النظام األساسي للمحكمة 

َعـى عليهــــــــــا احلجة القائلة بعدم  وبينمــــــــــا تتقبل الدولة املدَّ  -  9
وجود مهلة زمنية حمّددة مبوجب املادة 60، تـقول إن أّي طلب تفســــــــــري 
“يعـود” إىل نص احلكم يف املاضي، يف حني أن طلب اإلشــــــــــارة باختاذ 
تدابري مؤقتة “يتعلق باملســــــــــتقبل”، وهذا خيلق “حالة من التوتر بينهما 
تــــــــــزداد حّدتـه مع مرور الزمن”  وحقيقــــــــــة أن كاًل من كمبوديا وتايلند 
وجدت من املناسب هلا، كل منها على طريقتها، أن تعاجل مسألة التوقيت 
املناســــــــــب يف ظروف القضية قيد النظر، اليت متثل مفاجأة لكليهما فيما 
يـبــــــــــدو جتعل هذه القضية احلالية املتعلقة مبعبد برياه فيهيار، بنظر القاضي 
كنســــــــــادو ترينـداد، قضية “رائعة حقًا” ألهنا تُـظهر “الوجه اإلنســــــــــاين 

لقضية نزاع بني دولتني معروض على احملكمة العاملية” 

ويف تصوره، تبدو هذه القضية أهنا حتتوي على بعض الِعـرب   -  10
اليت ليس من الســــــــــهل فهُمـها فيما يتعلق “باحلدود يف املكان والزمان” 
هتدف إىل “ضم الدول وشعوهبا معا بداًل من الفصل بينهما”  ويعتقد 
القاضي كنسادو ترينـداد “أن مجيع الثقافات، مبا يف ذلك القدمية منها، 
تدرك بدرجات متفاوتة ســـــــــــر مرور الزمــــــــــن، كل واحدة منها بطريقتها 
اخلاصة”؛ وليس هناك من وســــــــــط اجتماعي )milieu( مل يتعرف على 
متثيلــــــــــه اجلماعي ذي الصلة بأصوله ومصريه  وهناك تراث روحي ينتقل 
ل “استمرارية الكمال الروحي بني  مبرور الزمن من جيل إىل آخر ويشكِّ

األجيال”؛ ومن هنا تنبع أمهية إدراك العيش يف الوقت املناسب 

ويضيف القاضي كنسادو ترينـداد أن مرور الزمن – الذي   -  11
يشــــــــــكل مصدر يأس للبعض – يقرِّب حتمًا يف واقــــــــــع األمر األحياء إىل 
موتاهــــــــــم ويربط بني بعضهــــــــــم بعضًا، وأن احلفاظ علــــــــــى الرتاث الروحي 
ـنهم من االتصال باألحياء والعكس بالعكس  ألســــــــــالفنا يشكل وسيلة متكِّ
)اجلزء الســــــــــابع(  ويشري بعد ذلك، فيما يتعلق جبالء وُقـتمـة الوجود ذاته، 
إىل الفروق بني الزمن الكرونولوجي والزمن البيولوجي وبني هذا األخري 
والزمن السيكولوجي  فالزمن يغذي البشر أواًل بالرباءة ويـبعث يف نفوسهم 
األمل مث يعطيهم اخلربة والذاكرة الحقًا؛ “الزمن يربط بني البداية والنهاية 

للوجود اإلنساين بداًل من أن يفصلهما عن بعضهما بعضًا” 

مث يوّجـه انتباهـه بعد ذلك إىل الزمن والتفســــــــــري القانوين   -  12
وطبيعة االلتزام القانوين )اجلــــــــــزء الثامن(  ويف هذا الصدد، يقول إنه يف 
إطار التاريخ املـديد لقانون األمم، قد تبدو فرتة الـ 50 ســــــــــنة فرتة طويلة 
أو قــــــــــد ال تبدو طويلة إىل ذلك احلّد تبعًا لنظرتنا هلا و“للفرتة اليت تدور 
يف أذهاننــــــــــا من ذلك التاريخ  ويقول إن كل شــــــــــيء يتوقف على كثافة 
الزمن )   ( يف الفرتة قيد البحث – ســــــــــواء حدث الكثري يف تلك الفرتة 
أم مل حيدث فيها على اإلطالق ما يستحق الذكر”  وال ميكن للمرء أن 
يغفل حقيقة أن الزمان واملكان ال يشــــــــــكالن جزًءا من العامل التجريـبـي 
أو احلقيقي – ولكنهما يشــــــــــكالن باألحرى، حســــــــــب قوله، جزًءا من 
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“تكوينـنــــــــــا العقلي” الكفيل بتفحص وفهم األحــــــــــداث اليت حدثت أو 
حتدث 

ويشري القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، يف سياق استعراضه   -  13
ملســــــــــألة التفســــــــــري القانوين، إىل أن كمبوديا وتايلند تتمســــــــــكان يف هذه 
القضية بفرضيتني متميزتني تقول إحدامها “بوجود التزام مستمر وتقول 
األخــــــــــرى بوجود التزام آنـي”، على التوايل  وال تســــــــــتطيع احملكمة عند 
نظرها يف طلب معروض عليها لتقرير تدابري مؤقتة للحماية مثل الطلب 
املعروض عليها، ويتعلق حبالة تســــــــــتويف، فيما يبدو، الشــــــــــروط املســــــــــبقـة 
املتعلقة بطابع االســــــــــتعجال واخلطورة، وقــــــــــرب حدوث ضرر ال ميكن 
جربه، ال تســــــــــتطيع أن ترفض ببســــــــــاطة الرد على النقاط املثارة أمامها  
ويف القضيــــــــــة قيد النظر، وحتديداً فيما خيص جمال العالقات بني الدولتني 
)كمبوديا وتايلند(، وعندما يكون املبدأ األساسي حلظر استعمال القوة 
أو التهديد باســــــــــتعماهلا على احملك، كما هو احلال يف هذه القضية، فإن 
االلتزام املقابل لتلك احلالة، حســــــــــب فهمه لـه، هو التزام مستمر أو دائم 

)أكثر من كونه التزامًا فوريًا أو ‘آنـيـًا’( بالنسبة للدولتني املعنيتني 
مث يتنــــــــــاول القاضي كنســــــــــادو ترينـداد جانبــــــــــًا آخر من   -  14
جوانب هذه القضية باالنتقال من اعتباراته املتصلة بالزمان والقانون إىل 
تلك املتصلة باملكان والقانون  ويركز على “العنصر البشــــــــــري للدولة: 
 الســــــــــكان”، الذي يدعــــــــــو إىل األخذ بعنصرْي األرض والشــــــــــعب معًا 
)اجلزء التاســــــــــع(  ويتفحص جولتـــــــــــْي الردود الــــــــــيت قدمتها له كل من 
كمبوديا وتايلند رداً منهما على سلسلة من األسئلة اليت وجهها إىل كل 
منهما يف ختام اجللســــــــــة العلنية اليت عقدهتا احملكمة يف 31 آذار/مارس 
2011  وُتعنـى أســــــــــئلته باألوضاع املعيشــــــــــية للسكان احملليني املقيمني 
 يف منطقــــــــــة معبد برياه فيهيار يف أعقــــــــــاب األحداث اليت وقعت فيها يف 

22 نيسان/أبريل 2011 
وبعد أن أشار إىل أن هناك نقاط التقاء ونقاط اختالف   -  15
يف الردود اليت تلقاها، يســــــــــتنتج القاضي كنسادو ترينـداد أنه على الرغم 
من “أن الردود تقدِّم بعض التوضيحات وأن احلالة توحي بإحراز تقدم 
على حنو إجيايب فيما يتعلق بعودة السكان احملليني إىل ديارهم بشكل آمن 
وطوعي، فإن اهلدوء الذي حتقق ال يزال هشـًا ويـبدو أنه هدوء مؤقت”  
وحيذِّر من أن اتفاق وقف إطالق النار هو جمرد اتفاق شفوي غري مستند 
إىل أّية ضمانات بعدم اســــــــــتئناف األعمال القتالية وبعدم تشريد السكان 
مــــــــــرة أخرى  و“يبدو أن وقف إطالق النــــــــــار مؤقت”  وليس هناك ما 
يشري إىل أن الصراع لن ينشب مرة أخرى  واستناداً إىل ذلك، يرى أن 
احلالة يف هذه القضية “تتطلب تقرير تدابري مؤقتة للحماية ملنع أو تاليف 
مزيــــــــــد من التفاقم يف هذا النـزاع أو هذه احلالة، نظراً خلطورهتا وطابعها 

املستعجل واحتمال حدوث ضرر ال ميكن جربه” 
ويالحظ كذلك، يف هذا السياق، أنه من الشائع تقريـبًا   -  16
اليوم اســــــــــتظهار التدابري املؤقتة للحماية ملنع أو تاليف “تفاقم” النـزاع أو 
احلالــــــــــة قيد النظــــــــــر  ومع ذلك يـبدو هذا “حشــــــــــواً ال فائدة منه تقريبًا” 
بالنظر إىل أن أّي نزاع أو حالة تســــــــــتدعي اختــــــــــاذ تدابري مؤقتة للحماية 

تتسم، حبكــم تعريفهــا )per definitionem(، باخلطــورة واالستعجــال، 
وبالنظــر كذلك إلــى احتمــــــــــال حدوث أو قرب حدوث ضرر ال ميكن 
جربه  وبالتايل، فإنه ســــــــــيكون أكثر دقة، حسب رأيه، استظهار التدابري 
املؤقتة للحماية ملنع أو تالفـي “مزيد من التفاقم” يف هذا النـزاع أو هذه 

احلالة قيد البحث 
وتتعلق اجملموعة التالية من اعتباراته بآثــار التدابري املؤقتة   -  17
للحماية يف القضية قيد النظر )اجلزء العاشر(  وُيعرب عن اعتقاده “بأن 
القانون الدويل يسعى بصورة ما إىل أن يكون استباقيًا يف تنظيم الوقائع 
االجتماعية وذلك لتجنـب االضطراب والفوضى ولتفادي حدوث ضرر 
ال ميكن جربه  وأن القانون نفسه هو االستباقي وليس اللجوء إىل القوة 
دون مــــــــــربر”  وهذا يثري بدوره مربَر وجــــــــــود )raison d’être( التدابري 
املؤقتــــــــــة للحماية املتمثل يف منع أو تالفـــــــــــي حدوث ضرر ال ميكن جربه 
يف حاليْت اخلطورة واالســــــــــتعجال  فهاتان احلالتان تتســــــــــمان بطبيعتهما 
“خباصية املنع من حيث كوهنا اســــــــــتباقية الطابع وذات نظرة تطلعية إىل 

الزمن املقبل” وتكشف عن الـُبعد الوقائي لصون احلقوق 
ويرى القاضي كنسادو ترينـداد أنه ميكن أيضًا استخالص   -  18
مزيــــــــــد من الِعرب من القرار احلايل الــــــــــذي أصدرته احملكمة يف قضية معبد 
بريــــــــــاه فيهيار من النواحــــــــــي التالية: )أ( محاية الناس الذين يعيشــــــــــون يف 
املنطقة اإلقليمية؛ )ب( حظر اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باســــــــــتعماهلا؛ 
)ج( محاية الــــــــــرتاث الثقايف والروحي العاملي  وفيما خيص النقطة األوىل 
يــــــــــرى أنه “ليس هناك، مــــــــــن الناحية املعرفية، اســــــــــتحالة أو عدم كفاية 
لعدم توســــــــــيع نطاق التدابري التحفظية من قبيــــــــــل التدابري املقررة يف هذا 
األمر ليشمل أيضًا محاية حياة البشر والرتاث الثقايف والروحي العاملي”  
وعلى العكس من ذلك متامًا، يرى “أن اآلثار املطمئنة للتدابري التحفظية 
املقــــــــــررة يف هذا األمر ال تشــــــــــمل يف نطاقها املنطقة اإلقليمية قيد البحث 
فحسب وإمنا تشــــــــــمل أيضًا حياة وسالمة الناس الذين يعيشون يف تلك 
املنطقة اإلقليمية أو بالقرب منها إضافة إىل معبد برياه فيهيار ذاتـه الواقع 
يف املنطقة املنـوَّه عنها وكل ما ميثله ذلك املعبد، وذلك من خالل توكيد 
األمر على حظر اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باســــــــــتعماهلا - عماًل مببدأ 

أساسي من مبادئ القانون الدويل )   (” 
ويــــــــــرى القاضي كنســــــــــادو ترينـــــــــــداد أن احملكمة أولـت   -  19
االهتمام الواجب ملســــــــــألة االمتثال للمبادئ األساســــــــــية للقانون الدويل، 
كما هي جمســــــــــدة يف ميثاق األمم املتحدة )املادة 2(، ومبينـة يف القانون 
الدويل العمومي، وخباصة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا 
)املادة 2 )4((، إضافة إىل مبدأ تســــــــــوية املنازعات بالوســــــــــائل السلمية 
)املــــــــــادة 2 )3((  وإضافة إىل ذلك، يكرس القاضي كنســــــــــادو ترينـداد 
اهتمامًا خاصًا ملســــــــــألة اإلقرار “بالقيمة العاملية” ملعبد برياه فيهيار الذي 
أدرجته جلنة الرتاث العاملي، يف 7 متوز/يوليه 2008، بوصفه أحد مواقع 
الرتاث العاملي املعرتف هبا من ِقـبل اليونســــــــــكو، وذلك عماًل باألحكام 
ذات الصلة من اتفاقية اليونســــــــــكو لعــــــــــام 1972 املتعلقة حبماية الرتاث 
الثقايف والطبيعي العاملي  ويرى أن التدابري التحفظية اليت قررهتا احملكمة 
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ـــــــــــع هنا بالتايل نطاق احلماية ليشــــــــــمل أيضًا الرتاث الثقايف والروحي  توسِّ
العاملي 

وعلــــــــــى الرغم من أن احملكمة قد اختذت القرار الصحيح   -  20
يف هذا اجملال، حسب رأيـه، حيث أنشأت، حتقيقًا لتلك الغاية، “منطقة 
مؤقتــــــــــة جمردة من الســــــــــالح يف جوار معبد برياه فيهيــــــــــار”، فإهنا فعلت 
ذلك عماًل بنظرة تقليدية و“بتعليل مقتضب” يولِـي االهتمام “يف املقام 
األول لــــــــــألرض، رغم أن القضية املعروضة عليها تتخطى ذلك بكثري”  
ويتعني على املرء، حسب رأيـــه، أن يتجـــاوز النهــج الصـارم الذي يـركـز 
علــــــــــى األرض )territorialist approach( إىل هنج يأخذ بعيــن االعتبار 
صراحًة عنصـرْي “الشعب واألرض معـًا” ألغراض توفري احلماية )اجلزء 
احلادي عشــــــــــر(  ويرى أنه ينبغي للمحكمة أن تكون مستعدة يف أيامنا 

هذه إلعطاء الوزن املناسب للعنصر البشري 
ويضيف القاضي كنسادو ترينـداد قائاًل إنه إذا ما أخذنا   -  21
بعني االعتبار أيضــــــــــًا محاية التـراث الثقايف والروحــــــــــي العاملي، ألغراض 
التدابــــــــــري التحفظية، فســــــــــتبدو الصورة الناجتة عن ذلــــــــــك “أكثر تعقيداً، 
وسيـبدو النهج الصارم الذي يركز على األرض غري مرض باألحرى إىل 
حّد أبعد من ذلك”؛ وهذا يبني األشــــــــــكال املتعددة اجلوانب اليت ميكن 
أن تتخذها التدابري التحفظية يف هذه الظروف، حيث تتجاوز الســــــــــيادة 

اإلقليمية للدولة وجتمع األرض والشعب والِقـيم اإلنسانية معـًا 
م القاضي كنســــــــــادو ترينـداد اعتباراته اخلتامية “يف  ويقدِّ  -  22
ظل شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال اخللــــــــــود sub specie aeternitatis” لدى 
معاجلته بوجه خاص ملســــــــــألة محاية االحتياجات الروحية للبشــــــــــر )اجلزء 
الثاين عشر(  فبالتوازي مع األضرار املادية واملعنوية، يؤكد على وجود 
“أضرار روحية”، وبالتوازي مع الضرر الذي يلحق “مبشروع احلياة” 
يضــــــــــع تصوراً مفاهيميًا للضرر الذي يلحق “مبشــــــــــروع ما بعد احلياة”  
وأعرب عن أســــــــــفه للحوادث اليت وقعت مؤخــــــــــراً يف منطقة معبد برياه 
فيهيار، الذي ميثل حتفة من حتف اخلمري يف جمالـْي الفن والعمارة والذي 
ُشــــــــــــيِّد يف النصف األول من القرن احلادي عشــــــــــر للمســــــــــاعدة يف تلبية 

االحتياجات الدينية للبشر 
وبعــــــــــد أن أشــــــــــار إىل أمهية األديان وأصوهلــــــــــا املفاهيمية،   -  23
والصدامــــــــــات بينها وبــــــــــني الثقافات، يشــــــــــري إىل أن العالقة، يف جوانبها 
املتميــــــــــزة، بني األديان وقانون األمم ذاتـــــــــــه )le droit des gens( ظلت 
موضع اهتمام مستمر طيلة العقود التسعة األخرية؛ وظل االهتمام هبذه 
املســــــــــألة قائمًا يف اآلونة األخرية  ويف تصور القاضي كنسادو ترينـداد، 
“يـبــــــــــدو الرتاث الثقايف والروحي أكثر ارتباطًا بالســــــــــياق البشــــــــــري مـن 
ارتباطه بالسياق التقليدي الذي يركز على الدولة؛ ويبدو أن هذا الرتاث 
يتجاوز ُبعد العالقات الصرف بني الدول الذي اعتادت عليه احملكمة” 
ويرى “أن مكانة البشــــــــــر تعلو علــــــــــى مكانة الدول فهم   -  24
ينظمون أنفســــــــــهم اجتماعيــــــــــًا ويؤلفون الدول  والدولة، حســــــــــب رأي 
القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، ليســــــــــت، ومل تكن قــــــــــط، غاية يف حّد ذاهتا 
بل ُكـوِّنـت كوســــــــــيلة لتنظيم وحتسني الظروف املعيشية جلماعات البشر 

)societas gentium(، مع األخذ يف االعتبار مببدأ اإلنســــــــــانية األساسي 
إىل جانب مبادئ أساسية أخرى من قانون األمم من أجل حتقيق الصاحل 
العام  وما يســــــــــمـو على الدول هم مجاعات البشــــــــــر املعنيـني أو من نواح 
أخرى أفراد اجلنس البشــــــــــري بأســـــــــــره الذين يـُـعـــــــــــدون يف هناية املطاف 

أصحاب احلق يف ضمان وحفظ تراثهم الثقايف والروحي” 
وميكن االســــــــــتدالل من هذه القضيــــــــــة املتعلقة مبعبد برياه   -  25
 فيهيار، حســــــــــب اعتقاده، “أننا هنا يف جمال الِقيم اإلنســــــــــانية العليا اليت 
ال تعتــــــــــرب محايتها أمراً جمهواًل يف قانون األمم ولئـن مل جيـِر تطويرها على 
حنــــــــــو كاف يف الســــــــــوابق القضائية الدولية والفقـــــــــــه القانوين الدويل حىت 
اآلن”  ويتصل أمر احملكمة احلايل اتصااًل مباشراً باحلكم الذي أصدرته 
احملكمــــــــــة يف 15 حزيران/يونيه 1962، أّي منذ نصف قرن مضى، يف 
قضية معبد برياه فيهيار والذي ذكرت فيه حمكمة العدل الدولية صراحة 
يف منطوقه )الفقرة 2( “أن تايلند ملَزمـة بســــــــــحب أّية قوات عســــــــــكرية 
أو قوات شــــــــــرطة أو أّي من احلراس أو اخلفر اآلخرين املعيَّـنني من ِقبلها 
يف املعبد أو جبواره علــــــــــى احلـدود الكمبودية”  ويالحظ أن املعبد يظل 
املرجــــــــــع لتحديد ما هو جبواره “vicinitas”، وأن املنطقة املؤقتة اجملردة 
من الســــــــــالح اليت أُنشــــــــــئت مبوجب أمر احملكمة تغطـي األرض اجملاورة 

 )vicinus( للمعبد
ويستنتج القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، فيما يتعلق مبسألة   -  26
اإلشــــــــــراف على امتثال الدولتني املعنيتــــــــــني باألمر احلايل، بأن هذا األمر 
يشــــــــــمل، فيما يتعلق مبســــــــــألة احلماية، الناس الذين يعيشــــــــــون يف املنطقة 
املذكــــــــــورة واملناطــــــــــق احمليطة هبا ومعبــــــــــد برياه فيهيار نفســــــــــه وكل ما 
ميثلــــــــــه، وكل مـا يــــــــــأيت معه منذ زمن بعيـد وباتـت اليونســــــــــكو تعتربه يف 
 أيامنــــــــــا هذه جزًءا من الرتاث الثقايف والروحــــــــــي العاملي  ويضيف قائاًل 
“إن الثقافات، مثل البشــــــــــر، ضعيفة وحتتاج إىل محاية  وقد ُأرســــــــــيـت 
 فكــــــــــرة عاملية القانــــــــــون الدويل على أســــــــــاس احرتام التـنـــــــــــوع الثقايف”  
وممـا يدعوه لالطمئنان، حسب قوله، أن احملكمة، ألول مرة يف تارخيها، 
ُتضفـــي على التدابري املؤقتة للحماية اليت قررهتا، كما يراها هو، “نطاقًا 
هادفًا من هذا النوع”؛ وهذا، حســــــــــب رأيــــــــــه، “يتفق مع قانون األمم 

السائد يف عصرنا هذا” 

الرأي المخالف من القاضية شوي

تتفق القاضية شوي مع قرار احملكمة القاضي باإلشارة باختاذ تدابري 
مؤقتة غري أن لديها حتفظًا علـى الفقرة 69 )باء( )1( من منطوق األمر 
اليت حتّدد منطقة مؤقتة جمردة من الســــــــــالح  وهــــــــــي ترى أن هذا التدبري 
مفرط ويثري التســــــــــاؤل حول ممارسة احملكمة لسلطتها القضائية التقديرية 

على حنو سليم يف مسألة اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة 
وتالحظ القاضية شــــــــــوي أن احملكمــــــــــة عندما تقرر تدابري مؤقتة، يف 
مجيــــــــــع احلاالت اليت تنطوي إما على نزاعات إقليمية مباشــــــــــرة أو ترتتب 
عليهــــــــــا آثار إقليمية، دأبــــــــــت على الدوام على قصر تلــــــــــك التدابري على 
األراضي املتناَزع عليها وعدم جتاوز حدود تلك املناطق على اإلطالق  
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وبينما تعرتف بســــــــــلطة احملكمة يف اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة بصرف 
النظــــــــــر عن الطلبات اليت يقدمها األطــــــــــراف إليها، إذا اقتضت الظروف 
ذلك، فهـي تشــــــــــعر بالقلق من أن احملكمة مارســــــــــت ســــــــــلطتها التقديرية 
القضائية بشــــــــــيء من التصرف يف حتديد إحداثيات املنطقة املؤقتة اجملردة 
ـــــــــــعت نطاق التدابيـر التحفظية ليشمل أراض ليست  من الســــــــــالح ووسَّ
موضع نزاع بني الطرفني  ويف هذا اإلطار، أعربت القاضية شــــــــــوي عن 
أســــــــــفها لعدم تعليـل احملكمة مبا فيـه الكفاية العتماد املنطقة املؤقتة اجملردة 
من السالح بوصفها إحدى التدابري التحفظية، وال سيما عدم توضيحها 
للظروف الفعلية اليت تســــــــــتدعي تقرير تدبري اســــــــــتثنائي من هذا القبيل  
وأعربــــــــــت عن قلقها بوجه خــــــــــاص من أن حتديد منطقة مؤقتة جمردة من 
السالح على خريطة مســــــــــطحـة ]غري واضحة التضاريس[ مقرونًا بعدم 
وجود معرفة كافية ]لــــــــــدى احملكمة[ بتضاريس األرض يف تلك املنطقة 
من شــــــــــأنه أن خيلق صعوبات ال ميكن التنبـؤ هبا على أرض الواقع تسبب 

الضرر ملصاحل الطرفني 
وترى القاضية شوي أنه كان بإمكان احملكمة أن تكتفي متامًا بأمر 
الطرفني باالمتناع عن القيام بأّي أنشــــــــــطة عسكرية “يف منطقة املعبد”، 
وهي عبارة استخدمها الطرفان كالمها بصورة متكررة، وذلك من أجل 
احلفاظ على حقــــــــــوق أّي من الطرفني يف الدعوى الرئيســــــــــية  وبطريقة 
أخرى، كان بإمكان احملكمة أن تـتبع املمارسة املعتمدة يف القضية املتعلقة 
بنـزاع احلدود )بوركينا فاســــــــــو ضد مايل(، وذلك بأن تأمر كال الطرفني 
أن حيّددا بنفســــــــــيهما أواًل، بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آسيا، 
املواقع اليت ينبغي للقوات املســــــــــلحة التابعة لكل منهما االنسحاب إليها  
ويف حال عدم التوصل إىل مثل هذا االتفاق، تتوىل احملكمة بعدئذ رسم 

تلك اخلطوط بواسطة أمر منها 
وأخرياً، تالحظ القاضية شوي أن احملكمة اتبعت لغاية اآلن االجتهاد 
القضائي القائل إنه جيب، لدى اإلشارة باختاذ تدابري مؤقتة، وجود صلة 
بني احلقوق اليت تشكل موضوع الدعوى الرئيسية على أساس معطياهتا 
والتدابري املطلوبة  وبناًء عليه، فإن التدابري التحفظية اليت تتقرر على هذا 
النحو ينبغي منطقيًا أن تتصل باحلقوق املعنية بالدعوى الرئيسية  وترى 
أن املنطقــــــــــة املؤقتة اجملردة من الســــــــــالح املقررة مبوجب الفقرة 69 )باء( 
)1( من منطــــــــــوق األمر ال تراعي وجود هــــــــــذه الصلة الضرورية ضمن 

حدود معقولة 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيـو

أودعــــــــــت القاضية دونوهيـو رأيــــــــــًا خمالفًا  وهي تتفق مع احملكمة يف 
قرارها القاضي بعدم شــــــــــطب القضية من اجلدول العام للمحكمة  غري 
أهنا ختتلف معها يف الرأي بشأن التدابري التحفظية اليت فرضتها احملكمة  
فمن املشكوك فيه، حسب رأيها، أن يتوقع النظام األساسي للمحكمة 
منها أن تفرض تدابري مؤقتة يف ســــــــــياق إجراءات النظر يف طلب بتفسري 
]حكم[ يســــــــــتند األســــــــــاس الوحيد الختصاص احملكمــــــــــة للنظر فيه إىل 
املادة 60 من نظامها األساســــــــــي  وحــــــــــىت على فرض متتع احملكمة بـهذا 

االختصــــــــــاص، تعترب القاضية دونوهيـــــــــــو أن التدابري اخلاصة اليت فرضتها 
اليوم تتجاوز حدودها  وتالحــــــــــظ بوجه خاص أن نطاق تلك التدابري 
يشــــــــــمل مناطق ليســــــــــت موضع نزاع على التفســــــــــري  وتستنتج أيضًا أن 
األمر الذي صدر اليوم يوسع نطاق املادة 60 إىل حدود أكرب من تلك 
املقررة يف األمر الذي أصدرته احملكمة يف قضية التفســــــــــري الوحيدة اليت 
قررت فيها احملكمة من قبل تدابري مؤقتة )طلب تفسري احلكم الصادر يف 
31 آذار/مارس 2004 يف القضية املتعلقة بأبـيـنــا ومواطنني مكسيكيني 
آخرين )املكســــــــــيك ضد الواليات املتحدة األمريكية( )املكســــــــــيك ضد 
الواليات املتحــــــــــدة األمريكية( وترتتب عليه آثــــــــــار بعيدة املدى مقارنة 
بأوامــــــــــر التدابري التحفظية الصادرة خبصوص النـزاعات الســــــــــابقة حول 
مناطــــــــــق احلدود  وبالنظر إىل أن اختصاص احملكمة يظـل، مبقتضى املادة 
60، قائمـًا دون حدود، فيما يـبدو، وال متلك الدول وســــــــــيلة للتملُّص 
منــــــــــه، ُتعرب القاضية دونوهيـو عن قلقها مــــــــــن أن األمر الذي أصدرته 
احملكمة اليــــــــــوم ميكن أن يُـثـنـي الدول عن القبــــــــــول باختصاص احملكمة، 
بسبب فقداهنا الثقة ملدى احرتام احملكمة حلدود االختصاص املنوط هبـا 

إعالن القاضي الخاص غيــوم

يشــــــــــاطر القاضي اخلاص غيــوم احملكمة رأيها يف أن الشروط الالزمة 
لإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة قد اسُتوفيت يف هذه القضية  ويالحظ يف 
هذا السياق أن احملكمة تتمتع باختصاص النظر يف كل من النـزاع القائم 
بني الطرفني بشــــــــــأن تفســــــــــري الفقرة الثانية من منطوق احلكم الصادر يف 
عام 1962 والنـزاع حول متتـع تعليل احملكمة املتعلق مبجرى احلدود بني 

 ”res judicata الدولتني بقوة “القضية املقضية
ويبني األســــــــــباب اليت دعتـه لتأيـيـد إنشــــــــــاء منطقة جمردة من السالح 
واســــــــــعة نســــــــــبيًا، ويشــــــــــري إىل الضمانات اليت أعطتها احملكمة لكمبوديا 
بشأن املعبد نفســــــــــه، وهي: إعادة تأكيد سيادة كمبوديا ]على املعبد[؛ 
والتــــــــــزام تايلند بعدم إعاقة الوصــــــــــول احلـر لكمبوديا إىل املعبد؛ وإمكانية 
متركز العدد الالزم من أفراد الشــــــــــرطة يف املعبد لتوفري األمن لألشخاص 

واملمتلكات 

الرأي المخالف من القاضي الخاص كوت

يف رأيــــــــــه املخالــــــــــف، يالحظ القاضي اخلاص جـــــــــــان - بـيـري كوت 
أنـــــــــــه من النادر أن تقرر احملكمة تدابري مؤقتة يف ســــــــــياق طلب بتفســــــــــري 
 حكم ما  والسابقة الوحيدة يف هذا السياق وهي اليت جاءت يف قضية 
أبـيـنــــــــــــا )األمر الصادر يف 16 متوز/يوليه 2008( ال ميكن مقارنتها بأّي 
حــــــــــال من األحوال هبــــــــــذه القضية اليت تتعلق حبكم يبلغ عمره مخســــــــــني 
عامًا وجرى تطبيقه على مدى عقود دون أّي مشاكل  غري أن التدابري 
التحفظية حتـِّد من ممارســــــــــة الدول للســــــــــيادة اإلقليمية  ويوجـه القاضي 
اخلاص كوت االنتباه إىل احتمال إســــــــــاءة استعمال هذه العملية يف مثل 
عيـة أن تُـطـعِّـم طلب التفســــــــــري  هذه الظــــــــــروف  إذ قد حتاول الدولة املدَّ
بقضية جديدة – من قبيل طلب إجراءات إلعادة النظر يف قرار ســــــــــابق 
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أو عدم االمتثال بــه  ويتم بالتايل االلتفاف على الشرط األساسي املتعلق 
مبوافقة طرفـْي الدعوى ]على الطلب اجلديد[ 

ويرى القاضي اخلاص كوت كذلك أن التدبري التحفظي الرئيســــــــــي 
الذي قررته احملكمة – وهو إنشــــــــــاء منطقة مؤقتة جمردة من الســــــــــالح – 
هو تدبري غري مســــــــــتصَوب  إذ مل يقدم الطرفان تفاصيل طوبوغرافية أو 
بيانات اســــــــــرتاتيجية يف هذه القضية  ويف ظل هذه الظروف، فإن حتديد 
منطقة مؤقتة جمردة من الســــــــــالح هو مثرة “اســــــــــرتاتيجية نظرية” تُـفضي 

إىل اإلشــــــــــارة باختاذ تدابري مؤقتة غري قابلة للتطبيــــــــــق على أرض الواقع  
وكان القاضي اخلاص كوت يفضل لو أن احملكمة استندت إىل السابقة 
اليت قررهتا هي نفسها يف القضية املتعلقة بنـزاع احلدود )بوركينا فاسو/
مجهورية مايل(  حيـــــــــــث الحظت دائرة احملكمة، من لدهنـا، عدم وجود 
ـنها من تقرير تدابري لنـزع السالح فقصرت التدابري التحفظية  بيانات متكِّ
اليت قررهتــــــــــا على دعم اجلهود اليت تبذهلا املنظمــــــــــة اإلقليمية املعنية، اليت 
تتمثل يف قضيتنا هذه بالرئاســــــــــة اإلندونيســــــــــية لرابطة أمم جنوب شرق 

آسيا )رابطة آسيـان( 
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يف 5 كانــــــــــون األول/ديســــــــــمرب 2011، أصــــــــــدرت حمكمة العدل 
 الدوليــــــــــة حكمها يف القضيــــــــــة املتعلقة بتطبيق االتفــــــــــاق املؤقت املؤرخ 
13 أيلول/ســــــــــبتمرب 1995 )مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية السابقة 

ضد اليونان( 
ـلة على النحــــــــــو التايل: الرئيــــــــــس أووادا؛  وكانــــــــــت احملكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، وســــــــــكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، 
ويوســــــــــف، وشـــــــــــوي، وغرينـــــــــــوود، ودونوهيـو؛ والقاضيــــــــــان اخلاصان 

روكوناس، وفوكاس؛ ورئيس قلم احملكمة كوفـرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 170( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،  )1(
تقضي بأهنا تتمتــــــــــع باختصاص النظر يف العريضة اليت أودعتها 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف 17 تشرين الثاين/نوفمرب 

2008، وبأن هذه العريضة مقبولة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـب الرئيس تومكـا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيــــــــــث، وســــــــــيبولفيدا - آمـور، 
وبنونـة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، 

ودونوهيـو؛ والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القاضية شوي؛ والقاضي اخلاص روكوناس؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )2(
تقضــــــــــي بأن اجلمهوريــــــــــة اهليلينية، برفضهــــــــــا انضمام مجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لعضوية منظمة حلف مشال األطلسي 
)الناتــــــــــو( قد انتهكت التزامها مبوجــــــــــب الفقرة 1 من املادة 11 من 

االتفاق املؤقت املؤرخ 13 أيلول/سبتمرب 1995؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـب الرئيس تومكـا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، 
وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، 

ودونوهيـو؛ والقاضي اخلاص فوكاس؛
املعارضون: القاضي اخلاص روكوناس؛

بأغلبية مخسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )3(

ترفــــــــــض مجيــــــــــع الطلبات األخرى الــــــــــيت قدمتها مجهوريــــــــــة مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة 

املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـــــــــــب الرئيس تومكـــــــــــا؛ والقضاة 
كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، 
وســــــــــكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشوي، 

ودونوهيـو؛ والقاضي اخلاص روكوناس؛
املعارضون: القاضي اخلاص فوكاس” 

*
*  *

وذيَّـل القاضي ســــــــــيما حكم احملكمة برأي مستقل؛ وذيَّـل القاضي 
بنونة حكم احملكمة بإعالن؛ وذيَّـلت القاضية شوي حكم احملكمة برأي 
خمالف؛ وذيَّـل القاضــــــــــي اخلاص روكوناس حكم احملكمة برأي خمالف؛ 

وذيَّـل القاضي اخلاص فوكاس حكم احملكمة بإعالن 
*

*  *
الوقائع األساسية للقضية )الفقرات 15 - 22( أواًل - 

تشري احملكمة إىل أن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )ُيطلق 
ِعـيـة’( أودعــــــــــت لدى قلم احملكمة يف  عليهــــــــــا فيما بعد اســــــــــم ‘الدولة املدَّ
17 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2008 عريضة رفعت مبوجبها دعوى ضد 
َعـى عليها’(  اجلمهورية اهليلينة )ُيطلق عليها فيما بعد اســــــــــم ‘الدولة املدَّ
فيما يتعلق بنـزاع حول تفسري وتنفيذ االتفاق املؤقت املؤرخ 13 أيلول/

سبتمرب 1995 )ُيطلق عليه فيما بعد اسم ‘االتفاق املؤقت’( 
َعـى  ِعـيـة بوجـه خــــــــــاص إىل إثبات أن الدولة املدَّ وتســــــــــعى الدولة املدَّ
ِعـيــــــــــة إىل منظمة حلف مشال  عليهــــــــــا، برفضها طلب انضمام الدولة املدَّ
األطلســــــــــي )الناتو(، قــــــــــد انتهكت أحكام الفقرة 1 مــــــــــن املادة 11 من 

االتفاق املذكور اليت تنص على ما يلي:
“مع بدء نفاذ هــــــــــذا االتفاق املؤقت، يوافــــــــــق الطرف األول 
َعـى عليها[ على أاّل يعارض قيام الطرف الثاين  ]اليونان/الدولة املدَّ
ِعـية[ بطلب  ]مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الســــــــــابقة/الدولة املدَّ
العضويــــــــــة، أو متتعـه بالعضوية، يف املنظمات واملؤسســــــــــات الدولية 
واملتعــــــــــددة األطراف واإلقليمية اليت يكــــــــــون الطرف األول عضواً 
فيهــــــــــا  إاّل أن الطــــــــــرف األول حيتفظ حبق االعــــــــــرتاض على طلب 
العضويــــــــــة أو التمتع بالعضوية املذكورين أعاله يف حالة، ومبقدار، 
اإلشــــــــــارة إىل الطرف الثاين يف تلك املنظمة أو املؤسســــــــــة بتســــــــــمية 

 190 - تطبيق االتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 
)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اليونان(

الحكم الصادر في 5 كانون األول/ديسمبر 2011
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خمتلفــــــــــة عما جاء يف الفقرة 2 من قرار جملــــــــــس األمن التابع لألمم 
املتحدة 817 )1993(” 

ويف الفقــــــــــرة 2 من القرار 817، أوصى جملس األمن بقبول الدولة 
ِعـية عضواً يف األمم املتحدة، حبيث “ُيشار إىل تلك الدولة مؤقتًا جلميع  املدَّ
األغراض داخل األمم املتحدة باســــــــــم ‘مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية 
السابقة’ وذلك إىل حني تسوية اخلالف الذي نشأ بشأن اسم الدولة” 
عية  ويف الفرتة اليت أعقبت إقرار االتفاق املؤقت، ُمنحت الدولة املدَّ
العضوية يف عدد من املنظمات الدولية اليت كانت الدولة املدَّعى عليها 
عضواً فيها بالفعل  وبناًء على دعوة من منظمة حلف مشال األطلســــــــــي 
)الناتو(، انضمت الدولة املدَّعية يف عام 1995 إىل الشــــــــــراكة من أجل 
السالم التابعة للمنظمة، )وهذه الشراكة هي عبارة عن برنامج يشجع 
على التعاون بني الناتو والبلدان الشــــــــــريكة(، ويف عام 1999 انضمت 
ِعـية إىل خطة عمل املنظمة ]الناتــــــــــو[ املتعلقة بالعضوية فيها  الدولــــــــــة املدَّ
)وهتدف هذه اخلطة إىل مساعدة الدول الراغبة يف االنضمام إىل الناتو(  
ِعـية لعضوية الناتو يف اجتماع للدول  وُنِظـر يف طلب ترشــــــــــيح الدولة املدَّ
األعضاء يف الناتو انعقد يف بوخارست )ُيطلق عليه فيما بعد اسم ‘قمة 
بوخارســــــــــت’(، يف يومـي 2 و3 نيســــــــــان/أبريل 2008 غري أن الدولة 
ِعـيــــــــــة مل تُـدَع للبدء مبباحثات بشــــــــــأن االنضمــــــــــام للمنظمة ]الناتو[   املدَّ
وجاء يف البيان الذي صدر يف ختام القمة القول إنـه سيتم توجيه الدعوة 
ِعـية “حاملا يتم التوصل إىل حـل مقبول من الطرفني ملســــــــــألة  للدولة املدَّ

اسم الدولة” 

اختصاص احملكمة ومقبولية العريضة )الفقرات 23 - 61( ثانيًا - 
عـية اســــــــــتظهرت، كأساس إلقامة  تشــــــــــري احملكمة إىل أن الدولة املدَّ
اختصــــــــــاص احملكمة، بأحكام الفقرة 2 من املادة 21 من االتفاق املؤقت 
الــــــــــيت يقـع مبقتضاها ضمن اختصــــــــــاص احملكمة النظر يف “أي خالف أو 
نـزاع” بشأن “تفســــــــــري أو تنفيذ” االتفاق املؤقت باستثناء “اخلالف” 
املشار إليه يف الفقرة 1 من املادة 5 من االتفاق اليت تنص على ما يلي:

“يتفق الطرفان على مواصلــــــــــة املفاوضات حتت رعاية األمني 
العام لألمم املتحدة، عماًل بقرار جملس األمن 845 )1993(، بغية 
التوصل إىل اتفاق بشــــــــــأن اخلالف املبيـن يف القرار املذكور ويف قرار 

جملس األمن 817 )1993(” 
َعـى عليها أن احملكمة ال تتمتع باختصاص النظر  وتدعي الدولة املدَّ
يف القضية احلالية وأن العريضة غري مقبولة اســــــــــتناداً إىل األسباب التالية: 
َعـى عليها بأن النـزاع يتعلق باخلالف حول اسم  أواًل، تسلِّـم الدولة املدَّ
ِعـية، وهو اخلالف املشــــــــــار إليه يف الفقرة 1 من املادة 5 من  الدولة املدَّ
االتفاق املؤقت وهو بالتايل مســــــــــتثنَـى مــــــــــن اختصاص احملكمة مبوجب 
ِعي الدولة  االستثناء املنصوص عليه يف الفقرة 2 من املادة 21  ثانيًا، تدَّ
َعـــــــــــى عليها أن النـزاع يتعلق بســــــــــلوك ُيعزى للناتو والدول األعضاء  املدَّ
فيـــــــــــه، وهذا موضوع ال خيضع الختصــــــــــاص احملكمة يف القضية احلالية  
عـَى عليهــــــــــا أن حكم احملكمة يف القضية احلالية  عـي الدولة املدَّ ثالثــــــــــًا، تدَّ

ِعـية للناتو  غري قابــــــــــل للتطبيق الفعلي ألنـه لن حيقق انضمــــــــــام الدولة املدَّ
أو إىل أّية منظمات أو مؤسســــــــــات أخــــــــــرى دولية أو إقليمية أو متعددة 
َعـى عليها أن ممارسة االختصاص من  األطراف  رابعًا، تسلِّم الدولة املدَّ
جانب احملكمة ســــــــــيؤثر يف املفاوضات الدبلوماســــــــــية اجلارية اليت قررها 
جملس األمن بشــــــــــأن اخلالف حول اسم الدولة وبالتايل فهي ال تتفق مع 

الوظيفة القضائية للمحكمة 
َعـى عليها، ترى  بالنســــــــــبة لالعرتاض األول الذي أثارتــــــــــه الدولة املدَّ
احملكمة أنـه يتضح من نص الفقرة 1 من املادة 5 والفقرة 2 من املادة 21 
من االتفاق املؤقت أن “اخلالف” املشــــــــــار إليه فيهما هو اخلالف بشأن 
ِعـية وليس نـزاعات بشأن التزام الدولة املدَّعـَى  االســــــــــم احملدد للدولة املدَّ
ِعـية للمنظمات الدولية إاّل  عليها بـعدم االعرتاض على انضمام الدولة املدَّ
ِعـية يف املنظمة قيد البحث على حنو  إذا كان سوف يشار إىل الدولة املدَّ
خيتلــــــــــف عما جاء يف القــــــــــرار 817 )1993(  وبناًء عليه تُـقرر احملكمة 

عدم قبول ذلك االعرتاض 
وفيمــــــــــا يتعلق باالعــــــــــرتاض الثاين، ترى احملكمة أن الســــــــــلوك الذي 
عـَى عليها  ل جوهر الدعوى هو االعرتاض املنســــــــــوب للدولة املدَّ يشــــــــــكِّ
ِعـية للناتو، وأنه ال يتعني على احملكمة ســــــــــوى  علــــــــــى انضمام الدولة املدَّ
البـت، على أســــــــــاس وقائع القضية، فيما إذا كان ذلك السلوك يثبـت أو 
َعـى عليها مل متتثــــــــــل اللتزاماهتا مبوجب االتفاق  ال يثبـــــــــــت أن الدولة املدَّ
املؤقت بصرف النظر عن قرار الناتو النهائي بشأن طلب عضوية الدولة 

ِعـية  وبناًء عليه، تُـقرر احملكمة عدم قبول ذلك االعرتاض  املدَّ
وفيمــــــــــا يتعلق باالعــــــــــرتاض الثالث، تالحظ احملكمــــــــــة أن الدولة 
ِعـيــــــــــة مل تطلب منها أن تنقض القرار الذي اختذته منظمة الناتو يف  املدَّ
َعـى عليها  قمة بوخارســــــــــت وإمنا أن تبـت فيمــــــــــا إذا كانت الدولة املدَّ
خرقت التزاماهتا مبوجب االتفاق املؤقت نتيجة لســــــــــلوكها  وتستنتج 
احملكمــــــــــة أن قــــــــــراراً منها هبذا الشــــــــــأن ينطوي علــــــــــى إمكانية تطبيقه 
 بشــــــــــكل فّعال ألن من شأنه أن يؤثر على احلقوق وااللتزامات القائمة 
 للطرفيـن مبقتضى االتفاق املؤقت  وبناًء عليه، تُـقرر احملكمة عدم قبول 

ذلك االعرتاض 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق باالعرتاض الرابــــــــــع، تالحظ احملكمــــــــــة أن الطرفني 
أدرجا يف االتفاق حكمًا مينحان فيه احملكمة االختصاص ]لـتســــــــــوية أّية 
منازعات بينهما[ )املادة 21( ويطلب إليهما أيضًا مواصلة املفاوضات 
ِعـية )الفقرة 1 من  بشــــــــــأن تسوية النـزاع بينهما حول اســــــــــم الدولة املدَّ
املــــــــــادة 5(  وترى احملكمــــــــــة أن الطرفني لو أهنما اعتــــــــــربا أن أّي حكم 
ستصدره احملكمة يف املستقبل سوف يؤثـر فـي املفاوضات الدبلوماسية 
الــــــــــيت قررها جملس األمن ملا وافقا آنـذاك علــــــــــى إحالة أّي نزاع بينهما 
بشــــــــــأن تفســــــــــري أو تنفيذ االتفاق املؤقت إىل احملكمة  وبناًء عليه، تُـقرر 

احملكمة عدم قبول ذلك االعرتاض 
ويف ضوء ما تقدم، تســــــــــتنتج احملكمة أهنا تتمتع باختصاص النظر يف 

النـزاع وأن العريضة مقبولة 
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َعـى عليها مل متتثل اللتزاماهتا  البـت فيما إذا كانت الدولة املدَّ ثالثًا - 
 مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت 

)الفقرات 62 - 113(
َعـى عليها اعرتضت  تنظر احملكمة بعد ذلك فيما إذا كانت الدولة املدَّ
عـِـيـة إىل الناتو، باملعىن الوارد يف البند األول من  علــــــــــى انضمام الدولة املدَّ

الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت 
تبدأ احملكمة بدراسة معىن هذا البند وتستنتج يف هذا الصدد أن الدولة 
ِعـية “بطلب  َعـى عليهــــــــــا ملتزمة بعدم االعرتاض على قيام الدولة املدَّ املدَّ
العضويــــــــــة أو متتعها بالعضوية” يف منظمــــــــــة الناتو  وتالحظ أن الطرفني 
اتفقا على أن نص االلتزام “بعدم االعرتاض”، وهو التزام بسلوك وليس 
َعـى عليها بأن تؤيد بشكل فّعال طلب  التزامًا بنتيجة، ال يُـلزم الدولة املدَّ
ِعـية االنضمام إىل املنظمات الدولية  وتالحظ احملكمة كذلك  الدولة املدَّ
َعـى عليها  أنــــــــــه ال يوجد يف نص ذلك البند مــــــــــا حِيـّد من التزام الدولة املدَّ
بعدم االعرتاض على ]طلب االنضمام لعضوية[ املنظمات اليت تستخدم 
إجراء التصويت الختاذ قرار بشــــــــــأن انضمام أعضــــــــــاء ُجدد إليها  وهي 
ترى أنـه ليس هناك ما يشري إىل أن الطرفني قصداً أن يستبعدا من نطاق 
الفقرة 1 من املــــــــــادة 11 منظمات مثل منظمة الناتو اليت تتبع إجراءات 
ال تتطلــــــــــب التصويت  وعالوة على ذلك، تالحظ احملكمة أن املســــــــــألة 
املعروضة عليها ليســــــــــت مــــــــــا إذا كان القرار الــــــــــذي اختذته منظمة الناتو 
ِعــية للعضوية فيها  يف قمة بوخارســــــــــت فيما يتعلق برتشــــــــــيح الدولة املدَّ
َعـى  ُيعزى بصورة حصرية أو أساسية أو هامشيـة إىل اعرتاض الدولة املدَّ
َعـى عليها، من خالل سلوكها،   عليها وإمنا هي ما إذا كانت الدولة املدَّ
مل متتثــــــــــل لاللتزام بعدم االعــــــــــرتاض املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 
َعـى عليها   11 من االتفاق املؤقت  وتالحظ احملكمة أيضًا أن الدولة املدَّ
مل تتخذ املوقف القائل بأن أّي اعرتاض من ِقـبلها يف قمة بوخارست كان 
 يستند إىل أسباب ال عالقة هلا باخلالف حول االسم  واستناداً إىل ذلك، 
َعـى عليها حتتفظ  ال ترى احملكمة ضرورًة للبـت فيما إذا كانت الدولة املدَّ
ِعـية االنضمام إىل املنظمات الدولية  حبق االعرتاض على طلب الدولة املدَّ

على أسـس أخرى من هذا القبيل 
َعـى عليها  وتنظــــــــــر احملكمة بعد ذلك فيمــــــــــا إذا كانت الدولــــــــــة املدَّ
ِعـية إىل منظمة الناتو  وحتقيقًا هلذه  “اعرتضت” على انضمام الدولة املدَّ
الغاية، تعكف احملكمة على دراسة األدلة اليت قدمها الطرفان إليها وذلك 
من أجل حتديد ما إذا كانت املستندات املعروضة عليها تؤيد ادعاء الدولة 
ِعـية  َعـى عليها اعرتضت علــــــــــى طلب الدولة املدَّ ِعـيــــــــــة بأن الدولة املدَّ املدَّ
ِعـية، سعيًا منها  االنضمام لعضوية الناتو  وتالحظ احملكمة أن الدولة املدَّ
لدعم موقفها، تشــــــــــري إىل املراسالت الدبلوماســــــــــية الصادرة عن الدولة 
َعـى عليها قبل قمة بوخارســــــــــت وبعدها، وإىل التصرحيات اليت أدىل  املدَّ
َعـى عليها خالل الفرتة ذاهتا  وتالحظ  هبا كبار املسؤولني يف الدولة املدَّ
َعـى عليهــــــــــا ال تطعن يف صحة تلك التصرحيات،  احملكمــــــــــة أن الدولة املدَّ
َعـى عليها فيما  وتقوم ]احملكمة[ بفحصها كدليل على سلوك الدولة املدَّ
يتصل بقمة بوخارست يف ضوء التزامها مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 

م إليها ُيظهر أن الدولة  من االتفاق املؤقت  وترى احملكمة أن الدليل املقدَّ
َعـى عليها، من خالل املراســــــــــالت الدبلوماســــــــــية الرمسية وتصرحيات  املدَّ
كبار املســــــــــؤولني فيها، أوضحت جبالء قبل قمة بوخارست ويف أثنائـها 
وبعدها أن حل اخلالف بشأن االسم هو “املعيار احلاسم” لقبول الدولة 
ِعـيــــــــــة إىل الناتو  وتالحظ احملكمة أن  َعـــــــــــى عليها بانضمام الدولة املدَّ املدَّ
َعـى عليها أبدت اعرتاضها يف قمة بوخارســــــــــت على انضمام  الدولة املدَّ
ِعـية للناتو واستشــــــــــهدت حبقيقة أن اخلالف بشأن اسم الدولة  الدولة املدَّ
َعـى عليها  ِعـية ال يزال دون حل  وتســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أن الدولة املدَّ املدَّ
ِعـية للناتو، باملعىن املقصود بالبند األول  اعرتضت على انضمام الدولة املدَّ

مـن الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت 

وتنتقل احملكمة بعد ذلك إىل مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان اعرتاض الدولة 
ِعـية للناتو يف قمة بوخارست يقع  َعـى عليها على انضمام الدولة املدَّ املدَّ
يف إطار االســــــــــتثناء الوارد يف البند الثاين مـن الفقرة 1 من املادة 11 من 

االتفاق املؤقت 

عـَى  وترى أن الطرفني اتفقا يف هذا البند على أن حتتفظ الدولة املدَّ
ِعـية  عليها “حبق االعرتاض على أّي طلب للعضوية” تقدمـه الدولة املدَّ
إىل أيـّة منظمة أو مؤسســــــــــة دولية أو متعددة األطراف أو إقليمية تكون 
َعـى عليها طرفًا فيها “يف حالة، ومبقدار، اإلشارة إىل ]الدولة  الدولة املدَّ
ِعـية[ يف تلك املنظمة أو املؤسسة بتسمية خمتلفة عما جاء يف الفقرة  املدَّ
2 من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 817 )1993(”  وتشري 
ِعـية  احملكمــــــــــة إىل أن الفقرة 2 من القرار 817 توصي بقبول الدولة املدَّ
عضــــــــــواً يف األمم املتحدة حبيث “ُيشــــــــــار إىل تلــــــــــك الدولة مؤقتًا جلميع 
األغراض داخل األمم املتحدة باســــــــــم ‘مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة’ وذلك إىل حني تسوية اخلالف الذي نشأ بشأن اسم الدولة” 

ِعـية تعتزم  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن الطرفني اتفقا على أن الدولة املدَّ
أن تشري إىل نفسها يف إطار منظمة الناتو، حال انضمامها إليها، بامسها 
الدســــــــــتوري وليس بالتســــــــــمية املؤقتة املبينـة يف القرار 817  وبناًء عليه، 
تنظر فيما إذا كان البند الثاين من الفقرة 1 من املادة 11 يسمح للدولة 
َعـــــــــــى عليها باالعــــــــــرتاض يف تلك احلالة  ويُـفضي تفســــــــــري ذلك البند  املدَّ
وفقــــــــــًا للمادتني 31 و32 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لقانون املعاهدات، باحملكمة 
َعـى عليها ال متلك احلق يف االعرتاض على  إىل االســــــــــتنتاج بأن الدولة املدَّ
ِعـية ملنظمة ما على أساس احتمال أن تشري تلك الدولة  انضمام الدولة املدَّ
ِعـية إىل نفسها يف تلك املنظمة بامسها الدستوري  وتستنتج احملكمة،  املدَّ
ِعـية بـأن تشري إىل نفسها يف أّية منظمة دولية  يف الواقع، أن نيـة الدولة املدَّ
بامسها الدســــــــــتوري ال يعين “بأن يشار إليها” يف تلك املنظمة “بتسمية 

خمتلفة” عما جاء يف الفقرة 2 من القرار 817 

َعـــــــــــى عليها القائل إنـه  وأخــــــــــرياً، تنظر احملكمة يف موقف الدولة املدَّ
َعـى عليها  ـل احملكمة إىل االستنتاج بأن الدولة املدَّ حىت على افرتاض توصُّ
ِعـية إىل الناتو يف انتهاك للفقرة  اعرتضــــــــــت على طلب انضمام الدولة املدَّ
1 من املادة 11، فــــــــــإن هذا االعرتاض ال ينتهك االتفاق املؤقت وذلك 
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بســــــــــبب تأثري املادة 22 منـه  إذ تنص املادة 22 من االتفاق املؤقت على 
ما يلـي:

ـهــــــــــًا ضد أّي دولة أخرى أو  “هــــــــــذا االتفاق املؤقت ليس موجَّ
كيــــــــــان آخر، وليــــــــــس فيه ما ميس احلقوق والواجبــــــــــات املرتتبة على 
االتفاقــــــــــات الثنائية واملتعــــــــــددة األطراف النافذة فعــــــــــاًل اليت عقدها 

الطرفان مع الدول األخرى أو املنظمات الدولية” 
َعـى عليها للمادة 22  تالحظ احملكمة أن التفسري األّويل للدولة املدَّ
القائل بأن “حقوقها” مبوجب اتفاق ســــــــــابق )إضافــــــــــة إىل ‘واجباهتا’( 
ِعـية  تتمتع بأسبقية على التزامها بعدم االعرتاض على انضمام الدولة املدَّ
إىل منظمة ما يف إطار أحكام الفقرة 1 من املادة 11، من شأنـه أن يـُبطل 
َعـى عليها ميكنها أن تتوقع باألحوال العادية  ذلك االلتزام ألن الدولة املدَّ
أن يكون هلا “حـق” مبقتضى اتفاقات سابقة مع دول ثالثة يف أن ُتعرب 
عن رأيها بشــــــــــأن قرارات العضويــــــــــة  وبناًء عليه، فإن احملكمة، آخذة يف 
االعتبار أن الطرفني مل يعتزما أن ُتبطل املادة 22 أحكاَم البند األول من 
الفقرة 1 من املادة 11، ال تستطيع أن تقبل التفسري الذي عرضته الدولة 
َعـــــــــــى عليها  وتالحظ احملكمة بعد ذلك أن التفســــــــــري األضيق للمادة  املدَّ
َعـــــــــــى عليها والذي عرضته خالل املرافعات  22 الــــــــــذي اتبعته الدولة املدَّ
الشــــــــــفوية، ومفاده أن “الواجبات” املرتتبة على معاهدة ســــــــــابقة تتمتع 
باألسبقية على االلتزامات املقطوعة يف االتفاق املؤقت، ُيلزمها بأن تبـتَّ 
َعـى عليها قد أثبتت أن معاهدة مشال األطلسي  فيما إذا كانت الدولة املدَّ
تفــــــــــرض عليها واجبـًا بأن تعرتض على انضمام الدولة املدَّعية إىل الناتو  
َعـى عليها، وفقًا ملا قالته احملكمة، مل تـدل حبجـة مقنعة  غري أن الدولة املدَّ
على أن أّي حكم من أحكام معاهدة مشال األطلسي ُيلزمها باالعرتاض 
َعـى  ِعـية  وتستنتج احملكمة بأن حماولة الدولة املدَّ على عضوية الدولة املدَّ
عليها االعتماد على املادة 22 هي حماولة غري ناجحة  وبناًء عليه، ليس 
هناك ما يدعوها ألن تقرر أيهما التفسري الصحيح من التفسريين اللذين 

عرضهما الطرفان أمامها 
ويف ضوء ما تقدم، تستنتج احملكمة أن الدولة املدَّعـَى عليها مل متتثل 
اللتزامهــــــــــا مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 مــــــــــن االتفاق املؤقت وذلك 
ِعـية للناتو يف قمة بوخارست   بسبب اعرتاضها على انضمام الدولة املدَّ
ِعـية إىل نفسها يف الناتو باستخدام  وترى أن احتمال أن تشري الدولة املدَّ
امسها الدستوري ال جيعل ذلك االعرتاض قانونيًا مبوجب االستثناء الوارد 
يف البند الثاين من الفقرة 1 من املادة 11  وتضيف احملكمة قائلة إن املادة 
22 من االتفاق املؤقت، يف ظل ظروف هذه القضية، ال توفر أساســـــــــــًا 
َعـى عليها لتقدمي اعرتاض ال يتفق مع الفقرة 1 من املادة 11  للدولة املدَّ

َعـى عليها  املسوِّغات اإلضافية اليت تذرعت هبا الدولة املدَّ رابعًا - 
)الفقرات 114 - 165(

َعـى عليها تؤكد، كبديل عن حجتها  تالحظ احملكمة أن الدولة املدَّ
الرئيسية القائلة إهنا امتثلت اللتزاماهتا مبوجب االتفاق املؤقت، أن بُـطالن 
ِعـية إىل الناتو ينـتـفـي بالدفــع مببـدأ  أّي اعرتاض على انضمام الدولــــــــــة املدَّ
عدم تنفيــــــــــذ العقــــــــــد exceptio non adimpleti contractus  وتذكر 

َعـى عليهــــــــــا أيضًا أن عدم االمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاق  الدولة املدَّ
املؤقت ميكــــــــــن تربيره من ناحيتني: كرد على خرق جوهري ملعاهدة ما 

وكتدبري مضاد مبوجب قانون مسؤولية الدول 
َعـى عليها، بينما تدفع حبجـج منفصلة  وتالحظ احملكمة أن الدولة املدَّ
ذات صلة مببدأ الدفع بعدم التنفيذ )exceptio(، وتعليق نفاذ ]املعاهدة[ 
جزئيــــــــــًا مبقتضى أحكام املادة 60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لعام 1969 واختاذ 
تدابيـر مضـادة، فهي تطـرح شــــــــــروطًا دنيا معّينة تتضمنها احلجج الثالث 
ِعـية خرقت بضعة أحكام من  كافة تتلخص بأمرين مهــــــــــا: أن الدولة املدَّ
َعـى عليها على انضمام الدولة  االتفــــــــــاق املؤقت، وأن اعرتاض الدولة املدَّ

ِعـية للناتو كان للرد على تلك اخلروقات  املدَّ

ِعـية خبرق أحكام البند الثاين  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  ألف - 
من الفقرة 1 من املادة 11

 تالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن نص البند الثاين من الفقــــــــــرة 1 من املادة 11 
ِعـية بأاّل ُيشـــــــــــار إليها يف  ال يفــــــــــرض ظاهريًا أّي التزام علــــــــــى الدولة املدَّ
أّية منظمة أو مؤسســــــــــة دولية بأيـّـــة تســــــــــمية أخرى سوى التسمية املؤقتة 
)بوصفها ‘مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة’(  وتالحظ احملكمة 
كذلــــــــــك أنه بقدر ما تفرض أحكام أخرى من االتفاق املؤقت التزامات 
ِعـيــــــــــة فقط فإن الفقرة 1 من املــــــــــادة 11 تفرض  على عاتــــــــــق الدولة املدَّ
َعـى عليها فقط  فالبند الثاين منها  ]باملثــــــــــل[ التزامًا على عاتق الدولة املدَّ
يتضمن استثناًء هامًا من هذا االلتزام لكن ذلك ال حيوِّلـه إىل التزام على 
ِعـية مل  ِعـية  وبناء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن الدولة املدَّ عاتق الدولة املدَّ

خترق أحكام هذا البند 

ِعـية خبرق أحكام الفقرة 1  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  باء - 
من املادة 5

تالحــــــــــظ احملكمة، بادئ ذي بدء، أن الفقــــــــــرة 1 من املادة 5 رغم 
أهنا ال تتضمن شــــــــــرطًا صرحيًا بأن يتفاوض الطرفان حبسن نيـة، فإن هذا 
االلتــــــــــزام كامـــــــــــن ضمنًا يف صلب هذا النــــــــــص  وتالحظ أن عدم توصل 
الطرفــــــــــني إىل اتفاق، بعد انقضاء 16 عامــــــــــًا على إبرام االتفاق املؤقت، 
ال ُيثبت حبد ذاتـه أن أيًّا من الطرفني قد خرق التزامه بالتفاوض حبســــــــــن 
نيـة  وبناًء على ذلك، تنظــــــــــر فيما إذا كان الطرفان كالمها تصرفا على 
ِعـية رفضت،  حنو يفضي إىل مفاوضات مثمرة  وتشري إىل أن الدولة املدَّ
خــــــــــالل املفاوضات اليت متت مبوجب الفقرة 1 من املادة 5، االقرتاحات 
الــــــــــيت تدعوها إىل التخلي عن امسها الدســــــــــتوري، وتشــــــــــري أيضًا إىل أن 
َعـى عليها رفضت استخدام كلمة “مقدونيا” يف اسم الدولة  الدولة املدَّ
ِعـية  وتشــــــــــري كذلك إىل أن القادة السياسيني لكال الطرفني أدلوا بني  املدَّ
احلــــــــــني واآلخر بتصرحيات علنية تنـم عــــــــــن موقف غري مرن إزاء اخلالف 
حول التســــــــــمية، مبا فيها التصرحيات اليت أدليا هبا يف الشهور اليت سبقت 
 انعقــــــــــاد قمة بوخارســــــــــت  وعالوة على ذلك، تالحــــــــــظ أن هناك أيضًا 
ما يدل على قيام وسيط األمم املتحدة، على مدى عدة سنوات، بطرح 
جمموعة من املقرتحات علــــــــــى الطرفني واإلعراب بوجه خاص عن رأيـه 



262

بأن الطرفني كانا يتفاوضان بشــــــــــكل جـدي يف الفرتة اليت سبقت انعقاد 
قمة بوخارست  وإمجااًل، ترى احملكمة أن األدلة املستقاة من هذه الفرتة 
ِعـية أظهرت درجة من االنفتاح حيال االقرتاحات  تفيد بــــــــــأن الدولة املدَّ
اليت ختتلف عن اســــــــــتخدام امسها الدســــــــــتوري حصــــــــــراً أو عن “الصيغة 
َعـى عليها غيَّـرت من جانبها، فيما  املزدوجة”، يف حني أن الدولــــــــــة املدَّ
يبدو، موقفها األّويل وأعلنت يف أيلول/ســــــــــبتمرب 2007 أن بإمكاهنا أن 
ِعـية كجزء من  توافق على إدراج كلمة “مقدونيا” يف اســــــــــم الدولة املدَّ
صيغة مركبة  وتشــــــــــري احملكمة بوجه خاص إىل أن وسيط األمم املتحدة 
ِعـية اســــــــــم “مجهورية  اقرتح يف آذار/مارس 2008 أن تعتمد الدولة املدَّ
مقدونيا )سكوبـي(” جلميع األغراض  واستناداً إىل السجالت املعروضة 
ِعـية عن عزمها على طرح هذا االســــــــــم  على احملكمة، أعربت الدولة املدَّ
َعـى عليها  على االستفتاء العام  وتشري السجالت أيضًا إىل أن الدولة املدَّ
هي اليت رفضت هذا االســــــــــم املقرتح  وبناء عليه، تســــــــــتنتج احملكمة أن 
ِعـية خرقت  َعـــــــــــى عليها مل تـِف بعـبء إثبــــــــــات أن الدولة املدَّ الدولــــــــــة املدَّ

التزامها بالتفاوض حبسن نيـة 
ِعـية خبرق أحكام الفقرة 2  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  جيم - 

من املادة 6
تنص الفقرة 2 من املادة 6 على ما يلي:

“ُيعلن الطرف الثاين ]مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة[ 
لـة،   رمسيــــــــــًا بـهذا أن دســــــــــتوره، وخباصــــــــــة املادة 49 بصيغتهــــــــــا املعدَّ
ـــــــــــر على أنـه  ـــــــــــر أو ينبغي أن يُـفسَّ ال يتضمن أّي نص ميكن أن يُـفسَّ
يشـــكل، أو قد يشـــّكل يف وقت ما، أساسًا ألن يتدخل الطرف الثاين 
يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى من أجل محاية مركز وحقوق أّي 

أشخاص يف دول أخرى ليسوا من مواطين الطرف الثاين” 
ترى احملكمة أن الدولــــــــــة املدَّعـَى عليها مل تقدم أّي دليل مقنع يدل 
ـــــــــــرت دســــــــــتورها على حنو يعطي احلق يف  ِعـية قد فسَّ على أن الدولة املدَّ
َعـى عليها نيابة عن أشــــــــــخاص  التدخل يف الشــــــــــؤون الداخلية للدولة املدَّ
ِعـية  وبناء عليه، تستنتج احملكمة أن الدولة  ليسوا من مواطين الدولة املدَّ
ِعـية مل خترق أحكام الفقرة 2 من املادة 6 قبل انعقاد قمة بوخارست  املدَّ

ِعـية خبرق أحكام الفقرة 1  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  دال - 
من املادة 7

تنص الفقرة 1 من املادة 7 على ما يلي:
“يتخــــــــــذ كل طرف على وجـه الســــــــــرعة تدابــــــــــري فّعالة حلظر 
األنشــــــــــطة املعادية أو الدعايــــــــــات اليت تقوم هبــــــــــا وكاالت خاضعة 
للدولة، وصرف الكيانات اخلاصة عن القيام بأيـّة أفعال من احملتمل 
أن حترض على العنف أو الكراهية أو العداء من جانب طرف ضد 

الطرف اآلخر” 
ِعـية خرقــــــــــت، طبقا ألقوال الدولة  تشــــــــــري احملكمة إىل أن الدولة املدَّ
ِعـية[ مل تتخذ  َعـى عليها، أحكام هذه املادة بدليل أهنا ]أّي الدولة املدَّ املدَّ
تدابري فّعالة حلظر األنشطة املعادية اليت تقوم هبا وكاالت خاضعة للدولة، 

وضربت على ذلك مثاًل مزاعم تتصل مبحتويات الكتب املدرسية، وبأهنا 
مل تتخذ تدابري لصرف الكيانات اخلاصة عن القيام بأّية أفعال من احملتمل 
أن حتــــــــــرِّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة املدَّعـَى عليها، 
واستشــــــــــهدت على وجه اخلصوص حبادثــــــــــة وقعت يوم 29 آذار/مارس 
2008 )يف غضون األيام اليت ســــــــــبقت انعقاد قمة بوخارســــــــــت( حيث 
ظهرت على عدة لوحات إعالنية خلوية يف سكوبـي صورة حمرَّفة لَعـلَـم 
َعـى عليها تزعم  َعـى عليها  وتالحظ احملكمــــــــــة أن الدولة املدَّ الدولــــــــــة املدَّ
ِعـية باســــــــــتمرار حبماية مبىن مكتب االتصال  أيضًا عــــــــــدم قيام الدولة املدَّ
َعـى عليها يف سكويب وعدم محاية األفراد العاملني فيـه  التابع للدولة املدَّ

وتــــــــــرى احملكمة أن األدلة املعروضة ال تؤيد االســــــــــتنتاج بأن الدولة 
ِعـية خرقت الفقرة 1 من املادة 7 قبل انعقاد قمة بوخارست  وتستنتج  املدَّ
أن حمتويات الكتب قيـد البحـث ال توفر أساســــــــــًا لالســــــــــتنتاج بأن الدولة 
ِعـية مل حتظر “األنشــــــــــطة املعادية أو الدعايات”  وعالوة على ذلك،  املدَّ
ِعـية مل تتخذ  َعـى عليها بشــــــــــكل مقنــــــــــع أن الدولة املدَّ مل تثبت الدولة املدَّ
تدابري “لصرف” الكيانات اخلاصة عن القيام بأيّـة أفعال من احملتمل أن 
َعـى عليها  وبعد  حترِّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة املدَّ
أن أشارت احملكمة إىل االلتزام حبماية مباين البعثة الدبلوماسية ومحايتها 
من أّي إخالل بأمنها أو انتهاك حلرمتها، حســــــــــب ما هو منصوص عليه 
يف املادة 22 من اتفاقية فيـينا للعالقات الدبلوماسية، تستنتج احملكمة أن 
ِعـية قدَّمت إليها ما يدل على أهنا بذلت ما يف وســــــــــعها لتوفري  الدولة املدَّ
َعـى عليها  احلماية املناســــــــــبة للموظفني الدبلوماســــــــــيني التابعني للدولة املدَّ

وللمباين الدبلوماسية التابعة هلا 
ِعـية خبرق أحكام الفقرة 2  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  هاء - 

من املادة 7
تنص الفقرة 2 من املادة 7 على ما يلي:

“لدى نفاذ هذا االتفاق املؤقت، ميتنع الطرف الثاين ]مجهورية 
مقدونيا اليوغوســــــــــالفية السابقة[ عن أن يستخدم، بأيـّـــة طريقة من 
الطرق، الرمــــــــــز الظاهر على علمه الوطين قبــــــــــل نفاذ هذا االتفاق، 

وكافة أشكال هذا الرمز” 
تستنتج احملكمة أن السجالت تــؤيد االستنتاج بوقوع حادثة واحدة 
على األقل اســــــــــتخدم فيها جيش الدولة املّدِعـية الرمز احملظور استخدامه 

مبوجب الفقرة 2 من املادة 7 من االتفاق املؤقت 
ِعـية خبرق أحكام الفقرة 3  االدعاء بقيام الدولة املدَّ  واو - 

من املادة 7
تنص الفقرة 3 من املادة 7 على ما يلي:

“إذا مــــــــــا رأى أحد الطرفني أن الطرف اآلخر يســــــــــتخدم رمزاً 
ـل جزًءا من تراثه التارخيي أو الثقايف، فلــه أن  أو أكثر من رمز يشكِّ
َعـى بوقوعـه وعلى  يلفت نظر الطرف اآلخر إىل هذا االستخدام املدَّ
الطــــــــــرف اآلخر أن يتخذ اإلجــــــــــراءات التصحيحية املالئمة أو يـبـيـن 

السبب الذي جيعله ال يرى ضرورة لذلك” 
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تالحــــــــــظ احملكمة أن نص الفقرة 3 من املادة 7، خالفًا لنص الفقرة 
ِعـية اســــــــــتخدام الرموز  2 مــــــــــن املادة 7، ال حيظر صراحة على الدولة املدَّ
املبينــــــــــة فيها  وبداًل عن ذلك، حتدد الفقرة 3 إجراًء ملعاجلة احلاالت اليت 
يرى فيها أحد الطرفني أن الطرف اآلخر يســــــــــتخدم رموزه التارخيية أو 
الثقافية  واســــــــــتناداً إىل ذلك، فإن املسألة اليت يتعني النظر فيها، وفقًا ملا 
َعـى عليها قد “لفتـت نظر”  تقوله احملكمة، هي ما إذا كانت الدولة املدَّ
عـِـيـة إىل شــــــــــواغلها قبل انعقاد قمة بوخارست عندما أعادت  الدولة املدَّ
ِعـية تســــــــــمية مطار العاصمة باسم آخر  وحتقيقًا لتلك الغاية،  الدولة املدَّ
َعـى عليها، فيما  تالحظ احملكمة أنـه على الرغم من عدم قيام الدولة املدَّ
ِعية كانت  ِعـية إىل شواغلها، فإن الدولة املدَّ يـبـدو، بلفت نظر الدولة املدَّ
َعـى عليها، بدليـل أن وزير خارجية الدولة  على عـِـلم بشواغل الدولة املدَّ
ِعـية شــــــــــرح املبـرر املنطقي إلعادة تسمية املطار باسم آخر، وذلك يف  املدَّ
مقابلة صحفية أجراها مع إحدى الصحف اليونانية يف كانون الثاين/يناير 
َعـى عليها مل تســــــــــتـوِف عـبء  2007  وتســــــــــتنتج احملكمة أن الدولة املدَّ

ِعـية خرقت أحكام الفقرة 3 من املادة 7  إثبات أن الدولة املدَّ
َعـى عليها بقيام الدولة  ويف ضوء هذا التحليل الّدعاءات الدولة املدَّ
ِعية خبرق عدد من التزاماهتا مبوجب االتفاق املؤقت، تستنتج احملكمة  املدَّ
َعـى عليها أثبتـت وقوع خــــــــــرق واحد لتلك االلتزامات   أن الدولــــــــــة املدَّ
ِعـية  َعـى عليهــــــــــا أن الدولة املدَّ وعلى وجـه التحديــــــــــد، أثبتـت الدولة املدَّ
اســــــــــتخدمت يف عام 2004 الرمز احملظور استخدامه مبوجب الفقرة 2 
َعـى عليها بإثارة  من املــــــــــادة 7 من االتفاق املؤقت  وبعد قيام الدولة املدَّ
ِعيـة يف عام 2004، توقف اســــــــــتخدام الرمز  هذه املســــــــــألة مع الدولة املدَّ

خالل السنة ذاهتا 

االستنتاجات املتعلقة باملسوِّغات اإلضافية اليت   زاي - 
َعـى عليها تذرعت هبا الدولة املدَّ

االستـنـتـاج املتـعلـق بالدفـع بـعــدم تـنـفيـذ العقـــد   - 1 
)the exceptio non adimpleti contractus(

َعـى عليها ارتكاب  بعد أن اســــــــــتعرضت احملكمة اّدعاءات الدولة املدَّ
َعـى عليها  ِعـية خروقات اللتزاماهتا، جُتيب على دفع الدولة املدَّ الدولة املدَّ
َعـى  بـأن مبدأ عدم تنفيذ العقد )exceptio(، حســــــــــب تعريف الدولة املدَّ
َعـى  عليها هلذا املبدأ، جيعل من املســــــــــتحيل عليها أن تستنتج أن الدولة املدَّ
عليها قد خرقت التزاماهتــــــــــا مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق 
املؤقت  وتشــــــــــري احملكمة إىل أنـه يف مجيع احلاالت فيما عدا حالة واحدة 
)هي استخدام الرمز احملظور استخدامه مبوجب الفقرة 2 من املادة 7( مل 
َعـى عليها من إثبات وقوع أّي خرق لالتفاق املؤقت  تتمكــــــــــن الدولة املدَّ
َعـى  ِعـية  إضافة إىل ذلــــــــــك، مل تتمكن الدولة املدَّ من جانــــــــــب الدولة املدَّ
ِعـية للرمز يف عام  عليها من إثبات وجود صلة بني اســــــــــتخدام الدولة املدَّ
َعـى عليها يف عام 2008 – ويُـقصد بذلك  2004 واعرتاض الدولة املدَّ
َعـى عليها عندما أثارت اعرتاضها على  تقدمي الدليــــــــــل على أن الدولة املدَّ
ِعـية إىل الناتو، إمنا فعلت ذلك رداً منها على االنتهاك  انضمام الدولة املدَّ

الظاهــــــــــر ألحكام الفقــــــــــرة 2 من املادة 7، أو بعبارة أمشل، على أســــــــــاس 
االعتقاد بأن مبدأ عدم التنفيذ )exceptio( حيول دون ُبطالن اعرتاضها  
َعـى عليها مل تثبت أن الشروط اليت أكدت هي  وبناًء عليه، فإن الدولة املدَّ
 )exceptio( نفســــــــــها ضرورة استيفائها من أجل تطبيق مبدأ عدم التنفيذ
قد اسُتوفيت يف هذه القضية  واستناداً إىل ذلك، ال جتد احملكمة ضرورة 
للبـّت فيما إذا كان ذلك املبدأ يشّكل جزًءا من القانون الدويل املعاصر 

االستنتاج املتعلق بالرد على خرق جوهري  - 2
َعـى عليهــــــــــا ذكرت أيضًا أنه كان  تشــــــــــري احملكمة إىل أن الدولة املدَّ
ِعـية االنضمام إىل الناتو  باإلمكان اعتبار اعرتاضها على طلب الدولة املدَّ
مبثابــــــــــة رد منها، يف إطار املادة 60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لعام 1969 على 
ِعـية قد ارتكبتها   خروقات جوهرية لالتفاق املؤقت زعمت أن الدولة املدَّ
وتنــــــــــص الفقرة 3 )ب( من املادة 60 من اتفاقية فيـينا لعام 1969 على 
أن اخلرق اجلوهري يكمـن يف “انتهاك حكم من أحكام املعاهدة ال غىن 
عنـه لتحقيق موضوع املعاهدة أو لغرضها”  وتشري احملكمة كذلك إىل 
أن اســــــــــتنتاجها بأن اخلرق الوحيد الذي ثبت ارتكابـه هو استخدام أحد 
الرمــــــــــوز يف انتهاك ألحكام الفقرة 2 من املــــــــــادة 7 من االتفاق املؤقت  
وقد توقف هذا االســــــــــتخدام يف عام 2004  وترى احملكمة أنـه ال ميكن 
اعتبــــــــــار هذه احلادثة خرقًا جوهريًا باملعىن املقصود بـاملادة 60 من اتفاقية 
َعـى  فيـينا لعــــــــــام 1969  وعالوة على ذلك، ترى احملكمة أن الدولة املدَّ
عليها مل تثبت أن اإلجراء الذي اختذته يف عام 2008 فيما يتعلق بطلب 
ِعـية إىل الناتــــــــــو، كان رداً منها على خرق ألحكام  انضمام الدولــــــــــة املدَّ
 الفقــــــــــرة 2 من املادة 7 ارُتكب قبل حوايل أربع ســــــــــنوات  وبناًء عليه، 
َعـى عليها بأن اإلجراء الذي اختذته ميكن  ال تقبل احملكمة دفع الدولة املدَّ

أن يندرج يف سياق املادة 60 من اتفاقية فيـينا لعام 1969 

االستنتاج املتعلق بالتدابري املضادة  - 3
َعـى عليها تؤكد أيضًا أن اعرتاضها  تشــــــــــري احملكمة إىل أن الدولة املدَّ
ِعـية االنضمــــــــــام إىل الناتو ميكن اعتباره مبثابة تدبري  على طلب الدولة املدَّ
مضاد متناســــــــــب اختذته للرد على خروقــــــــــات االتفاق املؤقت من جانب 
ِعـية  وقد أوضحت احملكمة لتوهــــــــــا أن اخلرق الوحيد الذي  الدولــــــــــة املدَّ
ِعـية يف عام  َعـى عليها ارتكابـه هو اســــــــــتخدام الدولة املدَّ أثبتـت الدولة املدَّ
2004 الرمــــــــــز احملظور اســــــــــتخدامه مبوجب الفقرة 2 مــــــــــن املادة 7 من 
االتفاق املؤقــــــــــت  وبعد أن توصلت احملكمة إىل ذلك االســــــــــتنتاج، ويف 
َعـى عليها لتبـرير اعرتاضها  ضوء حتليلها لألسباب اليت عرضتها الدولة املدَّ
ِعـية للناتو، جتـد نفســــــــــها غري مقتنعة بأقوال  على طلب انضمام الدولة املدَّ
َعـى عليها بأن الغرض من اعرتاضها على طلب انضمام الدولة  الدولة املدَّ
ِعـية للرمز احملظور  ِعـية كان يتمثل يف حتقيق وقف استخدام الدولة املدَّ املدَّ
اســــــــــتخدامه مبوجــــــــــب الفقرة 2 من املادة 7  وعلى حنو ما أشــــــــــارت إليه 
ِعـية يف عام 2004 عن اســــــــــتخدام الرمز  احملكمــــــــــة، توقـفـت الدولــــــــــة املدَّ
الذي يدعم االســــــــــتنتاج بارتكاب خرق ألحكام الفقرة 2 من املادة 7  
َعـى عليها بأنـه ميكن تبـرير  وبناًء عليه، ترفض احملكمة ادعــــــــــاء الدولة املدَّ
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َعـى  اعرتاضها باعتباره تدبرياً مضاداً حيول دون بُـطالن اعرتاض الدولة املدَّ
ِعـية للناتو  واســــــــــتناداً إىل ذلك، ليس هناك  عليها على انضمام الدولة املدَّ
مــــــــــا يدعو احملكمــــــــــة للنظر يف أّي دفع من الدفــــــــــوع اإلضافية اليت عرضها 

الطرفان فيما يتعلق بالقانون الناظم للتدابري املضادة 
ولألسباب السالف ذكرها، تستنتج احملكمة أن املسوِّغات اإلضافية 

َعـى عليها، غيـر ناجحـة  اليت تذرعت هبا الدولة املدَّ
وأخرياً، تشـدد احملكمة على أن االتفاق املؤقت املربم يف عام 1995 
يفرض على الطرفني واجب التفاوض حبسن نيـة حتت رعاية األمني العام 
لألمم املتحدة عماًل بقراري جملس األمن هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن 

اخلالف املبـيَّـن يف ذينـك القرارين 

سبل االنتصاف )الفقرات 167 - 169( خامسًا - 
ِعـية تلتمس، يف مذكراهتا اخلتامية  تشــــــــــري احملكمة إىل أن الدولة املدَّ
ذات الصلة بوقائع القضية احلالية، وســــــــــيلتـْي انتصاف تشكالن بنظرها 
إنصافًا مناســــــــــبًا جلبـر االنتهاكات املزعومــــــــــة لالتفاق املؤقت من جانب 
ِعـية االنتصاف يف شــــــــــكل  َعـى عليها  أواًل، تلتمس الدولة املدَّ الدولة املدَّ
َعـى عليها تصرفت بشكل  إعالن تصدره احملكمة تعلن فيه أن الدولة املدَّ
غري قانوين؛ وثانيًا، تطلب االنتصاف يف شكل أمـر تصدره احملكمة تأمر 
َعـى عليها أن متتنع من اآلن فصاعداً عن القيام بأّي عمل  فيه الدولة املدَّ

ينتهك التزاماهتا مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت 
ويف ختــــــــــام نظرها يف القضية، اســــــــــتنتجت احملكمة ارتكاب انتهاك 
َعـــــــــــى عليها اللتزامها مبوجب الفقرة 1 من  واحد من جانب الدولة املدَّ
املادة 11 من االتفاق املؤقت  أما فيما يتعلق بســــــــــبل االنتصاف املمكنة 
جلرب هذا االنتهاك، تســــــــــتنتج احملكمة أن هناك ما يســــــــــوِّغ إصدار إعالن 
َعـى عليها انتهكــــــــــت التزامها بأاّل تعارض قيام  تذكــــــــــر فيه أن الدولة املدَّ
ِعـية بطلب العضوية أو متتعها بالعضوية  وعالوة على ذلك،  الدولــــــــــة املدَّ
َعـى عليها، حســــــــــب   ال تــــــــــرى احملكمة ضرورة لتوجيـه أمر إىل الدولة املدَّ
ِعـية، باالمتناع عن القيام يف املســــــــــتقبل بأّي سلوك  ما تطلب الدولة املدَّ
ينتهــــــــــك التزامها مبوجب الفقرة 1 من املــــــــــادة 11 من االتفاق املؤقت  
وبناًء على ما أوضحته احملكمة سابقًا “كقاعدة عامة، ليس هناك سبب 
لالفرتاض بــــــــــأن الدولة اليت قامت بعمل أو ســــــــــلوك اعتربته احملكمة غري 
قانوين، ســــــــــوف تكرر ذلك العمل أو الســــــــــلوك يف املســــــــــتقبل ألنـه جيب 
االفرتاض بوجود حســــــــــن النيـة لديها” )النـــــــــــزاع املتعلق حبقوق املالحة 
واحلقــــــــــوق املتصلة هبا )كوســــــــــتاريكا ضد نيكاراغــــــــــوا(، احلكم، تقارير 

حمكمة العدل الدولية لعام 2009، الصفحة 267، الفقرة 150( 
َعـى  واســــــــــتناداً إىل ذلك، تقرر احملكمة أن استنتاجها بأن الدولة املدَّ
ِعـية مبوجب الفقرة 1 من املادة  عليها انتهكت التزامها جتــــــــــاه الدولة املدَّ

ـل ترضية مناسبة  11 من االتفاق املؤقت يشكِّ

*

*  *

الرأي المستقل للقاضي سيما
القاضي ســــــــــيما جيد نفســــــــــه على اتفاق مع استنتاجات احملكمة من 
ناحيتـْي االختصاص وجوهر القضية على حّد ســــــــــواء  وشاغلـه الوحيد 
يتعلق بالطريقة اليت عاجل فيها احلكم ما يســــــــــمى بالدفع بعدم تنفيذ العقد 
exceptio non adimpleti contractus  ويبدأ حتليله باإلشــــــــــارة بإجياز 
َعـى عليها، حىت لو اســــــــــتنتجت،  إىل أن احملكمة، وفقًا ألقوال الدولة املدَّ
كمــــــــــا حدث فعــــــــــاًل، أن اليونان انتهكت االتفــــــــــاق املؤقت لعام 1995 
باعرتاضها على انضمام مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل الناتو 
يف عــــــــــام 2008، فإن بُـطالن عمل اليونان يظل مســــــــــتبَعـداً  فقـد قدمت 
اليونان ما ال يقل عـن ثالثة “دفوع” تستند مجيعها إىل خروقات سابقة 
لالتفاق ارتكبتها مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية السابقة: ففي احلالة 
 exceptio non adimpleti األوىل، تدفع اليونــان مببــدأ عـدم تنفيـذ العقـد
contractus؛ وثانـيـــــــــــًا، تـبـــــــــــرر اليونـان اعرتاضها كــــــــــرد على خروقات 
جوهرية لالتفاق من جانب مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية الســــــــــابقة 
على أســــــــــاس قانون املعاهدات؛ وثالثًا، تعــــــــــرض اليونان تصرفها كتدبري 
مضاد على خروقات ســــــــــابقة من ِقـبل مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية 

السابقة قيـل إهنا مبـرَّرة مبوجب قانون مسؤولية الدول 
ويرفض احلكم مجيــــــــــع هذه الدفوع، وهو عمل صائب بنظر القاضي 
سيمـا، ولئن كان يرى أن احملكمة عاجلت هذه املسألة بطريقة بالغة اإلجياز  
واملســــــــــألة اليت خيتلف فيها مع احملكمة تتمثل يف معاجلتها ملبدأ الدفــع بعدم 
تـنـفيذ العقد exceptio non adimpleti contractus بوصفه مربراً مستقاًل 
فعْيـن” اآلخرين املذكورين آنفًا  وبصدد هذه املســــــــــألة،  وخمتلفًا عن “الدَّ
قدم طرفا الدعوى وجهــــــــــات نظر خمتلفة  ويف مواجهة مثل هذه البيانات 
املتضاربة حول نقاط قانونية، كان من املفيد لو أن احملكمة قدمت توضيحًا 
ذا حجيـة للوضع القانوين ملبــــــــــدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد exceptio مقابل 
املــــــــــادة 60 من اتفاقية فيـيـنـا لقانون املعاهــــــــــدات )املعنونة ‘إهناء املعاهدة أو 
تعليق نفادها نتيجة خلرقها’(، وللرتابط بينهما، من جهـة والنظـــام القانونــي 
)legal régime( للتدابري املضادة، حســــــــــبما وضعته جلنة القانون الدويل، 

من جهة أخرى 
ويتكفـــــــــــل الرأي الذي قدمـه القاضي ســــــــــيما بذلك التوضيح  وهو 
يعــــــــــزو مفهوم الدفع بعــــــــــدم التنفيذ exceptio إىل فكــــــــــرة املعاملة باملثل، 
وهــــــــــي فكرة مت اســــــــــتيعاهبا بالكامل تقريبًا يف األنظمــــــــــة القانونية الكاملة 
ـنـة”،  التطور، وحلت حملها قواعد ومؤسسات حمددة – بصيغتها “املدجَّ
الــــــــــيت كانت عليهــــــــــا  ويف القانون الدويل، ال تزال فكــــــــــرة املعاملة باملثل 
مغمورة بعض الشــــــــــيء وكامنة يف جذور خمتلف طرق املساعدة الذاتية 
اليت ميكن أن تتبعها الــــــــــدول لتأمني حقوقها؛ وقد تبلورت تلك الفكـرة 
يف آليات القانون الدويل املتعلقة باجلزاءات، اليت تشمل التدابري املضادة 
 وعــــــــــدم األداء باملثل التفاق ما، مبا يف ذلك اختصاص النظر يف املوضوع 

)sedes materiae( يف ضـوء قانون املعاهدات 
ويـقـول القاضـي ســــــــــيمـا جـازمـًا إن مبـدأ الدفـــــــــــع بعـدم تنفيــذ العقــد 
)exceptio non adimpleti contractus( ينتمــــــــــي للفـئـــــــــــة الثانـيـة  فقد 
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أعطى هــذا املبدأ التعبيـَر القانوين للطابع التباديل ملعظم االتفاقات الدولية، 
وتكـيَّـف بذلك الطابع – حيث ارتبطت قاعدة العقد شريعة املتعاقديــْـن 
)pacta sunt servanda( بقاعــــــــــدة املعاملة باملثل )do ut des(  ويتيح 
االعرتاف املنتشر على نطاق واسع هلذه الوظيفة التبادلية يف قانون العقود 
يف الُنظم القانونية الرئيســــــــــية إمكانية قبوله كمبدأ عام يف القانون باملعىن 
املقصود بـاملادة 38 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، وتطبيقه بالتايل يف 
العالقات القانونية الدولية أيضًا  والسؤال بعد ذلك هو ما التعديالت اليت 
ينبغــــــــــي أن خيضع هلا، على صعيد القانون الدويل، مفهوم من هذا القبيل 
مت تطويــــــــــره على صعيد احملاكم احمللية )in foro domestico(، من أجل 
ـم وأاّل ُيصبح عرضة إلســــــــــاءة االستعمال يف  ضمان إعماله على حنو منظَّ
ظل انعدام الرقابة القضائية على تطبيقه املتاح بصورة اعتيادية يف القانون 
احمللي  ويف سياق الردود على خرق ملعاهدة ما، جرت العادة على قيام 
أحد طريْف الدعوى باالحتجــــــــــاج هبذا املفهوم من جانب واحد وإنكار 
اجلانــــــــــب اآلخر ملبـرر االحتجاج بــــــــــــه، وذلك إىل حـد جعل من الصعب 
 ))exceptio( إرســــــــــاء قاعدة هلذا املبدأ )أي مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد

يف القانون العريف الدويل 

ويتضمن رأي القاضي سيما التوكيد على أن هذا الظرف بالذات 
هو الذي أضفى هذه الدرجة من األمهية على تدوين هذا املبدأ يف املادة 
60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لقانون املعاهدات  فهذه املادة تضع مبدأ املعاملة 
باملثل يف العالقات التعاهدية حتت الســــــــــيطرة الضرورية – لكوهنا تتيح 
بوجه خاص إمكانية إهناء املعاهدة أو تعليق نفاذها فقط يف حالة خرق 
املعاهــــــــــدة خرقًا جوهريــــــــــًا من جانب أحد طرفيهــــــــــا، وألهنا تضع عدداً 
من الشــــــــــروط اإلجرائية  وعالوة على ذلك، فإن املقصود باملادة 60، 
علــــــــــى حنو ما أكدته الفقرة 2 مــــــــــن املادة 42 من اتفاقية فيـينا هو تنظيم 
اآلثــــــــــار القانونية النامجة عن خرق املعاهدة تنظيمًا جامعًا مانعًا  وبالتايل 
)exceptio) مل يبـــــــــــَق هناك أّي جمــــــــــال لتطبيق مبدأ الدفع بعــــــــــدم التنفيذ
خارج نطاق املادة 60 ودون أّي اشرتاطات إجرائية ملمارسته، حسبما 
أرادت اليونــــــــــان إقناع احملكمــــــــــة بـه  ويُـقـر القاضي ســــــــــيما أنـه ليس يف 
أحكام تلك املــــــــــادة، وفقًا للمادة 73 من االتفاقية، أيُّ حكم مســــــــــبق 
على مســــــــــؤولية الدولة الناجتة عن خرق املعاهدة  وبناًء عليه، فإن تعليق 
نفــــــــــاذ أحكام املعاهــــــــــدة كتدبري مضاد للرد على خروقات ســــــــــابقة من 
جانــــــــــب الطرف اآلخــــــــــر يظل خارج متناول املادة 60 ومســــــــــموحًا بـه 
شريطة خضوعه للنظام احملكم نوعًا ما الذي وضعته جلنة القانون الدويل 
بشــــــــــأن هذه املســــــــــألة  ومع ذلك، يستنتج القاضي ســــــــــيما أنـه يف ضوء 
َعـى عليها الفــــــــــارق الضروري يف هذا اجملال من  اســــــــــتخالص الدولة املدَّ
جهة ومعاجلة احلكم “لدفوع” اليونان األخرى عدا الدفع بعدم تنفيذ 
العقــــــــــد )exceptio( على حنو مرض، من جهة أخرى، مل يعد هناك ما 

ميكن قوله بشأن هذه املسألة 

إعالن القاضي بنونة
يتفــــــــــق القاضي بنونـة مع االســــــــــتنتاجات اخلتامية اليت توصلت إليها 
احملكمــــــــــة يف هــــــــــذه القضية، غري أنـه يالحــــــــــظ أن احملكمة اختارت جتنُّـب 
معاجلة مســــــــــائل قانونية حساســــــــــة معينة أُثريت ونوقشــــــــــت بإسهاب من 
 exceptio non( جانب الطرفني، وال سيما مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد
adimpleti contractus( والتدابـيـــــــــــر املضـــــــــــادة، وذلـك باالخـتـبـاء وراء 
تقيـيمهـا للوقائع اليت اســــــــــتند إليها الطرفان دعمًا ألقواهلما  وطبقًا ملا قاله 
القاضي بنونة، كان بوســــــــــع احملكمة أن حتلل تلك املسائل وتعلن موقفها 

بشأهنا يف ضوء تطورها الزماين واملكاين 

الرأي المخالف للقاضية شوي
ختالف القاضية شــــــــــوي قرار احملكمة بـمـمـارسة االختصاص يف هذه 
القضية  فهي ترى أن القضية تقع يف نطاق الفقرة 1 من املادة 5 وليس 
يف نطاق الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت، وأن الدعوى غري 

مقبولة على أساس املالءمة القضائية 
وترى القاضية شــــــــــوي أن املسألة األساسية اليت يتعني على احملكمة 
أن تبـــــــــــتَّ فيها من أجل إقامة اختصاصها هي ما إذا كان االعرتاض حمل 
ِعـية إىل  َعـى عليها علـى انضمام الدولة املدَّ النـزاع الذي قدمته الدولة املدَّ
عضوية الناتو، يف قمـة بوخارست املعقودة يف عام 2008، يتعلق بتفسري 
وتنفيذ الفقرة 1 من املادة 11 من االتفاق املؤقت، أو ما إذا كانت أّية 
مسألة تقع يف نطاق الفقرة 1 من املادة 5 مستثناة من اختصاص احملكمة 
حبكم الفقرة 2 من املادة 21 من تلك املعاهدة ]االتفاق املؤقت[  وهي 
ترى أن أّي تفســــــــــري ألحكام االتفاق املؤقت فيما يتعلق مبســــــــــألة االسم 
ينبغــــــــــي أن يولـي االعتبار الواجب للطابع املؤقت لالتفاق وللمفاوضات 
اجلارية بني الطرفني من أجل التوصل إىل تســــــــــوية بشــــــــــأن اخلالف حول 

االسم 
وترى القاضية شــــــــــوي أيضًا أن احملكمة اعتمدت، يف ســــــــــياق إقامة 
اختصاصها، تفسرياً ضيقًا نوعًا ما لكلمة “اخلالف” الواردة يف الفقرة 
1 من املادة 5  ومبقتضى هذا التفســــــــــري اختُـزل شأن “اخلالف” املشار 
إليه يف تلك املادة يف صورة “حـل” ملســــــــــألة االسم النهائي الذي سيتم 
االتفاق عليه بــــــــــني الطرفني عرب املفاوضات، وبذلك أصبحت الفقرة 1 
مــــــــــن املادة 11 والفقرة 1 من املــــــــــادة 5 تُـعامالن كموضوعني منفصلني 
متامــــــــــًا عن بعضهما بعضًا وال تربطهما أّي صلة موضوعية لدى تفســــــــــري 
االتفاق املؤقت  وتُـبدي شكوكها إزاء هذه الطريقة يف تفسري املعاهدة 
وترى القاضية شوي كذلك أن الفقرة 1 من املادة 11 والفقرة 1 
من املادة 5 تشكالن حكمني أساسيـني من أحكام االتفاق وذلك بالنظر 
إىل طبيعة النـزاع بني الطرفني حول مســــــــــألة االســــــــــم وإىل الغاية واهلدف 
من االتفاق املؤقت  وتقول إنـه يتضح من األدلة املعروضة على احملكمة 
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أن املســــــــــألة اجلوهرية للنـزاع القائم بني الطرفني حول الفقرة 1 من املادة 
ِعـية  11 تكمن فيما يسمـى “الصيغة املزدوجـة”، اليت ُزِعـم أن الدولة املدَّ
تسعى إلـى حتقيقها  وقد خضعت االشرتاطات املنصوص عليها يف الفقرة 
1 من املادة 11 لتفســــــــــريات خمتلفة من جانــــــــــب الطرفني؛ فهما خيتلفان 
ِعـية تستطيع استخدام  بوجه خاص حول مسألة ما إذا كانت الدولة املدَّ
امسها الدستوري عندما تشري إىل نفسها أو عندما تتعامل مع الدول الثالثة 
ِعـية يف السنوات اليت أعقبت  يف املنظمات الدولية  وقد أصرت الدولة املدَّ
إبرام االتفاق املؤقت، على اســــــــــتخدام امسها الدستوري عندما تشري إىل 
َعـى عليها  نفسها أو تتعامل مع الدول الثالثة يف حني مارست الدولة املدَّ
منطًا عامًا من االحتجاجات ضد هذا االســــــــــتخدام زاعمة بأنـه يشــــــــــكل 

خرقًا ألحكام القرار 817 واالتفاق املؤقت 

وتضيف قائلة إن إبرام االتفاق املؤقت بني الطرفني جنبًا إىل جنب 
مــــــــــع قرارْي جملس األمن 817 و845 يعــــــــــرتف باملصاحل القانونية لكال 
الطرفني فيما يتعلق مبسألة االسم  ويوفر الرتتيب املؤقت املتعلق بـاخلالف 
حول االســــــــــم املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 11 وســــــــــيلًة إلهناء 
ِعـية يف املنظمات الدولية   املأزق بني الطرفني بشــــــــــأن عضوية الدولة املدَّ
ويدل الغموض الذي يكتنف االشرتاطات املنصوص عليها يف الفقرة 1 
من املادة 11 فيما يتعلق مبسألة ما إذا كان، وإىل أّي مدى، ميكن للدولة 
عـية يف  ِعـية والدول الثالثة أن تســــــــــتخدم االسم الدستوري للدولة املدَّ املدَّ
املنظمــــــــــات الدولية، يدل على أن االتفــــــــــاق املؤقت، بوصفه تدبرياً مؤقتًا 
حلفظ الســــــــــالم وعالقات حســــــــــن اجلوار يف املنطقــــــــــة وبني الطرفني على 
حـّد ســــــــــواء، يتطلب توفر قدر كبري من حســــــــــن النية والثقة املتبادلة من 
جانب الطرفني كليهما لدى قيامهما بتنفيذه  وحالة الشك هذه ال ميكن 
توضيحهــــــــــا أو تربيرها إاّل بالطابع املؤقــــــــــت للمعاهدة ]االتفاق املؤقت[ 
والتسوية املعلَّقـة ملسألة االسم  وبناء عليه، فإن تنفيذ الفقرة 1 من املادة 
11 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بواجب الطرفني بتســــــــــوية النـزاع حول االســــــــــم 
من خالل املفاوضات، حســــــــــبما تنص عليه الفقرة 1 من املادة 5  وإن 
أّية مسألة ذات صلة بعملية املفاوضات ينبغي أن تدخل يف نطاق الفقرة 

1 من املادة 5 

وتذكر أن ما يســــــــــمـى بــ “الصيغة املزدوجة” اليت ُكـشــــــــــف النقاب 
عنها يف أثناء إجراءات الدعوى تشــــــــــري إىل الصيغة اليت يتم مبقتضاها يف 
َعـى عليها  هناية املطاف اســــــــــتخدام االســــــــــم املؤقت حصراً بني الدولة املدَّ
ِعـية  ِعـية يف حني يتم اســــــــــتخدام االسم الدستوري للدولة املدَّ والدولة املدَّ
مع مجيع الدول األخرى  وتالحظ القاضية شــــــــــوي أن من املستحيل يف 
هذه القضية، إن مل ُينظر فيما يســــــــــمـى بــ “الصيغة املزدوجة” أن جيري 
َعـى عليها يف قمة بوخارســــــــــت  فحص اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة املدَّ
فحصًا كاماًل يف ضوء الغاية واهلدف من االتفاق املؤقت  ولو أنـه جرى 
مع ذلك فحص من هــــــــــذا القبيل لكان من احملتم لــه أن يتناول موضوع 
“اخلــــــــــالف” مبقتضى الفقرة 1 من املــــــــــادة 5 وأن يتجاوز بالتايل نطاق 

اختصاص احملكمة 

وترى القاضية شــــــــــوي أن فحص احملكمة إلجراء االعرتاض الوحيد 
ِعـية يف الناتو  َعـى عليهــــــــــا على عضوية الدولة املدَّ الذي قدمته الدولة املدَّ
أدى إىل إخراج الفقرة 1 من املادة 11 عن ســــــــــياق املعاهدة ]االتفاق[ 
كـكل وعن غايتها وهدفها  وتؤكد أنـه ال ميكن فصل الفقرة 1 من املادة 
11 عــــــــــن الفقرة 1 من املادة 5 عن بعضهمــــــــــا بعضًا ما دام األمر يتعلق 

بتسوية االسم النهائي 
وفيما خيص مسألة املالءمة القضائية، تؤكد القاضية شوي أن احملكمة 
حىت لو اعتمدت تفسرياً صارمًا للفقرة 2 من املادة 21 واستنتجت أهنا 
تتمتع باختصاص النظر يف هذه القضية، فســــــــــتظل هناك أســــــــــباب جيدة 
لدى احملكمة لالمتناع عن ممارســــــــــة االختصاص، ألن من شأن ذلك أن 
ميـس مســــــــــألة املالءمة القضائية  وعلى حنو ما أشــــــــــارت إليه احملكمة يف 
القضية املتعلقة بالكامريون الشمايل “فحىت ولو كانت للمحكمة والية، 
وقت عرض القضية عليها، فهي ليست جُمبـرة على أن متارس تلك الوالية 
بــــــــــكل معناها ]يف كل قضية تُـعرض عليها[  وهي متارس وظيفة قضائية 
حتدها قيود متأصلة  وهي     ال تستطيع، بوصفها حمكمة، احليـد عنها 
   ”، )القضيــــــــــة املتعلقة بالكامريون الشــــــــــمايل )الكامريون ضد اململكة 
املتحدة(، االعرتاضات األّولية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 

1963، الصفحة 87 من النص العريب( 
وتتفق القاضية شوي مع موقف احملكمة القائل إن املسألة املعروضة 
َعـى  على احملكمة ليســــــــــت فيما إذا كان قرار الناتو يُـعزى إىل الدولة املدَّ
َعـى عليها خرقت  عليهــــــــــا وإمنا هــــــــــي باألحرى ما إذا كانت الدولــــــــــة املدَّ
التزامها مبقتضى االتفاق املؤقت نتيجة لسلوكها  وتقول إن قرار احملكمة 
بإعالن قانونيــــــــــة إجراء وحيد فقط من اإلجــــــــــراءات اليت اختذهتا الدولة 
َعـى عليها، وبرفض مجيــــــــــع الطلبات األخرى اليت تقدمت هبا الدولة  املدَّ
ِعـيــــــــــة جيعل احلكم خلوا من أّي أثــــــــــر على قرار الناتو القاضي بإرجاء  املدَّ

ِعـية ألن تصبح عضواً يف الناتو  توجيه الدعوة للدولة املدَّ
وبقدر ما يظل قرار الناتو ســــــــــاريًا، لن يكــــــــــون هناك لقرار احملكمة 
أّي تأثري عملي على مســــــــــتقبل سلوك الطرفني فيما يتعلق بعضوية الدولة 
ِعـية يف تلك املنظمة  ويف قضية الكامريون الشمايل، أعلنت احملكمة  املدَّ
أن أحكامهــــــــــا “جيب أن تـتـرتب عليها بعــــــــــض النتائج العملية، مبعىن أن 
بإمكاهنــــــــــا أن تؤثر يف احلقوق أو االلتزامــــــــــات القانونية القائمة للطرفني 
وأن تُـزيل بالتايل حالة الشــــــــــك من عالقـاهتما القانونية” )القضية املتعلقة 
بالكامريون الشــــــــــمايل )الكامريون ضد اململكــــــــــة املتحدة(، االعرتاضات 
األّولية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1963، الصفحة 87 
من النص العريب(  وترى القاضية شــــــــــوي أن ذلك االشرتاط ال يبدو أنـه 

مستوَفـى يف القضية احلالية 
إضافة إىل ذلك، تعرب القاضية شــــــــــوي عن القلق إزاء األثر احملتمل 
للحكــــــــــم على عملية املفاوضــــــــــات باعتبار أن الطرفني مــــــــــن املرجح أن 
 يســــــــــتخدما قرار احملكمة للتشــــــــــدد مبوقفهما يف املفاوضات، األمر الذي 

ال يُـفضي بالتايل إىل التوصل إىل تسوية سريعة بشأن مسألة االسم 
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الرأي المخالف للقاضي الخاص روكوناس
يســــــــــتهل القاضي روكوناس رأيه املخالــــــــــف مبقدمة ومبوجـز لتاريخ 
القضيــــــــــة مث يعرض الســــــــــياق الذي أبـرم فيه الطرفــــــــــان االتفاق املؤقت يف 
13 أيلول/ســــــــــبتمرب 1995، والذي يتضمن عدداً من “اخلصائص غري 
العادية”، وال ســــــــــيما أن الطرفني ال ُيشار إليهما باالسم وذلك بسبب 
“اخلــــــــــالف” على اســــــــــم “الطرف الثانـي”  ويقــــــــــول إن ذلك اخلالف 
يُـفــــــــــرتض وجـوده يف مجيع جوانــــــــــب هذه القضية، وتدور حوله ســــــــــائر 
َعـى عليها  ويالحظ  ِعـية وردود فعل الدولــــــــــة املدَّ ادعاءات الدولــــــــــة املدَّ
القاضي روكوناس أنــــــــــه مت إبرام االتفاق املؤقت يف خضم األزمات اليت 
عصفت يف البلقان يف التســــــــــعينات من القرن املاضي، ويبني اجلهود اليت 
بذلتها املؤسســــــــــات األوروبية بني عامـي 1992 و1994، وسياسات 
األمم املتحدة وجهود الوســــــــــاطة اليت قام هبا املبعوثون األمريكيون، اليت 

أفضت إىل اعتماد القرارين 817 و845 وإىل إبرام االتفاق املؤقت 
وال يتفق القاضي روكوناس مع التفســــــــــري الــــــــــذي اعتمدته احملكمة 
ِعـية نفسها مل تكن ملزمة باستخدام االسم املؤقت  ومفاده أن الدولة املدَّ
يف املنظمات الدولية  ويشــــــــــري إىل أن ذلك التفسري ال يتماشى مع عبارة 
“حبيث ُيشــــــــــار ]إىل تلك الدولة[     جلميع األغراض”، املستخدمة يف 
القراريــــــــــن 817 و845 واملدرجة يف نــــــــــص االتفاق  عالوة على ذلك، 
فإن عبارة “جلميع األغراض” تؤكد على هدف املفاوضات اليت ُيعتزم 
إجراؤها بغية التوصل إىل اتفاق حول اســــــــــم واحد )اسم واحد فقط(  
ويالحــــــــــظ القاضي روكوناس أن “الصيغة املزدوجة” اليت تســــــــــتخدمها 
ِعـي بأن الغرض من املفاوضات الثنائية اليت جتري  ِعـية اليت تدَّ الدولــــــــــة املدَّ
حتت إشــــــــــراف األمم املتحدة هو بكل بســــــــــاطة التوصل إىل اتفاق حول 
االسم الذي حيل حمل التســــــــــمية املؤقتة، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
َعـى عليها على وجه  الســــــــــابقة، اليت يُـعتـزم استخدامها من ِقـبل الدولة املدَّ
ِعـية، من جانبها، يف اإلشارة إىل نفسها  احلصر بينما تســــــــــتمر الدولة املدَّ
ـل استخدامها من  وبأن ُيشـــــــــــار إليها باسم “مقدونيا”، هي صيغة يشكِّ

ِعـية خرقًا اللتزاماهتا التعاهدية  ِقـبل الدولة املدَّ
ويشري القاضي روكوناس إىل أن اليونان أعربت طيلة الفرتة من عام 
1993 إىل عــــــــــام 2008 عن معارضتها شــــــــــفويًا وكتابيًا مراراً وتكراراً 
السرتاتيجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة املبـنـيـة على استخدام 
َعـى عليها  امسها الدســــــــــتوري يف املنظمات الدوليــــــــــة، وإىل أن الدولة املدَّ
ِعـية صوب اســــــــــتخدام  أوضحت متامًا موقفها جبالء إزاء حتول الدولة املدَّ
“صيغة مزدوجة”  ويضيف قائـــــــــــاًل إنـه من غري الضروري، من وجهة 
النظــــــــــر القانونية، ملن لديهم اعرتاضات أن يكرروا تلك االعرتاضات يف 

كل األوقات ويف كل املناسبات 
وميضــــــــــي القاضي روكوناس قائاًل إن االتفاق املؤقت يتســــــــــم بطابع 
تباديل مبعىن أنـه يســــــــــتند إىل مبدأ املعاملة باملثل، وأحكامه مرتابطة ترابطًا 
وثيقًا، وحقوق والتزامات الطرفني تســــــــــتند إحدامها إىل األخرى قانونـا  
َعـى  ويذكــــــــــر أن من الصعب معرفة املنفعة اليت ميكن أن جتنيها الدولة املدَّ
عليها من االتفاق املؤقت ســــــــــوى تســــــــــوية أوضــــــــــاع عالقاهتا مع جارهتا 

الشمالية، وذلك من خالل قبول مشرتك السم مييِّـز إحدامها عن األخرى  
واســــــــــتناداً لذلك، فهو يعتقد أنـه ينبغي للمحكمة أن تسعى جاهدة ألن 
جتعل الغاية واهلدف من االتفاق املؤقت قابلـْيـن للتحقيق وذلك من خالل 
التشــــــــــديد على ضرورة إجراء مفاوضات فّعالة حبسن نيـة واحلرص على 

عدم اإلخالل بتلك املفاوضات بصورة مباشرة أو غري مباشرة 

ويـثـيـر القاضي روكوناس يف رأيه املخالف التساؤل حول اختصاص 
احملكمة يف البّت يف النـزاع املعروض عليها  ويرى أن الفقرة 2 من املادة 
21 تســــــــــتثنـي من اختصاص احملكمة ليس مسألة الصفة املعـزوَّة السم ما 
ِعـية فحســــــــــب وإمنا تستثنـي أيضًا مسألة “اخلالف املشار إليه  للدولة املدَّ
يف الفقــــــــــرة 1 من املادة 5”، مبعىن أهنا حتظر على احملكمة التدخل يف أّية 
ِعـية، “بصورة مباشرة أو غري  مســــــــــألة تتصل، حســــــــــب قول الدولة املدَّ
مباشــــــــــرة” مبسألة االسم  ويضيف أن االســــــــــتثناء الوارد ذكره يف املادة 
21 يتصــــــــــل أيضًا باملادة 22 اليت تعكــــــــــس املادتني 8 و10 من معاهدة 
مشال األطلســــــــــي اليت ال متلك احملكمة أّي اختصاص لتفسريها  وجيـد من 
املؤســــــــــف أن تـتـبـنـى احملكمة تفســــــــــرياً ضيقًا للمادة 5 وتـتـبـنـى يف الوقت 
نفســــــــــه تفسرياً واســــــــــعًا للجزء األول من املادة 11 وتفسرياً ضيقًا للجزء 
الثاين من املادة ذاهتا  ويعتقد أن احملكمة اختذت موقفا ميكن تفسريه بأنـه 
يســــــــــاهم يف فرض “األمر الواقــــــــــع” أو ميكن أن يفضي إىل جتـدد تدهور 
املفاوضــــــــــات والعالقات بني الدولتني  ويضيف قائاًل إن عدم اختصاص 
احملكمة ]للنظر يف هذه القضيــــــــــة[ تــثـبـتــه حقيقة أن قرار الناتو املؤرخ 3 
نيسان/أبريل 2008 هو عمل قامت بــه تلك املنظمة الدولية وأن اليونان 

غري ملزمة بالرد على أعمال املنظمات اليت هي عضو فيها 

ِعـية ال  ويقــــــــــول القاضي روكوناس بعد ذلك إن ســــــــــلوك الدولة املدَّ
يتفق مع الفقرة 5 من االتفاق املؤقت، اليت حتدد بوضوح التزام الطرفني 
بإجراء مفاوضات حبسن نيـة  ويعتقد أنـه مت إدراج مضمون القرار 817 
يف صلب املادة 5 من االتفاق املؤقت ألنـه يشري بدقة إىل “اخلالف     
حول التســــــــــمية”  ويـرى أن املادة 5 تقيم توازنًا بني حقوق والتزامات 
الطرفني  فالفقرة األوىل منهـا تشــــــــــرتط إجراء مفاوضات “بغية التوصل 
إىل اتفاق بشــــــــــأن اخلالف”، أواًل حول املقصود بــ “اسم الدولة” وثانيًا 
حول الطرف الذي يتعني عليه أن يســــــــــتخدمـه  ويقول إن الفقرة الثانية 
من املادة 5 تعزز األولـى منها بقوهلا إنـه “مع التســــــــــليم باخلالف ]القائم 
بني الطرفني[” فيما يتعلق باالسم، جيب على الطرفني تسهيل عالقاهتما 
املتبادلة، وال ســــــــــيما عالقاهتما االقتصاديــــــــــة والتجارية، واختاذ “التدابري 
ِعـية فيما يتعلق  العملية” لتحقيق تلك الغاية  ويعتقد أن تعنُّـت الدولة املدَّ
“بالصيغــــــــــة املزدوجة” أضـّر باملفاوضات بــــــــــني الطرفني، ويرى أن هذا 
التعنُّـت يتضح جبالء من التصرحيات اليت أدىل هبا كل من رئيس مجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ورئيس الوزراء فيها، ويستشهد القاضي 
روكونــــــــــاس هبا حرفيًا ويرى أهنا تنطوي على طابع هدام ومع ذلك ظل 
احلكم صامتًا بشــــــــــأهنا  ويشــــــــــري إىل أن اليونان غـيــرت موقفها وأعلنت 
أهنا على اســــــــــتعداد ألن تقبل باســــــــــم يتضمن كلمة “مقدونيا” شريطة 
لـة لـــه واستخدامـــــه مــع اجلميع )erga omnes(  ومن  اقرتانه بكلمــة معدِّ
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الناحيــة األخرى، أعلنت مجهورية مقدونيا اليوغوســــــــــالفية الســــــــــابقة أن 
االستخدام الدويل السم خيتلف عن امسها الدستوري غري مقبول بالنسبة 
هلا  ويضيف القاضي قائاًل إنـه من اجلائز التساؤل عما إذا كانت أعمال 
ِعـية تتفق مع الشــــــــــروط املعرتف هبا عمومًا إلجراء مفاوضات  الدولة املدَّ
“ذات مغزى” على حنو سليم، وحبسن نيـة يف عملية ال تزال جارية ملدة 

ستـة عشر عامًا دون أن تتكلل بالنجاح 

وبعــــــــــد ذلــــــــــك يتفحص القاضــــــــــي روكوناس مســــــــــألة االنضمام إىل 
منظمــــــــــات “مغلقــــــــــة” أو “إقليمية”، باعتبار أن منظمـــــــــــة الناتو ختتلف 
عن املنظمات األخرى من حيث طابعها العســــــــــكري واملتعلق بالدفاع  
ويـَـْذُكـــــــــــر أن اجلهاز املختص يف املنظمة ميكنه أن يضع شــــــــــروطًا إضافية 
النضمام عضو جديد إليها  كما أن العوامل السياســــــــــية بقدر ما تتعلق 
مبؤهالت الدولة املرشحة للعضوية وبعالقاهتا مع الدول األعضاء، تلعب 
أيضًا دوراً يف عملية االنضمام ويعود لكل دولة عضو أمـر البـّت من لدهنا 
يف مســــــــــألة ما إذا كانت مجيع املعايـري الضرورية للعضوية قد اســــــــــتـُوفيت 
قبل إعطاء موافقتها  ومن أجل قبول انضمام عضو جديد للناتو، تُـقـرر 
الدول األعضاء – حاملا تبـّت يف مســــــــــألة ما إذا كانت الدولة األوروبـية 
ـنهــــــــــا من النهوض مببادئ املعاهدة  املرشــــــــــحة للعضويـة هي يف موقف ميكِّ
وباإلسهام يف أمن منطقة مشال األطلسي – تقـرر باتفاق متَّـخذ باإلمجاع 
دعــــــــــوة تلك الدولة لالنضمام إىل املنظمــــــــــة )املادة 10 من معاهدة مشال 
األطلسي(  ويســــــــــتـتبع ذلك أن مجيع الدول األعضاء، دون استثناء، هلا 
احلق – بل وااللتزام أيضًا – يف أن تقرر فيما إذا كانت الدولة املرشحة 
تستوفـي الشروط الضرورية النضمامها للمنظمة  وال ميكن منع أّية دولة 
عضو تكون عالقاهتا مع الدولة املرشــــــــــحة للعضوية مصدر قلق مباشــــــــــر 
 مــــــــــن أن تعبِّـر عن رأيها إزاء احلالة احلقيقية لتلك العالقات  والقول بأنـه 
ال حيق لتلك الدولة أن تفعل ذلك، مينعها من ممارســــــــــة حقوقها  وجاء 
ِعـية بأن تتوصل  قرار الناتو يف أعقاب دعوات وجهتها املنظمة للدولة املدَّ

إىل “حلول للقضايا املعلقة تكون مقبولة من الطرفني” 

ويف رأيـه املخالف، ال يتفق القاضي روكوناس مع التفســــــــــري الذي 
 أعطتــــــــــه احملكمة للمادة 11 مــــــــــن االتفاق املؤقت، وهو بنظـره تفســــــــــري 
ال حيابـي اجلزء األول من الفقرة األوىل من املادة 11 على حساب اجلزء 
الثاين من الفقرة ذاهتا فحسب وإمنا ينتهك أيضًا حقوق والتزامات الدولة 
َعـى عليهــــــــــا فيما يتعلق باألطراف الثالثة  وبنــــــــــاًء عليه، فقد أفرطت  املدَّ
احملكمة يف ترجيح اجلزء األول من الفقرة 1 من املادة 11 – اليت تتضمن 
“خاصية غري اعتيادية” تتمثل يف العبارة القائلة إن “الطرف األول يوافق 
على أاّل يعارض    ” – إىل حد جعلها غري مفهومة  وتقلِّـص احملكمة، 
دون أّي تعليل حاســــــــــم منها هلذا األمر، إىل احلّد األدىن من نطاق اجلزء 
الثاين من الفقرة 1 اليت تبني شــــــــــروط استخدام اسم “مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة”  ويرى القاضي روكوناس أن الفكرة القائلة إن 
اجلزء الثاين من الفقرة 1 من املادة 11 ال ينطبق إاّل يف حالة قبول املنظمة 
ِعـية لعضويتها حتت اســــــــــم آخر غيـر مجهورية مقدونيا  انضمام الدولة املدَّ
اليوغوسالفية السابقة، هي فكرة خاطئة متامًا، وإن التمييز بني ما حدث 

قبل أو بعــــــــــد االنضمام إىل املنظمة الدولية هو متيـيز ال ميكن الدفاع عنـه 
قانونًا من وجهة نظر املعاهدة والطابع اخلاص للناتو  وفيما يتعلق بإجراء 
االنضمــــــــــام، يالحظ القاضي روكوناس أن قرار حلف الناتو اتُّـخذ وفقًا 
لإلجراء املعتاد عقب إجراء مشاورات داخل املنظمة وخارجها  وحيث 
إنـه جيري استيعاب اآلراء اإلفرادية للدول يف قرار املنظمة فإنـه يستحيل 
متيـيز موقف اليونان عن موقف املنظمة  فلمنظمة الناتو إجراءات خاصة 

هبا قائمة على توافق اآلراء بني الدول األعضاء فيها 
ويضيف القاضي روكوناس أن قراءة احملكمة لعبارة “يوافق الطرف 
األول علــــــــــى أاّل يعارض” )طلب العضوية يف املنظمات الدولية( ُتفضي 
َعـى عليها من االستفادة من االختصاصات الدولية  إىل حرمان الدولة املدَّ
القائمــــــــــة  ويرى باملقابل أن قراءًة متوازنــــــــــًة للمادة 11 من ِقـبل احملكمة 
َعـى عليها غري حمظور  نها من االســــــــــتنتاج بأن الدولة املدَّ كانت ســــــــــتمكِّ
عليها، من الناحيتني القانونية والسياسية، أن تعلن على املأل األسباب اليت 
ـل خرقًا  ِعـية يشكِّ ـد الذي اختذته الدولة املدَّ دعتها للقول إن املوقف املتعمَّ
لالتفاق املؤقت، وال يستويف الشروط املنصوص عليها يف املادة 10 من 
معاهدة مشال األطلســــــــــي، رغم النداءات املتكررة اليت وجهتها األجهزة 

املختصة يف حلف الناتو للطرفني بتسوية اخلالف بينهما حول االسم 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق باالحتجاج الــــــــــدويل، يشــــــــــري إىل أن االحتجاج هو 
مفهوم قانونـي من مفاهيم القانون العريف يعرتض مبقتضاه شــــــــــخص من 
أشخاص القانون الدويل على عمل أو سلوك رمسي قام بـه شخص آخر 
]من أشــــــــــخاص القانون الدويل[، ويعتربه احملتــــــــــج خرقًا للقانون الدويل  
 ويكتســــــــــي االحتجاج وزنًا أكــــــــــرب عند اعرتاضه على عمل أو ســــــــــلوك 
ال يتفق مع االلتزامات الدولية للشــــــــــخص اآلخر من أشــــــــــخاص القانون 
الدويل  وينطوي االحتجاج على أثر االحتفاظ حبقـوق الشخص احملتج 
ويُـبـــــــــــرز إىل العيان الطابــــــــــع غري القانوين للعمل أو الســــــــــلوك الرمسي قيد 
الشــــــــــكوى  كما تـتعــــــــــزز قوتـه ويصبح غري قابــــــــــل لالنتقاص، من خالل 
تكراره  ويالحــــــــــظ القاضي روكوناس أن احملكمة مل تعتمد مطلقًا على 
عـــــــــــدد االحتجاجات من أجل حتديد أثرهــــــــــا القانوين؛ غري أن احلكم يف 
هذه القضية يقضي بأن االحتجاجات الثمانية اليت قدمتها اليونان خالل 
الفرتة بني اختاذ القرار 817 وإبرام االتفاق املؤقت غري كافية، ويطعن يف 
صحـة االحتجاجات الكثرية األخرى )حوايل 85 احتجاجًا( اليت عبَّـرت 
عنها اليونان منذ إبرام االتفاق املؤقت ضد اســــــــــتخدام مجهورية مقدونيا 
اليوغوســــــــــالفية السابقة المسها الدستوري يف املنظمات الدولية  وُيعرب 
القاضي روكوناس عن القلق من أن احملكمة، باستخدامها مقايـيس كميـة 
علــــــــــى هذا النحو لتحديد الوضع القانــــــــــوين لعمل دويل ما، رمبا قوَّضـت 

بعملها هذا مفهوم االحتجاج الدولـي ذاتـه 
ويؤكد القاضي روكوناس على مفهوم حســــــــــن اجلوار  ويقول إن 
حق اجلوار وحق حســــــــــن اجلوار مها مفهومان يف طور النشوء  وعندما 
يُــــــــــدرج مفهوم حســــــــــن اجلوار يف صلب معاهدة دوليــــــــــة ما، يصبح مبدأ 
قانونيًا تتعني قراءته باالقرتان مع املبادئ األساسية املبينـة يف ميثاق األمم 
ـد قانونًا  املتحدة اليت تعتربها الشروح املتعلقة بامليثاق بصفة عامة أهنا جتسِّ
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احلقَّ املتباَدل للدول املتجاورة يف محاية مصاحلها املشروعة  ويضيف أن 
مبدأ حسن اجلوار غري ملِزم للدول وحدها فحسب وإمنا هو ملـِزم أيضًا 
للمنظمــــــــــات الدولية اليت يتعني عليهــــــــــا أن تضمن احرتامه إىل احلّد الذي 
قد يشــــــــــكل عدم التقيُّـد بـه إضراراً باألعمال اليت تقوم هبا أجهزة اجملتمع 
الدويل  ويشــــــــــري القاضي روكوناس إىل أن مبدأ حســــــــــن اجلوار مذكـور 
علــــــــــى وجه التحديد يف القراريــــــــــن 817 و845 ويف البالغات الصادرة 
عــــــــــن الناتو، وأن االتفــــــــــاق املؤقت حيـّد من حريــــــــــة الطرفني على العمل 
يف ســــــــــبعة مواضع ويتمثل هدفه على وجـه التحديد يف تنظيم العالقات 
ـر إيراد نص يف االتفاق من أجل أن  السلمية بني الدولتني  وهذا ما يفسِّ
ِعـية مؤقتًا وجلميع األغراض باسم مجهورية مقدونيا  ُيشار إىل الدولة املدَّ
اليوغوسالفية السابقة، يف املنظمات الدولية ريثما تتم تسوية اخلالف عرب 
املفاوضات  ووفقًا ملا قاله القاضي روكوناس، ظلت أعمال االســــــــــتفزاز 
ِعـية واليت تشّكـل خرقًا لتلك االلتزامات تتواصل  اليت تقوم هبا الدولة املدَّ
بأشــــــــــكال خمتلفة: االّدعــــــــــاءات القائلة بالتحرريــــــــــة الوحدوية فيما يتعلق 
باحلدود اجلغرافية واإلثنية جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، اليت 
تتخطى حدودها السياســــــــــية، والكتب املدرسية واخلرائط واملوسوعات 

الرمسية واخلطب احملرِّضـة على الفوضى 
ويرى أن املــــــــــادة 22 هي رّد على الشــــــــــواغل اليت أعرب عنها من 
درســــــــــوا قانون املعاهدات فيما يتعلق مبشــــــــــاكل التفسري وحاالت الشك 
الناشــــــــــئة عن ســــــــــكوت االتفاقات الدولية عن تنــــــــــاول العالقة بني تلك 
االتفاقــــــــــات واملعاهدات اليت ســــــــــبقتها أو تلتها  وهي ليســــــــــت جمرد بـنـد 
اعتيادي، وإمنـا هتدف إىل جتنب إثارة أّي شـــــــــــك حمتمل من جرَّاء تفسري 
الفقرة 2 من املــــــــــادة 30 من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات  ويؤكد أن 
املــــــــــادة 22 تنطبق على االتفاق املؤقت بأكمله وينبغي أن تُــقـرأ باالقرتان 
مــــــــــع املادة 8 من معاهدة مشال األطلســــــــــي اليت متنــــــــــع أّي دولة عضو من 
التنازل عــــــــــن حقوقها وواجباهتا جتاه احللف  وعــــــــــالوة على ذلك، فإن 
الطرفني كليهما، بإدراجهما املادة 22 يف االتفاق املؤقت، يعتربان على 
علم بنطاقها يف ضوء الطابع العسكري احملدَّد واملتعلق بالدفاع للمعاهدة 

التأسيسية ملنظمة الناتو 
َعـى عليها، كبديل، على مبدأ الدفع  وفيما يتعلق باعتماد الدولة املدَّ
بعدم تنفيذ العقد )exceptio non adimpleti contractus(، يســــــــــتنتج 
القاضــــــــــي روكوناس أن مبــــــــــدأ الدفع بعدم التنفيذ يعبِّـر عن مبدأ يتســــــــــم 
بقدر كبري مــــــــــن العدل واإلنصاف إىل حـّد بات معـه موجوداً بشــــــــــكل 
أو بآخــــــــــر يف كل نظام قانونـي  وهذا املبدأ هو النتيجة الطبيعية لشــــــــــرط 
املعاملــــــــــة باملثل ولالتفاقات التبادلية وملبدأ عام يف القانون وهو مســــــــــتقل 

عــــــــــن املادة 60 مــــــــــن اتفاقية فيـينا لقانون املعاهــــــــــدات  وذلك باعتبار أن 
القانون الدويل العمومي وقانون املعاهدات يتداخالن باستمرار، حسبما 
أوضحت احملكمة يف القضية املتعلقة باألنشطة العسكرية وشبـه العسكرية 
يف نيكاراغــــــــــوا وضدها  ويقول إن املــــــــــادة 60 ال حترم الطرف املتضرر 
من احلق يف الدفــــــــــع بعدم تنفيذ العقد  ولقد ردت اليونان باعتدال على 
ِعـية  ِعـية  ففي حالة الطلب الذي قدمته الدولة املدَّ ممارســــــــــات الدولة املدَّ
لالنضمــــــــــام إىل الناتو، مل تلتمس ]اليونان[ تعليق نفاذ االتفاق املؤقت أو 
إهنائـه يف حّد ذاتـه؛ وأعلنت عن موقفها على نطاق واســــــــــع ولكن دون 
اســــــــــتظهار مواد حمــــــــــددة من االتفاق املؤقت  ومــــــــــن املهم مع ذلك عدم 
إغفال لغـة الفقرة 5 من املادة 65 من اتفاقية فيـينا لقانون املعاهدات اليت 
تنص على ما يلي: “بدون اإلخالل بأحكام املادة 45، فإن كون الدولة 
مل ُتصدر يف الســــــــــابق اإلخطار املنصوص عليه يف الفقرة 1 ال مينعها من 
إصــــــــــدار مثل ذلك اإلخطار رداً على طرف آخر يطالب بتنفيذ املعاهدة 
أو حيتج بأهنا انُتهكـت”  ويعتقد أن اليونان استوفت الشروط املوضوعية 
ملبدأْي التناســــــــــبية وقابلية اإلبطال  وفيما يتعلق بالشروط اإلجرائية، فإن 
املرونة جائزة بدليل أن مشروع املواد اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل هي 

عبارة عن مزيـج من التدوين والتطور التدرجيي 
مث يتفحص القاضي روكوناس هنج احملكمة يف معاجلة مسألة التدابري 
املضادة  ويستنتج، آخذاً يف االعتبار املدى الكامل لألضرار اليت وقعت 
جرَّاء انتهاكات املواد 5 و6 و7 و11 من االتفاق املؤقت، وأيًّا كانت 
احلالــــــــــة الراهنة للقانون الدويل فيما يتعلق بالتدابري املضادة، يســــــــــتنتج أن 
َعـى عليها يســــــــــتويف شــــــــــرط التناســــــــــبية   التدبري الذي اعتمدته الدولة املدَّ
ويعتقد أن تقيـيم احملكمة لتلك االنتهاكات مل يتطرق إىل جوهر املسائل 

املعروضـة عليهـا 

إعالن القاضي الخاص فوكاس

يتفــــــــــق املؤلِـّف مع النتيجة اليت خلصت إليهــــــــــا احملكمة ومفادها أن 
احملكمة تتمتع باختصاص النظر يف الدعوى اليت رفعتها مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة وأن الدعوى مقبولة  ويشاطر أيضًا احملكمة رأيها 
بــــــــــأن اجلمهوريــــــــــة اهليلينية انتهكت أحكام الفقــــــــــرة 1 من املادة 11 من 
االتفاق املؤقت الــــــــــذي وقَّـعـه الطرفان يف 13 أيلول/ســــــــــبتمرب 1995، 
لكنه ال يتفق مع النتيجة اليت خلصت إليها احملكمة برفض طلب الدولة 
َعـى عليها أن  ِعـية بأن تصــــــــــدر احملكمة أمراً تطلب فيـه إىل الدولة املدَّ املدَّ
متتثل يف املســــــــــتقبل أيضًا اللتزاماهتــــــــــا مبوجب الفقرة 1 من املادة 11 من 

االتفاق املؤقت 
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أصدرت حمكمة العدل الدولية، يف 1 شباط/فرباير 2012، فتوى 
بشــــــــــأن احلكم رقم 2867 الصادر عن احملكمــــــــــة اإلدارية ملنظمة العمل 

الدولية بناًء على تظلم مقدم ضد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
وكانت هيئة احملكمة ُمشــــــــــكلة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛ 
 ونائــــــــــب الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كورومــــــــــا، وأبراهــــــــــام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص الفقرة األخرية من الفتوى )الفقرة 76( على النحو التايل:
 …“

إن احملكمة،
باإلمجاع،  )1(

تقرر أن هلا اختصاصًا إلصدار الفتوى املطلوبة؛
باإلمجاع،  )2(

تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛
ترى:  )3(

فيما يتعلق بالسؤال األول، )أ( 
باإلمجاع،

أن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية خمتصة، مبوجب املادة 
الثانية من نظامها األساســــــــــي، بالنظر يف التظلم الذي قدمته السيدة 
أنا ترييزا ســــــــــايس غارسيا ضد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف 

8 متوز/يوليه 2008؛
فيما يتعلق باألسئلة من الثاين إىل الثامن، )ب( 

باإلمجاع،
أن هذه األسئلة ال تتطلب أجوبة أخرى من احملكمة؛

فيما يتعلق بالسؤال التاسع، )ج( 
باإلمجاع،

بأن القرار الذي أصدرته احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 
يف حكمها رقم 2867 قرار صحيح” 

*
*  *

وذّيل القاضي كنســــــــــادو ترينداد فتوى احملكمة برأي مستقل؛ وذّيل 
القاضي غرينوود فتوى احملكمة بإعالن 

*
*  *

اخللفية التارخيية لإلجراءات )الفقرات 1 - 18(
تبدأ حمكمة العدل الدولية بالتذكري بأن األســــــــــئلة اليت طلبت بشأهنا 
الفتوى وردت يف قرار اعتمده اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية 
الزراعية )املشار إليه أدناه “بصندوق التنمية الزارعية” أو “ألصندوق”( 
يف 22 نيســــــــــان/أبريل 2010 )وقد أدرج ذلــــــــــك القرار يف هذا املوجز 
بوصفه املرفق 1(  مث تورد احملكمة نبذة موجزة عن تاريخ اإلجراءات 

اختصاص حمكمة العدل الدولية )الفقرات 19 - 27(
تتناول حمكمة العدل الدولية أواًل مســــــــــألة ما إذا كان هلا اختصاص 
لالستجابة للطلب  وبعد التذكري بأن طلب الفتوى قد قدم مبوجب املادة 
الثانية عشرة من النظام األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 
)املشار إليها أدناه بــــــ “احملكمة اإلدارية”(، تالحظ حمكمة العدل الدولية 
أن اجمللس التنفيذي قد أصدر على النحو الواجب اإلعالن الذي اعرتف 
فيــــــــــه بوالية احملكمة، على حنو ما تشــــــــــرتطه الفقرة 5 من املادة الثانية من 
النظام األساسي للمحكمة  وتالحظ احملكمة أن صالحية اجمللس التنفيذي 
يف طلــــــــــب فتوى واختصاص حمكمة العدل الدولية بإصدار تلك الفتوى 
 يستندان إىل ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي حملكمة العدل الدولية، 
وال يستندان إىل املادة الثانية عشرة من مرفق النظام األساسي للمحكمة 
اإلدارية وحدها  وباإلضافة إىل هذا النص األخري، تنظر احملكمة يف املادة 
96 من ميثاق األمم املتحدة، والفقرة 1 من املادة 65 من نظامها األساسي 
والفقرة 2 من املادة الثالثة عشــــــــــرة مــــــــــن اتفاق العالقة بني األمم املتحدة 
والصندوق )املشار إليه أدناه بـ “اتفاق العالقة”(  )وترد هذه األحكام 
يف املرفــــــــــق 2 من هذا املوجز(  وتذكر حمكمــــــــــة العدل الدولية أن طلب 
الصندوق إعادة النظر يف حكم بشأن استضافته لآللية العاملية ومسألة ما 
إذا كان الصندوق يشغل السيدة سايس غارسيا يثريان “مسائل قانونية” 
“تنشــــــــــأ يف نطاق أنشــــــــــطة الصندوق”  وتالحظ حمكمة العدل الدولية 
أنه، إذا كان اإلذن املمنوح للصندوق مبوجب الفقرة 2 من املادة الثالثة 
عشرة من اتفاق العالقة يستثين “املسائل املتعلقة بالعالقات املتبادلة بني 
الصندوق واألمم املتحدة أو الوكاالت املتخصصة األخرى”، فإن هذا 
االســــــــــتثناء ال مينع حمكمة العدل الدولية مــــــــــن أن تنظر يف العالقات بني 
الصندوق واآللية العاملية أو مؤمتر األطراف يف اتفاقية التصحر )املشــــــــــار 
 إليه أدنــــــــــاه بـ“مؤمتر األطراف”(، ومها ليســــــــــا وكالتــــــــــني متخصصتني، 

191 - الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بناًء على تظلم 
مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012
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مــــــــــا دامت هذه العالقات تثريها األســــــــــئلة اليت طرحهــــــــــا الصندوق على 
احملكمة  وبناًء عليه، تستنتج احملكمة أن للصندوق صالحية تقدمي طلب 
فتوى بشأن مسألة صحة القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية يف حكمها 

رقم 2867، وأن للمحكمة اختصاصًا للنظر يف طلب الفتوى 
نطاق اختصاص حمكمة العدل الدولية )الفقرات 28 - 32(

مبوجب الفقرة 1 من املادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة 
اإلداريــــــــــة، يكون حكم احملكمة اإلدارية هنائيًا وغري قابل للطعن  غري أنه 
عماًل بالفقرة 1 من املادة الثانية عشــــــــــرة من النظام األساسي للمحكمة 
اإلداريــــــــــة والفقرة 1 من املادة الثانية عشــــــــــر مــــــــــن مرفقه، جيوز لكل من 
منظمة العمل الدولية واملنظمات الدولية اليت أصدرت إعالنًا تعرتف فيه 
باختصــــــــــاص احملكمة اإلدارية أن تطعــــــــــن، مع ذلك، يف حكم للمحكمة 
اإلدارية بالشروط احملّددة يف تلك النصوص  ومبوجب الفقرة 2 من املادة 
الثانية عشرة من النظام األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية ومرفقها، تكون 
فتوى حمكمة العدل الدولية مبقتضى تلك األحكام “ملزمة”  وكما قالت 
احملكمــــــــــة يف قضية أحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية الصادرة 
بناًء على تظلمات ضد اليونســــــــــكو )فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعام 1956، الصفحة 77، ويشــــــــــار إليها أدناه بــــــ “فتوى 1956”(، 
فــــــــــإن ذلك األثر يتجاوز النطاق الذي حّدده امليثاق والنظام األساســــــــــي 
حملكمة العدل الدولية للفتوى  وال يؤثر على الطريقة اليت تعمل هبا حمكمة 
العدل الدولية؛ واليت يظل حيّددها نظامها األساسي والئحتها  وصالحية 
حمكمة العدل الدولية يف إعادة النظر يف حكم للمحكمة اإلدارية ملنظمة 
العمل الدولية باإلحالة إىل املادة الثانية عشرة من مرفق النظام األساسي 
للمحكمة اإلدارية بناًء على طلــــــــــب الوكالة املتخصصة املعنية صالحية 
حمصورة يف سببني مها: أن تكون احملكمة اإلدارية قد أخطأت يف تأكيدها 
الختصاصها أو اختذت قراراً معيبًا بعيب جوهري يف اإلجراءات املتبعة  
وتســــــــــوق احملكمة املقطع ذا الصلة من فتــــــــــوى 1956، اليت أكدت فيها 
احملكمة حدود الســــــــــبب األول من هذين السببني  وتالحظ احملكمة أن 
فتــــــــــوى 1956 تذكر أن إعادة النظر ال تتســــــــــم بطابع الطعن يف جوهر 
احلكم وأنه ال جيوز حتويل الطعن إىل إجراء ضد الطريقة اليت مورس هبا 
االختصــــــــــاص أو ضد جوهر القرار  وفيما يتعلق بالســــــــــبب الثاين، تذكر 
احملكمة، يف معرض إشارهتا إىل فتواها بشأن طلب إعادة النظر يف احلكم 
رقم 158 للمحكمة اإلداريــــــــــة لألمم املتحدة، بأن العيب اجلوهري يف 
اإلجــــــــــراءات حيدث عندما يكون الغلط اإلجرائي “من نوع ينتهك حق 
 املوظف يف االستماع العادل لدعواه      وحيرمه بذلك من االنتصاف” 
)تقارير حممكة العدل الدولية لعام 1973، الصفحة 209، الفقرة 92( 

السلطة التقديرية حملكمة العدل الدولية )الفقرات 33 - 48(
وتذكر حمكمة العدل الدولية بأن املادة 65 من نظامها األساســــــــــي 
تنص بوضوح على أن هلا ســــــــــلطة تقديرية يف االســــــــــتجابة لطلب إصدار 
فتوى  ويف ممارستها لتلك السلطة، يتعني على احملكمة أن تراعي طابعها، 
باعتبارها يف آن واحد جهازاً رئيســــــــــيًا لألمم املتحدة وهيئة قضائية  وقد 
أعلنت احملكمة مبكراً أن ممارســــــــــتها لوالية اإلفتاء هي مبثابة مشــــــــــاركة 

منها يف أنشــــــــــطة املنظمة، وال ينبغي مبدئيًا رفض طلب للفتوى )تفسري 
معاهدات السالم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، املرحلة األوىل، فتوى، 
تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1950، الصفحتان 71 و72(  وورد 
هــــــــــذا أيضًا يف بيــــــــــان أصدرته احملكمة الحقًا، يف الطعــــــــــن اآلخر الوحيد 
يف قــــــــــرار للمحكمة اإلداريــــــــــة ملنظمة العمل الدوليــــــــــة، والقائل بأنه يلزم 
أن تكون مثة “أســــــــــباب قاهرة” لرفض إصدار الفتوى )فتوى 1956، 

تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1956، الصفحة 86( 
مث تتناول حمكمة العدل الدولية مبدأ املســــــــــاواة يف املثول أمامها بني 
الصندوق من جهة واملوظفة من جهة أخرى، مبا فيها املساواة يف اللجوء إىل 
حمكمة العدل الدولية وأوجه املساواة يف اإلجراءات أمام احملكمة  وترى 
 احملكمة أن مبدأ املساواة، الذي يرتتب على مقتضيات حسن إقامة العدل، 
ال بّد وأن يفهم على أنه يشــــــــــمل املســــــــــاواة يف فرص اللجوء إىل وسائل 
االســــــــــتئناف وغريها من ســــــــــبل االنتصاف ما مل يكن مثة اســــــــــتثناء ميكن 
تربيره مبسوغات موضوعية ومعقولة  ولعل من املالئم اآلن طرح أسئلة 
بشــــــــــأن ما إذا كان النظام الذي أنشــــــــــئ يف عام 1946 يستجيب للمبدأ 
الراهن، مبدأ املســــــــــاواة يف فرص اللجوء إىل احملاكم واهليئات القضائية  
ولئن مل تكن احملكمة يف وضع يؤهلها إلصالح هذا النظام، فإن بإمكاهنا 
أن تســــــــــعى، قدر املستطاع، إىل ضمان املســــــــــاواة يف اإلجراءات أمامها  
ففي هذه القضية، ُخفف عدم تكافؤ وضعي املؤسسة املشغلة وموظفتها 
أمام احملكمــــــــــة، الناجم عن أحكام النظام األساســــــــــي للمحكمة، ختفيفًا 
جوهريــــــــــًا بقــــــــــرار احملكمة القاضي بأن حييل رئيــــــــــس الصندوق إليها كل 
بيان يوضح آراء الســــــــــيدة سايس غارسيا اليت ترغب يف إطالع احملكمة 
 عليهــــــــــا، وبقرار احملكمــــــــــة القاضي بأاّل تكون مثة أّي إجراءات شــــــــــفوية 
)ما دام النظام األساسي للمحكمة ال يسمح لألفراد باملثول يف جلسات 
 يف هــــــــــذه القضايــــــــــا(  ورغــــــــــم أن عملية ضمان املســــــــــاواة يف اإلجراءات 
ال ختلو من مصاعب، فإن احملكمة تســــــــــتنتج أهنا يتوفر هلا فعاًل، يف هناية 
تلك العملية، ما حتتاجه من معلومات للبت يف األسئلة املطروحة عليها؛ 
وأن الصندوق والســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا كالمها أتيح له ما يكفي من 
الفرص املتكافئة إىل حّد كبــــــــــري لتقدمي حججهما واإلجابة على حجج 
كل منهما؛ وأن مبدأ املساواة يف اإلجراءات أمام احملكمة، الذي يقتضيه 

طابعها القضائي وحسن إقامة العدل قد استويف عمومًا 
وعلى ضوء التحليل الوارد أعاله، تبدي احملكمة قلقها بشــــــــــأن عدم 
املســــــــــاواة يف فرص اللجوء إىل احملكمة وتظل يساورها قلق لطول الوقت 
الذي استغرقه الصندوق للتقيد باإلجراءات الرامية إىل ضمان املساواة يف 
هذه اإلجراءات  غري أنه، اعتباراً لظروف القضية يف جمملها، وال سيما 
اإلجراءات اليت اختذهتا احملكمة للحّد من عدم املســــــــــاواة يف اإلجراءات 
أمامها، فإهنا ترى أن األســــــــــباب اليت قد تدفعها إىل رفض إصدار فتوى 

ليست مقنعة بدرجة حتمل على ذلك الرفض 
جوهر القضية )الفقرات 49 - 99(

تذكر حمكمة العــــــــــدل الدولية بأن طلب إصدار فتوى يتعلق بصحة 
احلكم الذي أصدرته احملكمة اإلدارية بشــــــــــأن عقد عمل السيدة سايس 
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غارسيا  فقد عرض الصندوق، يف 1 آذار/مارس 2000، على السيدة 
 ســــــــــايس غارسيا، وهي مواطنة فنـزويلية، عقداً حمّدد املدة يف سنتني برتبة 
ف - 4 للعمــــــــــل بصفتهــــــــــا موظفة برامج يف اآلليــــــــــة العاملية، وهي كيان 
يســــــــــتضيفه الصندوق  والغرض من اآللية العاملية املنشأة مبوجب اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد 
و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا هو تعبئة املوارد املالية وتوجيهها إىل 
البلــــــــــدان النامية  وقبلت هذا العرض يف 17 آذار/مارس 2000  وُمدد 
عقدها مرتني الحقًا، حــــــــــىت 15 آذار/مارس 2004 و15 آذار/مارس 
2006 تباعــــــــــًا  وباإلضافة إىل ذلك، تغري لقبهــــــــــا الوظيفي إىل “مديرة 
برامج، منطقــــــــــة أمريكا الالتينية”، اعتباراً من 22 آذار/مارس 2002، 
وأشري إليها الحقًا، يف اإلشعار بعدم جتديد العقد، باسم “مديرة برنامج 
مكتب اآللية العاملية اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي”  
وأبلغهــــــــــا املدير العام لآللية العامليــــــــــة، مبذكرة مؤرخة 15 كانون األول/
ديسمرب 2005، بأن مؤمتر األطراف قد قرر ختفيض ميزانية اآللية العاملية 
لفــــــــــرتة 2006 - 2007 مبعدل 15 يف املائة  ونتيجة لذلك، فإنه تعني 
ختفيض عدد املوظفني الذين تدفع هلم أجورهم من امليزانية األساســــــــــية  
وستلغى بالتايل وظيفتها ولن جيدد عقدها عند انتهائه يف 15 آذار/مارس 
2006  وعرض عليها عقداً ملدة ســــــــــتة أشهر بصفتها خبرية استشارية 
من 26 آذار/مارس إىل 15 أيلول/ســــــــــبتمرب 2006 “ســــــــــعيًا إىل نقلها 
وإجياد عمل بديل ومالئم هلا”  ومل تقبل الســــــــــيدة سايس غارسيا ذلك 
العقد  ويف 10 أيار/مايو 2006، طلبت السيدة سايس غارسيا عملية 
وســــــــــاطة انتهت يف 22 أيار/مايو 2007 دون التوصل إىل تســــــــــوية  مث 
طعنــــــــــت يف قرار املدير العام بإيداع طعن لدى جملس الطعون املشــــــــــرتك 
التابع للصندوق )ويشار إليه أدناه بـ “جملس الطعون”( مبوجب “دليل 
إجراءات املوارد البشــــــــــرية” للصندوق )ويشار إليه أدناه بـ “الدليل”(  
ويف 13 كانون األول/ديسمرب 2007، أوصى جملس الطعون باإلمجاع 
بأن يعاد تنصيب الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا ويدفع هلا ما فاهتا من أجور 
وبدالت واســــــــــتحقاقات  ويف 4 نيســــــــــان/أبريل 2008، رفض رئيس 
الصندوق التوصيات  فتقدمت الســــــــــيدة سايس غارسيا يف 8 متوز/يوليه 
2008 بتظلم إىل احملكمة اإلدارية ملتمســــــــــة منها “أن تلغي قرار رئيس 
الصندوق القاضي برفض طعن املتظلمة”، وتأمر بإعادة تنصيبها وتقدمي 
تعويضات نقدية شــــــــــىت  وقضت احملكمة اإلداريــــــــــة، يف حكمها املؤرخ 
3 شــــــــــباط/فرباير 2010، “بإلغاء قرار الرئيس املؤرخ 4 نيسان/أبريل 

2008” وأصدرت أمراً بدفع التعويضات ومصاريف الدعوى 

وفيما يتعلق بســــــــــلطات الصندوق واآللية العاملية، ومؤمتر األطراف 
واألمانــــــــــة الدائمة التفاقية التصحر، والعالقات فيما بينها، تنظر حمكمة 
العــــــــــدل الدولية يف أحكام اتفاقية التصحــــــــــر ومذكرة التفاهم بني مؤمتر 
األطــــــــــراف يف اتفاقية مكافحة التصحر والصندوق بشــــــــــأن طرائق عمل 
اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية )ويشار إليها أدناه بـ “مذكرة التفاهم”(  
وتالحظ احملكمة أنه إذا كانت األمانة الدائمة مرتبطة مؤسســــــــــيًا باألمم 
املتحدة، فإهنا ليســــــــــت مندجمة كليــــــــــًا يف برنامج العمل واهليكل اإلداري 

ألّي إدارة أو برنامــــــــــج معني  وتذكــــــــــر احملكمة بأنه، مبوجب اتفاق مقر 
األمانة الدائمة املربم مع أملانيا، تتمتــــــــــع أمانة االتفاقية باألهلية القانونية 
للتعاقــــــــــد والتملك والتصرف يف املمتلكات العقارية واملنقولة والتقاضي 
يف البلد املضيف  وتالحظ احملكمة أنه مبوجب اتفاقية التصحر، أنشــــــــــئ 
مؤمتر األطراف واألمانة الدائمة على وجه التحديد بصفتهما مؤسستني 
وخولت هلما ســــــــــلطات شــــــــــىت  وباملقابل، فإن اآلليــــــــــة العاملية مل تدرج 
يف اجلزء املتعلق بـ “املؤسســــــــــات” مــــــــــن االتفاقية ومل ختوهلا االتفاقية أو 
اتفــــــــــاق مقر من قبيــــــــــل اتفاق املقر املتعلق باألمانة الدائمة أّي ســــــــــلطات 
صرحيــــــــــة للتعاقد أو إلبرام أّي اتفاقــــــــــات  وعالوة على ذلك، ال يرد يف 
السجل املعروض على احملكمة أّي أمثلة عن إبرامها لعقود أو اتفاقات  
وميكن أيضًا مقارنة وضع اآللية العاملية مع وضع الصندوق الذي يتمتع 
بالشــــــــــخصية االعتبارية الدولية مبقتضى املادة 10 من االتفاق املنشــــــــــئ 
للصندوق، وخّولت له أهلية التعاقد والتملك والتصرف يف املمتلكات 
املنقولــــــــــة والعقارية مبوجب البند 3 من املادة الثانية من اتفاقية امتيازات 
الــــــــــوكاالت املتخصصة وحصاناهتا املؤرخة 21 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 
1947  وتالحظ احملكمة أن االتفاقية توجه مؤمتر األطراف إىل حتديد 
منظمة تؤويها وتتخذ الرتتيبات املالئمة مع تلك املنظمة بشأن عملياهتا 
اإلداريــــــــــة  وهلذا الســــــــــبب أبرمت مذكرة التفاهم بــــــــــني مؤمتر األطراف 
والصندوق يف عــــــــــام 1999 على حنو ما ورد وصفه أعاله  غري أنه ال 
االتفاقية وال مذكرة التفاهم خيوالن الشخصية االعتبارية لآللية العاملية 
أو مينحاهنا أهلية إبــــــــــرام ترتيبات قانونية  وعالوة على ذلك، فإنه على 
ضوء خمتلف الصكوك املنشئة للصندوق ومؤمتر األطراف واآللية العاملية 
واألمانة الدائمة، وعلى ضوء املمارســــــــــة املدرجة يف الســــــــــجل املعروض 
على احملكمة، ليس لآللية العاملية سلطة ممارسة أّي صالحية إلبرام عقود 

أو اتفاقات أو “ترتيبات” سواء دوليًا أو وطنيًا 

اجلواب على السؤال األول ألف - 
مث تتناول احملكمة األســــــــــئلة اليت اســــــــــتفتيت بشأهنا وتالحظ أن تلك 
األســــــــــئلة ينبغــــــــــي أن تطرح بصيغة حمايدة بدل افــــــــــرتاض نتائج من حيث 
القانــــــــــون متنازع عليها  وينبغي أاّل تتضمن تعلياًل أو برهنة  فاألســــــــــئلة 
املطروحة يف هذه القضية حتيد عن ذلك املعيار الذي تعكســــــــــه املمارسة 

العادية  بيد أن احملكمة ستتناوهلا مع ذلك 
لقــــــــــد طلب إىل احملكمــــــــــة أن تفيت يف اختصاص احملكمــــــــــة اإلدارية 
بالنظر يف التظلم الذي وجهته ضد الصندوق الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا 
يف 8 متوز/يوليه 2008  ويســــــــــتند اختصــــــــــاص احملكمة اإلدارية بالنظر 
يف التظلمات اليت يرفعها موظفــــــــــو املنظمات غري منظمة العمل الدولية 
إىل الفقرة 5 مــــــــــن املادة الثانية من نظامها األساســــــــــي، واليت مبقتضاها 
يكون “للمحكمة أيضًا اختصاص النظر يف التظلمات اليت تدعي عدم 
التقيد، يف اجلوهر أو يف الشــــــــــكل، بشــــــــــروط تعيني املوظفني وبأحكام 
النظام األساســــــــــي ملوظفي أّي منظمة دولية أخرى تستويف املعايري املبينة 
يف مرفق” النظام األساســــــــــي للمحكمة اإلداريــــــــــة ملنظمة العمل الدولية 

وتكون قد أصدرت إعالنًا تعرتف فيه باختصاص احملكمة اإلدارية 
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ويعترب الصندوق السيدة ســــــــــايس غارسيا موظفة يف اآللية العاملية، 
وليســــــــــت موظفة يف الصندوق، وبالتايل فإنــــــــــه اعرتض على اختصاص 
احملكمــــــــــة اإلدارية بالنظــــــــــر يف تظلمها  وادعى الصنــــــــــدوق أمام احملكمة 
اإلدارية أن قبوله الختصاص احملكمة اإلدارية ال يشــــــــــمل الكيانات اليت 
يســــــــــتضيفها عماًل باتفاقات دولية  وأكدت اآللية العاملية أهنا ليســــــــــت 
جهازاً للصنــــــــــدوق، وأنه حىت وإن كان الصندوق يقــــــــــوم بإدارة اآللية 
العامليــــــــــة، فإن ذلك ال جيعل مــــــــــن املتظلمة موظفــــــــــة يف الصندوق؛ وال 
جيعل من أعمال املدير العام لآللية العاملية أعمااًل تســــــــــند إىل الصندوق  
واســــــــــتناداً إىل الصنــــــــــدوق، فإنه رغم أن النظامني األساســــــــــي واإلداري 
ملوظفي الصندوق وسياســــــــــاته املتعلقة هبم تســــــــــري على املتظلمة، فإهنا 
ليســــــــــت موظفة يف الصندوق  وعلى العكس مــــــــــن ذلك، فإن املتظلمة 
ادعت أهنا موظفة يف الصنــــــــــدوق خالل كامل الفرتة املعنية حىت انتهاء 
خدمتها يف 15 آذار/مارس 2006، وأن ُكُتب تعيينها وجتديد عقدها 
تعرض عليها كلهــــــــــا تعيينًا يف الصندوق  ورفضــــــــــت احملكمة اإلدارية، 
يف حكمهــــــــــا رقم 2867 املؤرخ 3 شــــــــــباط/فرباير 2010، الدفوعات 
املتعلقة باالختصاص واملقدمة من الصندوق وأعلنت اختصاصها بالبت 
يف مجيع الطلبات الواردة يف التظلم املقدم من الســــــــــيدة سايس غارسيا  
ومــــــــــا يطعن فيه اجمللــــــــــس التنفيذي للصندوق هو مــــــــــا صدر عن احملكمة 
اإلدارية من تأكيد “الختصاصها بالنظر” يف التظلم الذي قدمته السيدة 
سايس غارسيا وهو موضوع السؤال األول املطروح على حمكمة العدل 
الدولية  ومبوجب الفقرة 5 من املادة الثانية، ال جيوز للمحكمة اإلدارية 
أن تنظــــــــــر يف التظلم إاّل إذا كانت املتظلمــــــــــة موظفة يف منظمة اعرتفت 
باختصاص احملكمة اإلدارية، وكان التظلم يتعلق بعدم التقيد بشــــــــــروط 
تعيني ذلك املوظــــــــــف أو بأحكام النظام األساســــــــــي للموظفني  فيتعني 
النظر يف اجملموعة األوىل من الشــــــــــروط املتعلقة باالختصاص الشخصي 
للمحكمة اإلدارية، يف حني يتعني النظر يف اجملموعة الثانية من الشروط 
يف ســــــــــياق اختصاصها املوضوعي  وســــــــــتنظر احملكمــــــــــة أدناه يف هاتني 

اجملموعتني من الشروط 

االختصاص الشخصي للمحكمة اإلدارية   - 1 
فيما يتعلق بالتظلم املقدم من السيدة سايس غارسيا

مبــــــــــا أن اللجوء إىل احملكمة اإلدارية متــــــــــاح ملوظفي الصندوق، فإن 
حمكمة العدل الدولية ســــــــــتنظر فيما إذا كانت الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا 
موظفــــــــــة يف الصندوق، أو يف كيــــــــــان آخر ال يعرتف باختصاص احملكمة 
 )staff member(و )official( اإلدارية  وتالحظ احملكمة أن عبــــــــــاريت
اإلنكليزيتني ميكن اعتبارمها كلمتني هلما نفس املعىن يف الســــــــــياق احلايل 
وبالتايل فإهنا تســــــــــتخدمهما على وجه الرتادف  وُتعرف سياسة املوارد 
البشــــــــــرية للصنــــــــــدوق املوظف بكونه “شــــــــــخصًا أو أشــــــــــخاصًا يربطهم 
بالصنــــــــــدوق عقد عاد أو عقد دائم أو عقد حمّدد املدة أو عقد مؤقت أو 
عقد غري حمّدد املدة”  ولتستويف السيدة سايس غارسيا شروط املوظف 
يف الصندوق، يتعني أن يربطها بالصندوق أحد العقود املذكورة أعاله  
وتالحظ احملكمة أن الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا تلقت، يف 1 آذار/مارس 

2000، عرض عمل، كتب على ورقة حتمل رأســــــــــيتها اسم الصندوق، 
من أجل “تعيني حمّدد املدة لفرتة ســــــــــنتني مــــــــــع الصندوق الدويل للتنمية 
الزراعيــــــــــة )الصنــــــــــدوق(”  وورد يف الرســــــــــالة أن التعيني “ســــــــــيتم وفقًا 
لألحكام العامة لدليل سياسات الصندوق املتعلقة بشؤون املوظفني     
]و[ ما يصدر من أوامر إدارية     بشــــــــــأن تطبيق الدليل”  كما أشــــــــــار 
عرض التعيــــــــــني إىل أن عقدها جيوز أن ينهيه الصندوق بإشــــــــــعار خطي 
موجه بشــــــــــهر واحد قبل اإلهناء وأهنا ختضــــــــــع لفرتة اختبارية على النحو 
املنصوص عليه يف دليل السياســــــــــات املتعلقة بشــــــــــؤون املوظفني )ويشار 
إليــــــــــه أدناه بـــــــــــ “الدليل”(  وعــــــــــالوة على ذلك، فإنه مبوجب شــــــــــروط 
العرض، يشــــــــــرتط عليها أن توجه إىل الصندوق مبهلة ال تقل عن شــــــــــهر 
 واحد إشــــــــــعاراً خطيًا برغبتها يف إهنــــــــــاء عقدها  ونص متديداً عقدها إىل 
آذار/مارس 2004 وآذار/مارس 2006، تباعًا، على “متديد تعيينـ]ـها[ 
مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية”  كما ُذكر يف رساليت التجديد أن 
كل الشروط األخرى لعملها تظل دون تغيري وأن تعيينها “يظل خاضعًا 
ألحكام دليل السياســــــــــات املتعلقة بشؤون املوظفني، إىل جانب أحكام 

دليل املوارد البشرية فيما يتعلق بتطبيق الدليل” 

وتالحــــــــــظ حمكمة العدل الدولية أن عقد العمل الذي يربم بني فرد 
ومنظمة دولية هو مصدر حقوق وواجبات طرفيه  ويف هذا الســــــــــياق، 
تالحظ احملكمة أن عرض التعيني الذي قبلته الســــــــــيدة سايس غارسيا يف 
17 آذار/مارس 2000 قد قدم باسم الصندوق عن طريق مدير شعبة 
شــــــــــؤون املوظفني، وأن التجديدين الالحقني لعقدها وقعهما موظفون 
مســــــــــؤولون عن شؤون املوظفني يف نفس شعبة الصندوق  وال يشكك 
الصندوق يف السلطة املخولة هلؤالء املسؤولني للتصرف بامسه يف شؤون 
املوظفني  وقد قدمت هذه العروض وفقًا لألحكام العامة للدليل الذي 
كان آنذاك يتضمن األنظمة والقواعد السارية على موظفي الصندوق  
وكمــــــــــا ذكرته حمكمة العدل الدولية يف فتواها لعام 1956، فإن النظام 
األساســــــــــي والنظام اإلداري ملوظفي املنظمة املعنية “يشكالن األساس 
القانوين الذي يتعني أن يستند إليه تفسري العقد” )تقارير حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة لعام 1956، الصفحة 94(  ويســــــــــتتبع ذلك أن عالقة عمل، 
مســــــــــتندة إىل العناصر التعاقدية والنظامية، قد نشأت بني السيدة سايس 
 غارســــــــــيا والصندوق  وجعلتها هذه العالقة تســــــــــتويف شروط املوظف 

يف املنظمة 

وثبتت أيضًا العالقة القانونية للســــــــــيدة سايس غارسيا مع الصندوق 
بوقائــــــــــع أحاطت بطعنها يف قرار إلغــــــــــاء وظيفتها، وما جنم عنه من عدم 
جتديد لتعيينها احملّدد املدة  وقد قدمت طعوهنا األوىل لدى اآللية الداخلية 
اليت أنشــــــــــأها الصندوق للنظر يف تظلمات املوظفني، أّي عملية الوساطة 
وجملس الطعون املشــــــــــرتك، وكالمها يعمل وفقًا ألحكام دليل إجراءات 
املوارد البشرية  وال تتضمن مذكرة رئيس الصندوق املؤرخة 4 نيسان/
أبريل 2008 والرافضة لتوصيات جملس الطعون املشرتك أّي إشارة إىل 
أن السيدة سايس غارسيا ليست موظفة يف الصندوق  بل على العكس 
مــــــــــن ذلك، ورد يف املذكرة أن “عدم جتديد عقدكم احملّدد املدة مت وفقًا 



274

للبنــــــــــد 1 - 21 - 1 من دليل إجراءات املوارد البشــــــــــرية للصندوق”  
وليس مثــــــــــة أيضًا ما يوحي، بأن رئيس الصندوق، برفضه لتوصية جملس 
الطعون املشرتك، كان يتصرف بصفة أخرى غري صفة رئيس الصندوق 
مث ترفــــــــــض احملكمة ثــــــــــالث حجج إضافية قدمهــــــــــا الصندوق لدعم 
 ادعائه القائل بأن الســــــــــيدة سايس غارسيا ليست موظفة يف الصندوق  
وفيما يتعلق حبجة الصندوق القائلة بأن القصد من األمر اإلداري الصادر 
عن الصندوق يف شكل نشــــــــــرة الرئيس املؤرخة 21 كانون الثاين/يناير 
2004 هــــــــــو “تدقيق وتوضيح الوضع القانــــــــــوين للموظفني العاملني يف 
اآللية العاملية”، وتبيان أن “موظفي اآللية العاملية وإن مل يكونوا موظفني 
يف الصنــــــــــدوق، فإن بعض قواعد الصندوق وأنظمته تســــــــــري مع مراعاة 
ما يقتضيه اختالف احلال، علــــــــــى موظفي اآللية العاملية”، ترى احملكمة 
أن أحكام نشــــــــــرة رئيس الصندوق تشكل دلياًل آخر على سريان أنظمة 
الصندوق وقواعده على عقود الســــــــــيدة ســــــــــايس غارســــــــــيا احملّددة املدة 
 وتقدم عالمــــــــــة إضافية على وجود عالقة عمــــــــــل بينها وبني الصندوق  
وفيمــــــــــا يتعلق حبجــــــــــة الصندوق القائلــــــــــة بأن احملكمــــــــــة اإلدارية ليس هلا 
اختصاص ألن اختصاصها مل يعرتف به مؤمتر األطراف وال اآللية العاملية، 
فــــــــــإن احملكمة تالحظ بأن احملكمة اإلدارية مل ُتقم اختصاصها فيما يتعلق 
بالتظلم الذي قدمته الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا على ذلك القبول  وفيما 
يتعلق حبجة الصندوق القائمة بــــــــــأن احملكمة اإلدارية ليس هلا اختصاص 
إلعادة النظر يف قرار عدم جتديد عقد السيدة سايس غارسيا الذي اختذه 
املديــــــــــر العام لآللية العاملية ألنه مل يكن موظفًا يف الصندوق، فإن احملكمة 
ترى أن مركز املدير العام ال صلة له باالختصاص الشخصي للمحكمة 

الذي ال يتوقف إاّل على مركز السيدة سايس غارسيا 
وعلى ضوء ما سلف ذكره، تســــــــــتنتج احملكمة أن احملكمة اإلدارية 
كان هلا االختصاص الشــــــــــخصي للنظر يف التظلم الذي قدمته الســــــــــيدة 

سايس غارسيا ضد الصندوق يف 8 متوز/يوليه 2008 

االختصاص املوضوعي للمحكمة اإلدارية  - 2
كان للســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا بصفتها موظفة يف الصندوق، احلق 
مبوجب دليل إجراءات املوارد البشــــــــــرية يف تقــــــــــدمي تظلمها إىل احملكمة 
اإلدارية  غري أن الصندوق حيتج بأنه، حىت ولو كان للمحكمة اإلدارية 
االختصــــــــــاص الشــــــــــخصي افرتاضــــــــــًا للنظر يف التظلم لكوهنــــــــــا موظفة يف 
الصندوق، فإن احملكمة اإلدارية ليس هلا االختصاص املوضوعي للنظر يف 
التظلم  وحيتج الصندوق بأنه، استناداً إىل نص مذكرات املتظلمة املقدمة 
إىل احملكمــــــــــة اإلدارية، من الواضح أنه ال ميكــــــــــن أن تندرج تظلماهتا يف 
فئيت التظلمات املبينتني يف الفقرة 5 من املادة الثانية من النظام األساسي 
للمحكمــــــــــة اإلدارية، أّي: )1( التظلمــــــــــات اليت تدعي “عدم التقيد، يف 
اجلوهر أو يف الشــــــــــكل، بشــــــــــروط تعيني املوظفــــــــــني”؛ )2( والتظلمات 
اليت تدعــــــــــي “عدم التقيد بأحكام النظام األساســــــــــي للموظفني”  كما 
يدعي الصندوق بأن احملكمــــــــــة اإلدارية مل تكن خمتصة بالنظر يف حجج 
املتظلمة املستمدة من مذكرة التفاهم، واتفاقية التصحر وقرارات مؤمتر 
األطــــــــــراف، ألهنا خترج عن نطاق الفقرة 5 مــــــــــن املادة الثانية من النظام 

األساسي للمحكمة اإلدارية  وتدعي السيدة سايس غارسيا بأن العدد 
الكبري من مســــــــــائل االختصاص اليت أثارهــــــــــا الصندوق يف طلب الفتوى 
الــــــــــذي قدمه يوحي بأنه يتجاوز فعاًل األحكام املتعلقة باالختصاص اليت 
قضت هبا احملكمة اإلدارية، ليشــــــــــكك إما يف الطريقة اليت مارســــــــــت هبا 
احملكمة اإلدارية اختصاصها أو يف اتســــــــــاع نطاق اعتباراهتا لدى نظرها 

يف التظلم 

وتؤكد احملكمــــــــــة أن القرار املطعون فيه أمــــــــــام احملكمة اإلدارية هو 
قرار رئيس الصندوق الوارد يف مذكرة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2008 
وجهت إىل السيدة سايس غارسيا والذي رفض توصيات جملس الطعون 
املشــــــــــرتك بإعادة تنصيب السيدة سايس غارســــــــــيا  كما طعنت السيدة 
سايس غارسيا يف قرار املدير العام بعدم جتديد عقدها، مدعية أنه معيب 
بإساءة استعمال السلطة وأنه ال حيق له أن يقرر برنامج عمل اآللية العاملية 
بصورة مســــــــــتقلة عن مؤمتر األطراف وعــــــــــن رئيس الصندوق  واعرتض 
الصنــــــــــدوق على اختصاص احملكمة اإلداريــــــــــة بالنظر يف هذه االدعاءات 
ما دامت تســــــــــتتبع أن تنظر احملكمة اإلدارية يف عملية اختاذ القرار داخل 
اآللية، وهو أمر ليس هلا اختصاص عليه  ورفضت احملكمة اإلدارية هذه 
الدفوع على أساس أن “قرارات املدير العام املتعلقة مبوظفي اآللية العاملية 

هي، من الناحية القانونية، قرارات للصندوق” 

وليس بوســــــــــع حمكمة العدل الدوليــــــــــة أن تتفق مع حجج الصندوق 
القائلــــــــــة بأن احملكمــــــــــة اإلدارية ليس هلا اختصاص للنظــــــــــر يف قرار املدير 
العــــــــــام لآللية العاملية  أواًل، إن املديــــــــــر العام لآللية العاملية كان موظفًا يف 
الصندوق عندما اختذ قرار عدم جتديد عقد الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا، 
حسبما يثبته كتاب تعيينها وشروطه  ثانيًا، يندرج تظلم السيدة سايس 
غارســــــــــيا إىل احملكمة اإلدارية يف فئة االدعاءات بعدم التقيد بــــ “شروط 
تعيني موظف” املنصوص عليها يف الفقرة 5 من املادة الثانية من النظام 
األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية  ثالثًا، تنص كتب تعيني الســــــــــيدة سايس 
غارســــــــــيا وكتب جتديــــــــــد عقودها نصًا واضحًا علــــــــــى أن التعيني مت وفقًا 
لألحكام العامة لدليل سياسات الصندوق املتعلقة بشؤون املوظفني وأّي 
تعديالت عليــــــــــه وكذا وفقًا ملا يصدر من حني آلخــــــــــر من أوامر إدارية 
بشــــــــــأن تطبيق الدليل  وعدم التقيد بأحكام هذين الصكني، أو تلك اليت 
اعتمدت الحقًا لتحل حملها، ميكن الطعن فيه أمام احملكمة اإلدارية وفقًا 
للفقــــــــــرة 5 من املادة الثانية من نظامها األساســــــــــي، وقد ادعت الســــــــــيدة 
ســــــــــايس غارسيا فعاًل حدوث انتهاكات لدليل إجراءات املوارد البشرية 
أمام احملكمة اإلدارية  ولذلك تســــــــــتنتج حمكمــــــــــة العدل الدولية أن تظلم 
السيدة سايس غارسيا لدى احملكمة اإلدارية، يف أعقاب قرار الصندوق 
عدم جتديد عقدها، ينــــــــــدرج ضمن نطاق ادعاءات عدم التقيد بأحكام 
تعيينها وبأحكام النظام األساســــــــــي والنظام اإلداري ملوظفي الصندوق، 
علــــــــــى النحو املنصوص عليه يف الفقــــــــــرة 5 من املــــــــــادة الثانية من النظام 
األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية  وبناًء عليه، تستنتج احملكمة أن احملكمة 
اإلداريــــــــــة كانت خمتصة موضوعيًا للنظر يف التظلم الذي قدمته الســــــــــيدة 

سايس غارسيا إليها فيما يتعلق بعدم جتديد الصندوق لعقدها 
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وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بادعــــــــــاء الصنــــــــــدوق أن احملكمة اإلداريــــــــــة ليس هلا 
اختصاص النظر يف أحكام مذكرة التفاهم وعملية اختاذ القرار يف مؤمتر 
األطراف، ألهنا مســــــــــائل خترج عن نطاق الفقرة 5 من املادة الثانية من 
نظامها األساســــــــــي، فإن حمكمة العدل الدولية ترى أن احملكمة اإلدارية 
مل يكن بوســــــــــعها أن تتفــــــــــادى النظر يف الرتتيبــــــــــات القانونية اليت حتكم 
العالقــــــــــة بني اآللية العاملية والصندوق، وكــــــــــذا مركز املدير العام لآللية 
العاملية ومســــــــــاءلته  وتذكر احملكمة أن الصنــــــــــدوق حىت وإن كانت له 
فعاًل شــــــــــخصية اعتبارية مســــــــــتقلة، خالفًا للمالحظة اليت أبدهتا احملكمة 
أعاله، وكانت له أهلية التعاقد، فإن النتائج اليت مت التوصل إليها أعاله 
تظــــــــــل مربرة، يف جوهرها اســــــــــتناداً إىل الوثائق التعاقدية وأحكام النظام 
األساســــــــــي والنظام اإلداري ملوظفي الصندوق  ولذلك تستنتج حمكمة 
العــــــــــدل الدولية، جوابًا على الســــــــــؤال األول الــــــــــذي طرحه الصندوق 
عليها، أن احملكمــــــــــة اإلدارية كانت خمتصة بالنظر يف التظلم املقدم ضد 
الصندوق، وفقًا للمادة الثانية من نظامها األساســــــــــي، نظراً ألن السيدة 
سايس غارسيا موظفة يف الصندوق، وألن تعيينها حتكمه أحكام النظام 

األساسي والنظام اإلداري ملوظفي الصندوق 

اجلواب على األسئلة من الثاين إىل الثامن باء - 
وبعد أن قــــــــــررت احملكمة اجلواب باإلجياب على الســــــــــؤال األول، 
وخلصــــــــــت إىل أن احملكمة اإلدارية كانت حمقــــــــــة يف تأكيد اختصاصها، 
تــــــــــرى أن جواهبــــــــــا على الســــــــــؤال األول الذي طرحه عليهــــــــــا الصندوق 
يغطي أيضًا كل مســــــــــائل االختصاص اليت أثارها الصندوق يف األســــــــــئلة 
مــــــــــن الثــــــــــاين إىل الثامن يف طلبه الرامي إىل اســــــــــتصدار فتوى  وما دامت 
األســــــــــئلة من الثاين إىل الثامن تلتمس رأي حمكمة العدل الدولية بشــــــــــأن 
التعليــــــــــل الذي تســــــــــتند إليه النتائج اليت توصلت إليهــــــــــا احملكمة اإلدارية، 
فــــــــــإن حمكمة العدل الدولية تؤكد من جديــــــــــد أنه، مبوجب أحكام املادة 
الثانية عشرة من مرفق النظام األساسي للمحكمة اإلدارية، يقتصر طلب 
الفتوى علــــــــــى الطعن يف قرار احملكمة اإلداريــــــــــة املؤكد الختصاصها أو 
علــــــــــى قضايا الغلط اجلوهري يف اإلجراءات  ولقد ســــــــــبق حملكمة العدل 
الدوليــــــــــة أن تناولت طعن اجمللس التنفيذي للصنــــــــــدوق يف قرار احملكمة 
اإلداريــــــــــة تأكيد اختصاصها  وحيــــــــــث إن حمكمة العدل الدولية ليس هلا 
ســــــــــلطة إعادة النظــــــــــر يف تعليل احملكمة اإلداريــــــــــة أو يف جوهر أحكامها 
مبوجــــــــــب املادة الثانية عشــــــــــرة من مرفــــــــــق النظام األساســــــــــي للمحكمة 
اإلداريــــــــــة، فإهنا يتعــــــــــذر عليها أن تفيت يف هذه األمــــــــــور  وكما الحظته 
احملكمة يف فتواها لعام 1956، فإن “األســــــــــباب اليت أدلت هبا احملكمة 
 اإلداريــــــــــة تربيراً لقرارها بشــــــــــأن اجلوهر، بعد أن أكــــــــــدت اختصاصها، 
ال ميكن أن تشــــــــــكل بصورة سليمة أساسًا للطعن يف اختصاص احملكمة 
 اإلدارية” )تقارير حمكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1956، الصفحة 99(  
وفيما يتعلق مبا أثري يف األســــــــــئلة من الســــــــــؤال الثاين إىل الســــــــــؤال الثامن 
مــــــــــن احتمال وجود “غلــــــــــط جوهري يف اإلجــــــــــراءات املتبعة”، تذكر 
حمكمة العدل الدولية بأن هذا املفهوم قد شرحته يف فتواها لعام 1973 
بشــــــــــأن طلب إعادة النظر يف احلكم رقم 158 للمحكمة اإلدارية لألمم 

املتحدة، على النحو املبني أعاله  وال حتّدد األسئلة من السؤال الثاين إىل 
الســــــــــؤال الثامن أّي غلط جوهري يف اإلجراءات تكون احملكمة اإلدارية 
قد ارتكبته يف نظرها يف التظلم ضد الصندوق  وهكذا ترى احملكمة أن 
هذه األسئلة تشــــــــــكل إما تكراراً لسؤال االختصاص الذي سبق حملكمة 
العدل الدولية أن أجابت عليه، أو هلا موضوع يهم مسائل أوسع خترج 
عــــــــــن نطاق املادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام األساســــــــــي للمحكمة 

اإلدارية اليت استظهر هبا الصندوق أساسًا لطلبه إصدار فتوى 
اجلواب على السؤال التاسع جيم - 

جاء الســــــــــؤال التاســــــــــع الذي طرحه اجمللس التنفيذي للصندوق يف 
طلبــــــــــه إصدار فتوى بالصيغة التالية: “ما مدى صحة القرار الصادر عن 
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف حكمها رقم 2867؟” وحيث 
إن احملكمة قد أجابت باإلجياب على السؤال األول للصندوق، وقضت 
بالتايل بــــــــــأن احملكمة اإلدارية كانت حمقة يف تأكيد اختصاصها، وحيث 
إهنا مل جتد أّي غلط جوهــــــــــري يف اإلجراءات ارتكبته احملكمة اإلدارية، 
فإهنا تســــــــــتنتج بأن القرار الذي اختذتــــــــــه احملكمة اإلدارية يف حكمها رقم 

2867 قرار صحيح 
*

*  *
المرفق 1

 القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
في 22 نيسان/أبريل 2010

إن اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية، اجملتمع يف دورته التاسعة 
والعشرين املعقودة يف 21 و22 نيسان/أبريل 2010:

حيث إن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، حبكمها رقم 2867 الصادر يف 
3 شباط/فرباير 2010، تؤكد اختصاصها بالنسبة للتظلم الذي تقدمت هبا السيدة 

أ  ت  س  غ  ضد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،
وحيث إن املادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية 

ملنظمة العمل الدولية تنص على ما يلي:
يف حالة ما إذا طعن اجمللس التنفيذي ملنظمة دولية أصدرت   -  1“
اإلعالن احملّدد يف الفقرة 5 من املادة الثانية من النظام األساســــــــــي للمحكمة يف 
قرار للمحكمة يؤكد اختصاصهــــــــــا، أو اعترب ذلك القرار معيبًا بعيب جوهري 
يف اإلجراءات املتبعة، يعرض اجمللس التنفيذي مســــــــــألة صحة القرار الصادر عن 

احملكمة على حمكمة العدل الدولية بغرض إصدار فتوى 
تكون الفتوى الصادرة عن احملكمة ملزمة”   -  2

وحيث إن اجمللس التنفيذي، بعد النظر يف املســــــــــألة، يرغب يف أن يســــــــــتفيد من 
أحكام املادة املذكورة 

يقرر أن يعرض املسائل القانونية التالية على حمكمة العدل الدولية بغرض إصدار 
فتوى:

هل كانت احملكمــــــــــة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية خمتصة، مبوجب   - أوالً 
املادة الثانية من نظامها األساسي، بالنظر يف التظلم الذي قدمته ضد 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )املشار إليه أدناه بالصندوق( يف 8 
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متوز/يوليه 2008، السيدة أ  ت  س  غ  املوظفة السابقة يف اآللية 
العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين 
من اجلفاف الشــــــــــديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا )املشار 
إليها أدناه باالتفاقية( اليت ال يربطها بالصندوق سوى كونه املنظمة 

املضيفة هلا؟
مبا أن السجالت تبني أن طريف النزاع موضوع احلكم رقم 2867   - ثانياً 
الصادر عن حمكمة منظمة العمل الدولية متفقان على أن الصندوق 
واآلليــــــــــة العاملية كيانــــــــــان قانونيان منفصالن وأن املشــــــــــتكية كانت 
موظفــــــــــة يف اآللية العامليــــــــــة، ومع األخذ يف االعتبــــــــــار مجيع الوثائق 
والقواعــــــــــد واملبادئ ذات الصلة، هل كان قــــــــــول احملكمة اإلدارية 
ملنظمة العمــــــــــل، دعمًا لقرارها بتأكيــــــــــد اختصاصها، بأنه “جلميع 
األغراض اإلدارية، ُتعاَمــــــــــل اآللية العاملية معاملة الوحدات اإلدارية 
املختلفة للصندوق” وأن “أثر ذلك يتمثل يف أن القرارات اإلدارية 
الصــــــــــادرة عن املدير اإلداري فيما خيــــــــــص املوظفني يف اآللية العاملية 
هي من الناحية القانونية قرارات صادرة عن الصندوق”، هل كان 
ذلك القول خروجًا عن اختصاص احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل، 

و/أو هل شّكل غلطًا جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟
هــــــــــل كان القول العام للمحكمــــــــــة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل، دعمًا   - ثالثاً 
لقرارها بتأكيــــــــــد اختصاصها، بأن “أفراد اآللية العاملية موظفون يف 
الصندوق”، خروجًا عن اختصاص تلك احملكمة، و/أو هل شّكل 

غلطًا جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟
هــــــــــل كان قرار احملكمة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - رابعاً 
بالنظــــــــــر يف حجة املتظلمة اليت تدعي بــــــــــأن املدير العام لآللية العاملية 
أساء اســــــــــتعمال السلطة، خارج اختصاص تلك احملكمة، و/أو هل 

شّكل غلطا جوهريا يف اإلجراءات املتبعة؟ 
هــــــــــل كان قرار احملكمة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - خامساً 
بالنظــــــــــر يف حجة املتظلمة اليت تفيد بأن قرار املدير العام عدم جتديد 
عقدها يشكل غلطًا يف القانون، خارج اختصاص تلك احملكمة، و/

أو هل شّكل غلطًا جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟ 
هــــــــــل كان قرار احملكمة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - سادساً 
بتفســــــــــري مذكــــــــــرة التفاهم املربمة بــــــــــني مؤمتر األطــــــــــراف يف اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة التصحــــــــــر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف 
الشــــــــــديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية )املشــــــــــار إليها هنا بـ“املذكرة”(، واالتفاق املنشئ 
للصندوق، خارج اختصاص تلك احملكمة، و/أو هل شــــــــــّكل غلطًا 

جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟
هــــــــــل كان قرار احملكمة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - سابعاً 
بتقرير أن الرئيس كان يف اضطالعه بدور وســــــــــيط وداعم يف إطار 
املذكرة يتصرف باسم الصندوق، خارج اختصاص تلك احملكمة، 

و/أو هل شّكل غلطًا جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟
هــــــــــل كان قرار احملكمة اإلدارية ملنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - ثامناً 
باالســــــــــتعاضة بقرارها عن القــــــــــرار التقديري للمديــــــــــر العام لآللية 
العامليــــــــــة، خــــــــــارج اختصاص تلك احملكمة، و/أو هل شــــــــــّكل غلطًا 

جوهريًا يف اإلجراءات املتبعة؟
ما مدى صحة القرار الصادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل يف   - تاسعاً 

حكمها رقم 2867؟

المرفق 2

 المادة الثانية عشرة من مرفق النظام األساسي للمحكمة اإلدارية 
لمنظمة العمل الدولية

يف حالة ما إذا طعن اجمللس التنفيذي ملنظمة دولية أصدرت اإلعالن   -  1
احملّدد يف الفقرة 5 من املادة الثانية من النظام األساســــــــــي للمحكمة يف قرار احملكمة 
يؤكــــــــــد اختصاصها، أو اعترب ذلك القرار معيبًا بعيب جوهري يف اإلجراءات املتبعة، 
يعرض اجمللس التنفيذي مســــــــــألة صحة القرار الصادر عن احملكمة على حمكمة العدل 

الدولية بغرض إصدار فتوى 
تكون الفتوى الصادرة عن احملكمة ملزمة   -  2

املادة 96 من ميثاق األمم املتحدة
ألّي من اجلمعية العامة أو جملس األمن أن يطلب إىل حمكمة العدل   -  1

الدولية إفتاءه يف أّية مسألة قانونية 
ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا، ممن جيوز أن   -  2
تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك يف أّي وقت، أن تطلب أيضًا من حمكمة العدل الدولية 

إفتاءها فيما يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا 

املادة 65 من النظام األساسي للمحكمة
للمحكمة أن تفيت يف أّية مســــــــــألة قانونية بنــــــــــاًء على طلب أّية هيئة   -  1
رخص هلا ميثاق “األمم املتحدة” باســــــــــتفتائها، أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبقًا 

ألحكام امليثاق املذكور 
املوضوعات اليت يطلــــــــــب من احملكمة الفتوى فيها تعرض عليها يف   -  2
طلب كتايب يتضمن بيانًا دقيقًا للمسألة املستفىت فيها وترفق به كل املستندات اليت 

قد تعنّي على جتليتها 

 الفقرة 2 من املادة الثالثة عشرة من اتفاق العالقة بني األمم املتحدة 
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

تأذن اجلمعية العامة لألمم املتحدة للصندوق بطلب فتاوى حمكمة العدل الدولية 
بشــــــــــأن املسائل القانونية اليت تنشأ يف نطاق أنشــــــــــطة الصندوق، غري املسائل املتعلقة 
بالعالقــــــــــات املتبادلة بني الصندوق واألمم املتحدة أو الوكاالت املتخصصة األخرى  
جيوز جمللس إدارة الصندوق أو للمجلس التنفيذي املتصرف عماًل بتفويض من جملس 
اإلدارة، أن يوجــــــــــه تلك الطلبات إىل احملكمة  ويبلــــــــــغ الصندوق اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي بأّي طلب من هذا القبيل يوجهه إىل احملكمة 

*
*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد
يبــــــــــدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد رأيه املســــــــــتقل، املؤلف   -  1
مــــــــــن 15 جزًءا، موضحًا أنــــــــــه، وإن كان يتفق مع هذه الفتوى بتصويته 
لفائدهتا، يرى لزامًا عليه أن يســــــــــجل األســــــــــس اليت ينبــــــــــين عليها موقفه 
الشخصي بشأن بعض املســــــــــائل اليت أثريت يف إجراءات اإلفتاء احلالية، 
واليت متس نقاطًا يف علم املعرفة القانونية الذي يرســــــــــي األسس للقانون 
املعاصر وكــــــــــذا القانون الداخلي لألمم املتحدة )اجلزء األول(، من قبيل 
مســــــــــألة بروز األفراد باعتبارهم أشــــــــــخاصًا للقانون الدويل، خولت هلم 
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األهلية القانونية الدولية، ومســــــــــألة طعوهنم الرامية إىل التقيد مببدأ تكافؤ 
وسائل الدفاع يف القضاء اإلداري الدويل 

ويعترب وضع األفراد بصفتهم موضوع حقوق يف القانون   -  2
الدويل صلب املســــــــــألة املعروضــــــــــة على حمكمة العــــــــــدل الدولية يف هذه 
الفتوى، بعد استعراض خلفيتها الوقائعية )اجلزء الثاين(، ويوجه االنتباه 
إىل قــــــــــرار احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية القاضي بوجوب امتثال 
الصندوق الــــــــــدويل للتنمية الزراعية للحكم رقــــــــــم 2867 لعام 2010 
املؤيد للمتظلمة، الســــــــــيدة أنا ترييزا سايس غارســــــــــيا )اجلزء الثالث(  مث 
يوجه القاضي كنسادو ترينداد االنتباه إىل الصعوبة اليت واجهتها املتظلمة 
)اجلزء الرابع(، حيث إن كل املراسالت الواردة منها وجهت إىل حمكمة 
العدل الدولية عن طريق الصندوق، مما يثري مســــــــــألة تطبيق مبدأ حســــــــــن 

 )la bonne administration de la justice( إقامة العدل
مث يتنــــــــــاول القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينداد طعــــــــــن املتظلمة   -  3
الرامي إىل إقرار تكافؤ وســــــــــائل الدفاع )égalité des armes(، فيحّدد 
مطالبتني مســــــــــتقلتني تتعلقان بعدم املســــــــــاواة يف إجراءات اإلفتاء احلالية 
)اجلــــــــــزء اخلامس(  فاملطالبة األوىل تتعلق بكــــــــــون املنظمة الدولية املعنية، 
أّي الصنــــــــــدوق، هــــــــــي وحدها اليت جيوز هلا، عماًل باملادة الثانية عشــــــــــرة 
من مرفق النظام األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، أن 
تطعن يف قرار ليــــــــــس يف صاحلها صادر عن احملكمة اإلدارية أمام حمكمة 
العدل الدولية )وهي مســــــــــألة تناولتهــــــــــا احملكمة اإلدارية يف حكمها رقم 
3003 لعام 2011، بشــــــــــأن طلب الصنــــــــــدوق وقف تنفيذ احلكم رقم 
2867 الصــــــــــادر عــــــــــن احملكمة اإلدارية والذي اعتُــــــــــرب يف صاحل املتظلمة 
السيدة سايس غارسيا(  واملطالبة الثانية املتعلقة بعدم املساواة اإلجرائية 
هتم وضع املتظلمــــــــــة يف اإلجراءات احلالية أمام حمكمــــــــــة العدل الدولية، 
وعلــــــــــى األخص هتم جانبا مل يتناوله حكم احملكمة اإلدارية رقم 3003 
لعام 2011، لكن أثارته الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا نفسها، وهو كون 
الصنــــــــــدوق )بصفته الطرف املعارض يف هــــــــــذه القضية( هو وحده الذي 
ميكنه أن يتوجه إىل حمكمة العدل الدولية مباشــــــــــرة، وأن كل مراسالهتا 
ومستنداهتا املقدمة إىل حمكمة العدل الدولية ينبغي أن متر عرب الصندوق 
مث أفرد القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد الوضعني املختلفني   -  4
للمتظلمة والصنــــــــــدوق يف إجراءات الفتوى احلالية )اجلزء الســــــــــادس(  
ويذكــــــــــر بأن نفس املشــــــــــكل قد دفع باجلمعية العامــــــــــة لألمم املتحدة يف 
عــــــــــام 1995 إىل إلغاء إجراء إعادة النظر الــــــــــذي كانت حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة تقوم به ألحــــــــــكام احملكمة اإلدارية لألمــــــــــم املتحدة، واضعة يف 
االعتبار مبدأ املســــــــــاواة بني األطراف  ويف خالل إجراءات الفتوى هذه 
أمام حمكمة العدل الدولية، واجهت املتظلمة األصلية، الســــــــــيدة سايس 
غارســــــــــيا، صعوبات )نامجة عن اعتمادهــــــــــا على الصندوق حىت يف جمرد 
إحالة املســــــــــتندات إىل حمكمة العدل الدولية(، تطلبت تدخل قلم حمكمة 

العدل مرتني، واضعًا يف اعتباره حسن إقامة العدل 
مث ينكب القاضي كنســــــــــادو ترينداد يف اجلزء السابع من   -  5
رأيه املستقل، على دراسة انعدام تكافؤ وسائل الدفاع باعتباره مشكاًل 

متواتــــــــــراً يف إجــــــــــراءات املراجعة من النوع الذي تقــــــــــوم به حمكمة العدل 
الدوليــــــــــة  ويبــــــــــدأ بالتحذير من أنه، على الرغم مــــــــــن أن املرء يواجه هنا 
 مبــــــــــادئ عامة من مبــــــــــادئ القانون من قبيل مبدأ تكافؤ وســــــــــائل الدفاع 
)égalité des armes( أمــــــــــام احملاكم واهليئات القضائية، ومبدأ حســــــــــن 
إقامة العدل، فإن الواقع هو أن هذا املشــــــــــكل ظل قائمًا لألسف ملا يزيد 
على نصف قرن )56 سنة(، “على حساب األفراد، باعتبارهم موضوعًا 

للحقوق مبوجب القانون اإلداري الدويل، أو قانون األمم املتحدة” 
مث ينتقــــــــــل لتقــــــــــدمي نبذة عــــــــــن الفتاوى اخلمس الســــــــــابقة   -  6
املندرجــــــــــة يف نفــــــــــس الفئة، والصــــــــــادرة عن حمكمة العــــــــــدل الدولية )يف 
1954 و1956 و1973 و1982 و1987(، والــــــــــيت ســــــــــبقت هذه 
الفتوى، حــــــــــىت يتأتى للمرء “تقدير الصعوبــــــــــات اليت تكابدها احملكمة 
عندمــــــــــا تواجه مفهومــــــــــًا يف القانون الدويل ســــــــــعى يف عبث إىل حتّدي 
الزمن )على غرار ما يفعله دعــــــــــاة املذهب الوضعي(”  وهذه الفتاوى 
هي فتوى 1954 املتعلقة بأثــــــــــر أحكام التعويض الصادرة عن احملكمة 
اإلدارية لألمم املتحدة؛ وفتوى 1956 بشــــــــــأن أحكام احملكمة اإلدارية 
ملنظمــــــــــة العمل الدولية الصــــــــــادرة بناًء على تظلمات ضد اليونســــــــــكو؛ 
وفتوى 1973 بشــــــــــأن إعادة النظر يف احلكــــــــــم رقم 158 الصادر عن 
احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛ وفتوى 1982 بشأن طلب إعادة النظر 
يف احلكم رقم 273 الصادر عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛ وفتوى 
حمكمة العدل الدولية لعام 1987 بشــــــــــأن طلب إعادة النظر يف احلكم 

رقم 333 الصادر عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة 
ويف هنايــــــــــة نبذته، خيلص القاضي كنســــــــــادو ترينداد إىل   -  7
القول إن “قوة اجلمود والسبات الفكري كانت هلا الغلبة يف هذا الصدد 
طيلة 56 سنة  فقد دأبت حمكمة العدل الدولية على اتباع هذا اإلجراء 
الشاذ )فيما يتعلق بإعادة النظر يف أحكام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل 
الدوليــــــــــة(، يف 2011 على غــــــــــرار ما كان عليه األمر يف عام 1956”، 
استناداً إىل “عقيدة زمن وىل تقول بعدم جواز مثول األفراد أمام حمكمة 
العدل الدولية ألهنم ليسوا من أشخاص القانون الدويل  وجنم عن ذلك 
هــــــــــذا اإلجراء املتحجر واملنتمي إىل مــــــــــا قبل التاريخ واملتحّدي للمنطق، 
 la bonne( واحلس السليم وملبدأ أساســــــــــي هو مبدأ حسن إقامة العدل
administration de la justice(”  مث يذكر بأنه طيلة اخلمس والستني 
ســــــــــنة املاضية، “صدرت عبارات اســــــــــتياء مربرة حيــــــــــال الوضع الراهن 
من قضاة )وحقوقيني أيضًا( من شــــــــــىت النظم واملذاهب القانونية”، من 
 أسالفه يف حمكمة العدل الدولية  ويف نظر القاضي كنسادو ترينداد، فإنه 
“ال غرابة يف ذلك، ما دمنا بصدد مبادئ أساســــــــــية من مبادئ القانون، 
من قبيل مبادئ حسن إقامة العدل وتكافؤ وسائل الدفاع، يف اإلجراءات 

القانونية )الدولية(” 
ويذكر كذلك )اجلزء الثامن( بأنه، رغم استمرار مشكل   -  8
عدم املساواة اإلجرائية )يف إجراءات مخس فتاوى حملكمة العدل الدولية، 
يف 1954 و1956 و1973 و1982 و1987(، أو مــــــــــا يوازي عدم 
املســــــــــاواة تلك، “فإن حمكمة العدل الدولية كانت متيل إىل تأكيد صحة 



278

القــــــــــرارات املعروضة عليها والصادرة عن احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة 
واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، سواء كانت يف صاحل املتظلمني 
األصليــــــــــني أم ال  وهكذا أيدت، يف فتاواها ألعــــــــــوام 1954 و1973 
و1982 و1987 القرارات السابقة للمحكمة اإلدارية لألمم املتحدة، 
يف حني أهنا يف فتواها لعام 1956 ويف هذه الفتوى، فعلت نفس الشيء 
فيما يتعلق بقرارات ســــــــــابقة للمحكمة اإلداريــــــــــة ملنظمة العمل الدولية 
)   (  ومع ذلك، فإن معاجلة مســــــــــألة عدم املساواة اإلجرائية، من قبيل 
اختاذ قرار بعدم عقد جلسات أثناء سري اإلجراءات، ظل وال يزال” يف 
اعتقاده، “أمراً غري مرضيًا بتاتًا: فبدل إجياد حل ملشكل قائم باستمرار، 

يتم االستسالم له” 

وملــــــــــا كان األمر كذلك، فإنه يبدو له من املالئم متامًا أن   -  9
يتم، خالل النظر يف املســــــــــألة يف هذا السياق، إنقاذ “أوجه التقدم الذي 
شهده قانون الشعوب يف عصرنا هذا بظهور األفراد كأشخاص للقانون 
الدويل وتوطيــــــــــد مركزهم ذاك، ومتكينهم من فرص اللجوء إىل القضاء 
مبفهومه الواسع )الشامل للمســــــــــاواة اإلجرائية(، ومتتيعهم حبق التقاضي 
وبالصفــــــــــة القضائية، على أمل أن يوىل االعتبار الالزم هلم يف إطار عمل 
القضاء اإلداري الدويل بصفة عامة )الشــــــــــامل إلجراء إعادة النظر بصفة 
خاصة( يف التطورات املقبلة”  وهذا ما يقوم به القاضي كنسادو ترينداد 

يف األجزاء الباقية من رأيه املستقل 

ويف اجلزء التاســــــــــع من رأيه، يتناول مسألة بروز األفراد   -  10
بصفتهم أشــــــــــخاصًا للقانون الدويل، متمتعني باألهلية القانونية الدولية  
ويبــــــــــدأ بإبراز تــــــــــراث كتابات “اآلباء املؤسســــــــــني” لقانون الشــــــــــعوب 
)فرانسيسكو دي فيتوريا، وألربيكو جينتيلي، وفرانسيسكو سواريس، 
وهيغــــــــــو غروســــــــــيوس، وصمويل بوفنــــــــــدورف، وكريســــــــــتيان وولف، 
وكورنيليوس فان بريكريشويك(، بشأن أشخاص قانون الشعوب  وبعد 
استعراض التطورات الفقهية الالحقة، يوجه االنتباه إىل أن ظهور القضاء 
الــــــــــدويل الدائم، ابتداًء من أوائل القرن العشــــــــــرين )بدًءا مبحكمة العدل 
لبلدان أمريكا الوســــــــــطى لعام 1907(، “قــــــــــد مسا يف الواقع على نظرة 
القضاء الدويل القائمة على املنظور الصرف للعالقات ما بني الدول” 

ويضيف قائاًل إن تعايش حماكم حقوق اإلنسان )احملكمة   -  11
األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان(، 
يف وقتنــــــــــا احلاضر، شــــــــــاهد علــــــــــى أن األفراد قد خولوا صفة أشــــــــــخاص 
القانون الــــــــــدويل، “املتمتعــــــــــني باألهلية اإلجرائيــــــــــة الدولية”  ويضيف 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائاًل إن األفراد، يف الواقع، “ظلوا دائمًا على 
 اتصال، مباشــــــــــر وغري مباشــــــــــر، مع النظام القانوين الــــــــــدويل  ففي حقبة 
ما بني احلربني، تشــــــــــهد على ذلك جتــــــــــارب األقليات ونظم االنتداب يف 
إطار عصبة األمم، مثاًل  وسار على درهبا، يف هذا الصدد، نظام الوصاية 
يف عصر األمم املتحدة، بصورة موازية لتطور آليات عديدة، حتت رعاية 
األمم املتحدة، على مّر السنني، للحماية الدولية حلقوق اإلنسان مبوجب 

اتفاقيات وخارج إطار االتفاقيات” 

ويف اجلزء العاشــــــــــر من رأيه املســــــــــتقل، يذكــــــــــر القاضي   -  12
كنسادو ترينداد كذلك بأن مسألة األهلية اإلجرائية لألفراد أمام حمكمة 
العدل الدولية، وسالفتها حمكمة العدل الدويل الدائمة، نظرت فيها فعاًل 
اللجنة االستشارية للحقوقيني الذين عينتهم عصبة األمم السابقة، لدى 
النظــــــــــر يف الصيغة األوىل للنظام األساســــــــــي حملكمة العدل الدويل الدائمة 
يف عام 1920  والرأي الذي كان ســــــــــائداً يف عام 1920 والقائل بأن 
“الــــــــــدول هي وحدها اليت هلا الشــــــــــخصية القانونيــــــــــة يف النظام الدويل” 
وهو الرأي الذي كرس يف املادة 34 )1( من النظام األساســــــــــي حملكمة 
العدل الدولية )حمكمة العدل الدويل الدائمة سابقًا( حىت اآلن “سرعان 
ما تعرض النتقاد شــــــــــديد من قبل مذهــــــــــب أكثر عقالنية يف تلك احلقبة 
)يف العشــــــــــرينات(”  ويف رأي القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فإن “اخليار 
الذي اســــــــــتقر عليه واضعو النظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة 
الســــــــــابقة، وشهد ترسبات مع مرور الوقت جتسدت يف النظام األساسي 
حملكمة العدل الدولية حىت الوقت الراهن، هو خيار أشد عرضة لالنتقاد 
إذا اعتربنــــــــــا أنه، حىت يف النصف األول من القرن العشــــــــــرين، كانت مثة 

جتارب يف القانون الدويل منحت مركزاً إجرائيًا دوليًا لألفراد” 
وأضاف بــــــــــأن هذا التطور الذي متثــــــــــل يف حق الفرد يف   -  13
تقدمي التماس دويل “شــــــــــهد تكثيفــــــــــًا وتعميمًا يف حقبة األمم املتحدة”، 
باعتمــــــــــاد نظام االلتماســــــــــات الفردية مبوجب بعــــــــــض معاهدات حقوق 
اإلنســــــــــان العاملية يف عصرنا هذا، باإلضافة إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان 
على الصعيد اإلقليمي  وشهدت مسألة جلوء األفراد إىل القضاء الدويل، 
يف إطار املساواة اإلجرائية، تطوراً ملحوظًا يف العقود األخرية  وأضاف 

القاضي كنسادو ترينداد قوله:
“إن املوقــــــــــف الدوغمائي املتخذ يف البدايــــــــــة يف عام 1920، 
مبناسبة إعداد واعتماد النظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة 
مل مينــــــــــع تلك احملكمة مــــــــــن أن تنكب فوراً على قضايا تتعلق مبعاملة 
األقليات وسكان مدن وأقاليم هلا نظام قانوين خاص  ويف احليثيات 
اليت وضعتها لدى نظرها يف هذه املســــــــــائل، جتاوزت حمكمة العدل 
الدويل الدائمة بعد العالقات مــــــــــا بني الدول، مراعية وضع األفراد 
أنفسهم )على غرار ما عليه األمر يف مجلة أمور، يف الفتوى املتعلقة 
باختصاص حماكــــــــــم دانتزيغ، 1928(  ومنــــــــــذ ذلك احلني، أصبح 
الطابع املصطنع هلا البعد بارزاً للعيان ومســــــــــلما به، حىت يف مرحلة 

مبكرة من اجتهاد حمكمة العدل الدويل الدائمة” 
مث يشري إىل أمثلة الحقة تسري يف نفس االجتاه، يف االجتهاد   -  14
القضائــــــــــي حملكمة العدل الدولية نفســــــــــها، وهي: قضيــــــــــة نوتبوم املتعلقة 
بازدواج اجلنسية )ليختنشتاين ضد غواتيماال، 1955(؛ والقضية املتعلقة 
بتطبيق اتفاقية عام 1902 اليت حتكم الوصاية على الرضع )هولندا ضد 
السويد، 1958(؛ وقضية حماكمة أسرى احلرب الباكستانيني )باكستان 
ضــــــــــد اهلند، 1973(؛ وقضية موظفي الواليات املتحدة الدبلوماســــــــــيني 
والقنصليــــــــــني يف طهران )الواليات املتحدة ضد إيران، 1980(؛ وقضية 
تيمور الشــــــــــرقية )الربتغال ضد أسرتاليا، 1995(؛ وقضية تطبيق اتفاقية 
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منع اإلبادة اجلماعية )البوســــــــــنة واهلرســــــــــك ضد يوغوسالفيا، 1996(؛ 
والقضايا الثالث املتعاقبة واملتعلقة باملساعدة القنصلية، وهي قضية بريرد 
)باراغواي ضــــــــــد الواليات املتحدة، 1998(، وقضيــــــــــة الغراند )أملانيا 
ضد الواليات املتحدة، 2001(، وقضية أبينا وآخرين )املكســــــــــيك ضد 

الواليات املتحدة، 2004( 

وأضاف أيضــــــــــًا قوله إنه يف تلــــــــــك القضايا، “كان من   -  15
بــــــــــني عناصرها الطاغية حتديداً عنصر الوضــــــــــع احملّدد لألفراد املتضررين 
مباشرة، وليس فقط املســــــــــائل اجملردة املتعلقة باملصلحة احلصرية للدول 
املتقاضيــــــــــة يف عالقاهتا فيما بينها”  وعالوة على ذلك، أشــــــــــار كذلك 
إىل أن احملكمــــــــــة، يف القضية املتعلقة باألنشــــــــــطة العســــــــــكرية يف أراضي 
الكونغو )محهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا، 2000(، اهتمت 
“باالنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل”؛ 
ويف القضيــــــــــة املتعلقة باحلدود الربيــــــــــة والبحرية بني الكامريون ونيجرييا 
)1996(، اهتمــــــــــت كذلــــــــــك “بضحايا الصدامات املســــــــــلحة”  ومن 
أحدث األمثلة اليت “جتاوز فيها اهتمام احملكمة منظور العالقات ما بني 
الدول” قضية املســــــــــائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم )بلجيكا 
ضد الســــــــــنغال، 2009( وتتعلــــــــــق مببدأ االختصــــــــــاص العاملي مبوجب 
اتفاقيــــــــــة األمــــــــــم املتحدة ملناهضــــــــــة التعذيب، والفتــــــــــوى املتعلقة بإعالن 
استقالل كوسوفو )2010(، وقضية أ ص  ديالو )غينيا ضد مجهورية 
الكونغو الدميقراطية 2010(، وتتعلق باحتجاز أجنيب وطرده، وقضية 
حصانــــــــــة الدولة من الوالية القضائية )أملانيا ضد إيطاليا، الطلب املضاد، 
2010(، وقضيــــــــــة تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشــــــــــكال 
التمييــــــــــز العنصري )جورجيا ضد االحتاد الروســــــــــي، 2011(، وقضية 

معبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند، 2011( 

وهكذا فإن “الطابــــــــــع املصطنع ملنظور اإلجراءات أمام   -  16
احملكمة القائم حصراً على العالقات ما بني الدول” “منظور ينكشف 
بوضــــــــــوح حبكم طبيعة بعض القضايــــــــــا املعروضة عليها”، ويظل عرضة 
للمزيــــــــــد من االنتقادات، لكونه مل يواكب تطور القانون الدويل  وهذا 
ما عليــــــــــه أمر إجراء إعادة النظر، كما هو األمــــــــــر يف إجراءات الفتوى 
هــــــــــذه املعروضة على احملكمة  فهذا منظور يتحّدى الزمن بإصراره على 
حجة عفا عليها الدهر هي حجة انعدام صفة التقاضي لدى األفراد يف 
هــــــــــذا النوع من إجراءات إعادة النظر أمام حمكمة العدل الدولية )اجلزء 
الثاين عشــــــــــر(  ويف هذا الصدد، يذكر القاضي كنســــــــــادو ترينداد، بأنه 
منــــــــــذ الدورة العاشــــــــــرة للجمعية العامة لألمم املتحــــــــــدة )1955(، قدم 
إليها األمني العام لألمم املتحدة آنذاك )داغ مهرشــــــــــولد( مذكرة معنونة 
“مشــــــــــاركة األفراد يف اإلجراءات أمام حمكمة العدل الدولية”، وأكد 
فيها علــــــــــى ضرورة وضع إجــــــــــراء منصف يف هذا اجملال الناشــــــــــئ، مع 
“إمكانية مشــــــــــاركة األفراد يف اإلجراءات أمام حمكمة العدل الدولية” 
باعتبارهــــــــــم موضوع حقوق  ويتابع القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائاًل، 
إنه هكذا “اعرُتف فعاًل منذ أواســــــــــط القرن العشرين، بالصفة القانونية 

 )procès equitable( الدولية لألفــــــــــراد وبضرورة ضمان حماكمة عادلة
)حىت يف إطار قانون املنظمات الدولية الناشئ(” 

ويف اجلزء الثالث عشــــــــــر من رأيه املستقل، يؤيد القاضي   -  17
كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بقوة “واجب ضمان املســــــــــاواة بــــــــــني األطراف يف 
اإلجراءات القانونيــــــــــة الدولية” أمام حمكمة العــــــــــدل الدولية، باعتبارها 
“ركنــــــــــًا مــــــــــن أركان حق اللجوء إىل العدالة مبفهومه الواســــــــــع”  وهلذه 
الغاية، يســــــــــتعرض مسامهة ما له صلة هبذه املســــــــــألة من اجتهاد احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنســــــــــان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان 
مث يقول إنه “من الثابت بشــــــــــكل راســــــــــخ يف القانــــــــــون اإلجرائي الدويل 
املعاصر، أن األطراف املتنازعــــــــــة متنح هلا نفس الفرصة لعرض حججها 
واالطالع على احلجج املدىل هبا والتعليق عليها وتقدمي األدلة املستنبطة 
منها، أثناء ســــــــــري اإلجــــــــــراءات”  كما أن “مبــــــــــدأ تقابل اخلصوم كرس 

حضوره يف أبرز اهليئات القضائية الدولية املعاصرة” 
وخصص القاضي كنســــــــــادو ترينداد اجلزء الرابع عشر   -  18
من رأيه املســــــــــتقل لـ “ضرورة ضمان أهلية وصفة التقاضي لألفراد أمام 
احملاكم الدولية، مبا فيها حمكمة العدل الدولية”، لضمان املســــــــــاواة بني 
األطراف يف اإلجراءات القانونية الدولية )باعتبار ذلك ركنًا من أركان 
احلق يف اللجوء إىل العدالة مبفهومه الواســــــــــع(، يف إطار إجراءات إعادة 
النظر مــــــــــن قبيل هذا اإلجراء املعروض يف هذه احلالة العينية  فبســــــــــبب 
“عقيدة متجاوزة، فرضت على هذه احملكمة منذ نشــــــــــأهتا التارخيية”، 
ال ميكن لألفراد أن ميثلوا أمامها ألهنم ال يزالون ال يعتربون أشــــــــــخاصًا 
من أشــــــــــخاص القانون الدويل  ويشري القاضي كنسادو ترينداد يف نربة 
انتقاديــــــــــة إىل أن النتيجة املرتتبة على ذلك هــــــــــو أن “املنظمات الدولية 
املعنيــــــــــة )بصفتها رب العمل( هي وحدها اليت هلا صفة التقاضي وأهلية 
التقاضــــــــــي أمام حمكمة العدل الدولية، ويتوقــــــــــف الفرد )املوظف( على 
قــــــــــرار رب العمل )فيما يتعلق باللجوء إىل هذه احملكمة(، وإذا عرضت 
املســــــــــألة على احملكمة، فإنه ال ميكن لــــــــــه أن ميثل أمامها  وهذه بالتأكيد 

حالة مزدوجة من عدم املساواة اإلجرائية أمام احملكمة العاملية” 
ويذهب القاضي كنسادو ترينداد يف مالحظاته اخلتامية   -  19
إىل القول إن والية حمكمة العدل الدولية يف جمال اإلفتاء تقدم فيما يبدو 
إطــــــــــاراً مالئمًا للنظر يف جوانب التقــــــــــدم املمكن إحرازه يف هذا اجملال، 
يتجاوز املنظور الضيق القائــــــــــم على العالقات ما بني الدول، ويتخطى 
“عقيــــــــــدة متجاوزة كليًا”، ال ســــــــــيما يف “حقبة ســــــــــيادة القانون على 
الصعيدين الوطين والــــــــــدويل من قبيل حقبتنا”  ولعل املغزى البليغ هلذا 
املوضوع يكمن يف أنه يتجاوز فيما يبدو املنظور غري املقنع القائم على 
العالقات ما بني الدول، وذلك متاشــــــــــيًا مع التطورات األخرية يف عدة 
جماالت من القانون الدويل املعاصر  وهذا يف نظره ما ال ميكن أن مير مر 
الكرام دون سرب أغواره يف حمكمة عاملية من قبيل حمكمة العدل الدولية  
فمشــــــــــاركة األفراد يف إجراءات إعادة النظر أمام حمكمة العدل الدولية 
من شأنه، يف نظره، أن يصون مبدأ تقابل اخلصوم، وهو مبدأ “أساسي 
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192 - حصانات الدول من الوالية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل(

الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2012

يف البحث عن احلقيقة وإحقاق العدل، وضمان تكافؤ وســــــــــائل الدفاع 
يف كامل اإلجراءات أمام احملكمة، وال غىن عنه حلسن إقامة العدل” 

ويف رأي القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد، فإن “هذا األمر   -  20
منطقــــــــــي ألن الشــــــــــخصية القانونية الدولية لألطــــــــــراف ينبغي أن تتطابق 
مع كامل أهليتها القانونيــــــــــة للمطالبة حبقوقها أمام احملكمة  وباإلضافة 
إىل ذلك، فإن مشــــــــــاركتها العلنية يف اإلجراءات أمام احملكمة تقر حق 
التعبري احلر لألطراف املتنازعة نفسها، بتخويلها فرصة التصرف بصفتها 
أشخاصًا حقيقية من أشخاص القانون  وهذا ما يوفر ملن حيسون بأهنم 
ضحايا ويلتمســــــــــون العدل شكاًل من أشكال اجلرب، مبسامهتهم املباشرة 
من خالل مشــــــــــاركتهم فيما تقوم به احملكمة نفســــــــــها من إعادة تشكيل 
للوقائــــــــــع وبت فيها”  وكل هذه االعتبارات جتعل املوضوع قيد النظر، 
يف رأيه، مالئمًا للمزيد من الدراســــــــــة املتأنية من اآلن فصاعداً  وخيلص 
إىل القول إنه “ملا كان على هذه احملكمة أن تؤدي وظائفها يف مستوى 

حتّديــــــــــات عصرنا هذا، باعتبارها حمكمة عــــــــــدل دولية، فإهنا ملزمة بأن 
تعرتف يف النهاية بأن األفراد أشخاص للقانون الدويل، قانون الشعوب 

يف عصرنا احلايل” 

إعالن القاضي غرينوود
يتفــــــــــق القاضي غرينوود مع حمكمة العــــــــــدل الدولية يف األجوبة اليت 
أدلــــــــــت هبا والتعليل الذي بنت عليه تلك األجوبة  ويعرب عن حتفظات 
جدية بشــــــــــأن الطابع األحادي اجلانب للنص املتعلق باللجوء إىل احملكمة 
يف املــــــــــادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام األساســــــــــي للمحكمة اإلدارية 
ملنظمة العمل الدولية وبشــــــــــأن صعوبة ضمان املســــــــــاواة بني املنظمة ربة 
العمل واملوظف  ويرى أنه مما ال شــــــــــك فيه أن الســــــــــيدة سايس غارسيا 
موظفة يف الصندوق  وكان سيؤيد أمراً يوجب على الصندوق أن يدفع 
على األقل جزًءا مما ُطلب من املصاريف القانونية اليت تكبدهتا الســــــــــيدة 

سايس غارسيا 

يف 3 شباط/فرباير 2012 أصدرت حمكمة العدل الدولية حكمها 
يف القضية اليت تتعلــــــــــق حبصانات الدول من الوالية القضائية )أملانيا ضد 

ل اليونان(  إيطاليا: مع تدخُّ
لة على النحو التــــــــــايل: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، والقاضــــــــــي اخلاص غايا، 

ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 139( على النحو التايل:
   “

إن احملكمة،
بأغلبية اثين عشر صوتًا مقابل ثالثة أصوات،  )1(

تقــــــــــرر أن اجلمهوريــــــــــة اإليطالية قد خالفــــــــــت التزامها باحرتام 
احلصانة الــــــــــيت تتمّتع هبا مجهورية أملانيا االحتاديــــــــــة مبوجب القانون 
الــــــــــدويل عندمــــــــــا مسحت برفع دعــــــــــاوى مدنية ضدها اســــــــــتناداً إىل 
انتهاكات للقانون اإلنســــــــــاين الدويل ارتكبها الرايخ األملاين الثالث 

بني عامي 1943 و1945؛

املؤّيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبّنونة، 

وسكوتنيكوف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛
املعارضون: القضاة كنســــــــــادو ترينداد، ويوسف؛ والقاضي 

اخلاص غايا؛
بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )2(

تقرر أن اجلمهورية اإليطالية خالفت التزامها باحرتام احلصانة 
اليت تتمتع هبا مجهورية أملانيا االحتادية مبوجب القانون الدويل عندما 

اختذت تدابري حجز على فيلال فيغوين؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبّنونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي اخلاص غايا؛
املعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )3(
تقــــــــــرر أن اجلمهوريــــــــــة اإليطالية قد خالفــــــــــت التزامها باحرتام 
احلصانة اليت تتمتــــــــــع هبا مجهورية أملانيا االحتاديــــــــــة مبوجب القانون 
الدويل من خالل إعالهنا إمكانية النفاذ يف إيطاليا لقرارات احملاكم 
اليونانية الصادرة بشأن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املرتكبة 

يف اليونان بواسطة الرايخ األملاين الثالث؛
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املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبّنونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي اخلاص غايا؛
املعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )4(
تقــــــــــرر أن على اجلمهورية اإليطالية، أن تعمل من خالل ســــــــــّن 
التشــــــــــريعات املالئمة أو اللجوء إىل طرائق أخرى ختتارها مبعرفتها، 
على ضمان وقف ســــــــــريان القرارات الصــــــــــادرة عن حماكمها وعن 
السلطات القضائية األخرى اليت تتعّدى على احلصانة اليت تتمّتع هبا 

مجهورية أملانيا االحتادية مبوجب القانون الدويل؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا، والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبّنونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي اخلاص غايا؛
املعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

باإلمجاع،  )5(
ترفض مجيــــــــــع الدفوع األخــــــــــرى املقدمة من مجهوريــــــــــة أملانيا 

االحتادية” 
*

*  *
وذيّــــــــــل كل من القضاة كوروما وكيث وبّنونة حكم احملكمة برأي 
مستقل، وذّيل كل من القاضيني كنسادو ترينداد ويوسف حكم احملكمة 

برأي خمالف، وذّيل القاضي اخلاص غايا حكم احملكمة برأي خمالف 
*

*  *
تاريخ القضية ووقائعها )الفقرات 20 - 36( أواًل - 

تشــــــــــري احملكمة إىل أنه يف 23 كانون األول/ديسمرب 2008 قّدمت 
مجهورية أملانيا االحتادية )املشار إليها فيما يلي بوصفها “أملانيا”( إىل قلم 
احملكمة طلبًا ملباشرة إجراءات ضد اجلمهورية اإليطالية )يشار إليها فيما 
يلــــــــــي بوصها “إيطاليا”(  ويتصل ذلك مبنازعة ناشــــــــــئة عن “انتهاكات 
لاللتزامــــــــــات املقررة مبوجــــــــــب القانون الدويل” مدَّعى بــــــــــأن إيطاليا قد 
ارتكبتها من خالل ممارســــــــــاهتا القضائية “عندمــــــــــا مل حترتم احلصانة من 
الوالية القضائية اليت     تتمّتع هبا أملانيا مبوجب القانون الدويل”  وتشري 
احملكمة كذلك إىل أهنا من خالل أمر مؤرخ 4 متوز/يوليه 2011 أذنت 
لليونان بالتداخل يف القضيــــــــــة بوصفها ال طرف، مبعىن أن هذا التداخل 
مقيَّد بأحكام احملاكم اليونانية اليت ُأعلن أهنا ســــــــــارية يف إيطاليا  وبعدها 
تصــــــــــف احملكمة باختصار اخللفية التارخيية والوقائعية للقضية وال ســــــــــيما 

اإلجراءات املتصلة بسري الدعوى املرفوعة أمام احملاكم اإليطالية بواسطة 
الرعايا اإليطاليني واليونانيني 

موضوع النزاع واختصاص احملكمة )الفقرات 37 - 51( ثانيًا - 
مــــــــــن حيــــــــــث املضمون، تطلــــــــــب أملانيا إىل احملكمــــــــــة، أن ختُلص إىل 
أن إيطاليــــــــــا مل حتــــــــــرتم احلصانة من الوالية القضائية الــــــــــيت تتمتع هبا أملانيا 
مبوجــــــــــب القانون الدويل، عندما أتاحت رفــــــــــع دعاوى مدنية ضدها يف 
احملاكم اإليطالية سعيًا للحصول على تعويضات عن األضرار النامجة عن 
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املرتكبة بواسطة الرايخ األملاين الثالث 
خالل احلــــــــــرب العاملية الثانية  كما أن إيطاليا قد انتهكت حصانة أملانيا 
عندمــــــــــا اختذت تدابري حجز على فيلال فيغوين وهي من ممتلكات الدولة 
األملانية الواقعة يف األراضي اإليطالية، كما أهنا انتهكت حصانة أملانيا من 
الوالية القضائية بإعالهنا سريان أحكام احملاكم املدنية اليونانية يف إيطاليا 
وهي األحكام الصادرة ضد أملانيا، على أســــــــــاس قوانني مماثلة لتلك اليت 

استندت إليها الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإليطالية  
ومــــــــــن جانبها تطلب إيطاليا إىل احملكمة أن حتكم بأن دعاوى أملانيا 
ال تقوم على أســــــــــاس ومن مث ترفضها بصرف النظر عن الدفوع املتصلة 
بتدابري احلجز املتخــــــــــذة ضد فيال فيغوين، حيث إن املدَّعى عليه يف هذه 
ح للمحكمة أن لن يكون لديه اعرتاض على أن تأمره احملكمة  النقطة يوضِّ
بأن ينهي العمل بالتدابري املذكورة  ويف املذكرات اليت رّدت هبا إيطاليا 
فقد قدَّمت مطالبة مضادة “فيما يتصل مبســــــــــألة التعويضات املســــــــــتحقة 
للضحايا اإليطاليني الذين تعرضوا لالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 
الدويل املرَتكبة بواســــــــــطة قوات الرايخ األملاين الثالث”؛ وهذه الدعوى 
رفضتهــــــــــا احملكمة يف احلكم الصادر بتاريــــــــــخ 6 متوز/يوليه 2010 على 
أســــــــــاس أهنا ال تدخل ضمن اختصاص احملكمة ومن مث فهي غري مقبولة 

مبقتضى الفقرة 1 من املادة 80 من قواعد احملكمة 
وتشــــــــــري احملكمة إىل أن طلب إيطاليا ُقدِّم على أســــــــــاس املادة 1 من 
االتفاقية األوروبية لتسوية املنازعات بالطرق السلمية، وتقضي أحكامها 

مبا يلي:
“ترفع األطراف السامية املتعاقدة إىل حمكمة العدل الدولية، من 
 أجل البّت فيها، مجيع املنازعات القانونية الدولية اليت قد تنشأ بينها 

مبا يف ذلك على وجه اخلصوص تلك اليت تتصل مبا يلي:
تفسري معاهدة؛ )أ( 

أّي مسألة من مسائل القانون الدويل؛ )ب( 
ل  وجود أّي حقيقة من شــــــــــأهنا، يف حال ثبوهتا، أن تشكِّ )ج( 

خرقًا اللتزام دويل؛
طبيعة أو حجم التعويض الــــــــــذي يقدَّم عن انتهاك التزام  )د( 

دويل” 
وتالِحظ احملكمــــــــــة أن الفقرة الفرعية )أ( مــــــــــن املادة 27 من نفس 
االتفاقيــــــــــة تقيِّد نطاق ذلك الصّك من حيــــــــــث الزمن مع التأكيد بأنه لن 
ينطبق على “املنازعات املتصلة حبقائق أو حاالت سابقة على نفاذ هذه 
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االتفاقية بني أطراف النــــــــــزاع”  وهي تذكر يف هذا الصدد أن االتفاقية 
دخلت حيِّز النفاذ بني أملانيا وإيطاليا يف 18 نيسان/أبريل 1961 

 وبعــــــــــد مالحظــــــــــة أن الدعــــــــــاوى املرفوعة من جانــــــــــب أملانيا تتصل 
بـــــــــــــ “املنازعات القانونية الدولية” ضمن نطاق مــــــــــا تقصد إليه املادة 1 
على النحو املذكور أعاله، بني دولتني كانت كلتامها أطرافًا يف االتفاقية 
الدوليــــــــــة املذكورة أعاله يف التاريــــــــــخ الذي ُقدِّم فيه الطلب، جتد احملكمة 
 أن الشــــــــــرط الوارد يف املادة 27 أعــــــــــاله بفرض قيد حبكم الزمن هو أمر 
ال ينطبق على دعاوى أملانيا  ويف واقع األمر فإن “احلقائق أو احلاالت” 
اليت أّدت إىل نشوب النزاع املعروض على احملكمة نشأت بفعل األحكام 
القضائية اإليطالية اليت أنكرت احلصانة من الوالية اليت طالبت هبا أملانيا، 
ومــــــــــن خالل تدابري تقييدية انطبقت على ممتلكات ختص أملانيا  على أن 
احملكمة تالحظ أنــــــــــه مت اختاذ تلك القرارات والتدابري بني عامي 2004 
و2011 أّي بعــــــــــد فرتة طويلة من دخول االتفاقية األوروبية حيِّز النفاذ 

بني األطراف  وعليه، فاحملكمة خمتصة بالنظر يف النزاع ذي الصلة 

وتالِحــــــــــظ احملكمة أنه فيما مل خيتلف الطرفان على التحليل املوضح 
أعــــــــــاله، فقد جادال من الناحية األخرى بشــــــــــأن نطاق والية احملكمة يف 
ســــــــــياق بعض الدفوع املطروحة من جانــــــــــب إيطاليا، واملتصلة مبا ُيدَّعى 
بأنه عدم هنوض أملانيا بالتزامها بدفع التعويضات إىل الضحايا اإليطاليني 
 واليونانيني عن اجلرائم املرتكبة بواسطة الرايخ األملاين الثالث يف األعــوام 
1943 - 1945  وهــــــــــي تذكر يف هذا الصدد أنه برغم أنه مل ُيطَلب 
منها البّت يف مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت أملانيا تتحّمل واجبًا بالتعويض جتاه 
الضحايا اإليطاليني عن اجلرائم املرتكبة بواســــــــــطة الرايخ األملاين الثالث، 
إاّل أهنا قــــــــــررت مبوجب أمر مؤّرخ 6 متوز/يوليــــــــــه 2010 أن الدعوى 
املضادة اليت رفعتها إيطاليا ال ســــــــــبيل إىل قبوهلا  وبرغم ذلك فال بد أن 
تقرِّر ما إذا كان عدم اضطالع دولة ما على حنو كامل بواجب التعويض 
املُفرَتض أن تتحمله ميكن أن يكون له أثر يف القانون فيما يتصل بوجود 
ونطاق احلصانة من الوالية القضائية بالنسبة للدولة املذكورة أمام احملاكم 
األجنبية  وتالحظ احملكمة أنه إذا ما جاء الرّد باإلجياب فالســــــــــؤال الثاين 
سوف يتعّلق مبا إذا كان لدى احملاكم اإليطالية، يف ظل الظروف احملّددة 
للقضية، ومع مراعاة ســــــــــلوك أملانيا بالذات بشأن مسألة التعويض، من 

األسس الكافية اليت تتيح هلا صرف النظر عن حصانة أملانيا 

االنتهاكات املّدعى بوقوعها حلصانة أملانيا من الوالية   ثالثًا - 
 بالنسبة للدعاوى املرفوعة من جانب املّدعني اإليطاليني 

)الفقرات 52 - 108(

تنظر احملكمة أواًل يف املســــــــــائل اليت أثريت من خالل أول دفع مقدَّم 
من أملانيا، وتتعّلق مبا إذا كانت احملاكم اإليطالية عندما مارســــــــــت الوالية 
القضائية على أملانيا فيما يتصل بالدعاوى املرفوعة أمامها بواسطة مّدعني 
إيطاليني خمتلفني، قد شّكل سلوكها انتهاكًا اللتزام إيطاليا بإقرار حصانة 

أملانيا من الوالية القضائية 

املسائل املعروضة على احملكمة   - 1 
)الفقرات 52 - 61(

تبدأ احملكمــــــــــة مبالحظة أن اإلجراءات القضائية يف احملاكم اإليطالية 
استمدت أصوهلا من أفعال ارتكبتها القوات املسلحة األملانية وغريها من 
أجهــــــــــزة الرايخ األملاين الثالث  وهــــــــــي متيِّز بني ثالث فئات من القضايا: 
األوىل تتعلّــــــــــق بقتل املدنيني على نطاق واســــــــــع يف اإلقليم احملتل كجزء 
من سياســــــــــة أعمال انتقامية على حنو ما جّسدته املذابح املرتكبة يف 29 
حزيران/يونيه 1944 يف ســــــــــيفيتلال يف فال دي شــــــــــيانا وكورنيا وسان 
بنكراســــــــــيو على يد أعضاء فرقة )هريمان غورنغ( من القوات املســــــــــلحة 
األملانية  وقد انطوى ذلك على مصرع 203 من املدنيني الذين اقتيدوا 
كرهائن بعد أن أقَدم مقاتلو املقاومة على قتل أربعة جنود أملان قبل أيام 
قليلــــــــــة  والثانية تتعّلق بأفراد من الســــــــــكان املدنيني الذين مت ترحيلهم من 
إيطاليا مثل الســــــــــيد لوجيي فريين إىل ما كان يشكل من ناحية املضمون 
أعمال السخرة يف أملانيا  أما الثالثة فتتعّلق بأعضاء من القوات اإليطالية 
املســــــــــّلحة الذين ُحرموا من وضع أسري احلرب وبالتايل من أوجه احلماية 
اليت ينطوي عليها هذا الوضع الذي كانوا يستحقونه فيما مت استخدامهم 

بدورهم بوصفهم عمااًل للسخرة 
وفيما جتد احملكمة أن ليس من شك بأن هذا السلوك كان انتهاكًا 
خطــــــــــرياً للقانون الدويل للصراع املســــــــــّلح املنطبــــــــــق يف الفرتة 1943-
1945، فهي ترى أهنا ليست مدعّوة للبّت فيما إذا كانت هذه األفعال 
غري مشــــــــــروعة وتلك نقطــــــــــة ال تلقى معارضة، ولكــــــــــن فيما إذا كانت 
احملاكــــــــــم اإليطالية ُملَزمة باالعرتاف حبصانة أملانيــــــــــا يف إطار اإلجراءات 
القضائية املتصلة بالدعاوى املطالبة بتعويض ناجم عن تلك األفعال  ويف 
 هذا الســــــــــياق تالحظ احملكمة أن مثة قدراً كبرياً من االتفاق بني الطرفني 
فيما يتصل حبقيقة أن احلصانة ينّظمها القانون الدويل وأهنا ليست مسألة 
من املســــــــــائل التقديرية، وهي تؤّكد أنه على النحو املرعي بني األطراف 
فإن احلق يف احلصانة ال ميكن اســــــــــتقاؤه إاّل مــــــــــن القانون الدويل العريف، 
ومــــــــــن مث فعلى احملكمة أن تبّت طبقــــــــــًا للمادة 38 )1( )ب( من نظامها 
األساســــــــــي، فيمــــــــــا إذا كان “العرف الدويل” بوصفــــــــــه قرينة من قرائن 
ممارســــــــــة عامة مقبولة بوصفها قانونًا” أمراً قائمًا ويضفي احلصانة على 

الدول، ويف هذه احلالة فما هو نطاق ومدى تلك احلصانة 
وتالحــــــــــظ احملكمة أنــــــــــه فيما ثار الكثري من النقاش بشــــــــــأن األصول 
اليت انبثقت عنهــــــــــا حصانة الدول وحتديد املبادئ اليت قامت عليها تلك 
احلصانة يف املاضي، فإن جلنة القانون الدويل خلصت يف عام 1980 إىل 
أن حكم حصانة الدول كان “مقبواًل كقاعدة عامة من قواعد القانون 
الــــــــــدويل العريف املتجّذر بقوة يف صميم املمارســــــــــة احلالية للدول”  ويف 
رأي احملكمة فإن هذا االستنتاج قام على أساس استقصاء واسع النطاق 
ملمارســــــــــة الدول مث تأّكد من واقع سجل التشريعات الوطنية والقرارات 
القضائية وتعليقات الدول على ما أصبح ُيعَرف بأنه اتفاقية األمم املتحدة 
بشــــــــــأن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية )املذكورة أدناه 
بأهنا “اتفاقية األمم املتحدة”(  وهي ترى أن هذه املمارسة توّضح أنه، 
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سواء طلبت الدول احلصانة لنفسها أو طالبت بإضفائها على غريها، فإن 
الدول تنطلق عادة على أســــــــــاس أن مثة حقًا يف احلصانة مبوجب القانون 
الدويل، فضاًل عن التزام مواِكب من جانب الدول األخرى باحرتام تلك 

احلصانة والعمل على وضعها موضع التنفيذ 

وتالحــــــــــظ احملكمة أن الطرفني بينهما اتفاق عام فيما يتصل بصحة 
وأمهية حصانــــــــــة الدول كجزء من القانون الــــــــــدويل العريف، وإن كانت 
تالحــــــــــظ مع ذلك اختالف آرائهما بشــــــــــأن ما إذا كان القانون املنطبق، 
علــــــــــى حنو ما ترى أملانيا، هو الذي حيّدد نطاق ومدى حصانة الدول يف 
الفــــــــــرتة 1943 - 1945، أّي يف وقت وقوع األحداث اليت تســــــــــّببت 
يف مباشــــــــــرة اإلجراءات القضائية املرفوعة أمام احملاكم اإليطالية، أو أنه، 
على حنو ما ترى إيطاليا، هو القانون املنطبق وقت رفع الدعاوى ذاهتا  
وتذكر احملكمة أنه طبقًا للمبدأ الوارد يف املادة 13 من مواد جلنة القانون 
الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليًا، فإن مدى 
تالؤم أّي فعل مع القانون الدويل ال ميكن حتديده إاّل باإلحالة إىل القانون 
الســــــــــاري وقت وقوع الفعل  ومبا أن األفعال اإليطالية ذات الصلة، أّي 
رفض احلصانة وممارســــــــــة الوالية القضائية بواســــــــــطة احملاكم اإليطالية مل 
حتدث إاّل عندما بدأت مباشــــــــــرة اإلجراءات القضائية من جانب احملاكم 
اإليطالية، فاحملكمة ختلص إىل أن عليها أن تتدارس وتطبِّق قانون حصانة 
الدول على النحو الذي كان قائمًا وقت مباشــــــــــرة اإلجراءات القضائية 
اإليطالية بــــــــــداًل من ذلك الذي كان قائمًا يف الفرتة 1943 - 1945  
ودعمــــــــــًا هلذا االســــــــــتنتاج تضيف احملكمة أن قانــــــــــون احلصانة هو قانون 
م ممارسة الواليات القضائية  إجرائي بالضرورة حبكم طبيعته، حيث ينظِّ
، ومن مث فهو متميِّز متامًا عن القانون املوضوعي  فيما يتصل بسلوك معنيَّ

الذي حيدِّد ما إذا كان هذا السلوك مشروعًا أو غري مشروع 

وتالحظ احملكمة أن الطرفني خمتلفان كذلك بشــــــــــأن نطاق ومدى 
األخــــــــــذ بقاعدة حصانة الدول  وبرغم أن كليهما يوافق على أن الدول 
تستحق بشكل عام احلصانة فيما يتصل بأفعال السلطة السيادية، فإهنما 
خيتلفان بشأن ما إذا كانت احلصانة تنطبق على األفعال اليت ُتقِدم عليها 
القوات املســــــــــلحة لدولة ما )وسائر أجهزة الدولة اليت تتصرف بالتعاون 
مع القوات املسلحة( يف سياق إدارة نزاع مسّلح، فرتى أملانيا أن احلصانة 
منطبقة، وأن ليس هناك تقييد ُيعتد به ويتعلق باحلصانة اليت تســــــــــتحقها 
الدولة فيما يتصل باألحكام الســــــــــيادية  أما إيطاليا فرتى من جانبها أن 
أملانيــــــــــا ليس من حقها احلصانة فيما يتعلق بالقضايا املرفوعة أمام احملاكم 
الدولية، وذلك لســــــــــببني: األول أن احلصانة بالنســــــــــبة ألعمال الســــــــــلطة 
اآلمرة ال متتد لتشمل التعّديات أو اجلنايات اليت تسّبب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلف املمتلكات على حنو مــــــــــا ُيرتَكب على أراضي دولة 
احملكمــــــــــة  وثانيًا، أنه بصرف النظر عن مكان وقوع األفعال ذات الصلة 
فــــــــــإن أملانيا ال تســــــــــتحق احلصانة ألن هذه األفعــــــــــال انطوت على أفدح 
االنتهاكات لقواعد القانون الدويل القطعية الداللة، اليت ال تتوافر بالنسبة 
هلا ُســــــــــبل بديلة للتعويض  ومن جانبها فإن احملكمة تتعاَمل مع كل من 

دفوع إيطاليا على حدة 
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ترى احملكمة أهنا ليســــــــــت مدعوة يف اإلجــــــــــراءات القضائية احلالية 
حلّل املسألة املتعلقة مبا إذا كان مثة “استثناء للجرم” يف القانون الدويل 
العريف من حصانة الدول املنطبق على أفعال الســــــــــلطة الســــــــــيادية بشكل 
عام  إن املســــــــــألة املطروحة على احملكمة تقتصــــــــــر على األفعال املرتكبة 
يف إقليم دولة احملكمة بواســــــــــطة القوات املسلحة لدولة أجنبية وبواسطة 
أجهزة أخرى للدولة تعمل بالتعاون مع تلك القوات املسلحة يف سياق 

إدارة نزاع مسّلح 
وتبــــــــــدأ احملكمة بتــــــــــدارس ما إذا كانــــــــــت املادة 11 مــــــــــن االتفاقية 
األوروبية أو املادة 12 من اتفاقية األمم املتحدة تويل أّي دعم لدعوى 
إيطاليــــــــــا بأن الدول لن يكون مــــــــــن حقها احلصانة فيمــــــــــا يتعلق بنوعية 
األفعــــــــــال احملّددة أعاله  وهي توِضح أن ليس يف االتفاقيتني ما ميكن أن 
يكــــــــــون نافذاً بني األطراف على القضية احلالية فهما تنطبقان فقط بقدر 
ما أن أحكامهما وعملية اعتمادمها وتنفيذمها تلقي الضوء على مضمون 

القانون الدويل العريف 
واملادة 11 من االتفاقية األوروبية تطرح مبدأ اجلناية اإلقليمية على 

أسس واسعة:
“ليس لدولة متعاقدة أن تطالب باحلصانة من الوالية القضائية 
حملكمة يف دولــــــــــة متعاقدة أخرى يف الدعاوى اليت تتصل بالتعويض 
 عن ضــــــــــرر أصاب شــــــــــخصًا أو تلف حَلِــــــــــق مبمتلــــــــــكات مادية إذا 
ما حدثت الوقائع اليت سّببت الضرر أو التلف يف إقليم دولة احملكمة 
وإذا ما كان املتســــــــــبب يف الضرر أو التلف موجوداً يف ذلك اإلقليم 

وقت حدوث تلك الوقائع” 
على أن احملكمة تالحظ أن هذا البند ال بّد من قراءته يف ضوء املادة 

31 اليت تنص على ما يلي:
“ليــــــــــس يف هذه االتفاقية ما يؤثّــــــــــر على أّي حصانات أو مزايا 
تتمّتع هبا دولة متعاقدة فيما يتصل بأّي فعل أو أّي امتناع ُيعزى إىل 
قواهتا املســــــــــّلحة أو يتصل هبا لــــــــــدى وجودها يف إقليم دولة متعاقدة 

أخرى” 
وترى احملكمة أن املادة 31 تستثين من نطاق االتفاقية مجيع الدعاوى 
املتصلة بأفعال القوات املســــــــــلحة األجنبية، بصرف النظر عّما إذا كانت 
 تلــــــــــك القوات موجودة يف إقليم دولــــــــــة احملكمة مبوافقة الدولة املذكورة، 
وما إذا كانت أفعاهلا تتم يف وقت الســــــــــلم أو يف ظروف النزاع املسّلح  
وترى أن املادة 31 نافذة بوصفها “شــــــــــرط استثناء” يؤّدي إىل أن تقع 
حصانة الدولة بالنســــــــــبة ألعمال قواهتا املســــــــــلحة خارج نطاق االتفاقية 
متامًا ويلزم حتديدها باإلحالة إىل القانون الدويل العريف  ولكن من رأي 
احملكمة أن نتائج هذا األمر تتمثل يف أن إدراج “مبدأ اجلناية اإلقليمية” 
يف املــــــــــادة 11 مــــــــــن االتفاقية ال ميكن معاملته بوصفــــــــــه تأييداً للقول بأن 
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الدولة ليس من حقها احلصانة بالنســــــــــبة إىل اجلنايات املرتكبة بواســــــــــطة 
قواهتا املسلحة 

وتالحظ احملكمة أنه على خــــــــــالف االتفاقية األوروبية، فإن اتفاقية 
األمم املتحدة ال تضم بنداً صرحيًا يســــــــــتثين أفعال القوات املســــــــــلحة من 
نطاقهــــــــــا  ومع ذلك فتعليق جلنة القانون الــــــــــدويل على نص املادة 12 1 
يذكر أن البند ال ينطبق على “احلاالت اليت تشمل النزاعات املسلحة”  
وتالحظ احملكمة كذلك أنه ما من دولة جادلت بشأن هذا التفسري وأن 
دولتني من الدول اليت قامت حىت اآلن بتصديق االتفاقية أصدرتا إعالنني 
متطابقني بشــــــــــأن فهمهما بأن االتفاقية ال تنطبق على األنشطة املسّلحة 
مبا يف ذلك أنشــــــــــطة القوات املسلحة خالل نزاع مسّلح، واألنشطة اليت 
تقوم هبا القوات املســــــــــلحة لدولة ما يف إطار ممارستها واجباهتا الرمسية  
وختلــــــــــص احملكمة إىل أن إدراج املادة 12 يف االتفاقية ال ميكن أن يؤخذ 
على أنه يشكل أّي دعم لالدعاء بأن القانون العريف الدويل حيرم الدول 
من احلصانة يف دعاوى األضرار املتصلة بأفعال تســــــــــّبب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلــــــــــف املمتلكات، ويتم ارتكاهبــــــــــا يف إقليم دولة احملكمة 
بواســــــــــطة القوات املســــــــــلحة لدولة أخرى وما يرتبط هبا من أجهزة دولة 

أخرى يف سياق نزاع مسّلح 
ولدى التطرق إىل ممارســــــــــة الدول اليت تتم على شــــــــــكل تشريعات 
وطنية، تالحظ احملكمة أن تســــــــــعًا من الدول العشر املشار إليها بواسطة 
الطرفني على أهنا أصدرت تشــــــــــريعات حمــــــــــّددة ملوضوع حصانة الدول، 
قد اعتمدت أحكامًا مفادها أن الدولة ال تســــــــــتحق احلصانة فيما يتصل 
باجلنايات اليت تسبب الوفاة أو الضرر الشخصي أو تلف املمتلكات اليت 
حتــــــــــدث يف إقليم دولة احملكمة  وتالحظ احملكمة أن اثنني من هذه النظم 
األساسية يضمان أحكامًا تستثين من االنطباق الدعاوى القضائية املتصلة 
بأفعال القوات املسلحة األجنبية، كما تالحظ أنه فيما مل تعمل أّي من 
الدول السبع األخرى املشار إليها من جانب الطرفني على طرح أحكام 
يف تشــــــــــريعاهتا بشأن أفعال القوات املسلحة، فلم ُتدع احملاكم إىل تطبيق 
هذه التشريعات يف قضية تشمل القوات املسلحة لدولة أجنبية وما يتصل 

هبا من أجهزة الدولة العاملة يف سياق نزاع مسّلح 
بعد ذلك تتحول احملكمة إىل ممارسة الدول اليت تتخذ شكل أحكام 
صــــــــــادرة عن احملاكم الوطنية وتتصل حبصانة الــــــــــدول فيما يتعلق بأفعال 
القــــــــــوات املســــــــــلحة  ويف رأي احملكمة فإن هذه املمارســــــــــة تدعم القول 
 بأن حصانة الدول بالنســــــــــبة إىل أعمال الســــــــــلطة الســــــــــيادية تتسع فتمتد 
لتشمل الدعاوى القضائية املدنية عن األفعال اليت تسّبب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلف املمتلكات وترتكبها القوات املســــــــــلحة واألجهزة 

األخــــــــــرى التابعة لدولــــــــــة ما خالل إدارهتا نزاعًا مســــــــــلحًا حىت لو جرى 
ارتكاب األفعال ذات الصلة على أرض دولة احملكمة  وتالحظ احملكمة 
أن املمارســــــــــة يصحبها رأي الفقهاء على حنو ما يتبّدى يف املواقف اليت 
تتخذهــــــــــا الدول ويف األقضية الصادرة عن عــــــــــدد من احملاكم الوطنية مبا 
يوضح أهنا ارتأت أن القانون العريف الدويل يتطّلب احلصانة، وتذهب إىل 
أن ما يكاد يكون الغياب الكامل لفقه قضائي خماِلف أمر له أمهيته أيضًا 
على حنو ما هو احلال بالنسبة لغياب أّي بيانات صادرة من جانب الدول 
فيمــــــــــا يتصل بأعمال جلنة القانون الدويل املتعلقة حبصانة الدول واعتماد 
اتفاقية األمم املتحدة، أو يف أّي سياق آخر يؤكد على أن القانون العريف 
الدويل ال يتطّلب احلصانة يف تلك احلاالت على حنو ما أمكن للمحكمة 

أن تكتشفه 
 وبناًء على ما ســــــــــبق، ختلص احملكمــــــــــة إىل أن القانون الدويل العريف 
مــــــــــا زال يقتضي أن تضفــــــــــى احلصانة على الدولــــــــــة يف دعاوى اجلنايات 
املّدعى بارتكاهبا على أرض دولة أخرى بواسطة قواهتا املسّلحة وغريها 
من أجهزة الدولة يف سياق إدارة نزاع مسّلح  وتضيف أن هذه النتيجة 
تؤّكدهــــــــــا األحكام الصــــــــــادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنســــــــــان  
 وعليه، جتد احملكمــــــــــة أن قرار احملاكم اإليطالية برفــــــــــض احلصانة ألملانيا 

ال ميكن تربيره على أساس مبدأ اجلنايات اإلقليمي 

الدفع الثاين من إيطاليا: موضوع ومالبسات   - 3
 االّدعاءات يف احملاكم اإليطالية 

)الفقرات 80 - 106(
تالحــــــــــظ احملكمة أن الدفع الثاين إليطاليا الذي ينطبق، على خالف 
دفعها األول، على مجيع الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإليطالية، يتمّثل 
يف أن رفض احلصانة مربر على أساس الطابع اخلاص لألفعال اليت تشّكل 
موضوع الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اإليطالية واملالبسات اليت ُرفعت 
فيها تلك الدعاوى  وهناك ثالثة مســــــــــارات هلذا الدفع، أوهلا أن إيطاليا 
حتتّج بأن األفعــــــــــال اليت أّدت إىل الدعاوى شــــــــــّكلت انتهاكات خطرية 
ملبادئ القانون الدويل املنطبقة على إدارة النزاع املسّلح حيث وصلت إىل 
جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد اإلنسانية  ثانيًا، ترى إيطاليا أن قواعد 
القانون الدويل اليت جرت خمالفتها على هذا النحو إمنا هي قواعد آمرة  
ثالثًا، تدفع إيطاليًا بأن املّدعني ُحرموا من مجيع أشكال االنتصاف ومن 
مث فإن ممارســــــــــة الوالية القضائية من جانب احملاكم اإليطالية كانت أمراً 
ضروريًا بوصفه مسألة من مسائل امللجأ األخري  وتنظر احملكمة يف كل 
من هذه املسارات بالرتتيب، فيما تدرك أن إيطاليا دفعت يف اإلجراءات 
القضائية الشــــــــــفوية، بأن حماكمها كان من حقها رفض إسباغ احلصانة 

ب هلذه املسارات الثالثة  على أملانيا بسبب األثر املركَّ

فداحة االنتهاكات )الفقرات 81 - 91(
تالحظ احملكمة أن املســــــــــار األول يقوم على أســــــــــاس االفرتاض بأن 
القانــــــــــون الدويل ال يضفي احلصانــــــــــة على دولة ما أو أنه على األقل يقيِّد 
حقهــــــــــا يف احلصانة عندما تكون الدولة قــــــــــد ارتكبت انتهاكات خطرية 

تنص املادة 12 من اتفاقية األمم املتحدة على ما يلي:  1
“مــــــــــا مل تتفــــــــــق الدولتان املعنيتان على غري ذلك، ال جيوز لدولــــــــــة أن حتتج باحلصانة من 
الواليــــــــــة القضائية أمــــــــــام حمكمة دول أخرى، تكون من مجيع الوجــــــــــوه األخرى هي احملكمة 
املختصــــــــــة، يف دعــــــــــوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شــــــــــخص أو عن ضرر حلقه أو عن 
اإلضرار مبمتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدَّعي عزوه إىل الدولة، إذا 
كان الفعل أو االمتناع قد وقع كليًا أو جزئيًا يف إقليم تلك الدولة األخرى وكان الفاعل أو 

املمتنع موجوداً يف ذلك اإلقليم وقت حدوث الفعل أو االمتناع” 
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لقانون النزاع املســــــــــّلح  وهي تشــــــــــري إىل أنه يف القضية الراهنة فاحملكمة 
أوضحــــــــــت بالفعــــــــــل أن التصرفات اليت أقدمت عليها القوات املســــــــــلحة 
األملانيــــــــــة وغري ذلك من أجهزة الرايخ األملــــــــــاين الثالث، وهي اليت أّدت 
إىل رفع الدعاوى أمام احملاكم اإليطالية، إمنا كانت تشــــــــــّكل انتهاكات 
خطرية لقانون النزاع املسّلح حيث وصلت إىل حّد جرائم يؤمثها القانون 
الدويل  وترى احملكمة من مث أن املسألة إمنا تتمّثل فيما إذا كان من شأن 

هذه احلقيقة حرمان أملانيا من حقها يف احلصانة 
وتبــــــــــدأ احملكمة بالتســــــــــاؤل عّما إذا كان القانــــــــــون الدويل العريف قد 
تطــــــــــّور إىل النقطة اليت تصل إىل عدم اســــــــــتحقاق دولــــــــــة ما للحصانة يف 
حالة ارتكاب انتهاكات خطرية لقانون حقوق اإلنسان أو قانون النزاع 
املســــــــــّلح  وبعد تدارس ممارســــــــــات الدول واملمارســــــــــات الدولية ختلص 
احملكمــــــــــة إىل أنــــــــــه يف إطار القانون الدويل العــــــــــريف، على حنو ما هو عليه 
اآلن، فالدولــــــــــة ال حُتَرم من احلصانة مبقتضى حقيقة أهنا متهمة بارتكاب 
انتهــــــــــاكات خطرية لقانون حقوق اإلنســــــــــان الــــــــــدويل أو القانون الدويل 
للنزاع املســــــــــّلح  وعند وصوهلا إىل هذه النتيجة تؤّكد احملكمة على أهنا 
تقتصــــــــــر على معاجلة موضوع حصانة الــــــــــدول ذاهتا من الوالية القضائية 
حملاكم الدول األخرى، يف حني أن مسألة ما إذا كانت احلصانة تنطبق، 
وإىل أّي حــــــــــّد، يف الدعــــــــــاوى اجلنائية املرفوعة ضد مســــــــــؤول يف الدولة 

ليست مسألة مطروحة يف القضية احلالية 
 العالقة بني األحكام اآلمرة وقاعدة حصانة الدول 

)الفقرات 92 - 97(
بعد ذلك تتحّول احملكمة إىل املســــــــــار الثاين يف دفوع إيطاليا، وهو 
يؤّكد على وضعية األحــــــــــكام اآلمرة للقواعد اليت انتهكتها أملانيا خالل 
الفــــــــــرتة 1943 - 1945  وتالحظ أن هذا املســــــــــار من الدفوع ينطلق 
ل جزًءا من  مــــــــــن فرضية أن هناك تنازعًا بني األحكام اآلمرة اليت تشــــــــــكِّ
قانون النزاع املســــــــــلح وبني إضفاء احلصانة على أملانيا  وعليه، فبالنسبة 
إىل إيطاليا، وألن األحكام اآلمرة دائمًا ما تســــــــــبق أّي قاعدة غري متسقة 
من قواعد القانون الدويل، وألن القاعدة اليت تضفي احلصانة على الدولة 
أمام حماكــــــــــم دولة أخرى ال تتمتع مبركز األحــــــــــكام اآلمرة، فإن قاعدة 

احلصانة ال بد من صرف النظر عنها 
وتــــــــــرى احملكمة أن ليس مثة تنازع بني قاعدة أو قواعد من األحكام 
اآلمــــــــــرة وبني قاعــــــــــدة القانون العريف اليت تتطّلب مــــــــــن الدولة أن تضفي 
احلصانــــــــــة على دولة أخرى  وهلذا الغــــــــــرض، وبافرتاض أن قواعد قانون 
النزاع املسّلح اليت حتظر قتل املدنيني يف اإلقليم احملتل، أو ترحيل السكان 
املدنيني إىل حيث أعمال الســــــــــخرة وترحيل أســــــــــرى احلرب إىل حيث 
أعمال الســــــــــخرة، هي قواعد من األحكام اآلمرة، فإن احملكمة ترى أن 
ليــــــــــس هناك من تنــــــــــازع بني تلك القواعد وبني قواعــــــــــد حصانة الدول، 
حيث إن كلتا جمموعيت القواعد تعاجلان مسائل خمتلفة؛ فقواعد حصانة 
الــــــــــدول هي قواعد إجرائية يف طبيعتها وتقتصر على البّت فيما إذا كان 
حملاكم دولة ما احلّق يف ممارسة الوالية القضائية فيما يتصل بدولة أخرى 
من عدمه، وهي ال تتعّلق مبســــــــــألة ما إذا كان السلوك املتصل بالدعاوى 

املرفوعة مشروعًا أو غري مشروع  وهذا هو السبب يف أن تطبيق القانون 
املعاصر حلصانة الدول على اإلجراءات القضائية املتصلة بأحداث وقعت 
 يف الفــــــــــرتة 1943 - 1945 ال يتعّدى على املبــــــــــدأ القائل بأن القانون 

ال ينبغي تطبيقه بأثر رجعي لتحديد مسائل املشروعية واملسؤولية 
على أن احملكمة تالحظ يف القضيــــــــــة احلالية أن انتهاك القواعد اليت 
حتظــــــــــر القتل والرتحيل وأعمال الســــــــــخرة قد وقــــــــــع يف الفرتة 1943 - 
1945  وبرغم أن عدم مشــــــــــروعية هذه األفعال أمر مسّلم به صراحة 
من جانب مجيع األطراف املعنية، فإن تطبيق قواعد حصانة الدول للبّت 
فيما إذا كانــــــــــت احملاكم اإليطالية هلا االختصــــــــــاص بالنظر يف الدعاوى 
النامجــــــــــة عن هذه االنتهــــــــــاكات، ال ميكن أن ينطــــــــــوي على تعارض مع 
القواعد اليت تعّرضت لالنتهاك  وتضيف احملكمة بأن الدفع بشــــــــــأن أثر 
حلول األحكام الســــــــــيادية بداًل من قانون حصانــــــــــة الدول كان موضع 
رفــــــــــض من جانب احملاكم الوطنية، كما أن أحكام احملاكم اإليطالية اليت 
متثــــــــــل موضوعًا للدعاوى املرفوعة حاليًا هي القرارات الوحيدة الصادرة 
عــــــــــن حماكم وطنية قبلت املنطق الذي قامت عليه دفوع إيطاليا  وفضاًل 
عن ذلك، فهي تالحظ أن ليس من التشــــــــــريعات الوطنية املتصلة حبصانة 
الــــــــــدول ما أّدى إىل تقييد احلصانة يف احلــــــــــاالت املّدعي فيها بانتهاكات 

األحكام اآلمرة 
وختلــــــــــص احملكمة إىل أنه حــــــــــىت بافرتاض أن الدعــــــــــاوى يف احملاكم 
اإليطاليــــــــــة قد انطوت على انتهاكات لألحــــــــــكام اآلمرة فلم يتأثر بذلك 

انطباق القانون العريف الدويل بشأن حصانة الدول 

حجة “امللجأ األخري” )الفقرات 98 - 104(
تالحظ احملكمة أن املســــــــــار الثالث واألخري مــــــــــن الدفوع اإليطالية 
َر لديها ما يــــــــــربر حرمان أملانيا من  يتمثــــــــــل يف أن احملاكــــــــــم اإليطالية توافـَ
احلصانة اليت كان ميكن بغري ذلك أن تستحقها بعد فشل مجيع احملاوالت 
األخرى لضمــــــــــان تعويض لصاحل الفئات املختلفة مــــــــــن الضحايا الذين 

تشملهم اإلجراءات القضائية اإليطالية 
وترى احملكمة أهنا ال ميكن أن تقبل حجة إيطاليا بأن ما ُيدعى بأنه 
عوامــــــــــل التقصري يف تدابري أملانيا من أجل تعويــــــــــض الضحايا اإليطاليني 
قــــــــــد جعلت من حق احملاكــــــــــم اإليطالية حرمان أملانيا مــــــــــن احلصانة من 
الوالية القضائية  وهي ال جتد أساســــــــــًا يف ممارســــــــــات الدول اليت مت منها 
استقاء القانون العريف الدويل مبا يفيد بأن القانون الدويل جيعل استحقاق 
دولــــــــــة ما للحصانــــــــــة متوقفًا على وجود وســــــــــائل بديلــــــــــة فّعالة لضمان 
التعويض  وال يوجد يف التشــــــــــريعات الوطنية الصادرة بشأن املوضوع، 
وال يف قضــــــــــاء احملاكم الوطنية اليت نظرت يف االعرتاضات املســــــــــتندة إىل 
احلصانة، أّي قرينة تفيد بأن استحقاق احلصانة خاضع ملثل هذا الشرط 
 امُلسَبق  ومل تعمل الدول أيضًا على أن تدِرج أّي شرط من هذا القبيل، 
 ال يف االتفاقيــــــــــة األوروبية وال يف اتفاقية األمم املتحدة  وفضاًل عن ذلك 
ال يغيب عن نظر احملكمة مالحظة أن تطبيق أّي شــــــــــرط من هذا النوع، 
على فرض وجوده أصاًل، ســــــــــوف يتســــــــــم بصعوبة اســــــــــتثنائية يف جمال 
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املمارســــــــــة وال سيما يف سياق مثل ســــــــــياق القضية احلالية حيث كانت 
املطالبات موضع مناقشة مستفيضة على املستوى احلكومي الدويل 

وعليــــــــــه، ترفض احملكمــــــــــة دفع إيطاليا بأن أملانيــــــــــا ميكن أن حُتَرم من 
احلصانة على هذا األساس 

 األثر املتجمع للمالبسات اليت اعتمدت عليها إيطاليا 
)الفقرتان 105 و106(

تالحظ احملكمة أنه يف ســــــــــياق اإلجراءات القضائية الشــــــــــفوية فإن 
حمامي إيطاليًا ارتأى أن املســــــــــارات الثالثة للدفع الثاين من جانب إيطاليا 
كان من املفروض النظر إليها جمتمعة وذلك حبكم األثر الرتاكمي لفداحة 
االنتهاكات، ووضعية القواعد اليت تعّرضت لالنتهاك وغياب ُسبل بديلة 
للتعويــــــــــض ومن مث فاحملاكم اإليطالية كان هلــــــــــا مربرها يف رفض إضفاء 

احلصانة على أملانيا 
وتذكر احملكمة أهنا قررت فعاًل أن ليس من املسارات الثالثة حلجة 
إيطاليــــــــــا الثانية ما يرّبر حبد ذاته اإلجراءات اليت اختذهتا احملاكم اإليطالية، 
وهي ليســــــــــت مقتنعة بأن هذه املسارات ســــــــــوف يكون هلا أثرها إذا ما 
عوِملت بصورة مجاعية  وطبقًا للمحكمة، فبقدر ما أن احلجة املستندة 
إىل األثر املتجمِّع للمالبسات ُتفهم على أهنا تدل على ضرورة أن تعمل 
احملكمة الوطنية على املوازنة بني العوامل املختلفة بالعمل من ناحية أوىل 
علــــــــــى تقييم الــــــــــوزن الذي خيتص به كل منها، وعلى تقييم املالبســــــــــات 
املختلفة اليت ميكن من ناحية أخرى أن تربر ممارسة اختصاصها، مث العمل 
على تقدير أمهية املصاحل املتصلة حبماية احلصانة، فمن شأن هذا النهج أن 

يفضي إىل جتاهل الطابع اجلوهري حلصانة الدول 

االستنتاجات )الفقرتان 107 و108(  - 4
ترى احملكمة أن اإلجراء الذي اختذته احملاكم اإليطالية بعدم إضفاء 
احلصانــــــــــة على أملانيا، اليت ارتأت احملكمة أهنا من حقها مبوجب القانون 
الدويل العريف، إمنا يشّكل خرقًا لاللتزامات املرتتبة على الدولة اإليطالية 

إزاء أملانيا 
تدابري احلجز املتخذة على املمتلكات العائدة ألملانيا والواقعة  رابعًا - 

على األراضي اإليطالية الفقرات )109 - 120(
تشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أنــــــــــه يف 7 حزيران/يونيه 2007 قــــــــــام مّدعون 
يونانيون، اســــــــــتناداً إىل قرار صادر عن حمكمة استئناف فلورنسا بتاريخ 
13 حزيران/يونيــــــــــه 2006 ويقضــــــــــي بإعالن النفــــــــــاذ يف إيطاليا للحكم 
الصــــــــــادر عن حمكمة أول درجة يف ليفاديا باليونان، ليأمر أملانيا بأن تدَفع 
هلم تعويضًا، بإدراج دعوى قانونية يف سجل األراضي مبقاطعة كومو ضد 
فيلــــــــــال فيغوين وهي من ممتلكات الدولة األملانية وتقع قرب حبرية كومو  
وتشري احملكمة كذلك إىل أن أملانيا احتجت بأن مثل هذا التدبري باحلجز 
ينتهك احلصانة من اإلنفاذ اليت تســــــــــتحقها مبوجب القانون الدويل، وأن 
إيطاليــــــــــا من جانبها مل تعمل على تربير هذا التدبري  كما تالحظ احملكمة 
أن التهمــــــــــة ذات الصلة مت وقفها من أجل مراعــــــــــاة اإلجراءات القضائية 

املرفوعة أمام احملكمة يف القضية احلالية  وتالحظ احملكمة كذلك أن نزاعًا 
ما زال قائمًا بني األطراف بقدر ما أن إيطاليا مل تعرتف رمسيًا بأن التهمة 
القانونية املتصلة بفيلال فيغوين تشــــــــــّكل تدبرياً يتناىف مع التزاماهتا الدولية 

وال أهنا وضعت حّداً لآلثار املرتتبة عن ذلك التدبري 
 وتالحــــــــــظ احملكمة أن احلصانــــــــــة من اإلنفاذ الــــــــــيت تتمتع هبا الدول 
فيما يتعلق مبمتلكاهتا الواقعة علــــــــــى األراضي األجنبية إمنا متتد لتتجاوز 
احلصانــــــــــة من الوالية القضائية اليت تتمتع هبــــــــــا نفس الدول أمام احملاكم 
األجنبية  وحىت إذا ما صدر قانونًا حكم ضد دولة أجنبية، ويف ظروف 
ال تتيــــــــــح لتلك األخرية أن تطالب باحلصانة مــــــــــن الوالية القضائية، فال 
يرتتب على ذلك على أساس األمر الواقع، أن الدولة اليت صدر ضدها 
احلكــــــــــم ميكــــــــــن أن تصبح خاضعــــــــــة لتدابري تصدر باحلجــــــــــز وتنفَّذ على 
أراضــــــــــي دولة احملكمــــــــــة أو على أراضي دولة ثالثــــــــــة تنفيذاً للحكم ذي 
الصلة  وباملثل، فأّي تنازل من جانب دولة ما عن حصانتها من الوالية 
القضائيــــــــــة أمام حمكمــــــــــة أجنبية ال يعين حبّد ذاتــــــــــه أن الدولة قد تنازلت 
عن حصانتها من النفــــــــــاذ فيما يتصل مبمتلكات ختصها وتقع يف أراض 
أجنبية  وترى احملكمــــــــــة أن التمييز يف القضية احلالية بني قواعد القانون 
الــــــــــدويل العريف اليت تنّظــــــــــم احلصانة من اإلنفاذ، وبــــــــــني تلك اليت تنّظم 
احلصانة من الواليــــــــــة القضائية )وُتفَهم حرفيًا بأهنا حق الدولة يف أن ال 
ختضــــــــــع لدعاوى قضائية مرفوعة أمــــــــــام حماكم دولة أخرى( إمنا يعين أن 
للمحكمة أن تبّت بشــــــــــأن مســــــــــألة ما إذا كانت املطالبة املتعلقة بفيلال 
فيغــــــــــوين متّثل تدبرياً للحجز، ومبا ينتهــــــــــك حصانة أملانيا من اإلنفاذ بغري 
احلاجــــــــــة إىل البــــــــــّت يف ما إذا كانت قرارات احملاكــــــــــم اليونانية الصادرة 
ضــــــــــد أملانيا وتقضي مبنح تعويضات مادية عن األضرار ولألغراض اليت 
اخُتذ التدبري من أجل إنفاذها، تشــــــــــكل حبّد ذاهتا انتهاكًا حلصانة الدولة 

املذكورة من الوالية القضائية 
وانطالقــــــــــًا من املادة 19 من اتفاقية األمــــــــــم املتحدة، وبقدر ما أهنا 
تعكس القانون العريف يف هذه املســــــــــألة، ترى احملكمة أن هناك شــــــــــرطًا 
واحداً على األقل ال بــــــــــّد من تلبيته قبل إمكانية اختاذ أّي تدبري للحجز 
ُيتخــــــــــذ ضد ممتلكات ختص دولــــــــــة أجنبية: أن تكون هــــــــــذه املمتلكات 
مستخدمة لنشاط ال يتعلق بأغراض حكومية غري جتارية، أو أن الدولة 
اليت ختصها هذه املمتلكات قد أعربت صراحة عن موافقتها على اختاذ 
تدبــــــــــري باحلجز، أو أن الدولة املذكورة قــــــــــد خصصت املمتلكات ذات 
الصلــــــــــة للوفاء مبتطلبات دعوى قضائيــــــــــة  ومع ذلك ختلص احملكمة إىل 
أنــــــــــه من الواضح يف القضية احلاليــــــــــة أن املمتلكات اليت كانت موضوع 
تدبري احلجز ذي الصلة يتم اســــــــــتخدامها ألغراض حكومية وغري جتارية 
بصورة من الصور، ومن مث ألغراض تدخل ضمن املهام السيادية ألملانيا 
حيث إن فيلال فيغوين هي يف احلقيقة موقع مركز ثقايف يقصد إىل تعزيز 
املبادالت الثقافية بني أملانيا وإيطاليا  وتضيف احملكمة أن أملانيا مل يبدر 
منها بأّي صورة من الصور موافقة صرحية بالنســــــــــبة الختاذ تدبري كذلك 
املطــــــــــروح يف الدعوى القانونية أو أهنا مسحــــــــــت أن تكون فيلال فيغوين 

موضعًا لتلبية متطلبات دعاوى قضائية مرفوعة ضدها 
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ويف ضــــــــــوء هذه الظروف جتد احملكمة أن تســــــــــجيل دعوى قانونية 
ل انتهاكًا من جانب إيطاليا اللتزامها فيما يتصل  على فيلال فيغوين يشكِّ

باحلصانة اليت تستحقها أملانيا 

قرارات احملاكم اإليطالية بإعالن النفاذ يف إيطاليا لقرارات  خامسًا - 
احملاكم اليونانية اليت تؤّيد الدعاوى املدنية املرفوعة ضد أملانيا 

)الفقرات 121 - 133(

تالِحظ احملكمة أن أملانيا تشــــــــــكو يف دفعها الثالث من أن حصانتها 
من الوالية القضائية انُتهكت بفعل قرارات صادرة عن احملاكم اإليطالية 
حيث أعلنت نفاذ األحكام اليت صدرت عن احملاكم اليونانية ضد أملانيا 
يف إيطاليا بالنســــــــــبة للدعاوى النامجة عن مذحبة ديســــــــــتومو اليت ارتكبتها 

القوات املسلحة للرايخ األملاين يف عام 1944 

وطبقًا للمحكمة فاملســــــــــألة ذات الصلة تتعّلق مبا إذا كانت احملاكم 
اإليطالية كانت حترتم هي ذاهتا بالفعل حصانة أملانيا من الوالية القضائية 
حني مسحت بطلب براءة تنفيذ، وليس مبا إذا كانت احملاكم اليونانية قد 
أصدرت احلكم بطلب براءة تنفيذ قد احرتمت حصانة أملانيا من الوالية 
القضائية  وتالحظ احملكمــــــــــة أنه عندما تتوىل حمكمة ما النظر، كما يف 
القضية احلالية، يف طلب لرباءة تنفيذ حلكم أجنيب صادر ضد دولة ثالثة، 
فهي مدعوة بذاهتا إىل أن متارس واليتها فيما يتصل بالدولة الثالثة ذات 
الصلــــــــــة  وبرغــــــــــم أن الغرض من إجراءات بــــــــــراءة التنفيذ ليس يف البّت 
بشأن وجاهة نزاع ما، ولكنه يتمّثل ببساطة يف إصدار حكم قائم ونافذ 
علــــــــــى أرض دولة أخرى خبالف دولة احملكمــــــــــة اليت أصدرت حكمها 
بشــــــــــأن أسس نزاع ما، تبقى احلقيقة املاثلة رغم هذا كله باعتبار أنه يف 
منح أو رفض براءة التنفيذ فإن احملكمة متارس هبذا سلطة باالختصاص 
ومبا يــــــــــؤّدي إىل تزويد احلكم األجنيب بإمكانات التنفيذ على حنو يناِظر 
م إليها الطلب   إمكانات حكم صادر بشــــــــــأن األسس يف الدولة اليت ُقدِّ
واإلجــــــــــراءات املعروضة على تلك احملكمة ال بــــــــــّد بالتايل أن ُينَظر إليها 
على أهنــــــــــا متت ضد الدولــــــــــة الثالثة اليت هي موضــــــــــوع احلكم األجنيب 
الصــــــــــادر  وطبقًا للمحكمة، ينبين على ذلك أن احملكمة مطروح عليها 
طلب بــــــــــراءة تنفيذ حلكم أجنيب صادر ضد دولــــــــــة ثالثة، ومن مث يتعنيَّ 
عليها أن تتســــــــــاءل عّما إذا كانت الدولة املّدعى عليها تتمتع باحلصانة 
مــــــــــن الوالية القضائية – مبعىن إيالء االعتبــــــــــار لطبيعة القضية اليت صدر 
بشــــــــــأهنا احلكم – وكانت معروضة أمام احملاكم اليت باشرت إجراءات 
طلب براءة التنفيذ  ومبعىن آخر، عليها أن تتســــــــــاءل عّما إذا كانت قد 
نظرت هي نفســــــــــها بالنسبة هلذه املسألة يف أســــــــــس نزاع مطابق لذلك 
الذي كان موضوع احلكم األجنيب، ومن مث فهي ُملَزمة مبوجب القانون 
الــــــــــدويل بإضفاء احلصانة على الدولة املّدعى عليها  وختلص احملكمة إىل 
أنه على أســــــــــاس هذا املنطق فإن احملاكم اإليطالية اليت أعلنت النفاذ يف 
إيطاليا لقرارات احملاكم اليونانية الصادرة ضد أملانيا قد انتهكت بالتايل 
حصانة تلك األخرية  وترى احملكمة أنه من أجل التوّصل لقرار من هذا 
القبيل يلزم البّت بشــــــــــأن ما إذا كانت احملاكم اليونانية قد انتهكت هي 

 ذاهتا حصانة أملانيا، وهذا ســــــــــؤال ليس مطروحًا على احملكمة، ومن مث 
ال ميكنها، فضاًل عن ذلك، أن تصدر بشأنه حكمًا 

وبناًء عليه، ختلص احملكمة إىل أن قرارات احملاكم اإليطالية بإعالن 
النفــــــــــاذ يف إيطاليا ألحكام صــــــــــادرة عن احملاكم اليونانيــــــــــة ضد أملانيا يف 
ل انتهاكًا من جانب  الدعاوى الناشــــــــــئة عن مذحبة ديســــــــــتومو، إمنا تشكِّ

إيطاليا اللتزامها باحرتام حصانة أملانيا من الوالية القضائية 
دفوع أملانيا النهائية والتعويضات املطلوبة   سادسًا - 

)الفقرات 134 - 138(
تؤيّــــــــــد احملكمة الطلبات الثالثة األوىل ألملانيا اليت تطلب إىل احملكمة 
أن تعلن بدورها أن إيطاليا قد انتهكت احلصانة من الوالية القضائية اليت 
تتمتع هبا أملانيا مبوجب القانون الدويل، عندما مسحت برفع دعاوى مدنية 
اســــــــــتناداً إىل انتهاكات للقانون اإلنســــــــــاين الدويل ارتكبها الرايخ األملاين 
الثالث بــــــــــني عامي 1943 و1945، وأن إيطاليــــــــــا ارتكبت انتهاكات 
للحصانة اليت تســــــــــتحقها أملانيا من خالل إنفاذ تدابري متخذة ضد فيلال 
فيغــــــــــوين  وأخرياً أن إيطاليا انتهكت حصانــــــــــة أملانيا بإعالن نفاذ أحكام 

يونانية يف إيطاليا استناداً إىل حوادث مماثلة لتلك املشار إليها أعاله 
وفيمــــــــــا يتصل بالدفع الرابع ألملانيا، ال ترى احملكمة ضرورة إلدراج 
إعالن صريح يف جزء املنطوق مفاده أن األمر يتعّلق باملســــــــــؤولية الدولية 

إليطاليا 
وفيما يتصل بالدفع اخلامــــــــــس ألملانيا، الذي تطلب فيه إىل احملكمة 
أن تأمر إيطاليا أن تتخذ، بوســــــــــائل مــــــــــن اختيارها اخلاص، أّيًا وكاًل من 
اخلطــــــــــوات الكفيلة بضمان عدم نفاذ مجيع قرارات حماكمها وســــــــــلطاهتا 
القضائية األخرى اليت تعّدت على احلصانة السيادية ألملانيا، تبدأ احملكمة 
باإلشارة إىل أن الدولة املسؤولة عن األفعال غري املشروعة دوليًا تتحّمل 
التزامــــــــــًا بوقف تلك األفعال، فإذا ما اســــــــــتمرت، وحــــــــــىت إذا ما انتهت 
املسألة ذات الصلة، فالدولة املسؤولة تتحّمل التزامًا بالعمل، على سبيل 
التعويــــــــــض، بإعادة إقرار احلالة اليت كانت قائمة قبل ارتكاب الفعل غري 
املشروع شريطة أن ال يكون هذا اإلقرار اجلديد مستحيل التنفيذ ماديًا، 
وأاّل يرتــــــــــب عبئــــــــــًا على الدولة مبا يتجاوز مجيع أبعاد احلق املســــــــــتقى من 
عملية اإلنصاف بداًل من التعويض  وترى احملكمة أن القرارات والتدابري 
اليت تعــــــــــّدت على حصانات أملانيا من الواليــــــــــة القضائية اليت ما برحت 
ســــــــــارية، ال بد من وقفها يف هذا الشأن، مع إزالة اآلثار اليت جنمت عن 
تلك القرارات والتدابري، بطريقة تكفل اســــــــــتعادة احلالة اليت كانت قائمة 
قبــــــــــل ارتكاب األفعال غري املشــــــــــروعة  وتضيف احملكمــــــــــة أنه مل ُيطَلب 
منها، وال هي دلّلت على أن هذا التعويض ســــــــــيكون مســــــــــتحياًل ماديًا 
يف هذه احلالة، أو أنه ســــــــــوف ينطوي على عبء غري متناســــــــــب تنوء به 
إيطاليا مبا يتجــــــــــاوز كل مقاييس النفع العائد منه  ومن الناحية األخرى 
تالحظ أن إليطاليا احلق يف أن ختتار الُســــــــــبل اليت تراها أفضل ما يناسبها 
لتحقيق النتيجة املطلوبة  ومــــــــــن مث فاملدَّعى عليه يتحّمل التزامًا بتحقيق 
هذه النتيجة من خالل ســــــــــّن التشــــــــــريعات املالئمة أو اللجوء إىل طرائق 

أخرى خيتارها لتحقيق نفس النتيجة 
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على أن احملكمة ال تؤيد الدفع السادس املقدَّم من أملانيا الذي تطلب 
فيه إىل احملكمــــــــــة أن تأمر إيطاليا بأن تتخذ أّي خطوات وكل اخلطوات 
الكفيلة يف املستقبل بأن ال تنظر احملاكم اإليطالية يف أّي إجراءات قانونية 
تتخذ ضد أملانيا على أســــــــــاس احلوادث الــــــــــوارد وصفها يف دفعها األول 
)وهو انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املرتكبة على يد الرايخ األملاين 
الثالث بني عامــــــــــي 1943 و1945(  وكما ذكرت احملكمة يف قضايا 
سابقة فهي تشري إىل أنه، كقاعدة عامة، ليس من سبب يدفع لالفرتاض 
بأن أّي دولة تكون أفعاهلا أو ســــــــــلوكياهتا قد ُأعلنت بأهنا غري مشروعة 
من جانب احملكمة، ســــــــــوف تعاود هذه األفعال أو هذه السلوكيات يف 
املستقبل باعتبار أن األمر يقتضي افرتاض نيتها احلسنة  وعليه، ففيما قد 
تأمر احملكمة الدولة املســــــــــؤولة عن أفعال غري مشــــــــــروعة دوليًا، أن تقّدم 
ضمانــــــــــات بعدم التكرار إىل الدولــــــــــة املضرورة، أو تتخذ تدبرياً حمّدداً أو 
تدابري حمّددة مبا يكفل عدم تكرار الفعل غري املشروع، فإن هلا أن تفعل 
ذلــــــــــك فقط عندما تتوافر ظروف خاصة تــــــــــربر ذلك، وهو ما ينبغي أن 
يعود تقديره للمحكمة على أساس كل حالة على حدة  ومع ذلك ففي 
احلالــــــــــة الراهنة ليس لدى احملكمة أســــــــــباب تدفع إىل االعتقاد بتوافر مثل 

هذه الظروف 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كوروما
يف رأيه املنفصل يذكر القاضي كوروما أنه أدىل بصوته تأييداً حلكم 
احملكمة الذي يعكس بدقة يف رأيــــــــــه الوضع الراهن للقانون الدويل فيما 
يتعلق حبصانة أّي دولــــــــــة من الوالية القضائية  ومع ذلك يؤكد القاضي 
كورومــــــــــا أن حكــــــــــم احملكمة ال ينبغي قراءته على أنــــــــــه تصريح بتخويل 
الــــــــــدول بأن ترتكب أفعال التعذيب أو غري ذلك من األفعال املماثلة اليت 

تصل إىل حّد اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
ويذكر القاضي كوروما أن القضية املعروضة على احملكمة ال تتعّلق 
بســــــــــلوك قوات أملانيا املسلحة خالل احلرب العاملية الثانية، وال مبسؤولية 
أملانيا الدولية عن هذا الســــــــــلوك، بل إن املســــــــــألة يف رأيــــــــــه مقّيدة مبا إذا 
كانت أملانيــــــــــا حيق هلا قانونًا احلصانة أمام احملاكــــــــــم احمللية اإليطالية فيما 
يتصل بسلوك قواهتا املسلحة يف سياق النزاع املسلح  ويضيف القاضي 
كورومــــــــــا أن والية احملكمة تقتصر فقط على التصّدي ملســــــــــألة احلصانة  
وطبقــــــــــًا للقاضي كوروما فإن احملكمة مل تكن حباجة إىل تناول املســــــــــألة 
املوضوعية املتعلقة مبشروعية سلوك أملانيا حلل مسألة احلصانة من الوالية 

القضائية 
ويالحظ القاضي كوروما أن من الواضح أن أفعال القوات األملانية 
املســــــــــلحة يف إيطاليا خالل احلرب العاملية الثانية إمنا تشــــــــــكل أفعااًل على 
أساس األحكام اآلمرة  وطبقًا للقاضي كوروما فإن األفعال اليت ترتكبها 
القوات املســــــــــلحة لدولة ما يف سياق نزاع دويل مسّلح هي أفعال تتم يف 
إطار ممارســــــــــة السلطة السيادية ألن تنفيذ هذه األفعال هو بالضرورة من 

االختصاصات السيادية للدولة  ويضيف القاضي كوروما أن من األمور 
املســــــــــتقرة أن الدول حيق هلا عادة احلصانة من أفعــــــــــال األحكام اآلمرة  
واملســــــــــألة يف رأيه تتعّلق مبا إذا كان أّي اســــــــــتثناء من هذه القاعدة العامة 
قائم ومبا من شــــــــــأنه أن حيرم الدول من حصانة الســــــــــيادة إزاء أفعال غري 
مشــــــــــروعة ترتكبها قواهتا املسلحة على أراضي دولة أخرى خالل نزاع 

مسّلح أو يف سياق احتالل 
ويرى القاضي كوروما أن القانون املتعّلق حبصانة السيادة قد تطّور 
لكي ينطوي على اســــــــــتثناء حمدود من احلصانة بالنســــــــــبة لنوعيات معّينة 
مــــــــــن األفعال اجلنائية، ويالحظ أن هذا االســــــــــتثناء مــــــــــدّون يف املادة 12 
من اتفاقية األمم املتحدة بشــــــــــأن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية 
القضائية، وميكن النظر إليه على أنه يعكس احلالة الراهنة للقانون العريف 
الدويل  بيد أن القاضي كوروما يشري إىل أن تعليق جلنة القانون الدويل 
على االتفاقية يوضح أن من صاغوا املادة 12 قصدوا إىل تطبيقها أساسًا 
على حاالت من قبيل حــــــــــوادث املرور ومل يقصدوا إىل أن تنطبق املادة 
على حاالت تشمل النزاعات املســــــــــلحة  وخيلص القاضي كوروما من 
مث إىل أن الدول ما زالت تســــــــــتحق احلصانة السيادية عن أفعال األحكام 
اآلمرة املرتكبة بواســــــــــطة قواهتا املسلحة خالل النزاع املسلح، وإن كان 
يؤكــــــــــد على أن مهمة احملكمة تتمثّــــــــــل يف تطبيق القانون القائم وأن ليس 
هنــــــــــاك يف حكم احملكمة ما حيــــــــــول دون التطّور املتواصل للقانون املتعلق 

حبصانة الدول 
كما يرى القاضي كوروما أمهية التســــــــــليم والتعامل مع الدفوع اليت 
قدمتها اليونان بوصفها عنصراً متدخاًل وال يشّكل طرفًا يف هذه القضية  
ويف بياهنا اخلّطي أكدت اليونان ضمن أمور أخرى “احلق الفردي” يف 
التعويض يف حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين”  ويذكر 
القاضي كوروما أن اليونان على حق بأن القانون اإلنساين الدويل بات 
ينظر إىل األفراد بوصفهم املســــــــــتفيدين النهائيني من التعويضات املقدمة 
عن انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان  ومع ذلك ففــــــــــي رأيه أن هذا ال يعين 
أن القانون الدويل يــــــــــزوِّد األفراد حبق قانوين لتقدمي مطالبات بالتعويض 
مباشــــــــــرة ضد دولة ما  ويالحظ القاضي كوروما أن ليس هناك ما يؤيد 
مثــــــــــل هذا االفرتاض يف اتفاقية الهــــــــــاي الرابعة لعام 1907 أو املادة 91 
من بروتوكول عام 1977 اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/
أغسطس 1949  فاملواد ذات الصلة من هاتني االتفاقيتني تنص على أن 
الــــــــــدول ينبغي هلا “أن تدفع تعويضًا” إذا ما انتهكت االتفاقيتني، ولكن 
طبقًا للقاضي كوروما فإن هذا ال يعين اقتضاء دفع الدول تعويضًا مباشراً 
إىل األفراد الذين حلق هبم الضرر  ويالحظ القاضي كوروما أن أّي بند 
يقتضي مدفوعات من جانب الدول إىل األفراد مل يكن مفهومًا يف عام 

1907 عندما مت إبرام اتفاقية الهاي الرابعة 
وخيلص القاضي كورومــــــــــا إىل أن احملكمة انتهت حبق إىل أن أملانيا 
تســــــــــتحق احلصانة الســــــــــيادية عن األفعال اليت ارتكبتها قواهتا املسلحة يف 
إيطاليــــــــــا خالل احلرب العامليــــــــــة الثانية، ومع ذلك فهــــــــــو يضيف أن هذا 
االســــــــــتنتاج ال حيول بــــــــــني األطراف وبني الدخــــــــــول يف مفاوضات حلل 
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املسائل املعّلقة املثارة يف هذه القضية، وإن كان حلها ال يقتضي اإلطاحة 
بالقانون القائم بشأن احلصانة من الوالية القضائية الذي حيمي وحيفظ، 

عن حق، السيادة ومساواة الدول يف السيادة 

الرأي المستقل من القاضي كيث
يوافق القاضي كيث على االستنتاجات اليت توصلت إليها احملكمة 
ويتفق إىل حّد كبري مع أســــــــــباهبا  وتتمثل غايته من إعداد هذا الرأي يف 
التشــــــــــديد على كيفية أن القواعد الدولية املتصلــــــــــة حبصانة الدول تقوم 
بصورة راســــــــــخة على مبــــــــــادئ القانون الدويل وعلى سياســــــــــات النظام 

القانوين الدويل 
ومن املبادئ األساســــــــــية املعمول هبا يف هذا اجملال ما يتمثل يف مبدأ 
مســــــــــاواة الدول يف الســــــــــيادة  وطبقًا له فإن جلميع الدول حقوقًا وعليها 
واجبات متساوية وهي أيضًا متســــــــــاوية أمام القضاء  ويف احلاالت اليت 
تثري مسائل بشــــــــــأن حصانة الدول ينطبق هذا املبدأ على دولتني: الدولة 
اليت ُترفع القضية أمام حمكمتهــــــــــا والدولة األجنبية اليت متّثل املدَّعى عليه 
املقصود  وفيمــــــــــا ينبع اختصاص احملكمة من ناحية من واقع والية دولة 
احملكمة، فمن اجلانب اآلخر تشّكل املساواة يف السيادة واستقالل الدولة 

األجنبية مبادئ تدعم احلصانة من هذه الوالية 
وعلــــــــــى مدار املائيت ســــــــــنة األخرية دأبت احملاكــــــــــم الوطنية واجملالس 
التشريعية الوطنية، يف سعيها حنو التوفيق بني هاتني املقولتني، على إيالء 
االهتمام اخلاص لطابع الفعل ذي الصلة: هل ُينَظر إليه على أنه ممارســــــــــة 
للسلطة السيادية أو أنه ال ينفصل عن الفعل الذي يصدر عن أّي شخص 
آخر خاضع للقانون احمللي؟ وقد اتُِّبع نفس النهج يف املعاهدات األحدث 
عهداً ويف العمليات الدبلوماســــــــــية وغريها مــــــــــن العمليات املفضية إليها  
كما أن املمارســــــــــة الطويلة األجل تؤّكد بدورها على التمييز، وهو أمر 
حموري يف هــــــــــذه احلالة، بني االلتزامات املوضوعيــــــــــة لدولة أجنبية وبني 

الُسبل اإلجرائية أو املؤسسية اليت يتم بواسطتها إنفاذ هذا االلتزام 
وفيمــــــــــا يتصل بالدعــــــــــاوى املرفوعة أمام احملاكــــــــــم اإليطالية، يؤّكد 
القاضي كيث على أن أملانيا تقّبلت املســــــــــؤولية عن املعاناة اليت ال سبيل 
إىل تصّورهــــــــــا وقد جنمت عن أفعاهلا غري املشــــــــــروعة بني عامي 1943 
و1945  ومع ذلك فاألمر ال يتعلق بعدم املشروعية على أهنا موضوع 
القضيــــــــــة احلالية، بل أن املســــــــــألة تتصل مبــــــــــا إذا كان للمحاكم اإليطالية 
ممارســــــــــة الوالية القضائية على دعاوى مرفوعة ضد أملانيا وتســــــــــتند إىل 

تلك احلقائق 
ومن أســــــــــس ممارســــــــــة هذه الوالية، على حنو ما ذكرت إيطاليا، ما 
يتصل بقانون اجلنايــــــــــات احمللي  وفيما كانت هذه القاعدة حمل اعرتاف 
لوقت طويل، خيلص القاضي كيث إىل أهنا ال تشــــــــــمل السلوك املطروح 
يف هــــــــــذه القضية  أواًل، ألن هذه القاعدة تنطبق على ما كان من حيث 
اجلوهــــــــــر ميّثل دعاوى أضرار وقعت يف إطــــــــــار القانون احمللي فيما يتعلق 
باألضرار والتلفيات اخلاضعة للتأمني عليها بشكل عام  ولكن ال ينطبق 
على األفعال املرتكبة يف سياق نزاع مسّلح بني دولتني: وهي األفعال اليت 

تتم على املستوى الدويل وهلا طابع سيادي وجيري تقديرها طبقًا للقانون 
الدويل بداًل من القانون احمللي  ثانيًا، يالحظ القاضي كيث التشابه بني 
حصانة الدولة األجنبية والقواعد املتعلقة باحلصانة من السيادة احمللية إزاء 
الدعاوى املرفوعة يف حماكمها، ويشري إىل أن التشريعات احمللية وصلت 
إىل حــــــــــّد تضييق تلك احلصانة مما حيول بشــــــــــكل عــــــــــام بني رفع دعاوى 
بشــــــــــأن إجراءات أقدمت عليها القوات املســــــــــلحة للدولة املعنية  ثالثًا، 
وعلــــــــــى الصعيد الدويل فإن الدعاوى املتصلة بأضرار وخســــــــــائر احلرب، 
املرفوعة ضد األطراف املتحاربة الســــــــــابقة، يتم التعامل معها على صعيد 
املمارســــــــــة من خالل املفاوضات واالتفاقات بني الدول  وهذه املمارسة 
تعكس حقائق ما بعد احلرب وتدعم بقوة االســــــــــتنتاج الذي يقضي بأن 
الدولة احملاربة السابقة قد ال ختضع، دون موافقتها، للوالية القضائية اليت 
تتمتــــــــــع هبا حمكمة أجنبية يف قضايا من قبيل تلك اليت متّثل موضوع هذه 

الدعاوى 

الرأي المستقل من القاضي بّنونة

برغــــــــــم أنه أدىل بصوته تأييداً هلذا اجلــــــــــزء من جانب املنطوق الذي 
ذهــــــــــب إىل أن إيطاليا قد انتهكت حصانة أملانيــــــــــا من الوالية القضائية، 
فإن القاضي بنونة يرى أنه ال يســــــــــتطيع تأييد النهج الذي اتبعته احملكمة 
وال دعم منطق حججها  ويف رأي القاضي بنونة فحقيقة أن املســــــــــؤولية 
ال تنفصل عن ممارســــــــــة الســــــــــيادة تعين أن الدولــــــــــة من خالل اضطالعها 
مبسؤوليتها فقط ميكنها أن ترّبر مطالبتها باحلصانة أمام احملاكم األجنبية 
على أســــــــــاس املساواة يف الســــــــــيادة  ويرى القاضي بنونة أن األمر يقتصر 
على الظروف االستثنائية حيث ترفض الدولة اليت ُيفتـََرض أهنا مرتكب 
األفعال غري املشروعة أّي تقّبل للمسؤولية، بأّي شكل، وميكنها أن تفقد 
ميــــــــــزة احلصانة أمام حماكم دولة احملكمة  ويبقى األمر مرتوكًا للمحكمة 
يف البّت بشأن احلصانة مبا يكفل وحدة القانون الدويل من خالل مراعاة 

مجيع العناصر اليت يتألف منها 

الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد

يف رأيه املخاِلف، املكوَّن من 27 جزًءا، يعرض القاضي   -  1
كنسادو ترينداد األسس اليت يقوم عليها موقفه الشخصي املخالف لقرار 
احملكمة ككل، حبيث يضم املنهجية املعتمدة والنهج املتبع وكامل املنطق 
إزاء معاجلة قضايا املضمون، فضاًل عن االســــــــــتنتاجات اليت توّصل إليها 
احلكم الصادر  وهو يبدأ رأيــــــــــه املخالف )اجلزء األول( بتحديد اإلطار 
األوســــــــــع لتســــــــــوية املنازعة املطروحة ومبا يرتبط على حنو ال ينفصم مع 
حتميــــــــــة حتقيق العدالة وخاصة يف القضاء الدويل من جانب احملكمة اليت 
تنظر يف قضايا من النوع املطروح على أســــــــــاس االعتبارات األساســــــــــية 
لإلنســــــــــانية حيثما تقع اخلروقات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون 
اإلنســــــــــاين الدويل عند أصوهلا الوقائعية على حنو ما هو احلال يف القضية 

ذات الصلة 
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وبصــــــــــورة مبدئية، ففيما يتعلق ببعد الفاصل الزمين لدى   -  2
النظــــــــــر يف حصانة الدول )اجلزء الثاين( فهو يرى أن ليس للمرء أن يضع 
يف اعتباره قانــــــــــون الفاصل الزمين إاّل مبا خيدم مصاحل الفرد يف إجراءات 
التقاضي بقبول انقضاء الزمن وتطّور القانون فيما يتصل ببعض احلقائق 
دون غريها مما يكون خاضعًا لنفس احلالة املستمرة  ولدى مقاربة عنصر 
الرتابــــــــــط بني حصانات الدول ودعاوى تعويضــــــــــات احلرب، فإن تطور 
القانــــــــــون ال بد من مراعاته باســــــــــتمرار  والعالقة بــــــــــني حصانات الدول 
ودعاوى تعويضات احلــــــــــرب يف القضية الراهنة هي عالقة ال تنفصم يف 

رأيه حبال من األحوال 

وعليــــــــــه، وبرغم حكــــــــــم احملكمة املــــــــــؤرخ 6 متوز/يوليه   -  3
2010 الــــــــــذي رفض بصورة قاطعة الدفع اإليطايل املضاد )مشــــــــــفوعًا 
برأيــــــــــه املخالف( فالذي حدث هو أن احلقائق اليت تكمن خلف النزاع 
بني األطراف وتتواءم مع خلفياهتا التارخيية ما زال يشــــــــــار إليها بواسطة 
الطرفني املتعارضــــــــــني )أملانيا وإيطاليا( خالل إجراءات ســــــــــري الدعوى 
بكاملها )يف املرحلتني اخلطية والشفوية( أمام احملكمة  ويضيف القاضي 
كنسادو ترينداد أن هذا يؤّكد ما ارتآه يف رأيه املخالف السابق بالنسبة 
ألمــــــــــر احملكمة املؤرخ 6 متوز/يوليــــــــــه 2010 يف القضية احلالية وهو أن 
حصانات الدول ال ميكن النظر إليها يف فراغ بل إهنا تشــــــــــّكل مســــــــــألة 
ترتبــــــــــط بصورة وثيقة باحلقائق اليت تشــــــــــّكل أصــــــــــل القضية حمل النزاع 

)اجلزء الثالث( 

وفضاًل عن ذلك، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد خيص   -  4
باألمهية املبادرة احملمودة ألملانيا باالعرتاف، مراراً وتكراراً أمام احملكمة، 
)يف املرحلتني اخلطية والشفوية( مبسؤولية الدولة عن أعمال غري مشروعة 
وتوجــــــــــد عند األصول الوقائعية للقضية حمل النظر، أاّل وهي اجلرائم اليت 
ارتكبها الرايخ األملاين الثالث خالل احلرب العاملية الثانية )اجلزء الرابع(، 
وهذا يكشــــــــــف عن فرادة القضية الراهنة فيمــــــــــا يتصل حبصانات الدول 
من الوالية القضائية وتلك مســــــــــألة غري مسبوقة يف تاريخ حمكمة العدل 
الدولية مبعىن أن الدولة املّدعى عليها تعرتف مبسؤوليتها عن األعمال غري 

املشروعة ومبا يشّكل اخللفية الوقائعية للقضية املنظورة 

مث يســــــــــتعرض بالتايل بعض التطــــــــــّورات الفقهية املتتابعة   -  5
)اجلــــــــــزء اخلامس( من جيل مــــــــــن احلقوقيني وهي اليت شــــــــــهدت فظائع 
احلربــــــــــني العامليتني يف القرن العشــــــــــرين ومل تتبع هنجًا صارمًا يرّكز على 
الدولة بل يرّكز على القيم اإلنسانية األساسية وعلى الفرد البشري ومبا 
حيمي الوالء لألصــــــــــول التارخيية لقانون األمم، وهو ما يتصّور القاضي 
كنسادو ترينداد ضرورة املضي فيه حاليًا على حّد سواء  ويف رأيه فإن 
حصانــــــــــات الدول هي ميزة أو امتياز وليس هلا أن متعن يف جتريد تطّور 
القانون الدويل الذي حيدث حاليًا يف ضوء القيم اإلنســــــــــانية األساسية  
مث يضيف أن أعمال املؤسســــــــــات العلمية يف جمال القانون الدويل )ومن 
ذلــــــــــك مثاًل معهد القانون الدويل ورابطة القانون الدويل( ميكن اإلحالة 

إليها أيضًا لتفيد بنفس القدر 

ويالحظ القاضي كنسادو ترينداد أن التوتر بني حصانة   -  6
الدولة وبني حق الوصول إىل العدالة ميكن هبذا أن جيد حالًّ سليمًا لصاحل 
اجلانب األخري وال ســــــــــيما يف قضايا اجلرائم الدولية )اجلزء الســــــــــادس(، 
معربًا عن انشغاله إزاء احلاجة لاللتزام مبقتضيات العدالة وجتنُّب التهرُّب 
من طائلــــــــــة العقاب يف حاالت ارتكاب اجلرائــــــــــم الدولية ومن مث يكون 
الســــــــــعي إىل ضمان عدم تكرارها يف املســــــــــتقبل  مث ميضي إىل القول بأن 
عتبة االنطالق من فداحة انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان والقانون اإلنساين 
الدويل تزيل أّي عنصر حيول دون إقرار الوالية القضائية يف غمار السعي 
لتعويض األفراد اجملين عليهم )اجلزء السابع(  ويف رأيه جيب التعامل مع 
مجيــــــــــع املذابح اجلماعية يف الوقت احلاضر يف ضوء هذه الفداحة بصرف 
النظر عّمن ارتكبها، فالسياســــــــــات اإلجراميــــــــــة للدول وما يرتتب عليها 
من ارتكاب مذابح من جانب الدول أمور ال جيوز إخفاؤها من خالل 

التذرع حبصانة الدول 
ويف اجلزء الثامن من رأيه املخالف، يرى القاضي كنسادو   -  7
ترينــــــــــداد أن الدول ال ميكن أن تتنازل فيما بينها عن حقوق ال متتلكها، 
ألهنا باألحرى حقوق جوهرية ختص البشــــــــــر  والتنازالت املفرتضة فيما 
بني الدول عن احلقوق اليت تعود يف جوهرها إىل الفرد البشــــــــــري هي يف 
رأيه أمر غري جائز ألهنا تتناىف مع النظام الدويل العام، وال بد من جتريدها 
مــــــــــن أّي آثــــــــــار عدلية  وهذا أمر حمفور بعمق يف الضمري اإلنســــــــــاين ويف 
الوجــــــــــدان القانوين العاملي الذي ميّثل يف هناية املطاف املصدر املوضوعي 

جلميع القوانني 
ح يف اجلزء التاســــــــــع من رأيــــــــــه املخالف أنه  كمــــــــــا يوضِّ  -  8
قبــــــــــل احلرب العاملية الثانيــــــــــة لفرتة طويلة كان الرتحيــــــــــل للقيام بأعمال 
السخرة )بوصفه شكاًل من أعمال االسرتقاق( قد أصبح حمظوراً بالفعل 
مبوجب القانون الدويل  وظل عدم مشــــــــــروعية هذا الفعل حمل تســــــــــليم 
واســــــــــع النطاق على املستوى املعياري بواســــــــــطة اتفاقية الهاي الرابعة 
لعام 1907 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشــــــــــأن أعمال السخرة لعام 
1930  وجاء هذا التســــــــــليم باحلظر يف أعمــــــــــال التدوين لتلك احلقبة، 
كمــــــــــا أن هذا التحرمي لقي بدوره اعرتافًا على املســــــــــتوى القضائي  أما 
احلــــــــــق يف رفع دعاوى مطالبات التعويــــــــــض فهو بدوره معرتف به لفرتة 
ســــــــــابقة بكثري على احلرب العاملية الثانية )يف اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

1907( )اجلزء الثاين عشر( 
وبالنســــــــــبة إىل القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد فما يهّدد أو   -  9
يزّعزع اســــــــــتقرار النظام القانوين الدويل إمنا يتمثــــــــــل يف اجلرائم الدولية 
وليس يف ســــــــــعي األفراد طلبًا للتعويض  وما يســــــــــيء إىل النظام القانوين 
الدويل هو التســــــــــرت على مثل هذه اجلرائم الدوليــــــــــة اليت يواكبها هتّرب 
مرتكبيها من العقاب وليس سعي الضحايا لنْيل العدالة )اجلزءان العاشر 
والثالث عشــــــــــر(  وعندمــــــــــا تتبع دولة ما سياســــــــــة إجرامية تنطوي على 
قتل شــــــــــرائح من ســــــــــكاهنا أو من سكان دول أخرى فليس هلا فيما بعد 
أن تســــــــــترت خلف درع احلصانات السيادية فما كانت هذه احلصانات 

مطروحة قط هلذا الغرض 
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مث يتحّول القاضي كنسادو ترينداد إىل استعراض جلميع   -  10
الردود اليت قّدمها الطرفان املتنازعــــــــــان )أملانيا وإيطاليا( وكذلك الدولة 
املتدّخلة )اليونان( على األســــــــــئلة اليت طرحها عليها عند هناية اجللسات 
الشــــــــــفهية للمحكمة يف 16 أيلول/سبتمرب 2011 )اجلزء احلادي عشر( 
وهو يرى أن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون اإلنســــــــــاين 
الدويل اليت تصــــــــــل إىل حّد اجلرائم الدولية هي أفعال غري قانونية أو هي 
خروقات للقواعد القانونية اآلمرة مبا ال ميكن ببســــــــــاطة تنحيته أو إلقاؤه 
يف زوايا النســــــــــيان من خالل التعويل على حصانة الدول )اجلزءان الثاين 

عشر والثالث عشر( 
ومن مث ميضي القاضي كنســــــــــادو ترينداد إىل اســــــــــتعراض   -  11
للتوّتر الســــــــــائد يف قانون الدعاوى الــــــــــدويل والوطين بني حصانة الدول 
وحق الضحايا األفراد يف الوصول إىل العدالة )اجلزء الرابع عشر(، وهو 
يــــــــــويل وزنًا أكرب للطرف األخري يف العصر احلايل لســــــــــيادة القانون على 
الصعيديــــــــــن الوطين والدويل )على حنو ما تعرتف به حاليًا اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ذاهتا(  وفضاًل عن ذلك، فهو يســــــــــتبعد التمييز التقليدي 
واملتآكل بني أعمال األحكام اإلدارية وأعمال األحكام السيادية باعتباره 
أمراً غري ذي موضوع يف القضية الراهنة؛ ويف مفهومه فإن اجلرائم الدولية 
الــــــــــيت ترتكبها الدول )كتلك املرتكبة على يــــــــــد الرايخ األملاين الثالث يف 
احلرب العاملية الثانية( ليســــــــــت أعمااًل تعزى إىل األحكام اإلدارية ولكن 
إىل األحكام السيادية فهي جرائم مرتكبة بواسطة السلطة اآلمرة ومن مث 

فال مهرب من العقاب عليها )اجلزء اخلامس عشر( 
أما اخلط التايل من االعتبــــــــــارات املعتمدة لدى القاضي   -  12
كنســــــــــادو ترينداد فيتصل بالفرد البشــــــــــري وحصانــــــــــات الدول  وهذا 
التقابــــــــــل يف املواقف يقود القانون الدويل )قانون األمم( إىل التحّرر من 
التعامل املقّيد والقصري النظر الســــــــــائد بــــــــــني الدول خالل الزمن املاضي 
)اجلزء الســــــــــادس عشــــــــــر( وهو يشــــــــــري إىل أن مصطلــــــــــح “حصانة” أو 
“immunity” مستمد من اللفظة الالتينية immunis قد دخل قاموس 
القانون الدويل يف معرض اإلشارة إىل “امتيازات” الدولة ذات السيادة 
مرتبطًا بــ “ســــــــــبب التهّرب من العقاب”  واملصطلح كان ُيقَصد به أن 
يشــــــــــري إىل أمر استثنائي للغاية، وهو استثناء من الوالية القضائية أو من 
التنفيذ ومل ُيقَصد بــــــــــه قّط أن يكون بدًءا وال قاعدة ذات انطباق عام، 
وال ُقصد به على اإلطالق أن يعفي من الوالية القضائية اجلرائم الدولية 
وال االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل 

فضاًل عن التغطية عليها 
وعليه، ففي حالة مثل هذه اجلرائم أو االنتهاكات اجلسيمة   -  13
يرى القاضي كنسادو ترينداد أن الوصول املباشر املتاح لألفراد املعنيني 
إىل ساحة القضاء الدويل أمر مرّبر بصورة كاملة من أجل إقرار حقوق 
الضحايا األفراد حىت ضد دولتهم هم )اجلزء السابع عشر(  وبالنسبة له، 
وفيما يتجاوز ِقَصر النظر السائد بني الدول، فإن األفراد يعّدون يف واقع 
األمر من أشــــــــــخاص القانون الدويل )وليسوا جمرد “عناصر”(  وحيثما 
يفارق املبدأ القانوين هذه النقطة تصبح العواقب والنتائج كارثية  كذلك 

فإن األفراد هم مســــــــــتحقو احلقوق وحاملو الواجبات اليت تنبثق مباشرة 
عــــــــــن القانون الدويل )قانون الشــــــــــعوب(  مث تأيت التطّورات املتداخلة يف 
العقود األخرية اليت مجعت بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 
اإلنســــــــــاين الدويل وقانون الالجئني الدويل وقد أعقبها تطّورات القانون 

اجلنائي الدويل لتقف شاهداً قاطعًا على ذلك 

وبالنســــــــــبة إىل القاضــــــــــي كنســــــــــادو فاملســــــــــألة ال تتمثل   -  14
 علــــــــــى اإلطــــــــــالق يف أن حصانة الدولة هي اليت ال ميكــــــــــن التنازل عنها، 
فال حصانة بالنسبة للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية )اجلزًءان الثامن عشر 
والتاســــــــــع عشــــــــــر(  ويف قضايا اجلرائم الدولية املرتكبة بواسطة السلطة 
اآلمــــــــــرة، فما ال جيوز التنازل عنه هو حق الفرد يف إتاحة ُســــــــــبل العدالة 
مبا يف ذلك احلق يف التعويض عن االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوقه األصيلة 
كإنســــــــــان  وبغري هذا احلق ال ميكن أن يكون هناك على اإلطالق نظام 
قانوين ذو مصداقية، ال على الصعيد الوطين وال الصعيد الدويل، بل جيد 

املرء نفسه يف ساحة األحكام اآلمرة 

وعلــــــــــى ذلك فليس هناك حصانات للدول بالنســــــــــبة إىل   -  15
األفعال اليت ترتكب بواســــــــــطة السلطة اآلمرة ومنها مثاًل مذابح املدنيني 
يف حاالت عدم القدرة على الدفاع )ومن ذلك مثاًل مذحبة ديستومو يف 
اليونان يف عام 1944 ومذحبة سيفيتيا يف إيطاليا كذلك يف عام 1944( 
أو الرتحيل واإلخضاع ألعمال الســــــــــخرة يف الصناعات احلربية )مثاًل يف 
الفرتة 1943 - 1945( )اجلزء التاســــــــــع عشــــــــــر(  ويف مفهوم القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد فإن الكشف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بشكل 
خاص حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل ميثل معياراً له قيمته من 
أجل إزالة أّي حاجز حيول دون ممارسة القضائية وصواًل إىل ما تقتضيه 
الضــــــــــرورة من إقامة العدل  وبصرف النظــــــــــر عّما إذا كان الفعل الضار 
الذي مت اإلقدام عليه انتهاكًا جســــــــــيمًا حلقوق اإلنســــــــــان ويشــــــــــّكل فعاًل 
حكوميًا أو أقدم عليه فرد عادي ولكن يف ظل أعضاء من جانب الدولة، 
أو ما إذا كان قد ارُتكب بكامله يف دولة احملكمة أو يف غريها )الرتحيل 
إىل أعمال الســــــــــخرة هو جرمية عابرة للحدود( فال حتول حصانة الدولة 
دون إتاحة االنتصاف مقابل االنتهاكات اجلســــــــــيمة للحقوق األساسية 

للفرد البشري 

وبناًء عليه، يرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن احلق يف   -  16
إتاحة ُسبل العدالة ال ينطوي حبّد ذاته فقط على اإلتاحة الرمسية للعدالة 
)احلــــــــــق يف رفع الدعــــــــــاوى القانونية( من خالل إنصــــــــــاف فّعال، ولكنه 
يكفــــــــــل أيضًا ضمانات اإلجراءات القانونية األصولية )يف ظل مســــــــــاواة 
األطراف ومبا يشــــــــــّكل اإلجراءات املنصفــــــــــة( وصواًل إىل احلكم الصادر 
)على أســــــــــاس اإلجراءات القضائية( مع أمانة تنفيذها وتقدمي التعويض 
الواجب )اجلزء التاسع عشــــــــــر(  ويضم قانون الدعاوى الدويل املعاصر 
عناصر هبذا الفحوى وهي تشري إىل القوانني السارية )اجلزءان العشرون 
واحلادي والعشــــــــــرون(  على أن حتقيق العدالة حبّد ذاته هو شــــــــــكل من 
أشــــــــــكال التعويض إذ أنه مينح الضحايا شــــــــــعوراً بالرضا  وهبذه الطريقة 
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فالذين سقطوا ضحية البطش حيظون بإقرار حقهم املشروع بفضل سند 
من القانون )اجلزء الثاين والعشرون( 

وحــــــــــىت يف جمال حصانات الــــــــــدول يف حّد ذاهتا، – فهو   -  17
ات اليت طرأت على هذا  يضيــــــــــف موّضحًا – أن كان مثة اعرتاف بالتغريُّ
اجملــــــــــال مبعىن تقييد أو جتاهل مثل هذه احلصانــــــــــات يف حالة وقوع تلك 
االنتهاكات اجلسيمة نظراً لظهور القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيث 
َترّكــــــــــز االهتمام على احلــــــــــق يف الوصول إىل العدالة واملســــــــــاءلة الدولية  
ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن واجب الدولة يف إتاحة ُســــــــــبل 
االنتصاف لألفراد من ضحايا االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان 
والقانون اإلنســــــــــاين الدويل هو واجب مبقتضى القانــــــــــون الدويل العريف 

وعماًل باملبدأ األساسي العام للقانون )اجلزء الثاين والعشرون( 
مث ميِعــــــــــن التفكري حيث يشــــــــــري إىل أن مثــــــــــة اجتاهًا متناميًا   -  18
اليــــــــــوم يف الرأي الذي ينحو حنو اســــــــــتبعاد احلصانــــــــــة يف حاالت اجلرائم 
الدولية اليت تنطوي على طلب التعويض بواسطة الضحايا  موضحًا يف 
الواقع أن االعرتاف باستبعاد حصانة الدولة يف جمال العالقات التجارية 
 أو فيمــــــــــا يتصــــــــــل باجلنايات الشــــــــــخصية احمللية )مثاًل حــــــــــوادث املرور( 
فيما يستمر اإلصرار على محاية الدولة من خالل احلصانة يف حاالت اجلرائم 
 الدولية اليت تتميز بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 
الدويل – اليت ارتكبت على أســــــــــاس سياســــــــــات الدولة )اجلنائية(، أمر 

يصل يف رأيه إىل نوع من العبث القانوين 
ويؤّكد القاضي كنسادو ترينداد أنه يف حاالت الكشف   -  19
عن هذه الفداحة، على حنو ما هو حاصل بالنسبة للقضية اليت تتعارض 
فيهــــــــــا أملانيا مع إيطاليا )مع تدّخل اليونان( فإن حق الوصول إىل العدالة 
مبعناها الواســــــــــع ال بد من التعامل معه مــــــــــن منطلق تركيز االهتمام على 
جوهره بوصفه حقًا أساســــــــــيًا )على حنو ما هو وارد يف قانون الدعاوى 
حملكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان( بداًل من الرتكيز على ما يتصل 
به من “القيود” القائمة أو املسترتة )كما يف قانون الدعاوى للمحكمة 
األوروبيــــــــــة حلقوق اإلنســــــــــان(  ويف مفهومه فإن االنتهاكات اجلســــــــــيمة 
حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل تصل إىل انتهاكات لألحكام 
اآلمرة مبا ينطوي على مســــــــــؤولية الدول وعلى احلق يف تعويض الضحايا 
)اجلزءان احلادي والعشرون والثالث والعشرون(  ويضيف موضحًا أن 
هذا يتســــــــــق مع فكرة اإلنصاف )مبا يتســــــــــق مع احلق املباشر يف القانون 
الطبيعي( الذي يســــــــــتند إليه مفهوم القانون )يف النظم القانونية املتمايزة 
ومبصطلحــــــــــات مطروحة بلغات خمتلفة: األملانية واإليطالية والفرنســــــــــية 
Recht/Diritto/Droit/Direito/ :والربتغالية واإلســــــــــبانية واإلنكليزية

Derecho/Right( )اجلزء الثالث والعشرون( 

اخلط التايل من تأّمالت القاضي كنسادو ترينداد يتصل   -  20
حبــــــــــق األفراد اجملين عليهم يف التعويض وتاليف النقص الواجب بالنســــــــــبة 
لالنتهاكات اجلســــــــــيمة للقانون الدويل اليت أحلقت هبم الضرر  ويضيف 
موضحــــــــــًا أن هذا الكل غري القابل للتجزئة ما بني االنتهاك والتعويضات 
أمر معرتف به يف الفقه الراسخ حملكمة الهاي  وليس من شأن االفرتاض 

اخلاطئ حبصانة الدول يف هذا الصدد أن يفّكك أواصر هذا الكل الذي 
ال يتجزأ  ويبدو بالنســــــــــبة له أن ال أساس لالّدعاء بأن نظام التعويضات 
عن االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون اإلنساين الدويل 
يستنفد نفسه على املستوى املشرتك بني الدول ولغري صاحل األفراد الذين 

عانوا من نتائج جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 
ويضيــــــــــف القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مــــــــــن الواضح،   -  21
من واقع ســــــــــجالت القضيــــــــــة الراهنة، أن هناك “معتقلون عســــــــــكريون 
إيطاليون” )مبعىن جنود ســــــــــابقني كانوا مســــــــــجونني وُحرموا من وضع 
األســــــــــرى( وقد مت إرساهلم جنبًا إىل جنب مع املدنيني إىل حيث أعمال 
السخرة يف الصناعات احلربية األملانية يف احلرب العاملية الثانية )يف الفرتة 
1943 - 1945( – وهــــــــــم ضحايا انتهاكات أملانيا النازية اجلســــــــــيمة 
حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل ممن ُتركوا يف واقع األمر بغري 
تعويــــــــــض حىت اآلن )اجلزء الرابع والعشــــــــــرون(  وبرغم حقيقة أنه نتيجة 
اتفاقْي عام 1961 بني أملانيا وإيطاليا فلم يتم دفع مبالغ عن التعويضات 
من جانب أملانيا إىل إيطاليا، فما زال هناك ضحايا غري مشمولني هبذين 
االتفاقني، كما أن أملانيا تعرتف هي نفسها بأن هناك معتقلني عسكريني 
إيطاليني مل يتلقوا تعويضًا على أساس تفسري صادر لقانون سنة 2000 

األملاين بشأن مؤسسة “الذكرى واملسؤولية واملستقبل” 
م أملانيا تعويضات  وطبقــــــــــًا لرأي واحد من اخلرباء، مل تقدِّ  -  22
إىل “املعتقلني العســــــــــكريني اإليطاليني” من خالل تلك املؤسسة  وبداًل 
من ذلك فقد جلأت إىل تقييم أفضى إىل معاملة هؤالء الضحايا على حنو 
أّدى، يف فهم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، إىل أن حلق هبم ظلم مضاَعف؛ 
أواًل عندما كان بوسعهم أن يفيدوا من احلقوق املمنوحة لوضعية أسرى 
احلــــــــــرب، وهذه الوضعية ُحرموا منها، وثانيًا ألهنم باتوا اآلن يلتمســــــــــون 
تعويضًا عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الذي كانوا من ضحاياها 
)مبا يف ذلك االنتهاك املتمثل يف حرماهنم من وضع أســــــــــرى احلرب( فهم 
ُينظر إليهم على أهنم يعاملون كأسرى حرب )اجلزء اخلامس والعشرون(  
ومن املؤسف أن فات األوان العتبارهم أسرى حرب )واألسوأ أيضًا أن 
حُيرموا من التعويض(: وكان ينبغي أن يعّدوا كذلك خالل احلرب العاملية 

الثانية ويف أعقاهبا مباشرة )بغرض احلماية( ولكن هذا األمر مل يتم 
باختصــــــــــار فهناك ضحايــــــــــا لالنتهاكات اجلســــــــــيمة اليت   -  23
ارتكبتها أملانيا النازية حلقوق اإلنســــــــــان والقانون اإلنســــــــــاين الدويل وقد 
ُتركوا يف واقع األمر بغري تعويض  ويف تقدير القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
فهــــــــــؤالء األفراد الذين كانوا ضحايــــــــــا جمازر الدولة ال ميكن تركهم بغري 
أّي شكل من أشكال اإلنصاف  وليس من املفرتض أن تشكل حصانة 
الدول حاجزاً حيول دون التقاضي يف ظروف مثل تلك اليت تســــــــــود يف 
القضيــــــــــة الراهنة املتعلقة حبصانات الدول مــــــــــن الوالية القضائية، وال من 
املفــــــــــروض أن يكون هنــــــــــاك ما يعوق حتقيق العدالــــــــــة يف حني أن توّخي 
العــــــــــدل ال بد وأن يتم احلفاظ عليه بوصفه اهلــــــــــدف النهائي، إضافة إىل 
ضمان إنصاف الضحايا ينطوي على أمور شىت منها متكينهم من التماس 

وحتصيل التعويض عن اجلرائم اليت كابدوها 
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كما أن حتقيق العدالة هو حبّد ذاته شــــــــــكل من أشــــــــــكال   -  24
تعويض )ترضية( الضحايا وهو ميّثل استجابة القانون إزاء االنتهاكات 
اجلســــــــــيمة عندما يســــــــــوق واحداً منها إىل ســــــــــاحة القوانني اآلمرة  ويف 
 reparatio مفهــــــــــوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فمــــــــــن خالل كلمــــــــــة 
)مــــــــــن املصطلح الالتيين الذي يفيد معاودة التصــــــــــّرف( يتدّخل القانون 
ليوقــــــــــف آثار ما تعّرض له من انتهــــــــــاكات ويضمن عدم تكرار األفعال 
ا النتهاكات حقوق اإلنسان  الضارة  وإذا كان هذا املفهوم ال يضع حدًّ
الــــــــــيت جرى بالفعل ارتكاهبا فهو يؤّدي إىل وقف آثارها، أو على األقل 
يعمل على جتنُّب تفاقم اخلطر الذي حّل بالفعل )ســــــــــواء بســــــــــبب عدم 
مبــــــــــاالة الوســــــــــط االجتماعي أو عن طريق التهّرب مــــــــــن العقاب أو من 

خالل الركون إىل النسيان( 

وتتميَّز فكرة االستعادة يف فهم القاضي كنسادو ترينداد   -  25
بانطوائها على معىن مزدوج: فهي توّفر ترضية )كشــــــــــكل من أشــــــــــكال 
التعويض( للضحايا، ويف الوقت نفســــــــــه فهي تعيد إرساء النظام القانوين 
الذي تعّرض للمخالفة من جّراء تلك االنتهاكات، مبعىن نظام قانوين يتم 
إرساؤه على أســــــــــاس االحرتام الكامل للحقوق األساسية اليت يستحقها 
الفرد اإلنساين  والنظام القانوين من خالل إعادة إنشائه على هذا النحو 

يتطّلب ضمان عدم تكرار األفعال الضارة 

ويف اخلط املتبّقي من التأّمالت اليت احتواها رأيه املخاِلف   -  26
يؤّيد القاضي كنسادو ترينداد أولوية األحكام اآلمرة ويسوق طعنًا ضد 
إعادة تفسريها )اجلزء السادس والعشرون(  ويف رأيه ال ميكن االنطالق 
من غياب مفرتض وشكلي للتنازع بني القواعد “اإلجرائية” والقواعد 
املوضوعيــــــــــة )قارن ما يلي أدناه( وهو مــــــــــا حيرم بغري وجه حق األحكام 
اآلمــــــــــرة من آثارها ومن نتائجها القانونيــــــــــة  وتبقى حقيقة أن مثة تنازعًا 
قائمًا، وأن األولوية هي لألحكام اآلمرة اليت تقاوم مثل هذه احملاولة غري 
املربرة إلعادة تفســــــــــريها بل وتظل باقية بعد احملاولة املذكورة  وليس من 
املمكن أن تظل دولة ما متمتعة بسلطات أو امتيازات احلصانة يف حاالت 
وقوع اجلرائم الدولية ومنها مثاًل مذابح راح ضحيتها السكان املدنيون، 
أو ترحيل املدنيني وأســــــــــرى احلرب وإخضاعهم ألعمال السخرة: هذه 
انتهاكات جسيمة ملا تنطوي عليه األحكام اآلمرة من حمظورات مطلقة 

وال ترتتب على أساسها حصانات 

وأّكد على أن ليس بوسع املرء أن يتعامل مع قضايا من   -  27
هذا النوع – الذي ينطوي على انتهاكات جســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان 
وللقانون اإلنســــــــــاين الدويل – بغري اهتمام عميق يوليه للِقيم اإلنســــــــــانية 
األساســــــــــية  وعلى خالف مــــــــــا تفرتضه الوضعية القانونيــــــــــة فإن القانون 
واألخالق يرتبطان ارتباطًا ال انفصام فيه، وهذا ال بد من وضعه يف نظر 
االعتبــــــــــار مبا يكفل إقامة صادقة للعدل على الصعيدين الوطين والدويل  
أمــــــــــا املبادئ اجلوهرية املطروحــــــــــة يف هذا الصدد، فهي كما يتصّور مبدأ 
اإلنسانية ومبدأ الكرامة البشرية، ومن رأيه كذلك أن حصانة الدول ال 
ســــــــــبيل إىل وضعها بغري موجب لتعلو على مسؤولية الدول عن اجلرائم 

الدولية فضاًل عما يكّملها بصورة ال تنفصم من واجب الدولة املسؤولة 
عن تعويض الضحايا 

ولقــــــــــد مت التوصــــــــــل إىل الرأي املعــــــــــاِرض )لألغلبية( على   -  28
أســــــــــاس ممارســــــــــة جتريبية وقائعية يف حتديد قانون الدعاوى املتضارب يف 
احملاكم الوطنية واملمارسة غري املتسقة لعدد قليل من التشريعات الوطنية 
املتعلقة بفحوى القضية املطروحة  وهذه املمارسة تتسم مبنهجية الوضعية 
القانونية حيث تبالغ يف االهتمام بالوقائع مع تناســــــــــي جانب الِقيم  وأيًّا 
كان األمر فحىت يف نظرهتــــــــــا اخلاصة فإن تدارس القرارات الصادرة عن 
احملاكم الوطنية ال يشكل يف رأي القاضي كنسادو ترينداد، األمر احلاسم 

على طول اخلط يف تأييد حصانة الدول يف حاالت اجلرائم الدولية 
وتلك يف تصّوره ممارســــــــــات وضعيــــــــــة تفضي إىل حتجّر   -  29
القانون الدويل وتكشف عن ختّلفه املزمن بداًل من تطويره التدرجيي على 
حنو ما قد يتوّقع املرء  ومثل هذه املنهجية غري الالئقة يقرتن هبا فهم قاصر 
وغــــــــــري ُمقِنع على حنو ما هو احلــــــــــال يف املقابلة بني القواعد “اإلجرائية” 
والقواعــــــــــد “املوضوعية”  وطبقًا لفهمه، فمن اخلطأ االفرتاض بأن ليس 
هناك تنازع قائم أو ميكــــــــــن أن يقوم بني القواعد املوضوعية “لألحكام 
اآلمرة” )اليت تفرض أوجه احلظــــــــــر على “قتل املدنيني يف اإلقليم احملتل 
وترحيل الســــــــــكان املدنيني إىل حيث أعمال الســــــــــخرة وترحيل أسرى 
احلرب إىل حيث أعمال الســــــــــخرة”( وبني القواعــــــــــد اإلجرائية حلصانة 
الدول  هذا االفرتاض املتزّيد يفضي إىل مســــــــــاندة حصانة الدولة حىت يف 

الظروف اخلطرية اليت تنطوي عليها القضية احلالية 
من هنا فثمة نزاع جوهري، وإن كان غري ظاهر شكليًا   -  30
للوهلة األوىل  وبالنســــــــــبة له تبقى احلقيقة الــــــــــيت مفادها أن هناك تنازعًا 
قائمًا بالفعل  ومما يدعو إىل األسف ما حيدث من املضي يف إعادة تفسري 
ال مــــــــــربر هلا لألحكام اآلمرة مبا حيــــــــــرم هذه األخرية من آثارها ونتائجها 
القانونية  ويالحظ القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن ليســــــــــت هذه هي املرة 
األوىل الــــــــــيت حيدث فيها ذلك، فقد حــــــــــدث بالفعل من قبل، ومن ذلك 
مثــــــــــاًل يف أحكام احملكمة الــــــــــيت صدرت يف العقد املاضي بشــــــــــأن قضايا 
أمر القبض )2002( واألنشــــــــــطة املسلحة يف إقليم الكونغو  )مجهورية 
الكونغو الدميقراطية ضد رواندا، 2006( اليت أحالت إليها احملكمة مع 
املوافقة يف احلكم الراهن ويف رأيه فقد حان الوقت للتعامل مع األحكام 

اآلمرة مبا تستحقه وتقتضيه من اهتمام 
إن إعادة تفسريها على حنو ما تشهده القضية الراهنة ال   -  31
يأيت يف تصّوره فقط ضد مصلحة الضحايا األفراد لالنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ولكن يأيت أيضًا ضد مصلحة 
القانون الــــــــــدويل املعاصر ذاته  وباختصار، فطبقــــــــــًا ملفهومه ال ميكن أن 
تنهــــــــــض صالحية وال ميزة حلصانة الدول يف حــــــــــاالت ارتكاب اجلرائم 
الدولية ومنها مثاًل مذابح الســــــــــكان املدنيني وترحيل املدنيني واألسرى 
إىل حيث خيضعون حتت طائلة أعمال السخرة: هذه خروقات جسيمة 
ألوجــــــــــه احلظر املطلقة اليت تنطوي عليهــــــــــا األحكام اآلمرة وال ميكن أن 

يكون بشأهنا أّي حصانات 
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إن حصانات الدول ال ميكن اســــــــــتمرار التعامل معها يف   -  32
ضوء نظرة بالغة الضيق أو مكتفية بذاهتا )مبعىن تدارس حصانات الدول 
يف فراغ(  وبداًل من ذلك ال بد أن يتم األمر انطالقًا من نظرة شاملة إىل 
القانون الدويل املعاصــــــــــر ككل وإىل دوره يف اجملتمع الدويل  مث يضيف 
موضحــــــــــًا بأن القانون الدويل ال ميكن “جتميــــــــــده” مبواصلة الركون إىل 
التغاضي عن املاضي سواء عند املستوى املعياري )مثاًل يف صياغة اتفاقية 
األمم املتحدة لعام 2004 بشأن حصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية 
القضائية( أو عند املستوى القضائي )قرار أغلبية الدائرة العليا للمحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان( يف قضية العدساين، 2001 اليت أحالت إليها 

حمكمة العدل يف القضية احلالية( 
باختصــــــــــار، خيلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إىل أن   -  33
األحكام اآلمرة تعلو علــــــــــى صالحية أو ميزة حصانة الدولة مبا ينطوي 
عليه ذلك من مجيع النتائج النامجة عنها ومبا يكفل من مث جتنُّب احلرمان 
من العدل أو إتاحة التهّرب من العقاب  وبناًء على مجيع ما سبق يتمّثل 
موقفه الثابت يف أن ليس هناك أّي حصانة للدولة، عن اجلرائم الدولية، 
وال عن االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون اإلنســــــــــاين 
الدويل  ويف ضــــــــــوء فهمه فإن هذا ما كان ينبغي حملكمة العدل الدولية 

أن تقرره بالنسبة إىل احلكم الراهن 

الرأي المخالف من القاضي يوسف
يف رأيه املخاِلف يذكر القاضي يوســــــــــف أنه ال يســــــــــتطيع االتفاق مع 
أغلبية احملكمة فيما توّصلت إليه بســــــــــبب الطريقة اهلامشية اليت عوملت هبا 
املسألة اجلوهرية يف النزاع بني الطرفني يف احلكم الصادر  فاملسألة اجلوهرية 
تتمّثل يف الصلة بني غياب التعويضات عن اجلرائم الدولية ويف حرمان أملانيا 
مــــــــــن احلصانة من الوالية القضائية، فهل ميكــــــــــن حلماية ضحايا اإلجراءات 
ل انتهاكًا للقانون الدويل؛ أن  الدولية اليت تتمثل يف إنكار العدالة أن تشــــــــــكِّ
القاضي يوسف يرى أن احملكمة فاهتا أن تغتنم فرصة فريدة لتوضيح القانون 
وإلثبات ذاهتا فيما يتصل باألثر الذي ميكن أن يرتتب على غياب الُســــــــــبل 
العالجية األخرى للتعويضات على احلصانة أمام احملاكم احمللية  وهذا جمال 
يتطّور فيه بوضوح القانون الدويل وكان ينبغي للمحكمة، بوصفها اجلهاز 

القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، أن تطرح توجيهًا بشأن هذا التطّور 
وباإلضافة إىل ذلك، يتصل عدم موافقته بالنقاط الرئيســــــــــية التالية: 
االفتقار إىل حتليل كاف لاللتزام بتقدمي التعويضات بعد وقوع انتهاكات 
القانون اإلنســــــــــاين الدويل )وهذه مســــــــــألة ترتبط ارتباطــــــــــًا وثيقًا برفض 
حصانــــــــــة الدول(؛ وكذلــــــــــك باحليثيات واالســــــــــتنتاجات املتصلة بنطاق 
ومدى احلصانة والتقييدات اليت ميكــــــــــن أن ُتفَرض عليها، والنهج الذي 
اتبعته األغلبية يف التعامل مع دور احملاكم احمللية يف حتديد وتطّور القواعد 

العرفية الدولية وبالذات يف جمال حصانة الدول 
وإذ يالحظ أن مسألة احلصانة من الوالية القضائية للدول األجنبية 
أمــــــــــام احملاكم الوطنية يف حالة القضايا اليت تتصل بانتهاكات جســــــــــيمة 
للقانون اإلنســــــــــاين الدويل، كانت موضعًا لنقاش علمي واسع النطاق، 

وقد أفضت مؤخراً إىل قرارات قضائية متضاربة، يذكر القاضي يوسف 
أن املســــــــــألة املعروضة على احملكمة تتسم بنطاق بالغ احملدودية والضيق 
وتتمثــــــــــل يف ما إذا كان رفض احملاكم اإليطالية منح احلصانة ألملانيا من 
الواليــــــــــة القضائية فيما يتصل بدعاوى تعويــــــــــض ضحايا جرائم النازي 
الذين افتقروا إىل الُسبل العالجية األخرى يشّكل عماًل من األعمال غري 
 املشروعة دوليًا  ومع ذلك فاحملكمة توّجه حتليلها إىل القضية األعم املتعلقة 
مبــــــــــا إذا كانــــــــــت احلصانة منطبقة علــــــــــى أعمال غري جائــــــــــزة قانونيًا وقد 
ارتكبتها القوات املســــــــــلحة لدولة ما خالل النزاع املســــــــــّلح  ويف رأي 
القاضي يوســــــــــف فإن هذه صياغة للمسائل اجلوهرية تتسم بأهنا “ذات 
طابع جتريدي وشــــــــــكلي إىل حّد بالغ” لدى مقارنتهــــــــــا بأحوال احلياة 
الواقعية لفئــــــــــات بعينها من الضحايا اإليطاليــــــــــني للجرائم النازية الذين 
التمسوا اإلنصاف ألكثر من مخسني سنة فوجدوه غائبًا، ومن مث رفعوا 
دعاواهم أمام احملاكم اإليطالية حبثًا عن ُسبل بديلة للتعويض  إن دعوى 
“امللجــــــــــأ األخري” هذه متثّــــــــــل حموراً للنزاع بني أملانيــــــــــا وإيطاليا، ولكن 
احملكمــــــــــة ال تعمل على تقييم اآلثار القانونيــــــــــة املرتتبة على عدم مبادرة 
أملانيا إىل تقــــــــــدمي التعويضات لفئات بعينها من الضحايا، بالنســــــــــبة إىل 
منــــــــــح أو منع احلصانة ألملانيا يف حماكم دولــــــــــة احملكمة مبوجب القانون 
الدويل، وبداًل من ذلك فهي تعربِّ عن “األســــــــــف” على أن األمر كان 

على هذا النحو 

ويــــــــــرى القاضي يوســــــــــف أن احملكمة مل تتدارس لألســــــــــف االلتزام 
بتقدمي التعويضات عن انتهاكات القانون اإلنســــــــــاين الدويل يف القانون 
الــــــــــدويل بقــــــــــدر اتصال هذا األمر مباشــــــــــرة مبنح احلصانــــــــــة يف الدعاوى 
الراهنــــــــــة  وهــــــــــو يذكر أن هذا االلتزام جمّســــــــــد يف املــــــــــادة 3 من اتفاقية 
الهــــــــــاي الرابعــــــــــة )1907( واملادة 91 من الربوتوكــــــــــول اإلضايف لعام 
1977 التفاقيات جنيف )1949(  وفيما أن التعويض عن مثل هذه 
اخلروقــــــــــات قد متت معاجلته لوقت طويل على املســــــــــتوى املشــــــــــرتك بني 
الــــــــــدول، فهذا ال يعــــــــــين أن األفراد مل يكونــــــــــوا، وال ُيقَصد أن يكونوا، 
املســــــــــتفيدين النهائيني من مثل هذه اآلليات، أو أهنم ال ميتلكون احلق يف 
تقــــــــــدمي مطالبات للحصول على التعويض  ويف العقدين األخريين ُطرح 
املزيــــــــــد واملزيد من أمثلة املّدعني األفراد الذين كانوا يطالبون بالتعويض 
عن االنتهاكات اجلســــــــــيمة للقانون اإلنســــــــــاين الدويل، ومن ذلك مثاًل 
الدعاوى املرفوعة أمام احملاكم اليابانية يف عقد التســــــــــعينات من جانب 
األشــــــــــخاص الذين خضعوا ألعمال الســــــــــخرة أو التعذيــــــــــب أو ُأجربوا 
على العمل بوصفهم نســــــــــاء للرتفيه خالل احلرب العاملية الثانية، إضافة 
إىل مطالبــــــــــات ُقّدمت أمام حماكــــــــــم الواليات املتحدة من جانب حركة 
تعويضات حمارق اهلولوكوســــــــــت باســــــــــم عمال السخرة وقت احلرب، 
وكذلك قضية ديستومو يف اليونان وقضية فريين يف إيطاليا  وال يستبعد 
قانون مســــــــــؤولية الدول إمكانية أن ترتّتب هذه احلقوق لألفراد كنتيجة 
عمل غري مشــــــــــروع ارتكبته دولة مــــــــــا، فيما يعرتف تعليق جلنة الصليب 
األمحــــــــــر الدويل على املــــــــــادة 91 من الربوتوكول اإلضــــــــــايف 1 بأنه منذ 
عام 1945 ســــــــــاد اجتاه باالعرتاف حبصول األفراد على احلقوق  ومن 
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هنا يظل الســــــــــؤال الرئيســــــــــي املطروح على احملكمة متمثاًل فيما عســــــــــاه 
حيدث يف حالة انتهاكات القانون اإلنساين الذي تعرتف الدولة األجنبية 
باملسؤولية إزاءها، ولكن حُيرم بعض الضحايا من أن تشملهم خمططات 
اإلنصــــــــــاف ومن مث فهم حمرومــــــــــون من التعويض  والســــــــــؤال هو: هل 
جيوز الســــــــــماح ملثل هذه الدولة أن تستخدم احلصانة أمام احملاكم احمللية 

للتهّرب من االلتزام بتقدمي التعويضات؟

وفيما يتصل بنطاق احلصانة مــــــــــن الوالية القضائية، يذكر القاضي 
يوســــــــــف أنه فيما متّثل حصانة الدول قاعــــــــــدة من قواعد القانون العريف، 
وليست جمرد مسألة من مسائل اجملاملة، فإن تغطيتها ظلت تتقلص على 
مدار القــــــــــرن املاضي فيما كان القانون الدويل يتطــــــــــّور من نظام قانوين 
ز على الدول إىل نظام حيمي كذلك حقوق األفراد من البشــــــــــر يف  مركَّ
مواجهة الدولة  وانكماش التغطية باحلصانة تصّدرت الدعوة إليه احملاكم 
احملليــــــــــة، وفيما ال يزال لقانون احلصانــــــــــة أمهيته يف إدارة عالقات متوائمة 
َعّد تغطيته جيدة التعريف  بني الدول إاّل أنه ال ميثل سيادة للقانون الذي تـُ
بالنسبة جلميع الظروف أو الذي ال تشوب استقراره شائبة  إن حصانة 
الدول مليئة بالثقوب شــــــــــأهنا شأن أنواع اجلب السويسري  وعليه فليس 
مــــــــــن املقنع تصّور بعض االســــــــــتثناءات من احلصانة علــــــــــى أهنا جزء من 
القانون الدويل العريف برغم استمرار وجود قرارات قضائية حملية متباينة، 
فيما يتم تفســــــــــري استثناءات أخرى تســــــــــتند إىل قرارات مماثلة ومتضاربة 
بدعوى مؤازرة قواعد عرفية ال وجود هلا  وســــــــــيكون من األنســــــــــب يف 
رأيــــــــــه االعرتاف بــــــــــأن القانون العريف يف هذا اجملال ما زال مشــــــــــّتتًا وغري 
مستقر  ويدفع القاضي يوسف بأن هذه احلاالت من التشتت يف القانون 
العريف ال ميكن حّلها من خالل ممارسة شكلية تتقّصي األحكام القضائية 
املتضاربة الصادرة عن احملاكم احمللية رغم أهنا ما زالت بالفعل ضنينة فيما 
يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنساين أو أن يتم 
ذلك بإجراء حســــــــــابات رياضية  وبالنسبة له فإن القانون الدويل العريف 
ال يشــــــــــّكل مسألة أعداد نســــــــــبية  وفضاًل عن ذلك، فحصانة الدول من 
الوالية القضائية ال ميكن تفســــــــــريها يف فراغ، فاملالمح والظروف احملدَّدة 
لكل قضية، وطبيعة املسائل ذات الصلة وتطّور القانون الدويل ال بد من 
أخذهــــــــــا مجيعًا يف نظر االعتبار  وعليــــــــــه، فعندما تتعارض احلصانات من 
الوالية القضائية مع احلقوق األساســــــــــية املكّرسة مبوجب قوانني حقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساين، ال بد من التماس التوازن بني املهام األساسية 
للحصانــــــــــة وبني املقاصد اليت تتوخاها احلصانــــــــــة فضاًل عن محاية وإقرار 
حقوق اإلنســــــــــان األساســــــــــية ومبادئ القانون اإلنساين  وهي يف القضية 
الراهنــــــــــة احلق يف إنصاف فّعال واحلق يف التعويض عن أضرار مت تكّبدها 
نتيجــــــــــة خروقات للقانون اإلنســــــــــاين واحلق يف احلمايــــــــــة من االفتقار إىل 
العدالــــــــــة  وكان من املفروض اإلحالة إىل هذه املبادئ، فضاًل عن تقدير 
ملدى تناسبية ومشروعية اهلدف املتوّخى من منح احلصانة حيثما يتضح 
أن قواعــــــــــد القانون العريف أو حصانات الدول أو االســــــــــتثناءات منها إما 
مشــــــــــّتتة أو غري مســــــــــتقرة على حنو ما هو احلــــــــــال يف القضية املعروضة  
وأخــــــــــرياً، فإن الطابع األّويل للحصانــــــــــة من الوالية القضائية ال حيول بني 

احملاكم الوطنية، وهي يف هذه احلالة احملاكم اإليطالية، وبني تقييم السياق 
الذي مت يف إطاره رفع الدعاوى ومبا يكفل توصيفًا قانونيًا سليمًا لألفعال 
الــــــــــيت ُيطَلب من أجلها احلصانة مث العمل، عنــــــــــد االقتضاء، على موازنة 
العوامل املختلفة اليت تستند إليها القضية مبا يوّصل إىل البّت فيما إذا كان 

بوسع احملكمة أن تؤّكد الوالية ذات الصلة 

ويالحظ القاضي يوســــــــــف أيضًا أن القانون املتصل حبصانة الدول 
تطّور تارخييًا من خالل القرارات الصادرة عن احملاكم احمللية فيما حظي 
بالقبول الكثري من االســــــــــتثناءات املطروحة يف الوقت احلايل، ومنها مثاًل 
استثناء اجلنايات أو استثناء االستخدام وهو ما مت إقراره أساسًا من خالل 
حمكمة أو اثنتني يف وقت من األوقات  واالستثناءات املهمة من احلصانة 
من هذا القبيل كان ميكن أن تلقى مصرياً خمتلفًا لو كان قد اتضح مثاًل 
أن احلكم النمســــــــــاوي يف قضية هولوبك ضد حكومة الواليات املتحدة 
األمريكيــــــــــة (ILR, vol. 40, 1962, p.73) قد جاء انتهاكًا للقانون الدويل 
بشأن احلصانة  وكان ميكن أن تنشأ يف هذا الصدد قاعدة وليدة تعكس 
آراء الفقهاء املطروحة على نطاق واسع إضافة إىل ممارسة الدول  وباملثل 
فإن األحكام اإليطالية، فضاًل عن حكم ديستومو كان ميكن النظر إليها 
كجزء من عملية تطّورية أوسع نطاقًا تؤدي فيها قرارات احملاكم احمللية 
إىل نشــــــــــوء عدد من االستثناءات من احلصانة من الوالية القضائية  ومن 
الواضــــــــــح أن قواعد حصانة الدول واســــــــــتحقاق األفراد للتعويضات عن 
اجلرائم الدولية الــــــــــيت ارتكبها أعوان الدول ما برحت خاضعة للتحّول  
وبقدر ما أن مثــــــــــة تعارضًا بني احلصانة من الوالية القضائية للدول وبني 
الدعاوى املرفوعة بشــــــــــأن اجلرائم الدولية، فال ينبغي اســــــــــتخدام حصانة 
الدول كساتر حيول دون تقدمي التعويضات اليت يستحقها ضحايا اجلرائم 
املذكورة  ويف الظروف االســــــــــتثنائية، ومنها مثــــــــــاًل تلك املعروضة أمام 
احملكمة حيث ال ُســــــــــبل أخرى متاحة للتعويض، فمثل هذا النزاع ينبغي 
حله لصاحل ضحايا اخلروقات اجلســــــــــيمة للقانون اإلنساين الدويل  وهذا 
ال يلحق الضرر باستقالل الدول أو سيادهتا بل يسهم ببساطة يف بلورة 
استثناء ناشئ من حصانة الدول يستند إىل الرأي الفقهي الواسع النطاق 
الذي يتمّثل يف كفالة إقرار بعض احلقوق األساســــــــــية للبشر ومنها مثاًل 
احلق يف تعويض فّعال يف غمار تلك الظروف اليت ميكن بغريها أن يظل 

الضحايا حمرومني من ُسبل التعويض 

ويف التحليــــــــــل األخري، يذكر القاضي يوســــــــــف أن تعليقاته ال ينبغي 
فهمهــــــــــا على أهنــــــــــا تعين صرف النظــــــــــر عن احلصانة كلمــــــــــا ُرفعت أمام 
احملاكم احمللية دعاوى للتعويضات عن اجلرائم الدولية اليت ارتكبتها دولة 
أجنبية، بل هي باألحرى تشــــــــــري إىل ضرورة تفسري القانون باملعىن الذي 
يتطّور به حاليًا حبيث يفضي إىل قيام اســــــــــتثناء مقّيد وعملي من حصانة 
الــــــــــدول يف تلك الظروف عندما ال يتاح أمام ضحايا اجلرائم الدولية أّي 
ُســــــــــبل أخرى لالنتصــــــــــاف  وتأكيد والية احملاكــــــــــم احمللية حيث ال جمال 
لتقدمي التعويضات من خالل الُســــــــــبل العالجية األخرى أمر ال ميكن أن 
يعّكــــــــــر صفو العالقات املتوائمة بني الدول وال يؤّثر على ســــــــــيادة الدولة 
 األخرى  إن محاية ضحايا اجلرائم الدولية من إنكار االنتصاف على يد 
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احملاكم احمللية ال ميكن أن تشّكل انتهاكًا للقانون الدويل، بل أن مثل هذا 
االســــــــــتثناء من احلصانة من اإلجراءات القضائية، طبقًا للقاضي يوسف، 
جيعل قانون حصانات الــــــــــدول متوائمًا مع الوزن املعياري املتزايد الذي 
يوليه اجملتمع الدويل حلماية حقوق اإلنســــــــــان والقانون اإلنساين وإلقرار 

احلق يف تعويض فّعال لصاحل ضحايا اجلرائم الدولية 

الرأي المخالف من القاضي الخاص غايا

تذهــــــــــب احملكمة إىل أن “القانــــــــــون الدويل العريف ما زال   -  1
يتطلّــــــــــب منح الدولة احلصانة يف دعــــــــــاوى اجلنايات اليت يّدعى بارتكاهبا 
على أراضي دولة أخرى بواســــــــــطة قواهتا املســــــــــلحة وغريها من أجهزة 
الدولة يف سياق إدارة نزاع مسّلح” ومع ذلك فمن شأن حتليل ملمارسة 
الدول ذات الصلة يتصل بــ “اســــــــــتثناء الضرر” من حصانة الدول أن ال 

يبدو وكأنه يربر مثل هذا االستنتاج القاطع 
تنــــــــــّص اتفاقية األمم املتحدة بشــــــــــأن حصانــــــــــات الدول   -  2
وممتلكاهتا من الوالية القضائية على “اســــــــــتثناء الضرر” وال متنح الدول 
األجنبية احلصانة فيما يتصل بأنشــــــــــطتها املســــــــــلحة برغــــــــــم أن األعمال 
التحضريية تشمل عناصر توحي بأن “األحوال اليت تنطوي على نزاعات 

مسّلحة” ال تغطيها االتفاقية 

إن تسعًا من الدول العشــــــــــر اليت سّنت تشريعات بشأن   -  3
حصانات الدول األجنبية تطرح “اســــــــــتثناًء الضرر” وبعض هذه الُنظم 
القانونية ترى أن احلصانة قائمة رغم ذلك فيما يتصل بســــــــــلوك القوات 
املسلحة األجنبية، ولكنها تشري فقط إىل القوات الزائرة وليس إىل قوات 
دولة أجنبية حمتلة  واملمارسة احلامسة لتلك الدول التسع هلا داللتها، ولو 
كانت االســــــــــتثناءات املذكورة من احلصانة ال تقوم على أساس يف إطار 

القانون الدويل العام لكانت هذه الدول قد حتّملت املسؤولية الدولية 
يوضــــــــــح تنوُّع األحكام القضائية الوطنية أن املســــــــــألة ما   -  4
زالت مطروحة ضمن “منطقة رمادية” وعلى صعيدها قد تتخذ الدول 
مواقف خمتلفة دون أن تفارق بالضرورة املتطلبات اليت يقتضيها القانون 

الدويل العام 
مــــــــــن العوامل اليت ميكن أن تســــــــــهم يف تربيــــــــــر اتباع هنج   -  5
تقييدي إزاء حصانة الدول عند تطبيق “اســــــــــتثناء الضرر” ما يتمّثل يف 
طبيعة االلتزام )مثاًل التزام مبوجب قاعدة قطعية( عن انتهاك مقدَّم بشأنه 

مطالبة بالتعويض ضد دولة أجنبية 
كان على احملكمة أن ترى أنه على األقل بالنسبة لبعض   -  6
أحــــــــــكام احملاكم اإليطالية أنه مل يكن ممكنًا النظر إىل ممارســــــــــتها لواليتها 

على أهنا أمر يتعارض مع القانون الدويل العام 

يف 19 حزيران/يونيــــــــــه 2012، أصدرت حمكمــــــــــة العدل الدولية 
حكمهــــــــــا يف القضية املتعلقة بأمحدو صاديــــــــــو دياللو )مجهورية غينيا ضد 
مجهورية الكونغو الدميقراطية( )التعويض املستحق جلمهورية غينيا على 

مجهورية الكونغو الدميقراطيه( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحــــــــــو التايل: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس سيبولفيدا – آمور، والقضاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
ان: ماهيو،  وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضيان اخلاصَّ

ومامبويا؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 

*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 61( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد،  )1(

حتــــــــــّدد مبلغ التعويض الذي جيــــــــــب أن تدفعه مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة إىل مجهورية غينيا عن الضرر غــــــــــري املاّدي الذي حلق 

بالسيد دياللو بـــــ 000 85 دوالر أمريكي؛

املؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا – آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص ماهيو؛

املعارضون: القاضي اخلاص مامبويا؛

بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد،  )2(

حتــــــــــّدد مبلغ التعويض الذي جيــــــــــب أن تدفعه مجهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة إىل مجهوريــــــــــة غينيــــــــــا فيمــــــــــا يتعلق باالدِّعــــــــــاء بالضرر 
 املاّدي الذي حلق بالســــــــــيد دياللو فيما يتعلق مبمتلكاته الشــــــــــخصية 

بـــــ 000 10 دوالر أمريكي؛
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املؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص ماهيو؛
املعارضون: القاضي اخلاص مامبويا؛
بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتني،  )3(

تقرر أنه ال يوجد تعويض مستحق جيب دفعه من قبل مجهورية 
الكونغــــــــــو الدميقراطية إىل مجهورية غينيا فيما يتعلق باالدعاء املتعلق 
بضرر مــــــــــاّدي ُيزَعُم أنه حلق بالســــــــــيد دياللو نتيجــــــــــًة لفقدانه أجَرُه 
كموظف يف الفئة الفنية أثناء احتجازاته غري املشــــــــــروعة وبعد طرده 

غري املشروع من البلد؛ 
املؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينــــــــــداد، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون: القاضي يوسف؛ والقاضي اخلاص ماهيو؛

باإلمجاع،  )4(
ترى أنه ال يوجد تعويض مستحق جيب دفعه من قبل مجهورية 
الكونغو الدميقراطيــــــــــة إىل مجهورية غينيا فيما يتعلق باالدِّعاء بضرر 
ماّدي ُيزَعُم أنه حلق بالسيد دياللو نتيجة حلرمانه من إيرادات حمتملة؛

باإلمجاع،  )5(
تقرر أن جمموع مبلغ التعويضات املستحقة، مبوجب النقطتني 
1 و2 الواردتــــــــــني أعاله، جيب أن ُيدفــــــــــع يف موعد ال يتجاوز 31 
آب/أغســــــــــطس 2012 وأنه، يف حالة عــــــــــدم دفعه يف هذا املوعد، 
تصبح فائدة على املبلغ األساســــــــــي الواجب دفعه من قبل مجهورية 
الكونغو الدميقراطية إىل مجهورية غينيا مستحقًة ابتداًء من 1 أيلول/

سبتمرب 2012 بسعر مقداره 6 يف املائة يف السنة؛
بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد،  )6(

ترفــــــــــض مطالبــــــــــة مجهورية غينيــــــــــا بالتكاليف الــــــــــيت تكبدهتا يف 
إجراءات احملكمة؛

املؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبّنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
املعارضون: القاضي اخلاص ماهيو؛

*

*  *

وذّيل القاضي كنسادو ترينداد حكم احملكمة برأي مستقل؛ وذّيل 
كل من القاضيني يوســــــــــف وغرينوود حكم احملكمة بإعالن؛ وذّيل كل 

من القاضيني اخلاصني ماهيو ومامبويا حكم احملكمة برأي مستقل 

معلومات أساسية عن إجراءات ووقائع القضية   أواًل - 
)الفقرات 1 - 17(

بدأت احملكمة باإلشــــــــــارة إىل املعلومات األساسية اإلجرائية املتعلقة 
بالقضية 

يف 28 كانــــــــــون األول/ديســــــــــمرب 1998، قدمــــــــــت مجهورية غينيا 
)املشــــــــــار إليها فيما بعد باســــــــــم “غينيا”( طلبًا إىل قلم احملكمة باشرت 
فيه إجــــــــــراءات قانونية ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية )املشــــــــــار إليها 
فيما بعد باسم “مجهورية الكونغو الدميقراطية”، املسماة زائري بني سنة 
1971 و1997( بشــــــــــأن نــــــــــزاع يتعلق بـ “انتهــــــــــاكات خطرية للقانون 
الدويل” ُيزَعم ارتكاهبا ضد شــــــــــخص السيد أمحدو صاديو دياللو، وهو 

مواطن غيين 
أعلنــــــــــت احملكمــــــــــة يف حكمها الصــــــــــادر يف 24 أيار/مايو 2007، 
بشــــــــــأن االعرتاضــــــــــات األّولية، أنَّ طلب غينيا مقبــــــــــول “بقدر ما يتعلق 
حبماية حقوق الســــــــــيد دياللو كفــــــــــرد” و“بقدر ما يتعلق حبماية حقوقه 
املباشــــــــــرة كمشــــــــــارك )associé( يف شــــــــــركة أفريكوم - زائري وشركة 

أفريكونتينرز - زائري” 
وقررت احملكمة، يف حكمها الصادر يف 30 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 
2010 يف موضــــــــــوع الدعــــــــــوى أنه، يف الظروف اليت ُطِرَد فيها الســــــــــيد 
دياللو يف 31 كانون الثاين/ينايــــــــــر 1996، انتهكت مجهورية الكونغو 
الدميقراطية املادة 13 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
)املشار إليه فيما بعد باسم “العهد”( والفقرة 4 من املادة 12 من امليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )املشار إليه فيما بعد باسم “امليثاق 
األفريقــــــــــي”( )الفقرة الفرعية )2( من منطوق احلكم(  وقررت احملكمة 
أيضًا أنه، يف الظروف اليت اعُتقل فيها الســــــــــيد دياللو واحُتجز يف الفرتة 
1995 - 1996 بغية طرده، قد انتهكت مجهورية الكونغو الدميقراطية 
الفقرتــــــــــني 1 و2 من املادة 9 من العهد واملــــــــــادة 6 من امليثاق األفريقي 
)الفقرة الفرعيــــــــــة )3( من منطوق احلكم(  وباإلضافة إىل ذلك، قررت 
احملكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهكت حقوق السيد دياللو، 
مبوجب الفقرة 1 )ب( من املادة 36 من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 

)املشار إليها فيما بعد باسم “اتفاقية فيينا”( 
قــــــــــررت احملكمة كذلك يف حكمها الصــــــــــادر يف موضوع الدعوى 
أن على “مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية التزامًا بتقدمي جرب مناســــــــــب، 
يف شــــــــــكل تعويض، إىل مجهورية غينيا عن النتائــــــــــج الضارة النامجة عن 
انتهاكات االلتزامات الدولية، املشــــــــــار إليهــــــــــا يف الفقرتني الفرعيتني 2 
و3 ]من منطوق احلكم[”  غــــــــــري أن احملكمة مل تأمر مجهورية الكونغو 
الدميقراطية بدفع تعويض عن انتهاك حقوق السيد دياللو مبوجب الفقرة 
1 )ب( مــــــــــن املــــــــــادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا  وقررت احملكمــــــــــة أنه ما مل 
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يتم التوصل إىل اتفاق بني الطرفني على التعويض املســــــــــتحق لغينيا على 
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ احلكم 
املذكور، ستقوم احملكمة بتسوية هذه املسألة  ونظراً إىل أن احلّد الزمين، 
البالغ ســــــــــتة أشــــــــــهر، الذي وضعته احملكمة قد انتهــــــــــى يف 30 أيار/مايو 
ل إىل اتفاق بشــــــــــأن املســــــــــألة بني الطرفني، ينبغي أن  2011 دون التوصُّ
تقرر احملكمة مقدار التعويض الواجب دفعه إىل غينيا نتيجًة لألفعال غري 
املشــــــــــروعة، املتمثلة باعتقال مجهورية الكونغو الدميقراطية للسيد دياللو 
واحتجازه وطرده، وفقًا لالســــــــــتنتاجات املبيَّنــــــــــة يف حكمها الصادر يف 

موضوع الدعوى 
تالحــــــــــظ احملكمة أن غينيا تلتمس احلصول على تعويض حتت أربعة 
عناويــــــــــن لألضرار: ضرر غري مادي )أشــــــــــارت إليه غينيا باســــــــــم “ضرر 
نفسي ومعنوي”(؛ وثالثة عناوين باسم ضرر ماّدي: ما ُزِعَم بأنه فقدان 
ممتلكات شــــــــــخصية؛ وما ُزعم بأنه فقدان أجر موظــــــــــف يف الفئة الفنية 
)أشارت إليه غينيا باسم “فقدان إيرادات”( أثناء احتجاز السيد دياللو 
وبعد طرده؛ وما ُزِعَم بأنه حرمانه من “إيرادات حمتملة”  وفيما يتعلق 
بكل عنوان من عناوين الضرر، قالت احملكمة إهنا ســــــــــتنظر فيما إذا ثبت 
َدُه املدَّعي،  وقوع ضرر  مث سوف “تتحقق مما إذا كان الضرر الذي أكَّ
وإىل أّي مدًى، نتيجَة تصرُّف غري مشــــــــــروع للُمدَّعى عليه”، آخذًة يف 
دة إىل حّد كاف  احُلسبان “ما إذا كانت مثة عالقة سببية مباشرة ومؤكَّ
بــــــــــني الفعل غري املشــــــــــروع     والضرر الذي حلــــــــــق باملدَّعي”  وأخرياً، 
أشارت احملكمة إىل أنه إذا ثبت وجود ضرر َوَسبَـُبُه، فإن احملكمة ستحّدد 

مقدار التقييم 

عناوين األضرار املطلوب التعويض عنها   ثانيًا - 
)الفقرات 18 - 55(

التعويض عن الضرر غري املاّدي الذي حلق بالسيد دياللو )ألف( 
ترى احملكمة أنه ميكن إثبات الضرر غري املاّدي حىت من دون دليل 
حمّدد  وقد حتققت احملكمة من قبل، يف حالة الســــــــــيد دياللو، من حقيقة 
أنه حلق به ضرر غري ماّدي وأنه نتيجة حتمية لألفعال غري املشروعة اليت 
قامت هبا مجهورية الكونغــــــــــو الدميقراطية  وقررت احملكمة، يف حكمها 
الصادر يف موضوع الدعوى، أن السيد دياللو قد اعُتقل من دون إبالغه 
عن أسباب اعتقاله ومن دون إعطائه إمكانية التماس جرب؛ وأنه احُتجز 
امات مل يتم  َهت إليه اهتِّ لفرتة طويلة ال مربر هلا ريثما يتم طرده؛ وأنه ُوجِّ
إثباهتا؛ وأنه ُطِرَد بصورة غري مشــــــــــروعة من البلد الذي أقام فيه 32 سنة 
وقام بأنشــــــــــطة جتارية ذات أمهية  ولذلك، تعترب احملكمة أنَّ من املعقول 
أْن تستنتج أنَّ تصرُّف مجهورية الكونغو الدميقراطية غري املشروع َسـبََّب 

للسيد دياللو معاناًة نفسية وفقدان شهرته 
عــــــــــالوًة على ذلك، أخذت احملكمة يف احلســــــــــبان عدد أيام احتجاز 
الســــــــــيد دياللو – لقد احُتجز 66 يومًا متواصلًة، من 5 تشــــــــــرين الثاين/
نوفمرب 1995 حىت 10 كانون الثاين/يناير 1996، واحُتجز مرة ثانية 
بــــــــــني يومي 25 و31 كانون الثاين/ينايــــــــــر 1996، أّي ما جمموعه 72 

يومًا – واستنتاجها يف حكمها الصادر يف موضوع الدعوى أنه مل يوجد 
دليل على إســــــــــاءة معاملة السيد دياللو، انتهاكًا للفقرة 1 من املادة 10 

من االتفاقية 
تالحــــــــــظ احملكمة أيضًا أن ظروف القضية تشــــــــــري إىل وجود عوامل 
 معينة من شــــــــــأهنا تفاقم الضــــــــــرر غري املاّدي الذي حلق بالســــــــــيد دياللو، 
ال ســــــــــيما يف الســــــــــياق الذي حدثــــــــــت فيه االحتجازات غري املشــــــــــروعة 
والطرد غري املشــــــــــروع  وباإلضافة إىل حقيقة أن اعتقاالت السيد دياللو 
فية،  واحتجازاته اليت كانت هتدف إىل السماح بإجراء طرده كانت تعسُّ
يف حــــــــــدود معىن الفقرة 1 من املادة 9 من االتفاقية واملادة 6 من امليثاق 
ُد احملكمة أهنا أشــــــــــارت يف حكمها الصادر يف موضوع  األفريقــــــــــي، ُتؤكِّ
الدعوى إىل أنَّ من الصعب أاّل ُيعَرَف أنَّ مّثة صلًة بني طرد السيد دياللو 
ْيِه على دولة زائري  وحقيقة أنه حاول اسرتداد ديون كان َيعتقد أهنا لشركتـَ
وشركات زائريية متلك الدولُة حصًة كبريًة يف رأمساهلا  وتالحظ احملكمة 
أن حتديد مقدار التعويض عن الضرر غري املاّدي يتوقف بالضرورة على 

اعتبارات اإلنصاف 
يف ضــــــــــوء الظروف املبينة أعاله، تعتــــــــــرب احملكمة أن مبلغ 000 85 
دوالر أمريكي يشــــــــــّكل تعويضًا مناسبًا عن الضرر غري املاّدي الذي حلق 

بالسيد دياللو 
التعويض عن الضرر املاّدي الذي حلق بالسيد دياللو )باء( 

ح احملكمة أهنا ســــــــــتبدأ بتنــــــــــاول مطالبة غينيــــــــــا املتصلة بفقدان  توضِّ
ممتلكات شخصية للســــــــــيد دياللو؛ وستنظر بعد ذلك يف مطالبات غينيا 
املتعلقة بفقدان أجر املوظف يف الفئة الفنية أثناء احتجاز السيد دياللو غري 
املشروع، وبعد طرده من مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وأخرياً، سوف 

تنتقل إىل مطالبة غينيا بــــــ “اإليرادات احملتملة” 

الُفقدان املزعوم ملمتلكات السيد دياللو الشخصية   - 1 
)مبا يف ذلك احلسابات املصرفية( 

تشري احملكمة إىل أن الطرد املفاجئ للسيد دياللو، كما تقول غينيا، 
منعه من اختاذ ترتيبات لنقل املمتلكات الشــــــــــخصية اليت كانت يف شقته 
أو التخلص منها، من دون أن يأخذ يف احلســــــــــبان ممتلكات الشركتني، 
نظراً إىل القرار الســــــــــابق للمحكمة، القاضي بأن مطالبات غينيا املتصلة 
بالشــــــــــركتني غري مقبولة  وتشــــــــــري احملكمة إىل أن املمتلكات الشخصية، 
اليت هــــــــــي موضوع مطالبــــــــــات غينيا، ميكن تقســــــــــيمها إىل ثالث فئات 
هي: أثاث شــــــــــقة السيد دياللو املســــــــــجل يف قائمة املمتلكات الشخصية 
املوجودة يف الشــــــــــقة، وبنود معيَّنــــــــــة ذات قيمة عالية ُيزعم أهنا كانت يف 
شقة السيد دياللو، لكنها ليست مذكورة يف تلك القائمة؛ وأصول مالية 

يف حسابات مصرفية 
أما املمتلكات الشــــــــــخصية املوجودة يف شــــــــــقة الســــــــــيد دياللو، فقد 
ـيِّد دياللو،  أشارت احملكمة إىل أن قائمة املمتلكات املوجودة يف شقة السَّ
الــــــــــيت قدمها الطرفــــــــــان كالمها إىل احملكمة، كانت قــــــــــد ُأِعدَّت بعد 12 
يومًا تقريبًا من طرد الســــــــــيد دياللو من مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية  
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وَتعتــــــــــرب احملكمة أنه، على الرغم من أن الطرفــــــــــني كليهما يقبالن، فيما 
يبدو، القول إنَّ األشــــــــــياء الواردة يف القائمة كانت موجودة يف الشــــــــــقة 
يف الوقــــــــــت الذي ُأِعدَّت فيه القائمة، ليــــــــــس من املؤكد ما الذي حصل 
لتلك املمتلكات  فغينيا فشــــــــــلت يف إثبات مقدار اخلســــــــــارة اليت حلقت 
بالسيد دياللو ومدى تسبُّب تصرُّف مجهورية الكونغو الدميقراطية هبذه 
اخلسارة  وتضيف احملكمة أنه حىت لو افرتضنا أنَّ يف اإلمكان إثبات أنَّ 
املمتلكات الشــــــــــخصية الواردة يف القائمة قد ُفِقَدت وأن أّي خسارة من 
هذا القبيل كان ســــــــــببها التصرُّف غري املشــــــــــروع الذي تصرفته مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، مل تقدم غينيا أّي دليل على قيمة األشياء املوجودة 
يف القائمــــــــــة  وعلى الرغم مــــــــــن جوانب التقصري عن تقدمي األدلة املتصلة 
باملمتلكات الواردة يف القائمة، تذكر احملكمة أن الســــــــــيد دياللو ســــــــــكن 
د  وعمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أكثر من 30 سنة، ومن املؤكَّ
أنه مَجََّع ممتلكات شخصية خالل هذه املدة  حىت لو افرُتَض أن مجهورية 
الكونغو الدميقراطية حِمقَّة يف قوهلا إن مســــــــــؤولني غينيني وأقارب للسيد 
ُهْم من التصرُّف بتلك املمتلكات الشخصية  نـُ دياللو كانوا يف موقف ميَُكِّ
بعد طرد الســــــــــيد دياللو، تعترب احملكمة أنه كان ينبغي على األقل متكني 
الســــــــــيد دياللو من نقل ممتلكاته الشــــــــــخصية إىل غينيا أو التصرُّف هبا يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية  ولذلك، فإن احملكمة مقتنعة بأنَّ تصرُّف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية غري املشروع َتَسبََّب بإحلاق قدر من الضرر 
املاّدي بالســــــــــيد دياللو، فيما يتعلق مبمتلكاته الشــــــــــخصية اليت كانت يف 
الشــــــــــقة اليت كان يســــــــــكن فيها، وإن كان من غري املعقول القبول باملبلغ 
الكبري جــــــــــداً الذي تطالب به غينيا حتت عنــــــــــوان الضرر هذا  ويف هذا 
الوضع، تعترب احملكمة أن من املناسب احلكم بتعويض مبين على اعتبارت 

اإلنصاف مقداره 000 10 دوالر أمريكي 

تنظر احملكمة تاليًا يف ادِّعاء غينيا أن شقة السيد دياللو كانت حتتوي 
على أشــــــــــياء معيَّنة ذات قيمة عالية مل تكن مذكــــــــــورة يف القائمة الوارد 
وصفها أعاله  وأشــــــــــارت إىل أن غينيا تذكر يف مذكرهتا بضعة أشياء، 
لكنها ال تقدم تفاصيل كافية وال تقدم أّي دليل لدعم قوهلا إن الســــــــــيد 
دياللو كان ميلك هذه األشــــــــــياء يف الوقت الذي ُطِرَد فيه، أو أهنا كانت 
موجودة يف شقته حىت ولو مل يكن ميلكها، أو أهنا ُفقدت نتيجًة للمعاملة 
الــــــــــيت عاملته إياها مجهورية الكونغو الدميقراطية  هلذه األســــــــــباب ترفض 
احملكمــــــــــة مطالبات غينيا املتعلقة بفقدان أشــــــــــياء ذات قيمة عالية مل تكن 

مذكورًة يف القائمة 

فيمــــــــــا يتعلق باألموال اليت ُيزَعم أهنا كانت موجودة يف حســــــــــابات 
مصرفيــــــــــة، تعترب احملكمة أن غينيا مل تقــــــــــدم أيَّ تفاصيل وال دلياًل لدعم 
مطالبتهــــــــــا  وال توجد أّي معلومات عن جممــــــــــوع األموال املوجودة يف 
احلسابات املصرفية، وال مقدار أيِّ مبلغ موجود يف أّي حساب بعينه، أو 
اسم املصرف الذي يوجد فيه هذا احلساب أو املصارف اليت توجد فيها 
هذه احلسابات  عالوًة على ذلك، ال يوجد أّي دليل يبنيِّ أنَّ احتجازات 
الســــــــــيد دياللو وطرده قد سبََّبت فقدان أّي أموال موجودة يف حسابات 
ر غينيا، مثاًل، ملاذا مل يستطع السيد دياللو الوصول إىل  مصرفية  فلم تفسِّ

أّي من هذه احلسابات املصرفية بعد تركه مجهورية الكونغو الدميقراطية  
ْثَبت أن الســــــــــيد دياللو فقد أّي أموال موجودة يف حساباته  ولذلك، مل يـُ
املصرفية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أو أن أفعال مجهورية الكونغو 
الدميقراطية غري املشروعة سببت فقدانه أّي أصول مالية من هذا القبيل  
وبناًء على ذلك، ترفض احملكمــــــــــة مطالبة غينيا بأّي تعويض فيما يتعلق 

بفقدان أصول مالية يف حسابات مصرفية 

لذلك، ال حتكم احملكمة بأّي تعويض عن أشياء ذات قيمة عالية أو 
أصول مالية يف حسابات مصرفية 

الفقدان املزعوم لإليرادات أثناء احتجاز السيد   - 2
دياللوغري املشروع وبعد طرده غري املشروع

تشـري احملكمة، يف البدايـة، إىل أن غيـنيـا تطالب يف عروضها املقدمة 
لدى اختتام مذكرهتا، مببلغ 148 430 6 دوالراً أمريكيًا، تعويضًا عن 
اإليرادات اليت فقدها الســــــــــيد دياللو أثناء احتجازه وبعد طرده  غري أن 
غينيا تشــــــــــري يف موضع آخر من مذكرهتا إىل تعويض مقداره 000 80 
دوالر أمريكي عن إيرادات فقدها السيد دياللو أثناء احتجازه  وإن من 
الواضــــــــــح أن هذه املطالبة مببلغ 000 80 دوالر أمريكي، كما قدمتها 
غينيا، وإن كانت ال تنعكس يف بيان مستقل، فهي مستقلة عن مطالبتها 
مببلغ 148 430 6 دوالراً أمريكيًا وهو، كما جاء يف املذكرة، يتعلق 
فقط بـ “فقدان اإليرادات املزعومة” بعد طرد الســــــــــيد دياللو  وسوف 
تفســــــــــر احملكمة بيانات غينيا يف ضوء األســــــــــباب الــــــــــواردة يف مذكرهتا 
 ومن حقها أن تفعل ذلك  لذلك، فإهنا ســـــــــــتنظر أوَّاًل يف املطالبة بِـمبلغ 
000 80 دوالر أمريكــــــــــي تعويضًا عن إيرادات موظف يف الفئة الفنية 
أثناء احتجازات السيد دياللو مث تفحص مطالبة غينيا مببلغ 148 430 
6 دوالراً أمريكيًا، تعويضًا عن أجر موظف يف الفئة الفنية بعد طرده 

فيمــــــــــا يتعلق بالفقــــــــــدان املزعوم ألجر موظف يف الفئــــــــــة الفنية أثناء 
عمليات احتجاز الســــــــــيد دياللو غري املشــــــــــروع، تذكر احملكمة أن غينيا 
ُتِصرُّ على القول إن الســــــــــيد دياللو كان قبل اعتقاله يف 5 تشرين الثاين/
نوفمرب 1995 يتقاضى أجراً شــــــــــهريًا مقداره 000 25 دوالر أمريكي 
باعتباره مديراً لشــــــــــركة أفريكوم - زائري وشركة أفريكونتينـرز - زائري  
وبناًء على هذا الرقم، تقدِّر غينيا أنه حلقت بالســــــــــيد دياللو، أثناء األيام 
االثنني والســــــــــبعني اليت قضاها حمتجزاً، خسارة يبلغ جمموعها 000 80 
دوالر أمريكي، وتقول غينيا إن هذا املبلغ يأخذ يف احلســــــــــبان التضخم 
املايل  وتشري احملكمة إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية تدَّعي أن غينيا 
مل تقدم أّي دليل وثائقي لدعم مطالبتها خبسارة األجر  وترى مجهورية 
الكونغو الدميقراطية أيضًا أن غينيا مل تبنيِّ أن احتجاز الســــــــــيد دياللو يف 
األيام املذكورة قد ســـــــــــبََّب خسارته لألجر الذي كان سيتلّقاه لوال هذا 
االحتجاز  وتؤكد مجهورية الكونغو الدميقراطية، على وجه اخلصوص، 
ــــــــــر ملاذا مل يسَتِطع الســــــــــيد دياللو، باعتباره املدير الوحيد  أن غينيا مل تفسِّ

واملشارك الوحيد يف كلتا الشركتني أن يأمر بدفع أجره إليه 
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ـــــــــــيَِّد دياللو كان  تنظر احملكمة فيما إذا كانت غينيا قد أثبتت أن السَّ
يتلّقى أجراً قبل احتجازه وأن هذا األجر كان مقداره 000 25 دوالر 

أمريكي يف الشهر 

م أّي دليل على أن السيد دياللو  تالحظ احملكمة أوَّاًل أنَّ غينيا مل تقدِّ
كان َيتقاضى000 25 دوالر أمريكي يف الشهر كمدير لكلتا الشركتني  
وال يوَجُد أيُّ حساب مصريف أو سجالت ضريبة؛ وال توجد سجالت 
حماســــــــــبة ألّي من الشــــــــــركتني تبني أهنا دفعت هذا املبلــــــــــغ  عالوًة على 
 ذلك، ترى احملكمة أن مثَة دلياًل يوحي بأن السيد دياللو مل يكن يقبض 
000 25 دوالر أمريكي يف الشهر من الشركتني قبل احتجازه  أواًل’ 
إن الدليل املتعلق بشركة أفريكوم - زائري وشركة أفريكونتينـرز - زائري 
يشــــــــــري بقوة إىل أن أيًّا من الشــــــــــركتني مل تكن متارس أعمااًل جتارية – 
باســــــــــتثناء حماوالت مجع ديون ُيزعم أهنا مســــــــــتحقَّة لكل من الشركتني 
– أثناء الســــــــــنوات اليت ســــــــــبقت احتجاز الســــــــــيد دياللو مباشرًة  ثانيًا، 
خالفًا الدِّعاء غينيا يف هذه املرحلة من اإلجراءات القانونية، املكرســــــــــة 
للتعويض، أن الســــــــــيد دياللو كان يقبض أجراً شهريًا مقداره 000 25 
دوالر أمريكي، قالت غينيا للمحكمة، يف مرحلة االعرتاضات األّولية، 
إن الســــــــــيد دياللو كان “فقرياً بالفعل يف سنة 1995”  َوإنَّ هذا البيان 
املقدم إىل احملكمة يتفق مع حقيقة أن السيد دياللو حصل يف 12 متوز/
يوليــــــــــو 1995 من مجهورية الكونغو الدميقراطية، بناًء على طلبه، على 
“شهادة َعَوز” ُتعلن أنه “ُمعدم ُمؤقَّتًا”، وبذلك ُيسمح له أن يتجنب 
املدفوعات، اليت كانت لوال ذلك ســــــــــُتطَلُب منه، لتسجيل حكم لصاحل 
إحدى الشــــــــــركتني  لذلك، تســــــــــتنتج احملكمة أن غينيا فشلت يف إثبات 
أن السيد دياللو كان يتقاضى أجراً شهريًا من شركة أفريكوم - زائري 
وشــــــــــركة أفريكونتينـرز - زائري، يف الفرتة السابقة مباشرًة الحتجازه يف 
الســــــــــنتني 1995 - 1996، أو أنَّ ذلــــــــــك األجر كان يبلغ 000 25 

دوالر أمريكي يف الشهر 

ر كيف تسبَّبت احِتجازات  تشري احملكمة إىل أن غينيا أيضًا مل تفسِّ
الســــــــــيد دياللو بانقطاع أّي أجر رمبا كان السيد دياللو يتقاضاه بصفته 
مديراً للشــــــــــركتني  فإذا كانت الشــــــــــركتان حقًا يف موقف تدفعان فيه 
ن  راتبًا للســــــــــيد دياللو يف الوقت الذي احُتجز فيه فمن املعقول أن يتمكَّ
املوظفــــــــــون من مواصلة تقدمي الدفعــــــــــات الضرورية للمدير  عالوًة على 
ذلك، احُتجز السيد دياللو يف الفرتة من 5 تشرين الثاين/نوفمرب 1995 
حىت 10 كانون الثاين/يناير 1996، مث ُأطلق ســــــــــراحه، مث احُتجز مرة 
أخــــــــــرى يف الفرتة من 25 كانون الثاين/ينايــــــــــر 1996 إىل 31 كانون 
الثاين/ينايــــــــــر 1996  وبذلــــــــــك كانت مثة فرتة أســــــــــبوعني أتيحت فيها 
 فرصة للســــــــــيد دياللو الختاذ ترتيبات لتسلُّم أّي أجر ُيزَعم أن الشركتني 

مل تدفعاه له أثناء فرتة احتجازه األوىل البالغة 66 يومًا 

يف هذه الظروف تعترب احملكمة أن غينيا مل تثبت أن الســــــــــيد دياللو 
حلقت به خســــــــــارة أجر كموظف يف الفئــــــــــة الفنية نتيجًة الحتجازه غري 

املشروع 

فيمــــــــــا يتعلق بالُفقدان املزعوم ألجر موظف يف الفئة الفنية بعد طرد 
الســــــــــيد دياللو، تذُكر احملكمة أن غينيا تؤكد أن طرد مجهورية الكونغو 
الدميقراطية غري املشروع للسيد دياللو َحَرَمُه من استمرار تلّقيه أجر مدير 
لشــــــــــركة أفريكوم - زائري وشركة أفريكونتينـرز - زائري  وتؤكد غينيا، 
بناًء على ادِّعائها أن الســــــــــيد دياللو كان يتلّقى أجراً مقداره 000 25 
دوالر أمريكي يف الشــــــــــهر قبل احتجــــــــــازه يف الفرتة 1995 - 1996، 
أنَّ الســــــــــيد دياللو ُحِرَم يف الفرتة اليت انقضت منذ طرده يف 31 كانون 
 الثانــي/يناير 1996، من “دخل إضايف ملوظف يف الفئة الفنية” مـقداره 
500 755 4 دوالر أمريكــــــــــي  وتؤكــــــــــد غينيا كذلــــــــــك أنه جيب رفع 
هــــــــــذا املبلغ ألخذ التضخم املايل يف احلســــــــــبان، وبذلــــــــــك يكون تقديرها 
ملقدار ما فقده السيد دياللو من أجر كموظف يف الفئة الفنية منذ طرده 
148 430 6 دوالراً أمريكيًا  وتشري احملكمة إىل أن مجهورية الكونغو 
داً موقفها إزاء االدِّعاء بأجر غري مدفوع منذ فرتة  د جمدَّ الدميقراطية تؤكِّ
احتجاز السيد دياللو، ال سيما عدم وجود دليل لدعم االدِّعاء بأن السيد 
دياللو كان يتقاضى أجراً مقداره 000 25 دوالر أمريكي يف الشــــــــــهر 

قبل احتجازه مرتني وطرده 
تالحظ احملكمة أهنا رفضت من قبُل االدِّعاء بفقدان أجر موظف يف 
الفئة الفنية أثناء فرتة احتجاز السيد دياللو  وهي تعترب أن هذه األسباب 
تنطبق أيضًا على ادِّعاء غينيا املتعلق باألجر يف فرتة ما بعد طرد الســــــــــيد 
دياللــــــــــو  وإن ادِّعاء غينيا، عالوًة على ذلك، ادِّعاء َتَكهُّيّن، ويفرتض أن 
السيد دياللو كان سيظل يتلّقى 000 25 دوالر أمريكي يف الشهر لو مل 
ُيطرد طرداً غري مشروع  وما دام منح تعويض يتصل بإيرادات مستقبلية 
ــــــــــكِّ ال ميكن أن يكون هذا االدِّعاء من  ينطوي حتمًا على قدر من الشَّ
قبيل املضاربة البحتة  وعليه تستنتج احملكمة أنه ال ميكن منح أّي تعويض 

عّما تطالب به غينيا من أجر غري مدفوع بعد طرد السيد دياللو 
لذلك، ال متنح احملكمة أّي تعويض عن أجر ُيزَعُم أن السيد دياللو 

فقده أثناء احتجازه وبعد طرده 

احلرمان املزعوم من إيرادات حمتملة  - 3
تشــــــــــري احملكمة إىل أن غينيا تقدم مطالبة إضافية تصفها بأهنا تتصل 
بـــــ “إيرادات حمتملة” للســــــــــيد دياللــــــــــو  وتقول غينيا على وجه التحديد 
إن احتجازات الســــــــــيد دياللو غري املشــــــــــروعة، مث طــــــــــرده بعد احتجازه، 
أســــــــــفرت عن اخنفاض قيمة الشركتني وتشتيت أصوهلما  وتؤكد غينيا 
أيضًا أن الســــــــــيد دياللو مل يســــــــــتطع حتويل ما ميلكه )أسهم رأمسالية( يف 
هاتني الشــــــــــركتني إىل أطراف ثالثة، وإنَّ خسارته يف األسهم اليت ميلكها 
ُر بــــ 50 يف املائة من “قيمة أســــــــــهمه بأســــــــــعار البورصة”، ويبلغ  َقــــــــــدَّ تـُ
جمموعهــــــــــا، كما تقــــــــــول غينيا، 000 360 4 دوالر أمريكي  وتشــــــــــري 
احملكمة إىل أن مجهورية الكونغو الدميقراطية تعترب حساب غينيا خلسارة 
السيد دياللو املزعومة ُمستندة إىل أصول ختص الشركتني، ال إىل أصول 
ختص الســــــــــيد دياللو بصفته الفردية  عــــــــــالوًة على ذلك تدَّعي مجهورية 
الكونغو الدميقراطية أن غينيا ال تقدم أّي دليل على أن أصول الشركتني 
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قد ُفقدت بالفعل، أو أن أصواًل حمّددة للشــــــــــركتني تشــــــــــري إليها غينيا ال 
ُعها يف السوق  ميكن بَـيـْ

تعتــــــــــرب احملكمة ادِّعاء غينيا املتعلق بـ “إيرادات حمتملة” مبثابة ادِّعاء 
خبســــــــــارة يف قيمة الشــــــــــركتني ُيزَعُم أهنا ناجتة عن احتجاز السيد دياللو 
مرتني وطرده  وإن هذا االدِّعاء خارج عن نطاق اإلجراءات القانونية، 
نظراً إىل قرار هذه احملكمة الســــــــــابق أن ادِّعاءات غينيا املتصلة باألضرار 
اليت ُيزَعُم أهنا حلقت بالشــــــــــركتني غري مقبولة  هلذه األســــــــــباب، ال متنح 
احملكمة غينيا أيَّ تعويض خيص ادِّعاَءها املتصل بـ “اإليرادات احملتملة” 

للسيد دياللو 
*

أّما وقد َحلََّلت احملكمة عناصر ادِّعاء غينيا فيما يتعلق بالضرر املاّدي 
الذي حلق السيد دياللو نتيجًة لتصرف مجهورية الكونغو الدميقراطية غري 
املشروع، متنح احملكمة غينيا تعويضًا مقداره 000 10 دوالر أمريكي 
جمموع املبلغ املمنوح والفائدة املستحقة يف فرتة ما بعد احلكم  ثالثًا - 

)الفقرتان 56 و57(
 تســــــــــتنتج احملكمــــــــــة أن جممــــــــــوع املبلــــــــــغ املمنــــــــــوح لغينيا يســــــــــاوي 
000 95 دوالر أمريكــــــــــي جيب دفعه يف موعــــــــــد ال يتجاوز 31 آب/
أغسطس 2012  وتتوقع احملكمة أن ُيدَفع يف املوعد احملّدد وليس لديها 
َتَصرََّف وفقًا  أّي ســــــــــبب الفرتاض أن مجهورية الكونغو الدميقراطية لن تـَ
لذلــــــــــك  ومع ذلك، بالنظر إىل أنَّ احلكم مبنح فائدة لفرتة ما بعد احلكم 
يتفق مع ممارسة احملاكم الدولية األخرى، تقرر احملكمة أنه إذا تأخر الدفع 
فإن فائدة لفرتة ما بعد احلكم على املبلغ األصلي تصبح مستحقة ابتداء 
من 1أيلول/سبتمرب 2012 مبعدل 6 يف املائة يف السنة  وقد حّدد سعر 
الفائدة هذا مع مراعاة أســــــــــعار الفائدة السائدة يف السوق الدولية وأمهية 
االنصياع للحكم على الفور  وتذكر احملكمة أن املبلغ الذي منح لغينيا 
يف ممارســــــــــتها احلمايَة الدبلوماسيَة للســــــــــيد دياللو َيهدف إىل توفري جرب 

للضرر الذي حلق هبذا الشخص 
تكاليف اإلجراءات القانونية )الفقرات 58 - 60( رابعًا - 

تشــــــــــري احملكمة إىل أن غينيا تطلب منها أن حتكم مبنح تكاليف مببلغ 
َلت، نتيجًة لكوهنا  000 500 دوالر أمريكي لصاحلها هي، أَلهنا “حتمَّ
َعوَُّض،  ُأرغمت على مباشــــــــــرة هذه اإلجراءات القانونيــــــــــة، تكاليَف ال تـُ
ُلها”  وتطلب مجهورية الكونغو  وليس من اإلنصاف أن ُيطَلَب منها حَتَمُّ
الدميقراطية من احملكمة أن “ترفض طلب غينيا الذي قدمته ِلَردِّ التكاليف 
إليهــــــــــا وأن َتَدَع ُكلَّ دولة تتحمل هي نفســــــــــها التكاليــــــــــف اليت دفعتها 

لإلجراءات، مبا يف ذلك تكاليف مستشارها وحماميها وغريهم” 
تذكــــــــــر احملكمة أن املــــــــــادة 64 من النظام األساســــــــــي تنص على أن 
“يتحمــــــــــل كل طرف املصاريــــــــــف اخلاصة به ما مل تقــــــــــرر احملكمة غري 
ذلــــــــــك”  ومع أن احملكمة اتبعت حىت اآلن هــــــــــذه القاعدة العامة دائمًا، 
تنطوي املادة 64 على أنه رمبا تكون مثة ظروف جتعل من املناســــــــــب أن 
تقوم احملكمة بتوزيع التكاليف بطريقة تفيد أحد الطرفني  غري أن احملكمة 

ال ترى أيَّ واحد من هذه الظروف موجوداً يف هذه القضية  وبناًء على 
ذلك، جيب أن يتحمل كل طرف تكاليفه 

*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد

يقدم القاضي كنسادو ترينداد، يف رأيه املستقل، املؤلف   -  1
من 10 أجزاء، ُأُســــــــــَس موقفه الشخصي من املسائل اليت تناوهلا حكم 
احملكمــــــــــة هذا  وهو يؤيــــــــــد قرار احملكمة أن تأمر باختــــــــــاذ إجراءات جلرب 
األضــــــــــرار اليت حلقت بالســــــــــيد أمحدو صاديو دياللــــــــــو، كفرد، مبوجب 
معاهدتــــــــــني اثنتني من معاهدات حقوق اإلنســــــــــان )عهد األمم املتحدة 
اخلــــــــــاص باحلقــــــــــوق املدنية والسياســــــــــية، املادة 13، وامليثــــــــــاق األفريقي 
حلقوق اإلنسان والشعوب، املادة 12 )4((، باإلضافة إىل اتفاقية فيينا 
للعالقــــــــــات القنصلية )حقه يف احلصول على معلومات عن مســــــــــاعدته 
القنصلية، مبوجب املادة 36 )1( )ب((  وهو يؤيد كذلك قرار حمكمة 
العدل الدولية أن تأخذ يف احلســــــــــبان خربة حماكم دولية أخرى معاصرة 

يف مسألة جرب األضرار 
يشــــــــــري يف )اجلــــــــــزء األول( إىل األمهيــــــــــة اخلاصــــــــــة لقانون   -  2
 الســــــــــوابق القضائيــــــــــة الذي تأخذ بــــــــــه احملاكم الدولية حلقوق اإلنســــــــــان 
 ،)IACtHR( ال ســــــــــيما حمكمة البلــــــــــدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان(
واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )ECtHR(، لتقرير التعويضات اليت 
ينبغــــــــــي منحها لألفراد جلرب األضرار الــــــــــيت حلقت هبم  ومع أنه يتفق مع 
أغلبية أعضاء احملكمة بشــــــــــأن تقريــــــــــر التعويضات يف هذا احلكم، توجد 
بعض النقاط اليت مل تنعكس انعكاسًا تامًا يف تعليل احملكمة، يشعر بأنه 
ملزم مبعاجلتها يف رأيه املســــــــــتقل، لتوضيح املسألة اليت تناولتها احملكمة، 

وُأُسَس موقفه الشخصي من هذه النقاط 
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد تأمُّالته بتعيني موضوع   -  3
َكــــــــــت، وموضوع احلق يف التعويض )اجلزء الثاين(، يف  احلقوق اليت انُتهِِ
إطار موقف األفراد باعتبارهم من أشــــــــــخاص القانون الدويل املعاصر، 
وبناًء على ذلك، يكون من حقِِّهم أن حيصلوا على تعويض عن األضرار 
الــــــــــيت حلقت هبــــــــــم  ويف الواقع، كمــــــــــا اتضح من اإلجــــــــــراءات القانونية 
واحلكــــــــــم الصادر )يف 30 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2010( يف موضوع 
هذه الدعوى، أن صاحب احلقوق اليت انُتهكت يف هذه القضية إنسان، 
وهو الســــــــــيد أمحدو صاديــــــــــو دياللو، ال دولــــــــــة  وكذلك صاحب احلق 
املقابل يف اجلرب إنســــــــــان، وهو السيد أمحدو صاديو دياللو، ال دولة  هو 
صاحب هذا احلق يف اجلرب واملســــــــــتفيد مــــــــــن التعويضات اليت أمرت هبا 

احملكمة يف هذا احلكم 
اعــــــــــرتَُِِف هبذا أيضــــــــــًا يف اإلجــــــــــراءات القضائية ويف هذا   -  4
احلكم يف التعويضات، اليت ُأخَذت فيها السوابق القضائية ذات الصلة، 
الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية 
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حلقوق اإلنســــــــــان، يف احُلسبان  ويضيف القاضي كنسادو ترينداد قائاًل 
“إنَّ حقيقــــــــــة كون آلية تســــــــــوية املنازعات يف حمكمــــــــــة العدل الدولية، 
كما هي مبينة يف نظامها الداخلي، آلية مشــــــــــرتكة بني الدول، ال يعين 
أن قــــــــــراراِت احملكمة وُحَجَجها اليت تســــــــــتند إليها ينبغي أن تكون دائمًا 
حمدودة بنهج مشــــــــــرتك بني الدول” الفقرة 9(  مث يشري إىل سلسلة من 
القضايا، بتَّت فيها حمكمة العدل الدولية أثناء العقود املاضية )باإلضافة 
إىل ممارسة وظيفتها اإلفتائية(، كانت تتعلق مباشرة حبالة أفراد، ومضى 
َوقُّعات اإلجراءات  قائاًل إنه، يف ضوء هذه احلالــــــــــة يصبح عدم كفاية تـَ
َول، املطروحة أمام حمكمة العدل   القانونية املنحصرة يف العالقات بني الدُّ
 الدوليــــــــــة – إن مل يكــــــــــن طابعهــــــــــا االصطناعــــــــــي – ظاهــــــــــراً بوضوح” 

)الفقرة 11( 
يضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائــــــــــاًل: “على الرغم   -  5
من حمدوديات مفهوم الشــــــــــراكة بني الدول آللية عمل احملكمة، تستطيع 
احملكمة أن تبدي على األقل استعدادها للحوار والتفكري يف ضوء التطوير 
التدرجيي للقانون الدويل، وبذلك تساهم فيه على حنو يتجاوز التوقُّعات 
املشــــــــــرتكة بني الدول، اليت فــــــــــات أواهنا” )الفقــــــــــرة 11(  ومن دواعي 
سروره أن احملكمة تفعل ذلك يف األحكام الصادرة يف موضوع الدعوى 
)2011( واآلن يف التعويضــــــــــات يف هذه القضية – قضية أمحدو صاديو 
دياللــــــــــو  ويضيف قائاًل “يف هناية املطــــــــــاف، ُترَتَكُب انتهاكات القانون 
الدويل، ال بشــــــــــكل َيُضرُّ بالدول فحسب، وإمنا َيُضرُّ أيضًا باألشخاص، 
أصحــــــــــاب احلقوق – ومَحََلِة االلتزامات – وهي آتية من القانون الدويل 
نفسه مباشرًة  وقد فقدت الدول احتكارها للشخصية القانونية الدولية 
منذ زمن طويل” )الفقرة 12(  وخيتتم القاضي كنسادو ترينداد تعليقه 

على هذه النقطة بقوله:
“األفــــــــــراد – كالدول واملنظمــــــــــات الدولية – هــــــــــم اآلن من 
أشــــــــــخاص القانون الدويل  ويســــــــــتدعي انتهاك حقوقهــــــــــم االلتزام 
مبنحهم تعويضات  وهذه هي بالضبط قضية الســــــــــيد أمحدو صاديو 
دياللو؛ وهذه القضية شــــــــــاهدة بليغة على ذلك، وعلى احلدود اليت 
يفرضها القانون الدويل املعاصر على تطوُّع الدولة  وال تســــــــــتطيع 
الدول أن تتصرَّف بالبشــــــــــر بالطريقة اليت تريدها، بغض النظر عن 
حقوقهم املعرتف هبا يف موســــــــــوعة القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ 
وإذا انتهكت حقوقهم املكرســــــــــة يف املوســــــــــوعة فعليها أن تتحمل 
عواقب هذه االنتهاكات، ال ســــــــــيما االلتزام احملتوم مبنح تعويضات 

للضحايا األفراد” )الفقرة 13( 
شرع القاضي كنسادو ترينداد، يف اجلزء الثالث من رأيه   -  6
املســــــــــتقل، بفحص اجلذور التارخيية لواجب التعويــــــــــض )يف ضوء املبدأ 
األساسي )neminem laedere(، الذي يعود يف تارخيه إىل ُأُسس قانون 
األمم )كتابات فرانسيسكو دي فيتوريا، وهوغو غروشيوس، وصموئيل 
بوفندورف، وكريستيان وولف، باإلضافة إىل كتابات ألرِبيكو ِجنتيلي، 
وفرانسيسكو سواريز، وكورنيليوس فان بينِكرشوك(  وقال يف تأمُّالته 
ســــــــــني” لقانون األمم )أثنــــــــــاء الفرتة من القرن  إن تعاليــــــــــم “اآلباء املؤسِّ

السادس عشر حىت الثامن عشــــــــــر(، يف هذه املسألة لن ختتِفَي أبداً  وقد 
أيقظت انتهاكات جســــــــــيمة متتالية حلقوق اإلنسان )بعضها على نطاق 
شاســــــــــع( ضمري اإلنســــــــــان على احلاجة إىل أن ُيعاَد إىل اإلنســــــــــان املوقُع 
املركزي الذي أزيح عنه بغري حق، بواســــــــــطة التفكري احلصري املشرتك 

بني الدول، الذي كان سائداً يف القرن التاسع عشر 
يضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قوله “إن إعادة البناء   -  7
 على األساســــــــــات، اليت وضعها اإلنســــــــــان منذ منتصف القرن العشرين 
فما فوق، اختذت هلا أساسًا مفاهيميًا لتفسري القوانني اليت تعترب اإلنسان 
شــــــــــخصًا ذا حقوق )صاحب حقوق(، والضمان اجلماعي إلعمال هذه 
القوانني، والطابع املوضوعي لاللتزامات باحلماية، وحتقيق القيم املشرتكة 
العاليــــــــــة  وعاد الفرد مرة أخرى ُيفَهُم أنه صاحب حق يف التعويض جلرب 
األضــــــــــرار اليت حلقت به” )الفقرة 21(  مث حتــــــــــوََّل )يف اجلزء الرابع( إىل 
اأُلُطر النظرية املستقلة للكتابة القانونية عن األساس املنطقي لواجب جرب 
األضرار الدولية، منذ أواخر القرن التاسع عشر وما بعدها )مثل كتابات 
ديونيســــــــــيو أنزيلويت، مثاًل، وهانز ِكسلِِن، وبول فوشيّلي، وهيلِدبراندو 

َأكسيويل، وأف  ڤي غارسيا - أمادور( 
ويذكر كذلك مســــــــــامهة حمكمة العــــــــــدل الدويل الدائمة،   -  8
بصورة رئيســــــــــية، يف حكمها الصادر يف ســــــــــنة 1927 يف قضية مصنع 
خــــــــــورزو، يف االعرتاف بااللتزام باجلــــــــــرب باعتباره مقاباًل ملبدأ من مبادئ 
القانون الــــــــــدويل، وكتأكيد لـ “عنصر تكميلي ال غىًن عنه” للعمل غري 
املشروع، ملســــــــــح مجيع عواقب هذا العمل )أي تقدمي جرب كامل(  ويف 
مفهــــــــــوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، “واجب اجلرب يف إطار املســــــــــؤولية 
الدولية ُمرَفق بالذاتية يف القانون الدويل، وذلك ناشــــــــــئ عن حالة كون 
املرء صاحب حقوق وعليه واجبات ناشــــــــــئة مباشرًة من القانون الدويل 
)the droit des gens(” )الفقــــــــــرة 32(  ويضيــــــــــف أن وجود القانون 
الــــــــــدويل حلقوق اإلنســــــــــان والقانون اجلنائي الــــــــــدويل املعاصر كان له أثر 
 توضيح هذه املســــــــــألة بكاملها، “ومل يرتك أدىن شــــــــــك يف أن األفراد – 
ال الــــــــــدول وحدها فقط بعد اآلن – هم أيضًا أصحاب حقوق وعليهم 
 ”)the droit des gens( واجبات نابعة مباشــــــــــرة من القانون الــــــــــدويل

)الفقرة 32( 
ــــــــــز القاضي كونســــــــــادو ترينداد انتباهــــــــــه، يف اجلزء  يركِّ  -  9
اخلامس من رأيه املستقل، على ما يسميه “ُكاًل ال يتجزأ” وهو مطابق 
النتهــــــــــاك القانون الدويل وامتثال واجب جرب األضرار  وَيذكر، يف هذا 
الصدد، رأيه املخالف امللحق حبكم احملكمة الصادر يف 3 شــــــــــباط/فرباير 
2012، يف القضيــــــــــة اليت ُنظر فيها مؤخراً بشــــــــــأن حصانات الدولة من 
ل اليونان(، لكي يؤكد مرة  الوالية القضائية )أملانيا ضد إيطاليا مع تدخُّ
أخرى وجهة نظره القائلة إن امتثال التزام الدولة باجلرب ينشأ بال استثناء 
 مــــــــــن حدوث انتهــــــــــاكات للقانون الدويل، باعتباره عنصــــــــــراً تكميليًا هلا 
ُمُه القانون الدويل جبميع جوانبه )أي نطاقه،  ال غىن عنه؛ وهذا االلتزام ينظِّ
وأشــــــــــكاله، واملســــــــــتفيدين منه(، وال ميكن تغيريه أو تعطيله باالحتجاج 

بصعوبات مزعومة يف القانون احمللي 
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وإن انتهاك القانون الدويل واالمتثال الناشئ عنه لواجب   -  10
جرب األضرار مها، يف مفهوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، وجهان لعملة 
الن ُكاًل ال يتجزأ، ال ميكن أبــــــــــداً تعطيله باالحتجاج  واحــــــــــدة: ويشــــــــــكِّ
احتجاجًا ال مربر له بســــــــــيادة الدولة أو حصانة الدولة  هذه هي وجهة 
َك هبا يف رأيه املخالف الذي أحلقه باحلكم يف القضية اليت  النظر اليت متََسَّ
ُنظَر فيها مؤخراً بشــــــــــأن حصانات الدولة مــــــــــن الوالية القضائية )احلكم 
الصادر يف 3 شــــــــــباط/فرباير 2012(، ومتســــــــــك هبا مرة أخرى يف هذا 
احلكم الصادر يف قضية أمحدو صاديو دياللو  ومن وجهة نظره أن نظام 
التعويضات عن انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان ال ُيســــــــــَتنَفد على مستوى 
التشــــــــــارك بني الدول؛ فالضحايا األفــــــــــراد هلذه االنتهاكات هم، يف هناية 

املطاف، “أصحاب احلق يف التعويض” 
ِكِه هبذه “التوقُّعات  إن القاضي كنسادو ترينداد، بَتَمسُّ  -  11
اإلنســــــــــانية”، يتأمَّل يف أن اجلرب الكامل )كلمة reparatio( )املشتقة من 
كلمــــــــــة reparare الالتينية، اليت تعين “التخلُّص مــــــــــرة ثانية”( التؤدي 
بالفعل إىل “مســــــــــح” انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان اليت ارُتِكَبت، لكنها 
تزيــــــــــل مجيع آثارهــــــــــا، وبذلك تتجنب مضاعفــــــــــات الضرر الذي حصل 
بالفعل، إىل جانب اســــــــــتعادة ســــــــــالمة النظام القانوين، وكذلك سالمة 
الضحايــــــــــا  وحيذر كذلك بقوله إن واجب اجلرب التزام أساســــــــــي )وليس 
ثانويًا(، ويصبح هذا أكثر وضوحًا إذا نظر املرُء إليه من منظور مركزية 
الضحايــــــــــا، اليت هي مركزيته هو نفســــــــــه  وإنَّ “الــــــــــُكلَّ الذي ال يتجزأ، 
الذي يقول إن االنتهاك واجلرب متفقان، ال يســــــــــمح بأّي تعطيل بواسطة 
االحتجاج احتجاجًا ال مربر له، من قبل الدولة املســــــــــؤولة، بسيادهتا أو 
حصاناهتــــــــــا، بغية جتنُّب العاقبة اليت ال َمَفرَّ منها لالنتهاكات الدولية اليت 

حصلت إىل: التعويضات املستحقة للضحايا” )الفقرة 40( 
ز القاضي كنســــــــــادو ترينداد، يف اجلزء السادس من  َركِّ يـُ  -  12
رأيه املستقل، أفكاره على مركزية الضحايا يف جمال احلماية هذا، وآثاره 
على التعويضات  وإن احلقوق اليت هي موضع البحث، اليت هي حقوق 
طبيعية لإلنســــــــــان، أســــــــــبق من الدولة وأعلى منها، ال متَسُخ إىل ما تكون 
الدولة مستعدة لـــ “منحه” أو “التنازل عنه” لألشخاص الذين هم حتت 
واليتها، حبســــــــــب جمرد تقديرها هي وحدهــــــــــا  بل إن مركزية موضعهم 
يف جمال احلماية هذا مركزية راســــــــــخة رسوخًا قويًا، تليّب حاجة حقيقية 
ــــــــــر هبا قبل بضع عشرات  للمجتمع الدويل نفســــــــــه – كما تصوََّرها وبشَّ
الســــــــــنني، يف النصف األول من القرن العشرين، بطريقة رائدة جيل من 

الفقهاء )أندريه ن  ماندلستام، وجورج شيل، وشارل دي فيسكر( 
ومضى قائاًل إنَّ االعرتاف املتنامي – يف أيامنا هذه – من   -  13
قبل النظام القانوين الدويل، بأمهية جرب أضرار ضحايا انتهاكات حقوق 
اإلنســــــــــان عالمة من عالمات نضوج هذا النظــــــــــام، حىت مع أن الطريق 
أمامنا ما زال طوياًل  وهبذه الطريقة، اكُتِشَفت العملية التارخيية، املتمثلة 
بإضفاء الطابع اإلنســــــــــاين على القانون الدويل، بالبداهة قبل عقدين من 
الزمــــــــــان، وُطِرَحت على أيدي جيل آخــــــــــر من احلقوقيني لديهم تدريب 
يف املســــــــــائل اإلنســــــــــانية )م  بوركــــــــــوان، أ  فاڤر، س  ســــــــــوكاريتكول، 

س  غالســــــــــر(، وسوف تســــــــــتمر يف التقدُّم، مع االنتباه بوجه خاص إىل 
احلقوقيني، أفراداً أو مجاعات، الذين جيدون أنفســــــــــهم يف وضع يتَّصف 

بالوهن بوجه خاص 
مــــــــــن آثــــــــــار الذاتيــــــــــة الدوليــــــــــة لألفــــــــــراد، يف موضوع   -  14
التعويضــــــــــات املســــــــــتحقة هلم، حتّدي فرضيات املبــــــــــدأ القانوين الدويل 
املتمثل يف مســــــــــؤولية الدولة، ال ســــــــــيما عدم كفاية توقُّعات الشراكة 
بني الدول وطابعها االصطناعي  وكما تبني القضية الراهنة – قضية 
أمحــــــــــدو صاديو دياللو – بوضوح، حلق الضــــــــــرر بفرد ال بدولة، وإن 
ذ “مقياسًا” لتقرير التعويض املستحق  هذا الضرر نفسه هو الذي اختُّ
للفرد  وأضاف قائاًل، إن جلنة القانون الدويل نفســــــــــها، التابعة لألمم 
املتحدة، اعرتفت يف واقع األمر، يف تقريرها الصادر يف سنة 2001، 
عن أعماهلا يف موضوع مســــــــــؤولية الدولــــــــــة، بإمكانية حدوث هذا، 
وبكون املســــــــــتفيد من التعويض فرداً ال الدولَة  وإن هذه القضية، يف 
مفهوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، بتوضيحها هذه النقطة فيما يتعلق 
بالتعويضــــــــــات، تعطي دلياًل على العملية التارخيية امُلَطْمِئَنة، الســــــــــارية 
املفعول اآلن – عملية إضفاء الطابع اإلنساين على القانون الدويل - 

كما يشري هو ويؤيد منذ فرتة التسعينات 
يف ظروف كظروف هذه القضية – قضية أمحدو صايدو   -  15
دياللو – يبدو أن النهج الصارم املشــــــــــرتك بني الدول جتاه انصياع الدولة 
لواجب دفــــــــــع التعويض ينطوي علــــــــــى مفارقة تارخيية وغري مســــــــــتدام  
ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد قائاًل - الواقع أنــــــــــه كان يف جمال 
احلماية الدولية حلقوق اإلنسان اعرتاف بأن التعويضات مضرة يف ضوء 
 neminem laedere, the restitutio in integrum املبدأ العام املسمى
)رد وضع الضحية الســــــــــابق إىل ما كان عليه، حيثما كان ذلك ممكنًا(، 
باإلضافة إىل دفع التعويضات، والتأهيل، والرتضية، وضمان عدم َتكرار 

ل انتهاكًا حلقوق اإلنسان  األفعال أو االمتناعات اليت تشكِّ
ومضــــــــــى فقــــــــــال إن املبدأ القانــــــــــوين املعاصر قــــــــــد َعرََّف   -  16
متَيُّز أشــــــــــكال التعويض املذكورة أعاله من منظــــــــــور الضحايا ملطالباهتم 
واحتياجاهتــــــــــم ومطاحمهم  وهو يتجــــــــــاوز احللول الــــــــــيت يضعها القانون 
اخلاص، واملضمون املرياثي )الناشــــــــــئ من أشــــــــــكال القياس على القانون 
املــــــــــدين، من املبدأ القانوين التقليدي  ويؤكد القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
أنه ينبغي إعادة تقييم التعويضات باســــــــــتمرار من منظور متام شــــــــــخصية 
الضحايا أنفســــــــــها، مع مراعاة مطامح هذه الضحايا كأشــــــــــخاص، َوَردِّ 

كرامتها إليها 
إن مبادئ األمم املتحدة األساســــــــــية والتوجيهية املتعلقة   -  17
باحلــــــــــق يف االنتصــــــــــاف واجلرب، الصــــــــــادرة يف عــــــــــام 2005 موجهة هي 
األخرى إىل الضحايا، ألنه ســــــــــبقها تكويــــــــــن اختصاص فريد وابتكاري 
حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســــــــــان يف هذا املوضوع )ال ســــــــــيما 
األشــــــــــكال املتميزة للجــــــــــرب(، اليت حدث معظمهــــــــــا يف الفرتة 1998 - 
2004، والــــــــــيت اجتذبت اهتمام الكّتاب اخلرباء يف الســــــــــنوات األخرية  
وإن إنشــــــــــاء هذا االختصاص حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
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كان، يف مفهومه، ألغراض اجلرب، قد قطع شوطًا أبعد مما قطعته مبادئ 
األمم املتحدة األساســــــــــية والتوجيهية الصادرة يف عام 2005 يف تعزيز 
توســــــــــيع نطاق مفهوم الضحية، بشــــــــــمول أقرب األقرباء يف هذا املفهوم 
باعتبارهم هم أيضًا “ضحايا مباشــــــــــرة” هلم حقوقهم اخلاصة )نظراً إىل 
معاناهتم الشــــــــــديدة(، دون شروط )كشرط االتفاق مع القانون املدين(، 

يف القضايا الفردية وكذلك يف القضايا اجلماعية 

اســــــــــتعرض القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك بالتفصيل   -  18
)اجلزء السابع( املسامهة الرائدة للسوابق القضائية املتعلقة باجلرب، الصادرة 
عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنسان  وقال إن من امُلطْمئن أنَّ حمكمة العدل الدولية أخذت مسامهتها 
يف احلسبان يف هذه القضية – قضية أمحدو صاديو دياللو )اجلرب(، “نظراً 
إىل الرسالة املشرتكة للمحاكم الدولية املعاصرة يف ضمان حتقيق العدالة” 
)الفقــــــــــرة 62(  عالوًة على ذلك، يؤكــــــــــد، يف منظور التاريخ القانوين، 
أمهية املبدأ القانوين األساسي neminem laedere )واجب العناية العام( 
جلرب األضرار املعنوية اليت حلقت باألفراد )اجلزء الثامن(  ويشــــــــــري إىل أن 
من احملتوم أن حيوَِّل “النظُر يف األضرار املعنوية االنتباَه إىل معاناة البشر، 
إىل األشخاص بداًل من الدول  واحلقيقة هي أن الدول ال تعاين؛ لكنها 
متيل، يف حاالت غري نادرة، إىل إحلاق معاناة بأشخاص حتت واليتها أو 
يف أماكن أخرى  وقد جتلت أمهية األضرار املعنوية إزاء احلاجة إىل محاية 

األفراد” )الفقرة 77( 

يالحظ كذلك أن القياس على حلول صحيحة مبوجب   -  19
القانون العام أو القانـون املدنـي )droit civil( مل يبُد ُمْقِنعًا أو ُمْرِضيًا له 
على اإلطالق، بالرتكيز – ألغراض اجلرب – على العالقة بني الشــــــــــخص 
والبضائع املاّدية؛ وهــــــــــو يصرُّ على جتاوز النهج املرياثي أو املايل، والنظر 
أيضــــــــــًا إىل طموحــــــــــات اإلنســــــــــان وحريته وكرامته  ويؤكــــــــــد أمهية جرب 
األضرار املعنوية والصلة اخلاصة إلعادة تأهيل الضحايا )اجلزء التاسع( – 
باعتباره من متام شــــــــــخصية الضحايا – يف إطار العدالة اإلصالحية  وإن 
حتقيــــــــــق العدالة )وهو ضرورة حتمية من ضرورات األحكام اآلمرة( هو 
يف حّد ذاته شكل من أشكال جرب األضرار اليت حلقت بالضحايا )إرضاء 
الضحايا(  ويضيف قائاًل إن اجلرب ال يضع حداً للمعاناة اليت تنشــــــــــأ من 
انتهاكات حقوق اإلنسان، لكنه بوقف آثار تلك االنتهاكات على األقل 
خيفف معاناة الضحايا األفراد )بوصفهم أصحاب احلق يف اجلرب(، بإزالة 
الالمباالة والنسيان من احمليط االجتماعي ومنع إفالت مرتكيب انتهاكات 

حقوق اإلنسان من العقاب 

يذكر القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد، يف تأمُّالته اخلتامية   -  20
)اجلزء العاشر(، التزامات الدولة جتاه اإلنسان – سواء أكان فرداً أو يف 
جمموعة )كما يف “التضامن من أجل احلرية”، تأليف ليون دوغويت، 
اليت تعارض سوء املعاملة الذي ُيرتكب حبجة السيادة املطلقة للدولة(، 
وكذلك املســــــــــامهة العدلية – الفلسفية من قبل “الشخصية” القضائية، 
اهلادفة إىل إنصاف فردية اإلنسان، حلياهتا الداخلية وحاجتها إىل السموِّ 

َنويل مونيري وغابرييل  على أســــــــــاس خربهتا هي نفسها )مثل كتابات َعمَّ
مارسيل( 

ويضيف قائاًل إنَّ اجتاهات التفكري اإلنســــــــــاين هذه، اليت   -  21
كادت ُتنسى، يف أيامنا النكداء، ما زالت، يف رأيه، ميكن أن ُتطلق نوراً 
كثرياً حنو مزيد من تطوير جرب األضرار املعنوية اليت حلقت باإلنســــــــــان  
ومثــــــــــة درس آخر يأخذه من هذه القضيــــــــــة – قضية أمحدو صاديو دياللو 
)غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(، مل يســــــــــبق له مثيل يف تاريخ 
هذه احملكمة، وهو أن تقرير جرب انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان ليس جمرد 
تقنية قانونية فقط، كما ُيظهر حدوث اعتبارات اإلنصاف بصورة تامة 
وخيلص القاضي كنسادو ترينداد إىل القول: باختصار،   -  22
إن إعــــــــــادة إثبات وجود الفرد من جديد )وهو وجود مركزي( يف إطار 
قانون األمم قد ساهم مسامهة كبرية يف التطور التدرجيي األحدث عهداً 
للقانون الدويل فيما يتعلق جبرب األضرار الناشــــــــــئة عن انتهاكات حقوق 
اإلنســــــــــان  ففي القضية الراهنة، حيث حلق الضرر بفرد، حيّدد مضمون 
هذا احلكم مقدار التعويض عن األضرار املاّدية وغري املاّدية اليت “حلقت 
بالســــــــــيد دياللو” )نقطتا الفســــــــــخ )1( و)2((  وإن الشــــــــــخص ذا احلق 
)صاحب احلق( باجلرب يف هناية املطاف واملســــــــــتفيد منه هو السيد دياللو، 
الشــــــــــخص الذي حلقت به األضرار  وكانت احملكمــــــــــة هي اليت قررت 
مقادير التعويض لفائدته  هذا هو مفهوم القاضي كنسادو ترينداد للمعىن 
الصحيح لنقطيت الفســــــــــخ )1( و)2( من مضمون هذا احلكم، باالقرتان 

مع الفقرة 57 من تعليالت احملكمة 

إعالن القاضي يوسف

يعرب القاضي يوســــــــــف، إذ أحلق إعالنــــــــــًا باحلكم، عن   -  1
اختالفه مع النقطة 3 من فقرة املنطوق، اليت رفضت فيها احملكمة ادِّعاء 
غينيــــــــــا بضرر مادِّي “ُيزَعم أنه ُأحلق بالســــــــــيد دياللو نتيجًة لفقدانه أجر 
موظف يف الفئة الفنية أثناء احتجازه بصورة غري مشروعة وعقب طرده 
من البالد بصورة غري مشــــــــــروعة”  ويالحــــــــــظ أواًل أن احملكمة أعادت 
صياغة الضرر املاّدي املوصوف يف مذكرة غينيا بأنه “فقدان إيرادات” 
َفَحوَّلَْتُه إىل “فقدان أجر موظف يف الفئة الفنية”  وال يوجد يف تقديره 
أّي ســــــــــبب قانوين أو منطقي إلعادة الصياغة التقييدية هذه ملطالبة غينيا 
بتعويــــــــــض عن ضرر ماّدي  ويقول إن الســــــــــيد دياللو كصاحب أعمال 
جتاريــــــــــة ال يتقاضى أجراً عن مســــــــــؤولياته اإلدارية فقــــــــــط، وإمنا يتحمل 
مسؤولية إمجالية لكونه املشارك الوحيد يف الشركتني  ولذلك فإن إعادة 
الصياغة اليت قامت هبا احملكمة ال تشكل، يف نظر القاضي يوسف، تقييمًا 
 صحيحًا للضرر املــــــــــاّدي الفعلي الذي حلق بالضحيــــــــــة يف هذه القضية، 
وال يتفق مع الســــــــــياق الذي وقع فيه الضــــــــــرر، وال مع الظروف اخلاصة 

لضحية انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت اعرتفت هبا احملكمة 
ثانيًا، تناول القاضي يوسف االستنتاجات اليت توصلت   -  2
إليها احملكمة بشــــــــــأن عدم وجود دليل على مقدار إيرادات السيد دياللو 
الشــــــــــهرية قبل احتجازه  وبينما َيعرتف بتقصري مجهورية غينيا عن تقدمي 
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دليــــــــــل كاف على املبالغ اليت تطالب هبا يقول، مع ذلك، إن عدم تقدمي 
ــــــــــببية بــــــــــني االحتجازات غري  الدليــــــــــل ال ميكن أن ينفي وجود الصلة السَّ
القانونية والضرر املاّدي الذي حلق بالضحية  فوجود هذا الضرر وصلته 
ــــــــــببية بالعمل غري املشــــــــــروع ميكن التحقُُّق منهمــــــــــا بتقرير مدى َمْنِعِه  السَّ
الشــــــــــخص املعين، رجاًل كان أو امرأًة، من القيام باألنشطة امُلِدرَِّة لدخله 
املعتــــــــــاد  وإنَّ احملكمــــــــــة، برتكيزها على عدم وجــــــــــود دليل موثوق على 
إيرادت الســــــــــيد دياللو الشهرية فقط فقدت رؤيتها للضرر الفعلي الذي 
حلق بالســــــــــيد دياللو بسبب احتجازه غري املشروع – أّي تعطيل أنشطته 

َعُه من ممارسة هذه األنشطة  امُلِدرَِّة للدخل، وأن احتجازه َمنـَ
عالوة على ذلك، يشري إىل أن عدم وجود دليل موثوق   -  3
أو معلومــــــــــات موثوقة عن إيرادات ضحايا األفعال غري املشــــــــــروعة، اليت 
تقــــــــــوم هبا الدول، مل متنــــــــــع احملاكم واهليئات القضائيــــــــــة واللجان الدولية 
من احلكم بتعويض على أســــــــــاس اعتبارات اإلنصــــــــــاف  وقد اعتمدت 
تلــــــــــك احملاكم واهليئات القضائية هنجًا مرنًا يقوم على اإلنصاف يف تقييم 
اإليــــــــــرادات املفقودة عندما يكون دليل اإليرادات غري كاف أو مل ُيثَبت 
َرت عن أخذ هذه  علــــــــــى حنو ُمرض للمحكمة  ويالحظ َأنَّ احملكمة َقصَّ
املمارســــــــــة يف االعتبار، على الرغم من ادِّعائها أهنا فعلت ذلك يف الفقرة 

13 من احلكم 
وأخرياً يرى من املؤسف أنه يبدو أنَّ احملكمة قد أغفلت   -  4
يف هذا احلكم واحلكم السابق املتعلق مبوضوع الدعوى حقيقَة أن السيد 
دياللو هو الشخص الرئيسي واملشارك الوحيد واملدير الوحيد لشركتني 
مها يف احلقيقة شركتان غري شخصيتني، وإن كانتا مسجلتني كشركتني 
حمدوديت املسؤولية  وأشار القاضي يوسف – ملمِّحًا إىل رأيه املخالف 
املشــــــــــرتك مع القاضي اخلصاونة – إىل َأنَّ حاليَت االحتجاز غري املشروع 
وَّضتا قدرته على إدارة أنشطة شركتيه السرتداد ديون  للســــــــــيد دياللو قـَ
الشركتني اليت على حكومة زائري )مجهورية الكونغو الدميقراطية(، وعلى 
إدرار اإليرادات اليت ميكن تعويضه منها على أنشــــــــــطته  وكان هلذا املنع 
أثر مباشر على قدرته على االستمرار يف تلّقي دخله من أعماله التجارية 
اليت حلق هبا مزيد من االضطراب والُعطل يف أنشطتها  وإن هذه العالقة 
ــــــــــببية بني حاليت االحتجاز غري املشــــــــــروع والضرر املاّدي الذي حلق  السَّ
بالسيد دياللو خالل هذه الفرتة، املتمثِّل يف فقدان إيراداته، هي اليت كان 
جيب أن تستخدمها احملكمة يف تقدير التعويضات على أساس اإلنصاف 

إعالن القاضي غرينوود

يــــــــــرى القاضي غرينوود أن مبلغ التعويض املنخفض نســــــــــبيًا، الذي 
ُحِكَم به لغينيا، له ما يربره يف ضوء عدم وجود أّي دليل لدعم املطالبات 
بتعويــــــــــض عن ضرر مــــــــــادِّي، وحقيقة أن احملكمة قد اســــــــــتبعدت – يف 
ُحكميها الصادرين يف ســــــــــنة 2007 وســــــــــنة 2010 – الضرر الالحق 
بالشــــــــــركتني )أفريكوم زائري وأفريكونتيَنرز( مــــــــــن نطاق القضية  وفيما 
يتعلــــــــــق بالتعويض عن الضرر املعنوي، وجــــــــــب تطبيق مبادئ اإلنصاف 
بطريقة متَّســــــــــقة ومتماســــــــــكة، تتطلب أن يكون املبلغ احملكوم به عاداًل، 

ليــــــــــس فقط باإلشــــــــــارة إىل حقائق كل قضية بعينها، وإمنــــــــــا باملقارنة مع 
القضايا األخرى  وهلذا السبب كان القاضي غرينوود سيحكم مببلغ أقل 

للتعويض عن الضرر املعنوي يف هذه القضية 

الرأي المستقل من القاضي الخاص ماهيو
 نــــــــــادراً ما أتيحــــــــــت للمحكمة فرصة للحكم يف مســــــــــألة التعويض، 
ال سيما تقرير مقدار مبلغ التعويض  ويف قضية مصنع خورزو املشهورة، 
َم جرب الضرر الناشــــــــــئ عن ِفعل غري  َعرََّفــــــــــت املبادئ اليت جيــــــــــب أن تنظِّ
مشروع فعلتُه دولة، وحكمت يف مبلغ اجلرب يف قضية قناة كورفو  وإن 
م التعويض اآلن راسخة رسوخًا قويًا يف القانون الدويل  القواعد اليت تنظِّ
نتيجًة لقرارات حماكم وهيئات قضائية دولية خمتلفة ولعمل جلنة القانون 

الدويل 
ْقُت على تعليالت  ْقُت تلك القواعد على هذه القضية، وافـَ وإذ َطـبـَّ
احملكمة وَحلِّها فيما يتعلق بالعناوين األربعة ملطالبتها املتعلقة مبا يلي على 
التوايل: الضرر غري املاّدي أو املعنوي، وفقدان املمتلكات الشــــــــــخصية، 
وفقدان أصول الشركتني، وتعيني موعد حمّدد لدفع التعويض، مع حتديد 
ســــــــــعر الفائدة الذي ســــــــــُيَطبَُّق ابتداًء من تاريخ حمدَّد  ومن جهة أخرى، 
مل أســــــــــتِطع االتفاق مع مجيع تعليالت احملكمة، ناهيك عن املوافقة على 
َحلِّها املتمثِّــــــــــل يف الرفِض الباتِّ فيما يتعلق مبطالبات غينيا املتصلة بأجر 
، تكاليف  موظف يف الفئة الفنية، املســــــــــتحق للسيد دياللو، وإىل حّد أقلَّ

اإلجراءات القانونية 

الرأي المستقل من القاضي الخاص مامبويا
أيََّد القاضي اخلاص مامبويا، إىل حّد كبري االســــــــــتنتاجات الرئيسية 
اليت اعتمدهتا احملكمة يف ُحكِمها، لكنه مل يســــــــــتِطع االتفاق مع األغلبية 

على نقطتني اثنتني 
املبلغ املفرط للتعويض عن الضرر غري املاّدي أو املعنوي  - 1

 االختالف األول يتعلق مبســــــــــألة بســــــــــيطة – مســــــــــألِة حقيقة تتصل 
ال مببــــــــــدأ التعويض، الذي يقبله هو قبواًل تامًا، وإمنا مببلغ التعويض الذي 
جيــــــــــب دفعه لغينيــــــــــا عن الضرر غري املاّدي أو املعنوي الذي حلق بالســــــــــيد 
دياللــــــــــو  وقد وضع القاضي اخلاص مامبويا يف تعليالته َنوعًا من احُلَجج، 
بينما يتناول هذه املسألة الوقائعية، يستند إىل مبادئ قانونية ُمسَتَمدَّة من 
ته  فقــــــــــه القضاء واملبدأ القانوين كليهما  ولذلك ُيشــــــــــري – دفاعًا عن حجَّ
يف معــــــــــرض قولــــــــــه إن مبلغ الـــــــــــ 000 85 دوالر أمريكي الذي حكمت 
به احملكمــــــــــة مبلغ كبري جداً – إىل ممارســــــــــة احملاكم واهليئــــــــــات القضائية 
األخرى  وميكن تفســــــــــري هذه اإلشارة حبقيقة أنَّ خربة احملكمة يف تقدير 
التعويض، باســــــــــتثناء القضية املتعلقة بقنــــــــــاة كورفو )اململكة املتحدة ضد 
ألبانيــــــــــا(، تقدير مبلغ التعويض، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
1949، الصفحــــــــــة 244 وما يليها(، خربة ضئيلة جداً؛ وخالفًا لذلك، 
توجــــــــــد خربة واســــــــــعة وغنية يف هذا اجملال لدى حماكــــــــــم وهيئات قضائية 
َنة، ال ســــــــــيما احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنســــــــــان )مثل احملكمة  أخرى معيـَّ
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األوروبية وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان(، وكذلك اهليئات 
القضائية املشرتكة للمطالبات )مثل احملكمة املشرتكة بني إيران والواليات 
املتحدة للمطالبات، واللجنة املشــــــــــرتكة بني الواليات املتحدة واملكسيك 
للمطالبــــــــــات العامة(، وهيئات التحكيم الدولية، وقد وافقت احملكمة بال 
تردُّد على االستعانة هبا  ومن بني املبادئ اليت برزت من هذا االختصاص 
القضائــــــــــي املبدأ الــــــــــذي ال ينكره أحد، وهو أنه، بينما اهلدف الرئيســــــــــي 
للتعويض هو اإلصالح على أمتِّ وجه ممكن جلميع أشــــــــــكال اخلسارة اليت 
حلقت بالضحية نتيجًة لفعل غري مشــــــــــروع دوليًا، ال ُيقصد بالتعويض – 
بــــــــــأّي طريقة كانت – معاقبة الدولة املســــــــــؤولة، وال ينبغي أن يكون له 
طابــــــــــع تعبريي أو منوذجي  وقد اعتمدت هذا النَّهَج جلنُة القانون الدويل 
يف أول تقاريرها عن مسؤولية الدولة، واستشهدت باملبدأ القانوين الذي 
وضعه خيمينيز دي أريشاغا يف مجلة مؤلِّفني آخرين: “األضرار العقابية 
أو النموذجية     ال تتفق مع الفكرة األساســــــــــية اليت يقوم على أساسها 
واجب اجلرب”، )إي  خيمينيز دي أريشاغا، “املسؤولية الدولية”، الوارد 
يف دليــــــــــل القانون الدويل العام، لندن، مكميــــــــــالن، 1968، املذكور يف 
 ،A/CN.4/425 & Corr.1 and Add. 1 & Corr.1 وثيقة األمم املتحدة
التقرير الثاين عن مسؤولية الدولة، تأليف السيد غايتانو أراجنيو - رويز، 
املقــــــــــرر اخلــــــــــاص، 1989، الفقرة 24(  وهو ُمدَرج يف مشــــــــــروع املواد 
املتعلقة مبســــــــــؤولية الدولــــــــــة الذي وضعته جلنة القانون الــــــــــدويل، أوَّاًل، يف 
 التعليــــــــــق على املادة 36 املتصلة بالتعويــــــــــض، مث الفقرة 3 من املادة 37، 
فيمــــــــــا يتعلق بالرتضية  هذا املبدأ، الذي ميكن وصفه مببدأ التناســــــــــب بني 
اجلرب والضرر، مبدأ راسخ جداً: ينبغي أن يكون مدى الضرر هو مقياس 
مبلغ التعويض، وبذلك يضمن أن ميثَِّل هذا املبلغ – ببســــــــــاطة – تعويضًا 
منصفــــــــــًا عن الضرر الذي حلــــــــــق بالضحية؛ بل إنــــــــــه َيظَهر حىت يف قانون 
الســــــــــوابق القضائية حملكمة البلدان األمريكيــــــــــة، اليت متيل، مع ذلك، َمياًل 
كيــــــــــرياً جداً إىل املطالبات بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنســــــــــان  
وبَِِغــــــــــضِّ النظر عن دورها الناصح بالضرورة، جيب أن يتفق التعويض مع 
مبدأ اجلرب التام، ولذلك ال ينبغي أن ميثَِّل أيَّ شيئ أكثر من مبلغ تعويض 
يعكس مدى الضرر الذي حلق بالضحية، ليس فقط على أمَتِّ وجه ممكن، 

وإمنا يف الوقت نفسه بأكثر دقةَّ ممكنة أيضًا 

عالوًة علــــــــــى ذلك، يعــــــــــرتف القاضي اخلاص مامبويــــــــــا بأن مقدار 
التعويض الذي أمرت به احملكمة ميكن أيضًا أن يتوقف على ما إذا كانت 
مثة ظروف خاصة مصاحبة لفعل الدولة غري املشــــــــــروع دوليًا: كأحوال 
االحتجــــــــــاز أو الطرد، مثاًل، واحلبس االنفرادي، والتعذيب، وطول فرتة 
في، وســــــــــوء املعاملة، إخل  وميكن أن  االحتجاز غري املشــــــــــروع أو التعسُّ
تفســــــــــر التعويض األعلــــــــــى أو األدىن  غري أن احملكمــــــــــة اعرتفت يف هذه 
القضية بأن السيد دياللو مل يتعرض ملعاملة ال إنسانية أو ُمهينة أثناء فرتيت 
احتجازه، بينما أشــــــــــارت إىل الظروف احملددة – اليت مل تصفها بصراحة 
بأهنا مشــــــــــددة الحتجاز األخري أو طــــــــــرده، كما هو مبني يف حكمها يف 
موضوع الدعوى )احلكم الصادر يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، 

الفقرات 74 - 84 والفقرة 89( 

هذا هو السبب، بوجه عام، لكون التعويض الذي حكمت به عن 
ــــــــــيًا مع طبيعة الضرر الذي حلق  الضرر غري املاّدي متواضعًا نســــــــــبيًا، متشِّ
بالضحية، ال ســــــــــيما إذا مل تكن للضرر آثار جسدية هامة مثبتة )ترتاوح 
هــــــــــذه التعويضــــــــــات يف أحيان متكررة بني 000 8 يــــــــــورو و000 50 
يــــــــــورو؛ ومن جهــــــــــة أخرى ُحكم أحيانًا مببالغ أقــــــــــل من هذا يف أوضاع 
 أخطر من هذه األوضاع(  بناًء على ذلك، يعتقد القاضي اخلاص مامبويا 
“فيمــــــــــا يتعلق بظروف هــــــــــذه القضية”، أن مبلغ الـــــــــــ 000 85 دوالر 

أمريكي مبلغ مفرط إفراطًا فادحًا وال يبدو له أنَُّه “ُمالئم” 
التعويض عن الضرر املاّدي الناتج عن فقدان ممتلكات   - 2

شخصية ليس له أساس قانوين
تتصل النقطة الثانية اليت ال يتفق معها القاضي مبســــــــــألة قانونية تتعلق 
بعدم وجود إثبات وأســــــــــاس قانوين فيما يتعلق بالتعويض الذي حكمت 
به احملكمة عن الضرر املاّدي الذي َتَســــــــــبََّب به ُفقدان ممتلكات شخصية 
للســــــــــيد دياللو  وهو خيتلف مع هذا احلكم بسبب وجود مسألة قانونية 
هامة، وهي مســــــــــألة مبدأ: مسألة تتعلق بالدليل املتعلق باجلرب، حىت وإن 
كان التعويض البالغ 000 10 دوالر أمريكي مبلغًا متواضعًا  هنا أيضًا، 
فيما يتعلق باملســــــــــألة األساسية – مســــــــــألة الدليل – كان مرجع احملكمة 
حكمهــــــــــا يف قضية قناة كورفو )وهو احلكــــــــــم الوحيد الذي أصدرته يف 
مســــــــــألة تقرير مبلغ تعويض(، واألحــــــــــكام الصادرة بعد ذلك عن حماكم 

دولية أخرى 
َ القاضي اخلــــــــــاص مامبويا، يف رأيه، بادئ األمر القواعد الراهنة  بـَنيَّ
الــــــــــيت التزم هبا االختصــــــــــاص القضائي واملبدأ القانــــــــــوين حىت اآلن، واليت 
أغفلتها احملكمة حني قررت مقدار اجلرب املســــــــــتحق للضرر املاّدي الذي 
َ القاضي هذه القواعد، َنَظَر يف  ُزِعَم أنه حلق بالسيد دياللو  أّما وقد بـَنيَّ
َرت عن  القضية الراهنة، واســــــــــتنتج على وجه اخلصوص أن احملكمة َقصَّ
م األدلــــــــــة  والنقطة القانونية  االلتزام بدقــــــــــة باملتطلَّبات التقليدية اليت تنظِّ
ذات العالقة هنا هي مسألة عبء اإلثبات: إثبات وجود الضرر، الذي 
هو األساس الفّعال للتعويض وقياسه، وإثبات الصلة السببية بني الضرر 

وتصرُّف الدولة املسؤولة غري املشروع 
فيمــــــــــا يتعلق بوجــــــــــود الضرر، الضرر ثابت ُثبوتــــــــــًا قاطعًا يف الواقع، 
 لكنَّ “القاعدة العامة هي أنَّ على الشــــــــــخص الذي يدَّعي وجود حقيقة 
ما لدعم مطالبه أن يثبت وجود هذه احلقيقة”، كما أشارت احملكمة يف 
حكمها الصادر يف موضوع هذه الدعوى )احلكم يف موضوع الدعوى 
الصادر يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، الفقرة 54(  هلذا السبب 
مون دائمًا يطلبون من املدَّعي أن يقدم مستوًى عاليًا  كان القضاة واحملكَّ
من األدلة إلثبات ادِّعاءاته بالضرر املاّدي، ويطلبون من املدَّعي أن يدعم 
ادِّعاءاته بـ “دليل كاف” أو “دليل ُمرض للمحكمة”  ويسند القاضي 
اخلــــــــــاص مامبويا وجهة نظره هذه إىل االختصــــــــــاص الذي أثبتته احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان، وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، 
واهليئة القضائية للمطالبات املشرتكة بني إيران والواليات املتحدة، وعدد 
مــــــــــن قرارات التحكيم، إثباتًا قاطعًا  وفيما يتعلق بالضرر املاّدي، مع أن 
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194 - المسائل المتصلة بااللتزام بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(

الحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 2012

احملاكم كانت أحيانًا تبين اجلرب على أساس اعتبارات اإلنصاف، مل يكن 
فعلها هذا بســــــــــبب أنه كان لديها شكوك يف وجود الضرر نفسه، وإمنا 

فعلته ببساطة لتقدير القيمة الالزمة كأساس حلساب التعويض 
ببية بني الضرر وتصرُّف  َوقَُّف التعويض أيضًا على دليل الصلة السَّ تـَ يـَ
الدولة املسؤولة غري املشروع: وجيب أن تكون للضرر املزعوم صلة سببية 
مباشرة مع سوء التصرف املزعوم؛ فقد كانت احملاكم دائمًا تطلب ذلك 
يف هذه القضية مثة مشــــــــــكلة تســــــــــببها ممتلكات معينة َيدَّعي السيد 
دياللــــــــــو أهنا ُفقدت، لكن وجود هذه املمتلكات مل تثبته قائمة اجلرد اليت 
وضعتها سفارة غينيا يف شقته  ويبدو أن وجهة نظر احملكمة يف احلقيقة 
ْثَبْت بوضوح وجود صلة ســــــــــببية تدعم استنتاج أن الفقدان  هي أنه مل يـُ
املزعوم هلذه املمتلكات “سبََّبُه التصرُّف غري املشروع جلمهورية الكونغو 
الدميقراطيــــــــــة” )الفقرة 32(، وذلك “ألن غينيــــــــــا مل ُتثِبت مدى فقدان 
ممتلكات الســــــــــيد دياللو الشخصية الواردة يف قائمة اجلرد، ومدى كون 

أّي ُفقــــــــــدان من هذا القبيل ناجتًا عن التصرف غري املشــــــــــروع جلمهورية 
الكونغو الدميقراطيــــــــــة” )الفقرة 31(؛ لذلك، كان ينبغي للمحكمة أن 

ترفض هذا العنوان من عناوين املطالبات 
غري أن من املفارقات أنَّ احملكمة، بعد استنتاجها أنه ال يوجد إثبات 
“قاطــــــــــع”، قررت مــــــــــع ذلك أن متنح تعويضًا مببلغ معــــــــــنيَّ – مل يُعد له 
مربر – بفقدان املمتلكات اليت هي قيد البحث، وال مبســــــــــؤولية حكومة 
مجهورية الكونغــــــــــو الدميقراطية  ولذلك ال يوجد هلذا التعويض املمنوح 

أّي أساس قانوين 
لذلــــــــــك، خيتتم القاضي اخلاص مامبويــــــــــا رأيه بالقول إن اختالفه مع 
األغلبية له مربر تاّم، ألن األغلبية مل تقدِّر الوضع تقديراً صحيحًا حُبكِمها 
أنه كان صحيحًا أن متنح تعويضًا عن ممتلكات مادية مل ُيثَبت وجودها 
وال قيمتها، أو حىت ُفقداهنا، أو مســــــــــؤولية مجهورية الكونغو الدميقراطية 

عن تلك اخلسارة 

يف 20 متوز/يوليــــــــــه 2012، أصــــــــــدرت احملكمة حكمها يف القضية 
املتعلقة باملســــــــــائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التســــــــــليم )بلجيكا ضد 

السنغال( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحــــــــــو التايل: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - آمور، والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
وشوي، ودونوهيو، وغايا، وســــــــــيبوتيندي؛ والقاضيان اخلاصان سور، 

وكريش؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 122( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

باإلمجاع،  )1(
تقضــــــــــي بأن هلا اختصاص للنظر يف النــــــــــزاع القائم بني الطرفني 
بشــــــــــأن تفســــــــــري وتطبيق الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 
من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاســــــــــية أو الالإنســــــــــانية أو املهينــــــــــة املؤرخة 10 كانون 
األول/ديســــــــــمرب 1984 الذي عرضته مملكــــــــــة بلجيكا على احملكمة 
يف عريضتها املودعة لدى قلم احملكمة يف 19 شباط/فرباير 2009؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،  )2(
تقضــــــــــي بأن ليس هلا اختصاص للنظر يف طلبات مملكة بلجيكا 
املتعلقة بانتهاكات الســــــــــنغال املزعومــــــــــة اللتزاماهتا مبوجب القانون 

العريف الدويل؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو 
ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص كريش؛
املعارضون: القاضي أبراهام؛ والقاضي اخلاص سور؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،  )3(
تقضــــــــــي بأن طلبات مملكة بلجيكا املســــــــــتندة إىل الفقرة 2 من 
املــــــــــادة 6 والفقرة 1 من املــــــــــادة 7 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة املؤرخة 10 كانون األول/ديسمرب 1984، مقبولة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص كريش؛
املعارضون: القاضية شوي؛ والقاضي اخلاص سور؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،  )4(
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تقضي بأن مجهورية الســــــــــنغال قد انتهكــــــــــت التزامها مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 من اتفاقيــــــــــة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
املؤرخة 10 كانون األول/ديســــــــــمرب 1984، وذلك لعدم إجرائها 
على الفــــــــــور حتقيقًا أّوليًا بشــــــــــأن الوقائع املتصلــــــــــة باجلرائم املزعوم 

ارتكاهبا من قبل حسني حربي؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، وغرينوود، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ 

والقاضيان اخلاصان سور، وكريش
املعارضون:  القاضيان يوسف، وشوي؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوتني،  )5(
تقضي بأن الســــــــــنغال قد انتهكت التزامهــــــــــا مبوجب الفقرة 1 
من املادة 7 مــــــــــن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخة 
10 كانــــــــــون األول/ديســــــــــمرب 1984، وذلك لعــــــــــدم عرض قضية 

حسني حربي على سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة؛
املؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي اخلاص كريش؛
املعارضون: القاضية شوي، والقاضي اخلاص سور؛

باإلمجاع،  )6(
تقضي بأنه جيب على مجهورية الســــــــــنغال أن تقوم، دون مزيد 
من التأخري، بعرض قضية حســــــــــني حربي على ســــــــــلطاهتا املختصة 

لغرض احملاكمة، يف حالة عدم تسليمه 
*

*  *
ذيّــــــــــل القاضي أووادا حكم احملكمة بإعــــــــــالن؛ وذّيله القضاة أبراهام 
وســــــــــكوتنيكوف وكنســــــــــادو ترينداد ويوسف بآراء مســــــــــتقلة؛ وذّيلته 
القاضية شــــــــــوي برأي خمالف؛ وذّيلته القاضية دونوهيو بإعالن؛ وذّيلته 
القاضية ســــــــــيبوتيندي برأي مســــــــــتقل؛ وذّيله القاضي اخلاص سور برأي 

خمالف 
*

*  *
تبدأ احملكمة بتحديد اخللفية التارخيية للدعوى )الفقرات 1 - 14(  
وتشــــــــــري إىل أن بلجيكا، يف 19 شباط/فرباير 2009، أودعت لدى قلم 
احملكمة عريضة بإقامة دعوى ضد الســــــــــنغال يف ما يتعلق بنزاع بشــــــــــأن 

“امتثال الســــــــــنغال اللتزامها مبحاكمة السيد حســــــــــني حربي، ]الرئيس 
الســــــــــابق جلمهورية تشاد، بســــــــــبب األفعال املدعى بأنه ارتكبها أو كان 
شــــــــــريكًا أو متواطئًا فيها، وهي أفعال مــــــــــن بينها جرائم تعذيب وجرائم 
ضد اإلنســــــــــانية[ أو بتســــــــــليمه إىل بلجيكا ألغراض الدعوى اجلنائية”  
واســــــــــتندت بلجيكا، يف العريضة الــــــــــيت قدمتها، إىل اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاســــــــــية أو العقوبة القاسية 
 أو الالإنســــــــــانية أو املهينــــــــــة املؤرخة 10 كانون األول/ديســــــــــمرب 1984 
)يف مــــــــــا يلي “اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيــــــــــب” أو “االتفاقية”(، وكذلك 
إىل القانــــــــــون الدويل العريف  وتالحظ احملكمــــــــــة أن بلجيكا، يف العريضة 
املذكورة، استظهرت، كأساس الختصاص احملكمة، الفقرة 1 من املادة 
30 من اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب، وبالتصرحيــــــــــني الصادرين، مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، عن بلجيكا 
يف 17 حزيران/يونيه 1958 والســــــــــنغال يف 2 كانون األول/ديســــــــــمرب 

 1985
ويف 19 شباط/فرباير 2009، قدمت بلجيكا أيضًا، من أجل محاية 
حقوقها، طلبًا لإلشارة بتدابري مؤقتة، الذي أصدرت احملكمة بشأنه أمراً 
قضائيــــــــــًا يف 28 أيار/مايــــــــــو 2009  ويف ذلك األمــــــــــر القضائي، قضت 
احملكمــــــــــة بأن ظروف القضية، كما بدت هلا حينها، ال تســــــــــتلزم يف حّد 
ذاهتا ممارســــــــــة ســــــــــلطتها مبوجب املادة 41 من النظام األساسي لإلشارة 

بتدابري مؤقتة 
اخللفية التارخيية وبيان الوقائع األساسية   أواًل - 

)الفقرات 15 - 41(
تشــــــــــري احملكمة إىل أن السيد حســــــــــني حربي، بعد أن استوىل على 
الســــــــــلطة يف 7 حزيران/يونيــــــــــه 1982 كونه قائد التمرد، توىل رئاســــــــــة 
مجهورية تشاد ملدة مثاين سنوات، ارُتكبت خالهلا كما ُيزعم انتهاكات 
واسعة النطاق حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتقال املعارضني السياسيني 
الفعليــــــــــني أو املفرتضني، واالحتجاز دون حماكمة أو يف ظل ظروف غري 
إنســــــــــانية، وســــــــــوء املعاملة، والتعذيب، واإلعدام خارج نطاق القضاء، 
واالختفاء القســــــــــري  وقد طلب الســــــــــيد حربي، الــــــــــذي أطيح به يف 1 
كانون األول/ديسمرب 1990، اللجوء السياسي من احلكومة السنغالية، 

اليت منحته ذلك؛ وهو يعيش يف داكار منذ ذلك احلني 
ومن 25 كانون الثاين/يناير 2000 فصاعداً، رفعت عدة دعاوى 
بشأن جرائم يزعم أهنا ارتكبت خالل رئاسة السيد حربي، أمام احملاكم 
يف كل مــــــــــن الســــــــــنغال وبلجيكا من قبل مواطنني تشــــــــــاديني، ومواطنني 
بلجيكيني من أصل تشــــــــــادي، وأشــــــــــخاص حيملون اجلنسيتني التشادية 
والبلجيكية، فضاًل عن رابطة للضحايا  كما أحال مواطنون تشــــــــــاديون 
مســــــــــألة إقامة دعاوى ضد السيد حربي إىل جلنة األمم املتحدة ملناهضة 

التعذيب واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
ويف 19 أيلول/ســــــــــبتمرب 2005، أصدر قاضي التحقيق البلجيكي 
مذكــــــــــرة اعتقال دولية غيابيًا )in absentia( حبق الســــــــــيد حربي، املتهم 
بأنه ارتكب أفعااًل أو كان شريكًا فيها، وهي أفعال من بينها انتهاكات 
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جسيمة للقانون اإلنساين الدويل، والتعذيب، واإلبادة اجلماعية، وجرائم 
ضد اإلنســــــــــانية، وجرائم حرب، واستندت بلجيكا إىل تلك املذكرة يف 
طلبها من السنغال تسليم السيد حربي، وقامت املنظمة الدولية للشرطة 
اجلنائية )اإلنرتبول( على أساســــــــــها بتعميم امسه يف نشرة البحث احلمراء 

بوصفها طلب توقيف مؤقت هبدف التسليم 
ويف حكم أصدرته دائرة االهتام التابعة حملكمة االستئناف يف داكار 
يف 25 تشرين الثاين/نوفمرب 2005، بتت يف طلب التسليم البلجيكي، 
مشــــــــــرية إىل أنه “نظراً لكوهنا حمكمة عادية، ]ليس بوسعها[ أن توسع 
نطاق اختصاصها ليشمل مســــــــــائل متصلة بالتحقيق مع رئيس دولة أو 
حماكمتــــــــــه على أفعال ُيزعم أنه ارتكبها ضمن إطار ممارســــــــــته ملهامه”؛ 
وأنه ينبغي منح الســــــــــيد حربي “احلصانة القضائية”، واليت “يزَمع منها 
أن تستمر بعد وقف مهامه كرئيس للجمهورية”؛ وأن ذلك ال ميّكنها 
من “البت يف مشــــــــــروعية الدعوى وصحة مذكرة التوقيف ضد رئيس 

دولة” 
ويف اليوم التايل لصدور ذلك احلكم، أحالت الســــــــــنغال مسألة إقامة 
الدعوى ضد السيد حربي إىل االحتاد األفريقي  ويف متوز/يوليه 2006، 
أصدر مؤمتر رؤســــــــــاء دول وحكومات االحتاد األفريقي، يف مجلة أمور، 
قراراً يقضي بـ “النظر يف قضية حســــــــــني حربي باعتبارها من اختصاص 
االحتاد األفريقي  وطلب من مجهورية الســــــــــنغال حماكمة حسني حربي، 
وضمان حصوله على حماكمة عادلة، نيابة عن أفريقيا، من جانب حمكمة 
ســــــــــنغالية خمتصة مع ضمانات مبحاكمة عادلة” و“كلف رئيس االحتاد 
]األفريقي[، بالتشاور مع رئيس املفوضية ]التابعة لالحتاد[، تقدمي ما يلزم 

من املساعدة للسنغال إلجراء احملاكمة بفعالية” 
ويف مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 11 كانــــــــــون الثاين/يناير 2006، يف 
إشــــــــــارة من بلجيكا إىل عملية املفاوضــــــــــات اجلارية واملنصوص عليها يف 
املــــــــــادة 30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب وحميطــــــــــة علما بإحالة “قضية 
حسني حربي” إىل االحتاد األفريقي، قالت إهنا تفسر االتفاقية املذكورة، 
 aut dedere aut( وبشــــــــــكل أكثر حتديداً االلتزام بالتســــــــــليم أو احملاكمة
judicare( املنصــــــــــوص عليه يف املادة 7 من االتفاقية، “على أهنا تفرض 
التزامات على الدول فقط، ويف هذه احلالة، ويف ســــــــــياق طلب تســــــــــليم 
السيد حسني حربي، على مجهورية السنغال”  وطلبت بلجيكا كذلك 
من السنغال “أن تتفضل بإبالغها بقرارها النهائي بقبول أو رفض      
طلب التســــــــــليم” يف ما يتعلق بالســــــــــيد حربي  ووفقــــــــــًا لبلجيكا، مل ترد 
الســــــــــنغال على هذه املذكرة  ويف مذكرة شفوية مؤرخة 9 آذار/مارس 
2006، أشــــــــــارت بلجيــــــــــكا مرة أخرى إىل عمليــــــــــة املفاوضات اجلارية 
املنصوص عليها يف املادة 30، وأوضحت أهنا تفسر املادة 4، والفقرتني 
1 )ج( و2 مــــــــــن املادة 5، والفقرة 1 من املادة 7، والفقرات 1 و2 و4 
من املادة 8، والفقرة 1 من املادة 9 من االتفاقية بأهنا “تنشــــــــــئ التزامًا، 
بالنسبة لدولة يوجد يف أراضيها شخص ُيدَّعى ارتكابه ألّي من اجلرائم 
املشــــــــــار إليها يف املادة 4 من االتفاقية، بتسليمه إذا مل تقم مبحاكمته عن 
اجلرائم املنصوص عليها يف تلك املادة”  وبناًء على ذلك، طلبت بلجيكا 

من السنغال “أن تتفضل بإبالغها ما إذا كان ينبغي تفسري قرارها بإحالة 
قضية حسني حربي إىل االحتاد األفريقي بأن السلطات السنغالية مل تعد 

تعتزم تسليمه إىل بلجيكا أو حماكمته من خالل حماكمها” 
ويف مذكرة شفوية مؤرخة 4 أيار/مايو 2006، وبعد أن الحظت 
بلجيــــــــــكا عدم تلقي رد رمسي من الســــــــــلطات الســــــــــنغالية على مذكراهتا 
ورسائلها السابقة، أوضحت جمدداً أهنا تفسر املادة 7 من اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب بأهنا تقتضي من الدولة اليت يوجد يف أراضيها مرتكب جرمية 
مزعــــــــــوم أن تقوم بتســــــــــليمه إن مل تقم مبحاكمته، وذكــــــــــرت أن “قرار 
إحالة قضية حســــــــــني حــــــــــربي إىل االحتاد األفريقــــــــــي” ال ميكن أن يعفي 
الســــــــــنغال من التزامها مبحاكمة أو تسليم الشخص املتهم بارتكاب هذه 
اجلرائــــــــــم وفقًا للمواد ذات الصلة مــــــــــن االتفاقية  وأضافت أن عدم حل 
النزاع بشأن هذا التفســــــــــري من شأنه أن يؤدي إىل اللجوء إىل إجراءات 
التحكيم املنصوص عليها يف املادة 30 من االتفاقية  ويف مذكرة شفوية 
مؤرخة 9 أيار/مايو 2006، أوضحت السنغال أن مذكرتيها الشفويتني 
املؤرختني 7 و23 كانون األول/ديسمرب 2005 تعتربان رداً على طلب 
التســــــــــليم املقدم من بلجيكا  وذكرت أن السنغال، بإحالتها القضية إىل 
االحتــــــــــاد األفريقي، وحىت ال ختلق مأزقًا قانونيًا، كانت تعمل وفقًا لروح 
مبدأ “التسليم أو احملاكمة”  وأخرياً، أحاطت علمًا بـ “إمكانية اللجوء 
إىل إجــــــــــراءات التحكيم املنصوص عليها يف املــــــــــادة 30 من االتفاقية”  
ويف مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2006، تدعي السنغال 
عدم اســــــــــتالمها، “الحظت بلجيكا أن حماولة التفاوض مع الســــــــــنغال، 
اليت بدأت يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2005، مل تنجح”، وبناًء عليه، 
طلبت من الســــــــــنغال طرح النزاع للتحكيم “وفقًا لشروط يتم االتفاق 
عليها بني الطرفــــــــــني”، مبوجب املادة 30 مــــــــــن االتفاقية  وعالوة على 
ذلــــــــــك، ووفقًا لتقرير للســــــــــفارة البلجيكية يف داكار عقب اجتماع عقد 
يف 21 حزيران/يونيه 2006 بني األمني العام لوزارة الشؤون اخلارجية 
السنغالية والسفري البلجيكي، دعا هذا األخري السنغال صراحة إىل اختاذ 
موقف واضح بشأن طلب طرح املسألة للتحكيم  ووفقًا للتقرير نفسه، 
أحاطت السلطات السنغالية علمًا بطلب بلجيكا اللجوء إىل التحكيم  
ووجه السفري البلجيكي انتباهها إىل أن املهلة الزمنية احملددة بستة أشهر 

مبوجب املادة 30 تبدأ من ذلك الوقت 
وتالحظ احملكمة كذلك أن جلنــــــــــة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 
قضــــــــــت، يف قرار مــــــــــؤرخ 17 أيار/مايو 2006، أن الســــــــــنغال مل تتخذ 
“ما يلــــــــــزم من اإلجراءات” إلقامة اختصاصهــــــــــا على اجلرائم املذكورة 
يف االتفاقيــــــــــة، يف انتهــــــــــاك للفقرة 2 من املــــــــــادة 5 منها  وذكرت اللجنة 
أيضًا أن الســــــــــنغال مل متتثل اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 من 
االتفاقية بعرض القضية املتعلقة بالســــــــــيد حربي على ســــــــــلطاهتا املختصة 
لغــــــــــرض احملاكمة أو، كحل بديل، نظــــــــــراً لكون بلجيكا تقدمت بطلب 

لتسليمه، االمتثال لذلك الطلب 
وتالحــــــــــظ احملكمة بعد ذلك أن الســــــــــنغال، يف عام 2007، نفذت 
عدداً من اإلصالحات التشــــــــــريعية من أجل جعل قانوهنا احمللي متماشيًا 



310

مــــــــــع الفقرة 2 مــــــــــن املادة 5 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب  وقد عّرفت 
املواد اجلديدة 431 - 1 إىل 431 - 5 من قانون العقوبات وجرمت 
رمسيًا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وغريها 
من انتهاكات القانون اإلنســــــــــاين الدويل  وباإلضافــــــــــة إىل ذلك، ووفقًا 
ألحــــــــــكام املادة اجلديدة 431 - 6 من قانون العقوبات، خيضع أّي فرد 
“للمحاكمــــــــــة أو اإلدانـــة ألفعال أو أوجــه قصور    ، كانت، يف الزمان 
واملكان اللذين ارتكبت فيهما، تعترب جرمية جنائية وفقًا للمبادئ العامة 
للقانون املعرتف هبا من جمتمع الدول، ســــــــــواء كانت أو مل تكن تشكل 
انتهاكًا للقانون الســــــــــاري يف ذلك الوقت وذلك املكان”  وعالوة على 
ذلــــــــــك، مت تعديل املــــــــــادة 669 من قانون اإلجراءات اجلنائية الســــــــــنغايل 
ليصبح نصها كما يلــــــــــي: “كل أجنيب يكون، خارج إقليم اجلمهورية، 
قد اهتم بارتكاب جرمية من اجلرائم املشار إليها يف املواد من 431 - 1 
إىل 431 - 5 من قانون العقوبات أو باملشــــــــــاركة يف ارتكاهبا     جتوز 
مقاضاته وحماكمته وفقًا ألحكام القوانني الســــــــــنغالية أو القوانني املنطبقة 
يف الســــــــــنغال، إذا كان خاضعــــــــــًا لوالية الســــــــــنغال أو إذا كانت الضحية 
تقيم يف أراضي مجهورية السنغال، أو إذا كانت احلكومة قد تلقت أمراً 
بتســــــــــليمه”  كما أدرجت مادة جديدة أيضــــــــــًا 664 مكرراً إىل قانون 
اإلجــــــــــراءات اجلنائية، واليت تنص على “أن للمحاكم الوطنية اختصاص 
بالنسبة جلميع اجلرائم، اليت يعاقب عليها القانون السنغايل، اليت ترتكب 
خــــــــــارج إقليم اجلمهورية من قبل أحد مواطنيهــــــــــا أو من قبل أجنيب، إذا 

كانت الضحية حتمل اجلنسية السنغالية وقت ارتكاب ذلك الفعل” 

وقد أبلغت الســــــــــنغال بلجيكا هبذه اإلصالحات التشريعية مبوجب 
مذكرتني شــــــــــفويتني مؤرختني 20 و21 شــــــــــباط/فرباير 2007  ففي 
املذكرة الشــــــــــفوية املؤرخة 20 شــــــــــباط/فرباير، أشــــــــــارت السنغال أيضًا 
إىل أن مؤمتــــــــــر االحتاد األفريقي، خالل دورته العادية الثامنة اليت عقدت 
يومــــــــــي 29 و30 كانون الثاين/ينايــــــــــر 2007، “نادى الــدول األعضاء 
]يف االحتــاد[، والشــــــــــركاء الدوليني واجملتمع الدويل بأســــــــــره لتعبئة كافة 
املوارد، وال سيما املوارد املالية، الالزمة لإلعداد حملاكمة ]السيد حربي[ 
وحسن سري أعماهلا”  ويف مذكرهتا الشفوية املؤرخة 21 شباط/فرباير، 
ذكرت السنغال أن “مبدأ عدم الرجعية، على الرغم من اعرتاف القانون 
الســــــــــنغايل به، ال مينع حماكمة أّي فرد أو إصدار أحكام حبقه ألفعال أو 
أوجــــــــــه قصور يكون قــــــــــد ارتكبها وكانت تعتــــــــــرب وقتها جرائم مبوجب 
املبادئ العامة للقانون املعــــــــــرتف هبا من جانب مجيع الدول”  وبعد أن 
أشارت السنغال إىل أهنا أنشأت “فريق عمل مكلف بوضع املقرتحات 
الالزمة لتحديد الشــــــــــروط واإلجراءات املناسبة ملالحقة وحماكمة رئيس 
تشاد السابق، نيابة عن أفريقيا، بوجود ضمانات إلجراء حماكمة عادلة 
ومنصفة”، ذكرت أن احملاكمة “تقتضي قدراً كبرياً من املال ال تستطيع 

السنغال حشده دون مساعدة اجملتمع الدويل” 

ويف مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 8 أيار/مايو 2007، أشارت بلجيكا 
إىل أهنا أبلغت الســــــــــنغال، يف مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 
2006، “برغبتهــــــــــا يف أن تشــــــــــكل هيئة حتكيم مــــــــــن أجل حل اخلالف 

يف الــــــــــرأي يف حــــــــــال عدم التوصــــــــــل إىل حل عن طريــــــــــق التفاوض على 
النحــــــــــو املنصوص عليه يف املادة 30 من االتفاقية ]مناهضة التعذيب[”  
وأشارت إىل أهنا “مل تتلق رداً من مجهورية السنغال على اقرتاح اللجوء 
للتحكيم” وأهنا حتتفظ حبقوقها على أساس املادة 30 املذكورة أعاله  
وأحاطــــــــــت علمًا باألحكام التشــــــــــريعية اجلديدة اليت وضعتها الســــــــــنغال 
واستفســــــــــرت عما إذا كان من شــــــــــأن تلك األحكام السماح مبحاكمة 
السيد حربي يف السنغال، وإذا كان األمر كذلك، ضمن أّي إطار زمين  
وأخرياً، عرضت بلجيكا على الســــــــــنغال التعاون يف اجملال القضائي على 
أساس أن تقدم السلطات الســــــــــنغالية املختصة التماسًا إىل بلجيكا تقوم 
مبوجبه األخرية بإحالة نسخة من ملف التحقيق البلجيكي اخلاص بالسيد 
حربي إىل السنغال  ويف مذكرة شفوية مؤرخة 5 تشرين األول/أكتوبر 
2007، أبلغت السنغال بلجيكا بقرارها اإلعداد حملاكمة السيد حربي 
ودعت بلجيــــــــــكا إىل حضور اجتماع للجهــــــــــات املاحنة احملتملة، هبدف 
متويل تلك احملاكمة  وكررت بلجيكا عرضها اخلاص بالتعاون القضائي 
يف مذكراهتا الشــــــــــفوية املؤرخة 2 كانون األول/ديسمرب 2008، و23 
حزيران/يونيــــــــــه 2009، و14 تشــــــــــرين األول/أكتوبــــــــــر 2009، و23 
شــــــــــباط/فرباير 2010، و28 حزيران/يونيه 2010، و5 أيلول/سبتمرب 
2011، و17 كانــــــــــون الثاين/ينايــــــــــر 2012  ورحبت الســــــــــنغال، يف 
املذكرات الشفوية املؤرخة 29 متوز/يوليه 2009، و14 أيلول/سبتمرب 
2009، و30 نيســــــــــان/أبريل 2010، و15 حزيران/يونيــــــــــه 2010، 
باقرتاح التعاون القضائي، وذكرت أهنا عينت قضاة التحقيق، وأعربت 
عن اســــــــــتعدادها لقبول العرض مبجرد انعقــــــــــاد االجتماع املقبل للمائدة 
املســــــــــتديرة للجهات املاحنة  ومل تتلق الســــــــــلطات البلجيكية أّي التماس 

لذلك الغرض من السلطات القضائية السنغالية 

ويف عام 2008، عدلت الســــــــــنغال املادة 9 من دستورها من أجل 
النص على اســــــــــتثناء من أحكام قوانينهــــــــــا اجلنائية يف ما يتعلق مببدأ عدم 
الرجعيــــــــــة، مبا ميّكن من املالحقة القضائية واحملاكمة وإنزال العقوبة على 
“أّي شــــــــــخص يقوم بأّي فعل أو ميتنع عن القيــــــــــام بفعل، مما كان يعترب 
وقت ارتكابه، جرمية وفقًا لقواعد القانون الدويل املتعلقة بأعمال اإلبادة 

اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب” 

وكما ذكر أعاله، يف 19 شــــــــــباط/فرباير 2009، أودعت بلجيكا 
لــــــــــدى قلم احملكمــــــــــة عريضة إلقامة هذه الدعوى أمــــــــــام احملكمة  ويف 8 
نيســــــــــان/أبريل 2009، أثناء جلسات االستماع املتعلقة بطلب اإلشارة 
بتدابري مؤقتة املقدم مــــــــــن بلجيكا – والذي طلبت يف هنايته من احملكمة 
“اإلشارة، يف انتظار صدور حكم هنائي يف موضوع الدعوى”، بتدابري 
مؤقتــــــــــة تقتضي مــــــــــن الدولة املدعى عليها اختاذ “مجيــــــــــع اإلجراءات اليت 
ختوهلا هلا ســــــــــلطتها إلبقاء الســــــــــيد حســــــــــني حربي حتت رقابة السلطات 
السنغالية وإشرافها حبيث يتم على الوجه الصحيح تطبيق قواعد القانون 
الدويل اليت تطلب بلجيكا االمتثال هلا” – وأعلنت السنغال رمسيًا أمام 
احملكمة بأهنا لن تسمح للسيد حربي مبغادرة أراضيها طاملا ظلت القضية 
معلقة  وخالل جلســــــــــات االســــــــــتماع ذاهتا، أكدت أن “العائق الوحيد 
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    أمام بدء حماكمة الســــــــــيد حسني حربي يف السنغال هو عائق مايل” 
وأن الســــــــــنغال “وافقت على حماكمة السيد حربي، ولكنها منذ البداية 
قالت لالحتاد األفريقي إهنا لن تكون قادرة على حتمل تكاليف احملاكمة 

مبفردها” 

وتالحظ احملكمة أيضًا أن حمكمة العدل التابعة للمجموعة االقتصادية 
لــــــــــدول غرب أفريقيا )يف ما يلي “حمكمة العــــــــــدل لغرب أفريقيا”(، يف 
حكمهــــــــــا الصادر يف 18 تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب 2010، حكمت على 
العريضة املودعة لديها يف 6 تشرين األول/أكتوبر 2008، واليت طلب 
فيها الســــــــــيد حربي من احملكمة أن تقضي بأن حقوقه كإنسان ستنتهك 
من قبل الســــــــــنغال إذا ما رفعت دعوى ضــــــــــده  وبعد أن الحظت تلك 
احملكمة، يف مجلة أمور، أن هناك أدلة تشري إىل إمكانية وجود انتهاكات 
حلقوق اإلنسان للسيد حربي نتيجة اإلصالحات الدستورية والتشريعية 
اليت قامت هبا الســــــــــنغال، قضت بأنه ينبغي للســــــــــنغال أن حترتم األحكام 
الصادرة عن حماكمها الوطنية، وبوجه خاص، االلتزام مببدأ حجية األمر 
املقضي بــــــــــه )res judicata(، وبناًء عليه، أمرهتا باالمتثال للمبدأ املطلق 
بعدم الرجعية  ولكنها وجدت أيضًا أن الوالية اليت كلفت هبا السنغال 
مــــــــــن قبل االحتاد األفريقي هي يف الواقع وضــــــــــع واقرتاح كافة الرتتيبات 
الالزمة ملقاضاة وحماكمة الســــــــــيد حربي ضمن إطــــــــــار إجراءات حمددة 

خاصة باحملاكمات الدولية 

وبعــــــــــد صدور ذلك احلكــــــــــم عن حمكمة العدل لغــــــــــرب أفريقيا، يف 
كانون الثاين/يناير 2011، طلب مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد 
األفريقي من “املفوضية إجراء مشاورات مع حكومة السنغال من أجل 
وضع اللمســــــــــات األخــــــــــرية على طرائق العمل من أجل حماكمة الســــــــــيد 
حســــــــــني حربي على وجه الســــــــــرعة من خالل حمكمة خاصة ذات طابع 
دويل مبا يتفق مع قرار حمكمة العدل لغرب أفريقيا”  ويف الدورة السابعة 
عشرة للمؤمتر، اليت عقدت يف متوز/يوليه 2011، “أكد املؤمتر الوالية 
املسندة إىل السنغال مبحاكمة حسني حربي بالنيابة عن أفريقيا” و“حثها 
على االضطالع مبسؤوليتها القانونية وفقًا التفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيــــــــــب، وقرار جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة، وكذلك 
الوالية املذكورة مبحاكمة حســــــــــني حربي على وجه السرعة أو تسليمه 

إىل أّي بلد آخر على استعداد حملاكمته” 

ويف 12 كانون الثاين/يناير و24 تشرين الثاين/نوفمرب 2011، قام 
مقرر جلنة مناهضة التعذيب، املســــــــــؤول عن متابعة املراسالت، بتذكري 
الســــــــــنغال، يف ما يتصل بالقــــــــــرار الصادر عن اللجنــــــــــة يف 17 أيار/مايو 
2006، بالتزامها بعرض قضية الســــــــــيد حربي على ســــــــــلطاهتا املختصة 

لغرض احملاكمة، إذا مل تقم بتسليمه 

ووجهت بلجيكا ثالثة طلبات أخرى إىل السنغال من أجل تسليم 
الســــــــــيد حربي وذلك يف 15 آذار/مارس 2011، و5 أيلول/ســــــــــبتمرب 
2011، و17 كانون الثاين/يناير 2012  وأعلن عن عدم قبول الطلبني 

األّولني، وال تزال احملاكم السنغالية تنظر يف الطلب الثالث 

والحظ مؤمتر رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي، يف دورته 
الثامنة عشــــــــــرة الــــــــــيت عقدت يف كانون الثاين/ينايــــــــــر 2012، أن حمكمة 
اســــــــــتئناف داكار مل تتخذ بعد موقفًا بشــــــــــأن طلب بلجيكا الرابع تسليم 
السيد حربي  وأحاط علمًا باستعداد رواندا إجراء حماكمة السيد حربي 
و“طلب من املفوضية أن تواصل مشــــــــــاوراهتا مع الدول واملؤسســــــــــات 
الشــــــــــريكة ومجهورية الســــــــــنغال، مث مع مجهورية رواندا، هبدف ضمان 
حماكمة السيد حربي على وجه السرعة، مث حبث الطرق العملية وكذلك 

اآلثار القانونية واملالية للمحاكمة” 

اختصاص احملكمة )الفقرات 42 - 63( ثانيًا - 
بعد أن ذّكرت احملكمة باألساسني القضائيني اللذين استندت إليهما 
بلجيكا يف ما يتعلق بإقامة اختصاص احملكمة – ومها الفقرة 1 من املادة 
30 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصرحيان اللذان أدلت هبما الدولتان 
الطرف مبوجب الفقرة 2 من املادة 36 من النظام األساسي للمحكمة، 
تالحظ أن السنغال ترفض اختصاصها باالستناد إىل أّي من األساسني، 
مؤكدة عدم استيفاء الشروط املنصوص عليها يف الصكني ذوي الصلة، 

وأنه، يف املقام األول، ال يوجد أّي نزاع بني الطرفني 

وجود نزاع )الفقرات 44 - 55( ألف - 
تشــــــــــري احملكمة إىل أن بلجيكا، يف املطالبات املدرجة يف عريضتها، 
طلبت من احملكمة أن تقرر وتعلن أن “مجهورية السنغال ملزمة بتحريك 
الدعوى اجلنائية ضد الســــــــــيد ح  حربي بســــــــــبب األفعــــــــــال املدعى بأنه 
ارتكبها أو كان شــــــــــريكًا أو متواطئــــــــــًا يف ارتكاهبا، وهي أفعال من بينها 
جرائم التعذيب وجرائم ضد اإلنسانية، وأن مجهورية السنغال ملزمة، يف 
حالة عدم مالحقتها قضائيًا للســــــــــيد ح  حربي، بأن تسلمه إىل بلجيكا 
ملســــــــــاءلته عن هذه اجلرائم أمام احملاكم البلجيكيــــــــــة”  وطلبت بلجيكا 
مــــــــــن احملكمة، يف مذكراهتا األخرية، أن تقرر أن الســــــــــنغال قد انتهكت 
التزاماهتــــــــــا مبوجب الفقرة 2 من املــــــــــادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وأن عدم اختاذ الســــــــــنغال إجراءات يف ما يتعلق باجلرائم املزعومة للسيد 
حــــــــــربي يعين أهنا انتهكت وال تزال تنتهــــــــــك التزاماهتا مبوجب الفقرة 2 
مــــــــــن املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 مــــــــــن ذلك الصك، وقواعد أخرى 
من قواعد القانون الدويل  وتالحظ احملكمة أن الســــــــــنغال، من جانبها، 
تقول إنه ال يوجد نزاع بني الطرفني يف ما يتعلق بتفسري أو تطبيق اتفاقية 
مناهضة التعذيب أو أّي قاعــــــــــدة أخرى من قواعد القانون الدويل ذات 
الصلة، وبالتايل فإن احملكمة ليس هلا اختصاص يف هذه القضية  وتالحظ 
احملكمة، بالتايل، أن الطرفني قّدما بذلك آراء متباينة بشــــــــــكل قاطع عن 
وجود نزاع بينهمــــــــــا، وإن كان هناك بالفعل أّي نزاع، عن جوهر هذا 
النزاع  ونظراً لكون وجود نزاع يعترب شرطًا إلقامة اختصاصها مبقتضى 
األساسيني القضائيني اللذين استندت إليهما بلجيكا، تبدأ احملكمة بالنظر 

يف هذه املسألة 
وباالســــــــــتناد إىل االجتهادات الســــــــــابقة للمحكمة، تشري احملكمة يف 
هذا الصدد إىل أنه، من أجل حتديد ما إذا كان هناك نزاع قائم، “جيب 
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إثبات أن ادعاء أحد الطرفني يواجه معارضة إجيابية من الطرف اآلخر” 
)أفريقيــــــــــا اجلنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليربيا ضد جنوب 
أفريقيا(، االعرتاضات األّولية، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
1962، الصفحة 328(، على أن يكون مفهومًا أن “وجود نزاع دويل 
هو مســــــــــألة ختضع لتحديد موضوعي” )فتوى بشــــــــــأن تفسري معاهدات 
الســــــــــالم مع بلغاريا، وهنغاريا، ورومانيا، املرحلة األوىل، تقارير حمكمة 
العدل الدولية لعام 1950، الصفحة 74(، وأن “حتديد احملكمة لذلك 
 جيب أن يكون على أساس فحص الوقائع  فاملسألة هي مسألة مضمون 
ال مســــــــــألة شــــــــــكل” )تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
التمييــــــــــز العنصري )جورجيا ضد االحتاد الروســــــــــي(، الدفوع االبتدائية، 
احلكــــــــــم الصادر يف 1 نيســــــــــان/أبريل 2011، الفقــــــــــرة 30(  وتالحظ 
احملكمــــــــــة أيضًا أن “النزاع جيب، من حيث املبدأ، أن يكون قائمًا وقت 

تقدمي العريضة إىل احملكمة” )املرجع نفسه( 
وتبــــــــــدأ احملكمة بالنظر يف طلب بلجيكا األول بأن تعلن احملكمة أن 
السنغال قد انتهكت الفقرة 2 من املادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
الــــــــــيت تقضي بأن “تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة 
واليتهــــــــــا القضائيــــــــــة” على أفعال التعذيب يف احلــــــــــاالت اليت يكون فيها 
 مرتكب اجلرمية املزعوم “موجــــــــــوداً يف إقليم خيضع لواليتها القضائية” 
وال تقوم تلك الدولة بتســــــــــليمه إىل أّي من الــــــــــدول اليت ورد ذكرها يف 
الفقــــــــــرة 1 من املــــــــــادة املذكورة  وتالحظ احملكمة أنــــــــــه، يف حني تدعي 
بلجيــــــــــكا أنه نظراً لكون الســــــــــنغال مل متتثل اللتزاماهتــــــــــا مبوجب الفقرة 
 2 مــــــــــن املادة 5 “يف الوقت املناســــــــــب” أســــــــــفر عن عواقب ســــــــــلبية يف 
ما يتعلــــــــــق بتنفيذ بعض االلتزامــــــــــات األخرى مبوجــــــــــب االتفاقية، فإهنا 
تقــــــــــر، مع ذلك ، بأن الســــــــــنغال قد امتثلت أخــــــــــرياً اللتزاماهتا من خالل 
اإلصالحات التشريعية لعام 2007 )اليت توسع نطاق اختصاص احملاكم 
السنغالية ليشمل جرائم معينة، مبا فيها التعذيب وجرائم احلرب واجلرائم 
ضد اإلنســــــــــانية وجرمية اإلبادة اجلماعية اليت يزعم أهنا ارتكبت من قبل 
أجنيب خارج األراضي الســــــــــنغالية، بغض النظر عن جنسية الضحية( من 
جهة، ومن جهة أخرى، التعديل الدســــــــــتوري لعام 2008 )الذي حيول 
اآلن دون أن مينع مبدأ عدم الرجعية يف القضايا اجلنائية حماكمة شخص 
عن أفعال كانت تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل وقت ارتكاهبا( 
وتــــــــــرى احملكمة أن أّي نزاع كان موجوداً بني الطرفني يف ما يتعلق 
بتفســــــــــري أو تطبيــــــــــق الفقرة 2 من املادة 5 مــــــــــن االتفاقية قد انتهى وقت 
إيداع العريضة  وختلص بالتايل إىل أنه ليس هلا اختصاص للبت يف طلب 
بلجيــــــــــكا املتصل بااللتزام املرتتب على ذلك احلكم من أحكام االتفاقية  
ولكنهــــــــــا قالت إن ذلــــــــــك ال مينع احملكمة من النظر يف ما كان لســــــــــلوك 
الســــــــــنغال من عواقب حمتملة، يف ما يتعلــــــــــق بالتدابري املنصوص عليها يف 
هذا احلكم، علــــــــــى امتثاهلا لبعض االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية، 

إن كان للمحكمة اختصاص يف ذلك الصدد 
مث تنظــــــــــر احملكمة يف ادعاء بلجيكا بأن الســــــــــنغال انتهكت التزامني 
آخريــــــــــن مبوجب االتفاقية، يطلبان على التــــــــــوايل من أّي دولة طرف يف 

االتفاقية، عندما تعثر يف أراضيها على شخص يزعم أنه ارتكب أعمال 
تعذيــــــــــب، أن تقوم بـ “إجــــــــــراء التحقيق األّويل يف مــــــــــا يتعلق بالوقائع” 
)املــــــــــادة 6، الفقرة 2( و“إذا مل تقم بتســــــــــليمه” أن تقوم بعرض القضية 
على ســــــــــلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشــــــــــخص للمحاكمة )املادة 7، 
 الفقرة 1(  وبالنسبة هلذه النقطة، تالحظ احملكمة أن السنغال تؤكد أنه 
ال يوجد نزاع يف ما يتعلق بتفســــــــــري أو تطبيق هذه األحكام، ليس فقط 
ألنه ال يوجد نزاع بني الطرفني حول وجود تلك االلتزامات ونطاقها، 
وإمنــــــــــا أيضًا ألهنا قــــــــــد امتثلت لتلك األحكام  وعلى أســــــــــاس التبادالت 
الدبلوماسية بني الطرفني، ترى احملكمة أن ادعاءات بلجيكا اليت استندت 
إىل تفســــــــــري وتطبيــــــــــق الفقرة 2 من املادة 6 والفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من 
االتفاقيــــــــــة قد رفضت بالفعل من قبل الســــــــــنغال؛ وبذا ختلص إىل وجود 
نزاع قائم بالفعل وقت إيداع العريضة وتالحظ أن النزاع ال يزال قائمًا 

وتالحــــــــــظ احملكمة أن عريضة بلجيكا تشــــــــــمل أيضًا طلبًا بأن تعلن 
احملكمة أن الســــــــــنغال انتهكت التزامها مبوجب القانون الدويل العريف يف 
ما يتعلق “برفع دعوى قضائية ضد السيد حربي” بتهمة ارتكابه جرائم 
ضد اإلنسانية؛ وأضافت بلجيكا إىل طلبها يف وقت الحق جرائم احلرب 
واإلبادة اجلماعية، وذلك يف مذكرهتا ويف جلسات االستماع على حد 
ســــــــــواء  وبالنسبة هلذه النقطة، تؤكد السنغال أيضًا أنه مل ينشأ أّي نزاع 

بني الطرفني 

وتالحظ احملكمة أنه، يف حني أن مذكرة التوقيف الدولية لبلجيكا 
يف ما يتعلق بالسيد حربي – اليت أحالتها إىل السنغال مع طلب التسليم 
يف 22 أيلول/سبتمرب 2005 – أشارت إىل انتهاكات للقانون اإلنساين 
الدويل، والتعذيب، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 
احلــــــــــرب والقتل، وغريها مــــــــــن اجلرائم، مل يذكــــــــــر يف أّي من الوثيقتني، 
صراحة أو ضمنًا، أن الســــــــــنغال ملزمة مبوجب القانون الدويل مبمارسة 
اختصاصها بالنســــــــــبة هلذه اجلرائم إذا مل تســــــــــلم السيد حربي  وبالنسبة 
الختصاص احملكمة، ما يهم هو ما إذا كان هناك، وقت إيداع العريضة، 
نزاع قائم بني الطرفني بشــــــــــأن التزام الســــــــــنغال، مبوجب القانون الدويل 
العريف، باختاذ تدابري يف ما يتعلق باجلرائم املشار إليها أعاله واملتهم السيد 
حربي بارتكاهبا  ويف ضوء املراســــــــــالت الدبلوماسية بني الطرفني، ترى 
احملكمة أن هذا النزاع مل يكــــــــــن قائمًا يف ذلك التاريخ، وأن االلتزامات 
الوحيدة املشار إليها يف املراســــــــــالت الدبلوماسية بني الطرفني هي تلك 
املتصلة باتفاقية مناهضة التعذيب  وتعترب احملكمة، يف ظل تلك الظروف، 
أنــــــــــه مل يكن هناك ما يدعو الســــــــــنغال على اإلطــــــــــالق إىل أن تتناول يف 
مراســــــــــالهتا مع بلجيكا املالحقة القضائية للســــــــــيد حــــــــــربي على اجلرائم 
املزعومــــــــــة مبوجب القانون الدويل العريف  وتذكر احملكمة أن الوقائع اليت 
شــــــــــكلت تلك اجلرائم املزعومة قد تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأعمال 
التعذيب املزعومة  ومع ذلك، فإن مســــــــــألة ما إذا كان يقع على الدولة 
التزام باملالحقة القضائية مبوجب القانون الدويل العريف جلرائم يزعم أن 
أحــــــــــد الرعايا األجانب قد ارتكبها يف اخلــــــــــارج هو أمر خمتلف متامًا عن 
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أّي مســــــــــألة تتعلق بامتثال تلك الدولة اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة 
التعذيب، ويثري مسائل قانونية خمتلفة متامًا 

وختلص احملكمة إىل أنه، وقت إيداع العريضة، مل يكن النزاع القائم 
بني الطرفني يتعلق بانتهــــــــــاك االلتزامات مبوجب القانون الدويل العريف، 
وبالتايل ليس من اختصاص احملكمة اختاذ قرار بشــــــــــأن مطالبات بلجيكا 
املتعلقة بذلك  ولذا، فإن ما ســــــــــتحدده احملكمة فقط هو وجود أو عدم 
وجود أســــــــــاس قانوين الختصاصها بشأن النزاع املتصل بتفسري وتطبيق 
الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
شروط أخرى تتعلق باالختصاص )الفقرات 56 - 63( باء - 
تنتقل احملكمة اآلن إىل الشــــــــــروط األخرى اليت جيب استيفاؤها حىت 
يكون هلا اختصاص مبوجب الفقرة 1 من املادة 30 من اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، اليت تنص على أن “أي نزاع ينشــــــــــأ بني دولتني أو أكثر من 
الدول األطراف يف ما يتعلق بتفســــــــــري هذه االتفاقية أو تنفيذها وال ميكن 
تســــــــــويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيــــــــــم بناًء على طلب إحدى 
هذه الدول  فإذا مل تتمكن األطراف يف غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ 
طلــــــــــب التحكيم من املوافقة على تنظيــــــــــم التحكيم، جيوز ألّي من تلك 
األطــــــــــراف أن حييل النزاع إىل حمكمة العــــــــــدل الدولية بتقدمي طلب وفقًا 
للنظام األساســــــــــي هلذه احملكمة”  وتتمثل هذه الشــــــــــروط يف أنه مل يكن 
باإلمكان تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض، وأنــــــــــه، بعد تقدمي طلب 
التحكيــــــــــم من قبل أحد األطراف، مل تتمكن األطراف من االتفاق على 

تنظيم التحكيم يف غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب 
ويف ما يتعلق بالشــــــــــرط األول من هذين الشــــــــــرطني، تؤكد احملكمة 
أهنــــــــــا جيب أن تبــــــــــدأ بالتأكد مما إذا كان هناك “علــــــــــى األقل ]،[ حماولة 
حقيقية من قبل أحد الطرفني املتنازعني إلجراء مناقشــــــــــات مع الطرف 
اآلخر، هبدف حل هذا النــــــــــزاع” )تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على 
مجيع أشكال التمييز العنصري )جورجيا ضد االحتاد الروسي(، الدفوع 
االبتدائية، احلكم الصادر يف 1 نيســــــــــان/أبريل 2011، الفقرة 157(  
ووفقًا الختصاص احملكمة “إن الشرط املسبق املتعلق بإجراء املفاوضات 
ُيســــــــــتوىف فقط يف حال فشــــــــــل املفاوضات، أو إذا أصبحت املفاوضات 
عقيمة أو وصلت إىل طريق مســــــــــدود” )املرجع نفسه، الفقرة 159(  
فاشــــــــــرتاط أن النزاع “ال ميكن تسويته عن طريق التفاوض” ال ميكن أن 
 يفهم بأنه يشــــــــــري إىل اســــــــــتحالة نظرية يف التوصل إىل تسوية  إمنا يعين، 
كمــــــــــا الحظت احملكمة يف مــــــــــا يتعلق بأحكام ذات صياغــــــــــة مماثلة، أنه 
“ال يوجد احتمــــــــــال معقول بأن يفضي إجراء مزيد من املفاوضات إىل 
تسوية” )أفريقيا اجلنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليربيا ضد 
جنــــــــــوب أفريقيا(، االعرتاضات األّولية ، احلكــــــــــم، تقارير حمكمة العدل 

الدولية لعام 1962، الصفحة 345( 
وتالحظ احملكمة أنه، يف حني ذكرت بلجيكا صراحة أن املراسالت 
العديــــــــــدة املتبادلة بني الطرفني واالجتماعــــــــــات املختلفة اليت عقدت بني 
الطرفــــــــــني يف الفرتة بني 11 كانــــــــــون الثاين/يناير 2006 و21 حزيران/
يونيه 2006 جرت يف إطار عملية التفاوض مبوجب الفقرة 1 من املادة 

30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب، مل تعرتض الســــــــــنغال على توصيف 
بلجيكا هلذه التبادالت الدبلوماســــــــــية بأهنا مفاوضات  ويف ضوء موقف 
السنغال بأهنا، على الرغم من عدم موافقتها على التسليم ومن مواجهتها 
صعوبات يف الشــــــــــروع يف احملاكمــــــــــة، قد امتثلت مع ذلــــــــــك اللتزاماهتا 
مبوجــــــــــب االتفاقية، فإن املفاوضات مل حتقــــــــــق أّي تقدم حنو حل النزاع  
وإذ الحظــــــــــت احملكمة أن هذا االختــــــــــالف يف وجهات نظر الطرفني قد 
اســــــــــتمر حىت املرحلة الشفوية، فإهنا ختلص إىل أن الشرط املنصوص عليه 
يف الفقرة 1 من املادة 30 من االتفاقية بأنه ال ميكن تســــــــــوية النزاع عن 

طريق التفاوض، قد مت استيفاؤه 

ويف ما يتعلق باللجوء إىل التحكيم يف النزاع القائم بشــــــــــأن تفســــــــــري 
املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ورد يف مذكرة شفوية من وزارة 
اخلارجيــــــــــة البلجيكية مؤرخة 4 أيار/مايو 2006 “أن عدم التوصل إىل 
حل للنزاع القائم بشــــــــــأن هذا التفسري من شــــــــــأنه أن يفضي إىل اللجوء 
إىل إجــــــــــراء التحكيم املنصوص عليه يف املادة 30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة 
التعذيب”  ويف مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 9 أيار/مايو 2006، رد سفري 
الســــــــــنغال يف بروكســــــــــل على ذلك مبا يلي: “يف ما يتعلق بإمكانية جلوء 
بلجيــــــــــكا إىل إجــــــــــراء التحكيم املنصوص عليه يف املــــــــــادة 30 من اتفاقية 
مناهضة التعذيب، ال يســــــــــع الســــــــــفارة إاّل أن حتيط علمًا بذلك، معيدة 
التأكيد على التزام السنغال بالعالقة املمتازة بني البلدين يف جمال التعاون 
ومكافحة اإلفالت من العقاب”  وقامت بلجيكا بعد ذلك بتقدمي طلب 
مباشــــــــــر من أجــــــــــل اللجوء إىل التحكيم يف مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 20 
حزيران/يونيه 2006، الحظت فيها أن “حماولة التفاوض مع السنغال، 
اليت بدأت يف تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2005، مل تنجح” وأن بلجيكا 
“وفقًا للفقرة 1 من املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، طلبت من 
السنغال، بناًء على ذلك، طرح النزاع للتحكيم وفقًا لشروط يتفق عليها 

بني الطرفني” 

وتالحــــــــــظ احملكمة أن بلجيكا كررت طلــــــــــب اللجوء إىل التحكيم 
يف مذكرهتا الشــــــــــفوية املؤرخة 8 أيار/مايو 2007، اليت مل تقم السنغال 
بالرد عليها  ورغم أن بلجيكا مل تقدم أّي اقرتاح مفصل بشــــــــــأن حتديد 
املسائل اليت ستطرحها للتحكيم وبشأن تنظيم إجراءات التحكيم، فهذا 
ال يعين، يف رأي احملكمة، أن اشرتاط عدم متكن األطراف “من املوافقة 
على تنظيم التحكيم” مل يســــــــــتوف، إذ أنه جيوز للدولة أن تؤجل تقدمي 
املقرتحات املتعلقة هبذه اجلوانب إىل الوقت الذي يتم فيه إعطاء رد إجيايب 
من حيث املبدأ على طلبها تســــــــــوية النزاع عن طريق التحكيم  وتشــــــــــري 
احملكمــــــــــة إىل أهنــــــــــا قالت، يف ما يتعلق حبكم مماثــــــــــل، أنه “ال ميكن لعدم 
وجود اتفاق بني الطرفني بشأن تنظيم التحكيم أن يكون أمراً مفرتضًا  
فهذا اخلالف ينشــــــــــأ عندما يقرتح مقدم الطلب إجــــــــــراء حتكيم، ولكن 
الطــــــــــرف اآلخر ال يرد عليه أو يعرب عن اعتزامه عدم قبوله” )األعمال 
املسلحة يف أراضي الكونغو )طلب جديد: 2002( )مجهورية الكونغو 
الدميقراطية ضد رواندا(، احلكم بشــــــــــأن االختصاص واملقبولية، تقارير 
حمكمة العدل الدولية لعام 2006، الصفحة 41، الفقرة 92(  وختلص 
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احملكمة إىل أن شرط عدم متكن الطرفني من االتفاق على تنظيم التحكيم 
نشأ يف هذه القضية عن عدم وجود أّي استجابة من جانب الدولة اليت 

وجه إليها طلب إجراء التحكيم 
ويف ما يتعلق بالشــــــــــرط الثاين املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 
30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أال وهو أنه ينبغي أن ميضي ما ال يقل 
عن ستة أشــــــــــهر على تقدمي طلب اللجوء إىل التحكيم قبل رفع القضية 
إىل احملكمة، ترى احملكمة أنه، يف احلالة الراهنة، مت استيفاء هذا الشرط، 
نظــــــــــراً ألن العريضة أودعت بعد أكثــــــــــر من عامني من طلب اللجوء إىل 

التحكيم 
ونظراً لكون احملكمة قد قررت أنه مت اســــــــــتيفاء الشرطني املنصوص 
عليهمــــــــــا يف الفقرة 1 من املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ختلص 
إىل أن هلا اختصاصًا للنظر يف النزاع القائم بني الطرفني بشــــــــــأن تفســــــــــري 
وتطبيــــــــــق الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من ذلك الصك  
وإذ توصلت احملكمة إىل هــــــــــذه النتيجة، ال جتد أنه من الضروري النظر 
يف مــــــــــا إذا كان هلا اختصاص أيضًا بشــــــــــأن النزاع نفســــــــــه على أســــــــــاس 
التصرحيــــــــــني املقدمني من الطرفني مبوجب الفقــــــــــرة 2 من املادة 36 من 

نظامها األساسي 

مقبولية مطالبات بلجيكا )الفقرات 64 - 70( ثالثًا - 
تالحــــــــــظ احملكمة االختالف يف وجهات النظر بني الطرفني بشــــــــــأن 
الصفة القانونية لبلجيكا لرفع الدعوى، اليت ال تقيم مطالباهتا على أساس 
مركزها كدولة طرف يف االتفاقية فحســــــــــب، بل كذلك على أســــــــــاس 
وجود مصلحة خاصة مبا مييز بلجيكا عن األطراف األخرى يف االتفاقية 

ويعطيها حقًا حمدداً يف قضية السيد حربي 
وباالســــــــــتناد إىل موضوع االتفاقية وغرضهــــــــــا، وهو “زيادة فعالية 
النضــــــــــال ضـــد التعذيــــــــــب     يف مجيع أحناء العــــــــــامل”، جتد احملكمة بأن 
الدول األطــــــــــراف يف االتفاقية هلا مصلحة مشــــــــــرتكة يف أن تضمن، يف 
ضوء القيم املشــــــــــرتكة بينهــــــــــا، منع وقوع أعمــــــــــال التعذيب، ويف حال 
وقوعها أاّل يفلت مرتكبوها من العقاب، بغض النظر عن جنسية اجلاين 
أو الضحايــــــــــا، أو املــــــــــكان الذي ارتكبت فيه اجلرائــــــــــم املزعومة  وتعترب 
احملكمة أن مجيع الدول األطراف األخرى لديها مصلحة مشــــــــــرتكة يف 
أن متتثــــــــــل الدولة اليت يوجد مرتكب اجلرميــــــــــة املفرتض يف أراضيها هلذه 
االلتزامــــــــــات، ويرتتب على هــــــــــذه املصلحة املشــــــــــرتكة أن يكون الوفاء 
بتلك االلتزامات واجبًا على أّي دولة طرف إزاء مجيع الدول األخرى 
األطــــــــــراف يف االتفاقية  ويرتتب على ذلــــــــــك أن مجيع الدول األطراف 
“هلا مصلحة قانونية” يف محاية تلك احلقوق )القضية املتعلقة بشــــــــــركة 
برشلونة للجر واإلنارة والطاقة احملدودة )بلجيكا ضد إسبانيا(، احلكم، 
تقارير حمكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1970، الصفحة32، الفقرة 33( 
وأنــــــــــه ميكن تعريف تلك االلتزامات بأهنا “التزامات ذات حجية مطلقة 
جتــــــــــاه الكافة”، مبعىن أن كل دولة طرف هلا مصلحة يف أن يتم االمتثال 

هلذه االلتزامات يف أّي قضية كانت 

وختلــــــــــص احملكمــــــــــة إىل أن بلجيكا، بوصفها دولة طرفــــــــــًا يف اتفاقية 
مناهضة التعذيب، لديها الصفة القانونية لالحتجاج مبســــــــــؤولية السنغال 
عن االنتهاكات املزعومة اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 
1 مــــــــــن املادة 7 من االتفاقية  ولذا، فإن مطالبات بلجيكا املســــــــــتندة إىل 
هذه األحكام من االتفاقية مقبولة  ويف ضوء هذا القبول، ترى احملكمة 
أنــــــــــه ال ضرورة هلا يف أن تقرر ما إذا كان لبلجيكا مصلحة خاصة أيضًا 
يف ما يتعلق بامتثال السنغال لألحكام ذات الصلة من االتفاقية يف قضية 

السيد حربي 

االنتهاكات املزعومة التفاقية مناهضة التعذيب   رابعًا - 
)الفقرات 71 - 117(

تذّكــــــــــر احملكمة بأنه يف حني طلبت بلجيكا من احملكمة، يف عريضة 
إقامة الدعوى، أن تقرر وتعلن أن الســــــــــنغال ملزمة بإقامة دعوى جنائية 
ضد الســــــــــيد حربي، وإذا تعذر ذلك أن تسلمه إىل بلجيكا، طلبت من 
 احملكمة، يف اســــــــــتنتاجاهتا اخلتامية، أن تقرر وتعلن أن السنغال انتهكت 
 وال تــــــــــزال تنتهــــــــــك التزاماهتا مبوجــــــــــب الفقرة 2 من املــــــــــادة 6 والفقرة 
1 من املــــــــــادة 7 من تلك االتفاقية لعدم إقامتهــــــــــا الدعوى اجلنائية ضد 
الســــــــــيد حربي، ما مل تقم بتســــــــــليمه  وأشــــــــــارت أيضًا خالل الدعوى 
إىل أن االلتزامات الناشــــــــــئة عن احلكمني املذكورين من االتفاقية وعن 
املــــــــــادة 5 مرتبطة مع بعضها البعض يف ســــــــــياق حتقيق موضوع االتفاقية 
وعرضها، أال وهو زيادة فعالية مكافحة التعذيب  وبالتايل، فإن إدماج 
التشريعات املالئمة يف القانون الوطين )املادة 5، الفقرة 2( من شأنه أن 
يتيــــــــــح للدولة اليت يوجــــــــــد يف أراضيها متهم أن تقوم على الفور بتحقيق 
أّويل يف الوقائــــــــــع )املادة 6، الفقــــــــــرة 2(، وهي خطوة ضرورية لتمكني 
تلك الدولة، وهي على علم بالوقائع، من عرض القضية على ســــــــــلطاهتا 

املختصة لغرض احملاكمة )املادة 7، الفقرة 1( 

وتالحظ احملكمة أن السنغال ترفض مطالبات بلجيكا وتعترب أهنا مل 
تنتهك أّي حكم من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب  وتّدعي السنغال 
بأن االتفاقية تقسم مبدأ التسليم أو احملاكمة إىل جمموعة من اإلجراءات 
الــــــــــيت ينبغي للدولة أن تتخذها، وأن التدابري اليت اختذهتا الســــــــــنغال حىت 
اآلن تبني أهنا امتثلت اللتزاماهتا الدولية، وهي، إىل حّد كبري جداً، تعود 
للسلطة التقديرية للدولة املعنية  وبعد أن أكدت السنغال عدم اعتزامها 
تسليم الســــــــــيد حربي، وإمنا تنظيم حماكمته ومقاضاته، أشارت إىل أهنا 
اعتمدت إصالحات دســــــــــتورية وتشريعية يف الفرتة 2007 - 2008 
وفقًا للمادة 5 من االتفاقية، لتمكينها من إجراء حماكمة عادلة ومنصفة 
للجاين املزعوم بشأن اجلرائم قيد النظر بالسرعة املعقولة  وتقول كذلك 
إن التدابري اليت اختذت لتقييد حرية الســــــــــيد حربي، عماًل باملادة 6 من 
االتفاقية، فضاًل عن غريها من التدابري املتخذة اســــــــــتعداداً حملاكمة السيد 
حربي، واليت تقــــــــــررت برعاية االحتاد األفريقي، جيــــــــــب اعتبارها مبثابة 
اخلطــــــــــوات األوىل حنو الوفاء بااللتزام باحملاكمة املنصوص عليه يف املادة 

7 من االتفاقية 
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وتؤكد احملكمة أنه، علــــــــــى الرغم من أنه ليس هلا اختصاص للنظر 
يف االنتهاك املزعوم للفقرة 2 من املادة 5 من االتفاقية املذكور سابقًا، 
تنبغي اإلشــــــــــارة إىل أن امتثال الدولة اللتزامهــــــــــا بإقامة الوالية القضائية 
حملاكمها بشأن جرمية التعذيب )املادة 5، الفقرة 2( هو شرط ضروري 
للتمكــــــــــني من إجراء حتقيق أّويل )املادة 6، الفقرة 2(، ولعرض القضية 
على ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة )املادة 7، الفقرة 1(  والغرض 
مــــــــــن مجيع هذه االلتزامــــــــــات هو التمكني من رفع دعوى ضد املشــــــــــتبه 
فيه، يف حال عدم تســــــــــليمه، وحتقيق موضــــــــــوع االتفاقية وغرضها، أال 
وهــــــــــو زيادة فعالية النضال ضد التعذيب من خالل احليلولة دون إفالت 

مرتكيب هذه األفعال من العقاب 
وتالحظ احملكمة أن التزام الدولة بتجرمي التعذيب وبإقامة اختصاصها 
بشــــــــــأنه، والذي يوجد مثيل له يف أحــــــــــكام العديد من االتفاقيات الدولية 
ملكافحــــــــــة اجلرائم الدولية، جيــــــــــب أن تنفذه الدولة املعنية مبجرد أن تصبح 
ملزمة باالتفاقية  ويتسم هذا االلتزام بصورة خاصة بطابع وقائي ورادع، 
فعندما جتهز الدول األطراف نفسها باألدوات القانونية الالزمة ملالحقة هذا 
النوع من اجلرائم، فهي تكفل أن تعمل أنظمتها القانونية على حتقيق هذا 
الغرض وتلزم نفسها بتنسيق جهودها للقضاء على أّي إمكانية لإلفالت 
مــــــــــن العقاب  ويف هذا الصدد، ترى احملكمة أن الســــــــــنغال، بعدم قيامها 
باعتماد التشريعات الالزمة حىت عام 2007، أخرت عرض القضية على 
ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة، لدرجة أنه يف 4 متوز/يوليه 2000 
و20 آذار/مارس 2001 على التوايل، توصلت حمكمة االســــــــــتئناف يف 
داكار وحمكمة النقض السنغالية إىل أن احملاكم السنغالية غري خمتصة للنظر 
يف الدعوى ضد الســــــــــيد حربي، الذي كان متهما بارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بسبب عدم وجود تشريعات 
مناســــــــــبة تتيح إقامة هذه الدعوى ضمــــــــــن النظام القضائي احمللي  وختلص 
احملكمة إىل أن هذا التأخري يف اعتماد التشــــــــــريعات املطلوبة أثر بالضرورة 
على تنفيذ السنغال لاللتزامات املرتتبة على الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 
1 من املادة 7 من االتفاقية  واحملكمة، واضعة يف اعتبارها الرتابط القائم 
بني خمتلف أحكام االتفاقية، ستقوم بتحليل االنتهاكات املزعومة للفقرة 

2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من االتفاقية 

االنتهاك املزعوم لاللتزام املنصوص عليه يف الفقرة 2 من  ألف - 
املادة 6 من االتفاقية )الفقرات 79 - 88(

بعد أن أشــــــــــارت احملكمة إىل أنه، وفقًا ألحكام الفقرة 2 من املادة 
6 مــــــــــن االتفاقية، يتعني علــــــــــى الدولة اليت يوجد يف أراضيها شــــــــــخص 
 يّدعى ارتكابه أعمال تعذيب “أن تقوم فوراً بإجراء التحقيق األّويل يف 
ما يتعلق بالوقائع”، تالحظ احملكمة أنه، يف حني ترى بلجيكا أن االلتزام 
املســــــــــتمد من هذا احلكم هو التزام إجرائــــــــــي – مبعىن أن الدولة جيب أن 
تتخــــــــــذ تدابري فعلية جلمع األدلــــــــــة، وإذا لزم األمر من خالل املســــــــــاعدة 
القضائية املتبادلة، عن طريق توجيه رسائل التماس للمساعدة إىل البلدان 
الــــــــــيت حيتمل أن تكون قادرة على مســــــــــاعدهتا، ترى الســــــــــنغال أنه جمرد 
 التــــــــــزام بتحقيق غاية، ألن اهلدف من التحقيق هو الوقوف على احلقائق 

وال يؤدي بالضــــــــــرورة إىل احملاكمة، نظراً ألن املدعي العام قد يقرر، يف 
ضوء النتائج، أنه ال يوجد أســــــــــاس إلقامة الدعوى  ويف كل األحوال، 

تدعي السنغال أهنا أوفت بذلك االلتزام 
وتــــــــــرى احملكمة أن اهلدف من التحقيــــــــــق األّويل املنصوص عليه يف 
الفقرة 2 من املادة 6، مثله مثل أّي حتقيق جتريه السلطات املختصة، هو 
التثبت من الشكوك اليت تكتنف الشخص املعين  وتضطلع هبذا التحقيق 
الســــــــــلطات اليت تتمثل مهمتها يف فتح ملــــــــــف للقضية ومجع املعلومات 
واألدلة؛ وقد تتألف هذه من وثائق أو شــــــــــهادات شهود تتعلق بأحداث 
القضية وباحتمال تورط املشــــــــــتبه فيه يف تلك القضية  وترى احملكمة أنه 
كان يتعني طلب املســــــــــاعدة من السلطات التشادية يف هذا اخلصوص، 
ومن أّي دولة أخرى ُقدِّمت فيها شــــــــــكاوى تتعلق هبذه القضية، وذلك 
لتمكني الســــــــــنغال من الوفاء بالتزامها بإجراء التحقيق األّويل  وتالحظ 
احملكمة أن الســــــــــنغال مل تدرج يف ملف القضية أّي مواد تدل على أهنا 
قامــــــــــت هبذا التحقيق يف ما يتعلق بالســــــــــيد حربي  وترى أنه ال يكفي، 
كما تدعي السنغال، أن تقوم الدولة الطرف يف االتفاقية باعتماد مجيع 
التدابري التشريعية الالزمة لتنفيذها؛ بل جيب أيضًا أن متارس اختصاصها 
بشــــــــــأن أّي فعل حمدد ينطوي على تعذيب، بــــــــــدًءا بتحديد الوقائع  إن 
االســــــــــتجواب الذي أجراه قاضــــــــــي التحقيق يف احملكمــــــــــة اإلقليمية غري 
املصنفــــــــــة )Tribunal régional hors classe( يف داكار يف املرة األوىل 
اليت َمَثل فيها السيد حربي أمام احملكمة، والذي أجري من أجل حتديد 
هوية الســــــــــيد حربي وإبالغه باألفعال املتهم بارتكاهبا، ال ميكن اعتباره 
امتثــــــــــااًل لاللتزام املنصوص عليه يف الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 ألنه مل ينطو 

على أّي حتقيق يف التهم املوجهة إىل السيد حربي 
وتالحظ احملكمة أنه، يف حني يبقى اختيار وســــــــــائل إجراء التحقيق 
يف أيــــــــــدي الدول األطراف، آخذة يف االعتبــــــــــار احلالة قيد النظر، تنص 
الفقرة 2 من املادة 6 من االتفاقية على وجوب اختاذ خطوات، مبجرد 
أن يتم التثبت من وجود املشتبه فيه يف أراضي الدولة، من أجل التحقيق 
يف القضية  وقد شــــــــــكل حتديد الوقائع، الذي ميثل مرحلة أساســــــــــية من 
مراحل هذه العملية، ضرورة حتمية بالنســــــــــبة هلــــــــــذه القضية، على أقل 
تقدير منذ عام 2000 عندما قدمت شــــــــــكوى ضد الســــــــــيد حربي يف 
السنغال  وعالوة على ذلك، مل تفتح السنغال حتقيقًا يف الوقائع يف عام 
2008 عندما قدمت شكوى أخرى ضد السيد حربي يف داكار، بعد 

إجراء التعديالت التشريعية والدستورية يف عامي 2007 و2008 
ومبا أن السنغال نفسها صرحت يف عام 2010 أمام حمكمة العدل 
لغــــــــــرب أفريقيا أنه ال توجــــــــــد يف احملاكم الســــــــــنغالية أّي قضية عالقة أو 
أّي دعوى جارية ضد الســــــــــيد حربي، ختلص احملكمة إىل أن الســــــــــنغال 
قد انتهكت التزامها مبوجــــــــــب الفقرة 2 من املادة 6 من االتفاقية لعدم 
إجرائها على الفور حتقيقًا أّوليًا مبجرد وجود ما يدعو سلطاهتا املختصة 
إىل الشــــــــــك بكون الســــــــــيد حربي، املوجود يف أراضيها، مســــــــــؤواًل عن 
ارتــــــــــكاب أعمال تعذيب  وترى احملكمة أنه مت بلوغ تلك النقطة، على 
أقصى تقدير، عند تقدمي أول شكوى ضد السيد حربي يف عام 2000 
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االنتهاك املزعوم لاللتزام املنصوص عليه يف الفقرة 1 من  باء - 
املادة 7 من االتفاقية )الفقرات 89 - 117(

بعــــــــــد أن أشــــــــــارت احملكمة إىل الفقرة 1 من املــــــــــادة 7 من االتفاقية 
الــــــــــيت تنص على أن “تقوم الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلقليم اخلاضع 
لواليتها القضائية شــــــــــخص ُيدَّعى ارتكابــــــــــه ألّي من اجلرائم املنصوص 
عليها يف املادة 4 يف احلاالت اليت تتوخاها املادة 5، بعرض القضية على 
ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة، إذا مل تقم بتســــــــــليمه”، تالحظ أن 
االلتزام بإحالة القضية إىل اجلهات املختصة لغرض احملاكمة )يف ما يلي 
“االلتزام باحملاكمة”(، املســــــــــتمد من هذا احلكم، متت صياغته بطريقة 
ترتك لتلك السلطات أن تقرر ما إذا كانت سرتفع دعوى أم ال، وذلك 
من باب احرتام استقالل النظم القضائية للدول األطراف  وهكذا تبقى 
السلطات هي املسؤولة عن البت يف ما إذا كانت سرتفع الدعوى أم ال، 
يف ضــــــــــوء األدلة املتوفرة لديها وقواعد اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة  
ويف هــــــــــذه القضية، ترى احملكمة أن مطالبة بلجيكا بتطبيق الفقرة 1 من 
املادة 7 يطرح عدداً من املســــــــــائل بشــــــــــأن طبيعة ومدلول االلتزام الوارد 

فيها ونطاقه الزمين، وكذلك بشأن مدى تنفيذه يف هذه القضية 

طبيعة ومدلول االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة 1   - 1
من املادة 7 )الفقرات 92 - 95(

توضح احملكمة طبيعة ومدلول االلتزام باحملاكمة من خالل اإلشارة 
إىل أن الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 تطلب مــــــــــن الدولة الطرف اليت يوجد يف 
اإلقليم اخلاضع لواليتها القضائية الشــــــــــخص املشتبه فيه أن تقوم بعرض 
القضية على ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة، بغــــــــــض النظر عما إذا 
ســــــــــبق أن صدر طلب بتســــــــــليم املشــــــــــتبه فيه  وتكون تلك الدولة ملزمة 
بإجراء حتقيــــــــــق أّويل )املادة 6، الفقرة 2( مبجرد العلم بوجود املشــــــــــتبه 
فيــــــــــه يف أراضيها، على أن يكــــــــــون مفهومًا أن االلتزام بعرض القضية إىل 
 الســــــــــلطات املختصة، مبوجب الفقرة 1 من املــــــــــادة 7، قد يؤدي أو قد 
ال يؤدي إىل رفع دعوى، وذلك يف ضوء األدلة املتوفرة لديها، واملتعلقة 
بالتهم املوجهة إىل املشــــــــــتبه فيه  وتقول احملكمة إنه يف حال تلقي الدولة 
اليت يوجد يف أراضيها املشــــــــــتبه فيه طلبًا بتسليمه بسبب أّي من احلاالت 
املنصوص عليها يف أحكام االتفاقية، ميكنها التحلل من التزامها باحملاكمة 
 باالســــــــــتجابة لذلــــــــــك الطلب  واخليــــــــــار القائم بني التســــــــــليم أو احملاكمة 
ال يعين، وفقًا لالتفاقية، أن يكون للخيارين الوزن نفسه، ألنه، يف حني 
أن التسليم هو خيار تقدمه االتفاقية للدولة، فإن احملاكمة هي التزام دويل 
منصــــــــــوص عليه يف االتفاقية، ويعترب انتهاكه فعاًل غري مشــــــــــروع تتحمل 

الدولة املسؤولية عنه 

النطاق الزمين لاللتزام املنصوص عليه يف الفقرة 1   - 2
من املادة 7 )الفقرات 96 - 105(

يف ما يتعلق مبســــــــــألة النطاق الزمين لتطبيق الفقرة 1 من املادة 7 من 
االتفاقيــــــــــة، ووفقًا للوقت الذي ُيدَّعى أن اجلرائم قد ارتكبت فيه وتاريخ 
بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للسنغال )26 حزيران/يونيه 1987( وبالنسبة 

لبلجيــــــــــكا )25 حزيران/يونيه 1999(، ترى احملكمة، وقد وجدت أنه 
ال يوجد اختالف واضح يف وجهات نظر الطرفني بشــــــــــأن هذه املسألة، 
أن حظر التعذيب يشــــــــــكل جزًءا من القانون الدويل العريف، وأنه أصبح 
يعتـــرب قاعــــدة آمــــرة )jus cogens(  ويستند هذا احلظر إىل ممارسة دولية 
واسعة النطاق وإىل االعتقاد باإللزام )opinio juris( من جانب الدول، 
مــــــــــع األخذ يف االعتبار أنه يرد يف العديد من الصكوك الدولية الســــــــــارية 
عامليــــــــــًا، وقد أدرج يف القوانني الداخلية جلميع الدول تقريبًا، وأنه جيري 

التنديد بانتظام بأعمال التعذيب يف املنتديات الوطنية والدولية 
ومــــــــــع ذلك، تشــــــــــري احملكمة إىل أنــــــــــه، وفقًا ألحكام املــــــــــادة 28 من 
اتفاقيــــــــــة فيينا لقانون املعاهدات، اليت تتنــــــــــاول القانون العريف يف ما يتصل 
مبسألة تفسري املعاهدات، فإن االلتزام مبحاكمة مرتكيب أعمال التعذيب 
املزعومني مبوجب االتفاقية ينطبــــــــــق فقط على األفعال اليت ارتكبت بعد 
دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة املعنية  وبالتايل، تالحظ احملكمة 
أنه ال يوجد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ما يوحي بوجود نية مبطالبة الدول 
األطــــــــــراف بأن جترم، مبوجب املادة 4، أعمال التعذيب اليت ارتكبت قبل 
دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدول، أو بأن تقيم اختصاصها 
بشــــــــــأن مثل هذه األفعال وفقًا للمــــــــــادة 5  ويرتتب على ذلك أن االلتزام 
باحملاكمــــــــــة ال ينطبق على مثل هذه األفعال  وقد أكدت ذلك جلنة األمم 
املتحدة ملناهضة التعذيب يف قرارها الصادر يف 23 تشرين الثاين/نوفمرب 
1989 يف قضية O.R., M.M. and M.S. v. Argentina، الذي ذكرت 
فيه أن “ ‘التعذيب’ ألغراض هذه االتفاقية ال ميكن أن يعين سوى أعمال 

التعذيب اليت ارتكبت بعد بدء نفاذ االتفاقية” 
وختلص احملكمة إىل أن االلتزام باحملاكمة من جانب السنغال، وفقًا 
للفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من االتفاقيــــــــــة، ال ينطبق على األفعال اليت يزعم 
أهنا ارتكبت قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا يف 26 حزيران/
يونيه 1987  ولكنها تالحظ أنه نظراً لكون الشــــــــــكاوى املقدمة ضد 
الســــــــــيد حربي تشمل عدداً من اجلرائم اجلسيمة اليت يزعم أهنا ارتكبت 
بعد ذلك التاريخ، فإن الســــــــــنغال ملزمة بعرض االدعاءات املتعلقة هبذه 
األفعال على سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة  وتؤكد احملكمة كذلك 
أنــــــــــه على الرغم من أنه ال يطلب من الســــــــــنغال مبوجــــــــــب االتفاقية رفع 
دعوى بشــــــــــأن أفعال ارتكبت قبــــــــــل 26 حزيران/يونيه 1987، فإنه ال 

يوجد يف ذلك الصك ما مينعها من القيام بذلك 
ويف ما يتصل مبســــــــــألة معرفة أثر تاريخ بدء نفاذ االتفاقية، بالنســــــــــبة 
لبلجيكا، على نطاق التزام الســــــــــنغال باحملاكمة، تالحظ احملكمة وجود 
تبايــــــــــن كبري يف آراء الطرفني  ففي حني تدعي بلجيكا بأنه ال يزال يقع 
على الســــــــــنغال االلتزام مبحاكمة السيد حربي بعد أن أصبحت بلجيكا 
نفســــــــــها طرفًا يف االتفاقية، وأنه أصبح لديها الصفة القانونية لالحتجاج 
أمام احملكمة بانتهاكات االتفاقية اليت وقعت بعد 25 متوز/يوليه 1999، 
فإن الســــــــــنغال طعنت يف حق بلجيكا يف أن حتملها املسؤولية عن أفعال 
ُيزعم أهنا وقعت قبل ذلك التاريخ، نظراً ألن االلتزام املنصوص عليه يف 
الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 يتعلق، وفقــــــــــًا للمدعى عليها، بـ “فئة االلتزامات 
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القابلة للتجزئة مــــــــــن االلتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة”، وأنه 
جيوز للدولــــــــــة املضرورة وحدهــــــــــا أن تطالب باملعاقبة علــــــــــى انتهاكها  
وختلص الســــــــــنغال بناًء عليه إىل أنه ال حيق لبلجيكا االســــــــــتناد إىل مركز 
 الدولة املضرورة يف ما يتعلق بأفعال وقعت قبل 25 متوز/يوليه 1999، 

وال ميكنها أن تسعى إىل تطبيق االتفاقية بأثر رجعي 
وترى احملكمة أنه أصبح من حق بلجيكا، اعتباراً من 25 متوز/يوليه 
1999، وهــــــــــو التاريخ الذي أصبحت فيه طرفًا يف االتفاقية، أن تطلب 
من احملكمة البت يف مســــــــــألة امتثال السنغال اللتزامها مبوجب الفقرة 1 
مــــــــــن املادة 7 )وهذه النتيجة نفســــــــــها تنطبق يف مــــــــــا يتعلق بالفقرة 2 من 
املادة 6(  ويف هذه القضية، تالحظ احملكمة أن بلجيكا حتّمل الســــــــــنغال 
املســــــــــؤولية عن سلوكها اعتباراً من عام 2000، عندما قدمت شكوى 

ضد السيد حربي يف السنغال 

تنفيذ االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة   - 3
7 )الفقرات 106 - 117(

تذّكر احملكمة مبوقــــــــــف كل من الطرفني يف ما يتعلق بتنفيذ االلتزام 
باحملاكمــــــــــة  فبلجيكا، يف حني تقر بأن اإلطار الزمين لتنفيذ ذلك االلتزام 
يتوقــــــــــف على الظــــــــــروف اخلاصة بــــــــــكل حالة، وخصوصــــــــــًا على األدلة 
اليت مُجعــــــــــت، ترى، يف املقام األول، أن الدولــــــــــة اليت يوجد يف أراضيها 
الشخص املشتبه فيه ال ميكنها أن تؤخر إىل أجل غري مسمى أداء االلتزام 
املفروض عليها بعرض املســــــــــألة إىل ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة، 
إذ أن التســــــــــويف من جانب تلــــــــــك الدولة ميكن أن يــــــــــؤدي إىل انتهاك 
حقــــــــــوق الضحايا وحقوق املتهم على حد ســــــــــواء  وترى بلجيكا أيضًا 
أن الصعوبــــــــــات املالية اليت حتتج هبا الســــــــــنغال ال ميكن أن تربر عدم قيام 
األخرية بأّي شــــــــــيء إزاء إجراء التحقيق وإقامة الدعوى  وأخرياً، تّدعي 
الدولة املدعية أن قيام الســــــــــنغال بإحالة املســــــــــألة إىل االحتاد األفريقي يف 
كانون الثاين/يناير 2006 ال يعفيها من أداء التزاماهتا مبوجب االتفاقية، 
خاصة وأن مؤمتر رؤســــــــــاء دول وحكومات االحتاد األفريقي، يف دورته 
السابعة املعقودة يف متوز/يوليه 2006، فّوض السنغال “مبالحقة حسني 
حربي وضمان حماكمته، باسم أفريقيا، من جانب سلطة قضائية سنغالية 
خمتصــــــــــة مع ضمان حماكمة عادلة”  وتدعي بلجيكا كذلك أنه ال ميكن 
للسنغال االحتجاج بقانوهنا الداخلي أو احلكم الصادر عن حمكمة العدل 
لغرب أفريقيا يف 18 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، لتفادي االضطالع 

مبسؤوليتها الدولية 
وتالحظ احملكمة أن الســــــــــنغال، من جانبها، أكدت مراراً وتكراراً، 
يف مجيــــــــــع مراحل الدعوى، اعتزامها االمتثال اللتزامها مبوجب الفقرة 1 
من املادة 7 من االتفاقية، من خالل اختاذ التدابري الالزمة إلقامة الدعوى 
ضد السيد حربي  وتدعي السنغال أهنا مل تسع إىل احلصول على الدعم 
املــــــــــايل إاّل من أجل اإلعــــــــــداد للمحاكمة يف ظل ظــــــــــروف مؤاتية، نظراً 
لطبيعتها الفريدة، ومراعاة لعدد الضحايا، واملســــــــــافة اليت ســــــــــيتعني على 
الشهود قطعها، وصعوبة مجع األدلة، وأهنا، يف إحالتها املسألة إىل االحتاد 
 األفريقــــــــــي، مل يكــــــــــن يف نيتها على اإلطالق التحلل مــــــــــن التزاماهتا  ويف 

ما يتعلق باحلكم الصادر عن حمكمة العدل لغرب أفريقيا، تالحظ السنغال 
أنه ال يشّكل عائقًا ذا طابع حملي، مؤكدة أهنا على الرغم من أهنا تضع 
يف اعتبارهــــــــــا واجبها باالمتثال اللتزامها مبوجب االتفاقية، فإهنا مع ذلك 
ختضع لسلطة تلك احملكمة اليت طلبت منها إدخال تغيريات جوهرية على 
العمليــــــــــة اليت بدأت يف عام 2006 حبيث تفضي إىل إجراء حماكمة على 
الصعيد الوطين، وتعبئة اجلهود من أجل إنشاء حمكمة خمصصة ذات طابع 

دويل، وإنشاء مثل هذه احملكمة ميثل مهمة أشد تعقيداً 
وترى احملكمة أن واجب الســــــــــنغال باالمتثــــــــــال اللتزاماهتا مبوجب 
االتفاقية ال ميكن أن يتأثر بقرار حمكمة العدل لغرب أفريقيا، وأن مسألة 
الصعوبــــــــــات املالية اليت أثارهتا الســــــــــنغال ال ميكن أن تــــــــــربر عدم إقامتها 
الدعوى ضد السيد حربي، وأن إحالة األمر إىل االحتاد األفريقي ال ميكن 
أن يربر تأخر السنغال يف االمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية  وتالحظ 
احملكمــــــــــة أنه، مبوجب املادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، اليت 
تتناول القانون العريف، ال ميكن للسنغال أن تربر انتهاك االلتزام املنصوص 
عليــــــــــه يف الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب بالتذرع 
بأحكام القانون الداخلي، وال ســــــــــيما عــــــــــن طريق االحتجاج بالقرارات 
املتعلقة بعدم االختصاص الصادرة عن حماكمها عامي 2000 و2001، 
أو بكوهنا مل تقم حىت عام 2007 باعتماد التشــــــــــريعات الالزمة، عماًل 

بالفقرة 2 من املادة 5 من تلك االتفاقية 
وتالحظ احملكمة أنه، يف حني ال تتضمن الفقرة 1 من املادة 7 من 
االتفاقية أّي إشارة إىل اإلطار الزمين لتنفيذ االلتزام الذي تنص عليه، فإن 
النص ينطوي ضمنًا على أنه جيب أن ينفذ يف غضون فرتة زمنية معقولة، 
وبطريقة تتفق مــــــــــع موضوع االتفاقية وغرضها، وهذا هو الســــــــــبب يف 
ضرورة إقامة الدعوى دون تأخري  ويف هذه القضية، ختلص احملكمة إىل 
أن االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 7 اقتضي من الســــــــــنغال 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذه يف أقرب وقت ممكن، وال ســــــــــيما فور 
تقدمي الشــــــــــكوى األوىل ضد السيد حربي يف عام 2000   ونظراً لعدم 
قيام السنغال بذلك، فهي قد انتهكت وال تزال تنتهك التزاماهتا مبوجب 

الفقرة 1 من املادة 7 من االتفاقية 
سبل االنتصاف )الفقرات 118 - 121( خامسًا - 

تذّكــــــــــر احملكمة أن بلجيــــــــــكا، يف اســــــــــتنتاجاهتا اخلتامية، طلبت من 
احملكمــــــــــة أن تقرر وتعلن، أواًل، أن الســــــــــنغال انتهكت التزاماهتا الدولية 
ألهنا مل تدرج يف الوقت املناسب يف تشريعاهتا الوطنية األحكام الالزمة 
لتمكني السلطات القضائية السنغالية من ممارسة الوالية القضائية العاملية 
املنصــــــــــوص عليها يف الفقرة 2 من املادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وأهنا انتهكت وال تزال تنتهــــــــــك التزاماهتا الدولية مبوجب الفقرة 2 من 
املــــــــــادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من االتفاقية لعدم قيامها بإقامة دعوى 
جنائية ضد الســــــــــيد حربي عن اجلرائم اليت يزعــــــــــم أنه ارتكبها، أو لعدم 
قيامها بداًل من ذلك بتســــــــــليمه إىل بلجيكا لغرض إقامة تلك الدعوى  
وتطلب بلجيكا أيضًا من احملكمة أن تقرر وتعلن أنه يطلب من السنغال 
التوقف عن ارتكاب هذه األعمال غري املشروعة دوليًا عن طريق عرض 
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“قضية حســــــــــني حــــــــــربي” دون تأخري على ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض 
احملاكمــــــــــة، أو إذا مل تقــــــــــم بذلك، عن طريق تســــــــــليم الســــــــــيد حربي إىل 

بلجيكا دون مزيد من التأخري 
وتذّكر احملكمة أن عدم اعتماد الســــــــــنغال التدابري التشريعية الالزمة 
إلقامة الدعوى على أساس الوالية القضائية العاملية حىت عام 2007 أّخر 
تنفيــــــــــذ التزاماهتا األخرى مبوجب االتفاقيــــــــــة  وتذّكر احملكمة كذلك بأن 
السنغال قد انتهكت التزامها مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 من االتفاقية 
لعدم إجرائها حتقيقًا أّوليًا يف جرائم التعذيب اليت ُيدَّعى أن السيد حربي 
قد ارتكبها، وكذلك التزامها مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 لعدم عرضها 
القضية على سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة  فاهلدف من هذه األحكام 
هو منع مرتكيب أعمال التعذيب املزعومني من اإلفالت من العقاب، من 
خالل ضمان عدم متكينهم من اللجوء إىل أّي دولة طرف  والدولة اليت 
يوجد يف أراضيها املشتبه فيه، لديها بالفعل اخليار يف تسليمه إىل بلد تقدم 
مبثل هذا الطلب، شرط أن يكون لدى تلك الدولة األهلية القانونية اليت 

متكنها، وفقًا للمادة 5 من االتفاقية، من مالحقته قضائيًا وحماكمته 
وتؤكد احملكمة أن الســــــــــنغال، بعــــــــــدم امتثاهلــــــــــا اللتزاماهتا مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من االتفاقية، قد انتهكت 
مســــــــــؤوليتها الدولية  وبالتايل، يتعني على السنغال أن تتوقف عن القيام 
هبذا الفعل غري املشــــــــــروع، وفقًا للقانون الدويل العام املتعلق مبســــــــــؤولية 
الدول عن األفعال غري املشــــــــــروعة دوليًا  وجيب على الســــــــــنغال بالتايل 
أن تتخــــــــــذ، دون مزيد من التأخــــــــــري، التدابري الالزمة لعرض القضية على 

سلطاهتا املختصة لغرض حماكمة السيد حربي، إذا مل تقم بتسليمه 

*

*  *

إعالن القاضي أووادا

يعلن القاضي أووادا أنه، على الرغم من تصويته لصاحل احلكم مؤيداً 
مجيع النقاط الواردة يف منطوقه، فإن لديه مع ذلك بعض التحفظات إزاء 

املنهجية اليت اتبعت يف احلكم على القضية 
فبالنســــــــــبة ملســــــــــألة االختصاص، يشــــــــــري القاضي أووادا إىل أن كال 
الطرفني، يف مرافعاهتما، رّكزا على ســــــــــلوك الســــــــــنغال يف قضية حربي  
فبلجيكا تزعم أن السنغال مل تف بالتزامها بفرض العقوبة على اجلرائم 
املنســــــــــوبة إىل السيد حربي مبوجب القانون اإلنساين الدويل  والسنغال 
تدعي أهنا مل تتخل عن واجبها مبحاكمة الســــــــــيد حربي وأنه ال يوجد 
نزاع قائــــــــــم بني الطرفني  ووفقًا للقاضــــــــــي أووادا، فإن احلكم، وبغض 
النظر عن مواقف الطرفني، اختار الرتكيز على املسألة احملددة للفقرة 2 
من املادة 5 من االتفاقية، وخلص إىل أن احملكمة ليس لديها اختصاص 
للبت يف مطالبة بلجيكا املتعلقة بااللتزام الواقع على الســــــــــنغال مبوجب 

تلك املادة 

ويف رأي القاضــــــــــي أووادا، كان من املفضل أن يتم تفســــــــــري جوهر 
النزاع حبيث يكون شاماًل لكامل عملية تنفيذ السنغال لنظام التسليم أو 
احملاكمــــــــــة )aut dedere aut judicare( على النحو الوارد يف االتفاقية، 
واعتبار أن مطالبة بلجيكا بكاملها تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة  
ويرى القاضي أووادا أن الغرض من هذه االتفاقية هو إقامة إطار قانوين 
شــــــــــامل لتطبيق مبدأ التســــــــــليم أو احملاكمة، وال ينبغي النظر إىل االتفاقية 
باعتبارها جمرد جمموعة من االلتزامات الدولية املستقلة، حيث يتم تقييم 
كل انتهاك حبد ذاته على حدة وبشكل مستقل عن االلتزامات األخرى 
ويضيف القاضي أووادا أنه كان يكفي احملكمة أن ختلص إىل وجود 
انتهاك لاللتزام مبوجب املادة 5 من االتفاقية، وهو ما كان من شأنه، يف 
نظر القاضي أووادا، أن يشــــــــــّكل األساس القانوين حلكم احملكمة الالحق 
بشأن انتهاك االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني 6 و7 من االتفاقية  
ويشــــــــــدد القاضي أووادا علــــــــــى أن انتهاك االلتزامات املنصوص عليها يف 
املادتــــــــــني 6 و7 هو نتيجة قانونية مباشــــــــــرة لقرار احملكمة بوجود انتهاك 

لاللتزام مبوجب الفقرة 2 من املادة 5 من االتفاقية 
وبشــــــــــأن مسألة املقبولية، يقبل القاضي أووادا النتيجة اليت توصلت 
إليها احملكمة بقبول مطالبــــــــــات بلجيكا، ولكنه يرغب يف التأكيد على 
أن احملكمــــــــــة أقامت هذه النتيجة على اعتبار أن الصفة القانونية لبلجيكا 
مســــــــــتمدة من وضعها كدولة طــــــــــرف يف االتفاقية ليــــــــــس إاّل  وبتناول 
مســــــــــألة الصفــــــــــة القانونية لبلجيكا هبذه الطريقة، يشــــــــــري القاضي أووادا 
إىل أن احملكمة جتنبت املعاجلة املباشــــــــــرة ملطلب بلجيكا األساسي، وإن 
 كان األكثر مثاراً للخالف، املتعلق مبســــــــــألة صفتهــــــــــا القانونية مبوجب 
االتفاقيــــــــــة – املطالبــــــــــة بأن هلا احلق يف االحتجاج مبســــــــــؤولية الســــــــــنغال 
بوصفهــــــــــا “دولة مضرورة” مبوجب املــــــــــادة 42 )ب( “1” من املواد 

املتعلقة مبسؤولية الدول 
ويؤكد القاضي أووادا أن النتيجة القانونية لتبين مثل هذا النهج هو 
أنــــــــــه حيق لبلجيكا، بوصفها دولة طرف يف االتفاقية، مثلها مثل أّي دولة 
طرف أخرى، أن تصر فقط على امتثال الســــــــــنغال لاللتزامات الناشــــــــــئة 
عــــــــــن االتفاقية  وال ميكنها أن تذهب إىل أبعد من ذلك  ووفقًا للقاضي 
أووادا، مبــــــــــا أن احملكمة مل تبت يف احلكــــــــــم مبطالبة بلجيكا بوضع معني 
كدولــــــــــة مضرورة، فبلجيكا، بالتايل، هــــــــــي يف موقف قانوين حيرمها من 
احلق باملطالبة بتســــــــــليم الســــــــــيد حربي مبوجب الفقرة 2 من املادة 5 من 
االتفاقيــــــــــة، ومن املطالبة بإخطار فوري، كدولــــــــــة طرف، الذي هو من 

حقها مبوجب الفقرة 4 من املادة 6 من االتفاقية 
ويضيف القاضــــــــــي أووادا أنه، على أّي حال، يظل الوضع القانوين 
 مبوجب االتفاقية هو، حســــــــــبما ينص عليه احلكم بوضوح، أن التســــــــــليم 
ال يتجــــــــــاوز كونــــــــــه خياراً متاحــــــــــًا للدولة اليت يوجــــــــــد يف أراضيها جان 
 مزعوم، وال يشّكل إلزامًا هلا  ويؤكد القاضي أووادا أنه، أيًّا كان األمر، 
ال ميكــــــــــن للصفــــــــــة القانونية لبلجيكا، كما نص عليــــــــــه احلكم احلايل، أن 
تتيــــــــــح هلا املطالبة بــــــــــأّي مصلحة خاصة مبوجب املــــــــــادة 5 من االتفاقية  
 ونتيجة لذلك، خيلص القاضــــــــــي أووادا إىل أن مطلب بلجيكا الوارد يف 
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الفقرة 2 )ب( من اســــــــــتنتاجاهتا اخلتامية اليت طلبت فيها من احملكمة أن 
تقرر وتعلن أنه يتعني على السنغال تسليم السيد حربي إىل بلجيكا دون 

مزيد من التأخري، ال يقوم حتمًا على أساس استناداً إىل هذا املسوغ 

الرأي المستقل للقاضي أبراهام

يف رأيه املســــــــــتقل، حّدد القاضي أبراهام يف البدء األسس اليت كان 
ينبغي للمحكمة، يف رأيه، أن تســــــــــتند إليهــــــــــا وتقضي بأن هلا اختصاصًا 
للنظــــــــــر يف مطالبات بلجيكا املتصلــــــــــة بالقانون الــــــــــدويل العريف  ويعترب 
القاضــــــــــي أبراهام أن احملكمة قد أخطأت حني قررت أنه ال يوجد نزاع 
بني الطرفني بشــــــــــأن هذا اجلانب من مطالبــــــــــة بلجيكا  وكقاعدة عامة، 
جيب أن تســــــــــتوىف الشروط اليت حتدد اختصاص احملكمة يف تاريخ إيداع 
العريضة، ولكن القاضي أبراهام يذّكر بأن احملكمة تقبل أن يتم، خالل 
سري الدعوى، اســــــــــتيفاء الشرط الذي يكون ناقصًا يف البداية  ويف هذه 
القضية، فــــــــــإن مرافعات الطرفني أمام احملكمة بشــــــــــأن مطالبات بلجيكا 
الناشئة مبوجب القانون الدويل العريف تدل على وجود نزاع واضح بني 
الطرفني بشــــــــــأن هذا اجلانب من القضية وقت صدور احلكم، حىت لو مل 
يكن وجود هذا النزاع قد حتــــــــــدد عند رفع القضية للمحكمة  وخيلص 
القاضــــــــــي أبراهام بالتايل إىل أنه كان ينبغــــــــــي للمحكمة أن تقرر بأن هلا 
اختصاصًا، وفقًا للتصرحيني االختياريني اللذين أدىل هبما الطرفان عماًل 
بالفقرة 2 من املادة 36 من النظام األساســــــــــي للمحكمة، للبت يف ذلك 
اجلانــــــــــب من املطالبة املتعلق باالنتهــــــــــاكات املزعومة لاللتزامات مبوجب 

القانون الدويل العريف 

ويرى القاضــــــــــي أبراهام، عالوة على ذلك، أنه مل يكن من املمكن 
للمحكمــــــــــة أن تبت يف هــــــــــذا اجلانب من مطالبة بلجيكا على أســــــــــاس 
اجلوهر  وال يوجد، برأيه، يف الوقت احلاضر أّي قاعدة عرفية تلزم الدول 
مبحاكمة األشخاص املشــــــــــتبه يف ارتكاهبم جرائم حرب أو جرائم ضد 
اإلنســــــــــانية أو جرائم إبادة مجاعية أمــــــــــام احملاكم احمللية عندما تكون تلك 
اجلرائم املزعومة قد ارتكبت خارج أراضي تلك الدول وال يكون اجلاين 
وال اجملــــــــــين عليه من رعايا تلك الدولــــــــــة، بغض النظر عن وجود أو عدم 
وجود املشــــــــــتبه فيه يف أراضي الدول املعنيــــــــــة  وبناًء عليه، فإن املطالبات 
املقدمة من بلجيكا على أســــــــــاس القانون الدويل العريف ال تقوم على أّي 

أساس يف مجيع األحوال 

الرأي المستقل للقاضي سكوتنيكوف

يؤيد القاضي سكوتنيكوف استنتاجات احملكمة املنصوص عليها يف 
منطوق احلكم، ولكنه يرى أن احملكمة قد أخطأت يف ما يتعلق باألسس 

اليت استندت إليها يف اعتبار مطالبات بلجيكا مقبولة 

وبرأي القاضي سكوتنيكوف، كان من املمكن أن تكتفي احملكمة 
مبالحظــــــــــة أن بلجيكا أقامت الدعوى اجلنائية ضد الســــــــــيد حربي وفقًا 
لتشــــــــــريعاهتا الســــــــــارية؛ وأهنا طلبت من السنغال تسليم السيد حربي إىل 

بلجيكا؛ وأهنا أقامت مفاوضات دبلوماســــــــــية مع السنغال بشأن مسألة 
حماكمة السيد حربي يف السنغال أو تسليمه إىل بلجيكا 

ولكــــــــــن احملكمة اختارت بداًل مــــــــــن ذلك أن ختلص إىل أن أّي دولة 
طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب هلا احلق يف االحتجاج مبســــــــــؤولية أّي 
دولــــــــــة طرف أخرى  وهذا يتيح للمحكمة، يف مرحلة البت يف اجلوهر، 
أن تتجنب تناول مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت بلجيكا قد أقامت اختصاصها 
يف مــــــــــا يتعلق بالســــــــــيد حربي وفقًا للفقرة 1 من املــــــــــادة 5 من االتفاقية، 
رغم عدم كون أّي من الضحايا املزعومني الذين قدموا الشــــــــــكاوى ضد 
السيد حربي حيملون اجلنسية البلجيكية وقت ارتكاب اجلرائم املزعومة  
وترتبط هذه املســــــــــألة ارتباطًا مباشراً مبسألة صحة طلب بلجيكا بتسليم 

السيد حربي 
وخــــــــــالل املرحلة الشــــــــــفوية، أكدت بلجيكا أهنا مثلــــــــــت أمام هذه 
احملكمة كدولة مضـــــرورة  ولكنها، رداً على ســـؤال طرحـــه أحد القضاة، 
أكـــــدت صفتها القانونيــــة )locus standi( يف املثول أمام احملكمة كدولة 
طرف وليس كدولة مضرورة  ويف استنتاجاهتا اخلتامية، اختذت بلجيكا 
بوضــــــــــوح موقف الدولة املضــــــــــرورة، أّي الدولة الطرف اليت هلا مصلحة 
خاصة يف امتثال السنغال لالتفاقية  ولذلك فإن قرار احملكمة بعدم البت 
يف مسألة ما إذا كانت بلجيكا لديها مصلحة خاصة يف امتثال السنغال 
لألحكام ذات الصلة من االتفاقية يف قضية السيد حربي أمر مستغرب  
ويتمثل أحد اآلثار احلتمية هلذا القرار يف أن مسألة صحة طلب التسليم 

الذي تقدمت به بلجيكا ال تزال دون حل 
ويعترب القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن اســــــــــتنتاج احملكمة بأن بلجيكا، 
بوصفهــــــــــا دولة طــــــــــرف يف اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب ليــــــــــس إاّل، لديها 
الصفة القانونية باالحتجاج مبسؤولية السنغال عن االنتهاكات املزعومة 
اللتزاماهتا، لكون مجيع الدول األطراف هلا مصلحة مشــــــــــرتكة يف حتقيق 

أهداف االتفاقية، مل ُيشرح بشكل صحيح ومل يكن له ما يربره 
وبالفعل، فإن العديد من الصكوك، وال ســــــــــيما تلك املتصلة حبماية 
حقوق اإلنسان، تفرض على كل دولة طرف التزامات إزاء مجيع الدول 
األطراف األخرى  ولكن القاضي سكوتنيكوف يتساءل يف ما إذا كان 
هذا يفضي إىل استنتاج مفاده أن املصلحة املشرتكة للدول األطراف يف 
ضمان منع التعذيب ميكن أن يعترب كحق أّي دولة طرف يف االحتجاج 
مبســــــــــؤولية أّي دولة طرف أخــــــــــرى أمام هذه احملكمــــــــــة مبوجب اتفاقية 
مناهضة التعذيب، بشأن انتهاك مزعوم لاللتزام ذي احلجية املطلقة جتاه 
 الكافــــــــــة  إن موقــــــــــف احملكمة بأن أّي دولة طــــــــــرف متتلك مثل هذا احلق 
ال يستند إىل تفسري االتفاقية  ويف الواقع، فإن أحكام االتفاقية اليت تتيح 
ألّي دولة طرف أن حتمي نفســــــــــها من املساءلة أمام احملكمة ومن مراقبة 

جلنة مناهضة التعذيب تفضي إىل نتيجة عكسية 
ويالحظ القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن احلكم ال يستشهد بأّي حكم 
ســــــــــابق أقامت فيه دولة ما دعوى قضائية أمام هذه احملكمة أو أّي هيئة 
قضائية دولية أخرى يف ما يتعلق بانتهاكات مزعومة لاللتزام ذي احلجية 
املطلقة جتاه الكافة، على أساس كوهنا فقط طرفًا يف صك مماثل التفاقية 
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مناهضة التعذيب  كما أنه ال يشــــــــــري إىل مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية 
الدول عن األفعال غري املشروعة دوليًا اليت اعتمدهتا جلنة القانون الدويل 
عام 2001، واليت ال تؤيد موقف احملكمة  ويف تعليق تلك اللجنة على 

مشاريع املواد، قالت بعبارات ال لبس فيها ما يلي:
“من أجل اختــــــــــاذ مثل هذه اخلطوات، أّي االحتجاج باملســــــــــؤولية 
مبفهــــــــــوم املواد، يلزم أن يكــــــــــون هناك حق أكثر حتديــــــــــداً  وبصفة 
خاصة، لكي حتتج دولة ما باملســــــــــؤولية من تلقاء نفسها، ينبغي أن 
يكــــــــــون هلا صفة قانونية حمــــــــــددة ألن تفعل ذلك، مثل احلق يف اختاذ 
إجــــــــــراء متنحها إياه معاهدة معينــــــــــة بصورة حمددة، أو جيب أن تعترب 

دولة مضرورة” 
وال متنح اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب الدول األطراف مثل هذا احلق 

يف اختاذ إجراء 
وبناًء عليه، خيلص القاضي سكوتنيكوف بأسف إىل أن األسس اليت 
استندت إليها احملكمة يف اختاذ حكمها الصحيح بشأن مقبولية مطالبات 

بلجيكا ال تبدو مبنية على القانون، سواء كان تقليديًا أم عرفيًا 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد
يف الرأي املستقل للقاضي كنسادو ترينداد، املؤلف من   -  1
16 جزًءا، يبدأ موضحًا أنه، على الرغم من تصويته لصاحل اعتماد هذا 
احلكم يف القضية املتعلقة باملسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم، 
مؤيــــــــــداً ما قررته حمكمة العدل الدولية بوجود انتهاكات مبوجب الفقرة 
2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب لعــــــــــام 1984، وتأكيدها للحاجة املاســــــــــة إىل اختاذ تدابري من 
أجل االمتثال لاللتزام باحملاكمة مبوجــــــــــب تلك االتفاقية، واعرتافها عن 
 ،)jus cogens( حق باحلظر املطلق للتعذيب باعتباره من القواعد اآلمرة
فإنه مع ذلك وجد تباينًا بني تعليل احملكمة واســــــــــتنتاجاته اخلاصة بالنسبة 
لنقطتــــــــــني، ومها: اختصــــــــــاص احملكمة يف ما يتعلــــــــــق بااللتزامات مبوجب 
القانون الدويل العريف، وطريقة تناول عامل الوقت يف إطار اتفاقية األمم 

املتحدة ملناهضة التعذيب 
وبالتايل فهو يعترب نفســــــــــه ملزمًا، بل ومهتمًا، بتسجيل   -  2
أســــــــــس موقفه الشخصي من ذلك ومن بعض املســــــــــائل األخرى ذات 
الصلة  إن أفكاره، الواردة يف هذا الرأي املســــــــــتقل، تتعلق – كما يشري 
يف اجلــــــــــزء األول – باعتبــــــــــارات على املســــــــــتويات الوقائعية واملفاهيمية 
 واملعرفية بشأن نقاط حمددة يرى أن تعليل احملكمة بشأهنا مل يكن مرضيًا 
وال شــــــــــاماًل  فبالنســــــــــبة لالعتبارات الوقائعية، يبدأ باســــــــــتعراض خلفية 
الوقائع األساســــــــــية هلذه القضية، كمــــــــــا وردت يف النتائج اليت خلصت 
إليها جلنة التحقيق التشــــــــــادية )لعام 1992( بشأن نظام حربي يف تشاد 

)اجلزء الثاين( 
وتشمل هذه النتائج، اليت أشارت إليها كل من بلجيكا   -  3
والسنغال يف املرحلتني اخلطية والشفوية للدعوى املرفوعة أمام احملكمة، 
ما يلي: )أ( أجهزة القمع لنظام حربي يف تشــــــــــاد )1982 - 1990(؛ 

 و)ب( املمارســــــــــة املنهجيــــــــــة لتعذيب األشــــــــــخاص احملتجزين تعســــــــــفًا؛ 
و)ج( اإلعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة؛ و)د( اجملازر، 
والتعمد يف إبادة املعارضني املزعومني للنظام  ووفقًا لتقرير عام 1992 
للجنة تقصي احلقائق التابعة لوزارة العدل التشــــــــــادية، الذي أشارت إليه 
كل من بلجيكا والســــــــــنغال، فإن االنتهاكات اجلســــــــــيمة العديدة حلقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف زمن نظام حربي قد 
خلفــــــــــت أكثر من 000 40 ضحية؛ وأكثر من 000 80 يتيم؛ وأكثر 
مــــــــــن 000 30 أرملــــــــــة؛ وأكثر من 000 200 شــــــــــخص “يعانون من 

فقدان الدعم املعنوي أو املادي نتيجة هلذا القمع” 
مث يستعرض القاضي كنسادو ترينداد املقرر الذي اختذته   -  4
جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )يف 19 أيار/مايو 2006( يف قضية 
سليمان غوينغوانغ وآخرون ضد السنغال )الذي أرفق مبلف القضية من 
قبل الضحايا املزعومني يف 18 نيســــــــــان/أبريل 2001( )اجلزء الثالث(  
وكان مقدمو االلتماس أو املذكرة من املواطنني التشاديني الذين يعيشون 
يف تشــــــــــاد، والذين زعموا أهنم من ضحايا انتهاك السنغال للفقرة 2 من 
املــــــــــادة 5 وللمادة 7 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب  وبعد أن أشــــــــــارت 
اللجنــــــــــة إىل النتائج الواردة يف تقرير عــــــــــام 1992 للجنة تقصي احلقائق 
التشــــــــــادية )انظر أعاله(، وبعد أن ذّكرت مببادرات الضحايا املزعومني 
باختاذ إجراءات قانونية )من عام 2000 فصاعداً( ضد السيد حربي، يف 
الســــــــــنغال ويف بلجيكا، أعلنت أن املذكرة/االلتماس مقبوالن، واعتربت 
أن مبدأ الوالية القضائية العاملية املنصوص عليه يف الفقرة 2 من املادة 5 
واملادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب ينطوي على وجوب توسيع نطاق 
الوالية القضائية للدول األطراف “لتشمل مقدمي الشكاوى احملتملني يف 

ظروف مشاهبة لظروف هؤالء املشتكني” 
ويف ما يتعلق جبوهر الدعوى، وجدت اللجنة أن السنغال   -  5
مل تف بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 2 من املادة 5 من اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب؛ ورأت أن “الفــــــــــرتة الزمنية املعقولة” اليت كان جيب 
على الدولة الطرف أن متتثل خالهلا لاللتزام مبوجب الفقرة 2 من املادة 
5 مــــــــــن االتفاقية “قد مت جتاوزها إىل حــــــــــّد كبري”  ووجدت اللجنة أنه 
يقع على الســــــــــنغال واجب حماكمة الســــــــــيد حربي على أعمال التعذيب 
املزعومة  ونظراً لكون السنغال مل تقرر حىت تارخيه حماكمة السيد حربي 
أو تسليمه، رأت اللجنة أهنا مل تف بالتزاماهتا أيضًا مبوجب املادة 7 من 
اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  وخلصت اللجنة بعد ذلك إىل أن الســــــــــنغال 
انتهكت الفقرة 2 من املادة 5 واملادة 7 من االتفاقية، وهو قرار ذو أمهية 

خاصة بالنسبة هلذه القضية املعروضة على احملكمة 
مث يســــــــــتعرض القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد – يف جمال   -  6
االعتبــــــــــارات الوقائعيــــــــــة كذلك – الردود املقدمة مــــــــــن كل من بلجيكا 
والســــــــــنغال على األســــــــــئلة اليت رأى أن من املناســــــــــب طرحها على كال 
الطرفني )اجلزء الرابع( يف هناية جلســــــــــات االستماع العلنية أمام احملكمة 
)يف 16 آذار/مــــــــــارس 2012(  وبدت القيمــــــــــة اإلثباتية لألدلة املقدمة، 
واليت احتج هبا الطرفان، واضحة؛ ويضيف أنه، على أّي حال، يقع على 
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احملكمة املختصة اليت سيعهد إليها يف هناية املطاف مبحاكمة السيد حربي 
أن تتخذ قراراً بشــــــــــأن هذه املســــــــــألة  مث ينتقل القاضي كنسادو ترينداد 
إىل “الســــــــــعي الدائــــــــــم إىل إحقاق العدل” يف هذه القضية، فيســــــــــتعرض 
)اجلزء الســــــــــادس(: )أ( اإلجراءات القانونية اليت اختذت يف احملاكم احمللية 
 )يف الســــــــــنغال وبلجيكا(؛ و)ب( طلبات التســــــــــليم املقدمة من بلجيكا؛ 
و)ج( املبادرات على املستوى الدويل )على سبيل املثال، احملكمة األفريقية 
حلقوق اإلنسان والشعوب، وحمكمة العدل التابعة للمجموعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، ومقرِّر اتفاقية 
مناهضة التعذيب املكلف مبتابعة املذكرات أو االلتماســــــــــات، ومفوضية 
األمم املتحدة حلقوق اإلنســــــــــان(؛ و)د( مبــــــــــادرة كيانات اجملتمع املدين 

األفريقي؛ و)هـ( مبادرات ومساعي االحتاد األفريقي )اجلزء السابع( 
مث ينتقل القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إىل اعتباراته على   -  7
املســــــــــتويني املفاهيمي واملعريف  وهو يرى )اجلزء اخلامس( أن االلتزامات 
املفروضة على الدول )مبوجب االتفاقيات املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان( 
يف ما يتصــــــــــل حبظر االنتهاكات اجلســــــــــيمة حلقوق اإلنســــــــــان وللقانون 
اإلنســــــــــاين الدويل والتحقيق فيها وفرض العقوبات بشأهنا “ليست جمرد 
التزامات ببذل العناية، وإمنا التزامات بتحقيق غاية”، إذ أن “األمر يتعلق 
بقواعد آمرة للقانون الدويل حلماية حقوق اإلنســــــــــان األساسية )   (  
ففــــــــــي جمال القواعد اآلمرة، مثل احلظر املطلق للتعذيب، تكون التزامات 
الــــــــــدول قائمة على بذل العناية وحتقيــــــــــق الغاية” )الفقرة 44(  ويضيف 
أن أّي موقف غري ذلك “ســــــــــيرتك األبواب مفتوحة على مصراعيها أمام 
اإلفالت من العقاب  وجيب أن تشكل الطريقة اليت مت فيها تناول قضية 

حسني حربي حىت اآلن حتذيراً يف هذا الصدد” )الفقرة 45( 
وميضي القاضي يف شــــــــــرحه بأن التمييز املذكور آنفًا بني   -  8
هذين النوعني من االلتزامات “أدخل نوعًا من التأويل يف الفقه التقليدي 
يف هــــــــــذا اخلصوص، مما ولد بعــــــــــض االلتباس” )الناجم عن نقل ال مربر 
 لتمييــــــــــز خاص بالقانون املدين/قانون االلتزامــــــــــات إىل القانون الدويل(، 
وال يبدو هــــــــــذا التمييز مفيداً يف جمال احلماية الدولية حلقوق اإلنســــــــــان 
)الفقرتــــــــــان 46 و47(  ويتابع قائاًل إنه ليس من املســــــــــتغرب بالتايل أن 
جنــــــــــد أن هذا التمييز أثار انتقادات شــــــــــديدة يف املــــــــــدارس القانونية، ومل 
يكن له أثر يذكــــــــــر يف االجتهاد القضائي الدويل  ومن الواجب احرتام 
االلتزامــــــــــات ذات الطابع اإللزامي، وذلك يف ضوء املبادئ األساســــــــــية 
املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأحد هذه املبادئ 

هو احرتام كرامة اإلنسان 
واحلظر املطلق لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان )مثل   -  9
التعذيب( يســــــــــتتبع وجود التزامات ال ميكن أن تكون ســــــــــوى التزامات 
بتحقيــــــــــق غاية، وتكون بالضرورة ذات طابع موضوعي  ويتابع القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد قائاًل إنه، يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان، 
حيث تندرج اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، “ليست الغاية هي 
املرهونة بســــــــــلوك الدولة، بل على العكس من ذلك متامًا، سلوك الدولة 
هو املرهون بتحقيق الغاية املســــــــــتهدفة من خالل قواعد محاية اإلنسان  

وجيب أن يفضي سلوك الدولة إىل االمتثال لاللتزامات بتحقيق الغاية )يف 
احلالة العينية، حظر التعذيب(” )الفقرة 50( 

ويشدد القاضي كنســــــــــادو ترينداد على اإلحلاحية اجللية   -  10
اليت تتســــــــــم هبا هذه القضية )اليت تؤثر على ضحايا التعذيب الباقني على 
قيــــــــــد احلياة أو أقارهبم(، منذ األمر الصادر عن احملكمة يف 28 أيار/مايو 
2009؛ وهــــــــــو يرى، كما أعرب عن ذلك يف رأيه املخالف )الســــــــــابق( 
امللحــــــــــق بذلك األمر، أنه كان ينبغي للمحكمة أن تشــــــــــري بتدابري مؤقتة 
للحماية )اجلزء الثامن(، لتفادي مجيع أوجه االلتباس اليت بدت منذ ذلك 
احلني، واالضطالع بدور الضامن مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب  ويف رأيه، كانت احملكمة خمطئة بعدم اإلشــــــــــارة بتدابري مؤقتة 

للحماية ألن
“وعد احلكومة )أّي حكومــــــــــة، ألّي دولة يف أّي مكان يف العامل( 
ال يكفي إلزالــــــــــة إحلاحية الوضع، وخاصــــــــــة عندما تكون احلقوق 
األساسية لإلنســــــــــان )مثل احلق يف إحقاق العدل( معّرضة للخطر  
فعندما تشــــــــــري احملكمة بتدابري مؤقتة للحماية )   ( تستجيب ملبدأ 

سيادة القانون على الصعيد الدويل” )الفقرة 76( 
وينتقد القاضي كنسادو ترينداد كذلك املوقف املتساهل   -  11
للمحكمة يف األمر الصادر عنها بتاريخ 28 أيار/مايو 2009؛ فقد قال: 
“نظــــــــــراً للطابع ‘الالمركــــــــــزي’ للنظام القانــــــــــوين الدويل، مت وضع 
 مفهــــــــــوم األعمــــــــــال االنفراديــــــــــة للــــــــــدول – مثل، يف مجلــــــــــة أمور، 
الوعــــــــــد – يف اإلطار التقليدي للعالقات مــــــــــا بني الدول من أجل 
االســــــــــتفادة مــــــــــن آثارها القانونية  وهنا، يف هــــــــــذه القضية، حنن يف 
ســــــــــياق خمتلف متامًا، إذ يتعلق األمر بالتزامات موضوعية منشــــــــــأة 
مبوجــــــــــب اتفاقية معيارية – وهي واحــــــــــدة من أهم اتفاقيات األمم 
املتحدة يف جمال احلماية الدولية حلقوق اإلنســــــــــان اليت جتسد حظراً 
مطلقًا مبوجب قواعد آمرة، أال وهي اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب  ويف إطار هذه االلتزامات، ال يفضي تعهد أو وعد قدم 
يف ســــــــــياق الدعوى أمام احملكمة إىل إلغاء الشروط املسبقة )املتعلقة 
باإلحلاحيــــــــــة واحتمال وقوع أضرار ال ميكن إصالحها( لإلشــــــــــارة 

بتدابري مؤقتة من قبل احملكمة” )الفقرة 79( 
ويضيف أن حمكمة العدل الدولية اعرتفت أخرياً بإحلاحية   -  12
الوضــــــــــع  فاالســــــــــتنتاجات اليت توصلت إليها يف حكمها بشــــــــــأن جوهر 
القضية تستند إىل هذا االعرتاف، حيث قررت أن السنغال قد انتهكت 
الفقــــــــــرة 2 من املــــــــــادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من اتفاقية األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب، ويتعني عليها اختــــــــــاذ التدابري الالزمة إلحالة الدعوى 
ضد السيد حربي إىل سلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة “دون مزيد من 

التأخري” )الفقرة 121 واملنطوق( 
مث ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إىل موضوع يوليه أمهية   -  13
قصوى: احلظر املطلق للتعذيب يف إطار القواعد اآلمرة )اجلزء التاسع(  
وهو يصف يف البداية تشــــــــــكيل نظام قانوين دويل حقيقي ضد التعذيب، 
الذي يتجلى على كل من املســــــــــتويني املعيــــــــــاري واالجتهادي  ويف هذا 
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الصدد، يبدأ بدراســــــــــة الصكوك الدولية يف هذا اجملال، مدلاًل على احلظر 
الواضح للتعذيب بوصفه انتهاكًا خطرياً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
والقانون اإلنســــــــــاين الدويل، وكذلك للقانون اجلنائي الدويل  هناك، يف 
تصــــــــــوره، تقارب معياري يف هذا اجملال  مث ينتقل إىل دراســــــــــة االجتهاد 
القضائي الدويل ذي الصلة الذي يوفر االعرتاف القضائي الدويل بوجود 
مثل هذا النظام القانوين الدويل للحظر املطلق جلميع أشكال التعذيب 

ومن باب التسلســــــــــل املنطقي، يتناول القاضي كنسادو   -  14
ترينداد القيم اإلنســــــــــانية األساســــــــــية اليت يقوم عليها هذا احلظر، بعد أن 
يالحــــــــــظ أن “احلظر املطلــــــــــق احلايل )القواعد اآلمــــــــــرة( للتعذيب حدث 
بســــــــــبب الوعي بالبشــــــــــاعة والوحشــــــــــية اللتني تنطوي عليهما ممارســــــــــة 
التعذيب  وشــــــــــهادات ضحايا التعذيــــــــــب – كما هو احلال يف الدعاوى 
املرفوعة أمام احملاكم الدولية املعاصرة حلقوق اإلنســــــــــان – تربز لنا هذه 

البشاعة” )الفقرة 92(، واآلثار املدمرة هلذه املمارسة  ويضيف أن
“املبدأ األساسي لإلنســــــــــانية، املتجذر يف ضمري اإلنسان، قد هنض 
وتصّدى للتعذيب  ففي الواقع، يف عصرنا هذا، ينبع حظر التعذيب 
بقواعــــــــــد آمرة، يف هناية املطــــــــــاف، من الضمــــــــــري القضائي العاملي، 
 ”)corpus juris gentium( ويتجلى يف جمموعة قوانني الشعوب

)الفقرة 84( 
وحيذر القاضي كنســــــــــادو ترينداد كذلك، على أســــــــــاس   -  15
دراسته لالجتهاد القضائي ذي الصلة للمحاكم الدولية املعاصرة، من أنه
 “يف الواقع، فإن ممارســــــــــة التعذيب، بكل ما تســــــــــببه من تشــــــــــويه، 
ال تقتصر على اإلصابات اجلسدية اليت تلحق بالضحايا؛ إهنا تسعى 
إىل القضاء على هوية الضحية وسالمتها  وهي تسبب اضطرابات 
نفســــــــــية مزمنة ال متكن معاجلتها، مما جيعل الضحية غري قادرة على 
العــــــــــودة إىل حياهتا الطبيعية  وقد بني اخلرباء باســــــــــتمرار، يف آرائهم 
املقدمة أمام احملاكم الدولية، أن التعذيب يفاقم من ضعف الضحية 
مســــــــــببًا هلا الكوابيس، وفقدان الثقــــــــــة يف اآلخرين، وارتفاع ضغط 
الدم، واالكتئاب  واألشخاص الذين يتعرضون للتعذيب يف السجن 
أو أماكــــــــــن االحتجاز األخرى يفقدون اإلحســــــــــاس باملكان، وحىت 

اإلحساس بالوقت” )الفقرة 98( 
ويف اجلــــــــــزء التايل )اجلزء العاشــــــــــر(، يالحــــــــــظ القاضي   -  16
كنســــــــــادو ترينداد أن احلظر املطلق للتعذيب – وهو من القواعد اآلمرة 
)jus cogens( – الذي تنص عليه االتفاقية، تنشأ عنه االلتزامات ذات 
احلجية املطلقة جتاه الكافة )erga omnes partes(  ومن اجلدير بالذكر 
أن الطرفني املتنازعني، بلجيكا والســــــــــنغال، اعرتفًا صراحة بذلك خالل 
الدعوى أمام احملكمة، يف ردمها على ســــــــــؤال طرح على كل منهما يف 
اجللســــــــــة العلنية للمحكمة اليت عقدت يف 8 نيســــــــــان/أبريل 2009، يف 
املرحلة السابقة للحالة العينية اليت مت فيها تناول مسألة التدابري التحفظية 

للحماية 
وتابع قائاًل إن االلتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة   -  17
تزداد أمهية نظراً جلســــــــــامة انتهاكات احلظر املطلق للتعذيب، وتشــــــــــكل 

الضمــــــــــان اجلماعي للحقوق احملمية مبوجب اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  
مث يؤيد “التوســــــــــيع املوضوعي” للقواعد اآلمــــــــــرة وااللتزامات باحلماية 
ذات احلجيــــــــــة املطلقة جتاه الكافة املرتتبة عليها، “يف بعديها”، أّي البعد 
األفقي )إزاء اجملتمع الدويل ككل(، والبعد العمودي )بنقلها إىل القانون 

الداخلي الذي ينظم أساسًا العالقات بني األفراد والسلطات العامة( 
مث يشدد القاضي كنسادو ترينداد على جسامة انتهاكات   -  18
حقوق اإلنسان يف سياق ممارسة التعذيب، والضرورة امللّحة للنضال من 
أجل مكافحة اإلفالت من العقاب )اجلزء احلادي عشر(  فقد مت ابتكار 
الضمان اجلماعي للحقوق احملمية مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان من 
أجل مواجهة وحماربة قسوة اإلنسان عندما تصل إىل مستوى اخلطورة  
ومن نفس املنطلق، فإن عدم جواز إفالت اجلناة من العقاب أمر معرتف 
به على نطاق واســــــــــع  ويف هذا الصدد، يتناول القاضي كنسادو ترينداد 
املوقف الذي اختذته تشاد، يف مناسبات خمتلفة، ضد اإلفالت من العقاب 
يف قضية الســــــــــيد حربي  وهو يشري يف هذا الصدد إىل أن “اإلفالت من 
 العقاب، إىل جانب كونه شــــــــــراً يقوض الثقة يف املؤسســــــــــات العامة”، 
ال يزال يشــــــــــكل عقبــــــــــة “مل تتمكن بعد هيئات اإلشــــــــــراف الدولية من 

التغلب عليها متامًا” )الفقرة 124( 
ويالحظ كذلك أن احملكمة، يف الفقرة 68 من احلكم،   -  19
تعرض األســــــــــاس املنطقــــــــــي التفاقية مناهضة التعذيــــــــــب )الفقرتان 122 
و123(، مع ما حققته من جتاوزِِِ للمســــــــــتوى الوطين للحماية وتأكيدها 
ملبــــــــــدأ الواليــــــــــة القضائية العامليــــــــــة  ويضيف أهنا، مع ذلــــــــــك، “ال تقاوم 
إغراء اقتباس نفسها، معيدة اســــــــــتعمال عبارات استعملتها منذ سنوات 
أو عقود خلت”، مثل اســــــــــتظهار “املصلحــــــــــة القانونية” )يف املالحظة 
العارضة للقاضي يف قضية شــــــــــركة برشلونة عام 1970(، أو “املصلحة 
املشرتكة” )عبارات استخدمت يف املاضي يف سياقات خمتلفة(  ويقول 

القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك أنه
“حىت تعّرف احملكمة بشكل صحيح متامًا األساس املنطقي التفاقية 
 مناهضــــــــــة التعذيب، كان ينبغي هلــــــــــا، يف رأيي، أن تذهب إىل أبعد 
ممــــــــــا فعلت بقليل: إىل أكثــــــــــر من “املصلحة املشــــــــــرتكة”، فالدول 
األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب يتعنّي عليها االضطالع بعمل 
مشرتك هبدف جعل األحكام ذات الصلة من االتفاقية أكثر فائدة؛ 
فقد اتفقت الدول األطراف على ممارسة ضماهنا اجلماعي من أجل 
القضاء على إفالت مرتكيب أعمال التعذيب من العقاب، حىت تنقذ 
العــــــــــامل من هذه اجلرمية النكراء  فمــــــــــا حنن بصدده هنا هو التزامات 
وليس مصاحل  وهذه االلتزامات ناشئة عن حظر التعذيب مبوجب 

قواعد آمرة” )الفقرة 123( 
وخيتم القاضي كنسادو ترينداد هذا اجلزء من رأيه املستقل   -  20
بتناول مســــــــــألة النضال من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب يف قانون 
األمم املتحدة  وهو يذّكر باألحكام ذات الصلة، يف هذا اخلصوص، من 
الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي الثاين حلقوق اإلنســــــــــان )فيينا، 1993(، 
إعــــــــــالن وبرنامج عمل فيينا، واألعمــــــــــال املضطلع هبا الحقًا تنفيذاً لتلك 
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األحكام، من قبل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ]السابقة[، وجلنتها 
الفرعية ]الســــــــــابقة[ لتعزيز ومحاية حقوق اإلنســــــــــان، اللتني عملتا على 
مبادرات من بينها، على ســــــــــبيل املثال، وضع جمموعــــــــــة املبادئ املتعلقة 
حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها بواسطة إجراءات مكافحة اإلفالت من 
العقــــــــــاب يف عام 1997 )اليت أعادت اللجنة تأكيدها يف عام 2005(  
وباإلضافــــــــــة إىل العديد من قرارات اجلمعيــــــــــة العامة وجملس األمن ذات 
الصلة، ترد اإلشارة أيضًا إىل التعليق العام رقم 31 )لعام 2004( للجنة 
املعنية حبقوق اإلنســــــــــان )هيئة اإلشــــــــــراف للعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية( 

ويذّكر القاضي كنســــــــــادو ترينداد، يف اجلزء الثاين عشر   -  21
من رأيه املســــــــــتقل، بــــــــــأن حظر التعذيب )الذي يكرس القيم اإلنســــــــــانية 
األساســــــــــية( هو قانون دويل تقليدي وعريف يف آن معًا  وهو يشــــــــــري، يف 
هذا الصدد، إىل الدراسة اليت أجرهتا اللجنة الدولية للصليب األمحر عام 
2005 حول القانون اإلنساين الدويل العريف، وإىل التعليق العام رقم 2 
)لعــــــــــام 2008( للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب  مث يوجه االنتباه 
إىل أن القرار الذي اختذته احملكمة يف ما يتعلق بوجود نزاع يســــــــــتند إىل 
اعتبارات وقائعية حبتة للقضية قيد النظر  وهذا، يف رأيه، خمتلف عن نظر 
حمكمة يف ما إذا كان هناك أساس قضائي الختصاصها )وفقًا للفقرة 1 
من املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب( بشأن االنتهاكات املزعومة 

لاللتزامات مبوجب القانون الدويل العريف 

وبذلك تكون احملكمة، برأي القاضي كنسادو ترينداد،   -  22
قــــــــــد أخطأت يف إعــــــــــالن أنه ليس لديها اختصــــــــــاص للنظر يف انتهاكات 
مزعومــــــــــة اللتزامات مزعومة لدولة مبوجب القانون الدويل العريف )على 
سبيل املثال، حماكمة مرتكيب جرائم دولية رئيسية، مثل اجلرائم موضوع 
هــــــــــذه القضية(  أما ما كانت احملكمــــــــــة تريد قوله فعاًل، يف تصوره، فهو 
أنه ال يوجد حمل جوهري ملمارسة اختصاصها يف ما يتصل بااللتزامات 
مبوجــــــــــب القانون الدويل العريف، بداًل من انتفــــــــــاء اختصاصها حبّد ذاته  
والنتيجــــــــــة اليت خلصت إليها يف أنــــــــــه، يف ظروف هذه القضية، ال يوجد 
نزاع بــــــــــني الطرفني يف هذا اخلصوص، ال يعــــــــــين بالضرورة، من الناحية 
القانونيــــــــــة، أنه ليس لدى احملكمة اختصاص متارســــــــــه تلقائيًا يف ما يتعلق 
بتحديــــــــــد وجود نزاع بشــــــــــأن انتهاكات لاللتزامــــــــــات املزعومة مبوجب 

القانون الدويل العريف 

ويف اجلزء التايل )الثالث عشر( من رأيه املستقل، يبحث   -  23
القاضي كنسادو ترينداد مسألة التفاوت القائم بني زمن العدالة البشرية 
وزمن البشر، وهذا التفاوت ينبغي درؤه من أجل تفادي حدوث مزيد 
من التأخري بدون داع يف إحقاق العدل يف هذه القضية  مث حيذر من أنه

“ال ميكن للمــــــــــرء أن يغفل حقيقة أن أولئــــــــــك الذين يدعون أهنم 
وقعوا ضحية األعمال الوحشــــــــــية املبلغ عنها لنظام حربي يف تشاد 
)1982 - 1990( ال يزالــــــــــون ينتظرون حتقيق العدالة ألكثر من 
عقدين من الزمن، ومن شأن إطالة حمنتهم لوقت أطول، من خالل 

وضــــــــــع عقبات جديدة أمامهم، أن يزيــــــــــد من الظلم الذي تعرضوا 
له  )   (

)   ( إن ضحايــــــــــا مثل هــــــــــذا االنتهاك اجلســــــــــيم حلقوقهم األصيلة 
)كالتعذيــــــــــب(، والذيــــــــــن، عالوة على ذلك، ال توجــــــــــد لديهم أّي 
إمكانيــــــــــة لالحتكام للقضاء )باملفهوم الواســــــــــع )lato sensu(، أّي 
عدم إحقاق العدل(، هم أيضًا ضحايا النتهاك مستمر )احلرمان من 
العدالة( ينبغي أن يؤخــــــــــذ يف االعتبار يف جممله، دون فرض حدود 

زمنية تزيل الطابع املستمر هلذا االنتهاك، إىل أن يكف االنتهاك 
وال ميكن ملــــــــــرور الزمن أن يفضي كذلك إىل اإلفالت من العقاب؛ 
وال ميكــــــــــن أن يفرض العفو فرضًا، وخصوصــــــــــًا يف مواجهة انتهاك 
جســــــــــيم حلقوق اإلنسان والقانون اإلنســــــــــاين الدويل كالتعذيب  إن 
وجوب احلفاظ على كرامة اإلنســــــــــان هو أهم بكثري من املناشدات 
بعدم الرجعية و/أو التقادم  وقد آن األوان لدرء التفاوت املؤســــــــــفة 
بني زمن العدالة البشرية وزمن البشر  والفقرة 2 من املادة 5 والفقرة 
2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 – املرتابطة يف ما بينها – من 
اتفاقية مناهضة التعذيــــــــــب حتظر التأخري غري املربر؛ وإذا حدث مثل 
هــــــــــذا التأخري، علــــــــــى الرغم من مقتضيات أحكام هــــــــــذه املواد، فإنه 
يشــــــــــكل انتهاكًا لتلك األحكام من اتفاقية مناهضة التعذيب  ومن 
الواضــــــــــح أن هذا ما حدث يف هذه القضيــــــــــة يف ما يتعلق بالفقرة 2 
مــــــــــن املادة 6 والفقرة 1 من املــــــــــادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
كما عربت احملكمة عن ذلك عن حق” )الفقرات 147 - 149( 
وحبسب القاضي كنســــــــــادو ترينداد، يف ما يتعلق مبجال   -  24
احلمايــــــــــة قيد النظر، ينبغي اســــــــــتغالل الوقت للعمل ملناصرة اإلنســــــــــان، 
ويف    )pro persona humana, pro victima( الضحيــــــــــة   ملناصــــــــــرة 
 )aut dedere aut judicare( مــــــــــا يتعلق مببــــــــــدأ التســــــــــليم أو احملاكمــــــــــة
املنصوص عليه يف الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
 فإن اجلــــــــــزء اخلاص باحملاكمة يرتبط حتمًا بشــــــــــرط عــــــــــدم وجود تأخري 
ال مربر له  ويف هذا الصدد، فإن احلكم األخري )يف 2010( الصادر عن 
حمكمة العدل التابعة للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )حمكمة 
العــــــــــدل لغرب أفريقيا(، ال ميكن اعتباره عقبة يف طريق امتثال الســــــــــنغال 
اللتزاماهتا مبوجــــــــــب املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب  فهو يرى أنه 
ال ميكــــــــــن لقرار صادر عن حمكمة دوليــــــــــة )حمكمة العدل لغرب أفريقيا( 
أن ميس باملمارسة احلالية للوظيفة القضائية حملكمة دولية أخرى )حمكمة 
العدل الدولية(، وأداء واجبها يف إصدار حكم بشــــــــــأن تفســــــــــري وتطبيق 
اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب، وهي واحدة من “االتفاقيات األساســــــــــية” 
لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنســــــــــان، وذلك من أجل التأكد من أن 

تأخذ العدالة جمراها 
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد أن “احملاكم الدولية   -  25
القائمــــــــــة يف وقت واحد تؤدي مهمة مشــــــــــرتكة يف إقامــــــــــة العدل، ويف 
املســــــــــامهة باهلدف املشــــــــــرتك املتمثل يف إحقاق العدل  وأّي قرار تتخذه 
أّي حمكمة دولية ينبغي اعتباره عن حق إســــــــــهامًا يف حتقيق ذلك اهلدف، 
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وليــــــــــس مصدراً لبث الفرقة”  ويضيف أنه “يوجد هنا تقارب ال تباعد 
 بني نصوص القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان والقانون اجلنائي الدويل، 
مبــــــــــا يســــــــــاعد احملاكم الدولية على التفســــــــــري والتطبيــــــــــق الصحيحني هلذه 

القوانني” )الفقرة 157( 
وهو يعتــــــــــرب الفقرة 99 من هــــــــــذا احلكم، حيث تعرتف   -  26
حمكمة العدل الدولية صراحة بأن “حظر التعذيب هو جزء من القانون 
الــــــــــدويل العريف، وأنه أصبح من القواعد اآلمرة”، من أهم أجزاء احلكم 
)اجلزء الرابع عشر(  وهلذا فهو يرى أنه مل يكن ينبغي للمحكمة أن تغري 
موقفها بسرعة وتدرج مسألة عدم الرجعية يف تعليلها؛ وقد فعلت ذلك 
من تلقاء نفسها )sponte sua( دون أن تطلب منها بلجيكا أو السنغال 
إبداء رأيها بشأن هذه النقطة، غري الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب  
مث انتقلت لألســــــــــف إىل “تفســــــــــري ارتدادي” للفقرة 1 من املادة 7 من 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وقد قامت احملكمة بذلك رغم أن االتفاقية، على خالف   -  27
غريها من املعاهدات، ال تنص على قيد زمين وال تتضمن أّي إشارة إىل 
ذلك أو أّي إشارة صرحية بشأن عدم الرجعية  وقد فعلت احملكمة ذلك 
بانتقائهــــــــــا قراراً قدميًا )من 1989( اختذته جلنــــــــــة األمم املتحدة ملناهضة 
التعذيب، ألنه يتناسب مع حجتها، يف حني تغاضت عن قرارات أخرى 
أحدث عهــــــــــداً اختذهتا اللجنة خالف ذلــــــــــك )a contrario sensu( أو 
مل تقدرهــــــــــا حق قدرها )قضيتا ب  اللطيّــــــــــف وس  غوانغونغ يف عامي 
2003 و2006 علــــــــــى التوايل(، حيث نقضت اللجنة قرارها الســــــــــابق 
الذي استندت إليه احملكمة يف تعليلها  وعالوة على ذلك، وافق الطرفان 
املتنازعان يف هذه القضية، بلجيكا والســــــــــنغال، على أن االلتزام مبوجب 
الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب ميكن أن يطبق على 
اجلرائم املقرتفة قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتني املعنيتني 
ولكــــــــــن احملكمة، كما قال، “فرضت قيــــــــــداً زمنيًا خمالفًا   -  28
للقانون )contra legem( يف ما يتصل بااللتزام باحملاكمة مبوجب الفقرة 
1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب”  وأمهلت نقطة أخرى وهي 
“أن حاالت املمارسة املنهجية للتعذيب تشكل حاالت انتهاك متواصل 
التفاقيــــــــــة مناهضة التعذيــــــــــب، وأنه ينبغي النظر فيهــــــــــا ككل، دون قيود 
زمنيــــــــــة تنزع عنها هذا الطابع، إىل أن يكف االنتهاك” )الفقرة 165(  
وكذلك مل تراع احملكمة ما يلي: )أ( أن النـُُهج اليت تقوم عليها القوانني 
اجلنائيــــــــــة احمللية ختتلف عن تلك اليت يقــــــــــوم عليها القانون اجلنائي الدويل 
املعاصــــــــــر يف ما يتعلق بالدفوع بعدم الرجعية؛ و)ب( تصبح هذه الدفوع 
بعدم الرجعية عدمية اجلدوى حني تكون جرائم التعذيب وقت ارتكاهبا 
بصورة متكررة حمظورة بالفعل مبوجب القانون الدويل العريف )كما هو 

احلال يف هذه القضية( 
ويف هناية املطــــــــــاف، خيلص القاضي كنســــــــــادو ترينداد،   -  29

بالنسبة هلذه النقطة، إىل أن 
“احملكمــــــــــة اتبعت، يف هــــــــــذه املســــــــــألة بالذات، تعلياًل يســــــــــتند إىل 
ســــــــــلطان اإلرادة إذ يركز على إرادة الدول يف حدود املعىن الضيق 

واجلامد لبعد العالقات ما بني الدول  ولكن احلقيقة هي أن اتفاقية 
 مناهضة التعذيب )وهــــــــــي القانون الواجب التطبيق يف احلالة العينية 
)cas d’espèce(( تركــــــــــز بداًل من ذلك على البشــــــــــر الذين يقعون 
ضحية هلذه اجلرائم، والذين هم حباجة للحماية  وهتتم هذه االتفاقية 
كذلك بضمان عدم تكــــــــــرار جرائم التعذيب، وحتقيقًا لتلك الغاية 
تعزز النضال مــــــــــن أجل مكافحة اإلفالت مــــــــــن العقاب  فالضمري 

اإلنساين له الغلبة على إرادة الدول  )   (

وبناًء عليه، فإنه يبدو من غري املتســــــــــق مع موضوع اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغرضها أن يتمكن مرتكبو جرائم التعذيب املزعومون من 
اهلروب من تطبيق االتفاقية عندما يتواجدون يف دولة مل تدخل فيها 
االتفاقيــــــــــة حيز التنفيذ إاّل بعد ارتكاب األعمال اإلجرامية املزعومة 
)نتيجة للقيد الزمين الذي وجدته احملكمة لألسف يف الفقرة 1 من 
املادة 7(  واألسوأ من ذلك، أنه يف حني مت االعرتاف يف هذا احلكم 
وعن حق بأن حظر التعذيب أصبح يعترب من القواعد اآلمرة )الفقرة 
99(، فإن احملكمة، بعد ذلك مباشرة، مل تستخلص النتائج احلتمية 
املرتتبة على اســــــــــتنتاجها، إذ قّيدت عن غري وجه حق النطاق الزمين 
لتطبيــــــــــق االتفاقية  وأصرت احملكمة على إمهال أو جتاهل اســــــــــتمرار 

حالة انتهاك القاعدة اآلمرة” )الفقرتان 166 و168( 

مث ينتقل القاضي كنســــــــــادو ترينداد إىل تناول موضوعه   -  30
األخري، أال وهــــــــــو العدالة التعويضية )اجلزء اخلامس عشــــــــــر(  فهو يرى 
أن الوعــــــــــي املتزايد واالهتمام املتنامي، يف الوقت احلاضر، مبعاناة ضحايا 
االنتهاكات اجلســــــــــيمة للحقوق األساسية، فضاًل عما يرتتب على ذلك 
من واجب تقــــــــــدمي التعويضات هلم، يبني أن هذا األمر يف جممله أصبح، 
يف أيامنا هذه، مصدر قلق مشروع للمجتمع الدويل، فالضحايا األفراد 
أصبحوا يعتربون من أعضاء اجلنس البشــــــــــري ككل  وقد أسهم التطور 
الذي شــــــــــهده القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان والقانون اجلنائي الدويل 

املعاصر إسهامًا كبرياً يف هذا الصدد 

وتابع قائــــــــــاًل إنه يبدو أن العدالة التعويضية )وهو مفهوم   -  31
جنــــــــــده يف املذاهب القانونية والتقاليــــــــــد الثقافية القدمية واحلديثة على حد 
ســــــــــواء(، يكتســــــــــب زمخًا جديداً يف عصرنا، فانتقل الرتكيز عن معاقبة 
اجلاين )أســــــــــاس العدالة اجلزائيــــــــــة( إىل توفري ســــــــــبل االنتصاف للضحايا 
كأفراد  كما أن“العدالة التعويضية” وإن تراجعت بعض الشيء )حىت 
منتصف القرن العشرين(، فإهنا مل تندثر”  ويف تصور القاضي كنسادو 

ترينداد 

“طــــــــــوال النصف الثاين من القرن العشــــــــــرين، أفضى التطور الكبري 
الذي شــــــــــهدته جمموعة القوانني )corpus juris( اخلاصة بالقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان، الذي يركز على الضحايا بشكل رئيسي، 
إىل تعزيز التيار اجلديد للعدالة التعويضية، الذي يركز على ضرورة 
إعــــــــــادة تأهيل الضحايا )من التعذيب(   والزخم غري املســــــــــبوق يف 
 وقتنا احلاضر الذي شهده هذا التيار يف جمال العدالة اجلنائية الدولية 
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)يف قضايا اجلرائم الدولية األساســــــــــية( جيعلنا نتســــــــــاءل عما إذا كنا 
نشهد كتابة فصل جديد يف جمال العدالة التعويضية 

)   ( فإحقاق العدل يبدو، يف احملصلة، كشــــــــــكل من أشكال جرب 
الضرر الذي ميّكن، قدر اإلمكان، من إعادة تأهيل ضحايا التعذيب  
)   ( وأعترب أن العدالة التعويضية تركز بالضرورة على إعادة تأهيل 
ضحايا التعذيب حىت يصبحوا قادرين على العودة إىل إقامة عالقات 
مع غريهم من بين البشر، وحىت يتمكنوا يف هناية املطاف من مواصلة 

العيش يف هذا العامل” )الفقرتان 171 و172( 
وهو يرى أن العدالــــــــــة التعويضية تزداد أمهية يف حاالت   -  32
االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإلنسان وكرامته، مثل “ممارسة 
التعذيــــــــــب املقيتــــــــــة”؛ وتعويض الضحايــــــــــا يتوخى بطبيعــــــــــة احلال إعادة 
تأهيلهــــــــــم  إن الطبيعة التعويضية جلــــــــــرب الضرر للضحايا معرتف هبا اليوم 
ليس يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنســــــــــان فحسب، ولكن أيضًا يف 
القانون اجلنائي الدويل املعاصر )نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية(  ويضيف أن “املوضوع قيد النظر قد يشــــــــــهد مزيداً من التطور 
بسبب ضعف الضحايا وجسامة الضرر الذي حلق هبم  أما يف ما يتعلق 
هبذه القضية املعروضة على احملكمة، فإن اإلنســــــــــان، الضحية، هو الذي 

حيتل املركز الرئيسي وليس الدولة” )الفقرة 174( 
وأخرياً وليس آخراً، ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إىل   -  33
تعليقاته اخلتامية )اجلزء الســــــــــادس عشر(، فيقول إنه يأمل أن يسهم هذا 
احلكــــــــــم الصادر عن حمكمة العدل الدولية، الذي يقرر وجود انتهاكات 
مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب ويؤكد وجوب إجراء احملاكمة، يف جعل الوقت يعمل ملناصرة 
  )pro persona humana, pro victima( اإلنســــــــــان ومناصرة الضحية
ففــــــــــي هذا العقد الثاين مــــــــــن القرن احلادي والعشــــــــــرين وبعد انتظار دام 
طويال، يبدو أن مبدأ الوالية القضائية العاملية، على النحو املنصوص عليه 
يف اتفاقية مناهضة التعذيب )املادة 5، الفقرة 2، واملادة 7، الفقرة 1(، 
قد أثراه املثــــــــــل األعلى للعدالة العاملية، دون حدود يف الزمن )املاضي أو 
املستقبل( أو يف املكان )كوهنا عابرة للحدود(  وعالوة على ذلك، فإن 
هــــــــــذا املبدأ يتجاوز بعد العالقات ما بــــــــــني الدول ألنه ال يرمي إىل محاية 
املصاحل الفردية للدول، وإمنا القيم األساسية املشرتكة للمجتمع الدويل  
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن أهم شيء هو حتمية وجود العدالة 

الدولية اليت تتماشى مع فكر القانون الطبيعي 
وهو يشــــــــــري إىل أنه، يف هذه اآلفاق اجلديدة والواســــــــــعة   -  34
للقانون الدويل العاملي – فإن قانون الشــــــــــعوب )jus gentium( اجلديد 
لعصرنــــــــــا هــــــــــذا، الذي يذكرنــــــــــا باجملتمــــــــــع العاملــــــــــي )totus orbis( عند 
 societas generis( فرانسيســــــــــكو دي فيتوريــــــــــا وجمتمعات الشــــــــــعوب
 humani( عنــــــــــد هوغو غروشــــــــــيوس، يتمثل وجــــــــــوده بالقواعد اآلمرة 
)jus cogens(، يف احلظر املطلق للتعذيب، مما جيعل من احلتمي احملاكمة 
واحلكم يف قضايا اجلرائم الدولية – مثل التعذيب – اليت “تشّكل صدمة 
للضمري اإلنســــــــــاين”  فالتعذيب يعترب، يف هناية املطاف، انتهاكًا خطرياً 

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، حيظره القانون 
الــــــــــدويل التقليدي والعريف؛ وعندما ميارس بشــــــــــكل منهجي يعترب جرمية 
ضد اإلنسانية  وهذا “يتجاوز املفهوم القدمي لسيادة الدول: فالضحايا 
األفراد يؤخذون يف االعتبار على أساس انتمائهم للجنس البشري؛ وهذا 
األخــــــــــري يرد فعل نتيجة الصدمة اليت أصابته جراء االحنراف والوحشــــــــــية 

اللذين ميثلهما التعذيب” )الفقرة 178( 
ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن نشوء القانون الدويل   -  35
حلقوق اإلنســــــــــان “عزز توســــــــــع نطاق الشــــــــــخصية القانونية واملسؤولية 
القانونيــــــــــة علــــــــــى الصعيد الــــــــــدويل، وتطور جمال جــــــــــرب الضرر )مبختلف 
أشكاله( بسبب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  )   ( وهلذا التطور 
تأثري مباشر على اجلرب املستحق لضحايا التعذيب” )الفقرة 179(  وهو 

يعترب أن إعادة تأهيل الضحايا يؤدي دوراً هامًا هنا إذ
“جيلــــــــــب إىل الصدارة رؤيــــــــــة جديدة للعدالــــــــــة التعويضية  فالعدالة 
التعويضية، ذات اجلذور القدمية )اليت تعود إىل آالف السنني، واليت 
ظهرت يف وقت مبكر يف املذاهب القانونية والتقاليد الثقافية يف مجيع 
أحنــــــــــاء العامل(، يبدو أهنا عــــــــــادت إىل الظهور مرة أخرى يف عصرنا 
هذا  وهذا يعــــــــــود، يف تصوري، إىل االعرتاف بأن: )أ( جرمية مثل 
التعذيب، متارس بشكل منهجي، ليس هلا آثار عميقة على الضحايا 
وأقربائهم فحســــــــــب، ولكن أيضًا على الوســــــــــط االجتماعي املعين؛ 
و)ب( معاقبــــــــــة اجلناة ال ميكن فصلها عن إعــــــــــادة تأهيل الضحايا؛ 
و)ج( يصبح من األمهية مبكان السعي إىل جرب األضرار اليت حلقت 
بالضحايا؛ و)د( يف التسلسل اهلرمي للقيم، يكون جرب الضرر أهم 
من العقاب وحده؛ و)هـ( الضحية، اإلنسان، هو الذي حيتل املكانة 
املركزيــــــــــة يف العمليــــــــــة القضائية بداًل من الدولــــــــــة )اليت حتتكر فرض 

العقوبات(” )الفقرة 180( 
ويعتــــــــــرب القاضي كنســــــــــادو ترينداد أننــــــــــا، عندما نقر أن   -  36
إحقاق العدل، مع ما ينطوي عليه من اعرتاف قضائي مبعاناة الضحايا، 
هو شــــــــــكل من أشكال التعويض املســــــــــتحق للضحايا، نكون قد انتقلنا 
 jus( إىل القواعد اآلمرة )jus dispositivum( مــــــــــن القواعد الرضائيــــــــــة
cogens(، وهــــــــــذا ما يتجاوز النهــــــــــج التقليدي للعالقات ما بني الدول  
وهنا، حتتل الضحايا املركز الرئيسي، بداًل من دوهلم؛ “ولو مل يتم جتاوز 
بعد العالقات ما بني الدول، ملا كان هلذا اجملال أن يشهد هذا القدر من 

التطور” )الفقرة 181(  ويضيف أن 
“القواعد اآلمرة موجودة بالفعل لصاحل البشــــــــــر، ويف هناية املطاف 
لصاحل البشرية مجعاء  والتعذيب حمظور متامًا جبميع أشكاله، مهما 
مت استنباطه واللجوء إليه من مصطلحات جديدة مضللة وضارة يف 

حماولة لاللتفاف على هذا احلظر” )الفقرة 182( 
وبالنسبة للقاضي كنسادو ترينداد، فإن حظر التعذيب،   -  37
الــــــــــذي يعترب من القواعــــــــــد اآلمرة، ال ينطوي علــــــــــى أّي قيود يف الزمان 
أو املــــــــــكان؛ فقد ختّلص من مجيع هذه القيــــــــــود، مبا تلقاه من دعم نتيجة 
وجود اجتــــــــــاه واضح يف الفكر القانوين الــــــــــدويل  فهذا الفكر قد ختّلص 
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على وجه الســــــــــرعة من قيود وقصر نظر الوضعيــــــــــة القانونية )يف املكان 
والزمان(، ورفــــــــــض كذلك قصر نظر ومغالطة ما يســــــــــمى بـ ‘الواقعية’ 
)الفقرة 183(  فواجبات الدولة )يف احلماية والتحقيق واحملاكمة وإنزال 
العقاب والتعويض( نامجة مباشــــــــــرة عن القانون الدويل  ويعترب القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد أن املبادئ العامة للقانون )prima principia( ذات 
أمهية قصوى، ومن بينها مبادئ اإلنســــــــــانية، واحــــــــــرتام الكرامة املتأصلة 
يف اإلنســــــــــان )وهذا مذكور يف اتفاقية األمــــــــــم املتحدة ملناهضة التعذيب 
نفسها(؛ “وهبذا أمكن إنقاذ مضمون أخالقي وإدراجه يف قانون األمم 

)jus gentium( لعصرنا هذا” )الفقرة 184( 

الرأي المستقل للقاضي يوسف
يف الرأي املســــــــــتقل للقاضي يوســــــــــف، أعرب عن آرائه   -  1
بشأن ثالثة جوانب رئيســــــــــية من احلكم وهي: استناد احملكمة إىل املادة 
30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب يف إقامة اختصاصها؛ وااللتزام الواقع 
على السنغال مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 من االتفاقية والتحقيق الذي 
أجرته يف عام 2000؛ وتفســــــــــري احملكمة لاللتزام بالتســــــــــليم أو احملاكمة 
)aut dedere aut judicare( املنصوص عليه يف الفقرة 1 من املادة 7 

يف املقام األول، ال يوافق القاضي يوسف على أنه ميكن   -  2
للمحكمــــــــــة إقامة اختصاصها، يف هذه القضية، على أســــــــــاس املادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب بســــــــــبب عدم استيفاء شرطني من الشروط 
األربعة املنصوص عليها يف تلك املادة  وهذان الشرطان مها: )أ( أنه مل 
ميكن تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض؛ و)ب( أن الطرفني مل يتمكنا 
مــــــــــن االتفاق على تنظيم التحكيم  ويف ما يتعلق بشــــــــــرط عدم التمكن 
من تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض، قــــــــــال إنه يتفق مع ما خلصت 
إليــــــــــه احملكمة من أن صيغة “ال ميكن تســــــــــويته” تعــــــــــين أنه “ال يوجد 
احتمال معقول بأن يفضي إجراء مزيد من املفاوضات إىل التســــــــــوية”  
ومع ذلك، فهو يعتقد أن احملكمة اســــــــــتخلصت استنتاجات مغلوطة من 
هــــــــــذه البيانات يف ضوء األدلة املتاحة  ويتبني من اســــــــــتعراض األدلة أن 
املفاوضات بني الطرفني مل تصل إىل مأزق أو إىل طريق مسدود، وأهنا 
استمرت حىت بعد تقدمي عريضة بلجيكا إىل احملكمة  ولذا، جيد من غري 
املقنع أن تستنتج احملكمة أنه، حبلول عام 2006، مل ميكن تسوية النزاع 

عن طريق التفاوض وأن املفاوضات مل تقدم آفاقًا أخرى للتسوية 
ويف ما يتصل بالشــــــــــرط الثــــــــــاين املتمثل يف كون الطرفني   -  3
غري قادرين على االتفاق على تنظيم التحكيم، يشــــــــــري القاضي يوسف 
إىل أن هــــــــــذا ينطوي على وجود حماولة لتنظيم التحكيم، أو اقرتاح من 
أحــــــــــد الطرفني أو كليهما لطرائق معينة للقيام بذلك  لذا، ينبغي التمييز 
بــــــــــني اقرتاح مقدم من أحد الطرفني أو كليهما، مبا يدل على بذل جهد 
من أجل تنظيم التحكيم، وبني طلب إجراء التحكيم نفســــــــــه، فاالقرتاح 
يكــــــــــون الحقًا لتقدمي الطلب  وقال إنه، نظراً لكون الســــــــــنغال أحاطت 
علمًا بطلــــــــــب بلجيكا األّويل بإجراء حتكيم، فإن املســــــــــؤولية تقع على 
بلجيكا، كوهنا الدولة املطالبة به، يف اختاذ اخلطوات القرتاح اإلجراءات 

الالزمــــــــــة لتنظيم هــــــــــذا التحكيم  ويف رأيه، فإن القضيــــــــــة احلالية ختتلف 
عن قضية مجهوريــــــــــة الكونغو الدميقراطية ضد رواندا، وقضية ليبيا ضد 
الواليات املتحدة األمريكية، حيث تضمنت االتفاقيات املعنية أحكامًا 
مماثلة لتلك الواردة يف هذه االتفاقية  ويف حال غياب عدم القدرة على 
التوصــــــــــل إىل اتفاق، ال ميكن إحالة النزاع إىل احملكمة، وإذا متت إحالته 
إىل احملكمة، ليس هلذه األخرية اختصاص للبت يف نزاع من هذا القبيل، 
حيث مل يتم استيفاء شرط أساسي من املادة 30  ولذلك، كان يتعني 
على احملكمة أن ختلص إىل أنه ليس لديها اختصاص مبوجب املادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكان ينبغي أن تســــــــــتند بداًل من ذلك يف 
إقامــــــــــة اختصاصها إىل التصرحيني اللذين أدلت هبما بلجيكا والســــــــــنغال 

مبوجب الفقرة 2 من املادة 36 من نظامها األساسي 

ويف املقام الثاين، ال يوافق القاضي يوسف على النتيجة   -  4
اليت توصلت إليها احملكمة بكون السنغال قد انتهكت التزامها مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 يف عــــــــــام 2000، ويقول إنه كان ينبغي التمييز 
بوضوح بني اخلطوات اليت اختذهتا الســــــــــلطات السنغالية يف عام 2000 
وعــــــــــدم قيامها خبطوات مماثلة بعد تقدمي ادعاءات جديدة ضد الســــــــــيد 
حــــــــــربي يف عام 2008  وهو يــــــــــرى أن طبيعة التحقيق األّويل املطلوب 
ونطاقه حيددمها إىل حّد كبري القانون احمللي وظروف القضية  وبالتايل، 
ال ينبغي للمحكمة أن تقلل من شــــــــــأن ما اختارته الدولة من وســــــــــائل 
إلجــــــــــراء مثل هذا التحقيق األّويل  وهو يرى أن إجراء حتقيق، وخاصة 
إجــــــــــراء حتقيق ذي طابــــــــــع أّويل، هو أمر وارد ضمنيــــــــــًا يف كون قاضي 
التحقيق قد أصدر حكمًا ضد السيد حربي ووضعه حتت اإلقامة اجلربية 
يف عام 2000  ويالحظ القاضي يوســــــــــف أيضًا، يف رأيه املستقل، أن 
احلكم رفع التحقيق األّويل إىل مستوى التحقيق الكامل وأعطى انطباعًا 

بوجود معيار عام إلجراء مثل هذه التحقيقات 

ويف اخلتام، ويف حني يتفق القاضي يوســــــــــف مع تفسري   -  5
احملكمة لاللتزام بالتســــــــــليم أو احملاكمــــــــــة املنصوص عليه يف الفقرة 1 من 
املادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يعتقد أنه كان ميكن للمحكمة 
أن توضــــــــــح أكثر مدلول وطبيعة هذا االلتزام ضمن إطار هذه االتفاقية  
ويشــــــــــري إىل أن شيوع اســــــــــتخدام صيغة التســــــــــليم أو احملاكمة أدى إىل 
بعض االرتباك يف صفوف احلقوقيني حول العالقة بني تســــــــــليم اجملرمني 
وحماكمتهم يف أحكام املعاهدات اليت تتضمن هذه الصيغة  واستعرض 
بإجياز أحكامًا متنوعة ذات صياغة مماثلة والحظ أنه، يف ضوء تفســــــــــري 
احملكمــــــــــة للفقرة 1 من املادة 7، ليس لبلجيــــــــــكا احلق يف اإلصرار على 
تسليم الســــــــــيد حربي  ويؤكد القاضي يوسف أنه، يف سياق االتفاقية، 
يعتــــــــــرب انتهاك االلتزام بإحالة القضية للمحاكمة هو وحده الذي يفضي 
إىل االحتجــــــــــاج مبســــــــــؤولية الدولة اليت يوجد يف أراضيها املشــــــــــتبه فيه  
والتســــــــــليم هو خيار ميكن للدولة أن تعتمده لتحلل نفســــــــــها من االلتزام 
باملالحقة القضائية؛ ولكن التســــــــــليم ال يعترب حبــــــــــّد ذاته التزامًا مبوجب 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
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الرأي المخالف للقاضية شوي

تتفق القاضية شــــــــــوي، من حيث املبــــــــــدأ، مع احلكم بأنه يتعني على 
الســــــــــنغال، بوصفها طرفًا يف اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب، أن تعرض دون 
تأخري قضية الســــــــــيد حســــــــــني حــــــــــربي على الســــــــــلطات املختصة لغرض 
احملاكمة، إذا ما قررت عدم تســــــــــليمه  ولكنها ال تتفق مع أغلبية أعضاء 

احملكمة بشأن عدد من املسائل الواردة يف احلكم 

فبشــــــــــأن مسألة املقبولية، ترى القاضية شــــــــــوي أن جنسية الضحايا 
هلا تأثري مباشــــــــــر على مسألة املقبولية؛ فلو جرى حتديد جنسية الضحايا 
وقــــــــــت ارتكاب األفعال املزعومة، لكانــــــــــت مطالبة بلجيكا غري مقبولة  
ويف رأيها، فإن القانون البلجيكي واملمارسات البلجيكية ذوي أمهية يف 

هذه القضية 

ر القاضية شــــــــــوي أن بلجيــــــــــكا عدلت قانوهنــــــــــا اجلنائي عام  وتذكِّ
2003، لينــــــــــص على أنــــــــــه، عندما يتعلق األمر جبرميــــــــــة مبوجب القانون 
اإلنســــــــــاين الدويل مرتكبة يف اخلارج، ال ميكن ممارســــــــــة املالحقة اجلنائية 
إال عندمــــــــــا تكون الضحية، وقت وقوع األحداث، بلجيكية اجلنســــــــــية  
وتضيف كذلك أن القرارات القضائية البلجيكية تبني أن هدف املشرِّع 
من وراء هذا التعديل التشريعي هو جتنب “االستغالل السياسي الواضح 
هلذا القانون” من قبل من يأتون لالســــــــــتقرار يف بلجيكا “لغرض وحيد 

هو إمكانية   ضمان اختصاص احملاكم البلجيكية” 

وتذهــــــــــب القاضية شــــــــــوي إىل أن بلجيــــــــــكا، من خــــــــــالل قوانينها 
التشريعية والقضائية، وال سيما احلدود اليت فرضها قانوهنا لعام 2003 
على اختصاص حماكمها بالنســــــــــبة للجنسية السلبية، ال جيوز هلا أن متانع 
تطبيق احلكم اخلاص باجلنســــــــــية إن كانت ترغب يف ممارسة االختصاص 
الشــــــــــخصي السليب  وقالت إهنا ال تعتقد أن بلجيكا قد قدمت أّي دليل 
على أن الصلة الوطنية للضحايا ال تقتصر فحسب على ضمان اختصاص 

احملاكم البلجيكية 

وأعربت القاضية شــــــــــوي عن أســــــــــفها ألن احملكمة مل تتناول هذه 
املسألة احلامسة اليت أثارهتا السنغال يف احلكم، وألهنا استندت يف تعليلها 
 erga omnes( إىل مفهــــــــــوم االلتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة

 )partes

وحبكم طبيعة مثل هذه االلتزامات، خلصت احملكمة إىل أن بلجيكا، 
بوصفها دولة طرفــــــــــًا يف اتفاقية مناهضة التعذيب، هلــــــــــا الصفة القانونية 
لالحتجاج مبســــــــــؤولية الســــــــــنغال عن االنتهاكات املزعومــــــــــة اللتزاماهتا 
مبوجب االتفاقية  وترى القاضية شوي أن هذا االستنتاج غري متأن وغري 
مقنع  وتعرب عن قلقها من أن احملكمة، يف رأيها، قد أساءت استخدام 
املالحظة العارضة )obiter dictum( الواردة يف قضية شــــــــــركة برشلونة 
يف ما يتعلــــــــــق بااللتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة  وتالحظ أنه 
يف تلــــــــــك القضية، ويف ما يتعلق باحلق برفــــــــــع الدعوى، اكتفت احملكمة 
باإلشــــــــــارة إىل شروط انتهاك االلتزامات يف العالقات الثنائية ومل تتناول 

مســــــــــألة ذلك احلــــــــــق يف ما يتصل بااللتزامــــــــــات ذات احلجية املطلقة جتاه 
الكافة 

ثانيًا، تعترب القاضية شــــــــــوي أن رأي احملكمة بشأن االلتزامات ذات 
احلجية املطلقة جتاه الكافة يف هذه القضية ال يتماشى مع قواعد مسؤولية 
الدول  وتالحظ أنه على الرغم من أن حظر التعذيب أصبح جزًءا من 
القواعــــــــــد اآلمرة يف القانــــــــــون الدويل، فإن االلتزامات مــــــــــن قبيل إجراء 
حتقيق فوري وااللتزام باحملاكمة أو التسليم مبوجب االتفاقية هي قواعد 
تعاهدية، ختضع بالتايل ألحكام االتفاقية  ويف رأي القاضية شوي، هناك 
اختالف، مبوجب القانون الدويل، بني أن تكون كل دولة طرف ذات 
مصلحــــــــــة يف االمتثال هلذه االلتزامات، وبني أن يكون لكل دولة طرف 
احلق يف رفع دعوى ضد دولة طرف أخرى أمام هذه احملكمة بســــــــــبب 
انتهاك هذه االلتزامات  وتضيف أنه يتعني على الدولة الطرف أن تبني 
مــــــــــا هي االلتزامات اليت تدين هبا لدولة طرف أخرى مبوجب االتفاقية، 
وهذه القواعد اإلجرائية ال تقلل بأّي حال من األحوال من أمهية حظر 
 التعذيــــــــــب كقاعد آمرة  وباملثل، فإن القواعــــــــــد اآلمرة، حبكم طبيعتها، 

ال جتب تلقائيًا انطباق هذه القواعد اإلجرائية 
وثالثــــــــــًا، تضيف القاضية شــــــــــوي أن تعليل احملكمة بشــــــــــأن املقبولية 
يتعارض مع أحكام االتفاقية  وهي تالحظ أنه يتبني من الشــــــــــروط اليت 
تنظم عمل نظم الرصد واالتصاالت أن الدول األطراف مل يكن يف نيتها 
علــــــــــى اإلطالق إقامة التزامات ذات حجيــــــــــة مطلقة جتاه الكافة مبوجب 
االتفاقيــــــــــة  ولو كان يف نية الدول األطراف إقامة مثل هذه االلتزامات، 
كمــــــــــا أعلنت احملكمة، لكان ينبغي للمادة 21 والفقرة 1 من املادة 30 

أن تكونا ملزمتني ال اختياريتني بالنسبة للدول األطراف 
ويف ما يتصل بالعالقة بني االلتزامات املعنية، ترى القاضية شــــــــــوي 
أن قــــــــــرار احملكمة بأنه ليــــــــــس هلا اختصاص يف ما يتعلــــــــــق بالفقرة 2 من 
املــــــــــادة 5 يرتتب عليه أثران قانونيان: أوهلما، أن احملكمة تتفادى ضرورة 
إصدار حكم بشأن جوهر املسألة، أّي انتهاك السنغال اللتزامها مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 5 مل يعد قائمًا يف الوقت الذي أودعت فيه بلجيكا 
عريضتهــــــــــا؛ وثانيهما، أن احملكمة فصلــــــــــت يف تعليلها بني االلتزام الواقع 
على السنغال بإجراء حتقيق أّويل مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 وااللتزام 
باحملاكمــــــــــة مبوجب الفقــــــــــرة 1 من املادة 7 من االتفاقيــــــــــة، وبني االلتزام 

مبوجب الفقرة 1 من املادة 5 
وهي ترى أن هناك ترابطًا وثيقًا بني الفقرة 2 من املادة 5 والفقرة 
2 مــــــــــن املادة 6، والفقرة 1 من املادة 7؛ وأن الفقرة 2 من املادة 5 هي 
شرط مســــــــــبق لتنفيذ احلكمني اآلخرين بشأن ممارســــــــــة الوالية القضائية 
العاملية  ودون وجود أساس للوالية القضائية، فإن السلطات املختصة يف 
دولة طرف لن تكون قادرة على الوفاء بااللتزام باحملاكمة أو اختاذ قرار 
بشــــــــــأن طلب للتسليم مقدم من دولة طرف أخرى  وهي ترى أن كون 
انتهاك الســــــــــنغال اللتزامها مبوجب الفقرة 2 من املادة 5 مل يعد قائمًا يف 
عام 2007 كان له تأثري على تنفيذ الســــــــــنغال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
2 من املادة 6، والفقرة 1 من املادة 7  ويف رأيها أن الفرتة ذات الصلة 
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باعتبار ما إذا كانت السنغال قد انتهكت أم مل تنتهك التزاماهتا مبوجب 
الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املــــــــــادة 7، ينبغي أن تبدأ باعتماد 
السنغال للتشــــــــــريعات الالزمة يف عام 2007، بداًل من عام 2000 أو 

قبل ذلك 
ويف مــــــــــا يتعلق بالفقرة 2 من املادة 6، ترى القاضية شــــــــــوي أنه يف 
عام 2000، عند تقدمي الشــــــــــكوى األوىل يف احملاكم الســــــــــنغالية، قامت 
الســــــــــلطات الســــــــــنغالية املختصة باختاذ اإلجراءات القانونية، وقد أدانت 
بالفعل الســــــــــيد حربي  ويف ما يتعلق بالشكوى املقدمة يف عام 2008، 
فحقيقــــــــــة األمر أنه، حبلول عام 2008، كانت الســــــــــنغال حتضر بالفعل 
حملاكمة السيد حربي  ويف ظل هذه الظروف، يبدو قرار احملكمة بشأن 
 االلتــــــــــزام بإجراء حتقيق أّويل مبوجب الفقرة 2 من املادة 6 أمراً شــــــــــكليًا 

ال داعي له 
وبشــــــــــأن االلتزام بالتســــــــــليم أو احملاكمة مبوجب الفقرة 1 من املادة 
7، ختتلف القاضية شــــــــــوي مع األغلبية بشــــــــــأن تفسري هذا احلكم  ففي 
رأيهــــــــــا، إذا قررت الدولة اليت يوجد فيها اجلاين املزعوم أن تســــــــــلمه إىل 
الدولــــــــــة الطالبة، فإنه يتم إعفاء الدولة املوجــــــــــه إليها الطلب من واجب 
احملاكمة  وإذا قررت الدولة عدم عرض القضية على ســــــــــلطاهتا املختصة 
لغــــــــــرض احملاكمة، فهي ملزمة مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 بتســــــــــليمه  
ومنطقيــــــــــًا، إذا كانت الدولة املعنية قد اختذت قراراً باحملاكمة، فبموجب 
املبادئ العامة للعدالة اجلنائية اليت تنطوي على عدم حماكمة أّي شخص 
مرتني عن اجلرم نفســــــــــه، ينبغي للدولة أن ترفض طلب التســــــــــليم  وهي 
ترى أنه يف حني ال يزال القرار بشأن التسليم معلقًا، فإن ادعاء بلجيكا 
بأن الســــــــــنغال قد انتهكت التزامها مبوجب الفقرة 1 من املادة 7، لعدم 
قيامها باحملاكمة، هو أمر يثري التســــــــــاؤل  وهي تعرب عن قلقها من أنه، 
إذا كان التزام الســــــــــنغال باحملاكمة مفرتضًا أو مفروضًا، فإنه ميكن اعتبار 
طلب بلجيكا بالتســــــــــليم يهــــــــــدف إىل االضطالع بدور خمتلف: أال وهو 
رصد تنفيذ الســــــــــنغال اللتزامها مبوجب االتفاقية  ويف حني أهنا تعرتف 
بأن طلب التســــــــــليم البلجيكي قد دفع بالفعل بعملية تقدمي السيد حربي 
للمحاكمة، فإهنا تتســــــــــاءل ما إذا كان يتجاوز اإلطار القانوين لالتفاقية 
مــــــــــن خالل منح دولة طرف احلق يف رصد تنفيذ أّي دولة طرف أخرى 
لالتفاقية على أساس مبدأ االلتزام ذي احلجية املطلقة جتاه الكافة  وعندما 
ُيتخذ قرار بشأن احملاكمة أو يكون النظر جاريًا بطلب التسليم مبوجب 
اإلجــــــــــراءات القانونية الواجبة، جتد أن مــــــــــن املريب أن تقرر احملكمة أن 

السنغال قد انتهكت التزامها مبوجب الفقرة 1 من املادة 7 
ويف ما يتعلق مبســــــــــألة إحالة قضية حربي إىل االحتاد األفريقي، ترى 
القاضية شــــــــــوي أنه ال ميكن اعتبــــــــــار أّي قرار يتخــــــــــذه االحتاد األفريقي 
متعارضــــــــــًا مع موضوع االتفاقية وغرضها، وســــــــــيكون من باب إحقاق 
احلــــــــــق أن نقول إن قرار االحتــــــــــاد األفريقي، املتخذ يف متوز/يوليه 2006 
والذي حّث فيه الســــــــــنغال على ضمان حماكمة حسني حربي يف أفريقيا 
ومن قبل احملاكم الســــــــــنغالية، قد عجل يف الواقع العملية اليت تضطلع هبا 
الســــــــــنغال لتعديل قانوهنا الوطين وفقًا ألحــــــــــكام االتفاقية، ومهد الطريق 

حملاكمة السيد حربي  وهي ترى أيضًا أنه، حىت لو قرر االحتاد األفريقي 
يف هناية املطاف إنشــــــــــاء حمكمة خاصة حملاكمة السيد حربي، فإن تسليم 
السنغال للسيد حربي إىل حمكمة من هذا القبيل ال ميكن اعتباره انتهاكًا 
اللتزامها مبوجب الفقرة 1 من املادة 7، ألن مثل هذه احملكمة قد أنشئت 

خصيصًا للوفاء بالغرض من االتفاقية وحتقيق هدفها 
وتعرتف القاضية شوي بأن السنغال، بوصفها دولة طرفًا يف االتفاقية، 
ال ميكنهــــــــــا أن تتذرع بالصعوبات املالية لتربير عدم تنفيذ التزاماهتا  ومع 
ذلــــــــــك، فهي ترى أنه ال ينبغي للمحكمة التقليل من الصعوبات العملية 
اليت تواجهها السنغال يف اإلعداد للمحاكمة، نظراً حلجم احملاكمة الذي 
ينطوي على عشرات اآلالف من الضحايا ومئات الشهود  وقد أثبتت 
جتارب العديد من احملاكم اجلنائيــــــــــة الدولية القائمة واخلاصة أن حماكمة 
هبذا النطاق قد تستمر لسنوات، بل لعقود، مببالغ فلكية من املال توفرها 
ميزانيات املنظمــــــــــات الدولية وتربعات الدول  وبعد أن قدمت القاضية 
شــــــــــوي أمثلة على ذلك، كاحملكمة اخلاصة لسرياليون، واحملكمة اخلاصة 
للبنان، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، خلصت إىل أنه، 
كون حماكمة حســــــــــني حربي هي األوىل مــــــــــن نوعها، فمن احلصافة أن 

تسعى السنغال إىل جتهيز كل شيء قبل بدء احملاكمة 
ويف اخلتام، ال تتفق القاضية شــــــــــوي مع احملكمة يف أن الســــــــــنغال قد 
انتهكــــــــــت التزاماهتا مبوجب الفقرة 2 من املــــــــــادة 6 والفقرة 1 من املادة 
7 من االتفاقية مبا أهنا قد اعتمدت التشــــــــــريعات الالزمة وأقامت واليتها 
القضائية العاملية بشــــــــــأن التعذيب يف عــــــــــام 2007، ومع ذلك، تود أن 
تعرب عن رغبتها يف تكرار وجهة نظرها بأنه ينبغي للســــــــــنغال أن تتخذ 
قرارها بشــــــــــأن طلب التسليم لبلجيكا يف أقرب وقت ممكن، وذلك حىت 
تقوم كما أعلنت بعرض قضية الســــــــــيد حربي على السلطات املختصة 

لغرض احملاكمة 

إعالن القاضية دونوهيو

توافق القاضية دونوهيو علــــــــــى حكم احملكمة وتقدم إعالنًا لتتناول 
مبزيــــــــــد من التفصيل مدلول الفقرة 2 من املادة 6 والفقرة 1 من املادة 7 
مــــــــــن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضــــــــــة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
القاســــــــــية أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخة 10 كانون 
األول/ديســــــــــمرب 1984 )يف مــــــــــا يلي “اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب” أو 
“االتفاقية”(  وهي تتفق مع احملكمة يف أن الفقرة 1 من املادة 7 تنص 
على االلتزام باحملاكمة وليس على االلتزام بالتسليم  وهذا االلتزام ناشئ 
عن وجود جان مزعوم يف أراضي دولة طرف، بغض النظر عما إذا كان 

هناك طلب بتسليم ذلك الشخص 
ويف ما يتعلق مبسألة حق بلجيكا يف رفع هذه الدعوى أمام احملكمة، 
تشــــــــــري القاضية دونوهيو إىل اتفاقها مع النتيجــــــــــة اليت مفادها أن واجب 
السنغال يف إجراء حتقيق أّويل وتقدمي قضية السيد حربي للمحاكمة، إذا 
مل تقم بتســــــــــليمه، هو التزام ذي حجية مطلقة جتاه الكافة  وهي تالحظ 
أيضًا أن احملكمة تعاملت مع مسألة ما إذا كانت الواجبات اليت تفرضها 
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الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 والفقــــــــــرة 1 من املادة 7 هي من باب االلتزامات 
ذات احلجيــــــــــة املطلقة جتــــــــــاه الكافة وكأهنا جانب مــــــــــن اجلوانب املتعلقة 
مبقبولية مطالبات بلجيكا  وتتساءل عن السبب يف النظر إىل من الواضح 
أن ينظر إىل التزامات موضوعية ناشئة عن االتفاقية باعتبارها مسألة ذات 
صلة باملقبولية، بدل أن حتدد املقبولية على أســــــــــاس اجلوهر  وقد يكون 
من الضروري يف املستقبل اتباع هنج خمتلف يف ما يتعلق بالقضايا املتعلقة 

بعدم امتثال مزعوم لاللتزامات ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة 
ويف ما يتعلق مبســــــــــألة النطاق الزمين للفقــــــــــرة 1 من املادة 7، تتفق 
القاضيــــــــــة دونوهيو مع اســــــــــتنتاج احملكمة بأن واجب الســــــــــنغال بتقدمي 
الســــــــــيد حربي للمحاكمة ال يشــــــــــمل اجلرائم اليت يزعم أهنا وقعت قبل 
 تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ  ولكنه على الرغم من أن االســــــــــتنتاج 
ال يفرض على السنغال إخضاع هذه اجلرائم للمحاكمة، فإنه ال مينعها 
من القيــــــــــام بذلك، عالوة على وجود ادعاءات خطرية عن مســــــــــؤولية 
الســــــــــيد حربي عن أعمــــــــــال التعذيب خالل الفرتة الالحقــــــــــة لبدء نفاذ 

االتفاقية 

الرأي المستقل للقاضية سيبوتيندي

أعربت القاضية ســــــــــيبوتيندي عن اختالفها مع تعليل احملكمة بشأن 
الفقرة 122 )1( من احلكم  ففي حني أهنا تتفق مع اســــــــــتنتاج احملكمة 
بأن هلا اختصاصًا للنظر يف النزاع القائم بني الطرفني بشأن تفسري وتطبيق 
اتفاقية مناهضة التعذيب، فهي تعترب مع ذلك أن هذا االختصاص ميكن 
أن ينشــــــــــأ فقط عن تصرحيي الطرفني وفقــــــــــًا للفقرة 2 من املادة 36 من 
النظام األساسي للمحكمة، وليس عن الفقرة 1 من املادة 30 من اتفاقية 

مناهضة التعذيب 
ويف رأي القاضية ســــــــــيبوتيندي، مل يستوف يف هذه القضية جمموع 
الشــــــــــروط املســــــــــبقة الختصاص احملكمة مبوجب الفقرة 1 من املادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب  وهي ترى على وجه اخلصوص أنه، قياسًا 
باملعيار الصارم املتعلــــــــــق بـ “إخفاق املفاوضات” على النحو املنصوص 
عليه يف اختصاص هذه احملكمة، فإن املبادالت الدبلوماسية بني الطرفني 
ال تدعم االستنتاج بأن املفاوضات بني الطرفني بشأن التزامات السنغال 
مبوجــــــــــب االتفاقية قد أخفقــــــــــت يف حزيران/يونيه 2006، كما تدعي 
بلجيــــــــــكا، وال يف أّي وقــــــــــت آخر قبل تاريخ تقــــــــــدمي بلجيكا عريضتها 
يف 19 شــــــــــباط/فرباير 2009  وباإلضافــــــــــة إىل ذلك، تــــــــــرى القاضية 
سيبوتيندي أن الشرطني املسبقني اآلخرين، أّي طلب إجراء التحكيم، 
وعدم االتفاق على تنظيم التحكيم يف غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ 

طلب التحكيم، مل يتحققا أيضًا 
ورغم عدم وجود اختصاص للمحكمة مبوجب الفقرة 1 من املادة 
30 من االتفاقية، ترى القاضية ســــــــــيبوتيندي مع ذلك أن احملكمة لديها 
اختصاص للنظر يف النزاع القائم بني الطرفني بشأن انتهاكات السنغال 
املزعومــــــــــة التفاقية مناهضة التعذيب بناًء على تصرحيي الطرفني مبوجب 
ر القاضية  الفقرة 2 من املادة 36 من النظام األساسي للمحكمة  وتذكِّ

ســــــــــيبوتيندي أنه من منطلق املعاملة باملثل املطبق على تصرحيي الطرفني 
بقبول االختصاص، فإن اختصاص احملكمة على ذلك األســــــــــاس يشمل 
مجيــــــــــع النزاعات القانونية اليت تنشــــــــــأ بني الطرفني بعد 2 كانون األول/
ديسمرب 1985، شريطة أن تتعلق حباالت أو وقائع الحقة لتاريخ 13 
متوز/يوليه 1948، باستثناء النزاعات اليت يكون الطرفان قد اتفقا على 
اللجوء إىل طرق أخرى لتســــــــــويتها والنزاعــــــــــات اليت تقع حصراً ضمن 
نطــــــــــاق الســــــــــلطة الداخلية ألحد الطرفني  وهي تــــــــــرى أن النزاع احلايل 
بني الطرفني بشــــــــــأن التزامات السنغال مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب 
يقع بوضوح ضمــــــــــن النطاق املوضوعي والزمين لتصرحيي الطرفني وأن 
اختصاص احملكمة ال يلغيه التحفظ بشــــــــــأن اتفاق الطرفني على اللجوء 

إىل طرق بديلة للتسوية 
ويف اخلتام، تشــــــــــري القاضية ســــــــــيبوتيندي إىل أن اختصاص احملكمة 
عماًل بالفقرة 2 من املادة 36 من النظام األساسي للمحكمة، ال يشمل 
مطالبات بلجيكا يف ما يتعلق بانتهاك السنغال املزعوم لاللتزام بالتسليم 
أو احملاكمة على أســــــــــاس قواعد القانــــــــــون الدويل خبالف اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، نظراً ألنــــــــــه مل يكن هناك نزاع بــــــــــني الطرفني يف هذا الصدد 

بتاريخ تقدمي بلجيكا لعريضتها 

الرأي المخالف للقاضي الخاص سور

يأسف القاضي اخلاص ســــــــــور، يف رأيه املخالف، للطبيعة املتسرعة 
لتعليل احلكم وللعدد الكبري من البيانات غري املثبتة اليت اســــــــــتندت إليها 
احملكمة يف احلل الذي اعتمدته  ويبدو احلل وكأنه فتوى بشــــــــــأن اتفاقية 
مناهضة التعذيب أكثر منه تســــــــــوية لنزاع قائم بني دولتني  ويف اخلتام، 
حيدد األسباب اليت دعته إىل التصويت ضد الفقرات الفرعية 2 و3 و5 

من منطوق احلكم 
ففــــــــــي ما يتعلق باختصاص احملكمة، يرى القاضي اخلاص ســــــــــور أن 
هناك ثالث مســــــــــائل مل يتم النظر فيها أو تســــــــــويتها بشــــــــــكل صحيح يف 
احلكم  أواًل، يرى أن جوهر النزاع والتاريخ احلاسم هلذا النزاع مل حيددا 
بشــــــــــكل واضح يف احلكم  ومن وجهة نظره، ال يتعلق النزاع بتفســــــــــري 
اتفاقية مناهضة التعذيب، وإمنــــــــــا بتأخري مزعوم يف تنفيذها وإنفاذها من 
جانب الســــــــــنغال  وثانيًا، لديه شــــــــــكوك إزاء ما إذا كان قد مت اســــــــــتيفاء 
الشرط املســــــــــبق املتعلق بعدم التمكن من االتفاق على تنظيم التحكيم، 
املنصــــــــــوص عليه يف املادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب  وثالثًا، يعترب 
أن رفض احملكمة النظر يف النزاع بشأن قواعد القانون العريف ال مربر له، 
وأنه كان ينبغي للمحكمة أن حتكم على أســــــــــاس جوهر مطالبة بلجيكا 

يف ذلك الصدد 
وال يتفــــــــــق القاضي اخلاص ســــــــــور مع موقف احملكمــــــــــة إزاء مقبولية 
عريضة بلجيكا  فاحملكمة تستند يف حكمها إىل وجود التزام ذي حجية 
مطلقــــــــــة جتاه الكافة على الدول األطــــــــــراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب: 
أن تقدم إىل ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض احملاكمة األشخاص املشتبه فيهم 
املوجودين يف أراضيها  وبذلك يســــــــــمح ألّي دولة طرف، باالســــــــــتناد 
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إىل ذلك األســــــــــاس وحــــــــــده، أن تطلب من أّي دولــــــــــة طرف أخرى مل 
متتثــــــــــل لذلك االلتــــــــــزام بوقف انتهاكها له  ففي املقام األول، يشــــــــــري إىل 
أن بلجيكا أقامت يف البداية مطالبتها على أســــــــــاس االختصاص اجلنائي 
السليب، ولكن احملكمة استبعدت النظر فيها على هذا األساس  وعالوة 
على ذلك، ويف حني يشدد القاضي اخلاص سور على أن حظر التعذيب 
هو التزام ال جيوز انتهاكه والتزام ذي حجية مطلقة جتاه الكافة على حّد 
ســــــــــواء، يرى أن الطابع املتعلق بااللتــــــــــزام ذي احلجية املطلقة جتاه الكافة 
من هذا االلتزام ال يشــــــــــمل مجيع االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية، 
وال ســــــــــيما االلتزام بإقامة دعوى  وميكــــــــــن فقط لفئات معينة من الدول 
األطــــــــــراف ذات املصلحة املطالبة حبقها يف ذلك الصدد، وهذا ال ينطبق 
على بلجيكا  وأشــــــــــار إىل القواعد العامة لتفسري املعاهدات، فشدد على 
الصعوبات املواجهة يف صياغة مفهوم االلتزام هذا، الذي جيري تأكيده 
أكثر من إثباته، وعدم وجود ممارســــــــــة ذات صلة من األطراف مبا يدعم 
موقف احملكمة بشــــــــــأن هذه النقطة، على الرغم من مرور 25 عامًا على 
بــــــــــدء نفاذ االتفاقية  وخيلص إىل أنه يتعني على الســــــــــنغال إحالة القضية 
 إىل ســــــــــلطاهتا املختصة لغرض حماكمة السيد حسني حربي، ولكن هذا 

ال يعطي بلجيكا حقًا ميكنها أن تطالب به السنغال 
ويف ما يتعلق جبوهر القضية، يتفق القاضي اخلاص سور مع موقف 
احملكمة اليت خلصت إىل أن السنغال قد انتهكت االلتزام املنصوص عليه 
يف الفقــــــــــرة 2 من املادة 6 من اتفاقية مناهضة التعذيب بشــــــــــأن “إجراء 
حتقيق أّويل للوقائع” فور العثور على شــــــــــخص يشتبه يف ارتكابه أعمال 
تعذيــــــــــب يف أراضيها  وهو يتفق أيضًا مع موقــــــــــف احملكمة بأن النزاع 
املتعلق بإقامة الســــــــــنغال اختصاصها مبوجب املادة 5 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب قد ســــــــــقط  ولكنه ال يتفق مع الفقــــــــــرة الفرعية 5 من منطوق 

احلكم اليت تقضي بأن الســــــــــنغال قد انتهكــــــــــت التزامها مبوجب الفقرة 
1 من املادة 7 من االتفاقية بشــــــــــأن إحالة القضية إىل سلطاهتا املختصة 
لغــــــــــرض احملاكمة  فهو يرى أن موضوع النزاع هو تأخر الســــــــــنغال يف 
إحالة القضية إىل ســــــــــلطاهتا املختصة لغــــــــــرض احملاكمة، ولكن ليس من 
املربر اعتبار هــــــــــذا التأخري انتهاكًا اللتزامها  فبعــــــــــد أن قدمت بلجيكا 
طلبهــــــــــا يف عام 2005، بدأت الســــــــــنغال اإلصالحات الالزمة لقانوهنا 
الداخلــــــــــي اليت أجريت عــــــــــام 2007، ووضعت حســــــــــني حربي حتت 
اإلقامة اجلربيــــــــــة، ومنعته من مغادرة أراضيها، وبــــــــــدأت عملية اإلعداد 
للمحاكمة  والفرتة اليت انقضت منذ تقدمي طلب بلجيكا ليست أطول 
مــــــــــن الوقت الذي اقتضته بلجيكا نفســــــــــها للتحقيق يف القضية  وعالوة 
على ذلك، فإن الســــــــــلطات الســــــــــنغالية، على املستوى احلكومي، تتخذ 
اخلطوات العملية لبــــــــــدء احملاكمة قريبًا  وقد طلبت التعاون الدويل هلذا 
الغــــــــــرض وحصلت عليه  وبناًء عليه، يعرب القاضي اخلاص ســــــــــور عن 
أســــــــــفه ألن احملكمة أقرت عدم وفاء السنغال بالتزامها يف هذا الصدد، 

وهي نتيجة تتجاهل وجود عملية قائمة بداًل من تشجيعها 

ومن هــــــــــذا املنطلق، فهو يتفق مع قــــــــــرار احملكمة املتخذ باإلمجاع، 
والــــــــــوارد يف الفقرة الفرعية 6 من املنطوق، بأنه جيب على الســــــــــنغال، 
دون مزيد من التأخري، إحالة قضية الســــــــــيد حسني حربي إىل سلطاهتا 

املختصة لغرض احملاكمة 

ويف اخلتام، يرى القاضي اخلاص ســــــــــور أنــــــــــه، وفقًا لالتفاقية، ليس 
من حق بلجيكا أن ُيســــــــــلَّم إليها حسني حربي، ويعرب عن أسفه لعدم 
ورود أّي بنــــــــــد يف املنطوق يف ما يتعلــــــــــق هبذا الطلب املقدم من بلجيكا 

يف استناجاهتا 
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195 - النزاع اإلقليمي وتعيين الحدود البحرية )نيكاراغوا ضد كولومبيا(

الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

يف 19 تشــــــــــرين الثاين/نوفمــــــــــرب 2012، أصــــــــــدرت حمكمة العدل 
الدولية حكمها يف القضية املتعلقة بالنزاع اإلقليمي والبحري )نيكاراغوا 

ضد كولومبيا( 
وكانت هيئة احملكمة مشــــــــــّكلة على النحــــــــــو التايل: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
وشوي، ودونوهيو، وسيبوتيندي؛ والقاضيان اخلاصان منساه، وكوت؛ 

ورئيس قلم احملكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق احلكم )الفقرة 251( على النحو التايل:

   “
إن احملكمة،

باإلمجاع،  )1(
تقضــــــــــي بســــــــــيادة مجهورية كولومبيــــــــــا على اجلــــــــــزر الواقعة يف 
ألبوركريكي، وباخو نويفا، واجلزر الصغرية املنخفضة الشــــــــــرقية - 
اجلنوبية الشرقية، وكوينتاسوينيو، ورونكادور، وسريانا، وسريانيا؛

بأغلبية أربعة عشر صوتًا مقابل صوت واحد،  )2(
تقــــــــــرر قبول النظر يف طلب نيكاراغوا الوارد يف البند أواًل )3( 
مــــــــــن مذكرهتا اخلتامية، الذي تطلب فيه من احملكمة أن تقرر وتعلن 
أن “شكل تعيني احلدود املناسب، ضمن اإلطار اجلغرايف والقانوين 
الذي تشــــــــــكله سواحل بّر كل من نيكاراغوا وكولومبيا، هو تعيني 
حدود اجلرف القاري الذي يتم مبوجبه تقاســــــــــم الطرفني بشــــــــــكل 

متساو لالستحقاقات املتداخلة املتعلقة باجلرف القاري”؛
املؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضاة أبراهام، وكيث، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وسيبوتيندي؛ 

والقاضيان اخلاصان منساه وكوت؛
املعارضون: القاضي أووادا؛

باإلمجاع،  )3(
تقضي بأنه ليس يف وســــــــــعها تأييد طلــــــــــب مجهورية نيكاراغوا 

الوارد يف البند أواًل )3( من مذكرهتا النهائية؛
باإلمجاع،  )4(

تقرر بأن مسار خط احلدود البحرية الوحيد الذي يعني حدود 
اجلرف القاري واملنطقــــــــــة االقتصادية اخلالصة العائدين إىل كل من 

مجهورية نيكاراغوا ومجهورية كولومبيا يكون على طول اخلطوط 
اجليوديسية اليت تصل بني النقاط واإلحداثيات التالية:

خط الطول غربًاخط العرض مشااًل

”35.7 ’46 ˚13  - 1”34.7 ’29 ˚81

”08.0 ’31 ˚13  - 2”59.4 ’45 ˚81

”15.8 ’03 ˚13  - 3”22.7 ’46 ˚81

”12.8 ’50 ˚12  - 4”22.6 ’59 ˚81

”28.8 ’07 ˚12  - 5”27.7 ’07 ˚82

”04.5 ’ 000 ˚12  - 6”57.8 ’57 ˚81

ومن النقطة 1، ميتد مسار خط احلدود البحرية جتاه الشرق مبوازاة 
خط العــــــــــرض )اإلحداثيــــــــــة 13˚ 46’ 35.7” مشااًل( حىت يصل 
إىل حــــــــــّد 200 ميل حبــــــــــري بدًءا من خطوط األســــــــــاس اليت يقاس 
عندها عــــــــــرض البحر اإلقليمي العائــــــــــد إىل نيكاراغوا  ومن النقطة 
6 )اإلحداثيتــــــــــان 12˚ 00’ 04.5” مشااًل و81˚ 57’ 57.8” 
غربًا(، اليت تقع عند غالف من األقواس ميتد حميطه 12 مياًل حبريًا 
حول ألبوركريكي، يســــــــــتمر مسار خط احلدود البحرية على طول 
 غــــــــــالف األقواس املذكــــــــــور حىت يصل إىل النقطــــــــــة 7 )اإلحداثيتان 
12˚ 11’ 53.5” مشــــــــــااًل و81˚ 38’ 16.6” غربًا( اليت تقع 
على اخلط املوازي الذي مير عرب أقصى نقطة يف اجلنوب على غالف 
األقواس الذي ميتد حميطه 12 مياًل حبريًا حول اجلزر الصغرية املنخفضة 
الشرقية - اجلنوبية الشرقية  مث يتبع خط احلدود مسار اخلط املوازي 
حــــــــــىت يصل إىل أقصى نقطة يف اجلنوب على غالف األقواس الذي 
ميتد 12 مياًل حبريًا حول اجلزر الصغرية املنخفضة الشرقية - اجلنوبية 
 الشــــــــــرقية عند النقطة 8 )اإلحداثيتــــــــــان 12˚ 11’ 53.5” مشااًل 
و81˚ 28’ 29.5” غربًا( ويســــــــــتمر على طول غالف األقواس 
 حــــــــــىت أقصى نقطة يف الشــــــــــرق )النقطــــــــــة 9 احملــــــــــددة باإلحداثيتني 
12˚ 24’ 09.3” مشااًل و81˚ 14’ 43.9” غربًا(  ومن تلك 
النقطة يسري خط احلدود مبوازاة خط العرض )اإلحداثية 12˚ 24’ 
09.3” مشااًل( حىت يصــــــــــل إىل حّد 200 ميل حبري من خطوط 

األساس اليت يقاس عندها البحر اإلقيمي العائد إىل نيكاراغوا؛
باإلمجاع،  )5(

تقرر أن مسار خط احلدود البحرية الوحيد حول كويتاسوينيو 
وسريانا يأخذ، تباعًا، مسار خط أقواس ميتد ملسافة 12 مياًل حبريًا 
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ُيقاس من املعلم QS 32 ومن االرتفاعات اليت تظهر عند اجَلْزر وتقع 
على مسافة 12 مياًل حبريًا من املعلم QS 32، و12 مياًل حبريًا من 
غالف األقواس الذي ُيقاس عند جزيرة ســــــــــريانا الصغرية املنخفضة 

وغريها من اجلزر الصغرية املنخفضة باملنطقة اجملاورة؛
باإلمجاع،  )6(

ترفــــــــــض طلب مجهوية نيكاراغوا الــــــــــوارد يف مذكراهتا النهائية 
والذي تطلب فيه من احملكمة أن تعلن أن كولومبيا ال تتصرف وفقًا 
اللتزاماهتا ألهنا متنع نيكاراغوا مــــــــــن الوصول إىل مواردها الطبيعية 

املوجودة شرقي خط الطول الثاين والثمانني والتصرف فيها 

*

*  *
وذيَّــــــــــل القاضي أووادا حكم احملكمة بــــــــــرأي خمالف؛ وذيَّل القاضي 
أبراهام حكم احملكمة برأي مستقل؛ وذيَّل القاضيان كيث وشوي حكم 
احملكمة بإعالنني؛ وذيَّلت القاضية دونوهيو حكم احملكمة برأي مستقل؛ 

وذيَّل القاضيان اخلاصان منساه وكوت حكم احملكمة بإعالنني 

*

*  *

املسار التارخيي لإلجراءات )الفقرات 1 - 17(
تشــــــــــري احملكمة إىل أنه يف 6 كانون األول/ديسمرب 2001 أودعت 
مجهورية نيكاراغوا )يشــــــــــار إليها فيما بعد “نيكاراغوا”( عريضة لدى 
قلــــــــــم احملكمة تطلب فيها إقامة دعوى ضد مجهورية كولومبيا )يشــــــــــار 
إليها فيما بعد “كولومبيا”( فيما خيتص بنزاع “بشــــــــــأن حقوق إقليمية 
وتعيني احلدود البحرية” غريب البحر الكاريبـي  وتشــــــــــري احملكمة أيضًا 
إىل أهنا أصدرت يف 13 كانون األول/ديســــــــــمرب 2007 حكمًا بصدد 
الدفــــــــــوع األّولية ضد اختصاص احملكمة اليت أعلنتها كولومبيا، وقضت 
فيــــــــــه باختصاصها، مبقتضى املادة احلادية والثالثــــــــــني من ميثاق بوغوتا، 
بأن تبت يف النزاع املتعلق بالســــــــــيادة على املعامل البحرية اليت يطالب هبا 
الطرفان، خالف جزر سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا 1، 

ويف النزاع املتعلق بتعيني احلدود البحرية بني الطرفني 

اجلغرافيا )الفقرات 18 - 24( أواًل - 
إن املنطقــــــــــة اليت توجد هبا املعامل البحرية حمل النزاع )اجلزر الصغرية 
املنخفضة ألبوركريكي، واجلزر الصغرية املنخفضة الشــــــــــرقية - اجلنوبية 
الشرقية، ورونكادور، وسريانا، وكويتاسوينيو، وسريانيا، وباخو نويفو( 

واملطلوب تعيني احلدود داخلها، تقع يف البحر الكاريبــي )انظر اخلريطة 
اجململة رقم 1: السياق اجلغرايف( 

السيادة )الفقرات 25 - 103( ثانيًا - 

مدى جواز متلك املعامل البحرية حمل النزاع  - 1
قبل تناول مســــــــــألة السيادة، يتعني على احملكمة أن تقرر مدى جواز 
متلــــــــــك املعامل البحرية  إن مــــــــــن األمور الراســــــــــخة يف القانون الدويل أن 
 مــــــــــن اجلائز متلك اجلزر مهما صغر حجمهــــــــــا  وعلى النقيض من ذلك، 
ال جيوز متلُّك االرتفاعات اليت تظهر عند اجَلْزر )معامل تعلو فوق املاء عند 
اجَلْزر وتكون مغمورة حتته عند املد(، رغم متتع دول شــــــــــاطئية بالسيادة 
على ارتفاعات تظهر عند اجَلْزر وتقع داخل حبرها اإلقليمي، وميكن أن 
توضــــــــــع تلك االرتفاعات يف االعتبار حتقيقًا ألغراض قياس عرض البحر 

اإلقليمي 
ويتفق الطرفــــــــــان على أن اجلزر الصغــــــــــرية املنخفضة ألبوركريكي، 
واجلزر الصغرية املنخفضة الشــــــــــرقية - اجلنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور، 
وســــــــــريانا، وسريانيا، وباخو نويفو تظل فوق املاء عند املد، ومن مث جيوز 
متلكهــــــــــا بوصفها من اجلزر  بيد أهنما ال يتفقان على ما إذا كان أّي من 
املعامل عند كويتاســــــــــوينيو ميكن أن يوصف بأنه من اجلزر  واحملكمة، إذ 
تأخذ يف احلســــــــــبان الدليل العلمي املودع مبلف القضية، ال ســــــــــيما تقرير 
خبري بشــــــــــأن كويتاسوينيو، تعول عليه كولومبيا، أعده الدكتور روبرت 
 QS 32 مسيث، تقضي بأن املعلم املشار إليه يف تقرير مسيث بوصفه املعلم
يعلو فوق املاء عند املد، ومن مث جيوز متلكه  وفيما خيتص باملعامل البحرية 
األخرى يف كويتاســــــــــوينيو، ترى احملكمة أن الدليل املقدم من كولومبيا 
ال يتســــــــــىن اعتباره كافيًا لتقرير أن أيًّا مــــــــــن تلك املعامل ميكن وصفه بأنه 
جزيرة، حســــــــــب التعريف الوارد يف القانون الدويل؛ وتقضي بأهنا جمرد 

ارتفاعات تظهر عند اجَلْزر 

السيادة على املعامل البحرية حمل النزاع  - 2
لدى تناول مســــــــــألة الســــــــــيادة على املعامل البحرية حمل النزاع، تنظر 
احملكمــــــــــة أواًل يف معاهدة عام 1928  وتالحــــــــــظ احملكمة أن كولومبيا 
حتظــــــــــى، مبقتضى أحــــــــــكام معاهدة عام 1928، بالســــــــــيادة على “جزر 
ســــــــــان أندريس، وبروفيدنســــــــــيا، وســــــــــانتا كاتالونيا، وعلى جزر أخرى 
وجــــــــــزر صغرية وسالســــــــــل صخور تشــــــــــّكل جــــــــــزًءا من أرخبيل ســــــــــان 
أندريس”  ولذا، فإن تناول مســــــــــألة الســــــــــيادة على املعامل البحرية حمل 
النزاع يســــــــــتدعي من احملكمة أن تتأكد أواًل من ماهي مكونات أرخبيل 
 ســــــــــان أندريس  وتالحظ احملكمة أن املــــــــــادة 1 من معاهدة عام 1928 
ال حتــــــــــّدد مكونــــــــــات األرخبيل  وفيما خيتص بربوتوكــــــــــول عام 1930 
املتعلق بتبادل التصديقات على معاهدة عام 1928، فإنه ال حيدد سوى 
 احلّد الغريب من أرخبيل سان أندريس عند خط الطول الثاين والثمانني، 
وال يلقــــــــــي ضوًءا على نطاق األرخبيل شــــــــــرقي خــــــــــط الطول املذكور  
وتالحظ احملكمة كذلك أن املــــــــــادة التارخيية املقدمة من الطرفني، تأييداً 
حلجج كل منهما، ال تلقي ضوًءا على مكونات أرخبيل سان أندريس  

يف حكمهــــــــــا لعام 2007 بشــــــــــأن الدفوع االبتدائيــــــــــة، رأت احملكمة أنه ليس لديها   1
االختصاص فيما يتعلق مبطالبة نيكاراغوا الســــــــــيادة على جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا 
وســــــــــانتا كاتالينا، ألن مسألة السيادة على هذه اجلزر الثالث قد مت حتديدها من قبل املعاهدة 
املتعلقة باملســــــــــائل اإلقليمية يف القضية بني كولومبيا ونيكاراغوا، املوقعة يف ماناغوا يوم 24 

آذار/مارس 1928، اليت اعرتفت نيكاراغوا بالسيادة الكولومبية على هذه اجلزر 
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وبوجه خاص ال تبني الســــــــــجالت التارخيية علــــــــــى وجه التحديد ما هي 
املعــــــــــامل اليت ُيعترب أهنا تشــــــــــّكل جزًءا من ذلــــــــــك األرخبيل  وجتد احملكمة 
أن ال معاهدة عام 1928 وال الســــــــــجالت التارخيية تقدم حتديداً قاطعًا 

ملكونات ذلك األرخبيل 
ولذلك يتعني على احملكمة، كي تقدم حاًل للنزاع املعروض عليها، 
فحص احلجــــــــــج واألدلة املقدمة من الطرفني دعمــــــــــًا ملطالب كل منهما 
بالســــــــــيادة اليت ال تســــــــــتند إىل مكونات األرخبيــــــــــل مبقتضى معاهدة عام 

 1928
ومــــــــــن مث تتحول احملكمة صوب مطالب الســــــــــيادة اليت يؤكد عليها 
 )uti possidetis juris( ”كال الطرفني استناداً إىل مبدأ “احليازة اجلارية
)مبدأ ترث مبوجبه الدول، عند االســــــــــتقالل، أراضي وحدود املقاطعات 
اليت كانت مستعمرة يف السابق(  وختلص احملكمة إىل أن مبدأ “احليازة 
اجلارية” )uti possidetis juris( ال يســــــــــاعد بقــــــــــدر كاف على إقرار 
الســــــــــيادة على املعامل البحرية حمل النزاع بني نيكاراغوا وكولومبيا، ألنه 
ليس هناك يف السجل التارخيي ما يبني بوضوح ما إذا كانت تلك املعامل 
تعود إىل املقاطعات اليت كانت مســــــــــتعمرة من نيكاراغوا وكولومبيا قبل 

أو لدى االستقالل عن أسبانيا 
وبعدئذ تنظر احملكمة فيما إذا كان ميكن إقرار الســــــــــيادة استناداً إىل 
“احليازة الفعلية” )effectivités( )تصرفات صادرة عن دولة ما وتتجلى 
فيها مظاهر ســــــــــلطتها على إقليم معــــــــــني(  وتالحظ احملكمة أن العريضة 
 )effectivités( ”املقدمــــــــــة من كولومبيا هى اليت تظهر “حيــــــــــازة فعلية
تؤكد ملكيتها الســــــــــابقة للمعــــــــــامل البحرية حمل النــــــــــزاع  وتنظر احملكمة 
يف شــــــــــىت مظاهر “احليــــــــــازة الفعليــــــــــة” )effectivités( اليت احتجت هبا 
كولومبيا وهي: اإلدارة العامة والتشــــــــــريع، وتنظيم األنشطة االقتصادية، 
واألشــــــــــغال العامة، وتدابري إنفاذ القانون، والزيارات وعمليات البحث 
واإلنقاذ البحرية، والتمثيل الدبلوماســــــــــي  واســــــــــتناداً إىل الدليل املودع 
مبلف القضيــــــــــة، يثبت للمحكمة أن كولومبيا قــــــــــد تصرفت على مدى 
 عقود طويلة بشــــــــــكل مستمر ومتســــــــــق باعتبار أهنا “مارست السيادة” 
)à titre de souverain( علــــــــــى املعامل البحرية حمل النزاع  إن ممارســــــــــة 
كولومبيا للســــــــــلطة الســــــــــيادية كانــــــــــت علنية، وليس مثــــــــــة دليل على أهنا 
ووجهــــــــــت بأّي احتجاج من جانب نيكاراغــــــــــو قبل عام 1969، لدى 
تبلور النزاع  وعــــــــــالوة على ذلك، فإن الدليل على ممارســــــــــة كولومبيا 
أعمــــــــــال اإلدارة فيما خيتص باجلزر يأيت على النقيض منه غياب أّي دليل 
على “ممارســــــــــة الســــــــــيادة” )à titre de souverain( عليها من جانب 
نيكاراغوا  وختلص احملكمــــــــــة إىل أن احلقائق تؤيد بقوة طلب كولومبيا 

السيادة على املعامل البحرية حمل النزاع 
وتالحظ احملكمة أيضًا أن مطلب كولومبيا يؤيده إىل حّد ما تصرف 
نيكاراغوا إزاء املعامل البحرية حمل النزاع، وممارســــــــــات الغري، واخلرائط، 

وإن كان ذلك ال يشّكل دلياًل على السيادة 
وختلــــــــــص احملكمة إىل ســــــــــيادة كولومبيا، وليــــــــــس نيكاراغوا، على 
 اجلــــــــــزر الواقعة يف ألبوركريكي، وباخو نويفا، واجلزر الصغرية املنخفضة 

الشــــــــــرقية - اجلنوبية الشرقية، وكويتاســــــــــوينيو، ورونكادور، وسريانا، 
وسريانيا 

مدى جواز قبول طلب نيكاراغو تعيني حدود جرف  ثالثًا - 
 قاري ميتد إىل مسافة أبعد من 200 ميل حبري 

)الفقرات 104 - 112(
تالحــــــــــظ احملكمة، من وجهة النظر الرمسيــــــــــة، أن الطلب املقدم من 
نيكاراغــــــــــوا يف البنــــــــــد أواًل )3( من مذكرهتا النهائيــــــــــة – تطلب فيه من 
احملكمة تعيني حّد قاري يتقاسم مبوجبه الطرفان بالتساوي االستحقاقات 
املتداخلة على اجلرف القاري العائد لكال الطرفني )انظر اخلريطة اجململة 
رقــــــــــم 2: طلب نيكاراغوا تعيني احلدود( – هو طلب جديد فيما يتعلق 
باملطالب املقدمة يف العريضة واملذكرة، اللتني ُطلب فيهما من احملكمة أن 
تعني “احلّد البحري الوحيد” بني املناطق العائدة إىل كل من نيكاراغوا 
وكولومبيا من اجلرف القــــــــــاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة، وذلك يف 
شكل خط وسط بني ساحلي الرب العائدين إىل الدولتني  بيد أن احملكمة 
ليســــــــــت مقتنعة مبقولــــــــــة كولومبيا أن ذلك الطلــــــــــب املنقح يغري موضوع 
النزاع املعروض علــــــــــى احملكمة  إن كون طلب نيكاراغوا متديد اجلرف 
القــــــــــاري طلبًا جديــــــــــداً ال جيعل الطلب يف حّد ذاته غــــــــــري جائز القبول  
وتتمثــــــــــل وجهة نظر احملكمة يف أن طلب متديــــــــــد اجلرف القاري يدخل 
ضمن النــــــــــزاع القائم بني الطرفني فيما يتعلق بتعيني احلدود البحرية وال 
ميكــــــــــن القول بأنه يغري موضوع النــــــــــزاع  وعالوة على ذلك، فهو ينبثق 
مباشــــــــــرة من النزاع  وختلص احملكمة إىل أن الطلب الوارد يف البند أواًل 

)3( من العريضة النهائية املقدمة من نيكاراغو جائز القبول 

النظر يف طلب نيكاراغوا تعيني حدود اجلرف القاري  رابعًا - 
 املمتد إىل مسافة أبعد من 200 ميل حبري 

)الفقرات 113 - 131(
تتحول احملكمة إىل مســــــــــألة ما إذا كانت يف وضع ميكنها من تعيني 
احلدود البحرية بني اجلرف القاري املطلوب متديده والعائد إىل نيكاراغوا 
واجلرف القاري العائد إىل كولومبيا حســــــــــب طلب نيكاراغوا يف البند 
أواًل )3( مــــــــــن مذكرهتا النهائية  وتالحظ احملكمة أن كولومبيا مل تنضم 
كدولة طرف إىل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ولذا فإن القانون 
الذي يسري على هذه القضية هو القانون الدويل العريف  وتعترب احملكمة 
أن تعريــــــــــف اجلرف القاري املبــــــــــني يف الفقرة 1 من املادة 76 من اتفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار يشــــــــــّكل جــــــــــزًءا من القانون الدويل العريف  
وبالنظر إىل أن احملكمة تقتصر مهمتها يف هذه املرحلة على فحص ما إذا 
كانت يف وضع ميكنها من تعيني حدود اجلرف القاري، حســــــــــب طلب 
نيكاراغوا، فإهنا ليســــــــــت حباجة إىل أن تقرر مــــــــــا إذا كان هناك أحكام 
أخرى يف املادة 76 من االتفاقية تشكل جزءا من القانون الدويل العريف  
وتالحــــــــــظ احملكمة كذلك أهنا صرحــــــــــت يف القضية املتعلقة بالنزاع 
اإلقليمــــــــــي والبحري بني نيكاراغــــــــــوا وهندوراس يف البحــــــــــر الكاريـبـــي 
)نيكاراغــــــــــوا ضد هندوراس(، بأن “أي طلب حبقوق يف اجلرف القاري 
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إىل مسافة أبعد من 200 ميل حبري ]من جانب دولة طرف يف اتفاقية 
األمــــــــــم املتحدة لقانون البحــــــــــار[ يتعني أن يكون وفقــــــــــًا للمادة 76 من 
االتفاقية، وأن تستعرضه جلنة حدود اجلرف القاري املنشأة مبوجب تلك 
االتفاقية”  وبالنظر إىل اهلدف والغرض من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار، حســــــــــب املبني يف الديباجة، فإن كون كولومبيا ليست طرفًا يف 
االتفاقية ال يعفي نيكاراغوا من التزاماهتا مبقتضى املادة 76 من االتفاقية  
وتالحــــــــــظ احملكمة أن نيكاراغوا مل تقدم إىل اللجنة ســــــــــوى “معلومات 
أّولية” ال تفي، حسب اعرتافها، باملتطلبات اليت متكن اللجنة من تقدمي 

توصية فيما يتصل بإقامة حدود خارجية للجرف القاري 
وحيــــــــــث إن احملكمة مل تتلــــــــــق معلومات أخــــــــــرى، فإهنا تقضي بأن 
نيكاراغوا مل تثبت، يف الدعوى احلالية، أهنا متتلك حافة قارية متتد مسافة 
بعيدة تكفي للتداخل مع اســــــــــتحقاق كولومبيا يف اجلرف القاري املمتد 
ملسافة 200 ميل حبري مقاسة من بر ساحل كولومبيا  ولذا فإن احملكمة 
ليســــــــــت يف وضع ميكنها من تعيني خط احلدود البحرية حســــــــــب طلب 
نيكاراغوا، وختلص إىل أنه ال ميكن تأييد طلب نيكاراغوا الوارد يف البند 

أواًل )3( من مذكرهتا النهائية 

خامسًا - خط احلدود البحرية )الفقرات 132 - 247(

املهمة املنوطة باحملكمة اآلن  - 1
يف ضــــــــــوء القرار الذي اختذته احملكمة فيما يتعلق خبط تعيني احلدود 
البحرية املقرتح مــــــــــن نيكاراغوا يف البند أواًل )3( من مذكرهتا النهائية، 
فإنه يتعني عليها النظر يف الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه تعيني تلك 
احلــــــــــدود البحرية  وتالحظ احملكمة أن كولومبيا طلبت، من جانبها، أن 
يكون تعيني حــــــــــدود املنطقة االقتصادية اخلالصــــــــــة واجلرف القاري بني 
نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا عن طريق إقامة خط حــــــــــدود حبرية وحيد، ُيقام 
كخط وسط بني اجلزر الناتئة العائدة إىل نيكاراغوا وجزر أرخبيل سان 
أندريس )انظر اخلريطة اجململة رقم 3: طلب كولومبيا تعيني احلدود( 

وتالحــــــــــظ احملكمــــــــــة أن هناك تداخاًل بني اســــــــــتحقاق نيكاراغوا يف 
اجلــــــــــرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة، يف حدود مســــــــــافة 200 
ميل حبري من ســــــــــاحل برها واجلزر اجملاورة له، واســــــــــتحقاق كولومبيا 
يف اجلــــــــــرف القــــــــــاري واملنطقة االقتصادية اخلالصــــــــــة النابع من اجلزر اليت 
قضت احملكمة بسيادة كولومبيا عليها  ومن مث، فما زالت احملكمة، رغم 
قرارها املتعلق بالبند أواًل )3( من املذكرة النهائية املقدمة من نيكاراغوا، 
مطلوب منها تعيني احلدود بني االســــــــــتحقاقات البحرية املتداخلة العائدة 
إىل كولومبيا ونيكاراغوا يف حدود مســــــــــافة 200 ميل حبري من ساحل 

نيكاراغوا 

القانون الساري  - 2
حســــــــــب ما أشارت إليه احملكمة بالفعل، فإن القانون الساري على 
تعيــــــــــني احلدود املذكــــــــــور هو القانون الدويل العــــــــــريف  وتعترب احملكمة أن 
مبــــــــــادئ تعيني احلدود البحرية املنصوص عليها يف املادتني 74 و83 من 

النظــــــــــام القانوين للجزر املبني يف املادة 121 مــــــــــن اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار تعكس أحكام القانون الدويل العريف 

السواحل املعنية  - 3
تبدأ احملكمة بتحديد السواحل املعنية العائدة للطرفني، أّي السواحل 
اليت تتداخــــــــــل بروزاهتا  وبعد إجياز مواقف الطرفني إزاء ســــــــــواحل كل 
منهمــــــــــا )انظر اخلريطة اجململة رقم 4: الســــــــــواحل املعنية واملنطقة املعنية 
حســــــــــب املقدم من نيكاراغوا، واخلريطة اجململة رقم 5: السواحل املعنية 
واملنطقة املعنية حســــــــــب املقدم من كولومبيا(، تشرع احملكمة يف إعالن 

ما قررته 
بالنسبة لنيكاراغوا، تقضي احملكمة بأن الساحل املعين هو ساحلها 
بكامله فيما عدا االمتداد القصري للساحل قرب بونتا دي بريالس، الذي 
يتجه صوب اجلنوب، ومن مث ال يدخل يف منطقة االستحقاقات احملتمل 
تداخلهــــــــــا  وتعترب احملكمة أيضًا أن اســــــــــتحقاق نيكاراغوا يف جرف قار 
ومنطقة اقتصادية خالصة يف حدود مسافة 200 ميل حبري يتعني قياسه 
من اجلزر الناتئة بســــــــــاحل نيكاراغوا  وحيث إن الســــــــــواحل اليت تواجه 
الشرق يف جزر نيكاراغوا تتوازى مع الرب، فهي، من مث، ليست مضافة 
إىل طول الســــــــــاحل املعين، رغم أهنا متثل جزًءا من خطوط األساس اليت 

ُيقاس عندها استحقاق نيكاراغوا 
وبالنسبة لكولومبيا، فبالنظر إىل عدم تأييد احملكمة طلب نيكاراغوا 
احلق يف جرف قاري اســــــــــتناداً إىل االمتداد الطبيعي، فإن احملكمة معنية 
فحســــــــــب يف الدعوى احلالية باســــــــــتحقاقات كولومبيا اليت تتداخل مع 
استحقاقات نيكاراغوا يف جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة يف نطاق 
مسافة 200 ميل حبري من ساحلها  وحيث إن ساحل بر كولومبيا ال 
ينشأ عنه أّي اســــــــــتحقاقات يف تلك املنطقة، فإنه ال ميكن اعتباره، تبعًا 
لذلك، جزًءا من الساحل املعين يف األغراض احلالية  ومن مث فإن ساحل 
كولومبيا املعين ينحصر يف سواحل اجلزر اخلاضعة لسيادة كولومبيا اليت 
تواجه بر نيكاراغوا  وحيث إن منطقة االســــــــــتحقاقات احملتمل تداخلها 
متتد بعيداً صوب شــــــــــرق اجلزر الكولومبية، فإن احملكمة تعترب أن كامل 
اخلط الســــــــــاحلي علــــــــــى طول تلك اجلزر هو الــــــــــذي يتعني أن يؤخذ يف 
االعتبار، وليس جمرد السواحل اليت تواجه الغرب  ومن الواضح أن أهم 
اجلزر هي جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالونيا  وتعترب 
احملكمة أيضًا أن سواحل اجلزر الصغرية املنخفضة ألبوركريكي، واجلزر 
الصغرية املنخفضة الشــــــــــرقية - اجلنوبية الشرقية، ورونكادور، وسريانا 
يتعني اعتبارها جزًءا من الساحل املعين  بيد أن احملكمة استبعدت جزر 
كويتاسوينيو، وسريانيا، وباخو نويفو لدى حتديد الساحل املعين العائد 

لكولومبيا 
ومن مث فإن أطوال الساحلني املعنيني مها 531 كيلومرتاً )نيكاراغوا( 
و65 كيلومــــــــــرتاً )كولومبيــــــــــا(، بنســــــــــبة قدرها حــــــــــوايل 1: 8.2 لصاحل 
نيكاراغوا )انظر اخلريطة اجململة رقم 6: الساحالن املعنيان احملّددان من 

احملكمة( 
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املنطقة البحرية املعنية  - 4
تنظر احملكمة بعد ذلك يف نطاق املنطقة البحرية املعنية اليت تتداخل 
هبا االستحقاقات احملتملة العائدة للطرفني  وتبدأ احملكمة بتبيان مواقف 
الطرفني بصدد املنطقة البحرية املعنية )انظر: اخلريطتان اجململتان رقم 4 

ورقم 5( قبل البت يف ذلك 
وتشــــــــــري احملكمــــــــــة إىل أن املفهوم القانوين الســــــــــاري على “املنطقة 
املعنيــــــــــة” يتعني أخذه يف احلســــــــــبان كجزء من منهجيــــــــــة تعيني احلدود 
البحرية  ورهنًا بتشــــــــــكيلة السواحل املعنية يف الســــــــــياق اجلغرايف العام، 
فإن املنطقة املعنية قد تتضمن مســــــــــاحات حبريــــــــــة معينة وال يدخل فيها 
مساحات أخرى ال متت بصلة بالقضية قيد البحث  وإضافة إىل ذلك، 
يكــــــــــون للمنطقة املعنية أمهيتها عندما تشــــــــــرع احملكمة يف التحقق مما إذا 
كان اخلــــــــــط الذي أقامته ســــــــــيفضي إىل عدم التناســــــــــب  بيد أن احملكمة 
تؤكد أن حســــــــــاب مســــــــــاحة املنطقة املعنية ال يعين ضمنًا ضرورة كونه 
دقيقًا ولكنه تقريبــي فحســــــــــب، وأن اهلدف من تعيني احلدود هو حتقيق 

اإلنصاف، وليس توزيع املناطق البحرية بالتساوي 
وتتألف املنطقة املعنية يف ذلك اجلزء من احليز البحري الذي تتداخل 
عنده االســــــــــتحقاقات احملتملة العائدة للطرفــــــــــني  وبناًء عليه، متتد املنطقة 
املعنية من ســــــــــاحل نيكاراغوا إىل خط يف الشرق ميتد مسافة 200 ميل 
حبري انطالقــــــــــًا من خطوط األســــــــــاس اليت ُيقاس عندهــــــــــا عرض البحر 
اإلقليمي العائد إىل نيكاراغوا  وحيث إن نيكاراغوا مل خُتطر بعد األمني 
العام مبوقع خطوط األساس املذكورة حسب الفقرة 2 من املادة 16 من 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، فإنه ال ميكن تعيني اخلط الشــــــــــرقي 

من املنطقة املعنية إاّل على حنو تقريبــي 
ويف كال الشــــــــــمال واجلنوب تندرج مصاحل للغري  ففي الشــــــــــمال، 
هنــــــــــاك خط حدود بــــــــــني نيكاراغوا وهنــــــــــدوراس، أقرته احملكمة باحلكم 
الذي أصدرته يف 8 تشــــــــــرين األول/أكتوبر 2007، وخط حدود حبرية 
بني كولومبيا وجامايكا أُنشــــــــــئ عام 1993 من خالل اتفاق مشــــــــــرتك  
وأُنشئت أيضًا بني كولومبيا وجامايكا “منطقة حمكومة بنظام مشرتك” 
)منطقة اتفقت كولومبيا وجامايكا على أن يتقامسا فيها جهود التنمية، 
بداًل مــــــــــن تعيني احلدود بينهما(  ويف اجلنــــــــــوب، هناك خط حدود بني 
كولومبيا وبنما أنشــــــــــئ عماًل باتفاق ثنائي ُوقع عام 1976 وبدأ نفاذه 
عام 1977  وهناك أيضًا خط حدود بني كولومبيا وكوستاريكا أنشئ 

عام 1977 مبقتضى اتفاق ثنائي، مل ُيصدق عليه بعد 
وتالحظ احملكمة أنــــــــــه يف حني أن االتفاقات املربمة بني كولومبيا، 
من جانب، وبنما وجامايكا وكوســــــــــتاريكا، مــــــــــن جانب آخر، تتعلق 
بالعالقات القانونية بني أطراف تلــــــــــك االتفاقات، فإن تلك االتفاقات 
 res inter alios( متثل بالنســــــــــبة لنيكاراغوا اتفاقات مـــــــــــــربمة بني أغيار
acta(  وبناًء عليه، ال يؤثر أّي من تلك االتفاقات يف حقوق والتزامات 
نيكاراغوا إزاء بنما وجامايكا وكوستاريكا؛ وال تفرض التزامات على 
كاهل بنما وجامايكا وكوســــــــــتاريكا إزاء نيكاراغوا، وال ختوهلا حقوقًا 
إزاءها  ويستتبع ذلك أن احملكمة ال تقصد ضمنًا تعيني أو إنفاذ حقوق 

والتزامات قد تكون قائمة بني نيكاراغوا وأّي من تلك الدول الثالث  
بيــــــــــد أن وضع هنــــــــــدوراس خمتلف إىل حّد مــــــــــا  إذ إن خط احلدود بني 
هندوراس ونيكاراغـــــوا قد أُنشــــــــــئ حبكم أصدرته احملكمة عام 2007، 
رغم أن نقطة النهاية يف ذلك اخلط مل تتقرر بعد  وليس بوسع نيكاراغو 
اكتساب حقوق هلا مشال ذلك اخلط، وليس بوسع هندوراس اكتساب 
حقــــــــــوق هلا جنوبه  ومع ذلك فإن احملكمة مطالبة بأن تأخذ يف االعتبار 
حقوق الغــــــــــري يف املرحلة النهائية من تعيني احلــــــــــدود، وليس يف املرحلة 
األّولية اليت حُتدد خالهلا املنطقة املعنية  غري أنه إذا أريد حتقيق فائدة من 
وراء حتديد املنطقة املعنية، وإن كان تقريبيًا، فإنه من الضروري وجود 
بعــــــــــض اإلدراك للمطالب الفعلية واحملتملة من ِقبــــــــــل الغري  ويف القضية 
احلاليــــــــــة، هناك قدر كبــــــــــري من االتفاق بني الطرفــــــــــني على تبعات تلك 
املهمــــــــــة  فقد وافقت نيكاراغوا وكولومبيا على أن املنطقة اليت تتداخل 
فيها استحقاقاهتما ال متتد فيما وراء احلدود اليت تقررت بالفعل بني أي 

منهما ودولة أخرى  

وتشــــــــــري احملكمة إىل أن املنطقة املعنيــــــــــة ال ميكن أن متتد إىل ما وراء 
املنطقة اليت تتداخل عندها استحقاقات الطرفني  وبناًء عليه، إذا مل يكن 
ألّي من الطرفني استحقاقات يف منطقة بعينها، سواء بسبب إبرام اتفاق 
مع دولة أخرى، أو بســــــــــبب وقوع تلــــــــــك املنطقة فيما وراء خط حدود 
مت تعيينــــــــــه قانونــــــــــًا بني ذلك الطرف ودولة أخــــــــــرى، فإنه ال ميكن اعتبار 
تلك املنطقــــــــــة جزًءا من املنطقة املعنية يف األغــــــــــراض احلالية  وحيث إن 
كولومبيا ليس لديها استحقاقات حمتملة جتاه جنوب وشرق احلدود اليت 
اتفقت عليها مع بنما وكوســــــــــتاريكا، فإن املنطقة املعنية ال ميكن أن متتد 
فيما وراء تلك احلدود  وإضافــــــــــة إىل ذلك، رغم أن “املنطقة احملكومة 
بنظام مشــــــــــرتك” بني كولومبيا وجامايكا هــــــــــي منطقة اتفقت الدولتان 
علــــــــــى أن تتقامسا التنميــــــــــة فيها، بداًل من تعيني حدودهــــــــــا، فإن احملكمة 
تعترب أن تلك املنطقة يتعني معاملتها على أهنا تقع خارج املنطقة املعنية  
وتالحظ احملكمة أن أكثر من نصف “املنطقة احملكومة بنظام مشــــــــــرتك” 
)وكذلك جزيرة باخو نويفو واملياه الواقعة يف نطاق دائرة حوهلا نصف 
قطرها 12 مياًل حبريًا( يقع على مســــــــــافة أكثر من 200 ميل حبري من 
نيكاراغوا، ومن مث ال ميكن أن تشكل جزًءا من املنطقة املعنية بأّي حال 
من األحوال  وتشري أيضًا إىل أنه مل يدع أّي من كولومبيا أو نيكاراغوا 
)علــــــــــى األقل يف معظــــــــــم الدفوع املقدمة منها(، بأنــــــــــه ينبغي إدارج تلك 
املنطقة يف املنطقة املعنية  ورغم أن جزيرة سريانيا واملياه الواقعة يف نطاق 
دائــــــــــرة حوهلا نصف قطرها 12 مياًل حبريًا، قد اســــــــــتبعدتا من “املنطقة 
احملكومة بنظام مشرتك”، فإن احملكمة تعتربمها أيضًا خارج نطاق املنطقة 
املعنية حتقيقًا ألغراض القضية احلالية، بالنظر إىل االســــــــــتحقاقات احملتملة 

جلامايكا وألن الطرفني مل يدفع أّي منهما خبالف ذلك 

ولذلــــــــــك ختلص احملكمة إىل أن خط حــــــــــدود املنطقة املعنية يتبع يف 
الشمال مسار خط احلدود البحرية بني نيكاراغوا وهندوراس، املُعنيَّ يف 
قرار احملكمة الصادر يف 8 تشرين األول/أكتوبر 2007، حىت يصل إىل 
خط العرض 16 درجة مشااًل  وهو يواصل بعد ذلك االجتاه شرقًا حىت 
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يصل إىل خط حدود “املنطقة احملكومة بنظام مشــــــــــرتك” بني كولومبيا 
وجامايــــــــــكا  ومن تلك النقطة، يتبع مســــــــــار خط حــــــــــدود تلك املنطقة، 
مبتعداً عن خط طولـــه 12 مياًل حبريًا من سريانيا، حىت يتقاطع مع خط 
طولــــــــــه 12 مياًل حبريــــــــــًا من نيكاراغوا  ويف اجلنــــــــــوب، يبدأ خط حدود 
املنطقة املعنية يف الشرق عند النقطة اليت يتقاطع عندها اخلط املمتد ملسافة 
200 ميل حبري من نيكاراغوا مع اخلط املتفق عليه بني كولومبيا وبنما  
وبعد ذلك يتجه مسار خط احلدود بني كولومبيا وبنما حنو الغرب حىت 
يصل إىل اخلط املتفق عليه بني كولومبيا وكوستاريكا  وهو يتبع مسار 
ذلك اخلط غربًا مث مشااًل حىت يتقاطع مع خط نظري متســــــــــاوي األبعاد 
بني ســــــــــاحلي كوســــــــــتاريكا ونيكاراغو  )انظر اخلريطة اجململة رقم 7: 

املنطقة البحرية املعنية احملددة من احملكمة( 
ومن مث فإن مســــــــــاحة املنطقة املعنية املخططة على ذلك النحو تبلغ 

تقريبـــــًا 280 209 كيلومرتاً مربعًا 

االستحقاقات الناشئة عن املعامل البحرية  - 5
يتفق الطرفان على أن جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا 
كاتالونيا خمول هلا احلق يف حبر إقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف 
قاري  ومن حيث املبدأ، خيول ذلك االســــــــــتحقاق االمتداد إىل مســــــــــافة 
200 ميــــــــــل حبري يف كل اجتــــــــــاه  ويثور اخلالف بــــــــــني الطرفني بصدد 
االســــــــــتحقاقات اليت قد تنشأ عن اجلزر الصغرية املنخفضة ألبوركريكي، 
واجلزر الصغرية املنخفضة الشــــــــــرقية - اجلنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور، 

وسريانيا، وباخو نويفو 
وتبــــــــــدأ احملكمة بالتذكري بأن ســــــــــريانيا وباخــــــــــو نويفو تقعان خارج 
املنطقة املعنية بشكلها احملّدد يف الفرع السابق من احلكم، وبناًء على ذلك 
 فليــــــــــس مطلوبًا يف الدعوى احلالية حتديد نطاق اســــــــــتحقاقاهتما البحرية  
وفيما خيتص باجلزر الصغرية املنخفضــــــــــة ألبوركريكي، واجلزر الصغرية 
املنخفضة الشــــــــــرقية - اجلنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور وسريانا، تالحظ 
احملكمــــــــــة أن القانون الدويل يقرر اليوم عــــــــــرض البحر اإلقليمي املخول 
للدولة الشــــــــــاطئية حق حتديد مسافته مبقدار 12 مياًل حبريًا  ولذلك فإن 
تلــــــــــك املعــــــــــامل خمّول هلا احلق يف حبر إقليمي ميتد ملســــــــــافة 12 مياًل حبريًا، 
بصــــــــــرف النظر عن مــــــــــدى دخوهلا يف نطاق االســــــــــتثناء املبني يف الفقرة 
3 مــــــــــن املادة 121 من اتفاقية األمم املتحــــــــــدة لقانون البحار  وال ترى 
احملكمة أن مــــــــــن الضروري تعيني وضع دقيق للجــــــــــزر األصغر حجمًا، 
حيث إن أّي استحقاق يف حيز حبري ميكن أن حتصل عليه داخل املنطقة 
املعنية )خارج البحر اإلقليمي( ســــــــــيتداخل تداخاًل تامًا مع االستحقاق 
يف جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة حتصل عليه جزر سان أندريس، 

وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا 
وتقضي احملكمة بأن كولومبيا خمولة احلق يف حبر إقليمي ميتد ملسافة 
12 ميــــــــــاًل حبريًا حــــــــــول املعلم QS 32 يف كويتاســــــــــوينيو  وعالوة على 
ذلك، فــــــــــإن كولومبيا خمّولة، لدى قياس عــــــــــرض حبرها اإلقليمي، احلق 
يف اســــــــــتعمال تلك املرتفعات اليت تظهر عند اجلْزر يف نطاق مسافة 12 

ميــــــــــاًل حبريًا من املعلم QS 32  وتالحظ احملكمة أهنا مل تتلق من أّي من 
الطرفــــــــــني ما يفيد بأن املعلم QS 32 أكثــــــــــر من جمرد صخرة غري صاحلة 
بذاهتا لسكىن لإلنسان أو إقامة حياة اقتصادية مبقتضى الفقرة 3 من املادة 
121 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، ومن مث ال خُيول هلذا املعلم 

استحقاق يف جرف قار أو منطقة اقتصادية خالصة 

وسيلة تعيني احلدود  - 6
تتبع احملكمة، يف تعيني احلدود، منهجية من ثالث مراحل مطبقة يف 
سوابقها القضائية  ففي املرحلة األول، تعنيِّ احملكمة خط حدود مؤقت 
بني أراضي األطراف )مبا يف ذلك أراضي اجلزر(  وُيقام اخلط باستعمال 
أنســــــــــب نقاط األساس على سواحل األطراف  ويف املرحلة الثانية، تنظر 
احملكمــــــــــة فيما إذا كان هناك أّي ظروف معينة قد تســــــــــتدعي تعديل أو 
زحزحة اخلط املؤقت املتســــــــــاوي األبعاد أو الوســــــــــط للتوصل إىل نتيجة 
منصفة  ويف املرحلة الثالثة واألخرية، تتحقق احملكمة من مدى التناسب 
حيــــــــــث تقيِّم ما إذا كان إقامة اخلط، بعد تعديله أو زحزحته، يفضي إىل 
عدم التناسب بشــــــــــكل ظاهر يف نصيب كل طرف قياسًا على الساحل 

املعين اخلاص به 

البت يف نقاط األساس وإقامة خط وسط مؤقت  - 7
بالنسبة لساحل نيكاراغوا، تستعمل احملكمة نقاط أساس تقع على 
سلســــــــــلة صخور أدنربة، واجلزيرة الصغرية املنخفضــــــــــة مويرتو، واجلزر 
الصغرية املنخفضة ميسكيتوس، واجلزيرة الصغرية املنخفضة نيد توماس، 

وروكا تريا، وجزيرة كورن الصغرى، وجزيرة كورن الكربى 
 أما بالنسبة لســــــــــاحل كولومبيا، فإن احملكمة ترى أن كويتاسوينيو 
ال ينبغي أن تكون جزًءا من خط الوســــــــــط املؤقت  إذ إن اجلزء الثابت 
أنه يبقى منها فوق املياه عند املد ضئيل، تبلغ مساحته بالكاد مياًل مربعًا 
واحداً  إن وضع نقاط األساس على كل املعامل البحرية الصغرى سوف 
يشــــــــــوه اجلغرافية املعنية، لذا من األنسب جتاهلها لدى إقامة خط الوسط 
املؤقــــــــــت  وتتثمل وجهة نظر احملكمة يف أنه ال ينبغي كذلك وضع نقطة 
أســــــــــاس على سريانا أو لو كاي  ولذلك، ستكون مواقع نقاط األساس، 
على جانب كولومبيا، يف جزر ســــــــــانتا كاتالينا، وبروفيدنســــــــــيا، وسان 

أندريس، ويف اجلزر الصغرية املنخفضة ألبوركريكي 
ولذلــــــــــك فإن خط الوســــــــــط املؤقت املقام من هاتــــــــــني اجملموعتني من 
نقاط األساس حمكوم يف الشمال بنقاط األساس النيكاراغوية على سلسلة 
صخــــــــــور أدنربة، واجلزيــــــــــرة الصغرية املنخفضة مويرتــــــــــو، واجلزر الصغرية 
املنخفضة ميســــــــــكيتوس، ونقاط األســــــــــاس الكولومبية على سانتا كاتالينا 
وبروفيدنســــــــــيا، ويف الوســــــــــط بنقاط األســــــــــاس على جزيــــــــــريت نيد توماس 
وروكا تريا العائدتني إىل نيكاراغوا، وجزيريت بروفيدنسيا وسان أندريس 
العائدتني إىل كولومبيا، ويف اجلنوب بنقاط األساس العائدة إىل نيكاراغوا 
على جزيريت كورن الصغرى وكورن الكربى، ونقاط األســــــــــاس العائدة 
إىل كولومبيا على سان أندريس، واجلزر الصغرية املنخفضة ألبوركريكي  

)انظر اخلريطة اجململة رقم 8: إقامة خط الوسط املؤقت( 
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الظروف املعتربة  - 8
تالحــــــــــظ احملكمة أن الطرفني احتجا بعدة ظروف خمتلفة ارتأيا أهنا 
معتربة يف التوصل إىل حل منصف، وتنظر فيها احملكمة بدورها اآلن 

ألف - التباين يف أطوال السواحل املعنية
تبدأ احملكمة مبالحظة أن التباين اجلوهري القائم يف أطوال اخلطوط 
الســــــــــاحلية اليت تعود إىل كل من الطرفني قد يكون عاماًل ينبغي أخذه 
يف االعتبار هبــــــــــدف تعديل أو زحزحة خط تعيني احلدود املؤقت  ففي 
القضيــــــــــة احلالية، يبلغ التباين بني الســــــــــاحل املعين العائــــــــــد إىل كولومبيا 
وذلك العائد إىل نيكاراغوا قرابة 1: 8.2  وميثل ذلك بال شــــــــــك تباينًا 
كبرياً وترى احملكمة أنه يستلزم تعديل اخلط املؤقت أو زحزحته، خاصة 

بالنظر إىل التداخل يف املناطق البحرية الكائنة شرقي جزر كولومبيا 

باء - السياق اجلغرايف الشامل
تعتقد احملكمة أنه ال ينبغي إعطاء أّي وزن إىل مقولة نيكاراغوا بأن 
جــــــــــزر كولومبيا تقع على “اجلرف القاري العائد إىل نيكاراغوا”  وقد 
أوضحــــــــــت احملكمة مراراً أن اعتبارات اجلغرافيا والتشــــــــــكل اجليولوجي 
ليســــــــــت معتربة يف تعيني االستحقاقات املتداخلة يف نطاق مسافة 200 

ميل حبري من سواحل الدول 
بيد أن احملكمة تتفق مع الرأي القائل بأن التوصل إىل حل منصف 
يستلزم أن يتيح بقدر اإلمكان أن ينشأ عن خط تعيني احلدود لسواحل 
الطرفني التأثري الالزم فيما خيتص باالستحقاقات البحرية بطريقة معقولة 
ومتوازنــــــــــة بني الطرفني  إذ سيســــــــــفر خط الوســــــــــط املؤقت إىل حرمان 
نيكاراغــــــــــوا من حــــــــــوايل ثالثة أرباع املنطقة اليت يطل عليها ســــــــــاحلها  
ولذلك ختلص احملكمة إىل أن ذلك أمر له اعتباره ويستلزم تعديل خط 

الوسط املؤقت أو زحزحته هبدف حتقيق نتيجة منصفة 

جيم - سلوك الطرفني
ال تعترب احملكمة أن ســــــــــلوك الطرفني يف القضية احلالية أمر استثنائي 
للغاية إىل الدرجة اليت يرقى فيها إىل ظرف معترب يستلزم منها تعديل أو 

زحزحة خط الوسط املؤقت 

دال - اعتبارات األمن وإنفاذ القانون
تعلن احملكمة بأهنا ســــــــــتضع يف االعتبار أّي شــــــــــواغل أمنية مشروعة 
لدى البت يف نوعية التعديل املطلوب إدخاله على خط الوســــــــــط املؤقت 

أو الوسيلة اليت ينبغي هبا زحزحة ذلك اخلط 

هاء - إمكانية الوصول إىل املوارد الطبيعية بشكل منصف
تعترب احملكمة أن القضية احلالية ال تتضمن مســــــــــائل استثنائية للغاية 
بصدد إمكانية الوصول إىل املوارد الطبيعية تســــــــــتدعي معاملتها على أهنا 

ظرف معترب 

واو - تعيني احلدود النافذ بالفعل يف املنطقة
تقبــــــــــل احملكمة بأن االتفاق املربم بني بنما وكولومبيا يرقى إىل إقرار 
مــــــــــن بنما باملطالــــــــــب الكولومبية إزاء املنطقــــــــــة الواقعة مشايل وغريب خط 
احلدود املنصوص عليها يف ذلك االتفاق  وباملثل فإن املعاهدة املربمة بني 
كولومبيا وكوســــــــــتاريكا، اليت مل ُيصدق عليها بعد، تستتبع على األقل 
إمكانية إقرار كوســــــــــتاريكا مبطالب كولومبيــــــــــا إزاء املنطقة الواقعة مشال 
وشــــــــــرق خط احلدود املنصوص عليهــــــــــا يف املعاهدة، يف حني أن االتفاق 
املربم بني كولومبيا وجامايكا يســــــــــتتبع إقرار جامايكا مبطالب كولومبيا 
إزاء املنطقــــــــــة الواقعة جنوب غرب خط حدود “املنطقة احملكومة بنظام 
مشــــــــــرتك” بني كولومبيا وجامايكا  ومع ذلك، فليس بوسع احملكمة أن 
تتفق مع رأي كولومبيــــــــــا القائل بأن ذلك اإلقرار يرقى إىل ظرف معترب 
يتعني على احملكمة أن تضعه يف االعتبار عند إنفاذ تعيني احلدود البحرية 
بــــــــــني كولومبيا ونيكاراغوا  إذ إن من املبادئ األساســــــــــية املعمول هبا يف 
القانــــــــــون الدويل أن املعاهدة املربمــــــــــة بني دولتني ال جيوز يف حد ذاهتا أن 
تؤثــــــــــر يف حقوق الغــــــــــري  ووفقًا لذلك املبدأ، فإنه ال جيوز أن ينشــــــــــأ عن 
املعاهدتني اللتــــــــــني أبرمتهما كولومبيا مع بنما وجامايكا، واملعاهدة اليت 
وقعتها مع كوستاريكا، منح كولومبيا حقوقًا إزاء نيكاراغوا  وال جيوز، 
بوجــــــــــه خاص، لتلك املعاهدات أن ختول لكوســــــــــتاريكا إزاء نيكاراغوا 
 احلصــــــــــول على نصيب يف املنطقة اليت تتداخل فيها اســــــــــتحقاقاهتما أكرب 

مما ستحصل عليه بدوهنا 
وتالحظ احملكمة كذلك أن من البديهي، حسب ما توضحه املادة 
59 من النظام األساســــــــــي للمحكمــــــــــة، أن احلكم الذي تصدره احملكمة 
ال يكــــــــــون ملزمًا ألّي دولة خالف أطراف القضية  وعالوة على ذلك، 
لقــــــــــد راعت احملكمة دائمًا عدم إقامة خط حدود ميتد يف منطقة قد تتأثر 
فيهــــــــــا حقوق الغري  وال يتناول احلكم الذي تقوم احملكمة مبقتضاه بتعيني 
خط احلدود سوى حقوق نيكاراغوا إزاء كولومبيا والعكس بالعكس، 
وهــــــــــو لذلك ال ميس بأّي مطلب من مطالب الغري أو أّي مطلب من أّي 

طرف جتاه الغري 

مسار خط احلدود البحرية  - 9
من مث بعد حتديد الظروف املعتربة اليت تعين أن خط احلدود البحرية 
الذي يأخذ مسار خط وسط مؤقت لن يسفر عن نتيجة منصفة، متضي 
احملكمة قدمًا صوب زحزحة خط الوســــــــــط املؤقت  ويف هذا الســــــــــياق، 
متيِّز احملكمة بــــــــــني ذلك اجلزء من املنطقة املعنية الكائن بني بر نيكاراغوا 
والســــــــــواحل الغربية من اجلزر الصغرية املنخفضــــــــــة ألبوركريكي، وجزر 
سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا، اليت تكون فيها السواحل 
متقابلــــــــــة، وذلك اجلــــــــــزء الكائن شــــــــــرقي تلك اجلزر، الــــــــــذي تكون فيه 
االجتاهات أكثر تعقيداً  ففي اجلزء األول، الغريب، تســــــــــتدعي الظروف 
املعتــــــــــربة، يف جزء من املنطقة املعنية، زحزحة خط الوســــــــــط املؤقت جتاه 
الشــــــــــرق  إذ إن التباين يف أطوال الســــــــــواحل ملحوظ للغاية بدرجة تربر 
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زحزحة اخلط مســــــــــافة كبرية  بيد أن اخلط ال ميكن زحزحته إىل مسافة 
بعيدة جداً تفضي إىل التقاطع مع البحر اإلقليمي املمتد مسافة 12 مياًل 

حبريًا حول أّي من جزر كولومبيا 
وتالحظ احملكمة أن هناك عدة وســــــــــائل تقنية تتيح أخذ الظروف 
املعتربة يف احلســــــــــبان هبــــــــــدف الوصول إىل حل منصــــــــــف  ففي القضية 
احلالية، متضي احملكمــــــــــة قدمًا بإعطاء درجة ترجيح واحدة إىل كل من 
نقاط األساس العائدة إىل كولومبيا وثالث درجات ترجيح إىل كل من 
نقاط األســــــــــاس العائدة إىل نيكاراغوا  وتالحظ احملكمة أنه يف حني أن 
مجيع نقاط األســــــــــاس العائدة إىل كولومبيا تســــــــــهم يف إقامة ذلك اخلط، 
فإن نقاط األســــــــــاس العائدة إىل نيكاراغــــــــــوا يف اجلزر الصغرية املنخفضة 
ميســــــــــكيتوس، واجلزيرة الصغرية املنخفضة نيد توماس، وجزيرة كورن 
الصغــــــــــري هي اليت حتّدد شــــــــــكل اخلط املرجح  وحيــــــــــث إن اخلط ُيقام 
باســــــــــتعمال نسبة 1:3 بني نقاط األســــــــــاس العائدة إىل نيكاراغوا وتلك 
العائدة إىل كولومبيا، فإن األثر الناشئ عن نقاط األساس تلك قد حل 
حمل ذلك الناشــــــــــئ عن نقاط األســــــــــاس األخرى العائدة إىل نيكاراغوا  
وينتهي اخلط عند آخر نقطة ميكن إقامتها باستعمال ثالث نقاط أساس  
ويأخذ اخلط املرجح، املقام اســــــــــتناداً إىل خطوط األســــــــــاس املذكورة، 
شكل منحىن يتضمن عدداً كبرياً من نقاط االحنناء )انظر اخلريطة اجململة 
رقم 9: إقامة اخلط املرجح(  وإذ تدرك احملكمة أن تشكيلة اخلط على 
هذا النحو قد تثري صعوبات لدى تطبيقه عمليًا، فإهنا متضي قدمًا صوب 
إدخال املزيد من التعديــــــــــالت خبفض عدد نقاط االحنناء والوصل بينها 
باســــــــــتعمال اخلطوط اجليوديســــــــــية  ويفضي ذلك إىل إقامة خط مرجح 
مبسط )انظر اخلريطة اجململة رقم 10: اخلط املرجح املبسط(  ويشكل 
اخلط املقــــــــــام على هذا النحو خط احلدود بني االســــــــــتحقاقات البحرية 

العائدة للدولتني بني النقطة 1 والنقطة 5 
بيــــــــــد أن احملكمة تعترب أن متديد خــــــــــط إىل أجزاء املنطقة املعنية مشال 
النقطة 1 أو جنوب النقطة 5 لن يفضي إىل نتيجة منصفة  ويف حني أن 
اخلط املرجح املبســــــــــط ميثل زحزحة للخط الوسط املؤقت الذي يتجلى 
فيه إىل حد ما التباين يف أطوال الســــــــــواحل، فإنه سيظل مينح كولومبيا، 
يف حالة متديده إىل ما بعد النقطة 1 والنقطة 5، نصيبًا يف املنطقة املعنية 
أكرب كثرياً من النصيب الذي ســــــــــتحصل عليه نيكاراغوا، رغم أن طول 
الساحل املعين العائد إىل نيكاراغوا يزيد أكثر من مثاين مرات عن طول 
الســــــــــاحل املعين العائد إىل كولومبيا  ومن مث لن يتيح إعطاء وزن كاف 
للظرف املعترب األول الذي حددته احملكمة  وعالوة على ذلك، فإن إقامة 
خط احلدود على هذا النحو يفصل نيكاراغوا عن املناطق الواقعة شرق 
اجلزر الرئيســــــــــية العائدة إىل كولومبيا اليت يطل عليها ساحل نيكاراغوا، 
ومن مث ال ُيراعى فيه الظرف املعترب الثاين، وهو السياق اجلغرايف الشامل 
ويتعني على احملكمة أن تأخذ يف االعتبار على النحو املالئم التباين 
يف طول السواحل واحلاجة إىل جتنب فصل أّي من الدولتني عن اجملاالت 
البحرية اليت تطل عليها سواحلها  وترى احملكمة أنه ميكن حتقيق نتيجة 
منصفــــــــــة تعطي الوزن املالئم للظرفــــــــــني املعتربين املذكورين آنفًا مبواصلة 

متديد خط احلدود إىل اخلط الذي يقع على مسافة 200 ميل حبري من 
خطوط األساس العائدة إىل نيكاراغو على طول خطوط العرض 

وبوضع ذلك يف االعتبار، ترســــــــــم احملكمة خط احلدود على النحو 
التايل )انظر اخلريطة اجململة رقم 11: مسار خط احلدود البحرية( 

أواًل، مــــــــــن أقصى نقطــــــــــة مشال اخلط املرجح املبســــــــــط )النقطة 1(، 
اليت تقع على اخلط املوازي الذي مير عرب أقصى نقطة يف الشــــــــــمال على 
غالف األقواس املمتد ملســــــــــافة 12 مياًل حبريًا حول رونكاردو، يســــــــــري 
خط تعيني احلدود مبوازاة خط العرض حىت يصل إىل حّد مســــــــــافة 200 
ميل حبري من خطوط األســــــــــاس اليت يقاس عندها البحر اإلقليمي العائد 
إىل نيكاراغوا )نقطة النهاية ألف(  وحسب ما أوضحت احملكمة، فإنه 
نظراً إىل أن نيكاراغوا مل ختطر احملكمة بعد خبطوط األســــــــــاس اليت ُيقاس 
عندها حبرها اإلقليمي، فإنه ال يتسىن تعيني موقع نقطة النهاية ألف بدقة، 
ومن مث فإن املوقع املبني على اخلريطة اجململة رقم 11 هو موقع تقرييب 

ثانيــــــــــًا، من أقصى نقطة جنوب اخلط املعدل )النقطة 5(، يتجه خط 
تعيني احلدود صوب اجلنوب الشــــــــــرقي حىت يتقاطع مع غالف األقواس 
املمتد ملســــــــــافة 12 ميــــــــــاًل حبريًا حول ســــــــــاوز كاي، وهي إحدى اجلزر 
الصغرية املنخفضة ألبوركريكي )النقطة 6(  مث يســــــــــتمر بعد ذلك على 
طــــــــــول غالف األقــــــــــواس املذكور حىت يصل إىل نقطــــــــــة )النقطة 7( متثل 
تقاطع غالف األقواس مع اخلط املوازي املار عرب أقصى نقطة يف اجلنوب 
على غالف األقواس املمتد ملســــــــــافة 12 مياًل حبريًا حول اجلزر الصغرية 
املنخفضة الشرقية - اجلنوبية الشرقية  وبعدئذ، يتبع خط احلدود مسار 
ذلــــــــــك اخلط املوازي حىت يصل إىل أقصى نقطة يف اجلنوب على غالف 
األقواس املمتد ملســــــــــافة 12 مياًل حبريًا حول اجلــــــــــزر الصغرية املنخفضة 
الشرقية - اجلنوبية الشرقية )النقطة 8( ويواصل االجتاه على طول غالف 
األقواس حىت أقصى نقاطه باجتاه الشــــــــــرق )النقطة 9(  ومن تلك النقطة 
يتجه مســــــــــار خط احلدود مبوازاة خط العرض حىت يصل إىل حّد 200 
ميل حبري من خطوط األســــــــــاس اليت يقاس عندها البحر اإلقليمي العائد 
إىل نيكاراغــــــــــوا )نقطة النهاية باء، موقعهــــــــــا التقريبـــي املبني على اخلريطة 

اجململة رقم 11( 
ويبقى بعد ذلك كويتاســــــــــوينيو وســــــــــريانا، وكالمها قضت احملكمة 
أهنمــــــــــا يقعان على جانب نيكاراغوا من خط احلدود املبنّي أعاله  وترى 
احملكمة أن االجتاه باخلط املعدل املبني يف الفقرات السابقة مسافة أخرى 
إىل الشــــــــــمال كي يضم هاتني اجلزيرتني واملياه احمليطة هبما، سيفضي إىل 
عدم تناســــــــــب يف خط احلدود نتيجة ضم بعض املعامل املعزولة الصغرية، 
اليت تقع على مسافة كبرية من اجلزر الكولومبية األكرب حجمًا  ولذلك 
تعترب احملكمة أن اللجوء إىل تشــــــــــكيل أجزاء منفصلة حيقق أكثر احللول 

إنصافًا يف ذلك اجلزء من املنطقة املعنية 
وخمول لكل من كويتاســــــــــوينيو وسريانا احلق يف حبر إقليمي ال جيوز 
أن يقل عرضه عن 12 مياًل حبريًا، حســــــــــب ما أوردته احملكمة فعاًل من 
أســــــــــباب  وحيث إن كويتاسوينيو هي جزيرة صخرية غري صاحلة بذاهتا 
لسكىن اإلنسان وإقامة حياة اقتصادية، ومن مث تدخل يف نطاق القاعدة 
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املبينــــــــــة يف الفقرة 3 مــــــــــن املادة 121 من اتفاقية األمــــــــــم املتحدة لقانون 
البحــــــــــار، فإنه ال خيول هلا احلق يف جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة  
وبنــــــــــاء عليه، فإن خط احلدود بني اجلرف القــــــــــاري واملنطقة االقتصادية 
اخلالصة العائدين إىل نيكاراغــــــــــوا، والبحر اإلقليمي العائد إىل كولومبيا 
حول كويتاسوينيو سيتبع مسار غالف أقواس ميتد ملسافة 12 مياًل حبريًا 
وُيقاس من املعلم QS 32 ومن االرتفاعات اليت تظهر عند اجَلْزر الواقعة 

 QS 32 يف نطاق 12 مياًل حبريًا من املعلم
ويف حالة ســــــــــريانا، تشري احملكمة إىل أهنا خلصت بالفعل إىل أن من 
الضــــــــــروري البت فيما إذا كانت تدخل يف إطار القاعدة املبينة يف الفقرة 
3 من املادة 121 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  وتعين حقيقة 
أهنــــــــــا صغرية احلجم ونائية وتتميز خبصائص أخرى أن التوصل إىل نتيجة 
منصفــــــــــة يســــــــــتلزم، يف مجيع األحوال، أن يتبع مســــــــــار خط احلدود احلّد 
اخلارجي من البحر اإلقليمي الكائن حول اجلزيرة  ولذلك ســــــــــيتبع خط 
احلدود مســــــــــار غالف األقواس املمتد ملســــــــــافة 12 مياًل حبريًا املقاس من 
جزيرة ســــــــــريانا الصغرية املنخفضة وغريها من اجلزر الصغرية املنخفضة 

باملنطقة القريبة 

التحقق من مدى التناسب  - 10
لدى التحقق من مدى التناســــــــــب، تشــــــــــري احملكمة إىل أهنا ال تطبق 
مبدأ التناســــــــــب بشكل صارم  إذ إن تعيني احلدود البحرية ليس املقصود 
منه جمرد حتقيق عالقة تقريبية بني نســــــــــبة أطوال السواحل املعنية العائدة 
للطرفني ونســــــــــبة نصيــــــــــب كل منهما يف املنطقة املعنيــــــــــة  وتتمثل مهمة 
احملكمة يف التحقق من ما إذا كان هناك عدم تناسب واسع بدرجة كبرية 
تفضي إىل “تشــــــــــويه” النتيجة وجتعلها غري منصفة  ويف القضية احلالية، 
 يفضي خط احلدود إىل تقســــــــــيم املنطقة املعنية بني الطرفني بنســــــــــبة تبلغ 
قرابة 1: 3.44 لصاحل نيكاراغوا، بينما تبلغ النسبة بني السواحل املعنية 
قرابة 1: 8.2  ولذا فإن السؤال املطروح هو ما إذا كان عدم التناسب 
املذكــــــــــور، يف ظروف القضية احلالية، واســــــــــعًا بدرجة كبرية تفضي إىل 
نتيجة غري منصفة  وختلص احملكمة إىل أنه، مع مراعاة مجيع الظروف يف 
القضية احلالية، ال ينشــــــــــأ عن النتيجة احملققة بتعيني احلدود البحرية عدم 

تناسب يفضي إىل نتيجة غري منصفة 
 سادسًا - طلب نيكاراغوا إصدار إعالن 

)الفقرات 248 - 250(
طلبــــــــــت نيكاراغوا، إضافة إىل الطلب املتعلــــــــــق بتعيني خط احلدود 
البحريــــــــــة الــــــــــوارد يف مذكراهتا النهائيــــــــــة، بأن تقرر احملكمــــــــــة وتعلن أن 
“كولومبيــــــــــا ال تتصرف وفقًا اللتزاماهتا مبوجــــــــــب القانون الدويل ألهنا 
حتول دون وصول نيكارغوا إىل مواردها الطبيعية املوجودة شرقي خط 

الطول الثاين والثمانني ومتنعها من التصرف فيها” 
وتالحظ احملكمــــــــــة أن طلب نيكاراغوا إصدار هذا اإلعالن ُقدم يف 
سياق الدعوى املرفوعة بصدد خط احلدود البحرية الذي مل ُيبت فيه قبل 
القــــــــــرار الذي اختذته احملكمة  ونتج عن احلكم الذي أصدرته احملكمة أن 

خط احلدود البحرية بني نيكاراغوا وكولومبيا قد أُقيم اآلن بني الطرفني  
ويف هذا الصدد، تالحظ احملكمة أن احلكم قد خصص لكولومبيا جزءا 
من اجملاالت البحرية اليت تسعى نيكاراغوا خبصوصها إىل إصدار إعالن 
بصــــــــــدد إمكانية وصوهلــــــــــا إىل املوارد الطبيعية  ويف هذا الســــــــــياق، تعترب 

احملكمة أن طلب نيكاراغوا ال أساس له 

*

*  *

الرأي المخالف من القاضي أووادا

يصــــــــــرح القاضي أووادا، يف رأيه املخالف، بأنه رغم تصويته لصاحل 
مجيع القرارات اليت خلصت إليها احملكمة بصدد حيثيات النزاع، حسب 
الــــــــــوارد يف الفقرات الفرعيــــــــــة )1( و)3( إىل )6( من فقرة املنطوق، فلم 
يتسن له التصويت لصاحل الفقرة الفرعية )2( املتعلقة مبسألة مدى جواز 
قبــــــــــول طلب نيكاراغوا الوارد يف البنــــــــــد أواًل )3( من مذكرهتا النهائية  
 وهــــــــــو يرى أن النتيجة الــــــــــيت خلصت إليها احملكمة بصــــــــــدد هذه النقطة 
ال تتفق مع املعيار الذي حددته احملكمة خبصوص احلكم على مدى جواز 

قبول طلب ما، كما أنه ليس صحيحًا من حيث املبدأ 
ويالحــــــــــظ القاضي أوودا أن كال من الدولة املدعية والدولة املدعى 
عليها قد استشــــــــــهد باالجتهاد القضائي الصادر عن احملكمة – ال سيما 
قضييت بعض أراضي الفوسفات يف ناورو وأمحدو صاديو دياللو – للبت 
فيمــــــــــا إذا كان الطلب الذي ُيزعم أنه مصــــــــــاغ حديثًا من الدولة املدعية 
 جائز القبــــــــــول  ويرى القاضي أووادا، مع ذلك، أن من املشــــــــــكوك فيه 
ما إذا كان أّي من هاتني القضيتني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية احلالية  
ويشري القاضي أووادا إىل أن الطلب الذي ُزعم أنه جديد وُقدم يف كل 
مــــــــــن هاتني القضيتني كان، يف صفته األساســــــــــية، طلبًا إضافيًا جديداً مل 
ُيدرج صراحة يف العريضة األصلية  ويسلم القاضي أووادا بأن ذلك ليس 
هو احلال يف القضية احلالية، اليت حاولت فيها الدولة املدعية االستعاضة 
عــــــــــن الصياغة األصليــــــــــة للطلب املقدم إىل احملكمــــــــــة يف عريضتها بطلب 

حديث الصياغة، خمتلف يف الظاهر، بصدد النزاع القائم 
ويصرح القاضي أووادا بأن قضية الشــــــــــركة التجارية البلجيكية هى 
أشــــــــــبه باحلالة املاثلة يف القضية احلالية  ففي تلك القضية، قبلت احملكمة 
طلبــــــــــًا أعادت صياغته احلكومة البلجيكيــــــــــة يف مذكراهتا النهائية  بيد أن 
القاضــــــــــي أووادا يالحظ أن احملكمة أكــــــــــدت يف تلك القضية أن قرارها 
جبــــــــــواز قبول طلب بلجيكا املعاد صياغته اســــــــــتند إىل حّد كبري إىل عدم 
وجود اعــــــــــرتاض من اليونان على ذلك الطلــــــــــب  كما يالحظ القاضي 
أووادا بأن على النقيض من ذلك اعرتضت بشــــــــــدة الدولة املدعى عليها 
يف القضية احلالية على الصياغة اجلديدة للطلب املقدم من الدولة املدعية 
ويالحظ القاضي أووادا أن الدولة املدعية أوضحت، يف جلســــــــــات 
االســــــــــتماع، أهنا عّدلت مذكراهتا )وســــــــــياق حجتها( بعد احلكم الذي 
أصدرته احملكمة يف 13 كانون األول/ديسمرب 2007، الذي أيدت فيه 
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احملكمــــــــــة االعرتاض األّويل األول مــــــــــن كولومبيا على اختصاص احملكمة 
بالنظر يف مسألة السيادة على جزر سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا 
كاتالونيــــــــــا  بيد أن القاضــــــــــي أووادا يالحظ أنه بصرف النظر عن خلفية 
تغيري موقف الدولة املدعية، فإن احلكم الصادر عن احملكمة عام 2007 
مل ينشــــــــــأ عنه تغيري كبري يف الوضع القانوين يستلزم من الدولة املدعية أن 
تتخلــــــــــى عن موقفها األصلي وأن تغري بصــــــــــورة جوهرية طلبها األصلي 

وكذلك األساس القانوين الذي تستند إليه 
ويشــــــــــري القاضي أوودا إىل أن احلكم احلايل يرفض مقولة كولومبيا 
أن ذلك الطلب املنقح يغري موضوع النزاع  ويالحظ أن احلكم يســــــــــتند 
إىل حــــــــــّد كبــــــــــري يف ذلك إىل احلجة اليت تبديها الدولــــــــــة املدعية  ويعرب 
القاضي أوودا، مع احرتامه للحكم الصادر، عن اختالفه مع هذا التصور 
من احملكمة إزاء طبيعة النــــــــــزاع وموضوعه بالصورة املقدمة إىل احملكمة 
من الدولة املدعيــــــــــة  ويف رأي القاضي أوودا، أن هذا التغري املفاجئ يف 
موقــــــــــف الدولة املدعية ال ميكن وصفه إاّل بأنه حتول صارخ يف موضوع 

النزاع ذاته 
ورغــــــــــم أن الدولة املدعية حتتج بأن موضــــــــــوع النزاع مل يطرأ عليه 
تغيــــــــــري، يذكر القاضي أووادا بأنه ليس وســــــــــعه االتفاق مع هذا املوقف، 
بالنظر إىل االختالف الواضح بني الصفة القانونية اليت يكتســــــــــبها اجلرف 
القاري اســــــــــتناداً إىل معيار املســــــــــافة وتلك اليت يكتسبها اجلرف القاري 
استناداً إىل معيار االمتداد الطبيعي  وعلى إثر ذلك، يتمثل رأي القاضي 
أوودا يف أن مــــــــــا تقرتحــــــــــه الدولة املدعية من خالل البنــــــــــد أواًل )3( من 
مذكرهتا املعاد صياغته حديثًا ليس شــــــــــيئًا ميكن توصيفه من حيث صلته 
فحسب بالوسائل املقرتحة حلل النزاع، حسب ما تدعي الدولة املدعية 
ويشــــــــــري القاضي أوودا إىل أنه ليس هناك تعريف سريع يف العريضة 
يشــــــــــري، من وجهة نظــــــــــر الدولة املدعية، إىل شــــــــــكل النزاع املطروح من 
تلك الدولة يف القضية احلالية  وهو يرى أن اجلزء احلاســــــــــم يف العريضة 
هــــــــــو الفقــــــــــرة 8، اليت تطلب فيها الدولة املدعية مــــــــــن احملكمة “البت يف 
مســــــــــار خط احلدود البحرية الوحيد بني مناطق اجلرف القاري واملنطقة 
االقتصادية اخلالصة اليت تعــــــــــود تباعًا إىل كل من نيكاراغوا وكولومبيا، 
وفقًا ملبادئ اإلنصاف والظروف املعتربة اليت تقر القواعد العامة للقانون 
الــــــــــدويل بأهنا تســــــــــري على تعيني خط حدود حبريــــــــــة وحيد”  ويصرح 
القاضــــــــــي أوودا بــــــــــأن هذه الصيغة ال لبس فيهــــــــــا؛ إذ إن املقصد منها هو 
حتديد هدف معني تســــــــــعى الدولــــــــــة املدعية إىل حتقيقه حبكم من احملكمة 
وهو: تعيني مســــــــــار خط حــــــــــدود حبرية وحيد مؤلــــــــــف من حّد اجلرف 
القاري وحّد املنطقة االقتصادية على الســــــــــواء  ويضيف القاضي أوودا 
بأن هذه الصيغة ال ميكن تفسريها على أهنا جمرد إشارة إىل وسيلة وحيدة 
بوســــــــــع احملكمة استعماهلا يف حتقيق اهلدف العام من تعليم مناطق احلدود 

البحرية الكائنة بني الطرفني 
ويتحــــــــــول القاضي أوودا بعد ذلك إىل ما يرى أنه نقطة أكثر أمهية، 
وهي النظر يف السياســــــــــة القضائية اليت تتبعها احملكمة  إذ يشــــــــــري القاضي 
أوودا إىل أن احملكمــــــــــة خلصت، يف قضية بعض أراضي الفوســــــــــفات يف 

نــــــــــاورو، إىل أن الطلب املقدم من ناورو غري جائز القبول ألنه عبارة عن 
طلب جديد شــــــــــكاًل وموضوعًا  وأكدت احملكمة أيضًا يف تلك القضية 
أن قبــــــــــول الطلب يعين تغري موضوع النزاع  وتتمثل وجهة نظر القاضي 
أوودا يف أنه كان ينبغي تطبيق نفس التوصيف على القضية احلالية: ففي 
حالة قبول احملكمة هلذا التغيري الصارخ يف مذكرة الدولة املدعية، يكون 
من مث كامل مسألة تعيني احلدود البحرية قد اكتسب صفة خمتلفة متامًا، 
ليس فحسب يف الشكل ولكن أيضًا يف املوضوع  وذكر القاضي أوودا 
أنه كان يتعني على احملكمة حتديداً أن تنظر يف عدد من املسائل القانونية 
الــــــــــيت مل يتوخاها الطرفان أو احملكمة لدى تقــــــــــدمي البيانات األصلية من 

الدولة املدعية يف العريضة واملذكرة املقدمتني منها 
ويصرح القاضي أوودا بــــــــــأن مثة نقطة مهمة كان ينبغي للمحكمة 
 أن تنظــــــــــر فيهــــــــــا، وهي أن هذا التغري الصــــــــــارخ يف موقف الدولة املدعية 
مل يتجســــــــــد إاّل يف أواخر عام 2007، أّي بعد أكثر من ستة أعوام من 
عــــــــــرض النــــــــــزاع أصاًل  وهو يرى أن التعليل املســــــــــتند إليه يف منع حتويل 
النزاع إىل نزاع جديد يرتكز بصالبة على الرغبة يف تطبيق العدالة بنزاهة 

على كال الطرفني، وتوفري االستقرار والثبات يف اجلانب القانوين 

الرأي المستقل من القاضي أبراهام
يذكــــــــــر القاضي أبراهام، يف رأيه املســــــــــتقل، أنه رغم تصويته لصاحل 
مجيع النقاط يف فقرة منطــــــــــوق احلكم الصادر عن احملكمة، فإنه ال يتفق 
رغــــــــــم ذلك مع جانبني من جوانب التعليل الذي اســــــــــتندت إليه احملكمة 

يف حكمها 
وفيما خيتص بالسيادة على املعامل البحرية حمل النزاع، تتمثل وجهة 
نظر القاضي أبراهام يف أنه قبل االجتاه حنو النظر يف مبدأ “احليازة اجلارية” 
)uti possidetis juris( ومبــــــــــدأ “احليازة الفعلية” )effectivités( بعد 
انتهاء االســــــــــتعمار، كان ينبغي للمحكمة تفســــــــــري معاهدة عام 1928 
هبدف البت فيما إذا كانت تلك املعاهدة كفيلة بتســــــــــوية مسألة السيادة 
علــــــــــى املعامل البحرية حمل النــــــــــزاع، أو على عدد معني منها ويتمثل رأي 
القاضي أبراهام يف أن احملكمة قد أحجمت، دون أّي مربر مقبول، عن 
تفســــــــــري املعاهدة، حيث قصرت جهدها على التوصل إىل نتيجة مفادها 
أن مكونات أرخبيل سان أندريس، الذي منحت املعاهدة كولومبيا حق 
السيادة عليه، غري حمددة بوضوح  وبسلوك ذلك املسلك مل تؤد احملكمة 

الواجب امللقى على عاتقها 
 وفيمــــــــــا خيتص بتعيني احلــــــــــدود البحرية، يعترب القاضــــــــــي أبراهام أن 
ما يسمى طريقة تساوي املســــــــــافات وسيلة غري مالئمة يف هذه الواقعة 
بالنظر إىل احلقائق اجلغرافية الكائنة يف هذه القضية  ومن مث، ال يتســــــــــىن 
يف هذه القضية رسم خط وسط مؤقت يراعي “السواحل ]الكولومبية[ 
املعنية”، على الوجه الذي حدده حكم احملكمة، أّي خط مؤقت ُيرسم 
من أهم النقاط يف الســــــــــواحل الغربية – ولكن أيضًا الشرقية والشمالية 
واجلنوبيــــــــــة – باجلــــــــــزر الكولومبية  وعالوة على ذلــــــــــك، يرى القاضي 
أبراهام أن احملكمة، بعد أن أضافت خطني أفقيني وأربع نقاط حدودية 
إىل اخلــــــــــط املؤقت، ختطــــــــــئ إذا أكدت أهنا تقوم مبجــــــــــرد “تعديل” أو 
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“زحزحة” خط الوســــــــــط املؤقت يف ضوء الظــــــــــروف املعتربة اخلاصة  
ويف اخلتــــــــــام، يرى القاضي أبراهام أنه رغم أن احملكمة ادعت أهنا تطبق 
“وســــــــــيلة موحدة” على تعيني احلدود البحرية يف هذه القضية، فإهنا يف 
حقيقــــــــــة األمر قد ابتعدت كثرياً عن ذلك، وهو األمر الذي كان حتميًا 

بسبب عدم مالءمة الوسيلة اليت جلأت إليها يف هذه القضية 

إعالن القاضي كيث

يذكــــــــــر القاضي كيث يف إعالنه أنه يتفق مع القرارات اليت خلصت 
إليها احملكمة  وهو يتفق أيضًا عمومًا مع األسباب اليت أوردهتا احملكمة، 
باســــــــــتثناء واحد  ويتعلق ذلك االستثناء بالقانون املطبق على تعيني خط 

احلدود البحرية وتطبيق ذلك القانون على الوقائع 

ويســــــــــتعرض القاضي كيــــــــــث بإجياز تطور القانون وممارســــــــــة تعيني 
احلدود منذ مناقشــــــــــة جلنة القانون الدويل للمسألة إبان فرتة اخلمسينات 
من القــــــــــرن املاضي  وأشــــــــــار بوجه خاص إىل ما ذكرتــــــــــه احملكمة عام 
1969 يف قضايا اجلرف القاري لبحر الشــــــــــمال وما حدث خالل فرتة 
الســــــــــبعينات من القرن املاضي من تطوير للمواد ذات الصلة من اتفاقية 
قانون البحار املربمة عام 1982، حيث أكد أن اهلدف، املبني يف تلك 
املواد، هو التوصــــــــــل إىل نتيجة منصفة  ويتحقق ذلك مبا يكون مالئمًا 

من وسيلة أو جمموعة وسائل 

ويف معرض تناول أكثر احلــــــــــاالت اجلغرافية غرابة يف هذه القضية، 
يشــــــــــري القاضي كيث إىل جمموعة من الوســــــــــائل اليت يرى أنه كان ينبغي 
استعماهلا يف هذه القضية للتوصل إىل نتيجة منصفة  وهو يعترب أن تلك 
الوسائل ســــــــــتحقق تلك النتيجة بصورة مباشرة أقرب من تلك الوسيلة 
العادية اليت ُأدخل عليها الكثري من التعديالت واليت استعملتها احملكمة يف 
تعيني احلدود  وهو يقر بأن تطبيق الوسائل اليت يقرتحها سيسفر أساسًا 

عن إقامة ذات اخلط الذي أقامته احملكمة 

إعالن القاضية شوي

تعــــــــــرب القاضية شــــــــــوي، يف إعالهنــــــــــا، عن حتفظاهتــــــــــا إزاء جانبني 
أساســــــــــيني من جوانب احلكم، ومها املنهجيــــــــــة ذات املراحل الثالث اليت 

اتبعتها احملكمة، ومعاجلة مصاحل الغري 

وبالنسبة للمسألة األوىل، أقرت القاضية شوي باجلهد الذي بذلته 
احملكمة بصــــــــــدد وضع هنج معني يكفل توفري اليقني والثبات يف اجلانب 
القانوين من عملية تعيني احلدود يف قضية البحر األسود احلديثة العهد، 
حيث أكدت أن املبدأ املسرتشــــــــــد به يف تعيني احلدود البحرية، حسب 
املبني يف املادتني 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، مل يطرأ عليه تغيري 
علــــــــــى إثر ذلك التطور  ويتمثل رأيها يف أنه ال يتســــــــــىن حتديد املنهجية 
ســــــــــلفًا، ألن هدف حتقيق نتيجة منصفة يســــــــــتلزم النظر يف الوســــــــــيلة أو 
الوسائل املستعملة يف تعيني احلدود يف ضوء املعامل اجلغرافية والظروف 

املعتربة يف كل قضية 

وتعرتض القاضية شــــــــــوي على الوســــــــــيلة ذات الثالث مراحل اليت 
استعملتها احملكمة نظراً إىل أن الظروف املعتربة يف القضية احلالية ختتلف 
اختالفًا جليًا عن تلك املتعلقة بقضية البحر األسود، وأنه من غري املالئم 
أو املمكن تعيني حدود كامل املنطقة املعنية اســــــــــتناداً إىل خط وســــــــــط 
مؤقت يقع غرب جزر كولومبيا  وتتمثل وجهة نظرها يف أن ما يسفر 
عنه ذلــــــــــك من أّي “تعديل أو زحزحة”، مهمــــــــــا كان كبرياً، يف خط 
الوســــــــــط املؤقت باجلزء الغريب لن يفضي إىل التغلب على عدم التناسب 
اهلائل يف أطوال الســــــــــواحل والنســــــــــبة بني املنطقة املعنية العائدة إىل كل 
من الطرفني بالصورة اليت حددهتا احملكمة، ومن مث ال يكون يف الوســــــــــع 

حتقيق نتيجة منصفة 
ونظــــــــــراً إىل التباين يف أطوال الســــــــــواحل املعنيــــــــــة واإلطار اجلغرايف 
الشــــــــــامل، عدلت احملكمة خط الوســــــــــط باستعمال نسبة 1:3 بني نقاط 
األساس العائدة إىل كل من نيكاراغوا وكولومبيا، حيث نتج عن ذلك 
“اســــــــــتبعاد” بعض نقاط األســــــــــاس على جانب نيكاراغوا  وتتســــــــــاءل 
القاضية شــــــــــوي عمــــــــــا إذا كان ذلك زحزحة خلط الوســــــــــط املؤقت أو 
باألحرى إقامة خط جديد بنسبة 1:3 بني خطوط األساس العائدة إىل 
كل من الطرفني  ويتمثل رأيها يف أن احملكمة كان بوسعها حتقيق ذات 
النتيجة بأن تقوم مباشــــــــــرة باختيار عدد متســــــــــاو من أبعد نقاط األساس 
اخلارجية لكل طرف من الطرفني لتكون مبثابة نقاط حاكمة يف رســــــــــم 
خط بنســــــــــبة 1:3  وتشري إىل أن األســــــــــاس املنطقي يف استعمال طريقة 
تكون النســــــــــبة فيها 1:3 يســــــــــتند إىل اهلدف من تعيــــــــــني احلدود، وهو 
التوصل إىل حل منصف  وهذه الوسيلة تكون قائمة بذاهتا؛ أّي أنه ليس 
من الضروري أن ترتبط خبط الوســــــــــط املؤقت  وتالحظ القاضية شوي 
كذلك أن احملكمة قامت فيما يبدو برســــــــــم خــــــــــط احلدود يف القطاعني 
الشــــــــــمايل واجلنويب بوسيلتني متباينتني مها الفصل بني املناطق واستعمال 
خط العرض  وترى أنه من الصعب تربيرمها على أساس أهنما “تعديل” 
خلط األســــــــــاس املؤقت أو “زحزحة” له، ما مل تكن “الزحزحة” تعين 
النقل التام لذلك اخلط  وهي تتساءل عن مدى سالمة النهج الذي اتبعته 
احملكمة يف اللجوء إىل وسيلة املراحل الثالث إذا كان الغرض منها جمرد 

توحيد املنهجية املستعملة 
وبرغم ما أبدته من حتفظ، تتفق القاضية شوي مع تزامن استعمال 
احملكمة لوسائل متباينة يف هذه القضية، ما دام يف الوسع التوصل إىل حل 
منصف  وهي ترى أن احلكم يعيد تأكيد املبدأ القضائي الراسخ يف تعيني 
احلدود البحرية بأن يكون اهلدف هو التوصل إىل نتيجة منصفة تستبعد 

أّي جلوء إىل وسيلة خمتارة مسبقًا 
ويتعلــــــــــق حتفظها الثاين مبصلحة الغــــــــــري يف اجلنوب  ويتمثل رأيها يف 
أن خط احلدود ينبغي أن يتوقف عند النقطة 8 بسهم يشري إىل الشرق 
وتوضح القاضية شــــــــــوي أن اخلط ســــــــــيدخل من النقطة 8 يف اجتاه 
الشــــــــــرق صوب منطقة قد تتداخل فيها االســــــــــتحقاقات البحرية العائدة 
إىل ثالث أو حىت أربع دول، حيث إن الربوزات الســــــــــاحلية العائدة إىل 
كل مــــــــــن نيكاراغوا وكولومبيا، وكذلك إىل كوســــــــــتاريكا وبنما، متتد 
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مجيعها إىل تلك املنطقة  وترى القاضية شوي أن هذه السواحل، بغض 
النظر عن كوهنا ســــــــــواحل على الرب أو ســــــــــواحل جــــــــــزر، تتمتع مجيعها 
بكامل ذات االســــــــــتحقاقات البحرية مبوجــــــــــب القانون الدويل العام  إن 
كون االســــــــــتحقاقات البحرية العائدة إىل كولومبيا ال تذهب ألبعد من 
احلدود املبينة يف املعاهــــــــــدات املربمة مع الغري ال يعين أن ذلك الغري ليس 
لديه مصــــــــــاحل إزاء نيكاراغوا يف املنطقة املعنية خــــــــــارج احلدود املبينة يف 
املعاهدات  وتتمثل وجهة نظر القاضية شوي يف أنه حبصر تعيني مساحة 
الربوزات الســــــــــاحلية العائدة إىل جزر كولومبيا قياسًا على تلك العائدة 
إىل نيكاراغــــــــــوا، تكون احملكمة قد اقتصرت، أيضًا على حنو غري مالئم، 
على تعيني مســــــــــاحة الربوزات الساحلية العائدة إىل كولومبيا قياسًا على 
تلــــــــــك العائــــــــــدة إىل دول أخرى، وهو أمر خــــــــــارج عن نطاق اختصاص 
احملكمــــــــــة يف هذه القضية  وتعرب عــــــــــن قلقها إزاء أن مبدأ “العقد املربم 
مع الغري” )res inter alios acta( واملادة 59 من النظام األساســــــــــي قد 
ال يســــــــــاعدا يف هذه احلالة  وهي ترى أن احملكمة كان بوســــــــــعها جتنب 
ذلك األثر بإهناء اخلط عن النقطة 8 بســــــــــهم يشري إىل الشرق يف الوقت 
الراهن، وهي وســــــــــيلة تلجأ إليها احملكمة عادة يف تعيني احلدود البحرية 

محاية ملصاحل الغري 
وفيما يتعلق باألثر الناشــــــــــئ عن فصل املناطق، تشري القاضية شوي 
إىل تعقد عالقة الرتابط بني ســــــــــواحل الدول الشاطئية الثالث املتجاورة 
وكولومبيا جنوب البحر الكاريبـي  وهي تعترب أن املدى الذي ميكن أن 
ميتد إليه ســــــــــاحل بر نيكاراغوا شرقًا قبالة التشكيالت الساحلية العائدة 
لكوســــــــــتاريكا، ورمبا تلك العائدة إىل بنما، يرهتن بتعيني احلدود البحرية 
بني نيكاراغوا وجرياهنا املباشــــــــــرين  ومبجرد تقرير ذلك، ســــــــــيكون من 
املناســــــــــب البت يف املدى الذي سيمتد إليه خط احلدود بني الطرفني يف 

القضية احلالية شرقًا من النقطة 8 
وختامًا، تتمســــــــــك القاضية شوي بأنه ينبغي مراعاة استتباب النظام 
العام واستقرار العالقات القانونية يف البحر اجلنويب كذلك  وذكرت أن 
خط احلدود يف اجلنوب، بالصورة اليت رمسته هبا احملكمة، يفضي فعاًل إىل 
إبطال االتفاقات الثنائية القائمة، وتغيري العالقات البحرية بشكل صارخ 
يف املنطقة  ويتمثل رأيها يف أن النهج األفضل هو جمرد تعيني اجتاه خط 
احلدود بــــــــــني الطرفني يف هذه املنطقة، مما يتيح حيــــــــــزاً كافيًا أمام الدول 
املعنية كي تقوم أواًل برســــــــــم حدود كل منهــــــــــا مث إعادة تعديل عالقاهتا 

البحرية  وهي تأسف إزاء عدم سلوك احملكمة ذلك النهج 

الرأي المستقل من القاضية دونوهيو

تشــــــــــري القاضية دونوهيو، يف رأيها املســــــــــتقل، إىل أهنا تتفق مع قرار 
احملكمة بعدم تأييــــــــــد طلب نيكاراغوا احلق يف جرف قار يف املنطقة ميتد 
ملســــــــــافة أبعد من 200 ميل حبري من ساحلها، ألن نيكاراغوا مل تقدم 
دلياًل كافيًا يؤيد الطلب  وذكرت أن لديها شــــــــــكوكًا إزاء التعليل الذي 
أبدته احملكمة كســــــــــبب يف رفض الطلب، حيث إنه ينبئ عن أن احملكمة 
لن تقوم بتعيني حدود جرف قار ألبعد من مسافة 200 ميل حبري من 

ساحل أّي دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املربمة عام 
1982 إاّل بعد أن تقوم تلك الدولة بتعيني احلدود اخلارجية لذلك اجلرف 
القــــــــــاري وفقًا للمادة 76 من االتفاقية املذكــــــــــورة  وهي ترى أن تعيني 
احلدود البحرية وترســــــــــيم احلدود اخلارجية للجرف القاري مها عمليتان 
ختتلف كل منهما عن األخرى  واملنهجية اليت اقرتحتها نيكاراغوا جتعل 
هذا االختالف ضبابيًا ألنه يتم مبوجبها ترسيم احلدود اخلارجية للجرف 
القــــــــــاري كخطوة من خطوات تعيني خط احلدود  ومع ذلك قد يكون 
من املالئم، يف ظروف أخرى، ترســــــــــيم حدود منطقة من مناطق اجلرف 
القاري إىل أبعد من مسافة 200 ميل حبري من ساحل دولة من الدول 
قبل تعيني احلدود اخلارجيــــــــــة للجرف القاري  ومن األفضل ترك الباب 
مفتوحا أمام نتيجة من هذا القبيل، كي يتســــــــــىن للمحكمة وجلنة حدود 
اجلرف القاري، وهي هيئة منشــــــــــأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار، اإلســــــــــهام بشــــــــــكل متواز يف اســــــــــتتباب النظام العام يف احمليطات 

وتسوية املنازعات على احلدود البحرية بالوسائل السلمية 
وتشــــــــــري أيضًا القاضية دونوهيو إىل أهنا أعلنت رأيًا خمالفًا للحكمني 
اللذين أصدرهتما احملكمــــــــــة عام 2011 برفض العريضتني املقدمتني من 
كوســــــــــتاريكا وهندوراس بالتدخل يف النــــــــــزاع  وهي ما زالت تعتقد أن 
كال البلدين اســــــــــتوىف املعيار الالزم للتدخل، وقدمت مثااًل على أن لدى 

هندوراس مصلحة ملموسة ذات صبغة قانونية يف النزاع 

إعالن القاضي الخاص منساه

يصرح القاضي اخلاص منســــــــــاه يف إعالنه بأنه رغم اتفاقه مع القرار 
الصادر بعدم تأييــــــــــد طلب نيكاراغوا احلق يف جرف قار يف املنطقة ميتد 
ملسافة أبعد من 200 ميل حبري من ساحلها، يساوره بعض القلق إزاء 

التعليل الذي أبدته احملكمة كسبب يف اختاذ القرار 
وبوجه خاص، ال يتقبل القاضي منساه اإلشارة يف احلكم إىل القرار 
الصــــــــــادر عام 2007 يف قضية نيكاراغوا ضد هندوراس، حيث ذكرت 
احملكمة أن “أّي طلب باحلق يف جرف قار ميتد ملســــــــــافة أبعد من 200 
ميل حبري يتعني أن يتفق مع املادة 76 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 
البحار، وأن تستعرضه جلنة حدود اجلرف القاري املنشأة مبوجب تلك 
االتفاقية”  ويشــــــــــري القاضي منساه إىل قول احملكمة بأن البيان الوارد يف 
احلكم الصادر عام 2007 كان القصد منه تطبيقه فحسب على الطلبات 
املقدمة من الدول األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املربمة 
عام 1982، بيد أنه يشــــــــــدد علــــــــــى أن اعتماد احملكمة على ذلك البيان، 
وكذلك على حجج احملكمة املســــــــــتندة إىل التزامات نيكاراغوا مبوجب 
اتفاقيــــــــــة األمم املتحدة لقانون البحار، يف قضيــــــــــة اُتفق على أهنا حمكومة 
بالقانون الدويل العريف، قد يفضي مع ذلك إىل عواقب وخيمة بالنســــــــــبة 
للدول غري األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عندما تسعى 
إىل تعيــــــــــني حدود اســــــــــتحقاقاهتا يف جرف قار مــــــــــع دول غري أطراف يف 
املعاهدة  ويعرب القاضي منســــــــــاه عن القلق إزاء احتمال تفسري احلكم 
بأنه يعين أن على كل حمكمة أو هيئة قضائية أن حتكم بصورة تلقائية يف 
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كل قضية بأن ليس يف وسعها البت يف نزاع يتعلق بتعيني حدود اجلرف 
القاري الذي ميتد ملسافة أبعد من 200 ميل حبري من ساحل دولة من 
الدول، يف حالة عدم قيام تلك الدولة، عماًل باملادة 76، بتعيني احلدود 
اخلارجية للجرف القاري العائد إليها  وتتمثل وجهة نظره يف أنه ينبغي 
اإلبقــــــــــاء على احتمال أنه قد يكون من املالئم، رهنًا بظروف كل قضية 

على حدة، البت يف نزاع من هذا القبيل 
وفيمــا خيتص بالقضية احلالية، يوضح القاضي منساه أنــه كان يفضل 
أن يبني احلكم بوضوح أن الدليل املقدم من نيكاراغــــوا مل يوفــــر أساسًا 
كافيًا جيعل احملكمة توافق على طلب نيكاراغوا تعيني احلدود يف منطقة 
 تبعد عن مســــــــــافة 200 ميل حبري من ســــــــــاحلها، ليــــــــــس ألن نيكاراغوا 
مل تعــــــــــني احلدود اخلارجية اســــــــــتناداً إىل توصية مــــــــــن جلنة حدود اجلرف 
القاري، عماًل بالفقرة 8 من املادة 76 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون 

البحار، ولكن باألحرى بسبب عدم كفاية الدليل املقدم إىل احملكمة 
ويعترب القاضي منســــــــــاه أيضًا أن احلكــــــــــم مل يعط ثقاًل كافيًا حلقوق 
ومصاحل الغري، وأثر وأمهية االتفاقات الثنائية املربمة يف املنطقة وأثرها يف 
“اســــــــــتتباب النظام العام يف احمليطات”  ويف رأيه أنه من غري الواضح ما 
إذا كان االرتكان إىل املادة 59 من النظام األساســــــــــي للمحكمة سيوفر 
محاية كافية للدول األخرى، أو حتقيق هدف االستقرار وإمكانية تطبيق 

األحكام يف البحر الكاريبــي الغريب 

إعالن القاضي الخاص كوت
يتفــــــــــق القاضي اخلاص كوت متامًا مع ما جاء يف احلكم الصادر عن 

احملكمة  بيد أن لديه حتفظات جدية إزاء بعض النقاط 
ويعــــــــــرب القاضي كــــــــــوت عن أســــــــــفه إزاء النهج الثنائــــــــــي الصارم 
الــــــــــذي انتهجته احملكمة يف معاجلتها للنــــــــــزاع، حيث إن البحر الكاريبــي 

الغريب منطقــة حبرية معقــــدة وحساســــــــــة  فقــــــد أبرمت الدول سلسلة من 
املعاهــــــــــدات ذهبت فيها إىل أبعد من جمرد تناول مســــــــــائل تعيني احلدود، 
حيث توســــــــــعت حنو تنــــــــــاول محاية البيئــــــــــة البحرية، وتقاســــــــــم األرصدة 
الســــــــــمكية، واستكشــــــــــاف املوارد، وإجراء البحوث العلمية، ومكافحة 
االجتــــــــــار باملخدرات  إن احلكم الصادر قد ألقى بالشــــــــــكوك اليوم حول 
إدارة املنطقة البحرية بشكل متعدد األطراف على ذلك النحو  وبشكل 
 أكثــــــــــر حتديداً، يعترب القاضي كوت أن تعيني احلدود البحرية، حســــــــــب 
مــــــــــا تقرر باحلكم الصادر، يؤثر يف حقوق دول أخرى  إذ إن املادة 59 

من النظام األساسي للمحكمة ال تكفي حلماية تلك احلقوق 
وعــــــــــالوة على ذلــــــــــك، يعترب القاضي كوت أن ترســــــــــيم خط تعيني 
احلدود بني ســــــــــاحل بر نيكاراغوا وأرخبيل ســــــــــان أندريس يبدو معقداً 
للغايــــــــــة  وكان من األصــــــــــوب للمحكمة االلتــــــــــزام باجتهادها القضائي 
الســــــــــابق )ليبيا/مالطة وجان ماين(، وترســــــــــيم خط وسط مؤقت مبسط 
أساســــــــــًا، مث زحزحة ذلك اخلط شــــــــــرقًا ملراعاة التباين الشديد يف أطول 
الســــــــــواحل  ويف هذه احلالة كانت ستنشــــــــــأ نتيجــــــــــة ال ختتلف كثرياً عن 
النتيجة اليت توصلت إليها احملكمة، ولكنها أوضح ومن األيســــــــــر تربيرها 

والتزام كثري من األطراف املعنية هبا يف منطقة البحر الكاريبـــي 
وختامــــــــــًا، يعترب القاضي كوت أن اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة 
8 مــــــــــن املــــــــــادة 76 من اتفاقية عام 1982 ال يدخــــــــــل يف نطاق القانون 
الــــــــــدويل العريف، ومن مث غري معترب يف القضية احلالية، حيث إن كولومبيا 
ليست طرفًا يف االتفاقية  وكان ينبغي للمحكمة أن تقتصر على دراسة 
الدليــــــــــل املقدم من نيكاراغوا، واالنتهــــــــــاء بتقرير أنه غري كاف، ورفض 
طلب نيكاراغوا تعيني حدود جرفها القاري إىل مســــــــــافة أبعد من 200 
ميل حبري  ويف هذه النقطة يتفق القاضي كوت اتفاقًا تامًا مع وجهات 

النظر اليت أبداها القاضي اخلاص منساه 

المرفــــق الثاني
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السواحل املعنية واملنطقة املعنية حسب ما تراه نيكاراغوا اخلريطة اجململة رقم 4: 
السواحل املعنية واملنطقة املعنية حسب ما تراه كولومبيا اخلريطة اجململة رقم 5: 

السواحل املعنية احملددة من احملكمة اخلريطة اجململة رقم 6: 
املنطقة البحرية املعنية احملددة من احملكمة اخلريطة اجململة رقم 7: 
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جدول القضايا حسب تاريخ رفع القضية

1 - القضايا املستمرة

قناة كورفو )المملكة المتحدة ضد ألبانيا(
ST/LEG/SER.F/1, P. 3احلكم الصادر يف 25 آذار/مارس 1948 )اعرتاض أّويل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 6احلكم الصادر يف 9 نيسان/أبريل 1949 )جوهر القضية(

 احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 1949 
ST/LEG/SER.F/1, p. 11)تقومي مبلغ التعويض(

مصائد السمك )المملكة المتحدة ضد النرويج(
ST/LEG/SER.F/1, p. 27احلكم الصادر يف 18 كانون األول/ديسمرب 1951

اللجوء )كولومبيا/بيرو(
ST/LEG/SER.F/1, p. 19احلكم الصادر يف 20 تشرين الثاين/نوفمرب 1950

حقوق رعايا الواليات المتحدة األمريكية في المغرب )فرنســـــــا ضد 
الواليات المتحدة األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 25احلكم الصادر يف 27 آب/أغسطس 1952

طلب تفسير الحكم الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 
في قضية اللجوء )كولومبيا ضد بيرو(

ST/LEG/SER.F/1, p. 22احلكم الصادر يف 27 تشرين الثاين/نوفمرب 1950

آيا دي ال توّري )كولومبيا ضد بيرو(
ST/LEG/SER.F/1, p. 25احلكم الصادر يف 13 حزيران/يونيه 1951

أمباتييلوس )اليونان ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 29احلكم الصادر يف 1 متوز/يوليه 1952 )اعرتاض أّويل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 33احلكم الصادر يف 19 أيار/مايو 1953 )اجلوهر، االلتزام باألحكام(

شركة النفط األنكلو - إيرانية )المملكة المتحدة ضد إيران(
 احلكم الصادر يف 22 متوز/يوليه 1952 )الوالية القضائية( 

ST/LEG/SER.F/1, p. 30)اعرتاض أّويل(

مينكويرز وإيكريهوس )فرنسا/المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 34احلكم الصادر يف 17 تشرين الثاين/نوفمرب 1953

نوّتيبوم )ليختنشتاين ضد غواتيماال(
ST/LEG/SER.F/1, p. 36احلكم الصادر يف 18 تشرين الثاين/نوفمرب 1953 )اعرتاض أّويل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 41احلكم الصادر يف 6 نيسان/أبريل 1955
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نقل العملة الذهبية من روما في عام 1943 )إيطاليا ضد فرنسا 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 37احلكم الصادر يف 15 حزيران/يونيه 1954

بعض القروض النرويجية )فرنسا ضد النرويج(
ST/LEG/SER.F/1, p. 50احلكم الصادر يف 6 متوز/يوليه 1957

حق المرور فوق اإلقليم الهندي )البرتغال ضد الهند(
ST/LEG/SER.F/1, p. 53احلكم الصادر يف 26 تشرين الثاين/نوفمرب 1957 )اعرتاض أّويل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 67احلكم الصادر يف 12 نيسان/أبريل 1960 )جوهر القضية(

تطبيق اتفاقية عام 1902 التي تحكم الوصاية على الرّضع )هولندا 
ضد السويد(

ST/LEG/SER.F/1, p. 56احلكم الصادر يف 28 تشرين الثاين/نوفمرب 1958

إنترهانديل )سويسرا ضد الواليات المتحدة األمريكية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 52احلكم الصادر يف 24 تشرين األول/أكتوبر 1957 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 59احلكم الصادر يف 21 آذار/مارس 1959 )اعرتاضات أّولية(

 الحادث الجوي الذي وقع في 27 تموز/يوليه 1955 
)إسرائيل ضد بلغاريا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 62احلكم الصادر يف 26 أيار/مايو 1959

السيادة على بعض أراضي الحدود )بلجيكا/هولندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 64احلكم الصادر يف 20 حزيران/يونيه 1959

 قرار التحكيم الصادر في 23 كانون األول/ديسمبر 1906 
عن ملك أسبانيا )هندوراس ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 72احلكم الصادر يف 18 تشرين الثاين/نوفمرب 1960

معبد برياه فيهيار )كامبوديا ضد تايلند(
ST/LEG/SER.F/1, p. 74احلكم الصادر يف 26 أيار/مايو 1961 )اعرتاضات أّولية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 76احلكم الصادر يف 15 حزيران/يونيه 1962 )جوهر القضية(

أفريقيا الجنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبريا ضد 
جنوب أفريقيا(

 احلكم الصادر يف 21 كانون األول/ديسمرب 1962 
ST/LEG/SER.F/1, p. 82)اعرتاضات أّولية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 91احلكم الصادر يف 18 متوز/يوليه 1966 )املرحلة الثانية(
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الكاميرون الشمالي )الكاميرون ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 86احلكم الصادر يف 2 كانون األول/ديسمرب 1963

 شركة برشلونة للجر واإلنارة والطاقة المحدودة 
)بلجيكا ضد إسبانيا( )الطلب الجديد: 1962(

ST/LEG/SER.F/1, p. 88احلكم الصادر يف 24 متوز/يوليه 1964

ST/LEG/SER.F/1, p. 100احلكم الصادر يف 5 شباط/فرباير 1970

الجرف القاري لبحر الشمال )جمهورية ألمانيا االتحادية/
الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا االتحادية/هولندا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 95احلكم الصادر يف 20 شباط/فرباير 1969

 الطعن المتصل بوالية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 
)الهند ضد باكستان(

ST/LEG/SER.F/1, p. 108احلكم الصادر يف 18 آب/أغسطس 1972

الوالية على مصائد األسماك )المملكة المتحدة ضد آيسلندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 107األمر الصادر يف 17 آب/أغسطس 1972 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 111احلكم الصادر يف 2 شباط/فرباير 1973 )والية احملكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 120األمر الصادر يف 12 متوز/يوليه 1973 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 121احلكم الصادر يف 25 متوز/يوليه 1974

الوالية على مصائد األسماك )جمهورية ألمانيا االتحادية ضد آيسلندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 107األمر الصادر يف 17 آب/أغسطس 1972 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 113احلكم الصادر يف 2 شباط/فرباير 1973 )والية احملكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 120احلكم الصادر يف 12 متوز/يوليه 1973 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 124احلكم الصادر يف 25 متوز/يوليه 1974 )جوهر القضية(

التجارب النووية )أستراليا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 115األمر الصادر يف 22 حزيران/يونيه 1973 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 128احلكم الصادر يف 20 كانون األول/ديسمرب 1974

التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 116األمر الصادر يف 22 حزيران/يونيه 1973 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 129احلكم الصادر يف 20 كانون األول/ديسمرب 1974

الجرف القاري في بحر إيجة )اليونان ضد تركيا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 135األمر الصادر يف 11 أيلول/سبتمرب 1976 )محاية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 136احلكم الصادر يف 19 كانون األول/ديسمرب 1978 )والية احملكمة(
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الجرف القاري )تونس/الجماهيرية العربية الليبية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 149احلكم الصادر يف 14 نيسان/أبريل 1981 )طلب مالطة اإلذن بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 154احلكم الصادر يف 24 شباط/فرباير 1982

موظفو الواليات المتحدة الدبلوماسيون والقنصليون في طهران 
)الواليات المتحدة األمريكية ضد إيران(

ST/LEG/SER.F/1, p. 140األمر الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 1979 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 140احلكم الصادر يف 24 أيار/مايو 1980

تعيين الحدود في منطقة خليج ماين )كندا/الواليات المتحدة 
األمريكية(

األمر الصادر يف 20 كانون الثاين/يناير 1982 )تشكيل دائرة تابعة 
ST/LEG/SER.F/1, p. 152للمحكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 173احلكم الصادر يف 12 تشرين األول/أكتوبر 1984

الجرف القاري )الجماهيرية العربية الليبية/مالطة(
احلكم الصادر يف 21 آذار/مارس 1984 )طلب إيطاليا اإلذن 

ST/LEG/SER.F/1, p. 164بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 195احلكم الصادر يف 3 حزيران/يونيه 1985

نزاع الحدود )بوركينا فاسو/جمهورية مالي(
ST/LEG/SER.F/1, p. 211األمر الصادر يف 10 كانون الثاين/يناير 1986 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 227احلكم الصادر يف 22 كانون األول/ديسمرب 1986

 األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
)نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 167األمر الصادر يف 10 أيار/مايو 1984 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 171األمر الصادر يف 4 تشرين األول/أكتوبر 1984 )إعالن تدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 186احلكم الصادر يف 26 تشرين الثاين/نوفمرب 1984 )الوالية واملقبولية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 212احلكم الصادر يف 27 حزيران/يونيه 1986 )جوهر القضية(

طلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في 24 شباط/فبراير 1982 
في القضية المتعلقة بالجرف القاري )تونس/الجماهيرية العربية 

الليبية( )تونس ضد الجماهيرية العربية الليبية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 203احلكم الصادر يف 10 كانون األول/ديسمرب 1985
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األعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1, p. 254احلكم الصادر يف 20 كانون األول/ديسمرب 1988 )الوالية واملقبولية(

النزاع حول الحدود البرية والجزرية والبحرية )السلفادور/
هندوراس: مع تدخل نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 282احلكم الصادر يف 13 أيلول/سبتمرب 1990 )التدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 20احلكم الصادر يف 11 أيلول/سبتمرب 1992

إليترونيكا ســـــــيكوال S.P.A (ELSI) )إيلســـــــي( )الواليات المتحدة 
األمريكية ضد إيطاليا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 261احلكم الصادر يف 20 متوز/يوليه 1989

تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينالند ويان مايين 
)الدانمرك ضد النرويج(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 60احلكم الصادر يف 14 حزيران/يونيه 1993

بعض أراضي الفوسفات في ناورو )ناورو ضد أستراليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 13احلكم الصادر يف 26 حزيران/يونيه 1992 )اعرتاضات أّولية(

 قرار التحكيم الصادر في 31 تموز/يوليه 1989 
)غينيا - بيساو ضد السنغال(

ST/LEG/SER.F/1, p. 279األمر الصادر يف 2 آذار/مارس 1990 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 293احلكم الصادر يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1991

النزاع اإلقليمي )الجماهيرية العربية الليبية/تشاد(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 76احلكم الصادر يف 3 شباط/فرباير 1994

تيمور الشرقية )البرتغال ضد أستراليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 93احلكم الصادر يف 30 حزيران/يونيه 1995

المرور عبر الطوق العظيم )فنلندا ضد الدانمرك(
ST/LEG/SER.F/1, p. 289األمر الصادر يف 29 متوز/يوليه 1991 )تدابري مؤقتة(

 تعيين الحدود البحرية والمسائل اإلقليمية بين قطر والبحرين 
)قطر ضد البحرين(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 83احلكم الصادر يف 1 متوز/يوليه 1994 )الوالية واملقبولية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 86احلكم الصادر يف 15 شباط/فرباير 1995 )الوالية واملقبولية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 176احلكم الصادر يف 16 آذار/مارس 2001 )جوهر القضية(
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مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام 1971 الناشئة عن 
الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي )الجماهيرية العربية الليبية 

ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 1األمر الصادر يف 14 نيسان/أبريل 1992 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 15احلكم الصادر يف 27 شباط/فرباير 1998 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34األمر الصادر يف 10 أيلول/سبتمرب 2003 )التنازل عن الدعوى(

مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام 1971 الناشئة عن 
الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي )الجماهيرية العربية الليبية 

ضد الواليات المتحدة األمريكية(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 7األمر الصادر يف 14 نيسان/أبريل 1992 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 23احلكم الصادر يف 27 شباط/فرباير 1998 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34األمر الصادر يف 10 أيلول/سبتمرب 2003 )التنازل عن الدعوى(

منصات النفط )جمهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات المتحدة 
األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 132احلكم الصادر يف 12 كانون األول/ديسمرب 1996 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3., p. 37احلكم الصادر يف 6 تشرين الثاين/نوفمرب 2003

 تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
)البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل األسود(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 54األمر الصادر يف 8 نيسان/أبريل 1993 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 70األمر الصادر يف 13 أيلول/سبتمرب 1993 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 126احلكم الصادر يف 11 متوز/يوليه 1996 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 320احلكم الصادر يف 26 شباط/فرباير 2007

مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 1احلكم الصادر يف 25 أيلول/سبتمرب 1997

 الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
)الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا اإلستوائية طرف متدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 103األمر الصادر يف 15 آذار/مارس 1996 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 135األمر الصادر يف 21 تشرين األول/أكتوبر 1999

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 35احلكم الصادر يف 11 حزيران/يونيه 1998 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 244احلكم الصادر يف 10 تشرين األول/أكتوبر 2002 )جوهر القضية(

الوالية على مصائد األسماك )إسبانيا ضد كندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 48احلكم الصادر يف 4 كانون األول/ديسمرب 1998 )والية احملكمة(
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طلب دراسة للحالة وفقًا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر 
في 20 كانون األول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية 

)نيوزيلندا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 97األمر الصادر يف 22 أيلول/سبتمرب 1995 )تدابري مؤقتة(

جزيرة كاسيكيلي/سيدودو )بوتسوانا/ناميبيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 139احلكم الصادر يف 13 كانون األول/ديسمرب 1999

اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية )باراغواي ضد الواليات المتحدة 
األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 30األمر الصادر يف 9 نيسان/أبريل 1998 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 47األمر الصادر يف 10 تشرين الثاين/نوفمرب 1998 )وقف الدعوى(

طلب تفسير الحكم الصادر في 11 حزيران/يونيه 1998 في 
القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
)الكاميرون ضد نيجيريا(، دفوع ابتدائية )نيجيريا ضد الكاميرون(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 63احلكم الصادر يف 25 آذار/مارس 1999

السيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان )إندونيسيا/ماليزيا(
 احلكم الصادر يف 23 تشرين األول/أكتوبر 2001 

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 217)اإلذن للفلبني بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 280احلكم الصادر يف 17 كانون األول/ديسمرب 2002 )جوهر القضية(

أحمدو صاديو دياللو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو 
الديمقراطية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 355احلكم الصادر يف 24 أيار/مايو 2007 )الدفوع االبتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 164احلكم الصادر يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 2010

احلكم الصادر يف 19 حزيران/يونيه 2012 )التعويض املستحق 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 296جلمهورية غينيا على مجهورية الكونغو الدميقراطية(

الغراند )ألمانيا ضد الواليات المتحدة األمريكية(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 204احلكم الصادر يف 27 حزيران/يونيه 2001

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد بلجيكا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 75األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 113احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد كندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 83األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 128احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(
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مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 90األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 141احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد ألمانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 95األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 154احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد إيطاليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 100األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 167احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد هولندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 105األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 181احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد البرتغال(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 112األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 195احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )يوغوسالفيا ضد إسبانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 119األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

مشروعية استعمال القوة )يوغوسالفيا ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 124األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add. 3, p. 208احلكم الصادر يف 15 كانون األول/ديسمرب 2004 )الدفوع االبتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل األسود ضد الواليات 
المتحدة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 135األمر الصادر يف 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابري مؤقتة(

األنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد بوروندي(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 174األمر الصادر يف 30 كانون الثاين/يناير 2001 )وقف الدعوى(

األنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد أوغندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 160األمر الصادر يف 1 متوز/يوليه 2000 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 249احلكم الصادر يف 19 كانون األول/ديسمرب 2005
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األنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 175األمر الصادر يف 30 كانون الثاين/يناير 2001 )وقف الدعوى(

 تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
)كرواتيا ضد صربيا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 40احلكم الصادر يف 18 تشرين الثاين/نوفمرب 2008 )الدفوع االبتدائية(

الحادث الجوي الذي وقع في 10 آب/أغسطس 1999 
)باكستان ضد الهند(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 152احلكم الصادر يف 21 حزيران/يونيه 2000 )والية احملكمة(

النزاع اإلقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر 
الكاريبـي )نيكاراغوا ضد هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 368احلكم الصادر يف 8 تشرين األول/أكتوبر 2007

 مذكرة االعتقال الصادرة في 11 نيسان/أبريل 2000 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 165األمر الصادر يف 8 كانون األول/ديسمرب 2000 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 225احلكم الصادر يف 14 شباط/فرباير 2002 )جوهر القضية(

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ 11 تموز/يوليه 1996 
في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد يوغوسالفيا(، الدفوع 

االبتدائية )يوغوسالفيا ضد البوسنة والهرسك(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 6احلكم الصادر يف 3 شباط/فرباير 2003

ممتلكات معينة )ليختنشتاين ضد ألمانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 221احلكم الصادر يف 10 شباط/فرباير 2005 )الدفوع االبتدائية(

النزاع اإلقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 417احلكم الصادر يف 13 كانون األول/ديسمرب 2007 )الدفوع االبتدائية(

احلكم الصادر يف 4 أيار/مايو 2011 )طلب من كوستاريكا لإلذن 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 222بالتدخل(

احلكم الصادر يف 4 أيار/مايو 2011 )طلب من هندوراس لإلذن 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 231بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 331احلكم الصادر يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب 2012

النزاع الحدودي )بنن/النيجر(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 233احلكم الصادر يف 12 متوز/يوليه 2005
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األنشطة المسلحة في أراضي الكونغو )طلب جديد: 2002( 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 238األمر الصادر يف 10 متوز/يوليه 2002 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 279احلكم الصادر يف 3 شباط/فرباير 2006 )الوالية واملقبولية(

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 
الصادر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية 

 )السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل( 
)السلفادور ضد هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 61احلكم الصادر يف 18 كانون األول/ديسمرب 2003

أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون )المكسيك ضد الواليات 
المتحدة األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 21األمر الصادر يف 5 شباط/فرباير 2003 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 69احلكم الصادر يف 31 آذار/مارس 2004

بعض اإلجراءات الجنائية في فرنسا )جمهورية الكونغو ضد 
فرنسا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 27األمر الصادر يف 17 حزيران/يونيه 2003 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 163األمر الصادر يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 2010 )وقف الدعوى(

 السيادة على بيدرا برانكا/بوالو باتو بوته، وميدل روكس، 
وساوث ليدج )ماليزيا/سنغافورة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 1احلكم الصادر يف 23 أيار/مايو 2008

تعيين الحدود البحرية في البحر األسود )رومانيا ضد أوكرانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 62احلكم الصادر يف 3 شباط/فرباير 2009

 النزاع المتعلق بحقوق المالحة وما يتصل بها من حقوق
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 94احلكم الصادر يف 13 متوز/يوليه 2009

مركز مبعوث دبلوماسي لدى األمم المتحدة في البلد المضيف 
)كمنولث دومينيكا ضد سويسرا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 298األمر الصادر يف 9 حزيران/يونيه 2006 )وقف الدعوى(

طاحونتا اللباب على نهر أوروغواي )األرجنتين ضد أوروغواي(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 299األمر الصادر يف 13 متوز/يوليه 2006 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 310األمر الصادر يف 23 كانون الثاين/يناير 2007 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 108احلكم الصادر يف 20 نيسان/أبريل 2010
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 بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي 
)جيبوتي ضد فرنسا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 14احلكم الصادر يف 4 حزيران/يونيه 2008

طلب تفسير الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2004 في 
القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين )المكسيك ضد 

الواليات المتحدة األمريكية( )المكسيك ضد الواليات المتحدة 
األمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 28األمر الصادر يف 16 متوز/يوليه 2008 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 56احلكم الصادر يف 19 كانون الثاين/يناير 2009

تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد االتحاد الروسي(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 34األمر الصادر يف 15 تشرين األول/أكتوبر 2008 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 198احلكم الصادر يف 1 نيسان/أبريل 2011

 تطبيق االتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 
)جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اليونان(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 258احلكم الصادر يف 5 كانون األول/ديسمرب 2011

 حصانـــات الــدول مـــن الواليـــة القضائيــــة 
)ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 138األمر الصادر يف 6 متوز/يوليه 2010 )طلب مضاد(

األمر الصادر يف 4 متوز/يوليه 2011 )طلب من اجلمهورية اهليلينية 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 241اإلذن بالتدخل( 

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 280احلكم الصادر يف 3 شباط/فرباير 2012

 المسائل المتصلة بااللتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم 
)بلجيكا ضد السنغال(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 88األمر الصادر يف 28 أيار/مايو 2009 )تدابري مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 307احلكم الصادر يف 20 متوز/يوليه 2012

بعض المسائل المتعلقة بالعالقات الدبلوماسية )هندوراس ضد 
البرازيل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 137األمر الصادر يف 12 أيار/مايو 2010 )وقف الدعوى(

االختصاص القضائي وإنفاذ األحكام في المسائل المدنية والتجارية 
)بلجيكا ضد سويسرا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 221األمر الصادر يف 5 نيسان/أبريل 2011 )وقف الدعوى(
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 بعض األنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية 
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 188األمر الصادر يف 8 آذار/مارس 2011 )تدابري مؤقتة(

طلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية 
المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد تايلند(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 245األمر الصادر يف 18 متوز/يوليه 2011 )تدابري مؤقتة(

2 - الفتاوى

 شروط قبول دولة ما في عضوية األمم المتحدة 
)المادة 4 من الميثاق(

ST/LEG/SER.F/1, p. 4الفتوى الصادرة يف 28 أيار/مايو 1948

جبر األضرار المتكبدة في خدمة األمم المتحدة
ST/LEG/SER.F/1, p. 9الفتوى الصادرة يف 11 نيسان/أبريل 1949

تفسير معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا
ST/LEG/SER.F/1, p. 13الفتوى الصادرة يف 30 آذار/مارس 1950 )املرحلة األوىل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 17الفتوى الصادرة يف 18 متوز/يوليه 1950 )املرحلة الثانية(

أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في األمم المتحدة
ST/LEG/SER.F/1, p. 11الفتوى الصادرة يف 3 آذار/مارس 1950

المركز الدولي ألفريقيا الجنوبية الغربية
ST/LEG/SER.F/1, p. 14الفتوى الصادرة يف 11 متوز/يوليه 1950

تحفظات على اتفاقية منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ST/LEG/SER.F/1, p. 23الفتوى الصادرة يف 28 أيار/مايو 1951

آثار أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة 
ST/LEG/SER.F/1, p. 39الفتوى الصادرة يف 13 متوز/يوليه 1954

إجراءات التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقارير وااللتماسات 
الخاصة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية

ST/LEG/SER.F/1, p. 43الفتوى الصادرة يف 7 حزيران/يونيه 1955

أحكام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن الشكاوى 
الموجهة ضد اليونسكو

ST/LEG/SER.F/1, p. 48الفتوى الصادرة يف 23 تشرين األول/أكتوبر 1956
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السماح باإلدالء الشفوي لآلراء أمام اللجنة الخاصة بأفريقيا 
الجنوبية الغربية

ST/LEG/SER.F/1, p. 46الفتوى الصادرة يف 1 حزيران/يونيه 1956

تكوين لجنة السالمة البحرية التابعة للمنظمة االستشارية الحكومية 
الدولية للمالحة البحرية

ST/LEG/SER.F/1, p. 70الفتوى الصادرة يف 8 حزيران/يونيه 1960

بعض نفقات األمم المتحدة )الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق(
ST/LEG/SER.F/1, p. 78الفتوى الصادرة يف 20 حزيران/يونيه 1962

اآلثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب 
أفريقيا في ناميبيا )أفريقيا الجنوبية الغربية( رغم قرار مجلس األمن 

)1970( 276
ST/LEG/SER.F/1, p. 103الفتوى الصادرة يف 21 حزيران/يونيه 1971

طلب مراجعة حكم المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة رقم 158
ST/LEG/SER.F/1, p. 117الفتوى الصادرة يف 12 متوز/يوليه 1973

الصحراء الغربية
ST/LEG/SER.F/1, p. 132الفتوى الصادرة يف 16 تشرين األول/أكتوبر 1975

تفسير اتفاق 25 آذار/مارس 1951 بين منظمة الصحة العالمية 
ومصر

ST/LEG/SER.F/1, p. 145الفتوى الصادرة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1980

طلب مراجعة حكم المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة رقم 273
ST/LEG/SER.F/1, p. 157الفتوى الصادرة يف 20 متوز/يوليه 1982

طلب مراجعة حكم المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة رقم 333
ST/LEG/SER.F/1, p. 239الفتوى الصادرة يف 27 أيار/مايو 1987

انطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع 21 من اتفاق 
مقر األمم المتحدة المعقود في 26 حزيران/يونيه 1947

ST/LEG/SER.F/1, p. 248الفتوى الصادرة يف 26 نيسان/أبريل 1988

انطباق الفرع 22 من المادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمم 
المتحدة وحصاناتها

ST/LEG/SER.F/1, p. 271الفتوى الصادرة يف 15 كانون األول/ديسمرب 1989

مشروعية استخدام دولة ما لألسلحة النووية في نزاع مسلح
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 107الفتوى الصادرة يف 8 متوز/يوليه 1996
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مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 113الفتوى الصادرة يف 8 متوز/يوليه 1996

الخالف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان من 
اإلجراءات القانونية

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 67الفتوى الصادرة يف 29 نيسان/أبريل 1999

اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 92الفتوى الصادرة يف 9 متوز/يوليه 2004

توافق إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي 
)طلب إصدار فتوى(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 142الفتوى الصادرة يف 22 متوز/يوليه 2010

الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل 
الدولية بناًء على تظلم مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)طلب إصدار فتوى(
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 270الفتوى الصادرة يف 1 شباط/فرباير 2012
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	179 - حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) (طلب مضاد)
	الأمر الصادر في 6 تموز/يوليه 2010

	180 - توافـق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي
	الفتوى الصادرة في 22 تموز/يوليه 2010

	181 - بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا)
(وقف الدعوى)
	الأمر الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

	182 - القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

	183 - بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة)
	الأمر الصادر في 8 آذار/مارس 2011

	184 - تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
(جورجيا ضد الاتحاد الروسي)
	الحكم الصادر في 1 نيسان/أبريل 2011

	185 – الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية 
(بلجيكا ضد سويسرا) (وقف الدعوى)
	الأمر الصادر في 5 نيسان/أبريل 2011

	186 - النـزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من كوستاريكا للإذن بالتدخل)
	الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011

	187 - النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (طلب من هندوراس للإذن بالتدخل)
	الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011

	188 - حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا) 
(طلب من الجمهورية الهيلينية الإذن بالتدخل)
	الأمر الصادر في 4 تموز/يوليه 2011

	189 - طلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند) (طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة)
	الأمر الصادر في 18 تموز/يوليه 2011

	190 - تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 
(جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان)
	الحكم الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011

	191 - الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناءً على تظلم مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
	الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012

	193 - أحمدو صاديو دياللو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) (التعويض المستحق لجمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية)
	الحكم الصادر في 19 حزيران/يونيه 2012

	194 - المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)
	الحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 2012

	195 - النزاع الإقليمي وتعيين الحدود البحرية (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
	الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012


