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من سلك طريق ا طلب فيو علما سلك ا لو بو طريق الجنة  إن    ﴿  
يستغفر  و ان العالم ل المالئكة لتضع اجنحتيا لطالب العلم رضا بما يصنع ،  

 لو من في السموات و االرض و الحيتان في جوف الماء إن فضل العالم على
رثةوإن العلماء و  الكواكب،العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر      

االنبياء. وإن االنبياء لم يورثوا دينارا و ال درىما و انما ورثوا العلم      
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 أصاب بالياس إذا فشلت ، بل ذكرني دائمابأن الفشل
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 ممخص

 

هذه  ومساهمةتناولت هذه الدراسة موضوع اإلختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية 
الهيئة في تحقيق مقاصد األمم المتحدة والتي من أهمها إرساء السمم واألمن الدوليين، والوقاية 

 من الحروب والنزاعات وتوفير اإلطار القانوني الذي يحكم سير العالقات الدولية.

، تناول الفصل األول األسس القانونية لهذا النشاط اإلفتائي  الدراسة إلى فصمينقسمت 
بينما خصص الفصل الثاني لنطاق اإلختصاص اإلفتائي وتضمنت الدراسة إستعراضا لجممة 
من الفتاوي الصادرة عن المحكمة بهدف معرفة مدى مساهمتها في تحقيق مقاصد األمم 

وقد بينت النتائج نجاح المحكمة من  ة لنموذج من هذه الفتاوي.مع تقديم دراسة تحميميالمتحدة
قانونية تفيدها في وظيفتها وذلك  بقواعدخالل إختصاصها اإلفتائي في تدعيم عمل المنظمة 

 المسائل المعروضة عميها. عندما وضحت

 الكممات المفتاحية:

 قاصد األمم المتحدة.ماإلفتائي، محكمة العدل الدولية،  االختصاص

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

 

 

Cette étude a porté sur la contribution des avis consultatifs donnés par la 

cour internationale de justice dans l’atteinte les objectifs des Nations Unies, dont 

les plus importants sont la paix et la sécurité mondiales, en évitant les conflits et 

les guerres entre les différents pays et en fournissant le cadre juridique qui organise 

les relations internationales . 

Elle se divise en deux chapitres. Le premier a été consacré aux bases 

juridiques de l’activité consultative, alors que le deuxième chapitre a été réservé à 

la définition de l’étendue de la spécialisation consultative. A cet effet un 

échantillon d’avis à été analysé.  

  Les résultats , ont montré que Ces avis ont permis de renforcer l’action de 

l’ONU en mettant à sa disposition un ensemble de règles et de lois nécessaires à 

son fonctionnement notamment en clarifiant les questions qui lui ont été soumises. 

Mots Clés : 

Avis consultatif, cour internationale de justice , objectifs des Nations Unies.  
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 رلن الولحك

الجوعيت العبهت : فتىي هحكوت العذل الذوليت بشأى اآلثبر المبًىًيت الٌبشئت عي تشييذ 

 في األرض الفلسطيٌيت الوحتلت
10 

 10 0991لسٌت  هشروعيت التهذيذ ببألسلحت الٌىويت أو إستخذاههبفتىي  -

هي إتفبق همر األهن الوتحذة  00اًطببق إلتزام الذخىل في تحكين بوىجب الفرع 

 0991لسٌت  
10 

 19 0991فتىي بشأى لضيت الصحراء الغربيت لسٌت 

لورحلت األولً فتىي بشأى تفسير هعبهذاث السلن هع بلغبريب وهٌغبريب وروهبًيب 

 0911لسٌت 

 

11 

 11 هي عهذ عصبت األهن 09الوبدة 
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في القرن التاسع عشر إلى نشوب خالفات بين الدول بسبب  التنافس اإلقتصاديأدى 
مطامع بعض الدول المصنعة ، وأساسيا الرغبة في التوسع ونيب الثروات وحب السيطرة  ازدياد

تنظيمي تحل  إطار، ومن أجل الحد من ىذه الخالفات سعت الدول المحبة لمسالم إلى إيجاد 
ومن أبرز المؤتمرات  .وليذه الغاية عقدت عدة مؤتمرات .فيو الخالفات الدولية بالطرق السممية

ن وضعا القواعد مذاال 9795و 9677 لحقبة مؤتمر الىاي األول والثانيالتي عقدت في تمك ا
يمثل ال أن نظام المؤتمرات ال إ، ياد وتطوير مؤسسة التحكيم الدوليلحرب والحالخاصة با

في ذلك يعود إلى عدة  والسبب االستمرارمنظمة دولية بالمعنى المعروف حاليا ولم يكتب لو 
: أنو نظام محدود العضوية ومقصور عمى الدول الكبرى وييدف إلى اإلبقاء عمى عوامل منيا

إلى مبدأ الشرعية وتوازن القوى ويغمب عميو الطابع السياسي كذلك عدم  استناداالوضع الراىن 
من منع نشوب الحرب العالمية األولى ليذا لم يتمكن  ،جود ميثاق منشئ ومقر وأجيزة دائمةو 

السبب أدركت الدول أن متطمبات العالقات الدولية في مختمف المجاالت تستوجب إحداث 
 ىيئات دولية دائمة تقوم بحل القضايا المستعصية بالطرق السممية.

الدول  انصرفت االنتياءعمى مية األولى العالعندما أوشكت الحرب  9796وفي سنة 
عمل عمى حفظ السمم واألمن تشترك فييا دول العالم وت أممعصبة  إقامةإلى إعداد مشروع 

إنجاز مشروع موحد تحت إشراف )ىرست وممر( عمى  اتفقتا، إال أن أمريكا وبريطانيا الدوليين
ن دول الحمفاء إلى تشكيل لجنة عامة و الرئيس األمريكي ويمس دعاىذه المشاريع  أنجزتوعندما 

ونوقشت جميع المشاريع تم )فرنسا( لمناقشة المشاريع وبعد أن اجتمعت المجنة في فرساي 
 بعادتواس 91/90/9797 في كسوني(المشروع األنجموسالمشروع البريطاني األمريكي ) اداعتم

ئية وأدخل حيز وضع ميثاق العصبة في صيغتو النيا 06/92/9797وفي  .باقي المشاريع
اليدف من إنشاء . إن ال يتجزأ من معاىدة فرساي اوأصبح جزء 99/99/9709التطبيق في 

، بين الدول وتنمية التعاون بينيا عصبة األمم ىو استتباب السالم وتحقيق األمن ومنع الحروب
ميمة عيد إلييا تمنو عمى إحداث ىيئة قضائية دائمة  92كما نص ميثاق العصبة في المادة 

في  استشاريةالفصل في النزاعات الدولية التي يرفعيا إلييا الخصوم وأن تعطي أراء إفتائية أو 
العدل الدولية محكمة . وفعال تم تأسيس ا مجمس العصبة أو الجمعية العامةمني كل ما يطمبو



 مقدمة

 

 ب
 

 9709ديسمبر 94تبني نظاميا األساسي من قبل الدول في خاص و  برتوكولالدائمة بمقتضى 
 .9700ديسمبر  بو فيالعمل  دءوب

وبسبب بعض العيوب التي شابت نظاميا القانوني إضافة إلى الظروف والمالبسات التي 
منع نشوب الحرب أحاطت بيا فشمت ولم يكتب ليا النجاح وىذا واضح من عدم تمكنيا من 

في خالل ، و ىولندا احتالل، كما توقفت المحكمة عن مباشرة وظائفيا بسبب العالمية الثانية
إلى إيجاد كائن دولي  انتصارىاالدول الكبرى التي أحست دنو  اتجيتالحرب العالمية الثانية 

حاطتوجديد  ، وليذه ينقو ميمة حفظ السمم واألمن الدوليبكل أسباب النجاح يقع عمى عات وا 
 فمتضم كل من روز  99/92/9723الغاية عقدت عدة مؤتمرات ومن أىميا مؤتمر يمطا في 

عمى عدة مسائل  االتفاق، وتم قائد بريطانيا وتشرشلقائد اإلتحاد السوفياتي وستالين  مريكاقائد أ
عمى عقد مؤتمر دولي في سان  االتفاقمن بينيا نظام التصويت في مجمس األمن كما تم 

وبموجبو تم إقرار ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي  03/92/9723فرانسيسكو بتاريخ 
ال يتجزأ منو  االنظام األساسي لممحكمة بالميثاق وأصبح جزءألحق الدولية، حيث لمحكمة العدل 

 الميثاق.ىذا من  70وىذا ما نصت عميو المادة 

نفس  أعتمدلمحكمة العدل الدولية الدائمة ألنو  اامتدادوتعتبر محكمة العدل الدولية 
 االختصاصصوصو وبقيت تتمتع بنفس في ن ياألساسي ليذه األخيرة دون تغيير جوىر  نظامال

 االختصاص ىذااإلفتائي مدد الميثاق  لالختصاصالمزدوج القضائي واإلفتائي إال أنو بالنسبة 
المتخصصة المرتبطة بيا بعد حصوليا عمى  والوكاالتوأصبح يشمل باقي فروع الييئة 

ا كان عميو في منو عمى خالف م 0-74/9ترخيص من قبل الجمعية العامة طبقا لنص المادة 
عيد العصبة الذي كان يقتصر عمى الجمعية العامة والمجمس، وحرمان الدول والمنظمات 

بطمب الفتوى  امباشر  االدولية من حق طمب الفتوى وقصره عمى األجيزة السياسية وتخويميا حق
 ،لغةبا أىميةأن الفتوى التي تصدرىا المحكمة ليا  عمى في أية مسألة قانونية دون قيود دليل

متحدة الميثاق ليا أبعاد سياسية وقانونية تسعى األمم ال يواضعومن ورائيا غاية في نفس 
  .بموجبيا إلى تحقيق مقاصدىا

 



 مقدمة

 

 ج
 

 الدراسة :  أهمية.1

تكمن أىمية الموضوع في قيمة الرأي اإلفتائي في حد ذاتو، والعوامل التي دفعت 
 اإلى إختصاصيا األصيل، إختصاصمم المتحدة بمنح المحكمة إضافة األبواضعي ميثاق 

وقصره عمى األجيزة السياسية لممنظمة بصورة مباشرة ودون قيود، وبصورة غير مباشرة  اإفتائي
لباقي فروع الييئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بيا، من دون إضفاء الطابع اإللزامي ليذه 

ة التصدي لطمب الفتوى من قبل اإلفتائية، سواء بمناسبة تقديم طمب الفتوى أو في حال اآلراء
المحكمة أو تنفيذه عند صدوره ، الشيء الذي دفعني إلى اإلىتمام بيذا الموضوع لمعرفة األبعاد 
السياسية والقانونية لمرأي اإلفتائي المقصودة في القانون الدولي لتسميط الضوء عمى ىذا الركن 

 ة مع بقية الميتمين بيذا الموضوع.لممساىمة البسيطة في إثراء المكتبة العربية والجزائري

 إشكالية الدراسة:.2

ميثاق أن من المسمم بو أن من مقاصد األمم المتحدة، حفظ السمم واألمن الدوليين، حيث  
 ااط ىذه المسؤولية بمجمس األمن والجمعية العامة، ولثقل ىذه المسؤولية منح نصيبنالمنظمة أ

منيا لمحكمة العدل الدولية وذلك عن طريق الترخيص ليا بإصدار أراء إفتائية في المسائل 
 القانونية إذا طمب منيا ذلك.

 ويمكن تمخيص إشكالية ىذه الدراسة في التساؤل العام التالي:

مقاصد األمم في تحقيق اإلفتائي  اختصاصهاكيف ساهمت محكمة العدل الدولية من خالل 
 ؟ينتمثمة في حفظ السمم واألمن الدوليالمتحدة الم

 الفرعية التالية: ويتفرع من ىذا التساؤل العام التساؤالت

 ئي؟اما ىو األساس القانوني لالختصاص اإلفت -

 اإلفتائي؟ االختصاصي طبيعة ما ى -

 اإلفتائي؟ االختصاصما ىو نطاق  -

 هدف الدراسة:.3



 مقدمة

 

 د
 

اإلفتائي لمحكمة العدل  لالختصاصاليدف من ىذه الدراسة ىو تحديد السند القانوني 
وبيان العقبات التي تواجو طمب الرأي ، وكذا نطاقو الدولية بموجب الميثاق والنظام األساسي

بالطابع  نية لمرأي اإلفتائي والذي لم يحظاإلفتائي وصوال إلى إصدار الفتوى لبيان القيمة القانو 
 .. مدى مساىمتو في تحقيق أىداف منظمة األمم المتحدةاآلنزامي إلى حد اإلل

 : منهج الدراسة.4

ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وذلك من خالل إعطاء وصف  اعتمدت
وكذا تحميل بعض النصوص القانونية لمنظام  واختصاصيالييكل محكمة العدل الدولية 
ونماذج من الواقع العممي لبعض القضايا التي عرضت عمى  األساسي لمحكمة العدل الدولية

 محكمة العدل الدولية.

 خطة الدراسة :.5

في الفصل الدراسة حيث تناولت  رئيسيين ىذا الموضوع من خالل فصمين تم معالجة
تم اإلفتائي ودوره في إطار منظمة األمم المتحدة، والذي  لالختصاصاألول األساس القانوني 

اإلفتائي وطبيعتو، أما  لالختصاصاألساس القانوني  تناولو إلى مبحثين، المبحث األول يمقست
كان منظمة األمم المتحدة، و  إطارفي ودورىا  اإلفتائية اآلراء فتم فيو عرضالمبحث الثاني 

 بدوره إلى مبحثين، حيث تناول االختصاص اإلفتائي والذي قسمالفصل الثاني نطاق موضوع 
 فخصصول القيود التي تحكم ممارسة االختصاص اإلفتائي، أما المبحث الثاني في المبحث األ

أبرز اآلراء اإلفتائية لمحكمة العدل الدولية المتعمقة  وذلك بتحميل معمق ألحدلمجانب التطبيقي 
 بالجدار األمني اإلسرائيمي.

 

 
 

 الدراسات السابقة:.6



 مقدمة

 

 ه
 

اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير،  االختصاصريم صالح زين، -
 .0999جامعة الشرق األوسط ،كمية الحقوق، 

 93اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية من خالل  االختصاصتناولت الباحثة موضوع 
الفتوى مقصور عمى الجمعية العامة ومجمس  بأن حق طم ىي،فصول وتوصمت إلى نتائج 

ليم حق طمب المرتبطة بيا األمن بصفة مباشرة وباقي فروع الييئة والوكاالت المتخصصة 
وأن موضوع الطمب يجب أن يتعمق العامة الفتوى بعد حصوليم عمى ترخيص من قبل الجمعية 

أنو  في إعتقادىاك إلى نتيجة ية كما توصمت كذلالقانونية، واستبعاد المسائل السياسبالمسائل 
من المحكمة. إال أن الطمب  سمح أخيرا لحركات التحرر الوطني بطمب رأي استشاري

 .اإلستشاري في الحقيقة ىو بطمب من الجمعية العامة وموجو إلى الجمعية العامة

حيث تناول الباحث دور محكمة العدل الدولية  ،(0993دراسة نايف أحمد الضاحي الشمري ) -
ي تطوير وظيفة األمم المتحدة، وخصص جزء من ىذه الدراسة لإلختصاص اإلفتائي لمحكمة ف

العدل الدولية، وبينت نتائج ىذه الدراية أن عمل محكمة العدل الدولية ساىم في تطوير وظيفة 
 األمم المتحدة وفي إثراء القانون الدولي.

فتائي لمحكمة العدل الدولية (، اإلختصاص اإل0993دراسة نايف أحمد الضاحي الشمري ) -
المحكمة الدائمة لمعدل حيث قام الباحث بدراسة معمقة لنشأة محكمة العدل الدولية عمى أنقاض 

ستمر كما بين أسسو القانونية وطبيعتو ونطاقو.  الدولية التي نشأ فييا ىذا اإلختصاص وا 
 واظيرت نتائج ىذه الدراسة حاجة األمم المتحدة لمفتوى.



 مبحث تمهيدي:

نشأة وتنظيم محكمة 
 العدل الدولية وواليتها
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 المطمب األول: نشأة محكمة العدل الدولية

وتعتبر محكمة العدل  .القضاء الدولي وسيمة من الوسائل السممية لحل النزاعاتيعتبر         
قضائية الرئيسية لمنظمة األمم الداة األمن النظام األساسي لممحكمة  1الدولية طبقا لنص المادة 

 .اإلفتائي أومجال القضائي الرتكز عمييا الييئة سواء في تالتي  وىي بمثابة العصا 1.المتحدة
أصال بيذه الصورة التي ىو  امنذ البداية ولم يكن موجود ىذا الجياز لم ينشأ بيذه الحداثةلكن 

إلى التحكيم بداية الفي بل تطور مع الزمن، حيث كانت المجموعة الدولية تمجأ  اآلنعمييا 
في مرحمة ثانية إلى محكمة العدل الدولية  لجئتولي لفض ما ينشب بينيا من نزاعات ثم دال

 أصبحالمتحدة محل العصبة  األمموبعدما حمت منظمة  ،األممعصبة  إنشاءالدائمة بعد 
رتكز عميو الدول لحل تلممجموعة الدولية جياز قضائي دائم يتمثل في محكمة العدل الدولية 

المنظمة فيما استعصى عمييا من مسائل قانونية  أجيزة إليووتستند أ بينيا الخالفات التي تنش
ىذا  إحداث إلى ة ولمعرفة كيف توصمت المجموعة الدولي .المتحدة األممبيدف تحقيق مقاصد 

ثم محكمة العدل الدولية  األولالتحكيم في الفرع  إلىنتطرق  أنتحتم عمينا يالجياز الفعال 
 محكمة العدل الدولية في الفرع الثالث. إلىالدائمة في الفرع الثاني وصوال 

 التحكيم األول:الفرع 

كوسيمة لفض الخالفات بين الناس والقبائل التحكيم سموك نص القرآن الكريم عمى لقد         
َك ََل ُيْؤِمُنونَ َفََل » يقول اهلل عز وجل  .المختمفة لتحقيق السمم والعدل ُموَك ِفيَما  َحتَّى   َوَربِّ ُيَحكِّ

ا َقَضْيتَ  ِفي َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ ََل َيِجُدوا مَّ ؤكد تىذه اآلية إن  2« َتْسلِيًما َوُيَسلُِّموا أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّ
 3بقواعد التحكيم لتحقيق االستقرار بين الناس. اإلسالميةعمى اىتمام الشريعة 

 

 
 من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 1المادة  1

 من سورة النساء 65اآلية  2
 .37، ص  2005، دار ىومو ، الجزائر ،  التحكيم الدوليد. أحمد بمقاسم ، 3
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تحكيم عندما العرفت المماليك األوربية المسيحية خالل القرون الوسطى نظام "كذلك         
 ،1"المماليكباعتبارىما سمطتين فوق  واإلمبراطورتحكيم البابا  إلىكانت تمجأ في منازعاتيا 

التي تنشا بينيم،  المنازعاتبا لحل و حيث اعتمد ىذا النظام في تمك الفترة في معظم بمدان أور 
باما لالدولية من قضية اال أساسالتحكيم ذو طابع دولي واستمد  أصبح 19ن ر الق أواخروفي 

وعندما لم تسفر والواليات المتحدة األمريكية  ابريطاني حتكاك بينالتي نشب بموجبيا ا
 إبرامالحرب بينيم ىي السبيل الوحيد ، تم االتفاق عمى  تنتيجة وبات أيةالمفاوضات عمى 

 1871في  معاىدة بينيم أبرمتبموجبيا النزاع عمى ىيئة التحكيم، حيث يحال معاىدة 
والقانون  التحكيمية كما اتفق الطرفان في االتفاقية عمى النص عمى تشكيل الييئة .بواشنطن 

ن الييئة، وعند دراسة عتنفيذ القرار الصادر  إلزاميةالمتبعة وعمى  واإلجراءاتالواجب التطبيق 
الحياة ، وىذه خرقيا قواعد  عنمسؤولية بريطانيا  األخيرةييئة قررت ىذه الالقضية من طرف 

معاىدة  إبرام إلى األمريكيةبريطانيا والواليات المتحدة في دفع كل من  كانت السببالقضية 
 لتسوية مختمف المنازعات العالقة بينيم. 1874نوفمبر  19في  "جاي"

بقبول كبير من  حضيالتحكيم انو  بأسموبوما يدل عمى اىتمام المجموعة الدولية         
 بنفس المدينةومؤتمر الصمح المنعقد  1899ىاي عام مؤتمر السالم المنعقد بال إطارفي  ياقبم
 .2الىايمحكمة التحكيم الدائمة ليكون مقرىا  ألجمو وأنشئت 1907 سنة

والمعدلة في اتفاقية الىاي الثانية  األولىمن اتفاقية الىاي  37كما نصت المادة         
، حل النزاعات بين الدول إلى:" ييدف التحكيم الدولي المقصود بالتحكيم الدولي بقوليا  1907

  3.احترام القانون" أساسذات النزاع وعمى  األطرافعبر قضاة يتم اختيارىم حسب رغبة 

 
 .37د. أحمد بمقاسم ، المرجع السابق ، ص  1
 .284-282ص ،2011مميمة، الجزائر ،دار اليدى ، عين  ،ؤولية الدوليةأحكام المسد. زازة لخضر ، 2
 .130، دار ىومو ،الجزائر، ص  القانون الدولي لحل النزعاتد. عمر سعد اهلل ،  3
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قاعدة  أويا قدة وتطبيىالمنازعات القانونية كتفسير معا فيالتحكيم بالنظر محكمة ص تو"تخص
 1ال تصمح لمتحكيم" فإنياالمنازعات السياسية  أمامن قواعد القانون الدولي ، 

المكتب الدولي بالىاي الذي يحفظ  إالىذه المحكمة ال تممك من صفة الدوام  أنوالواقع         
في اتفاقية الىاي ، فيي محكمة  األطرافىم الدول حة محكمين من رجال القانون تختار الئ

 2 .رغبت في ذلك إذا إليياشكل عند حاجة الدول تاختياري كما ت إليياوالمجوء  ظرفية
ساىمت في حل العديد من  أنيا اننكر مكن انو ال ي إالمن نقائص  لياكان ورغم ما         

 .الدولية المنازعاتقضاء دولي دائم ييتم بالفصل في  إحداثفكرة  ةفي بمور  االقضايا وكانت سبب
جياز  إنشاءنص عمى التم  األممعصبة  تأسيسوعند  األولىبعد الحرب العالمية فوفعال 

 3قضائي دائم تحت اسم محكمة العدل الدولية الدائمة.
 
 

 الفرع الثاني : المحكمة الدائمة لمعدل الدولية
قبل الحرب العالمية  انظام المؤتمرات والجمعيات وكذا نظام التحكيم الذي كان سائد إن        
بسبب اصطدام مصالح الدول المصنعة  األولىلم يتمكن من منع نشوب الحرب العالمية  األولى

ن قانوني سياسي ئفي مختمف المجاالت ، حيث تضافرت جيود المجموعة الدولية إليجاد كا
دولي يكفل االستقرار في العالم ونظام قضائي بموجبو يفصل في مختمف النزاعات القانونية 

وىي منظمة  األمم بةعص إنشاءتم  1919سنة لوبموجب معاىدة السالم  .التي تثور بين الدول
 نأ" عمىمن عيد العصبة  14ت المادة ، حيث نصينالدولي واألمنسياسية ميمتيا حفظ السمم 

روع عمى شالم ىذا دائمة وان يعرضالبعمل مشروع لمحكمة العدل الدولية  العصبة يقوم مجمس
الدولية  لمنازعاتااختصاص ىذه المحكمة نظرا في يدخل  أنفي العصبة عمى  األعضاءالدول 
منيا مجمس العصبة  استشارية في كل ما يطمبو أراء إعطاءوكذلك  ،الخصوم إلييارفعيا يالتي 

 .أو جمعيتيا العامة"
 
 .246، ص2002، المكتب لتوزيع المطبوعات، القانون الدولي العامين الفتالوي ، سأ.د. سييل ح 1
 .45-44د. أحمد بمقاسم ، مرجع سابق ، ص  2
لمنشر والتوزيع واإلعالم، لبيا،  الجماىيرية، دار والية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات، رباشدد. مفتاح عمر  3
 .88-87، ص 1999، 1ط
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اء في مؤتمر العصبة ضعا المشروع اعتمد من قبل الدول األىذ إعدادولما تم          
 .حققتو المجموعة الدولية امحكمة العدل الدولية الدائمة التي تعتبر مكسب إنشاءوبموجبو تم 

نفي وجودىا بل تمحكمة التحكيم الدائمة وال  عن إليياوىذه المحكمة ال تختمف من حيث المجوء 
من عيد العصبة،  13طبقا لنص المادة ، رغبت الدول في ذلك نإىذه الخيرة جنب  إلىعمل ت

قاضيا يتم انتخابيم  15، حيث تتكون المحكمة من حيث التكوينولكن تختمف عنيا من 
التمثيل  اختيارىممن جانب كل من مجمس العصبة والجمعية العامة وتراعى في  باألغمبية

يذه برشحين ولكن تقوم ميا حكومات المدوطمبات الترشيح ال تق"الجغرافي والحضارات المختمفة 
العدل الدولية اآلن الشعب في ظل محكمة العدل الدولية الدائمة أو محكمة  سواء، الميمة
 في محكمة التحكيم الدائمة". األىمية

انقطع لكن  الفتاوىالعديد من  وأصدرتومنذ نشأتيا فصمت في العديد من القضايا          
ي فشمت في الت األممحل عصبة  إلى أدىنشاطيا بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية الذي 
حل محكمة العدل الدولية الدائمة التي  إلىمنع قيام الحرب العالمية الثانية وىذا بالضرورة يؤدي 

 حمت محميا محكمة العدل الدولية.

 الفرع الثالث : محكمة العدل الدولية

من اجمو وىو حفظ السمم  أنشئتتحقيق اليدف الذي  في األممعندما ثبت فشل عصبة         
الدولي والذي تمثل في عدم قدرتيا عمى وقف الحرب العالمية الثانية وبسبب ىذه الحرب  واألمن

بالدول الكبرى لما  أدىالذي  األمرلم تتمكن محكمة العدل الدولية الدائمة من مواصمة عمميا ، 
 األمممة ظكائن سياسي جديد تحت اسم من إنشاءدنو انتصارىا في الحرب بالتفكير في  أحست
الدولي ليحل محل العصبة والتفكير كذلك في جياز  واألمنوكل لو ميمة حفظ السمم ت المتحدة

قضائي دائم يرتكز عميو ىذا الكائن السياسي يكفل ميمة الفصل في النزاعات القانونية التي 
 1 الدولي.تثور بين الدول كوسيمة لمنع االحتكاك 

 

 .98إلى 88 رباش ، مرجع سابق ، صدعمر مفتاح د. 1
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 أساسيمشروع نظام  إلعدادمؤتمر دولي  إلىالدول الكبرى  تدع األساسوعمى ىذا          
النظام األساسي لمجياز مشروع اصدر المؤتمر 19/04/1945وفي  .الجديدلمجياز القضائي 

المؤتمر الدولي  إلىىذا المشروع  وأحيل، ديد تحت اسم محكمة العدل الدوليةالقضائي الج
وبموجبو تم اعتماد ىذا  25/04/1945المنعقد بإسم األمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 

النظام  ولمعمم فان المجنة التي كمفت بإعداد مشروع المتحدة. األممالمشروع والحق بميثاق 
دون تغيير  لمحكمة العدل الدولية الدائمةتبنت نفس النظام األساسي األساسي لممحكمة الجديدة 

عتبارات اعتبارات فنية  إلىيعود  األساسيوسبب اعتمادىا نفس النظام  1نصوصو جوىري في وا 
تتمثل في" الرغبة في المحافظة عمى مجموعة األحكام القيمة سياسية ، أما اإلعتبارات الفنية ف

، وحاسما لمخالف الذي ينشئ بين الدول ىاما من مصادر القانون الدولي ادر والتي تشكل مص
من النظام األساسي لممحكمة التي تقضي  37األطراف في المعاىدات طبقا لنص المادة 

دم " أما ع.عمى محكمة العدل الدولية الدائمة لفض النزاعات التي تنشأ بين أطرافيا باإلحالة
مة في نيز دول المحور الم أندىا مفافقد إقتضتو اعتبارات سياسية اإلبقاء عمى المحكمة القديمة 

المتحدة الذي الحق بو النظام األساسي  األممالحرب العالمية الثانية لم تكن من مؤسسي ميثاق 
في النظام  اأطرافىذه الدول ال تزال  أنعمى عمى المحكمة القديمة يدل  واإلبقاءلممحكمة 
ة المشارك األطرافلممحكمة الدائمة لمعدل الدولية وتعديمو يستدعي بالضرورة استدعاء  األساسي

المتحدة الن من بين  األمممؤتمر روف التي عقد فييا وىذا وضع صعب ومعقد في الظ فيو
 2العالمية الثانية.في الحرب  األعداءدول ال ىيالمشاركة فيو  األطرافالدول 

 

 

 
 79  -79، المرجع السابق ، ص عمر درباش مفتاح  د.  1
 .222-222ص  ،2112، 1ط، مؤسسة دار الصادق الثقافية ،المنظمات الدولية  ،أ.د. عمي يوسف الشكري 2
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 تنظيم محكمة العدل الدولية الثاني:المطمب 

متحدة باعتبارىا الساعد القوي الذي ال األمملدى  أىميةنظرا لما تتمتع بو المحكمة من         
النظام  دولي، وعمى ىذا األساس خصص واضعوعميو لتحقيق مقاصدىا طبقا لمقانون الرتكز ي

مجاال  ظيم المحكمة بنصوص صريحة ال تدعلممحكمة فصال كامال يعالج مسألة تن األساسي
تتكون المحكمة من قضاة »: عمى مايمي األساسيمن النظام  02حيث نصت المادة  ،1لمشك

ذوي الصفات الخمقية العالية الحائزين في بمدىم لممؤىالت  األشخاصمستقمين ينتخبون من 
المطموبة لمتعيين في ارفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشيود ليم بالكفاءة في 

تتشكل ىيئة المحكمة  3/1طبقا لممادة و  2«جنسيتيمالقانون الدولي وكل ىذا بغض النظر عن 
 9لمدة  األمنسري من قبل الجمعية العامة ومجمس يجري انتخابيم باالقتراع ال اعضو  15من 

، واألمين العام  3تسنوا 03كل  األعضاءتجديد جزئي لثمث مع التجديد بحيث يجري سنوات 
ىو من يقوم بتعيين الثمث األول والثاني لمقضاة الذين تنتيي واليتيم عن طريق القرعة بمجرد 

رطت أن ال يكون لمدولة الواحدة أكثر من إشت 3/2اإلنتياء من أول انتخاب، إال أن المادة 
فينا  إذا حدث وأن العضو الذي جرى عميو اإلختيار يتمتع بأكثر من جنسية واحدة، ماعضو، أ

يعتد بجنسية الدولة الذي يباشر فييا حقوقو المدنية والسياسية، وفي ىذه الحالة يمكن أن يكون 
 3لمدولة الواحدة حسب بعض رأي الفقياء، أكثر من عضو واحد عمى عكس ما إشترطتو المادة 

لة التي ألن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ال يعني اإلرتباط الحقيقي لمشخص بالدو  2الفقرة 
 يحمل جنسيتيا.

انتقاء صفوة  إلىمعقد لمغاية ييدف  إجراءاالنتخابات فيو  إجراءبالنسبة لكيفية أما         
 التي تنص األساسيمن النظام  09ممادة طبقا لالمترشحين مع مراعاة التوازن في التمثيل 

كفيال بتمثيل المدنيات جممتيا  يكون تأليف الييئة في أنعمى الناخبين عند كل انتخاب.......»
 4«الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم

 .100، مرجع سابق ، ص عمر درباش مفتاح  د. 1
 من النظام األساسي لممحكمة. 02المادة  2
 .101،104ص  سابق،، مرجع عمر درباش مفتاح  د. 3
 من النظام األساسي لممحكمة 09المادة  4
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 محكمة العدل الدوليةوالية المطمب الثالث: 

تشمل والية »ن والية المحكمة بقوليا ع األساسيمن النظام  36/1نصت المادة         
ل جميع المسائل المنصوص كما تشم المتقاضون،عمييا المحكمة جميع القضايا التي يعرضيا 

 1.«عمييا بصفة خاصة في ميثاق األمم المتحدة 

جميع المسائل  القضائي لممحكمة وعبارة " ختصاصاال إلىبوضوح تشير فيذه المادة 
والتي  2-96/1المادة  إلىتحيمنا المتحدة"،  األممالمنصوص عمييا بصفة خاصة في ميثاق 

 :أنو يحق تنص

في  إفتاءهالمحكمة العدل الدولية  إلىيطمب  أن األمنمجمس  أوألي من الجمعية العامة  .1
 مسألة قانونية. أية

تأذن ليا  أنالمتخصصة المرتبطة بيا ، ممن يجوز   الوكاالتولسائر فروع الييئة و  .2
فيما يعرض ليا من  إفتاءىامن المحكمة  أيضاتطمب  أنوقت ،  أيةالجمعية العامة بذلك في 

لممحكمة  األساسيمن النظام  65/1المادة  كذلك 2.المسائل القانونية الداخمة في نطاق اعماليا
: 96/1المادة  أيويستفاد من النصين . 2-96/1ى مضمون ما جاء في المادة عمتؤكد 

الصريحة لالختصاص اإلفتائي والجية التي يحق ليا طمب الفتوى من  اإلشارة 65/1والمادة 
 3.المحكمة

ثم  األولالختصاص القضائي من خالل الفرع ل أوال مما سبق يتوجب عمينا التطرق        
 بيان مدلول االختصاص اإلفتائي من خالل الفرع الثاني.

 

 
 من النظام األساسي لممحكمة 36/1المادة  1
 من الميثاق 96/1المادة  2
 .238-237أ.د. عمي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع األول : اإلختصاص القضائي

 نألمدول وحدىا الحق في "لممحكمة بقوليا: األساسيمن النظام  34/1نصت المادة          
 إلىوالدول التي ليا حق مباشر في المجوء  ،1" إلييافي الدعاوى التي  ترفع  أطرافاتكون 

 األممحكم عضويتيا في ب أو، لممحكمة األساسيالنظام  لىإالمحكمة ىي الدول المنظمة 
المحكمة ولكن تخضع لشروط  أمامفيي تممك حق التقاضي  األخرىبقية الدول  أماالمتحدة ، 

 .2تخل ىذه الشروط بالمساواة بين المتقاضين أندون  األمنيحددىا مجمس 

من  أنشئت األخيرةالمتحدة وىذه  األمملممحكمة جزء من ميثاق  األساسيكون النظام لو         
في  األفرادلم تنص عمى حق  34المادة  أننالحظ  فإننا،  ينالدولي واألمناجل حماية السمم 

 أو الدولية من حق التقاضي سواء مدعية المحكمة واستثنت كذلك المنظمات مامأالتقاضي 
 3كونيا تمثل مجموعة من الدول.لمدعى عمييا ، وذلك 

ويتعمق االختصاص القضائي بالوظيفة القضائية المحضة بالنظر في الدعاوي التي "        
ىو نص  األساسوما يؤكد ىذا  " 4االساسفي  اختياريوىو اختصاص  المحكمة، أمامترفع 
 أنالمتحدة من  األمم أعضاءليس في ىذا الميثاق ما يمنع  "من الميثاق بقوليا:  95المادة 

 أوبمقتضى اتفاقات قائمة من قبل  أخرىمحاكم  إلىيعيدوا بحل ما ينشأ بينيم من خالف 
 .5"تعقد بينيم في المستقبل أنيمكن 

 اإللزاميةمحكمة العدل الدولية بالقوة  أحكامفي مجال الوظيفة القضائية تتمتع أنو حيث         
، وتعتبر  األساسيمن النظام  59في مواجية من صدر الحكم في حقيم طبقا لنص المادة 

 6.األساسيمن النظام  60طبقا لنص المادة  ستئنافلإلنيائية وغير قابمة  أحكاميا

 
 من النظام األساسي  34/1مادة  1
 .287ص  ،1998 بيروت،الدار الجامعية لمطباعة والنشر،  ،التنظيم الدولي ،د. محمد المجموب 2
 . 251أ.د. سييل حسين الفتالوي ،مرجع سابق، ص 3
 . 24،ص2011، الجزائر ، و، دار ىوم ، الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدوليةد.وسيمة شابو  4
 من ميثاق أمم المتحدة. 95المادة  5
 من النظام األساسي لممحكمة.  60و  59المادة  أنظر 6
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 اإلفتائيالفرع الثاني االختصاص 
 أوال: تعريف الفتوى لغة واصطالحا

"اسم مصدر بمعنى اإلفتاء، والجمع الفتاوى والفتاوى" واالستفتاء لغة:طمب الجواب الفتوى لغة:
وقد يكون بمعنى مجرد  1،(َوال َتْسَتْفِت ِفيِيْم ِمْنُيْم َأَحداً  )المشكل، ومنو قولو تعالىمن األمر 

 3.سأليمقال المفسرون إ 2.( َمن َخَمقنا َخمقًا أم فأسَتفِتِيم أُىم أَشدُ سؤال،ومنو قولو تعالى:)
 "     الشرعي:وقولو بالحكم "بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليمو،  اإلفصاح" الفتوى اصطالحا:

. وفي ىذا احتراز عن األحكامالفتوى تختص ببيان الحكم الشرعي دون غيره من  أنيدل عمى 
غير الشرعية كالمغوية والطبية والعقمية، فإن ذلك ال يدخل تحت الفتوى بمعناىا  األحكامبيان 

 .4"الشرعي الخاص، وان كان داخال تحت المعنى المغوي لمفتوى، وىو البيان والجواب
 ثانيا:مدلول الفتوى في نطاق القانون الدولي:

وحتى ال  يا من قوة في ترجيح وسداد الرأي.لما ل ة في القرآن الكريملالستشارة مكان         
الدين والدنيا بالرأي أمر بيا المولى عز وجل رسولو  أمورينفرد أصحاب الشأن الموكمة ليم 

قولو تعالى : بدليل  5بحكميائر المسممين دون االلتزام صمى اهلل عميو وسمم وسا_الكريم محمد
، وتعتبر االستشارة أو الفتوى قاعدة جوىرية وقائية لدرء المخاطر  6(...(َوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ ))

 األوقاتبيا في  األخذواسع في  إدراكالحكام والمموك لماليم من  إليياوتقسيم المسئولية ، يمجأ 
َيا  َقاَلتْ : ))بخصوص ممكة سبأ الك رعيتيم بدليل قولو تعالىالشداد حتى ال يقدمون عمى ى

 .7((َأيَُّيا اْلَمََلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَيُدونِ 
 
 من سورة الكيف 22اآلية 1

 من سورة الصافات 11اآلية  2
صطالحاتعريف الفتوى لغة  3  .www.jdf.jov.jo/ar/centent/174 ، 16/02/2016،14 :20موقع: وا 
 .Figh.islammessage.com  ،16/02/2016 ،16 :37 مصطمح الفتوى ، الممتقى الفكري، موقع : 4
،ص 2015، 1ية، طق،منشورات الحمبي الحقو لمحكمة العدل الدولية االستشاري االختصاصأحمد ضاحي الشمري،نايف د. 5

15. 
 من سورة آل عمران. 159اآلية  6
 من سورة النمل. 32اآلية  7
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االستشارة في نطاق  أومن ىنا يتضح جميا المقصود من استخدام مصطمح الفتوى         
نزاع أو  أوالبيان عن رأي القانون بصدد مسألة قانونية  أو اإلفصاحالقانون الدولي، والذي يفيد 

الترجيح  أوبشأن وجيات نظر متعارضة ، وما يستتبع ذلك من حسم لممسألة موضوع النزاع 
 بين وجيات النظر.

ىو الرأي  االستشاري، "فإن الرأي "قاموس مصطمحات القانون الدولي"وطبقا لما جاء في        
جياز بشأن مسألة الصادر عن جياز منشأ ليذا الغرض أو ىي اإليضاحات التي يقدميا ىذا ال

 1اتخاذىا."اإلجراءات التي يتم  مالءمة أوقانونية  أومعينة معروضة عميو 

االستشاري  أو اإلفتائيىل ىناك عالقة بين الرأي  :ىوىنا الذىن  والسؤال الذي يتبادر إلى 
 ؟والتأويلوبين التفسير 

تبنتا  1986و  1969اتفاقيتي فينا لقانون المعاىدات  "نأنجد في ىذه المسألة        
معاني والمدلوالت التي يفيدىا مفيوم التأويل من خالل الاصطالح تفسير لمتعبير عن كل 

منو  80المتحدة نص في المادة  األممميثاق أن التفسير ومناىجو الرئيسية"، ونجد كذلك  أصول
من نفس المادة كما نص النظام  2، وعبارة تفسير في الفقرة  1عمى عبارة تأويل في الفقرة 

عمى عبارة تفسير ، ونصت  60أ والمادة 36/2األساسي لمحكمة العدل الدولية في المادة 
ن فرق بين المفظين ألمنو عمى عبارة تأويل ، وال يوجد ما يدل عمى انو ىناك  2-63/1المادة 

، وتوضيح يا تحديد المعنى الصحيح والمطموبكل منيما عبارة عن عممية عقمية اليدف من
بشأنو وفقا وبيان رأي القانون بخصوص نص أو مسألة قانونية أو تصرف ال نص صريح 

 2ألصول قانونية ومنطقية.

تفسير الذي تحتويو الفتوى أو الرأي االستشاري والذي ال"ىذا يؤدي بنا إلى الوقوف عند  و      
يتسع  و، الحظنا أنمن النظام األساسي 65 ميثاق والمن 96 نجد أساسو القانوني في المادتين 

 3.مجمس األمن"شمل أية مسألة قانونية إذا كان مقدم الطمب ىي الجمعية العامة أو لي

 .15، مرجع سابق ، صمة العدل الدوليةكاالستشاري بمحاالختصاص ،أحمد ضاحي الشمري نايف د. 1
 .29،26،ص2001،عمان،المتحدة في تفسير وتطبيق ميثاق االمم دور محكمة العدل الدوليةالربيعي، د.رشيد مجيد محمد2
 .144رجع سابق، ص د.رشيد نجيب محمد الربيعي، م3



نشأة وتنظيم محكمة العدل الدولية وواليتها      تمهيدي:مبحث   

 

17 

 

كمييما  إذ ،االستشارة وبين التفسير أو التأويل أوا تتضح العالقة بين الفتوى وىكذ        
رأي قائم  إعطاءاليدف منيا يكون االستشارة القانونية  أوالعقل إال أن الفتوى  أعمالمتطمب 

يتجاوز النصوص وحرفيتيا إلى ما يواكب تطور واتساع ،"1القانونيةعمى الدراية في المسائل 
 .2وروحو"أىداف الميثاق وأغراضو  ميام ووظائف األجيزة المذكورة والى ما يحقق

عمى ميمة التفسير المحضة طبقا لنص  تنطوي الفتوى القانونيةوفي بعض الحاالت         
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية بحيث ييدف من ورائيا إلى التفسير أو  36/1المادة 
والجمعية  األمنمجمس حكام قانونية تتصل بسمطات واختصاصات كل من ألنصوص و لالتأويل 

 تين.يالعامة يتضمنيا الميثاق والئحتيما الداخم

أن وقواعد يتبعيا ، حيث  أسموبىذا ال يعني اندماج المفيومين معا، بل لكل منيما إن         
الفتوى تتطمب التحميل والدراسة المعمقة لمموضوع محل الفتوى من جميع الجوانب وتمتد لتتجاوز 

التفسير يقتصر عمى التحميل والدراسة والكشف أن في حين  األسئمةعن  اإلجابةالمطموب خالل 
 .3محل التفسيريتجاوز النص  أنعمى ما ىو غامض دون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .16مرجع سابق ، ص ،االختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري ،نايف د. 1
 .145-144-143ص  الربيعي،د.رشيد مجيد محمد  2
 .16ص  ،االختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية أحمد ضاحي الشمري،نايف دد.3



 الفصل األول:
 لالختصاص األساس القانوني

لمحكمة العدل الدولية  اإلفتائي

 األمم منظمة إطار في رهوود

 المتحدة
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 تمييد: 
ولمعرفة األساس لممحكمة الدائمة لمعدل الدولية  محكمة العدل الدولية ىي امتداد إنبما 

القانوني لإلختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية يتوجب عمينا بيان األساس القانوني  
 الدائمة في إطار عصبة األمم، ثم بيانختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية القانوني لإل

 ىذا األساس وطبيعتو في إطار منظمة األمم المتحدة.

   

  يعتو.المبحث األول: األساس القانوني لالختصاص اإلفتائي وطب
  

 الدائمة  لمعدل الدولية محكمةمل األساس القانوني لالختصاص اإلفتائيالمطمب األول:
استشارية  أراءتصدر المحكمة  "عمى أنو :من عيد عصبة األمم  14نصت المادة         

في حين لم يتضمن النظام  1"الجمعية أوالمجمس  إلييامسألة يرفعيا  أون كل نزاع أبش
إال  .يقضي بمنحيا ىذا االختصاص اصريح انص األولىلممحكمة الدائمة في صورتو  األساسي

في الئحتيا  وأحكامو اإلفتائيفي المقابل عممت المحكمة عمى تقنين مبادئ االختصاص  أنو
المادة  إلىاستنادا إذ تضمنت أربعة مواد بيذا الخصوص  24/03/1922الداخمية الصادرة في 

حكمة الدائمة حيث لمم األساسيحين عدل النظام  1929غاية  إلى األمممن عيد عصبة  14
وتتمثل في المواد من  اإلفتائيباالختصاص  ةلتعديل نصوص تقضي صراحتضمن بروتوكول 

 2. 68إلى  65

 .mjp.univ_perp.fr/traites/sdn1919.htm ،92/30/9302 ،02:91 من عيد عصبة األمم، 14المادة   1
 .74،73،72،71نصوص المواد األربعة  2
: تصدر اراء إستشارية بعد مداولة من جانب المحكمة بكامل ىيئتيا ويمكن إلحاق األراء المخالفة لمقضاة بناءا عمى طمبيم 71م

 االستشاري لممحكمة.بالراي 
: المسائل التي تستفتي فييا المحكمة، تعرض عمييا في صورة طمب مكتوب موقع عمييا من جانب رئيس جمعية العصبة 72م

أو من جانب رئيس مجمسيا أو من جانب األمين العام لمعصبة بناءا عمى تعميمات الجمعية أو المجمس. ويشتمل طمب الرأي 
 لممسألة المستفتي فييا، وترفق بو المستنادات كافة التي من شأنيا أن تمقي الضوء عمى الموضوع.اإلستشاري عمى بيان دقيق 

لى أعضاء عصبة األمم بوساطة األمين العام 73م : يقوم المسجل بإبالغ طمب الرأي اإلستشاري إلى أعضاء المحكمة، وا 
لى الدول المذكورة في ممحق العيد. كما يتم إبالغ أية م نظمة دولية يحتمل أن تكون قادرة عمى تقديم معمومات في لمعصبة، وا 

 الموضوع.
: أي رأي إستشاري تصدره المحكمة، وكذلك الطمب الذي يصدر ىذا الرأي إستجابة لو، يتم طبعيما ونشرىما في مجموعة 74م

 خاصة يكون المسجل مسؤوال عنيا.
 المطمب الثاني: األساس القانوني لالختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية 
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من عيد عصبة األمم عمى إنشاء المحكمة الدائمة لمعدل الدولية  14المادة  لقد نصت        
ي االستشاري ونصت كذلك عمى الجية التي يحق ليا طمب الرأ ااستشاري اومنحيا اختصاص

بيذا الشأن إال  اصريح انظام األساسي ليذه األخيرة لم يتضمن نص، والوىي الجمعية والمجمس
 . 1929بعد تعديل 

ولما حمت المنظمة محل العصبة تدارك واضعو الميثاق تمك الثغرات التي كانت موجودة أثناء 
العصبة وعممت عمى إغالق باب الجدل الفقيي وتحصين كل من الميثاق والمحكمة بنصوص 

 .قانونية واضحة وصريحة
 األداةمحكمة العدل الدولية ىي "من الميثاق بقوليا:  92حيث نصت في البداية المادة 

الممحق بيذا الميثاق وىو  األساسيالمتحدة وتقوم بعمميا وفق  نظاميا  لألممالقضائية الرئيسية 
، وبموجب "من الميثاق يتجزألممحكمة الدائمة لمعدل الدولية وجزء ال  األساسينظام المبني عمى 

من  اإلفتائي الرأيالتي يحق ليا طمب  األجيزةمن الميثاق تم النص صراحة عمى  96المادة 
 "من النظام األساسي ىذا االختصاص صراحة بقوليا :  65/1المحكمة وتأكد ذلك المادة

ىيئة رخص ليا ميثاق األمم  آيةمسألة قانونية بناء عمى طمب  أيةتفتي في  أنلممحكمة 
 1"الميثاق المذكور. ألحكامحصل الترخيص ليا بذلك طبقا  وأاستفتائيا المتحدة ب
والتي  األساسيالشكمية الواردة في الميثاق والنظام  وأالقانونية  األسسىذه  إلى إضافة        

بعض  رأي"حسب  36/2فانو طبقا لنص المادة  ،تنص عمى اختصاص المحكمة وواليتيا
الجوىري والحقيقي لممحكمة لممارسة  األساسىو  األطراف وأفان رضاء الطرف  "الفقياء

قانونية معينة  إجراءاتتتبع  اإلفتائيةوالمحكمة عندما تباشر وظيفتيا  ،2اختصاصيا وواليتيا
من النظام األساسي، وعند تصدييا لموضوع المسألة تطبق في  3 65/2نصت عمييا المادة 

 .4لممحكمة األساسيمن النظام  68المادة  إليوذلك ما أشارت 
إلى ثم  األولالفتوى من خالل الفرع  إجراءات إلىتطرق وعمى ىذا األساس فإننا سن

 القانون الذي تطبقو المحكمة من خالل الفرع الثاني.
 .34-33، مرجع سابق ، ص  اإلختصاص اإلستشاري في محكمة العدل الدولية،أحمد ضاحي الشمري نايف د.  1
 .137 سابق،د. رشيد مجيد محمد الربيعي، مرجع  2
 .من النظام األساسي لممحكمة 65/2أنظر المادة  3
 من النظام األساسي لممحكمة 68أنظر المادة  4

 الفرع األول: إجراءات الفتوى
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فتائي اقضائي امزدوج اعرفنا سابقا أن محكمة العدل الدولية تممك اختصاص         ، وانو ال اوا 
يمكن أن يتصور المجوء ىكذا إلى المحكمة دون المرور ببعض الشكميات قبل التطرق إلى         

نظاميا األساسي  يا، اإلجراءات المتبعة أمام المحكمة التي يتضمنالموضوع ومن ىذه الشكميات
من  43،1و 40 تاننصت عمييا الماد ىي تمك التي إجراءات التقاضي إن .اخميةوالئحتيا الد

الفصل الثالث من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.أما إجراءات طمب الفتوى فمقد نصت 
من الفصل الرابع من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية بقوليا  65/2،2عمييا المادة 

الموضوعات التي يطمب من المحكمة الفتوى فييا تعرض عمييا في طمب كتابي يتضمن بيانا ":
،والطمب  "دقيقا لممسألة المستفتى فييا وترفق بو كل المستندات التي قد تعين عمى تجميتيا

في شكل معين بحيث يتوفر عمى يصاغ  أنيجب  65/2في المادة  إليوموضوع الفتوى المشار 
وتكون إجابة  .من األسئمة األخرى اتشمل موضوع الفتوى، والسؤال الرئيس وعدد ديباجة

من الفصل  4. 66/1ونصت كذلك المادة  3.األخيرة مرتبطة بالسؤال الرئيسالمحكمة عن ىذه 
الدول التي يحق  إلى إبطاءيبمغ المسجل طمب االستفتاء دون  "الرابع من ىذا النظام بقوليا: 

عمى البيانات الكتابية والشفوية  66/2كذلك المادة  أشارت، كما  "المحكمة أمامليا الحضور 
 5التي تقدميا الدول.

وما يمكن مالحظتو ىو وجود تشابو كبير في اإلجراءات وىذا راجع إلى الصفة          
القضائية لممحكمة، حتى أن البعض يذىب في التشبيو باعتبار الفتوى نوعا من الحكم وخالفا 
لمحكم اإللزامي، كما انو يحق لطالب الفتوى العدول عنيا بعد إبداء اإلجراءات وقبل صدور 

 6الحكم.
 من النظام األساسي لممحكمة 43، 40أنظر المادة   1
 من النظام األساسي لممحكمة 65/2أنظر المادة  2
 24، مرجع سابق ، صاإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية ،أحمد ضاحي الشمري نايف  د. 3
 من النظام األساسي لممحكمة 66/1أنظر المادة  4
 األساسي لممحكمةمن النظام  66/2أنظر المادة  5
 .50-49د. وسيمة شابو ، مرجع سابق، ص  6
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من النظام األساسي فقد أوردت قاعدة عامة تقضي بأن تجمس المحكمة  25أما المادة 
من نفس المادة بأنو يكفي بأن تنعقد  3بكامل قضاتيا الخمسة عشر إال أنيا صرحت في الفقرة 

األساسي عمى عمنية الجمسات ما لم تقرر من النظام  46بتسعة قضاة ، وأشارت المادة 
 1المحكمة خالف ذلك.

شترط المدعي ي األساسيمن النظام  40مما سبق نستنتج أن التقاضي طبقا لنص المادة 
أن بينيما في حين  امسبق اشترط اتفاقكما ي والمدعي عميو وىذا دليل عمى الخصومة القضائية

، لذلك فيي ليست خصومة قضائية مما يفيد ان الفتوى تتطمب طالب الفتوى فقط إجراءات
 عدم األخذ بيا. أو األخذااللتزام بيا يتوقف عمى طالبيا في 

 الفرع الثاني: القانون الذي تطبقو المحكمة

من النظام  68من المادة  األخيرةعندما تتصدى المحكمة لمسالة الفتوى وطبقا لمعبارة         
الخاصة بالمنازعات  ،األساسيىذا النظام  أحكامتطبيق من ا لمنتتبع ما تراه ممكفإنيا األساسي 
تتمثل في مصادر أصمية و  38نصت عمييا المادة  األساسيىذا النظام  وأحكام .2القضائية
 .احتياطية وأخرى

 أوال: المصادر األصمية:

المعاىدات يمي:  ما األصميةمن النظام األساسي تشمل المصادر  38طبقا لنص المادة         
 3الدولية الجماعية والثنائية، العرف الدولي ومبادئ القانون العامة.

 

 

 

 
 .139-138د. مفتاح عمر درباش ،مرجع سابق، ص  1
 من النظام األساسي لممحكمة  68أنظر المادة  2
 من النظام األساسي لممحكمة 38أنظر المادة  3
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 المعاىدات: -1

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية،  38"إن تعبير المعاىدات الوارد في المادة         
ىو تعبير واسع ال يشمل المعاىدات فقط بل أنو يشمل اإلتفاقيات واالتفاقيات الدولية والميثاق 

لدول وأية وثيقة تعقد بين الدول تضع قواعد ىامة لتنظيم العالقات بين ا والبرتوكولوالعيد 
وكمثال عمى ذلك استندت المحكمة في  1بغض النظر عن االسم الذي يطمق عمى ىذه الوثيقة"
في قضية المركز القانوني  14و13 ينرأييا اإلفتائي إلى نصوص الميثاق الواردة في الفصم

 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لسنة  إلىواستندت  1950إلقميم جنوب غرب إفريقيا عام 
وفي  1971عام  إفريقيابخصوص رأييا اإلفتائي الخاص بجنوب غرب  60لنص المادة  طبقا

اعتمدت عمى المعاىدات الخاصة  1975رأييا اإلفتائي بشأن إقميم الصحراء الغربية عام 
 .2المبرمة بين المغرب وبعض الدول االخرى

 الدولي:العرف  -2

تعبيرا تمقائيا عن ضرورة العالقات الدولية وان " يعديمتاز العرف الدولي بالعمومية وىو         
وليذا تعتبر المصدر الثاني بعد  ."غالبية قواعد القانون الدولي تستمد من قواعد العرف الدولي

ويقوم العرف الدولي عمى الركن المادي والذي يتمثل في تواتر العمل بقاعدة  .المعاىدات الدولية
والركن المعنوي وىو االعتقاد بالصفة  األخرىول جد معارضة من قبل الدت أنمعينة دون 

المحكمة استندت في رأييا اإلفتائي  أنفي ىذا المجال نجد حيث  3،اإللزامية لمقاعدة العرفية
بخبرة المنظمة فيما  أسمتوإلى ما إلى العرف الدولي،  1962المتعمق بنفقات المنظمة لعام 

 .4يتعمق بوضع تقرير الميزانية

 

 
 .46أ.د.سييل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص 1
 .137، مرجع سابق ، ص اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية ،أحمد ضاحي الشمري نايف د.  2
 .82أ.د.سييل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص 3
 .137مرجع سابق ، ص  ، اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدولية،أحمد ضاحي الشمري نايف د.  4



المتحدة األمم منظمة إطسر في رهوود اإلفتسئي الختصسصل القسنوني اسس األ      :األول الفصل  
 

24 

 

 مبادئ القانون العامة: -3

يأتي ىذا المصدر في المرتبة الثالثة عندما يتعذر استخالص قاعدة قانونية من         
مبادئ القانون العامة والتي  إلىاالستناد  إلىالعرف الدولي ، حيث تمجأ المحكمة  أوالمعاىدات 

  قسمين. إلىبدورىا تنقسم 

حسن النية "في مبدأ  تمثمةفيشمل المبادئ العامة لمقانون الدولي والم األولالقسم  أما
واحترام العيود وااللتزام بإصالح الضرر الناتج عن انتياكات القانون الدولي" وىناك مبادئ 

 ومبدأ تحريم العدوان إلى غير ذلك. المساواةاستخمصت من المعاىدات الدولية مثل مبدأ 

 تمدنةاألمم الم أقرتياأما القسم الثاني فيتمثل في المبادئ العامة لمقوانين الداخمية التي         
مبدأ "ن تكون احد مصادر القانون الدولي ومنيا تصمح ألبوصفيا تتميز بالثبات واألقدمية و 

لتقادم استعمال الحق ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة ونظرية التقادم المكسب ونظرية ا إساءة
 1"نفقات القضائيةالالمسقط والفوائد الناشئة عن التأخير واحترام الشيء المقضي فيو ودفع 

 1954لعام "وكمثال عمى ذلك اعتمدت المحكمة عمى مبادئ القانون العامة في رأييا اإلفتائي
ن ألمم المتحدة إلى مبدأ ضمان سير المرفق العام وىو ملبشأن اثر أحكام المحكمة اإلدارية 

 .2"الداخمي اإلداريالمعروفة في مجال القانون  األساسيةالمبادئ القانونية 

 ثانيا: المصادر االحتياطية
القضائية تتميز بالطابع النسبي وىي حجو عمى من  األحكام أنمن المتفق عميو قانونا         

 أخرىبمناسبة قضايا  أصدرتياصدرت في حقيم فقط وغير ممزمة حتى لممحكمة التي 
مرتبة التشريع ولكن يستأنس بيا القاضي لمعرفة القواعد القانونية  إلىمعروضة عمييا وال ترقى 

الفقياء ال ترقى إلى  أراء فإن التي طبقت بشأنيا لمفصل في النزاع المعروض عمييا، كذلك
من في كقواعد قانونية دولية وغير ممزمة لممحاكم الن ميمة الفقيو ت إنشاءمرتبة التشريع وال 

ن والمكان وبيان ازاميتيا من حيث الزمإلضعف القاعدة القانونية ومدى  أووقوة  أصل، بيان
 .3نفيذىات أوالمترتبة عمى مخالفتيا  اآلثار

 .85-84أ.د.سييل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص 1
 . 138مرجع سابق ، ص  ،اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري ، نايفد. 2
 .89-88أ.د.سييل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص 3
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لذلك يستأنس بيا القاضي لمعرفة القانون الواجب  ،وىم بذلك يسيمون ميمة المحكمة        
ومن المصادر االحتياطية استندت  1 .التطبيق ليتمكن من الفصل في النزاع المعروض عميو

حكام المحكمة اإلدارية أبشأن و  .1954لعام "سابق في رأييا اإلفتائي إفتائي رأي إلىالمحكمة 
التي تحدث في  األضرارتعويض عن السابق ليا بشأن  رأي إلىلألمم المتحدة أشارت المحكمة 

 2."1949الخدمة في األمم المتحدة لعام  أثناء
 2-38/1قرارات المنظمات الدولية ضمن المادة  إدراجمما سبق انو لم يتم ويتضح         

وممزمة فيما بينيم  أطرافيارغم ما ليذه القرارات من الصفة التشريعية بحيث يجري سريانيا عمى 
القانون الدولي وال تعتد بيا عند تصدييا لمسألة من  أحكامال تعتبرىا من  38المادة  أن إال
تيا الممزمة من ىو أن ىذه القرارات تجد قو السبب في ذلك . أن مسائل المعروضة عميياال

وىي بذلك تختمف عن االتفاقيات الدولية "التي تعقد في  ياذات اليا وليس قرار  أالميثاق المنش
 ىذه القرارات ىو االتفاقيات الدولية ذاتيا".االلتزام في ىذه المنظمات ألن مصدر  إطار

صراحة عمى مبادئ العدل واإلنصاف إال  1في فقرتيا لم تنص  38المادة فإن كذلك         
 ،أي أطراف الخصومة ،أشارة إلى موافقة أطراف الدعوة 38من المادة  2 يا أشارت في فقرتياأن

المقصود بيا المدعى والمدعى عميو، وبذلك يتم استبعاد مسألة طمب أن ضمنيا منو مما يستفاد 
وظيفة القاضي أثناء معالجة مسألة وفقا لمبادئ الرأي اإلفتائي ، والسبب في ذلك يكمن في 

العدل واإلنصاف وىذا يتطمب منو بذل مجيود فكري كبير إلى درجة إنشاء قاعدة قانونية جديدة 
 3.تعتبر بمثابة تشريع ليطبقيا عمى المسألة المعروضة عميو

ن ىذه ألال ينسجم مع المسائل اإلفتائية في نظري تطبيق مبادئ العدل واإلنصاف و         
األخيرة تختمف عن المسائل القضائية التي تكون في الغالب محصورة بين دولتين، والمادة 

م أن المسائل اإلفتائية تي إشارة إلى رضا األطراف وىذا يمكن تحقيقو بسيولة في حين 38/2
ولو  .اإلجماع قولية لصعوبة تحقيالمجموعة الدولية وىذا يتعذر تحقيقو من قبل المجموعة الد

أراد واضعو النظام األساسي لممحكمة تطبيق مبادئ العدل واإلنصاف عمى اآلراء اإلفتائية ما 
 .النص عمييا صراحة منمنعيم 

 .89-88أ.د.سييل حسين الفتالوي، مرجع سابق ، ص  1 
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 :طبيعة االختصاص اإلفتائي: الثالثالمطمب 

وفي ىذا الخصوص ثار جدل بين الفقو  .غير ممزمة اإلفتائية اآلراء تعتبراألصل في          
فرع األول والثاني من ىذا نعرضو في السوالذي  اآلراءىذه أو عدم إلزامية  إلزاميةوالقضاء حول 

والذي سنوجزه في  اآلراءليذه  ةإستثناء من األصل يقضي بالقوة اإللزامي يرد، إال أنو المطمب
 الثالث. فرعال

 الفرع األول: اإلتجاه الفقيي

قوة  اآلراء اإلفتائية ال تتمتع بأية ، بأن الغالب الرأيوىو  ،: يرى جانب من الفقواألولالرأي 
 أنإلى في ذلك  يستندمسؤولية دولية و من األجيزة وعدم تنفيذىا ال يرتب أية  إلزامية لمن طمبيا

المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية لم يتضمنا نصوص قانونية  األممميثاق 
من الميثاق نصت صراحة  94المادة  أن، كما ضمنية تقضي بإلزامية ىذه اآلراء صريحة أو
فق و القضائية دون أن تتطرق إلى اآلراء اإلفتائية وقوليم إن ىذه اآلراء  األحكامعمى تنفيذ 
التزامات  أو احكاما وال تنشأ حقوقألممحكمة ليست  األساسيمن النظام  60و  59 المادتين 

نما تستمد قوتيا من  ا ال تضع حدا لنزاع قائم عمى خالف نيالجية طالبة الرأي اإلفتائي كما أوا 
تتمتع بوزن دولي وقوة أدبية كبيرة ألنيا  الرأيإال أن ىذه اآلراء وفق ىذا  .اإلحكام القضائية

اآلراء : أن ""Hudsonصادرة عن جياز قضائي دولي وفي ىذا الصدد يقول "القاضي 
نم أواالستشارية ليست نصائح   تا ىي منطوقااستشارات قانونية بالمعنى العادي، وا 

""pronouncements  بصدد القانون الواجب التطبيق في خصوص مسائل ووقائع معينة
 تمت صياغتيا بعد مداوالت من جانب المحكمة".

نفس درجة األحكام في اإلفتائية ىي  من الفقو بان اآلراء آخرحيث يرى جانب  الثاني: الرأي
المجنة الثالثية التي شكمتيا المحكمة "وما يدعم ىذا االتجاه قرار  إلزاميةالقضائية ذات طبيعة 

" إلعداد تقرير بشأن  anzilottiو   mooreو Looder، من القضاة "  1927الدائمة عام 
 .1من النظام األساسي عمى الشق اإلفتائي 31إمكانية تطبيق المادة 

 
 . 149-148مرجع سابق ، ص  ،لمحكمة العدل الدوليةاإلختصاص اإلستشاري أحمد ضاحي الشمري ، .نايفد 1
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ىو نوع من الحكم  اإلفتائي الرأيان أكدت المجنة بموجب ىذا التقرير عمى  حيث
عين ال تقتصر القيمة القانونية لقرار م " أنىذا االتجاه في ذلك ىي  أصحاب، وحجة القضائي

ىذا االتجاه رأي  أنصار، ومن جممة "و، بل في إنتاجو ألثار قانونيةعمى الجانب الممزم ل
انو "سوابق المحكمة العالمية ،  1996في كتابو المنشور عام  "محمد شياب الدين"القاضي 

من النظام األساسي فإنيا  59االستشارية ليس ليا قوة ممزمة طبقا لممادة  اآلراءعمى الرغم من 
 1."قضائي إجراء ذي يعد حجة مثل أي حكم صادر في إطارتعد بيانا لمقانون ال

 الفرع الثاني : في إتجاه قضاء محكمة العدل الدولية

مما يتعين احتراميا ومراعاتيا  ،تتضمن قيمة قانونية وخمقية الفتاوى أن إنكارال يمكن           
ونظرا لممراكز المتساوية واستقاللية الجياز القضائي وبقية  ،عنو تاعتبارا لمجياز الذي صدر 

لممحكمة عمى  األساسي، لم ينص الميثاق وال النظام ب الفتوىليا طم التي يحق األخرى األجيزة
،  59من الميثاق والمواد  94في المادة  إليواإلفتائية خالفا لما تطرقت  إلزامية وتنفيذ ىذه اآلراء

، وبسبب االنتقادات 2من النظام األساسي المتعمقة باإلحكام القضائية 63/2، و 61،  60
 فتائية أعمنت المحكمة صراحة أن آراءىااإل جية من طرف الدول المعنية لبعض اآلراءالمو 

من  المحكمة لم تجد قبوال أقرتياىذه الصفة التي أن حيث  اإللزاميع بالطابع تاإلفتائية ال تتم
 بالرأي ألحقوالمنفرد الذي  رأيوفي  "DECASTRO"يم القاضي نجانب بعض قضاتيا ومن بي

االستشاري يتمتع  الرأي أن "أكد، 1975االستشاري لممحكمة بشأن قضية الصحراء الغربية عام 
الذين صدر  األطرافقتصر عمى تمتع بيا الحكم، الن حجية الحكم تبحجة تفوق تمك التي ي

الحكم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيو ، في حين قد يكون الرأي االستشاري حجية  ابينيم
جميع وليس في مواجية الدول والمنظمات الدولية فحسب التي شاركت في في مواجية ال

 3 ."اإلجراءات اإلستشارية الخاصة بالمسألة موضوع الرأي اإلستشاري
 .152-151-150مرجع سابق ، ص  ،اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري ، نايفد. 1
 . 142رشيد مجيد محمد الربيعي، مرجع سابق ، ص  2
 . 156-155مرجع سابق ، ص  ،اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري ، نايفد.  3

 الثالث: القوة اإللزامية لآلراء اإلفتائية فرعال
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المتحدة طبقا  األممجميا من أ أنشئتىو الغاية التي  نييالدول واألمنحفظ السمم  إن
القضائية  األداةمحكمة العدل الدولية ىي  أن ، وباعتبار 1من الميثاق 1/1لنص المادة 

، ، وقد اخصيا الميثاق بوظيفتين2من الميثاق 92الرئيسية لألمم المتحدة طبقا لنص المادة 
فتائية وجعل من المجوء إلييا اختيار  اإلفتائية طبقا  أوفي المسائل القضائية  اسواء اقضائية وا 

 .3لمحكمة العدل الدولية األساسيلمفصل الثالث والرابع من النظام 

من الميثاق  94/1إال انو أضفى الصفة اإللزامية عمى أحكام المحكمة طبقا لنص المادة 
ينزل عمى حكم محكمة العدل الدولية  أنالمتحدة  األمم أعضاءيتعيد كل عضو من  "بقوليا 
 اإلفتائية اآلراء، ولكن ال يوجد ما يدل عمى إلزامية تنفيذ  4 ."رفا فيياقضية يكون ط أيةفي 

 اآلراءلممحكمة إال أن ىذه  األساسيالنظام  أوبنص صريح أو ضمني سواء في الميثاق 
تمتنع  أنكما يحق لممحكمة  5"وليا قيمة معنوية وسياسية"يغمب عمييا الطابع األدبي  اإلفتائية

 6طبيعتيا القضائية تحتم عمييا ذلك. أنعن إصدار اآلراء اإلفتائية متى رأت 

 األساسيمن النظام  65/1نص المادة  اإلفتائية اآلراء إصدار إلزاميةوما يوضح عدم 
ىيئة رخص ليا  أيةمسألة قانونية بناء عمى طمب  أيةتفتي في  أنلممحكمة  "لممحكمة بقوليا 

التي تصدرىا المحكمة غير ممزمة إال  اإلفتائية اآلراء أن، حيث واألصل 7"دةالمتح األممميثاق 
 8.ممزمة إفتائية أراءأنو يرد استثناء من األصل مفاده أن المحكمة تصدر 

 

 
 األمم المتحدة ميثاقمن  1/1المادة  1
 األمم المتحدة ميثاقمن  92المادة  2
 األمم المتحدة ميثاقمن أنظر الفصل الثالث والرابع  3
 األمم المتحدة ميثاقمن  94/1المادة  4
 253أ.د سييل حسين الفتالوي ، مرجع سابق ، ص 5
 .26، ص2011لإلصدارات القانونية،  القومي،المركز  وخصائصيا،المحاكم الدولية  ،يوسفد.  يوسف حسن  6
 لمحكمة العدل الدوليةمن النظام األساسي  65المادة  7
 .165مرجع سابق ، ص ، اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةضاحي الشمري ،أحمد نايف د.  8

 ممزمة من خالل تفسير نصوص الميثاقال اإلفتائية اآلراء :أوال
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وذلك  ،المتحدة األممتظير مساىمة المحكمة من الناحية القانونية في تحقيق مقاصد         
الرأي  إلزاميةاتفاق مسبق عمى أو  ،"1بتفسير نصوص الميثاق وتطبيقو األمرتعمق  إذا
 ". فتائياال

بشأن "اإلفتائي الرأي  ،المتعمقة بتفسير نصوص الميثاق اإلفتائية اآلراءومن ضمن         
سرت المحكمة ، الذي ف1949المتحدة عام  األممالتعويض عن األضرار الناتجة عن خدمة 

االعتراف بالشخصية القانونية  إلى، من خاللو نصوص الميثاق بمجموعيا ، لتنتيي وفحصت
وىذا الرأي وجد قبوال واسعا من الدول والجيات المعنية كافة ولم  .المتحدة األممالدولية لمنظمة 

 ."إطالقايعترض عميو احد 

 : الرأي اإلفتائي الممزم من خالل اتفاق مسبقثانيا

، نص صريحورد  إذافي ىذه الحالة يكون الرأي اإلفتائي الصادر من المحكمة ممزما          
الوكاالت إحدى  وأفي اتفاق مبرم بين المنظمة الدولية  يقضي بإلزامية الرأي اإلفتائي

من ابرز و ".تعمق بتطبيق االتفاقيةي شكالإعند حدوث  ليا وبين إحدى الدول المتخصصة التابعة
المتحدة في نيويورك المعقود  األمم/ب من اتفاقية مقر 12التطبيقات ليذا االتفاق نص المادة 

حيث ورد النص في االتفاق  31/10/1947في  "المتحدة واألمم األمريكيةبين الواليات المتحدة 
في حالة حدوث ( األمريكيةالمتحدة المتحدة والواليات  لألممالعام  األمين) األطراف إمكانيةعمى 
 إصدارهعند  الرأيوىذا  ،من محكمة العدل الدولية إفتائي رأيطمب ين االتفاقية بشأ إشكال

 أماميقدم ىذا الطمب في شكل مشروع طمب فتوى المحكمة  أنيكون ممزما لمطرفين عمى 
مجبرة عمى التصويت لصالح ىذا "وفي ىذه الحالة تكون الجمعية العامة  ،الجمعية العامة

 2."روع المتضمن استشارة المحكمة في ىذا الشأنالمش

 
 .287ص  سابق،.د رشيد مجيد محمد الربيعي، مرجع 1
 .169 - 165، ص ، مرجع سابقاإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري ،نايف د. 2
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نشاطات واختصاصات أجيزة المنظمة المنصوص عمييا في الميثاق المنشئ ليا  إن        
وقت وضعيا  واألحكامالنصوص  أنبواقع يفيد  وأمامتتسع وتتطور حسب مستجدات العصر، 

 إذتعجز عن تفسير تمك النشاطات واالختصاصات ويستشف ىذا من خالل نصوص الميثاق 
معانييا الحقيقية ولكن  ألفاظياواردة في الميثاق واضحة الداللة بحيث تحمل  انجد نصوص
والمعمول بو في  "واألفكاروصياغة المقاصد والمعاني  شكالوأقوالب "ا عبارة عنىناك نصوص

المستعممة في الصيغة القانونية بوصفيا  األلفاظالمعاني التي تحمميا "القانون الدولي ىو 
 1"تحقيق المقاصد واألىداف.ل ةالمعاني المقصود

كي تتكفل  اإفتائي اتخويل المحكمة اختصاص ضعي الميثاق إلىالشيء الذي دفع بواوىو 
في النصوص وبموجبيا تضفي الشرعية القانونية عمى  ، إلزاحة الغموض الواردبيذه المسألة
 .المنظمة أجيزةتصرفات 

المنظمة المخول ليا بنص  أجيزةلدى ر إشكال بشأن مسألة قانونية يثاعندما  وىكذا        
بالقرار وتضفي الشرعية القانونية عمى تصرفاتيا،  األخيرةوحتى ال تنفرد ىذه  2 2-96/1المادة 

تصدي المحكمة لممسألة  أثناءو  داء فتوى بشأنيا.يتم عرض ىذه المسألة أمام المحكمة إلب
المنظمة من خالل  أىدافيبرز دورىا في تطوير القانون الدولي وتحقيق  اإلشكالموضوع 

جديدة من  أساسيةالقانونية الدولية وكذا استنباط قواعد ونظريات  األعرافالكشف عن بعض 
 أو، أمامياالناتجة عن المسائل القانونية المعروضة سواء خالل اآلراء اإلفتائية التي تصدرىا، 

المنظمة والمتعمقة بالوقاية في المجال  أجيزةبة عمى تصرفات تمك الناتجة عن الرقا
 3.الدبموماسي

 

 
 .330، 24ص  سابق،.د رشيد مجيد محمد الربيعي، مرجع 1
 األمم المتحدة من الميثاق 2-96/1أنظر المادة  2
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في الكشف عن  أمامياتساىم اآلراء اإلفتائية من خالل المسائل القانونية المعروضة        
نشاءالقانونية الدولية  األعراف ضمن  أصبحتوالتي  األساسيةبعض القواعد والنظريات  وا 

 مبادئ القانون الدولي في الوقت الحاضر ومن ضمنيا.

 لفرع األول: القواعد العرفيةا

في غياب النص القانوني الصريح استطاعت المحكمة من خالل ظروف العالقات الدولية       
تسمط الضوء عمى العرف الدولي الخفي وتقدم  أنالمقدمة والمرافعات الشفوية والكتابية  واألسانيد

رأييا  الحالة المشيورة. ومن بين جوده لمفصل في المسألة موضوع اإلشكالو الدليل عمى 
بين  1947سنة  من اتفاقية المقر المبرمة  21بشأن القسم 1988عام الصادر اإلفتائي 

تم االتفاق بين الطرفين عمى انو في حالة حيث  1.المتحدة واألمم األمريكيةالواليات المتحدة 
التحرير تمكنت منظمة عندما  1974في سنة  كذلك التحكيم الدولي. إلىنشوب نزاع يحال 

 وأصبحالمتحدة من قبل الجمعية العامة  األممالفمسطينية من الحصول عمى صفة المراقب لدى 
عن الكونغرس الخاص  1987القانون الصادر سنة  إلىواستنادا  2ليا مكتب في نيويورك

غمق مكتب منظمة التحرير الفمسطينية وعمى اثر  األمريكيةالحكومة  أرادت اإلرىاببمكافحة 
خالف قدمت الجمعية العامة طمب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص ىذه المسألة ىذا ال

لباما في قضية االسابقا ى قاعدة عرفية اعتمدت ، حيث استندت المحكمة في رأييا اإلفتائي عم
الجوىري في القانون الدولي،  بالمبدأ األمريكيةأن المحكمة تذكر الحكومة "بقوليا  1872سنة 

عمى القوانين الداخمية ، وىذا السمو قد كرس بواسطة قضاء  األخيرةالذي يقضي بسمو ىذه 
لباما بين الواليات المتحدة األمريكية في قضية اال 14/09/1872يم بتاريخ محكمة التحك

 3"وبريطانيا.

 

 .189مرجع سابق ، ص  ،العدل الدولية اإلختصاص اإلستشاري لمحكمةأحمد ضاحي الشمري، نايفد . 1
 .  89، ص  2009بيروت ،  الحقوقية،منشورات الحمبي  الدولي،القضاء ، د. طارق المجذوب المجذوب،محمد  د. 2
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 1949في قضية التعويض عن األضرار المتكبدة في خدمة األمم المتحدة في سنة        
 أي"المحكمة في رأييا اإلفتائي من وضع تعريف بالمعنى الواسع لمموظف الدولي بقوليا  تمكنت

وحفاظا عمى مصالح المجموعة الدولية النابعة من الميثاق  "شخص تعمل المنظمة من خاللو
المتحدة تتمتع بالشخصية الدولية  األمممنظمة  إن"اعترفت بالشخصية الدولية لممنظمة بقوليا 

ومن تجسيد نظرية الحماية الوظيفية  ."وغير األعضاء األعضاءوتحتج بيا في مواجية الدول 
يحق لممنظمة المطالبة بالتعويض عن األضرار التي  لموظفي األمم المتحدة والتي بموجبيا

 1 لحقت بيا.

 الرقابة عمى تصرفات أجيزة المنظمة  الثاني:المطمب 
عمى مستوى النظم القانونية الداخمية ما يسمى بالرقابة عمى دستورية القوانين  إذا يوجد      

لزامي ، فاألمر كذلك عمى المستوى الدولي إال انو اختياري وغير إلزامي،  وىو أمر وجوبي وا 
حيث تمارس المحكمة الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات الصادرة عن أجيزة المنظمة 

من  2-96/1المرتبطة بيا من خالل أرائيا اإلفتائية طبقا لنص المادة ة المتخصصوالوكاالت 
من النظام األساسي ، والرقابة في ىذه الحالة تكمن في مدى مشروعية  65/1الميثاق والمادة 

القرارات واألعمال ومدى مطابقتيا مع نصوص الميثاق سواء بصورة ضمنية أو صريحة تحقيقا 
رأييا اإلفتائي  القضائية، ابرز اآلراء اإلفتائية الناتجة عن الرقابةومن  .لمبدأ سيادة القانون

الخاص بإنشاء  24/11/1949الصادر في  351/4رقم  ةالمتعمق بقرار الجمعية العام
أكدت المحكمة أن الجمعية العامة بإصدارىا ىذا القرار قد حيث  المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة

ارست اختصاصيا وفقا لمميثاق الذي يمزميا بتنظيم العالقات وأنيا م أصابت فيما ذىبت إليو
الجمعية  منعالقانونية لموظفي الييئة ، وارتكزت في ذلك عمى انو ال يوجد في الميثاق ما ي

ال يشترط بالضرورة أن "نص صريح أو ضمني وانو بالعامة من اتخاذ مثل ىذا القرار سواء 
من الميثاق المنشئ بل قد يستفيد وجوده ضمنيا يكون سند المشروعية مستمدا من نص صريح 

 2."من عموم نصوص ىذا الميثاق
 .191-190، ص مرجع سابق ،اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري،نايف .د  1 
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 األممرأييا اإلفتائي بشأن بعض نفقات حالة أخرى في كما أعطت المحكمة و         
يقضي بتمويل القوات األممية في  اقرار  أصدرتكانت قد الجمعية العامة  نالمتحدة.حيث أ

تحمل ي "بما يمي التي تقضي و من الميثاق  17/2لممادة  ةمخالف األوسطالكونغو والشرق 
فرفعت الجمعية العامة  "األعضاء نفقات المنظمة حسب األنصبة التي تقررىا الجمعية العامة

نفقات لممنظمة "كانت النفقات التي رخصت بيا تشكل  إذاالمحكمة حول ما  إلىطمب فتوى 
كمة أن ىذا القرار ال ينطوي عمى أكدت المحفي رأييا  1."بالمعنى الذي قصدتو الفقرة المذكورة

متحدة بحيث اليدف من ورائو تحقيق مقاصد األمم ال أني تجاوز لحدود االختصاص مادام أ
 2مشروعية القرار بأىداف المنظمة دون االىتمام بمشروعية التصرف. ربطت

 دور الوقاية في المجال الدبموماسي الثالث:المطمب 

ليا حل من وجية نظر القانون عن طريق القضاء  أن بداىناك منازعات دولية وان          
 أصبحالنزاع  أن، مما يفيد واالقتصادية لمدولمصالح الحيوية يمس بال حميا أن إالالدولي، 

مصالحيا الحيوية  إخضاععمى رفض المعنية تسوده اعتبارات سياسية لدرجة حمل الدولة 
كثير من العتبارات السيادة تفضل ىكذا و  ما باإللزامية.تتصف قراراتي نيالتحكيم الذ أولمقضاء 

الطرق الدبموماسية مرتكزة في ذلك عمى اآلراء اإلفتائية الصادرة عن محكمة  إلىالدول المجوء 
، وىنا يبرز دور اآلراء اإلفتائية  في مجال الدبموماسية الوقائية ، والتي تعتبر 3العدل الدولية

بموجبيا تبين موقف القانون الدولي من المسألة  إذطريقا غير مباشر لحسم النزاعات القائمة، 
ضاءة الطريق موضوع ال حد كبير عمل  إلىالمتنازعة كما تسيل كذلك  األطراف أمامنزاع ،وا 

تعزيز الدور  أىمية 1990العام في تقريره السنوي لعام  األمين أكد" األساسالييئات وعمى ىذا 
حكم القانون  أن إلى أشارالوقائي لمحكمة العدل الدولية  عن طريق اآلراء االستشارية ، عندما 

يرفع من شأنو بواسطة اإلكثار من طمب اآلراء االستشارية من  أنيا الدولية يجب في القضا
 4."المحكمة عن المظاىر القانونية لنزاع ما

 .87ص سابق،مرجع  المجذوب،د . محمد المجذوب ، د.طارق  1
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من اجل منع تفاقم  األمننبيت الجمعية العامة مجمس  1988في سنة كذلك           
بحيث يمكن أن  96/1يستعمل حقو في طمب اآلراء اإلفتائية بموجب المادة  أنالنزاعات 

الدول بوصفيا وثائق  إلييامجأ في المفاوضات الدبموماسية التي تاإلفتائية  اآلراءتستخدم ىذه 
 1قانونية ميمة تتصل بموضوع النزاع.

الغربية سنة وكمثال عمى ذلك استخدمت اآلراء اإلفتائية بشأن قضية الصحراء          
 عن سؤالين ىما: اإلجابةطمبت الجمعية العامة من المحكمة الدولية  عندما ،1975

 بال سيد؟ إقميماىل كانت الصحراء الغربية عندما استعمرتيا اسبانيا  -أ

بالمممكة المغربية والمجموعة  ط ىذا اإلقميمما ىي الصالت القانونية التي كانت ترب -ب
 الموريتانية؟

 سيد".الصحراء الغربية لم تكن إقميما بال "فأجابت المحكمة عن السؤال األول بقوليا 

كان لو صالت قانونية مع كل من  اإلقميمىذا "وأما عن السؤال الثاني فأجابت بقوليا           
 ."المغرب والمجموعة الموريتانية

ال "من خالليا أنيا  استنتجتتي توصمت إلييا المحكمة ىذه المعمومات البفضل حيث          
الصحراء الغربية من جية والمممكة  إقميمبين  اإلقميميةارتباط من حيث السيادة  أيتثبت وجود 

 2."المغربية والمجموعة الموريتانية من جية أخرى

العام لممنظمة   األمينيرتكز عمييا  نافعة ألعضاء األمم المتحدة وىناك أراء إفتائية        
مجردة، وكمثال عمى ذلك القانونية المتعمقة بمسائل اآلراء اإلفتائية ال منيا أثناء مباشرة وظائفو

 رأيطمبت الجمعية العامة  إذ، 1996رأي المحكمة اإلفتائي بشأن األسمحة النووية عام نذكر 
 3النووية أو التيديد بيا. األسمحةالمحكمة حول مشروعية استعمال 

 

 . 209-208، ص المرجع السابق ،اإلختصاص اإلستشاري لمحكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري، نايفد . 1
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المبادئ واألحكام  إن"فأجابت المحكمة من خالل رأييا اإلفتائي عن السؤال كما يمي:         
المتحدة التي تتضمن حظر التيديد بالقوة واستعماليا، وحق  األممالمنصوص عمييا في ميثاق 

الدفاع عن النفس تنطبق عمى السالح النووي، الن ىذه المبادئ ال تذكر نوع السالح ، ومن ثم 
فييا استخدام  الحالة التي يكون"وأكدت أن "السالح النووي لشرطي الضرورة والتناسب. إخضاع

 1."السالح النووي مشروعا ىي حق البقاء
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 تمهيد:

مف ميثاؽ  يتجزأال  اتعد محكمة العدؿ الدولية جزء مف الميثاؽ 92 طبقا لنص المادة
،  في  المسائؿ القانونية مـ المتحدةاأل المتحدة واليدؼ منيا تحقيؽ مقاصد وغايات األمـ

، حيث ورد النص عمى الوظيفة اإلفتائية في إفتائية يا الميثاؽ بوظيفة قضائية وأخرىخصأ
بصورة  األمفلمجمعية العامة ومجمس  وىوبموجبيا قصر حؽ طمب الفتوى س 2-96/1المادة 

المتخصصة المرتبطة بيا بعد الترخيص ليا مف قبؿ  والوكاالتمباشرة ، أما باقي فروع الييئة 
عمى ىذه الوظيفة في  وأكدمف حؽ الطمب  األخرىالدوؿ والمنظمات  ثنىالجمعية العامة واست

في  اؿ وسد الفراغ الذي كاف سائدلتفادي الجد 65/1لممحكمة بنص المادة  األساسيالنظاـ 
 األساسيقيود نص عمييا الميثاؽ والنظاـ  اإلفتائي ولبلختصاص .عيد المحكمة الدائمة

 .1فيما يمي الممحكمة سنعالجي

 القيود التي تحكم ممارسة االختصاص اإلفتائي  األول:المبحث 

موضوعية نصت  وأخرىالمحكمة لطمب الفتوى مقيد بشروط شكمية  إلىحؽ المجوء  إف
التي ليا  األجيزةبيف  96المادة  تمشروط الشكمية ميز بالنسبة ل .مف الميثاؽ 96عمييا المادة 
 فيما يتعمؽ ، أمامباشر في طمب الفتوىطمب الفتوى واألجيزة التي ليا حؽ غير  حؽ مباشر في

إال أف المادة  ." المسائؿ القانونية "بقوليا  96كذلؾ المادة  تضمنتيافقد  الشروط الموضوعيةب
القانونية  لممسائؿقيد لؤلجيزة التي ليا حؽ مباشر في طمب الفتوى بالنسبة  أيلـ تضع  96/1

الفقرة  أما،  "ورود عبارة أية مسألة قانونية وعدـ استخداميا في الفقرة الثانية"ويستشؼ ىذا مف 
 األجيزة أعماؿتكوف المسائؿ القانونية داخمة في نطاؽ  أفشترطت إ قد الثانية مف نفس المادة

 .2ىالتي ليا حؽ مكتسب في طمب الفتو 

 
قسـ القانوف  ،في القانوف العاـ ماجستير، مذكرة لنيؿ شيادة الاختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية ريـ صالح الزيف،1

. 42، ص2010العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 
www.meu.edu.jo/ar/index.php?option=com_content  ،22/23/2216 ،27:32. 

،منشورات الحمبي المتحدة األممدور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة احمد ضاحي الشمري، نايؼ د. 2
 .37-36، ص 2015، 1الحقوقية، ط
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 المطمب األول: األجهزة التي لها حق طمب الفتوى بطريقة مباشرة
بالنظر إلى المياـ الممقاة عمى عاتؽ كؿ مف مجمس األمف والجمعية العامة في تحقيؽ         

وباعتبار الجمعية  يفمقاصد و غايات األمـ المتحدة الرامية إلى إرساء السمـ و األمف الدولي
مف  12، وليا طبقا لممادة ذي تناقش فيو كؿ المسائؿ الدوليةالبرلماف العالمي البمثابة العامة 
، واف تراعي  أجيزتومف  أجيزةتصرفات  أومسألة تتعمؽ بالميثاؽ  أيةتناقش  فأالميثاؽ 

ومف ضمنيا نزع السبلح وتنظيـ التسمح  يفالدولي واألمفالمبادئ العامة لمتعاوف في حفظ السمـ 
الجمعية العامة دراسات  أتنش"/أ بقوليا 13المادة  أشارتكما  .1ؽمف الميثا 11مادة طبقا لم

 :بقصد وتشير بتوصيات
 2"لمقانوف الدولي وتدوينوجيع التقدـ المطرد وتشالتعاوف الدولي في الميداف السياسي  إنماء" -أ

 .3"العامة انو ليس ىناؾ مسألة قانونية دولية خارج نطاؽ اختصاص الجمعية"وىذا يعني 
منو لمقياـ  24المجموعة الدولية طبقا لممادة  فكما يمنح الميثاؽ صفة النائب لمجمس األمف ع

 .4ةتقديرية واسع اتسمطأخصو بو  يفحفظ السمـ واألمف الدولي أمربالتبعات الرئيسية في 
القياـ بالمياـ الموكمة  اعمى عاتؽ الجيازيف ، وحتى يتسنى ليم الممقاةولثقؿ المسؤولية 

الميثاؽ بييئة قضائية  اأمدىم ،وتفاديا لمشكوؾ ،عف التعسؼ اشرعية قانونية بعيد بأكثر اإلييم
كانت ىناؾ ضرورة إلييا مباشرة متى  أيمجاستشارية محايدة في نطاؽ محكمة العدؿ الدولية 

طمب إلى يمس األمف أف ألي مف الجمعية العامة أو مج"بقولو:  96/1، طبقا لنص المادة لذلؾ
 5."محكمة العدؿ الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية

القانوني حوؿ بعض  الرأي إعطاء سمطة المحكمة في القرار بمنحيا إشراؾومعنى ىذا 
 6.نزاعنية التي لـ تتبمور بعد في شكؿ المسائؿ القانو 

  .226ص، مرجع سابؽد. محمد المجذوب،  1
 األمـ المتحدة الميثاؽمف /أ 13المادة  2
 .48مرجع سابؽ، ص االختصاص االستشاري لمحكمة العدل الدولية، أحمد الضاحي الشمري،نايؼ د. 3
 .284، ص2010، ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروتنظام الجزاء الدولييؿ حرب، مد.عمي ج 4
 األمـ المتحدة مف الميثاؽ 96/1المادة  5
، دار الحدود الفاصمة بين سمطات مجمس األمن ومحكمة العدل الدولية في النزاعات الدوليةأ. فطحيزة تجاني البشير،  6

 .47-46، ص2213العربية، القاىرة،  النيضة
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تقتصر رغبتو  بحيثومف بينيا أف تكوف المسألة متعمقة بنشاط الجياز طالب الفتوى  
، طمب الفتوى الموجو ذلؾ، ومف أمثمة في الحصوؿ عمى فتوى تبيف لو التصرؼ الواجب إتباعو

يـ مف قبؿ الجمعية العامة إلى محكمة العدؿ الدولية، والذي يتعمؽ بحقوؽ المغرب عمى اإلقم
( حتى يتسنى ليا في ضوء الرأي وقت احتبللو مف طرؼ اسبانيا )قضية الصحراء الغربية

ي أحسف إلنياء استعمار الصحراء الغربية ف إتباعياسياسة التي يجب الاإلفتائي معرفة 
 1 الظروؼ.

أما اإلجراءات المتبعة بخصوص إتخاذ قرار طمب الفتوى فإنو بالنسبة لمجمعية العامة 
يأخذ بأغمبية األعضاء الحاضريف المشتركيف في التصويت في المسائؿ العادية طبقا لنص 

في حيف يتطمب أغمبية الثمثيف الحاضريف المشتركيف في التصويت في المسائؿ  18/3المادة 
 18/2.2لعامة التي حددتيا المادة ا

ة والثالثة يناأما مصطمح األعضاء الحاضريف المشتركيف في التصويت الوارد في الفقرتيف الث"
وال  المعارضة،يد أو يإلى األعضاء الذيف أدلوا بأصواتيـ بالتأينصرؼ  عشر،مف المادة الثامنة 

 3."جمسة التصويت اإلى األعضاء الممتنعيف مف التصويت واف حضرو ينصرؼ 

رائية دوف أصوات في المسائؿ اإلج 29أغمبية بخصوص مجمس األمف يتخذ القرار بو 
مف الميثاؽ في حيف  27/2أعضاء الدائميف طبقا لنص المادة إشتراط أصوات الخمسة 

تسعة أصوات مف بينيا الخمسة الدائمة العضوية في  27اشترطت الفقرة الثالثة مف المادة 
لؤلعضاء الدائميف في  وىذه إشارة صريحة إلى منح حؽ اإلعتراض"، 4وضوعيةالمسائؿ الم

امتنع عيف م، وىذا يعني أف إعتراض أي مف ىذه الدوؿ عمى مشروع قرار مجمس األمف
 .5"جاء ىذا اإلعتراض بعد انتياء اإلقتراع سقط القرار إذااإلستمرار عمى اإلقتراع عميو، أما 

 47-49المرجع السابؽ، ص أ.فطحيزة تيجاني بشير،  1
 .562أحمد ضاحي الشمري، مرجع سابؽ، ص نايؼ د. 2
 .156.د. عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص أ 3
 .53احمد ضاحي الشمري، مرجع سابؽ، ص نايؼد. 4
 .186أ.د. عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص  5
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 مباشرة.حق لها طمب الفتوى بطريقة غير ياألجهزة التي  الثاني:المطمب 

 96/2المادة عمييا نصت إف األجيزة التي يحؽ ليا طمب الفتوى بطريقة غير مباشرة 
ا ، ممف يجوز أف تأذف ليوالوكاالت المتخصصة المرتبطة بياولسائر فروع الييئة "بقوليا: 

فيما يعرض ليا مف  ىاإفتاءمف المحكمة  أيضا، أف تطمب الجمعية العامة بذلؾ في أي وقت
، الواردة في المادة "فروع"وفيما يتعمؽ بعبارة  ،1"صاصياالمسائؿ القانونية الداخمة في نطاؽ اخت

 :يانصت بقول 2-7/1المادة  أفنجد  96/2

مجمس  ،جمعية العامة ، مجمس األمفالالمتحدة :  لؤلمـالييئات اآلتية فروعا رئيسية  تنشأ ".1 
 إقتصادي واجتماعي ،مجمس وصاية ، محكمة عدؿ دولية ، أمانة.

 .2" أخرىثانوية مف فروع  إنشائوأف ينشأ وفقا ألحكاـ ىذا الميثاؽ ما يرى ضرورة يجوز .2

يتضح سموؾ الجمعية العامة بوصفيا صاحبة  2-7/1نص المادة  إلىواستنادا 
 ،الفروع الرئيسية والثانوية لؤلمـ المتحدةاإلختصاص في ىذا الشأف في منحيا الترخيص لبعض 

-11في  98/1 رقـ ومف ضمنيا الترخيص لممجمس اإلقتصادي واالجتماعي بموجب قرارىا
 14/11/1947في 171/2والترخيص لمجمس الوصاية بموجب قرارىا رقـ1946 -12

بالتقدـ بطمب الفتوى مف  1948-12-23في  96/3والترخيص لمجنة المؤقتة بموجب قرارىا رقـ
، وذلؾ ألنو ال يوجد ما يمنع مثؿ ىذا التفسير تفسيرا واسعا 96/2ا فسرت المادة ، بأنيالمحكمة

األمانة العامة مف الترخيص عمى الرغـ  استثنت، إال أنيا ضمنا طبقا لمنص المذكور صراحة أو
 3. 7/1المادةلنص  لمتحدة طبقاالفروع الرئيسية لؤلمـ ا مف أنيا مف

الواردة في نص المادة  ،"بياالوكاالت المتخصصة المرتبطة "أما فيما يتعمؽ بعبارة: 
 4.ت واألجيزة الدولية ذات االختصاصالمقصود بيا الوكاالفإف  96/2

 

 األمـ المتحدة مف الميثاؽ 96/2المادة  1
 األمـ المتحدة مف الميثاؽ 2-7/1المادة  2
 .56-55-54مرجع سابؽ، ص   االختصاص اإلفتائي لمحكمة العدل الدولية،أحمد ضاحي الشمري،د.نايؼ  3
 .40مرجع سابؽ، صدور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة األمم المتحدة، احمد ضاحي الشمري،  نايؼد. 4
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مف خبلؿ المجمس االقتصادي  ،تربط بينيا وبيف منظمة األمـ المتحدة"والتي 
انو يرد قيد عمى الوكاالت المتخصصة  إال" واالجتماعي باتفاقية خاصة تعرؼ باتفاقية الوصؿ

المجمس االقتصادي واالجتماعي بشأف المسألة موضوع  إخطارفي طمب الفتوى مفاده وجوب 
 مف جيةما بينيا المتخصصة واألمـ المتحدة وفي الوكاالت الفتوى باعتباره المنسؽ فيما بيف

 .1لموكاالت المتخصصة اإلفتائية األنشطةأخرى ليتسنى لو مراقبة 

، منظمة العمؿ الدولية: ف ليا بطمب الفتوى مف المحكمة ىيذو والوكاالت المتخصصة المأ
، منظمة غذية والزراعة، منظمة األمـ المتحدة لؤلالمتحدة لمتربية والعمـ والثقافةمنظمة األمـ 
، المؤسسة اإلنمائية الدولية ، ي الدولية، منظمة الصحة العالمية، البنؾ الدولينالطيراف المد

، المنظمة لمنظمة العالمية لمممكية الفرديةاالمؤسسة المالية الدولية، صندوؽ النقد الدولي،
، االتحاد لؤلرصاد الجويةالبحرية الدولية ، المنظمة العالمية لمممكية الفردية، المنظمة الدولية 

المتحدة  األمـ، منظمة لصندوؽ الدولي لمتنمية الزراعية، الي لممواصبلت السمكية والبلسمكيةالدو 
 2لمتنمية الصناعية ، الوكالة الدولية لمطاقة الذرية.

 ة طعنجهاختصاص محكمة العدل الدولية ك الثالث:المطمب 

المتحدة  لؤلمـ اإلداريةالمحكمة  أحكاـالمقصود مف ىذا االختصاص ىو مراجعة إف 
القضائية  باألحكاـتتعمؽ  إفتائية أراء اراصدلمعمؿ الدولية عف طريؽ  اإلداريةوالمحكمة 
رتكاب خطأ إل أو اكـبسبب وجود عيب في اختصاص ىذه المح "،عف المحكمتيفالصادرة 

 3."قانوني يتعمؽ بميثاؽ األمـ المتحدة أو خطا جوىري في إجراءات الدعوى

مسألة قانونية بناء عمى  أيةتفتي في  أفلممحكمة  ": 65/1المادة  يحؽ طبقا لنصحيث 
حصؿ الترخيص ليا بذلؾ طبقا  أوالمتحدة باستفتائيا  األمـطمب أية ىيئة رخص ليا ميثاؽ 

 .4"الميثاؽ المذكور ألحكاـ
 .40ص، المرجع السابؽ ، دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة األمم المتحدة احمد ضاحي الشمري، نايؼد. 1
 .50ريـ صالح الزيف،مرجع سابؽ، ص 2
 .393صأحمد ضاحي الشمري، نفس المرجع ،نايؼ د.  3
 مف النظاـ األساسي 65/1المادة  4
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وعميو فإف  .ساسي المقصود بالمسائؿ القانونيةمف النظاـ األ 36/2كما بينت المادة  
قانوني معيف يمجأ بإشكاؿ  ىاما أصطدـ أحدجيزة التي خوليا الميثاؽ حؽ طمب الفتوى، إذا األ
 .1المحكمة لتستفتيو في مسألتو إلى

والمحكمة  24/11/1949في أنشأتالتي المتحدة  لؤلمـ اإلداريةباعتبار المحكمة  و
في  أنشأتالتي  األمـلعصبة  اإلداريةلمعمؿ الدولية والتي ىي امتداد لممحكمة  اإلدارية

، ولييفالمحافظة عمى حقوؽ الموظفيف الد إلىييدفاف  دوليافجيازاف قضائياف  22/29/1927
 أو، في حالة انتياؾ عقد احد الموظفيفويختصاف بالفصؿ في النزاعات المتعمقة بالتعويضات 

أو نزاعات العقود المنصوص فييا عمى اختصاص  ،الوظيفة أداء أثناء إصابة أومرض 
في ىذا الشأف  اإلداريةغير ذلؾ مف النزاعات  لىإنزاع بشأف تنفيذىا  ثار اإذ اإلداريةالمحكمة 

2. 

اـ األساسي لمحكمة العمؿ مف النظ 6المحكمتيف طبقا لنص المادة  أحكاـ أفوحيث 
نيائية  أحكاـالمتحدة ىي  لؤلمـ اإلداريةلممحكمة  األساسيمف النظاـ  11/2والمادة  3،الدولية

 .4وغير قابمة لئلستئناؼ

 :عمؿ الدولية نصت بقوليامف النظاـ األساسي لمحكمة ال 2-12/1المادة  أف إال

صندوؽ المعاشات  إدارةمجمس  أومكتب العمؿ الدولي  إدارةفييا مجمس  يطعفقضية  أي ".1
قرار المحكمة  أفيرى فييا  أو، عف المحكمة تؤكد فيو اختصاصياالتقاعدية في قرار صادر 
مسألة صحة القرار الصادر  اإلدارة ، يعرض مجمسالمتبعة اإلجراءاتيعيبو خطأ أساسي في 

 . المحكمة عمى محكمة العدؿ الدولية لكي تفتي فيو مىع

 .5".تكوف فتوى المحكمة ممزمة2
 .216-215، ص2007، اإلسكندرية، ، دراسات في النظام القضائي الدولي، منشأة المعارفد. مصطفى احمد فؤاد 1
 .397-391، مرجع سابؽ، ص دور محكمة العدل الدولية في تطوير محكمة العدل الدولية،الشمري أحمد ضاحي  نايؼد. 2
 www.ilo.org/tribunal/obout-us/wcms…/index.htmlمف النظاـ األساسي لمحكمة العمؿ الدولية،  6المادة  3
 untreaty.un.org/UNAT/main_page_french.htmلممحكمة اإلدارية لؤلمـ المتحدة. األساسيالنظاـ  11/2المادة  4
 مف النظاـ األساسي لمحكمة العمؿ الدولية. 2-12/1المادة  5



 اإلفتائي االختصاص الفصل الثاني:                نطاق
 

43 

 

المتحدة قبؿ تعديميا بقرار  لؤلمـ اإلداريةلممحكمة  األساسيمف النظاـ  11كذلؾ المادة 
مف  2-12/1المادة  اإلييم األحكاـ التي أشارتنفس  إلىتشير  1995-9-11بتاريخ  52/54

 لمحكمة العمؿ الدولية. األساسيالنظاـ 

التي قبمت اختصاص ىذه  األجيزة أواحد األفراد الموظفيف  رأىالمادتيف إذ  ألحكاـوطبقا         
في مواجيتو يشوبو عيب في  اإلداريةالحكـ الصادر مف قبؿ المحكمة  أف اإلداريةالمحاكـ 

الدعوى،  إجراءاتجوىري في  المتحدة أو خطأ األمـميثاؽ أ قانوني يتعمؽ بخط آواالختصاص 
لتزاـ مع ضرورة اإلالدولية بشأف ىذه المسألة يحؽ لو التقدـ بطمب فتوى مف قبؿ محكمة العدؿ 

 .11و2-12/1المحكمة طبقا ألحكاـ المادتيف بالرأي اإلفتائي الصادر عف

 273مراجعة الحكـ رقـ  أثناءأكدت محكمة العدؿ الدولية في فقد ف طبيعة الفتوى ا عوأم
عتبر بأي حاؿ رأييا ىذا ال ي أف 1982المتحدة عاـ  لؤلمـ اإلداريةعف المحكمة الصادر 
أثناء نظر المسألة ال تمتفت  ألنيامحاكمة جديدة يمثؿ  الاإلدارية، ودوره  لحكـ المحكمة ااستئناف

الشفوية  اإلجراءات ألغتلقضاء ا أماـوتحقيقا لمبدأ مساواة األطراؼ  أنيا، كما الوقائع إلى
 عوف الظيور أماـ المحكمة بصفة مباشرة.يال يستط األفراد أفوحجيتيا في ذلؾ 

دؿ علمعمؿ الدولية مف قبؿ محكمة ال اإلداريةالمحكمة  أحكاـوكمثاؿ عمى ذلؾ مراجعة أحد 
 21-19-18-17تحت رقـ  اأحكاملمعمؿ الدولية  اإلداريةحيث أصدرت المحكمة الدولية 
ف ضد مى شكوى مقدمة مف قبؿ بعض الموظفيبناء ع اليونسكوضد  26/24/1955بتاريخ 

منظمة  ارتأت، إذ عدـ تجديد عقود عمميـ في المنظمةمفاده  لميونسكوقرار المدير العاـ 
صيا بسماع الشكاوي المرفوعة المحكمة قد تجاوزت اختصا أف األحكاـتبعا ليذه  اليونسكو

العاـ بناءا عمى موافقة المجمس  ىامدير  تقدـ 32/11/1955، وعمى ىذا األساس وبتاريخ دىاض
 أحكاـالعدؿ الدولية بخصوص صحة محكمة مف  إفتائي رأي إصدارلميونسكو بطمب التنفيذي 
 1.المحكمة
 

 

 .392-399مرجع سابؽ، ص، دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة االمم المتحدةالشمري ،أحمد ضاحي  نايؼد.1
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المحكمة  "بأف 23/12/1956 بتاريخفي رأييا اإلفتائي الذي أصدرتو  محكمةالفأجابت 
في طمب الشكوى الذي  منظمة العمؿ الدولية لـ تتجاوز اختصاصيا عندما فصمتباإلدارية 

المتضمف عدـ تجديد عقود عمميـ في  لميونسكومدير العاـ القدمو الموظفوف ضد قرار 
 .1"المنظمة

 .لنموذج إفتائي صادر عن محكمة العدل الدوليةالمبحث الثاني: دراسة 

رغـ أف الرأي اإلفتائي الذي تصدره محكمة العدؿ الدولية ال يتمتع بقوة اإللزاـ في تنفيذه 
ينكر أف ىذه اآلراء قد ويتوقؼ عمى طالب الفتوى في األخذ أو عدـ األخذ بو، إال انو ال 

ساىمت في إرساء قواعد القانوف الدولي وفي حؿ العديد مف المسائؿ التي تعوؽ سير العبلقات 
الدولية، كما ال يغفؿ عف دورىا الوقائي في المجاؿ الدبموماسي، لذلؾ فيي تعتبر بمثابة مرآة 

دوما في استعداد وبذؿ  األمـ المتحدة والمصباح الذي تيتدي بو إذا استعصى عمييا األمر وىي
 لمجيد لتحقيؽ مقاصد األمـ المتحدة.

اإلفتائية وىي تمؾ المتعمقة بمسألة الجدار  اآلراءوقد ارتأينا أف ندرس حالة تمثؿ أحد أبرز 
األمني اإلسرائيمي في األرض الفمسطينية المحتمة، إلعتقادنا بأنيا مثاؿ تطبيقي يمكننا مف فيـ 

دمناىا في الفصوؿ النظرية وتمثؿ المنيجية المعتمدة في الربط بيف الوظيفة اإلفتائية. كما ق
الجوانب النظرية وما تـ فعميا القياـ بو مف اجؿ إصدار ىذه الفتوى. أما بالنسبة إلختيارنا ليذه 

 الحالة بالذات فيعود لؤلسباب التالية:

جديا لمسمـ واألمف  أف إستمرار اإلحتبلؿ اإلسرائيمي وخرؽ القوانيف الدولية يمثؿ تيديدا -
 الدولييف وذلؾ يتنافى ومقاصد األمـ المتحدة.

 أنيا تمثؿ في نظرنا نموذج لئلختصاص اإلفتائي يشمؿ جميع مراحؿ الفتوى. -

 

 
 .399، مرجع سابؽ، صدور محكمة العدل الدوليةأحمد ضاحي الشمري  نايؼد. 1
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مما  "أعراب"إف الجزائر كانت مشاركة في اإلجراءات الشفوية عف طريؽ ممثميا األستاذ  -
 جعؿ ىذه الفتوى ترتبط بنا عمى المستوى الذاتي كمواطف جزائري وتوجو إختيارنا البحثي.

وتعتبر دراسة الحالة أحد المناىج المستخدمة في العمـو القانونية تمكننا مف التعمؽ في فيـ  -
 ة المدروسة وذلؾ بإتباع القاعدتيف األساسيتيف التاليتيف :الظاىر 

 دراسة تاريخ الحالة.. 1

 دراسة السياؽ المحيط بيا بجميع تفاصيمو. .2

القانونية الناشئة عن تشييد جدار  اآلثارالمطمب األول : فتوى محكمة العدل الدولية بشأن 
 الشرقية وحولها.بما في ذلك القدس  في األرض الفمسطينية المحتمة

نبذة تاريخية عف وضع الدولة  إعطاءيتوجب عمينا  إلى ىذه الفتوىقبؿ التطرؽ 
الذي  ES-14/12القرار  إصدارلى إالفمسطينية ثـ بياف األسباب التي دفعت بالجمعية العامة 

 طمبت بموجبو فتوى مف محكمة العدؿ الدولية .

 فمسطينيةال الدولة الفرع األول : نبذة تاريخية عن وضع

حت االنتداب البريطاني مف قبؿ عصبة وضعت فمسطيف ت األولىب العالمية بعد الحر 
 إلىبعض األقواـ التي كانت مف قبؿ تنتمي  إف"بقوليا : 22/4طبقا لنص المادة  األمـ

مؤقتا بوجودىا كأمـ التقدـ يمكف معيا االعتراؼ  درجة مف إلىالتركية قد وصمت  اإلمبراطورية
الذي ا بتقديـ المشورة اإلدارية والمساعدة مف قبؿ دولة منتدبة حتى يحيف الوقت ىنمستقمة ر 

 1."تصبح فيو قادرة عمى النيوض وحدىا
 

 

 
  mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htmمف عيد عصبة األمـ، 22/4المادة  1
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في فمسطيف خصوصا الحدود الشرقية بموجب  لبلنتداب اإلقميميةحيث تـ تحديد الحدود 
ر فبراي 22والمعاىدة البريطانية األردنية المؤرخة في  16/29/1922مذكرة بريطانيا مؤرخة في 

موضوع تحت ال اإلقميـعزمت بريطانيا عمى انجاز الجبلء عف  1947انو في سنة  إال، 1928
 29( في 2-د)   171رقـ  اقرار الجمعية العامة  أصدرت اإلعبلفوعمى اثر ىذا  ،االنتداب
المتحدة باعتماد مشروع التقسيـ وتنفيذه طبقا  األمـ وأعضاءتوصي فيو بريطانيا  1947 نوفمبر
المشروع  اىذ أف إال ،نظاـ دولي خاص بالقدس إحداثدولة عربية ودولة ييودية مع  إلىلمقرار 

، لكف انو غير عادؿ أساسالمجاورة عمى  قوبؿ بالرفض مف قبؿ فمسطيف والدوؿ العربية
بدأ صراع  اإلعبلفاستقبلليا وكنتيجة ليذا  وأعمنتقرار الجمعية العامة  إلىاستندت  إسرائيؿ

، اإلقميـتقسيـ  إلىالعامة الرامي وبعض الدوؿ العربية ولـ ينفذ قرار الجمعية  إسرائيؿمسمح بيف 
اتفاقات ىدنة  أبرمتوجبو وبم 62/1948رقـ  اقرار  األمفوعمى اثر ىذا الوضع اصدر مجمس 

 المتحدة ورسـ خط حدود اليدنة األمـوالدوؿ العربية المجاورة بوساطة  إسرائيؿبيف  1949سنة 
ف الذي استعمؿ لرسمو نسبة لمو  األخضر، والذي سمي بالخط ميةيسرائواإلالعربية بيف القوتيف 
 ، ويمنع عمى الطرفيف تجاوز ىذا الخط ميما كاف .عمى الخرائط

الفمسطينية التي كانت تحت االنتداب البريطاني  األرض إسرائيؿاحتمت  1967وفي سنة 
صدر أ األساس، وعمى ىذا ف الخط األخضرالضفة الغربية الذي يقع في الشرؽ م إقميـبما فييا 
بسحب  دعا و اإلقميـجواز اكتساب ىذا دـ يؤكد فيو ع 242/1967قرار رقـ ال األمفمجمس 
 المحتمة. األرض مف يةاإلسرائيمالقوات 

داريةتشريعية  إجراءاتعدة  1967منذ سنة  إسرائيؿوقد اتخذت  لتغيير وضع مدينة  وا 
إسرائيؿ بتاريخ جعؿ مدينة القدس ىي عاصمة  إلىمف ضمنيا القانوف األساسي الرامي القدس 

 وتأ 22بتاريخ  478/1982قرار رقـ  الصدر أ األمفمجمس  أف إال، 1982 جويمية 32
 اإلجراءاتجميع  أفلمقانوف الدولي و  ايشكؿ انتياك إسرائيؿما قامت بو  أفيصرح فيو  1982

 1.غير صحيحة وباطمة واإلداريةوالتدابير التشريعية 
، فتوى محكمة العدؿ الدولية بشأف اآلثار القانونية الناشئة عف تشييد جدار في األرض الفمسطينية المحتمة، العامة الجمعية 1

www.icj-cji.org/homepage/advsory/advsory_2004-07-09-pdf 36،37،38، ص. 
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ومنظمة  إسرائيؿبيف  تفاقاتاإلمف  عدة 1993ت منذ وقع رغـ ىذا الوضع الجديد فقد
السمطة الفمسطينية  إلىبعض السمطات والمسؤوليات  إسرائيؿبموجبيا تنقؿ التحرير الفمسطينية 

 بقيت جزئية ومحدودة. ألسباب مختمفة نيالكة المحتمة الفمسطيني األرضتمارسيا في 

والحدود  بيف الخط األخضر الواقعة األرض 1967عاـ احتمت  إسرائيؿ أفوالخبلصة 
أف ، حيث  واألردف إسرائيؿبيف المسمح الشرقية السابقة لفمسطيف زمف االنتداب خبلؿ الصراع 

فييا وضع السمطة  إسرائيؿتعتبر محتمة بموجب القانوف الدولي العرفي ووضع  األرضىذه 
 القائمة باالحتبلؿ.

لكي تتمادى في  اوجدت لنفسيا مبرر  بؿ ىذا التاريخما فعمتو منذ ب إسرائيؿ ولـ تكتفي
وتضييؽ  بغية تأبيد االحتبلؿ األمني، وراحت تشيد ما يسمى بالجدار العدوانية أفعاليامواصمة 

رغاموني لخناؽ عمى الشعب الفمسطيا عمى اليجرة وحرمانو مف حقو في تقرير مصيره وىذا ما  وا 
 المتحدة. لؤلمـمف خبلؿ البياف الكتابي لبلميف العاـ  سنستعرضو

 المتحدة لألممالفرع الثاني : البيان الكتابي لالمين العام 

. إسرائيؿداخؿ  إلى الفمسطينييفالموافقة عمى خطة لمنع تسرب  2221 جويميةفي  جرت
مني في ثبلثة مناطؽ قرارا بتشييد سياج أ اإلسرائيمياصدر مجمس الوزراء  2222 أفريؿوفي 

ثبلث مراحؿ، حيث وافؽ مجمس الوزراء عمى  إلىمف الضفة الغربية وقسـ ىذا المشروع 
فييا القدس  بتشييد سياج متصؿ في الضفة الغربية بما 2222 جواف 23المرحمة األولى في 

كمـ  123بغية تشييد مجمع طولو  ) أ (بدأت أشغاؿ المرحمة  2222آب  14الشرقية، وفي 
مستوطنة إلكانا.  إلىلمجزء الشمالي لمضفة الغربية يجمع بيف نقطة تفتيش سالـ ) شماؿ حنيف( 

كمـ يجمع بيف  42لتشييد جزء طولو  ) ب (تمت الموافقة عمى المرحمة  2222وفي ديسمبر 
 إلىوصوال  األخضرقطة تفتيش سالـ نحو بيت شيف عمى طوؿ الجزء الشمالي مف الخط ن

 1األردف. يواد
 .38،39الجمعية العامة، مصدر سابؽ، ص  1

لمجدار وافؽ مجمس الوزراء عمى المسار الكامؿ  2223مف سنة أكتوبر  الفاتحوفي 
 كمـ عمى امتداد الضفة الغربية . 722طولو  وبموجبو سيتشكؿ خط متصؿ
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تربط بيف النياية الشمالية الغربية لمسياج األمني المبني حوؿ القدس ف ) جـ (أما المرحمة 
وفقا لخريطة المسار سيمتد السياج و والنقطة الجنوبية لمجزء المشيد في المرحمة ) أ ( عند إلكانا 

مستوطنة كارمؿ جنوب شرقي  إلىو قرب القدس كمـ مف مستوطنة ىارغيم 115األمني لمسافة 
فإف المرحمة  لؤلمـ المتحدة الخميؿ )المرحمة  د ( . ووفقا لما ورد في البياف الكتابي لؤلميف العاـ

 19.5، وخبلؿ ىذه المرحمة بني جزءاف يبمغ طوليما  2223تموز  31) أ ( قد تـ إنجازىا في 
 إلى األخضريد جزء جديد عمى طوؿ الخط بدأ بتشي 2223كمـ حوؿ القدس، وفي نوفمبر 

، الجزء األوؿ منو يمتد بالقرب مف الخط أجزاءثبلثة  إلىالغرب ) المرحمة ب (، حيث قسـ 
والجزء الثاني في طور اإلنجاز  أو عميو إلى قرية المطمة وىو عمى وشؾ اإلنتياء، األخضر

 و األشغاؿ بعد.تبدأ ب . أما الجزء الثالث فمـاألردنيةيمتد نحو الشرؽ حتى الحدود 

قرية نعماف  إلىتمتد مف نقطة نياية المرحمة ) أ (  أفأما المرحمة ) جػ ( المقرر ليا 
ثبلثة  إلىوىذا الجزء مقسـ  2223قد بدأت في اإلنجاز في ديسمبر فجنوب شرقي القدس، 

( 2كمـ المقرر انجازىا، والمرحمة )جػ 42كمـ مف  4( تـ إنجاز  1مراحؿ ، ففي المرحمة ) جػ 
مستوطف إسرائيمي ،  52222كمـ في الضفة الغربية بحيث تضـ  22تدخؿ مسافة  أفمقرر ليا 

جنوب  -في اتجاه شماؿ  ىماأحدتشمؿ انجاز حاجزيف مف العمؽ يمتد ف(  3أما المرحمة ) جػ
ذاغرب عمى طوؿ سمسمة مف التبلؿ  –ز بينما يمتد الثاني في اتجاه شرؽ موا تـ انجاز  وا 

بدأ  2223نوفمبر  أواخرمحصورا في منطقتاف ، وفي  افمسطيني 72222الحاجزيف يصبح 
العمؿ عمى طوؿ الجزء الجنوبي الشرقي الحدود البمدية لمقدس بحيث يعزؿ قرية العزرية عف 

 1.قسميف إلىيس د أبوالمدينة ويقسـ حي 

 

 

 .39،42الجمعية العامة، مصدر سابؽ ، ص  1

كمـ تشمؿ  192نجاز فقد تـ إ 2224يناير  25غاية  إلىفإنو ووفقا لبياف األميف العاـ 
نجاز المرحمة ) جػ ( في بعض بر مف المرحمة ) ب ( وقد بدأ في إالمرحمة ) أ ( والجزء األك
مجمع  إلىلبياف األميف العاـ  األشغاؿ المخطط ليا وفقا ستفضي أوالمناطؽ ، حيث أفضت 

 يتكوف أساسا مف :
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 سياج يتضمف أجيزة استشعار الكترونية. -

 .أمتار أربعة إلىخندؽ يصؿ عمقو  -

 يمتد موازيا لمسياج. طريؽ لتتبع األثر -

 طريؽ لمدوريات معبد باإلسفمت وذي مساريف. -

( مجموعات مف األسبلؾ الشائكة تحدد الخط المحيط بالمجمع، ويتراوح عرض 26ستة ) -
 8.5متر في بعض األماكف وقد شمؿ جزء مف السياج األمني نحو  122إلى  52المجمع مف 

ويوجد ىذا الجزء مف الجدار في األماكف التي تقترب فييا تجمعات  الخراسانيكمـ مف الجدار 
 القدس. مف أجزاءقمقيمية، طوؿ كـر وفي مف إسرائيؿ مثؿ يف ينيالسكاف الفمسط

ولكف معظـ مساره داخؿ  األخضرالجدار الذي يجري تشييده ال يبتعد عف الخط  إف
 عف عمى ما يزيد األشغاؿي تشمؿ المستوطنات تبعد رض المحتمة، وفي بعض األماكف التاأل

 أماكف، وفي الفمسطينيوفنيا انو يطوؽ المناطؽ التي يسك إال األخضركمـ مف الخط  7.5
تـ  إذاوعمى ىذا األساس  .بمسافة كبيرة األخضريبعد المسار المخطط لو عف الخط  أخرى

مف الضفة الغربية بيف الخط 2كمـ 975اي ما يعادؿ  % 16.6انجاز ىذه األشغاؿ ستقع نسبة 
في  فمسطيني آخر 122222فمسطيني و  237222والجدار ، وىذه المنطقة يقيـ فييا  األخضر

إسرائيمي مف ضمنيـ  322222مجتمعات مطوقة بالكامؿ تقريبا، والنتيجة سيعيش حوالي 
 1والجدار. األخضرفي القدس الشرقية في المنطقة بيف الخط  178222

 
 .41،42الجمعية العامة، مصدر سابؽ ، ص 

 

في أكتوبر  تـوالخبلصة أف تشييد الجدار يصاحبو كذلؾ خمؽ نظاـ إداري جديد، حيث 
حدد بموجبو الجزء الواقع مف الخط  اإلسرائيميةإصدار أمر مف قبؿ قوات الدفاع  2223

والجدار مف الضفة الغربية عمى انو منطقة مغمقة وال يجوز أف يدخميا شخص غير  األخضر
ىذا األمر ال  أفإال  .اإلسرائيميةصادرة عف السمطات ىوية مقيـ فييا إال بترخيص أو بطاقة 
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بصفة عامة، والدخوؿ والخروج مف ىذه المنطقة المغمقة يكوف عف  اإلسرائيمييفبؽ عمى ينط
 طريؽ بوابات تفتح بشكؿ متواتر ولفترات قصيرة.

الخطيرة والبلمتناىية لمقانوف الدولي في حؽ الشعب الفمسطيني  إسرائيؿوبسبب انتياكات 
إلى محكمة العدؿ الدولية ES-14/12واألرض الفمسطينية، تقدمت الجمعية العامة بالقرار 

 .1السرعةوبموجبو تطمب فتوى عمى وجو 

 من قبل الجمعية العامة ES-11/11الفرع الثالث: األحداث التي أدت إلى إعتماد القرار 

في جامعة  األعضاءباسـ الدوؿ  ،األمفمجمس مف طمب  2223 أكتوبر 29حيث في 
لمقانوف الدولي بما في ذلؾ اتفاقية  إسرائيؿعقد اجتماع عاجؿ لمنظر في انتياكات الدوؿ العربية 
افيا عف خط ىدنة في األراضي الفمسطينية المحتمة وانحر  ابتشييدىا جدار  (1949)جنيؼ الرابعة

 أكتوبر 14في  4842و 4841جمستيو  األمفا الطمب عقد مجمس وعمى اثر ىذ .1949
وبعد  "الحالة في الشرؽ األوسط بما في ذلؾ قضية فمسطيف"لمنظر في البند المعنوف  2223

را العتراض أحد األعضاء مناقشة المسألة طرح مشروع القرار لمتصويت إال انو لـ يعتمد نظ
باسـ الدوؿ  15/12/2223قدـ رئيس المجموعة العربية بتاريخ ت األساس، وعمى ىذا الدائميف
في جامعة الدوؿ العربية بطمب استئناؼ الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة لمجمعية  األعضاء

قانونية في القدس الشرقية المحتمة الغير  اإلسرائيمية األعماؿ "العامة لمنظر في البند المعنوف 
 2."( A/ES-242/12المحتمة )الفمسطينية  األرضوبقية 

 

 
 .42،43الجمعية العامة، مصدر سابؽ، ص  1
 .16،17الجمعية العامة، مصدر سابؽ، ص  2

-243/12) اإلسبلميالطمب مف قبؿ حركة عدـ االنحياز ومجموعة منظمة المؤتمر  وأيد
A/ES) ،(244/12-A/ES،)الدورة االستثنائية  واستأنفت الجمعية العامة لمطمب، ث استجابتحي

إتخذت الجمعية العامة القرار  2223أكتوبر  28وفي  .2223أكتوبر  22طارئة العاشرة في ال
لغاءيقضي بوقؼ الذي  ES-13/12رقـ  الفمسطينية المحتمة،  األرضتشييد الجدار في  وا 
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ائية ، ورفعت الدورة االستثن1949بخط ىدنة  إخبلال إسرائيؿوأعتبرت ىذا التصرؼ مف جانب 
يوافي الجمعية  أفعمى  ES-13/12مف القرار  3ة العاـ بموجب الفقر  األميفمؤقتا، وكمؼ 

، وخبلؿ ىذه الفترة اتخذ ES-13/12لمقرار إسرائيؿالعامة بتقرير خبلؿ شير عمى مدى امتثاؿ 
أيد فيو خريطة الطريؽ التي وضعتيا  2223أكتوبر19في  1515/2223مس األمف القرارمج

القرار  أف إالمف، جنب في سبلـ وأ إلىعيشاف جنبا لرباعية التي تقضي بوجود دولتيف تالمجنة ا
 وخريطة الطريؽ لـ يتضمنا أي حكـ يتعمؽ بتشييد الجدار. 1515

 2بتاريخ  A/ES-249/12تقدـ رئيس المجموعة العربية بطمب جديد  األساسوعمى ىذا 
الستئناؼ الدورة  ES-13/12ار رئيس الجمعية العامة عمبل بالقر  إلى 2223ديسمبر 

الثالثة ة االستثنائية ور الد استأنفت 2223ديسمبر  28االستثنائية الطارئة العاشرة، حيث بتاريخ 
 ES.1-14/12ف مف جديد وخبلؿ الجمسة التي عقدت اتخذ القرار والعشرو 

 مضمون الطمب: المطمب الثاني 

 2223ديسمبر  12العاـ لؤلمـ المتحدة محكمة العدؿ الدولية رسميا في  األميفابمغ 
 يمي: بالقرار الذي اتخذتو الجمعية العامة بتقديـ السؤاؿ لمحصوؿ عمى فتوى والذي يتضمف ما

 األساسيمف النظاـ  65المتحدة وعمبل بالمادة  األمـمف ميثاؽ  96أنو تقرر وفقا لممادة 
تصدر عمى وجو السرعة فتوى بشأف المسألة  أف ة العدؿ الدولية،محكم إلىنطمب  أفلممحكمة 
سرائيؿ السمطة القائمة ما ىي اآلثار القانونية الناشئة عف تشييد الجدار الذي تقـو إ" التالية:

، بإقامتو في األرض الفمسطينية المحتمة بما ذلؾ القدس الشرقية وحوليا، عمى النحو باالحتبلؿ
ذلؾ في المبيف في تقرير األميف العاـ، وذلؾ مف حيث قواعد ومبادئ القانوف الدولي، بما 

 2؟"صمةالوقرارات مجمس األمف والجمعية العامة ذات  1949لعاـ  ةاتفاقية جنيؼ الرابع
 .17، 16الجمعية العامة، المصدر السابؽ، ص  1
 .29، 26الجمعية العامة، مصدر سابؽ، ص   2

 : اإلجراءات التي اتخذتها المحكمة بعد استالم الطمب.األول الفرع

مف النظاـ األساسي  66/1وفقا لممادة  2223ديسمبر  12المحكمة في  مجمسقاـ 
 المحكمة. أماـحضور بإخطار جميع الدوؿ التي يحؽ ليا اللممحكمة 

 .بالنسبة لطمب الفتوى بموقفياديسمبر أبمغت حكومة إسرائيؿ المحكمة  11في  و
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مف النظاـ األساسي إف  66/2وفقا لممادة  2223ديسمبر  19حيث قررت المحكمة في 
نب التي يثيرىا األمـ المتحدة وجميع الدوؿ األعضاء بتقديـ معمومات عف جميع الجواعمى 

، وقررت أيضا  66مف المادة  24يناير لتقديـ المعمومات وفقا لمفقرة  32يـو  دتالسؤاؿ، وحد
طبقا لممادة  ،كما قررت ة.المحدد اآلجاؿبشأف المسألة في  تقديـ بياف كتابيانو يجوز لفمسطيف 

مف الئحتيا الداخمية عقد جمسات استماع عامة تقدـ فييا بيانات شفوية مف جانب  125/4
فبراير بداية جمسات االستماع، كذلؾ قررت  23الدوؿ األعضاء، وحددت يـو األمـ المتحدة و 

انو يجوز لفمسطيف الحضور لجمسات االستماع،وأشارت في نفس القرار انو يحؽ لجامعة الدوؿ 
وفقا لمطمب المقدـ مف جانبيـ بتقديـ بيانات كتابية عف  اإلسبلميالعربية ومنظمة المؤتمر 

 لترخيص ليـ بالحضور لجمسات اإلستماع.وا المسألة موضوع الفتوى

 بإخطاروبعد تمقييا البيانات الكتابية مف الدوؿ والمنظمات الدولية قاـ قمـ المحكمة 
ستماع، بجدوؿ زمني مفصؿ لجمسات اال 2223فبراير  22الجيات الراغبة في االشتراؾ في 

 اإلجراءات ءتبارا مف يـو بداإلطبلع عمى البيانات الكتابية اع إمكانية كما قررت المحكمة كذلؾ
 مف الئحتيا الداخمية. 126الشفوية طبقا لممادة 

نو عندما تنظر المحكمة في طمب الفتوى يتوجب وبحكـ النصوص التي تحكـ عمميا فإ
  1الفتوى. إصدارتتحقؽ مف مسألة اإلختصاص وأنو ال يوجد سبب يمنعيا عف  فأال أو عمييا 

 

 

 
 .11، 12الجمعية العامة، المصدر السابؽ، ص  1

 : الفصل في مسألة االختصاص والدفوعات الشكمية نيالفرع الثا

 الفصؿ في مسألة اإلختصاص. أوال:
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 أف، ويشترط كذلؾ األساسيمف نظاميا  65/1المادة  إلى أوال المحكمةد اختصاص يستن
ىيئة مرخص  أوالجمعية العامة  أو األمفتعمؽ بمسألة قانونية صادرة مف مجمس يكوف الطمب م

 ليا بموجب الميثاؽ مف قبؿ الجمعية العامة. 

الطمب المعروض مقدـ مف قبؿ الجمعية العامة وىو مرخص ليا بمقتضى أف حيث 
 وأنشطةالمحكمة في االعتبار العبلقة بيف المسألة موضوع الفتوى  أخذتكما  96/1المادة 

 أيةبنظر  امة اختصاصامف الميثاؽ التي منحت لمجمعية الع 12 الجمعية العامة بتطبيؽ المادة
مف الميثاؽ التي منحتيا اختصاص بنظر  11/2مسألة قانونية تدخؿ في نطاؽ الميثاؽ والمادة

 األمـعضو مف أعضاء  أي إلييايرفعيا  فييالدول واألمفأية مسألة تكوف ليا صمة بحفظ السمـ 
لة الجدار عرضت عمى الجمعية العامة مف قبؿ عدد مف مسأ أفالحظت المحكمة  إذالمتحدة، 
 24بطمب استئناؼ الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة التي عقدت أوؿ مرة في  األعضاءالدوؿ 
الفمسطينية والتي صدر بموجبيا قرار  األرضفي  المستوطنات اإلسرائيميةبشاف  1997ابريؿ 
 واألمفلمسمـ  اتشكؿ تيديد إسرائيؿتصرفات  أففيو الجمعية العامة  إعتبرت ES-2/12رقـ 
عمى  11/2والمادة  12والمادة  96/1، ولما تأكدت المحكمة مف صحة انطباؽ المادةيفالدولي

 الفصؿ في الدفوعات الشكمية.اآلف يتوجب عمييا فإنو الييئة طالبة الفتوى، 

 الفصؿ في الدفوعات الشكمية.  ثانيا:

دما ختصاصيا عنإلميثاؽ تعتبر الجمعية العامة قد تجاوزت انو بموجب ا إسرائيؿاحتجت  -1
في الشرؽ االوسط بما فييا قضية الحالة اف قد تناوؿ مسألة ك األمفطمبت الفتوى الف مجمس 

 1 .12/2فمسطيف وىذا ال يتفؽ مع المادة

 
 .15،17-14الجمعية العامة، المصدر السابؽ، ص  1

مف الميثاؽ منحت لمجمعية العامة سمطة القياـ بجممة  14المادة  أفحيث بينت المحكمة 
تدابير عندما  ةأيي باتخاذ صتو  أفليس ليا  بأنو 12ا فرضتو المادة والقيد الوحيد ىو م .أمور

في حد ذاتيا توصية،  تالفتوى ليس أف وأوضحتالنظر في ذات المسألة ،  األمفمجمس يباشر 
واالجتماعي  اإلنسانيتنظر في المسألة في جانبيا  أفالعامة كذلؾ انو يحؽ لمجمعية  وأوضحت
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 فييالدول واألمفصؿ بحفظ السمـ مف جانبيا المت إلييامجمس األمني ينظر واالقتصادي عندما 
الذي يطمب فيو فتوى مف  ES-14/12الجمعية العامة باتخاذىا القرار "أف القوؿ  إلى وخمصت

إلى مف الميثاؽ وتخمص المحكمة  12مف المادة  1الفقرة  أحكاـمحكمة العدؿ الدولية لـ تخالؼ 
 ."بتقديميا ذلؾ الطمب  اختصاصيا الجمعية العامة لـ تتجاوزأف 

المحددة في القرار  األساسيةالمحكمة باف طمب الفتوى لـ تتوفر فيو الشروط  أماـاحتج  -2
لـ يتمكف مجمس  اإذ "عمى أنو والذي ينص  "جؿ السبلـ أمنتحد مف ف"( المعنوف  5-أ) د377
الرئيسية عف صوف السبلـ  الدائميف، مف مباشرة مسؤوليتو وأعضائ إجماعبسبب عدـ  ، األمف
عمؿ عدواني،  أوخرؽ لمسبلـ ،  أوحالة يظير فييا تيديد السبلـ،  ةأيالدولييف في  واألمف

مف  األعضاء إلىتنظر الجمعية العامة في المسألة عمى الفور بيدؼ تقديـ توصيات مناسبة 
 قد األمفيكوف مجمس  أفوىذا القرار ينطوي عمى شرطيف ىما،  "اجؿ اتخاذ تدابير جماعية 

ىناؾ نتيجة الفيتو ويكوف  يفالدولي واألمفخفؽ في مباشرة مسؤوليتو الرئيسة عف حفظ السمـ أ
 عمؿ عدواني. وأتيديد لمسبلـ  أوخرؽ لمسبلـ 

الدورة  أفة في قرار طمب الفتوى، والدليؿ ىذه الشروط متوفر  أفحيث الحظت المحكمة 
اتخاذ قرار في  األمفعندما اخفؽ مجمس  1997االستثنائية الطارئة العاشرة التي عقدت في 

حؽ الفيتو مف جانب عضو إستعماؿ نتيجة  اإلسرائيميةبشأف المسألة المتعمقة بالمستوطنات 
، وقد يفالدولي واألمفانو ىناؾ تيديد لمسبلـ يقرر الذي  ES-2/12دائـ، وصدر عنيا القرار 

أكتوبر استأنفت  22الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة المنعقدة في  أف إلى المحكمة أشارت
اتخاذ قرار  األمنيرفض المجمس  أفبعد  1997الذي انعقدت عميو عاـ  األساسعمى نفس 

 1. 2223أكتوبر  14ينية المحتمة في الفمسط األرضيتعمؽ ببناء جدار في 
 .22-19-18الجمعية العامة، المصدر السابؽ، ص  1

 

( لتنظر في  5-دأ )377لوجو السميـ بموجب القرار وعميو فقد استأنفت الدورة عمى ا
أي قرار تتخذ  أف، كما يحؽ لمجمعية العامة  اآلفالمسألة التي ىي معروضة عمى المحكمة 
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جمو بما فييا اتخاذ قرار بطمب فتوى مف المحكمة. أالذي عقدت مف  الموضوع يدخؿ في إطار
 عمى سبب جدي.الطعف المعروض ال يتوفر  أف إلى حكمةخمصت المىكذا 

مف النظاـ  65/1مف الميثاؽ والمادة  96/1المحكمة انو طبقا لنص المادة  أماـاحتج  -3
ونية طبقا لمفيـو السؤاؿ المطروح ال يتعمؽ بمسألة قانونية ولكي يكوف مسألة قان أف األساسي

 .يصاغ بشكؿ محدد ومعقوؿ كما انو ذو طبيعة مجردة أفىذيف النصيف يجب 

قانونية ترتبت عمى حالة واقعية عمى  أثارالسؤاؿ ينصب عمى  أفحيث بينت المحكمة 
 األمفوقرارات مجمس  1949جنيؼ الرابعة  ةقياضوء مبادئ وقواعد القانوف الدولي بما فييا اتف

بحكـ  "وىو: السؤاؿ يطرح مسائؿ بالقانوف الدولي أفالقوؿ  إلىوالجمعية العامة وخمصت 
القانوف وعدـ الوضوح ال يجرد المحكمة مف  إلىتستند  إجابةف يجاب عميو الطبيعتو قابؿ 

القانونية  اآلثارالسؤاؿ  "وصيغة  "تفسر واف تعيد صياغة السؤاؿ. أفاالختصاص بؿ يحؽ ليا 
كاف تشييد الجدار  إذاتقييـ فيما  إجراءبالضرورة  ييقتضفي سؤاؿ الجمعية العامة المعتمد  "

وىذا ما ىو ، ال  أـعمى طوؿ المسار المرسـو ينطوي عمى انتياؾ لقواعد القانوف الدولي 
الدفع بالطبيعة المجردة لمسؤاؿ ال  أفتخمص المحكمة و ، األولىمطموب مف المحكمة بالدرجة 

 تثير مسألة اإلختصاص.
ترفض طمب الفتوى الف المسألة تتعمؽ  أفنبغي عمى المحكمة ي بأنوالمحكمة  أماـاحتج  -4

 .إسرائيؿوفمسطيف ولكي تكوف المحكمة مختصة يشترط موافقة  إسرائيؿبنزاع بيف 
 أمرضائية ضاء في المسائؿ القركف الر  أفعف ىذا الدفع بقوليا المحكمة  أجابتحيث 

، الف الفتوى ال تقتصر عمى العبلقات انو ال يطبؽ في حالة طمب الفتوى إال، محتوـ وقانوني
، يفالدولي واألمفالسمـ متحدة لما ليا مف مسؤوليات تتصؿ بال األمـالثنائية بؿ تدخؿ في اىتماـ 

لذلؾ  "االنتداب وعف قرار التقسيـ المتعمؽ بفمسطيف  "عف  أيضامسؤولياتيا ناشئة أف كما 
مياميا، وبالتالي ال يمكف لممحكمة  أداءىذه الفتوى لمساعدتيا عمى  إلىفالجمعية العامة بحاجة 

 1تمتنع عف تقديـ الفتوى. أف
 .26إلى21الجمعية العامة، المصدر السابؽ، ص  1
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 فتمتنع ع اف تمارس سمطاتيا التقديرية وينبغي عمى المحكمة  بأنوالمحكمة  أماـاحتج  -5
عرقمة لممسار الدبموماسي الذي سيتـ عف طريؽ  إجابتيافي  فعف السؤاؿ ال اإلجابة

 المفاوضات التي قررتيا خريطة الطريؽ.

ف و تك اإلفتائينيا الرأي مف استنتاجات يتضم إليوالمحكمة باف ما تتوصؿ  أجابتحيث 
 إضافيا اشأنيا اف تقدـ عنصر  مفو ، ذات صمة لمواصمة مناقشو الموضوع في الجمعية العامة 

 في المفاوضات التي تتعمؽ بتمؾ المسألة.

ال تتوفر لدييا الوقائع  ألنو ياينبغي عمى المحكمة ممارسة اختصاص ال بأنواحتج كذلؾ  -6
 الفتوى. إصدارواالدلة المطموبة التي تعينيا عمى 

اجابت المحكمة عف ىذا الدفع بقوليا، انو يوجد تحت تصرؼ المحكمة تقرير حيث 
المحكمة ، يتضمف معمومات  إلىالعاـ  األميفممؼ ضخـ قدمو  "االميف العاـ ، فضبل عف 

واالقتصادي واالجتماعي  اإلنسانيمفصمة ال عف مسار الجدار فحسب بؿ ايضا عف تأثيره 
 1."عمى الشعب الفمسطيني 

ال  ألنوالفتوى  إصدارتمتنع عف  أفينبغي عمى المحكمة  بأنو،  أيضا المحكمة أماـاحتج  -7
بناء الجدار  أف وأعمنتماداـ اف الجمعية العامة فصمت في الموضوع،  ،فائدة منيا وغير الزمة

 الـ توضح مقصودى وأنيا أنجزتوما  إزالةوقؼ بناء الجدار و  إسرائيؿغير مشروع وطمبت مف 
 مف الفتوى.

 المحكمة عمى ذلؾ بما يمي : فأجابت
 استجابتيا لطمب الفتوى مفاده مساعدة المنظمة في ممارسة نشاطيا. أف -أ

نماتقدر مدى فائدة الفتوى  أفانو ال يمكف لممحكمة  -ب التقدير والجدوى مف الفتوى مف  وا 
 2اختصاص الجياز طالب الفتوى.

 
 .32-31-32-29-28الجمعية العامة، مصدر سابؽ، ص  1
 .184-183، ص2227، دار النيضة العربية القاىرة،2225-2221،قضاء محكمة العدل الدوليةد.أحمد أبو الوفاء،  2
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الفتوى الف فمسطيف ىي مف  إصدارتمتنع  أفينبغي عمى المحكمة  بأنو إسرائيؿاحتجت  -8
 وشعبيا إسرائيؿضد  الفمسطينيةبناء الجدار تصديا لميجمات  إلى إسرائيؿتسببت في دفع 
 ."يستفيد مف باطؿ صدر عنو أف ألحدليس  "القائؿ  يتطبيقا لممبدأ القانون

 1وليس لفمسطيف. أمميةموجو لييئة  اإلفتائي الرأي إف ،فع بقوليادالمحكمة عف ىذا ال فأجابت

بعض المشاركيف في  مفو  إسرائيؿفوع الشكمية المقدمة مف قبؿ فصمت المحكمة في الد أفبعد 
جمسات االستماع، تتفرغ االف لئلجابة عف السؤاؿ المطروح مف قبؿ الجمعية العامة بموجب 

 ES-14/12القرار 

 عن السؤال المطروح. اإلجابةالفرع الثالث: 

طبؽ عمى المسألة تقوـ المحكمة تبعا لمسؤاؿ بتحديد قواعد ومبادئ القانوف الدولي التي تن
استبعاد تطبيؽ بعض قواعد القانوف  إلىالرامية  إسرائيؿمع مناقشة دفوعات ، أمامياالمطروحة 

كذا البحث في مدى  الفمسطينية المحتمة، األراضيعمى  اإلنسافحقوؽ  وقانوف اإلنسانيالدولي 
 .إسرائيؿ إليياتي استندت مشروعية المستوطنات وبناء الجدار والفصؿ في التبريرات القانونية ال

 الواجبة التطبيؽ مف قبؿ المحكمة. القانونيةالقواعد أوال:

مبادئ وقواعد القانوف الدولي التي تنطبؽ عمى المسألة المعروضة  إفوجدت المحكمة 
وفي القانوف  المتحدة وبعض المعاىدات الدولية األمـاماميا يمكف العثور عمييا في ميثاؽ 

 يمي. ومنيا ما ،ذة وفقا لمميثاؽالمتخ ،األمفالدولي العرفي وقرارات الجمعية العامة ومجمس 

في عبلقتيـ الدولية عف  الييئة جميعا أعضاءيمتنع  "مف الميثاؽ نصت بقوليا: 2/4المادة  -1
عمى  أودولة  أليةواالستقبلؿ السياسي  األرضاستخداميا ضد سبلمة  أواستعماؿ القوة التيديد ب

 2".ةاي وجو ال يتفؽ ومقاصد االمـ المتحد
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 أواستخداـ القوة  أفبموجبو  الذي أكدت 1972لعاـ  2625قرار الجمعية العامة رقـ  -2
 غير مشروع. التيديد بيا الحتبلؿ ارض يعتبر عمبل

المتحدة طبقا  األمـمبدأ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وىو المبدأ الذي ينص عميو ميثاؽ  -3
 . 2625/1972 رقـ ويؤكد عميو قرار الجمعية العامة 1/2لنص المادة 

المشتركة لمعيد الدولي لمحقوؽ السياسية والمدنية والعيد الدولي لمحقوؽ  األولىالمادة  -4
الجتماعية والثقافية التي تنص عمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وتمـز الدوؿ االقتصادية وا

بحكـ عضويتيا في العيديف منذ تاريخ  إسرائيؿفييا بكفالة ىذا الحؽ واحترامو بما فييا  األطراؼ
23/12/1991 . 

 االسرائمية بعدم تطبيق بعض االتفاقيات الدولية. عاتو ثانيا: الرد عمى الدف

 .1927بعدـ امكانية تطبيؽ اتفاقية الىاي الدفع  -1

، 1927اتفاقية الىاي تتممص وتستبعد تطبيؽ  أف إلسرائيؿالمحكمة، انو ال يمكف  أجابت -
اعتبرت القواعد المنصوص عنيا  أف محكمة نورمبرغلسبؽ  ألنو لـ تكف طرفا فييا، أنيابذريعة 

ومنو  ،المتمدنة مـجميع األ أقرتياواعد الحرب البرية ىي ق وأعراؼفي البلئحة المتعمقة بقواعد 
المطبقة في حالة  واألعراؼلمقوانيف  صياغة إالما ىي  1927اتفاقية الىاي  أفاعتبرت 
اتفاقية الىاي  أحكاـالقوؿ باف  إلىوىذا ما تبنتو محكمة العدؿ الدولية وخمصت  ،الحرب
لـ  أواكتسبت صفة العرؼ الدولي وكؿ الدوؿ ممزمة بيا سواء كانت طرؼ في االتفاقية  1927
ف تمؾ االتفاقية اعتبرت مكممة فإ، انو طبقا التفاقية جنيؼ الرابعة المحكمة وأضافت ،تكف
ف السمطة الباب الثالث عيتكمـ حيث  ،1927ىاي اتفاقية ال أحكاـوالثالث مف الثاني  يفلمباب

 1المعادية وىذا ما ينطبؽ عمى المسألة موضوع الفتوى.الدولة  األرضالعسكرية في 
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 . 1949تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة  إمكانيةالدفع بعدـ  -2
مف اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تقضي  2مف المادة  2الفقرة  إلى إسرائيؿاستندت 
 واألرضح، فريؽ في نزاع مسم ،تابعة لسيادة دولة متعاقدة أراضياحتبلؿ حالة بتطبيقيا في 

وبالتالي اسبعداد تطبيؽ  األردنيةلـ تكف تابعة لمسيادة  1967الفمسطينية المحتمة عمى اثر حرب 
 ية المحتمة.الفمسطين األرضاالتفاقية عمى 

دوف  1951في سنة  واألردف إسرائيؿجنيؼ قد صدقت عمييا  اتفاقية أفالمحكمة  أشارتحيث 
المشتركة التفاقية جنيؼ الرابعة حددت  2اية تحفظات ليا صمة بيذه المسألة، كما اف المادة 

التي تسري في وقت السمـ،  األحكاـعبلوة عمى ذلؾ عمى "االتفاقية بقوليا  أحكاـمجاؿ تطبيؽ 
طرفيف او ينشب بيف  آخراشتباؾ مسمح  أي أو المعمنةتنطبؽ ىذه االتفاقية في حالة الحرب 

وتنطبؽ االتفاقية  ،المتعاقدة حتى لو لـ يعترؼ احدىما بحالة الحرب السامية األطراؼمف  أكثر
حتى  ،السامية المتعاقدة األطراؼاحد  إلقميـالكمي  أوفي جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي  أيضا

 إلييامف نفس المادة التي استندت  2الفقرة  أما، "لو لـ يواجو ىذا االحتبلؿ مقاومة مسمحة
ذا "تنص عمى ما يمي: ف إسرائيؿ فاف دوؿ ، دوؿ النزاع طرفا في ىذه االتفاقية إحدى لـ تكف  وا 
 إزاء تمتـز باالتفاقية أنياكما  ،لةفييا تبقى مع ذلؾ ممزمة بيا في عبلقتيا المتباد األطراؼالنزاع 

في  وتطبيقا ليذه الفقرة نجد انو ، "وطبقتيا. االتفاقية أحكاـ األخيرةقبمت ىذه  إذاالدولة المذكورة 
اتفاقية جنيؼ الرابعة  ألحكاـتثؿ تم بأنياتعيدت فمسطيف مف جانب واحد  1982 جواف 7
 أف كذلؾ المحكمة وأشارت ،ذلؾ التعيد صحيح أفاعتبرت سويسرا بوصفيا الدولة الوديعة و 

الرامي  التأويؿاعتمد  15/27/1999المؤتمر المنعقد في  أثناءفي االتفاقية  األطراؼدوؿ 
 أفالمحتمة حتى لو لـ تكف طرفا في االتفاقية، كما  األراضيبتطبيؽ االتفاقية عمى جميع 

اتفاقية جنيؼ عمى   أحكاـتطبيؽ  إلى إسرائيؿ ادع 681/1992بموجب قراره رقـ  األمفمجمس 
قراره رقـ و  799/1992عميو بموجب قراره رقـ  وأكد 1967الذي احتمتيا منذ عاـ  األراضيكؿ 
الفمسطينية التي  األراضياالتفاقية تسري عمى  إف"خمصت المحكمة  األخيروفي  .924/1994

أثناء ذلؾ  إسرائيؿتيا والتي احتم، قبؿ نشوب الصراع األخضرخط الالشرؽ مف  إلىكانت تقع 
 1".األراضيلمبحث في الوضع السابؽ الدقيؽ لتمؾ  داع أيحيث انو ليس ىناؾ الصراع ، 
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 وتبريراتها. اإلسرائيميةمدى مشروعية االنجازات  يثالثا: البحث ف

 .اإلسرائيميةالبحث في مدى شرعية المستوطنات  -1

عمى سمطة  "مف اتفاقية جنيؼ الرابعة بقوليا:  49/6نص المادة  إلى ةالمحكماستندت 
قرارات   إلىكما استندت  "الذي تحتمو  اإلقميـ إلىمف سكانيا المدنييف  أجزاءتنقؿ  إالاالحتبلؿ 
 إقامةالقوؿ بعدـ شرعية  إلىوخمصت  465/1982و 446،456/1979رقـ  األمفمجمس 

 1الفمسطينية المحتمة. األراضيمستوطنات في 

 البحث في مدى شرعية بناء الجدار. -2

االحتبلؿ  وتأبيدالمحتؿ  لئلقميـالمحكمة باف تشييد الجدار يعتبر مف قبيؿ الضـ الفعمي  أشارت
صيره ويترتب عمى بناء الجدار كذلؾ تدمير مويحـر الشعب الفمسطيني مف حقو في تقرير 

 53مادة مف اتفاقية الىاي وال 52و  46ممادتيف ل خالؼعمى ممتمكات ىذا الشعب وم واستيبلء
لحصوليـ عمى  الفمسطينييفو كذلؾ عرقمة حركة ترتب عمى بنائويقية جنيؼ الرابعة، مف اتفا

 ضروريات الحياة.

 التبرير المستند لحؽ الدفاع الشرعي. -3

ف المذي 1373/2221-1368 األمفمجمس  الميثاؽ وقرارايمف  51المادة  إلى إسرائيؿاستندت 
 51المادة  أفبقوليا  أشارتالمحكمة  أفينصاف عمى حؽ الدولة في الدفاع عف نفسيا إال 

تنص عمى ىذا الحؽ في حالة ىجوـ مسمح مف دولة ضد دولة أخرى، بينما اليجمات التي 
عدـ  إلىالتي تحتميا، ومنو خمصت المحكمة  األرضنابعة مف داخؿ  إسرائيؿ إلييااستندت 
 2 غير المشروعة.لتبرير األفعاؿ  51المادة  إلى االستناد
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 حالة الضرورة. إلىالمستند  التبرير -4

 أف إاليعترؼ بو القانوف الدولي العرفي  اسببحالة الضرورة تشكؿ  إفحكمة الم أشارت
لح تكوف ىي الوسيمة الوحيدة لحماية مصا وقؼ عمى شروط محددة ومف ضمنيا أفاعتمادىا يت

بناء  أفممؼ القضية خمصت المحكمة  إلىحدؽ وبالنظر ضد الخطر الم األساسيةالدولة 
تكوف التدابير المعتمدة  دة لحمايتيا مف الخطر المحدؽ ولكيالجدار ال يشكؿ الوسيمة الوحي

شرط  أفالقوؿ  إلىومنو خمصت المحكمة  ،مع القانوف الدولي المطبؽ تتوافؽ أفصحيحة يجب 
 1.القانوف الدولي الضرورة غير متوفر واف بناء الجدار مخالؼ لقواعد

الفتوى  إلصدارذات اختصاص  أنيا باإلجماعمف خبلؿ ما سبؽ قررت المحكمة 
( صوت 14عشر ) أربعة يةبأغمب أمامياتفتي في المسألة المعروضة  أفالمطموبة، وقررت 

 مقابؿ صوت واحد والتي سنوجز مضمونيا في المطمب الثالث.

 المطمب الثالث: مضمون الفتوى.

ف تشييد الجدار في عالقانونية الناشئة  اآلثارطبقا لمسؤاؿ المطروح حددت المحكمة 
 المتحدة. واألمـمف الدوؿ ما عداىا و  إلسرائيؿالفمسطينية المحتمة بالنسبة  األرض

 :إلسرائيلبالنسبة 

المحتمة بما في ذلؾ القدس الشرقية  الفمسطينية األرضيد الجدار في تشي أفالمحكمة  أجابت
 أعماؿممزمة باف توقؼ أف إسرائيؿ رتبط بو مف نظاـ يتنافى مع القانوف الدولي و يوحوليا وما 

 اإلنشائي ؿعمى الفور الييكضع حدا النتياكيا لمقانوف الدولي واف تفكؾ تبناء الجدار، واف 
ـز ت، واف تموالموائح التنظيمية المتعمقة بو ي جميع القوانيف التشريعيةغتم أفالقائـ ىناؾ وعمييا 

الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس  األرضالناجمة عف تشييد الجدار في  األضراربجبر 
 2.وحوليا الشرقية
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 بالنسبة لمدول:

قانوني الغير اف تمتـز بعدـ االعتراؼ بالوضع عمى جميع الدوؿ  بأنوالمحكمة  أجابت
عمى ىذا  اإلبقاءفي  إلسرائيؿبناء الجدار واالمتناع عف تقديـ المساعدات  ترتب عمىالذي 

في اتفاقية  األطراؼعمى عاتؽ الدوؿ  زاـ إضافيتالتشييد، كما يقع ال الوضع الناشئ عف ىذا
عمى حمؿ  1949آب  12جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف وقت الحرب المبرمة في 

 1الدولي عمى النحو الوارد في االتفاقية. اإلنسانياحتراـ القانوف إسرائيؿ عمى 

 المتحدة: لألممبالنسبة 

المحكمة انو ينبغي عمى مجمس األمف والجمعية العامة النظر في ما يمـز مف اجراءات  أجابت
المترتب عف بناء الجدار وما تبعو مف نظاـ مع مراعاة غير القانوني الومحو ىذا الوضع  إلزالة

 الفتوى بعيف االعتبار.

 نتائج تحميل النموذج اإلفتائي:

األسس التي تنظـ عمميا طبقا لقانونيا األساسي إحترمت المحكمة في إصدارىا لمفتوى  -
، مف النظاـ  68و 67و 2-65/1مف الميثاؽ والمواد  2-96/1الممحؽ بالميثاؽ السيما المادة 

 األساسي.

لـ تخرج المحكمة في فتواىا عف نطاؽ إختصاصيا اإلفتائي المنصوص عميو والمتمثؿ في  -
ة المعروضة عمييا متعمقة بإنتياؾ صارخ لمقانوف المسائؿ القانونية البحتة، حيث كانت المسأل

 الدولي الواردة في الميثاؽ.

تشريع الداخمي العند تحديدىا لآلثار القانونية الناشئة عف تشييد الجدار، تدخمت في  -
 بإلغاء القوانيف التشريعية والموائح التنظيمية المتعمقة بالجدار األمني. حيث طالبتياإلسرائيؿ، 
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وىي أحد المبادئ العامة  المصادر األصمية عمى إحدا اعتمدتلقانونية ممصادر ابالنسبة ل -
 إصبلح الضرر الناتج عف إنتياكات القانوف الدولي.  مبدألمقانوف الدولي والمتمثمة في 

عية عمى قرارات الجمعية المحكمة إلصدار الفتوى كاف صائبا ألنو أضفى الشر  ةستجابإ -
في إيجاد  بذلؾ ما تقـو بو إسرائيؿ، وساىمت قانونيةالعامة ومجمس األمف التي تقضي بعدـ 

 أساس قانوني تستند عميو المنظمة في الحاالت المتشابية.

لمصادر القانوف الدولي ووسعت في نطاقو، ا مف ساىمت الفتوى في إضافة مصدر جديد -
جمعية العامة ومجمس األمف أحد مصادر القانوف الدولي والتي لـ تكف بحيث إعتبرت قرارات ال

 مف النظاـ األساسي لممحكمة. 38/1مدرجة في المادة 

مف جية ومف جية يمكف  في يد الجمعية العامة ومجمس األمف اقانوني االفتوى سندىذه تعتبر  -
 يؿ.تعتمد عمييا دولة فمسطيف في المفاوضات الدبموماسية مع إسرائأف 

أكدت المحكمة عدـ إلزامية الفتوى التي أصدرتيا وذلؾ مف خبلؿ التصريح بأنيا غير مخولة  -
 .طمببتقدير قيمة و جدوى الفتوى، وأمرىا متروؾ لمجية صاحبة ال

أف الفتوى قوت حجية مواقؼ الدوؿ الرافضة لمجدار الذي  مف كؿ ما سبؽ  ونستخمص
تقوـ إسرائيؿ بتشييده وببل شؾ فإف ىذه الفتوى ستترؾ بصماتيا في كؿ العبلقات الدبموماسية 
بيف إسرائيؿ وباقي المجموعة الدولية، بحيث أصبح اآلف في يد كؿ دولة مف دوؿ المجموعة 

طرؼ عنيا في كؿ عدؿ الدولية ال يمكف غض الالدولية فتوى قانونية صادرة عف محكمة ال
 .اإلسرائيمي لفمسطيفخص اإلحتبلؿ تعبلقة دبموماسية 
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من  7ية طبقا لنص المادة ستة أجيزة رئيسمن تتكون ىيئة األمم المتحدة         
بعض ، والعالقة بين ىذه األجيزة ىي عالقة وظيفية وليست عالقة سيادة الميثاق

 امن ىذه األجيزة أن يمغي أو يعدل قرار ، بحيث ال يحق ألي جياز ىأخر جيات عمى ال
سوى تأويل القرار وفقا لمتطمبات  عن أي جياز من ىذه األجيزة وال يممك اصادر 
بدليل أن الميثاق لم ينص عمى ترتيب أو تدرج مراتب األجيزة ، إال انو حدد  ونشاط

، حيث حدد إختصاص محكمة العدل الدولية ىحدكل جياز عمى  اختصاصات
 .المحكمةي إلختصاص تبر األساس القانونوبموجبو يع

 النتائج:

بأن محكمة العدل الدولية ىي األداة القضائية الرابع عشر الفصل  فيالميثاق يؤكد  -
 ةية لألمم المتحدة ونظاميا األساسي جزء ال يتجزأ من الميثاق طبقا لنص المادئيسالر 
من النظام األساسي بقوليا  63/10منو وأخصيا بوظيفة قضائية طبقا لنص المادة  29
. ووظيفة  "تشمل والية المحكمة جميع القضايا التي يعرضيا عمييا المتقاضون  ": 

لممحكمة أن تفتي ألي  "من النظام األساسي بقوليا :  36/10إفتائية طبقا لنص المادة 
أو  باستفتائياالمتحدة  األممميثاق ب أي ىيئة رخص ليا بناءا عمى طممسألة قانونية 

 ."حصر الترخيص ليا بذلك طبقا ألحكام الميثاق المذكور

التي توضح مدلوليا والتي  19-23/10إلى نص المادة  36/0المادة منا يتح -
دون أية قيود في  اومباشر  اعام ابموجبيا خول مجمس األمن والجمعية العامة حق
ب الت المرتبطة بيا حق التقدم بطماإستفتاء المحكمة وخولت لسائر فروع الييئة والوك

أن يرخص ليا من قبل الجمعية العامة وأن تكون  الفتوى من المحكمة بشرطين:
 المسألة القانونية المطموب الفتوى فييا تدخل في نطاق إختصاصيا .

لدولي إال أن الميثاق لم لية من أشخاص القانون ارغم أن الدول والمنظمات الدو  - 
سوى  حيث ال يمكنيا بطريق مباشر أو غير مباشر. سواءبطمب الفتوى  يسمح ليا

تقديم بيانات ومعمومات لممحكمة في مسائل قانونية تتعمق بالفتوى إذا طمب منيا ذلك 
إال أنو بحكم  .ما يثير المسألة موضوع الفتوى يافي تدخم تإن رأ نفسياأو من تمقاء 
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جياز طالب مسمطة سواءا ل ةميثاق أيالالمساواة في الدرجة بين ىذه األجيزة لم يقرر 
بحيث لكل من األجيزة  "احق"الفتوى أو لمجياز المطموب منو أن يفتي ، بل قرر ليم 

ألي من "ىذا من عبارة ويستفاد  .بالتمسك أو التنازل عن ىذا الحقيممك سمطة تقديرية 
، وعبارة 23/10، طبقا لنص المادة  "الجمعية العامة أو مجمس األمن أن يطمب

، وعمى الرغم من مةمن النظام األساسي لممحك 36/10طبقا لممادة  "لممحكمة أن تفتي"
سمطة التقديرية عمى إمكانية رفض إعطاء الرأي اإلفتائي الاألساسي يقر بنظاميا أن 
المسألة المطموبة منيا واضعة في  المحكمة تتصدى لمطمب وتجيب عنأن إال 

 ت األمم المتحدة وتحقيق مقاصدىا.الحسبان أن رأييا يساىم في نشاطا

في الميثاق أو النظام  اسواء ،ينميوجد ما يفيد سواء بنص صريح أو ض ال -
 الختصاصلبالنسبة عميو األساسي عمى إلزامية الرأي اإلفتائي مثل ما ىو منصوص 

د كل عضو من أعضاء األمم يتعي":من الميثاق لقوليا 29/10لممادة  القضائي طبقا
 "المتحدة أن ينزل عمى حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فييا

ان ينصان عمى القوة اإللزامية لألحكام من النظام األساسي المت 31و 62.والمادتان 
 . المتحدة األمموىذا راجع كذلك لممراكز السيادية ألجيزة  استئنافياوقطعيتيا وعدم جواز 

أن الرأي اإلفتائي ال يتمتع بالقوة اإللزامية حسب تصريح محكمة  عمى الرغم من -
بشأن قضية تفسير معاىدة السالم ) المرحمة  0261لعام  اإلفتائيالعدل الدولية برأييا 

، إال انو يتوفر مم المتحدةاألالمتعمق بنفقات  0239األولى ( وكذلك رأييا اإلفتائي لعام 
دعي من الجياز الذي طمبيا في األخذ بيا تعمى طبيعة أدبية وقانونية كبيرة بحيث يس

  .واحتراميا

عمى الرغم من عدم إلزامية الرأي اإلفتائي إال انو ال ينكر دوره المتزايد في تطوير  -
من خالل التوسع في تفسير  ينالسمم الدوليوظيفة األمم المتحدة كأداة لحفظ األمن و 

في أجيزة األمم المتحدة الواردة في الميثاق ودورىا في مراجعة  االختصاصيةالنصوص 
القرارات القضائية الدولية ودورىا في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة 

ولي ودوره الوقائي في لمقانون التي تفيد في سير العالقات الدولية ومنع تفاقم النزاع الد
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المجال الديبموماسي من خالل إضاءة الطريق أمام األطراف المتنازعة وىذا من خالل 
 موقف القانون الدولي من المسألة موضوع الفتوى.بيان 

في المسألة القانونية المعروضة عمييا تنظر إلييا من جميع  المحكمة و قبل أن تفتي -
الجوانب القانونية المتصمة بيا نظرة معمقة وأحيانا تتجاوز السؤال المطموب وىذا ما 

حيث يفيم من ىذه  )الحالة نموذج( ،سرائيميإستخمصناه من قضية الجدار األمني اإل
مع الحكم القضائي بحت متطابقة  القضية أن الفتوى إقتربت كثيرا إلى درجة أنيا أص

وىذا من خالل إتباع المحكمة نفس اإلجراءات المتبعة في المسائل القضائية كتقديم 
ستالم البيانات الكتابية والسماع لممرافعات الشفوية والفصل في  الطمب والتبميغات وا 

ب بحثا عن القانون الواج 63مسألة اإلختصاص والدفوعات الشكمية وتطبيق لممادة 
  .التطبيق لينطبق عمى المسألة موضوع الفتوى

 .جياز الذي طمبوالجيود المحكمة عمى تتوقف إلزامية م -

لمواكبة إليو في يد األجيزة السياسية تمجأ  اإلفتائي سالح ذو حدين اإلختصاص -
كشف عن ما تحممو القواعد قانونية جديدة من خالل التطورات الدولية وذلك بإرساء 

الميثاق أو اية وثيقة قانونية أخرى مرتبطة بو وتجسيدىا عمى أرض  مضامين نصوص
. فمن خالل دراستنا لبعض األراء اإلفتائية يتضح ان الفتوى أستخدمت كمخرج الواقع

ظاىرىا كما عندما يصطدم عمل المنظمة بنصوص مكتوبة جامدة يصعب العمل ب
لذلك فالفتوى  وتفاديا ،قدةإجراءات معذلك من  وتطمبىا لما ييصعب تعديميا أو إلغاؤ 

كما تسمح أيضا بمواكبة التطور وربح تحل محل كل ىذه اإلجراءات والتعقيدات 
عمى ذلك الفتوى بشأن األسمحة النووية ، حيث أن الميثاق ال ينص  أمثمةوك .لوقتا

عمييا صراحة إال أنو بمقتضى الفتوى أدرجت في القانون الدولي وأصبح محظور 
كذلك الشأن في قرار الجمعية العامة بتمويل القوات األممية  .إستعمالياالتيديد بيا أو 

في الشرق األوسط، فيذه النشاطات لم تكن من إختصاص الجمعية العامة إال أن 
المحكمة بموجب الرأي اإلفتائي قدمت مصمحة األمم المتحدة عمى مسألة اإلختصاص 

وكذلك  .مة ممارسة ىذا النشاطالذي ينص عميو الميثاق وأصبح من حق الجمعية العا
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معرفة رأي القانون من شأن مسألة قانونية معينة دون أن تكون ممزمو بو بحيث يصبح 
حجة في يد األمم المتحدة تستخدمو متى تشاء لدرء المخاطر التي تيدد السمم واألمن 

 الدولي وكمثال عمى ذلك الرأي اإلفتائي الصادر بشأن الجدار األمني اإلسرائيمي.

طول اإلجراءات وتعقيدىا يؤدي إلى عزوف أجيزة المنظمة في اإلقبال عمى طمب  -
 الفتوى.

ومن خالل ىذه النتائج التي إستعرضناىا أعاله نكون قد أجبنا عمى التساؤالت  -
الفرعية وعمى التساؤل العام لمدراسة. حيث بينا األسس القانونية لإلختصاص اإلفتائي، 

ت األراء اإلفتائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في طبيعتو ونطاقو وكيف ساىم
تحقيق مقاصد األمم المتحدة المتمثمة في حفظ السمم واألمن الدوليين، وكذا إثراء 

 منظومة القوانين الدولية بقوانين جديدة تناسب مستجدات الساحة الدولية.

 التوصيات:

بما أن الرأي اإلفتائي غير ممزم والمحكمة تممك سمطة تقديرية في إصداره. 
والجمعية العامة يممكان سمطة تقديرية في طمبو وسمطة تقديرية  األمنوكذلك مجمس 

في تنفيذه نقترح إتخاذ إجراءات بسيطة وغير معقدة وسريعة تختمف عن تمك المعمول 
يا محصورة بين مقدم الطمب والييئة بيا حاليا بحيث تكون خاصة بالفتوى وجعم

القضائية وىذا يفيد في عدم تردد األجيزة في طمب الفتوى وتساعد في اإلكثار من 
 .وتساىم في تطوير وظيفتيا تخدم مقاصد األمم المتحدة ممااإلفتائية  اآلراءإصدار 
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