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 مقدمة:

بموجد  مثادلا لممدد لعمقحد ن  ئتمحكمد  لععد ا لع يع د  لعز دلق لعي دلرئ لعدألر   عممدد لعمقحد نش ي د     د ُتعد   
ت دددألي   69فدددئ مقددلم مدددمتمأل لممدددد لعمقحددد نش ي  ددد    لفددد ل  فدددئ  ألل س سدددكوفدددئ  دددل  ف 5491 يو ثدددوحزيدددألل    62فددئ 

جددددزمل  مقممددددل   لعقبددددألذلت لعمددددمتمأل ي  ئفددددلعنظددددلم لم ل ددددئ عمحكمدددد  لععدددد ا لع يع دددد   لعُقمدددد ش كمددددل 5491لميا لكقددددو أل 
 دولق  تلييي د   قألق دل لعنظددلم لم ل ددئ عل ثئدد  لعددقئ  إعد ي   ل قن  لعنظددلم لم ل ددئ عمحكمدد  لععدد ا لع يعثدد   ش5مثالاعل

ع  مددلم فددئ لعدد عليت لعقددئ تألفدد يحدد  ل لعحدد  فددئ    ترددو    أللفددل   يعلدد يا ش6 ددد يق ل ي ددئ محكمددد  لععدددد ا لعدددد يعئ لع لرمدددد 
 .3لعع ا لع يع   محكم 

 يفددد   لعددد   ش9لم ل دددئ علمحكمددد  عنظدددلمعمدددل لعمحكمددد  يسدددلر    ل ددد  ش  دددئ مثادددلا لممدددد لعمقحددد ن يل يتدددنظد
بلعمثالا كززم ال يقزز  منهش يك عك الرح  لعمحكم  يتوجث لت ل لإلجأللر   ي أللي دل لعمقعلد  بلعمملي د  لعي دلر   لع لمل د  

 .1لععلمعلمحكم ش ي ئ لعمحكم  لعوحث ن ذلت لعطلبع لععلعمئ يلالمقصلص لعي لرئ 

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 5م  مثالا لممد لعمقح نش يلعملدن  46. ل ظأل: لعملدن 5

مد  لعمثادلا لعيدلص بعصددد   لممددددش حثد   59 دنلممدددد عمدددب بلعمدددل. لعمحكم  لع لرمد  علعد ا لعد يعئ ل  دددئت قألعليددد  عصددد   6
عزنددددد   5461لع لرمددددد ش يُعثندددت فدددئ  يلردددل عدددلم  عئمحكمددددد  لععددددد ا لعددددد ي  لمُع ددد  إعددد  مزلددددد  عصددددد   لممدددددد بم دددددألي  إ  ددددد

 -لععدددددد ا لعدددددد يعئ لع لرمدددددد . يفددددئ حزيألل  يو ثدددددده   ييفددددددع تيأليددددددأل يقعلدددددد  بـ  ددددددلم محكمدددددد دددددد لدلال ق ددددددليي  إلع ددددددو ثث لعحي
إع  مزلد  عصد   لممددش لعد   ديس لعم ددألي  ي  مدده  قدهش  عدد ت لعلزندد  لال ق دليي  م دألي  مطد  يفع5461تموق يوعثدده 

زمعثدد  لميع  ديل دد  لعمسددأع ش ي د مت إع  لعلزندد  لعالعادد  لعقلبعدد  عدد يين لع عددتإع  لعد يين لميع  عزمعثدد  عصدد   لممددد. يتو 
ش يلعددد   لعقمددددد  حثن ددل بلإلجمددل ش ي  ددددد    5461جمعثددد  عصددد   لممدددد لعم دددألي  لعمدددني  لميا فددئ كدددل و  لميا د سدددمبأل 

شددد لف فبألليأل  51مددد  عمل دددل فددئ ي ددد  ت لعمحك شلعم دددددألي  لعمدددددني  لعنظدددددلم لم ل دددددئ عمحكمددددد  لععددددد ا لعدد يعئ لع لرمدد  كذعددددد
ش ي يكلدت معل دد لت يلتال ثددلت ع يددد ن لعواليددد  بمحكمددد  لععددد ا لعددد يعئ لع لرمددد ش 5491عدلم   ( ييل دلت عمل دل عغليد5466

   د    مدألت. 62  د    دزل  ي فقدت فئ  64ي لمددت لعمحكمدد  فئ تلددك لعاددقألن ققسددوي  
 .5ص ش6152 نشمكق   لممد لعمقح   يع  ش قو كل سلدي تألينث لدش لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع: ل طو ثو  يغو ل ظأل

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 39. ل ظأل: لعملدن 3

 ظدلم ش ي 5461عدلم  يضدعلع يع   لع لرم ( لعد    الم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع    يل حألف ل ع   ظلم )محكم  لعع  م. لعنظل9
لعم ددألي  لعيددلص بمحكمدد  لعقحكدد دش لعدد    دد م فددئ مددمتمأل لعسددبم لعاددل ئ فددئ  بأحكددلممحكمدد  لععدد ا لع يع دد  لع لرمدد   دد  تددأسأل 

. ل ظدأل: عدز لعدد ي  لعطثد  ادمش لمقصدلص محكمد  لععد ا لع يع دد  فدئ لعنزلعدلت لع يع د  يم دكل  لعأل لبدد  5412ال دل  عدلم 
 .5ش ص 6113ويله مي م  لع  كل   لعيل و ش جلمع  بغ لدش عل   ألليلت مزل  لمم  لع يعئش ي لع  دكق

 .32-32ش لعايألتث  6154تموق يوع ه  35 - 6152اب  غسط   5محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن  أل. ل ظأل: تيألي1
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قلددد  عددد د لعددد يا لعقدددئ   ددد يت كمدددل  شديعددد  543عددد د لعددد يا لم دددأللا فدددئ لعنظدددلم لم ل دددئ علمحكمددد   ي لددد 
 311ي د   صدت  كادأل مد   ش20195   دبقمبأل يلدواحق   ديع  29علمحكم   عزلمئإعب لت تيألي فث ل بلالمقصلص لإل

فئ حل ميقلد  لعمنلقعدلت لعقدئ  موضوع ل    ي مقع دن لم أللا عل     علمحكم  لمقصل ل   سنلر  لتالق لت   ي نمعل  
 مل يقعل  بحيوا لإل سل . تالق لت  لت يلاليم    ه لعمعل ش6اقث  لع ي  تح ث

 لقألل ددلميي ددئ  ضددئلعملضددثث ش فيدد  ذكددأل لعيل  لقدلد عدد م عمددل لعمحكمدد  ب ددكل كبثددأل علدد  مدد ت لععيدد ي ي دد 
: "إ  6152ت ددألي  لميا  كقدددو أل  62ق ددل  عددده  مددلم لعزما دد  لععلمددد  عممددد لعمقحدد ن فدددئ  فددئ لعسدددلق يردد   لعمحكمدد  

  ددلعث  عمل ددل مدد   جددل لعقصدد    ترث دد لعقارثددأل فددئ لعحلجدد  إعدد    ضددأليين مول ددل”تغاددل محكمدد  لععدد ا لع يع دد  عددد 
ش يت دع لعمحكمد  جد ليا قمن د  بلعغد  لعصدأللم  علزلسدلت يلعمد ليالت “علزيلدن فئ ع د يتعيث  لعي دل ل لعمعأليضد  علث دل

 طددد  ق ددل فدددئ   ددأل  ي دددت كددئ يقسددن  ع دددل لعنظددأل فدددئ عدد ن   دددل ل فددئ ذلت لعو دددتش يمعلعزدد  لإلجدددأللملت لعاألع دد  لعمألت
 .3ممك "

  م   محكم  لعع ا لع يع   بصوين علم  فدئ قلدوين  ظدلم  دل و ئ ديعدئ ينقيدل تد ييز ل فدئ إعزلمثقده مد   يتقزس 
عصدا  لعيولعد  لع يع د   محكمد ذييت دل مد  مدبا إضدالم لع  م د لعطلبع لالتادل ئ لعد  لعطدلبع لععألفدئش ي د  قلغدت  د ه لم

 .9ع  لعمقعلي  بحيوا لإل سل لآلمألن عل  ع د م  لعيول 

إشددلين  ددأليح      دد للال ل ددئ عمحكمدد  لععدد ا لع يع دد  عددد يق ددمن لعنظددلممثاددلا لممددد لعمقحدد ن يكدد عك     ييغددد
 كدد  علدد  إ مددل   نعموضددوعلت حيددوا لال سددل ش إال    مثاددلا لممددد لعمقحدد  قصدد  مدد  لمقصددلص لعمحكمدد  لع زعددلت

مد  لعمثادلا تحيثد    د لا  يعد توعدت لعمدلدن لم حثد  ش1ج دود د عقحي ي دل شعوب لممد لعمقح ن بحيوا لال سل  يتوحد 
يميل   لممد لعمقح نش يتمالت  يع   د ه لعميل د  فدئ حادس لعسدلد يلممد  لعد يعثث ش يمن دل    دل تعزيدز لحقدأللم حيدوا 

                                                

1. Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory, INTERNATIONAL 
COURT OF JUSTICE, Official website, available: https://www.icj-cij.org/en/declarations , Last 
visit: 2/10/2019. 

 .96ش لعايألن 6154تموق يوع ه  35 - 6152اب  غسط   5ل ظأل: تيأليأل محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن  .6

 .51-4 ش لعايألتث 6152تموق يوعثو  35 - 6152اب  غسط   5. ل ظأل: تيأليأل محكم  لعع ا لع يع   علاقألن م  3

ئ لعيدل و  لعد يعئ لإل سدل ئش لعط عد  لميعد ش . ل ظأل: د.  بح جبثأل لع ص صئش ديي محكم  لعع ا لع يع   فدئ تطدويأل م دلد9
 .53 ص ش6152لعيل ألنش  شلعمألكز لععأل ئ عل يل لت يلع حوث لععلم   علن أل يلعقوقيع

 . ل ظأل: دي لج  مثالا لممد لعمقح ن.1

https://www.icj-cij.org/en/declarations
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يل ددديل  لعثدددوم بدددأ  لالحقدددأللم لععدددلم عحيدددوا  لالعقيدددلدي ددد  بدددلت  ش5لإل سدددل  يلعحأليدددلت لم ل ددد   علندددلس جم عدددل  دي  تمثثدددز
تيدددوم منظمددد  لممدددد لعمقحددد ن    ي ددد عك القددد  مددد   ش6شدددألف عحادددس لعسدددلد يلممددد  لعددد يعثث   ل ددد  لإل سدددل  يعحأليلتددده لم

 تلك لعغل لت.   جل تحيث م  علعملبلتيلذ لعق لقثأل لعبقم   شلع يع   عع ايم  قثن ل محكم  ل شي ج زت ل

( منه لمقصدلص لعمحكمد  فدئ حدل لعنزلعدلت قدث  31لعملدن ) ئعمحكم  لعع ا لع يع   ف لعنظلم لم ل ئ يح د
لع ياش ي نلم عل  ذعك فصلت لعمحكم  فئ   ل ل  زلعلت قث  لع يا تعليت بي ل ل حيوا لإل سدل ش كمدل  صدت لعمدلدن 

مدد  لعزما دد  لععلمدد   ي تصدد ي محكمدد  لععدد ا لع يع دد  فقددليت فددئ   دد  مسددأع   ل و  دد  بطلدد     ( مدد  لعنظددلم علدد  42)
 محكمدد لعزما دد  لععلمدد  بلعطلدد  مدد  لع ع ددلمزلدد  لممدد  يمدد   ددلرأل فددألي  لع ثئدد  يلعوكددلالت لعمقيصصدد  ممدد  تددأذ  

  دد يت لعمحكمدد  جملدد  مدد  لآليلم  كدد عكإفقلم ددل ف مددل  عددألم ع ددل مدد  لعمسددلرل لعيل و  دد  لع لملدد  فددئ  طددلا  عملع ددلش ي 
ي  دد  د ه لآليلم لال ق دليي  لعاقدوت لعصدلدين  ش3بمسلرل يمولضد ع حيدوا لإل سدل  لإلفقلر   لعقئ عألضت علث ل يلعمقعلي 

 لد  لعزما د    لعزملع د  قندلم علد لإلبدلدنعل  لتالق   منع يمعلق د  جأليمد   تع  اسلي لعقحاظل 5415 1 62ققلييخ 
 .54119 55 52فئ  م لععل

يمسدددلرل حيدددوا    دددل ل   دددل ع سدددت محكمددد  مقيصصددد  بحيدددوا لإل سدددل  إال إ  دددل ل يأل دددت فدددئ  دددل   ييغدددد
فيدددد مت حيددددوا لإل سددددل  يدلفعددددت عن ددددل فددددئ إ ددددلي مملي ددددق ل عواليق ددددل لععلعم دددد  لععلمدددد  يضددددم   شلعميقلادددد   سددددل لإل

 .يلال ق لي  لعي لرئ  لمقصل ث ل

لميا  د كو   لعمطلد  أتح ث ع  ديي محكم  لععد ا لع يع د  فدئ حمل د  حيدوا لإل سدل  فدئ مطلبدث ش  ع عك
لععملددئ عدد يي لعمحكمدد  فددئ  لقطبثدد لعاددل ئ ع لعمطلدد ي  شلعمحكمدد  يتأسثأل ددل علدد  ديي ددل فددئ حمل دد  حيددوا لإل سدل  سدملتع

 .حمل   حيوا لال سل 

 :اإلنسان حقوق حماية يف دورها على وتأثيرها المحكمة سمات المطلب األول:

                                                

 مثالا لممد لعمقح ن.  م 5. ل ظأل لعملدن 5

ش مقددددددلح بدددددددلعأللب : 6153لالتالق ددددددلت لع يع ددددددد ش . ل ظددددددأل: د. ملعدددددد  حسدددددددث ش حيددددددوا لال سدددددددل  فددددددئ مثادددددددلا لالمددددددد لعمقحددددددد ن ي 6
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm  6154 51 6ش تلييخ امأل قيلين. 

 .16ص  6151ل ش لعط ع  لعأللبع ش دلي لعن    لععأل   ش لعيل ألنش لع يع   عحيوا لإل س   . ل ظأل: د. لحم   قو لعوفلش لعحمل3

ش 5443. ل ظأل: د.  حم  حس  لعألشدث  ش لعوي اد  لإلفقلر د  عمحكمد  لععد ا لع يع د ش لع ثئد  لعمصدألي  لععلمد  علرقدلبش لعيدل ألنش 9
 .132-162ص

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm
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مثاددلا لممددد لعمقحدد ن يلعنظددلم لم ل ددئ عمحكمدد  لععدد ا لع يع دد  مبمدد  لعمحكمدد  ي ثنددل  ددملت ل لعألر سدد ش  ي ددد
يكل  عرل  دم  مد  تلدك لعسدملت  سدأل علد  عمدل لعمحكمد  يمد ت  د يت ل فدئ لعقر رد  مدع مدل  طدألح علث دل مد  مسدلرلش 

لعحدلا كدل  عقدك لعسددملت بصدم  علد  ديي لعحمل د  فددئ تعل ث دل مدع مسدلرل حيددوا لإل سدل  يديي دل فدئ حمل دد   عد ي ب 
 تلك لعحيوا.

لعمطلد  عد   دملت   للعمحكم  يتأسثأل ل علد  ديي دل فدئ حمل د  حيدوا لإل سدل   دأتح ث فدئ  د  ملت يعب ل 
 عادأل لعموضدوع   فدئ لعادأل  لعادل ئش يعد  ل لعسدملتقق كثل لعمحكمد  يل عيلد دل فدئ لعادأل  لالياش يعد   لعمقعلي   لعمحكم
لعمقعليدد  بسددبل ي ددوا مسددلرل حيددوا لإل سددل  لعدد  لعمحكمدد   لعسددملتلعالعدد ش يعدد    لإلجأللر دد  فددئ لعاددأل  لعسددملتلعالعدد  

 .لبعلعأل  لعاأل يلعيل و  لع   تط يه فئ 

 :وانعقادها المحكمة بتشكيل المتعلقة السمات الفرع األول:

 :قضاتها وانتماءات مةالمحك تكوين: أواًل

  ددلن مسددقيلث  ينقيبددو  مدد  لمشدديلص ذي  لعصددالت  مدد  ش5 ثئدد  لعمحكمدد  مدد  ممسدد  ع ددأل ع ددول   تقرددو  
 ي مد  لعم دألعث    شعلقعثدث  فدئ  يفدع لعمنل د  لعي دلر  لعمطلو د  عمدم بتل علد لعيلي   لععلع   لعحدلرزي  فدئ قبد دد 

مدد  ع ددو مدد  ذلت   كاددأللعنظددأل عدد  جنسددثق دش يال  زددوق     كددو   بغدد  شلعم دد ود ع ددد بلعرال دد  فددئ لعيددل و  لعدد يعئ
 .6لعم   لت لعربألت يلعنظد لعيل و    لعألر س   فئ لععلعد فئ ت كثل لعمحكم  تماثلل  يقد  عل  شلعزنس  

                                                

لعقددلعئ: لعسددث  عبدد  لعيددو   حمدد  يو دد  )لعصددوملا(ش ير سددل    عنحددولعمحكمدد  علدد  ل كثلكددل  ت دد 6154. يفددئ  يلددوا    ددبقمبأل 5
يلعسث ن شو   ل ق   )لعصث (ش  لر    علألر    يلعسث  قثقأل تومكدل ) دلوفلك ل(ش يلعسدث  يي دئ  قألل دلم )فأل سدل(ش يلعسدث  محمد  قنو د  

لممأليك د (ش يلعسدث   قحد ن ثو )لعوال دلت لعم. دي ُ إ)لعمغألب(ش يلعسث    طو ثو  يغو قو كل سلدي تألين لد  )لعبأللقيل(ش يلعسث ن جول  
ه ) يغنددد ل(ش يلعسدددث  دلعاثدددأل ق ل ددد لي  )لع نددد (ش يلعسدددث   عثبدددُق  يي نُسددد   بلتأليدددكجثويجثدددو غل دددل )إ طلع دددل(ش يلعسدددث ن جوع دددل  دددثبوتلن ل

عسدث   دولا  دبم )عبندل (ش )جلمل كل(ش يلعسث  ج م  ييق ليد كألليفويد )  قأللع ل(ش يلعسث  كثأليل غ اويج ل  )لالتحدلد لعألي دئ(ش يل
 إيول ليل )لع لبل (ش   لن. ئيلعسث  يوج

Current Members, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Official website, available: 
https://www.icj-cij.org/en/current-members , Last visit: 51/10/2019. 

 لعع ا لع يع  . محكم م  لعنظلم لم ل ئ ع 4ش 6. ل ظأل: لعملدتث  6

https://www.icj-cij.org/en/current-members
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 محكمد لم ل دئ عل عنظدلم د  ل ي د  ش5لمم   ع لم لعمحكم  يمزل لعمقح ن  عممدلعزما   لععلم   يتنقي 
 ش6    كدو  ع دو لعمحكمد  مسدقيب    زد ل قيبا   لن لعمحكم  ي زل ق د فئ مملي د   عمدلع دش حثد   عل  ضمل لت

ي لشددأل يي ادد  يكثددل  ي مسق ددلي  ي محددلم فددئ  يال ش3 مددألت   ل دد    ي إدلييدد  يال   ددقغل بأعمددلا  ييددلر    دد يقددوع   الي 
 ي  عدد   حدد    أللف ددل  ي مسق ددليل     دد    دد  ش يال  زددوق عدده لالشددقألل  فددئ لعاصددل فددئ   دد    دد    ددب     كددل  يكددثب  

 ش9فئ محكم    ل    ي ديع    ي عزند  تحيثد   ي   د   دا   مدألت  عل ه بصاقه ع ول   تعألض    ي  ب   شفث ل محلم ل  
  دده  دد    دد   غثددأل مسددقوا  علدد  لعمحكمدد ئ لعمحكمدد  مدد  يي اقدده إذل  جمددع  ددلرأل  ع ددلم فصددل ع ددو فدد ييمكدد 

  د يوم بأ ده  سدمل   علن د  جلسد فدئ  مدر كدل ع دو فدئ لعمحكمد   بدل    ي لشدأل عملده    يد يعلد  ش5لعمطلو د  أليفعل د
عدده عمدد ن سددبث  لي لر دد ير سدد للعمحكمدد   تنقيدد ي  ش2لعمحكمدد  كيددلمل بكددل شددألا يامددبص يح ددلد يضددمثأل فددئ هقولج لتدد

 .2 نولت ييمك  تز ي  ل قيلق مل

فددئ لم ددل مدد    ددلت ل لعمنقيبددث ش إضددلف  لعدد  ذعددك  مكدد  علمحكمدد  فددئ بعدد  لمحددولا  محكمدد لع يتقرددو  
 .2تعثث   لم ملص إضلف  إع  ع د م  لعمسلع ي 

حيدوا  ل قي  عع وي  لعمحكم  مزموع  م  لمشيلص   حلب لعرالمن يلعيبألن فئ مزدلا 5441علم  يمن 
 ع ددأل   ددت    بعدد ش 5441 عددلم فددئ لعمحكمدد  إعدد  هيج نيي  روزاليي  لإل سددل  علدد  لعمسددقوت لعدد يعئش حثدد   دد مت 

 عدددلم حقددد  لعمحكمددد  فدددئ جلددد  لعددد   شكويجمييي    جدددلمسدددد  لعمقحددد نش عممدددد لعقلبعددد  لإل سدددل  حيدددوا  عزنددد  فدددئ  دددنولت
 عدلم فدئ بورغنثي   لعيلضدئسدد جدلم  لعقعد ي ش ب دأ  بليقل  يميأليل   لممم   لإل سل  حيوا  عزن  فئ   كل   بع ش 6112
 عممدد لعقلبعد  لإل سدل  حيدوا  عزند  فدئ الحيدل   يع دول   لإل سل  عحيوا  لممأليك   لعبل ل  عمحكم  ير سل  لع   كل  6111

 عزندد كددل  ع ددول  م مددل  فددئ  حثدد   اسددهش لععددلم فددئكع ددو لحق ددل ئ  علمحكمدد  سيييم يكدد عك جددلم لعيلضددئ  لعمقحدد نش

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 9. ل ظأل: لعملدن 5

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 4ش 3ش 6. ل ظأل: لعمولد 6

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 52. ل ظأل: لعملدن 3

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 52. ل ظأل: لعملدن 9

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 52. ل ظأل: لعملدن 1

 م  الرح  محكم  لعع ا لع يع  . 9م  لعنظلم لم ل ئش يلعملدن  61. ل ظأل: لعملدن 2

 لع يع  .  ام  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع 66. ل ظأل: لعملدن 2

 ص ش6155. ل ظأل: د.  حم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع د ش لعط عد  لعالمند ش دلي لعن  د  لععأل  د ش لعيدل ألنش 2
322. 
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ي ددو مددل جعدل مدد  عمددل لعمحكمدد  فددئ مزددلا حيددوا لإل سددل   لعمقحدد نش عممددد يلعايلف دد  يلالجقملع دد  لال قصددلد   لعحيدوا 
يمددد  جدددلم بعددد  د مددد    دددحلب لعيبدددألن يلع يل ددد  فدددئ مولضددد ع حيدددوا  نلعي دددل  دددمالم كادددأل فعلع ددد  ي دددون فدددئ يدددل يجدددود 

 .5لإل سل 

لعمدد   لت لعربددألت يلعددنظد لعيل و  دد  لعألر سدد   فددئ لععددلعد فددئ ت ددكثل لعمحكمدد ش فيدد  ضددمت  تماثددلع ددألف  يل ددقنلدل  
 عيل و  دد لعمحكمدد    ددلن  مدد  ميقلدد  لعمزموعددلت لإل ل م دد ش  حملددو  مع ددد ترددوين د لعيددل و ئ يسيلفددلت د يييح لم ظمدد  ل

ع دل  ث  ي مند ي  ل دثث عد يع د  ي دقلوممليج د   قيلملعقئ  تدول من دلش ي   لعع يد  مد    دلن لعمحكمد   دب  ي   عملدول كدو 
عمل دد فدئ لعمحكمد ش ي دو مدل جعدل لعراثدأل  علد ع مالم لعي لن ال قد  ي   تقدأل   سأل دل  لعمسثألنع ت لممد لعمقح نش يتلك 

 .6لعارألي لعصأللعلت يلالمقبفلت  قكم   يلشلت د دلمل لعمحكم  مسألحل  ع

 دددأ  تاسدددثأل معل ددد ن لعسدددبم قدددث  قلغلييدددل يييمل  دددل لعدددأل   لال ق دددلي  علمحكمددد  ب فدددئ مالددد  علددد  ذعدددك  يمددد 
 دد لدن لعدد يا إلمددألل    طددلا ب ددأ عدد د مدد    ددلن لعمحكمدد  فددئ لعنيلشددلت علطأليحددلت لعغأل  دد   تصدد ت حثدد ي نغلييددلش 

 .3لعع ي  م  لعي ل ل م  لالمقصلص لعو نئ عل يع  يجعل ل  مألل علعم ل ش يم  ذعك   ل ل حيوا لإل سل 

 ت دددكثل فددئ لعقيلث  ددد  يلع ددأليف لع ددولب  دد  لعقمددد   5491لعمحكمدد  لعدد   ُ  دددأل  ددن  لعمبحددس     ظدددلم  يمدد 
 يعد م لععدلعدش فدئ لعألر سد   لعيل و  د  لعنظد تماثل مأللعلن ك عك يتيصصهش ي زل قه لعيلضئ ح لد فئ يلعمقمال  لعمحكم ش

 لعزنسددث  عقماثددل يال لعزغأللفددئ لعقماثددل فددئ علقددولق   يقطددألا  يعددد لعمحكمدد ش فددئ لعزنسدد   ذلت مدد   لضددئ مدد   كاددأل يجددود
 لعمحكمدد  ت ددكثل فددئ لععملددئ لعول ددع إ  إال لع يع دد ش لعمحددلكد ت ددكثل تحكددد لعقددئ لعح يادد  بلع ددولب  تعددألا بلتددت لعقددئ

 .لعمحكم    لن لمقلي فئ لع ولب  تلك مأللعلن يوض 

 والتشكيل: االنعقاد: ثانيًا

                                                

1. ROSALYN HIGGINS, THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS, 
Leiden Journal of International Law, UK, 20 (2007), pp. 745–751. Available: 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/S0922156507004414 , Last visit: 2/10/2019. 

. ل ظأل: د. موع  محئ لعد ي  يو د ش حيدوا لإل سدل   مدلم محمد  لععد ا لع يع د ش لعط عد  لميعد ش من دويلت لعحلبدئ لعحيوق د ش 6
 .96ش ص 6161قثأليتش 

 لعمألحل  لميع . 5411اذلي  مليس  31فئ  عصلديللعملح  بلعأل   لال ق لي   Kyrlovعليلضئ  عمعليمل  . ل ظأل: لعأل 3

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0922156507004414
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0922156507004414
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 ل   تنعي  لعمحكم  بح وي كلمل  ع دلم  ثئق دلش إال فدئ بعد  لعحدلالت لال دقانلر   لعمنصدوص علث د  ز 
علظدألياش ب دألف  ال  مأللعدلن ي  كادأل مد  لالشدقألل  فدئ لعزلسدلت  ضد ل   ل ئفئ لعنظلم لم ل ئش ييح  علمحكمد     تعاد

 كددو   رددئييكاددئ تسددع    ددلن ع ش لضدد ل    ددأل يددل عدد د لعي ددلن لعموجددودي  تحددت لعقصددألا عق ددكثل لعمحكمدد  عدد   حدد  ع
موعدددت لعمحكمددد  بموجددد  لعنظدددلم لم ل دددئ قوضدددع الرحددد  ع دددل تبدددث  ك   ددد  ق لم دددل  ي ددد  ش5ت دددكثل لعمحكمددد   دددح حل  

  ع ل إشألل  مسلع ي  فدئ جلسدلت لعمحكمد   ي جلسدلت ديلرأل دلش علد ثزي ولع  لإلجأللملت لعقئ  قق ع لش ي ج را لشقويل
 .6قصويت ال  كو  ع د    ح  فئ لع

 

 لآلمددألي  لم ددأللا مدد   ددألا عددك  حدد  لعنددزل ش   ددأللا محدد  بزنسددثقه ينقمددئ لعمحكمدد  فددئ  لضددئ يجددود عندد 
 مددع لعمسددليلن  بكلمددل ييقمقعددو   لعمحكمدد ش   ددلن مددع  جل ددل مدد  لمقثددأليل لعقددئ لعي دد    ظددأل فددئ علم ددليك   لضددئ لمق ددلي
  ثئدد  فددئ  كدد  عددد ياذل ش9 (judge ad hoc) لعمم ددت  ي لعيددلص لعيلضددئ قنظددلم  عددألا مددل ي ددو ش3لعمحكمدد   ع ددلم

 إ لمد   سدق  ا لعنظدلم  د ل    ييغدد مل دل ش  لض ل   لمق لي من د كل ف ـمكل  لعنزل ش   أللا جنس   م   لم لعمحكم 
   ددلن فددئ لعايدد  عدد م إعدد    ددثأل بلعق ددليه لعنيدد ش مدد   سددلد عددد   دده إال لعمحكمدد ش  مددلم لعنددزل    ددأللا مصددلع  قددث  لعقددولق  

 عمكل دد  ييسددئم عزنسددثقهش لعيلضددئ تحثددز ما ددوم  ط رلددع  دد    دده كمددل ش1لعحكددد فددئ لعع لعدد  تحيثدد  علدد  ي دد يت د لعمحكمدد 
 لعقدددئ لع يعددد  عددد  لعمحكمددد  فدددئ محلم دددل   كو ددده  عددد ي ال لعيدددلص لعيلضدددئ ديي ل  بع ددد د يلعقبدددأل ش2لعددد يعئ لعي دددلم
 .2لمقليته

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 61. ل ظأل: لعملدن 5

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع   31. ل ظأل: لعملدن 6

 لع يع  . ع ام  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لع 35. ل ظأل: لعملدن 3

4. Tom Dannenbaum, Nationality and the International Judge: The Nationalist Presumption 
Governing the International Judiciary and Why It Must Be Reversed, Cornell International 
Law Journal, Volume 45, Issue 1 Winter 2012, p.148. Available: 
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1786&context=cilj. Last visit: 
1/10/2019.  

 .325-321: د. لحم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش مألجع  لق ش ص  ظأل. ل1

6. Nationality and the International Judge, op. Cit, p. 78-79. 

 .636 ص ش5441دلي لعن    لععأل   ش لعيل ألنش  لععلشألنشلعط ع   لع يع  ش لعمنظملت. ل ظأل: د. ماث  ش لبش 2
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إمكل    ت كثل ديلرأل مل   علنظدأل فدئ  معلعمحكم  بكلمل  ثئق ل علنظأل فئ لعي ل ل لعمعأليض  علث لش  يتزل 
علد يلرأل   د هكمدل  حد  ع ش6ذلت دل محكمد مد  لع ل   دلدي  إحد ت  د ه لعد يلرأل حكمدل   مد  لعصدلدي لعحكدد ييع  ش5  ل ل معثن 

 يم    ه لع يلرأل: ش3لفي    أللا لع عوت جلسلت ل يت لشأل ييلرا ل فئ غثأل م ين  ال ل ش يذعك بمو  تعي    

 مع نة: ي تشكله  المحكمة م  تلق ء  فسه  للنظر في قض  دوائر .1

كي ددل ل لععمددل يلعي ددل ل لعمقعليدد   ش   ت ددكل مدد  ي ددت آلمددأل دلرددألن  ي  كاددألش علنظددأل فددئ   ددل ل معثندد  علمحكمدد 
 .9بلعقألل زيت يلعمول بتش عل     تمع  كل دلرألن م  سبس    لن  ي  كاأل عل  حس  مل تيأليه

 م  أطراف الن اع: بطلبالتي تتشكل  الدوائر .2

يتحدد د لعمحكمدد  عدد د   ددلن  دد ه لعدد لرألن  ش   ت ددكل فددئ    ي ددت دلرددألن علنظددأل فددئ   دد   معثندد  علمحكمدد   مكدد 
 ددد ه لعمدددلدن فدددئ لعي دددل ل يتحكدددد فث دددل إذل  لددد  إعث دددل ذعدددك  ئلعددد يلرأل لعمنصدددوص علث دددل فددد يتنظدددأليددد  لعطدددألفث ش بمولف

 .1  أللا لع عوت 

 شددد   ل لعقددئ لعقطددوي مبمدد  مدد  لعددد يلرأل ت ددكثل مددبا مدد  لعي ددلن لمق دددلي حدد  لعنددزل    ددأللا مددن  يلعقبددأل
  ثئد  عرلمدل جلسد  بل عيدلد علث دلش تعدألم لعقئ لعمنلقعلت فئ لع يع   لعمحلكد بأ  لم ل كل     بع  لع يعئش لعي لم

 لعقحكدد د ق ددل لمقددلق عصددا  لعدد يعئ لعي ددلم  بددل مدد  ل ددقعلين لعقبددأل كمددل ش2لعمنقيبددث  لعي ددلن مدد  تق ددكل لعقددئ لعمحكمدد ش
 .2لعقحك د ي ثئلت محلكد فئ علمحكمث  لعنزل    أللا لمق لي فئ لع يعئ
 اإلجراءات الموج ة: دائرة .3

                                                

 .326. ل ظأل: د. لحم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش مألجع  لق ش ص 5

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 62. ل ظأل: لعملدن 6

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 62: لعملدن . ل ظأل3

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 62م  لعملدن  5: لعايألن أل. ل ظ9

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 62م  لعملدن  6. ل ظأل: لعايألن 1

دلي لعايلفدد  علن ددأل  مكق دد . ل ظددأل: د. مألشدد   حمدد  لعسددث ش د. ملعدد   ددل مل  لعزددودش لعي ددلم لعدد يعئ لإل ل مددئش لعط عدد  لميعدد ش 2
 .29 ص ش6119يلعقوقيعش عمرل ش 

 ش6154(ش دلي لعن  د  لععأل  د ش لعيدل ألنش قد ي  . ل ظأل: د. محم   لفئ يو  ش ديل لت فئ لعي دلم لعد يعئ لعد لردش لعط عد  )2
 .22 ص
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ل كددل  ددن   دلرددألن  ممسدد  مدد لعدد لرألن  يتق ددكل لعي ددل لش  ظددأل إ زددلق جددل لإل ددألل   مدد لإلجددأللملت لعمددوجزن تق ددكس
    علد  فث دلش يلعاصدل لعي دل ل فدئعلنظدأل  لعد عوت    دأللا  لد  علد قندلم   لعميقصدألن لإلجأللملت تق عيع ل       لنش

ي   قثندت الرحد  لعمحكمد   ش5لعيمس  لعي لن م  لعزلس  فئ لالشقألل  عل ه يقع ي م  محل علحلوايقد لمق لي  لضثث  
 .6إجأللملت يشأليف ت كثل لع لرألن

 مد  يغ د  لعقبدأل لعطألييد  ق د ه لعقدأمثأل يتزند  لعنزلعدلت حسدد يتعزثدل لعقيلضدئ إجأللملت تيصثأل إع  يلعلزوم
 عد   بعد  إجأللملت دل تعقبدأل يلعقدئ لعد يعئش لعقحكد د محدلكد مد   مدألت  مثزن ل قعلين فئ علمحكم  لم ل ئ لعنظلم يلضعئ
 .3لع يعئ لعي لم محلكد به ي مت لع   يلع طم يلإل لع  لعقعيث 

 غثدأل لعقدأمثأل تقزند  بسدألع  لعنزلعلت حسد تقطل   زعل ل لإل سل  حيوا    ل ل ق ل تمقلق لعقئ يلعيصو   
 لعدد يلرأل ت ددكثل فددـ  عدد عك ي ددبمقهش لإل سددل  بح ددلن لعي ددل ل تلددك تقعلدد  عندد مل ال دد مل لعقعيثدد ش تقزددليق ي مألي دد  لعمبددألي

  ب عد  مدع ينسدزد بمدل يلعقعيثد ش لعقدأمثأل علد  لعقغلد  شدأ  ل مد  لعسنوي  لعموجزن يلإلجأللملت لعمحكم  فئ لعمقيصص 
 .لإل سل  حيوا    ل ل

 :الموضوعية السمات الفرع الثاني:

 :أفراد محكمة ال دول محكمة: أوال

 لعقددئ لعدد عليت  فددئ   أللفددل   ترددو      فددئ لعحدد  يحدد  ل علدد يا فددـ  لع يع دد  لععدد ا عمحكمدد  لم ل ددئ علنظددلم يفيددل  
 يدي   لمفددأللد دي   فيدد  لعدد يا علدد  علمحكمدد  لع يصددئ لالمقصددلص ينعيدد  ي دد عك ش4لع يع دد  لععدد ا محكمدد   مددلم تألفددع

 .1لع يع   لعيل و    بلع يص   تمقع ل يغد لعمحكم  إع  لعلزوم ح  م  حألمت لعقئ ديع  ش لعمنظملت

  دد  يكدد عك لعمقحدد ن لممددد مثاددلا مدد ( 43) لعمددلدن عددن  يفيددل   لعمحكمدد  إعدد  لعلزددوم بحدد  تقمقددع لعقددئ يلعدد يا
 فددئ  ألفددل   ترددو      يامددل لعمقحدد نش لممددد منظمدد  فددئ ع ددول   ترددو      إمددل علمحكمدد ش لم ل ددئ لعنظددلم مدد ( 31) لعمددلدن

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 64. ل ظأل: لعملدن 5

 م  الرح  محكم  لعع ا لع يع  . 51. ل ظأل: لعملدن 6

 .22. ل ظأل: د. محم   لفئ يو  ش ديل لت فئ لعي لم لع يعئ لع لردش مألجع  لق ش ص 3

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 39. ل ظأل: لعملدن 9

 .329-323. لحم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش مألجع  لق ش ص . ل ظأل: د1
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 لممددد منظمدد  فددئ ع ددول   تردو    ال يامددل لعمقحدد نش لممددد منظمد  فددئ ع ددول   تردد  عددد عدو حقدد  علمحكمدد  لم ل ددئ لعنظدلم
 .  5لع يع   لعع ا عمحكم  لم ل ئ لعنظلم فئ  ألفل   يال لعمقح ن

 :المتحدة األمم في العضو الدولة .1

 ي دئ بصدوين تليلر د ش لع يع د  لععد ا عمحكمد  لم ل دئ لعنظدلم فدئ  ألفدل   لعمقح ن لممد فئ لعع و لع يع  ترو  
 .6لع أ    ل فئ  ي إجأللم مسب  تصألي  إع  حلج  دي   لع يع   لعع ا محكم  إع  تلزأ    تسقط ع لعصا  ق  ه

 لمع دلم فلعد يا(ش لع لرمد  لع يع د  لععد ا)محكمد    لبيق ل ع  لع يع   لعع ا محكم ع  ل لعن  تيقل   ييفيل  
 يقوجدد  كددل  قددل تليلر دد شبصدوين  لع لرمدد  لع يع دد  لععدد ا عمحكمد  لم ل ددئ لعنظددلم فددئ  ألفددل   تصد   عددد لممددد عصدد   فدئ

 .3لممد عص   ع  مسقيل  ه أن قو ا ليذعك  علمحكم ش لال  ملم قأليتوكوا عل  لعقص ي  علث ل

 :المتحدة األمم في األعض ء غ ر م  للمحكمة األس سي النظ م في الطرف الدولة .2

 د ه لعد يا  ترد  عدد يعدو حقد  لع يع د ش لععد ا عمحكمد  لم ل دئ لعنظلم إع  لال  ملم ح  عل يع  لعمثالا  جلق 
 علد  ي ندلم حد نش علد  حلعد  كل إع  بلعنظأل لععلم ش لعزما   تح د ل شأليف عل  قنلم   يذعك لعمقح نش لممد فئ ع ول  
 ديعد  كدأيا  ويسدألل مادل علمحكمد ش لم ل دئ لعنظدلم فدئ   أللفدل   ديا ُ بلدت كلع  ذعد يل قنلدل   شلمم  مزل  م  تو   

 ش5411 لععدلم مد  مدليس  اذلي فدئ ع قن دقلي  يامدلين ش5492 لععدلم مد  يوعثدو   تمدوق62 فدئ لعمقحد ن لممدد فئ ُ بَلت
 .54129د سمبأل  لاليا كل و   فئ لع لبل  يك عك ش5419 فبألليأل  ش لف 2 فئ مليينو  ل  يجم ويي 

 :لمحكمةل األس سي النظ م في طرف    وال المتحدة األمم في عضوا   ليست التي الدولة .3

 مدد ممكدد   عدد د مكبددأل لعمحكمدد   مددلم لعقيلضددئ مزددلا علمحكمدد  لم ل ددئ يلعنظددلم لعمقحدد ن لممددد مثاددلا فسدد 
 لعدد يا عسددلرأل م ددألعل   لعمحكمدد  إعدد  لعلزددوم بددلب لعمحكمدد   ظددلم مدد ( 31) لعمددلدن مدد  لعال  دد  لعايددألن تتألكدد حثدد  لعدد ياش
 يفيدل   ذعدك ييدقد شلع يع د  لععد ا محكمد ع لم ل دئ لعنظدلم فدئ لم دأللا يال لعمقحد ن لممد فئ غثأل لمع لم م  لممألت 

                                                

 .4ص   لق ش ألجعم. ل ظأل: عز لع ي  لعطث  ادمش 5

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . تأكث  31م  لعملدن  5م  مثالا لممد لعمقح نش يلعايألن  43 لعملدن. ل ظأل: 6

 .4دمش مألجع  لق ش ص . ل ظأل: عز لع ي  لعطث  ا3

 .4يل ظأل: عز لع ي  لعطث  ادمش مألجع  لق ش ص  ح نشم  مثالا لممد لعمق 43. ل ظأل: لعايألن لعال    م  لعملدن 9
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 يمأللعدلن ق دلش لعمعمدوا لعمعل د لت فدئ لعدوليدن لعيل د  لمحكدلم مأللعدلنلعقأكثد  علد   مدع شلممد  مزلد   حد د ل ع أليف
 .5لعمحكم   ملم لعمقيلضث  قث  بلعمسليلن  ع م لإلمبا

عد   ثدألل  بأ    ل لعقوجده كدل  تعب هلعاألد م  لعلزوم لع  لعمحكم ش في  ذ   جل   م  لعاي حألمل ب يقعل  يف مل
بمألكدز لعادألد  ئلعأل   لع    لد عزن  لعحيو ثث  لال ق لييث  لعقئ  لغت  ظلم لعمحكم ش يل عكل ل  عغ لب لع يث  لعيدل و 

(ش Inter-States ل ذلت لعُ عد  قدث  لعد يا )لعي دل ل فئ لعيل و  لع يعئ فئ تلك لعاقألنش فل قصأل لمقصلص لعمحكم  ع
عر  قيلدن عزوم لع يا لع  لعمحكم  فئ لعاقألن لممثألن فئ   ل ل تقعل  بمصلع  لمفأللد م لشألن  و مثأل دعثل علد  عد م 
يل ا دد  يمنطي دد   دد ل لع عدد ش ال دد مل يا  لعيددل و  لعدد يعئ فددئ لعو ددت لعددألل   يفددئ جددزم كبثددأل مندده  عددلع  مصددلع  لمفددأللد 

  ياشدددألنش ي ددد   ظدددألت لعمحكمددد  فدددئ لعع يددد  مددد  لعي دددل ل لعقدددئ تدددمسأل علددد  تلدددك لعمصدددلع  يعددد   علددد  مصدددلعح  لعدددم ل
 .6لعمقنلقع  في 

   مميدد   حدد  لمفددأللد بددلعلزوم لعدد  لعمحكمدد  كددل    ل دد  فددئ عزندد   دد لغ  لعنظددلم لم ل ددئش إال إ  ددد  ييغددد
عيدأل  لعمنصدألمش فظ دأل ت دلي فردأل  يندلد  ب دأليين لعسدملح ع دألين لت ل يسيلف   سول عألؤي  تألف  تيثث  لعمحكم  بعيل   

                                                

لعمحكمددد ش مددد  دي     تردددو   ألفدددل  فدددئ  ظدددلم  لم. حددد د مزلددد  لممددد  لع دددأليف لعقدددئ بميق دددل ل تسدددقط ع لعددد يا لعقيلضدددئ  مددد5
ش  عددزم بميق ددله لع يعدد  ققيدد  د 5492ت ددألي  لميا  كقددو أل عددلم  51لعمحكمدد  لم ل ددئش يذعددك بموجدد   ددأللي علمزلدد  فددئ 

تصددألي  إعدد   لددد محكمدد  لععدد ا لع يع دد ش تلقددزم بميق ددل ل بلع ددأليف لعقلع دد : لعيبددوا بلمقصددلص لعمحكمدد  يفيددل  عمثاددلا لممددد 
عيددددألليلت لعمحكمدددد  بحسدددد    دددد ش ي بددددوا لع يعدددد   لالمقاددددلالعمحكمدددد  لع لمل دددد ش ي  رحدددد ن يلعنظددددلم لم ل ددددئ علمحكمدددد  ياللعمقحدددد 

( م  لعمثالا ف مل يقعل  بلمقصلص مزل  لمم  ققناثد   دألليلت لعمحكمد ش ياي دلا  سدي  49لالعقزلملت لعوليدن فئ لعملدن )
لم ل دئ علمحكمد ش يكد عك إعد  لعد يا لعقدئ  لمدت بـيد ل  تصدأليحلت إعد  كدل لعد يا لم دأللا فدئ لعنظدلم  لعقصألي م    ل 

 كدو   د ل لعقصدألي  مل دل  بي د   معثند ش كمدل  مكد  ل   كدو  علمدل    مملسل ش ياعد  لممدث  لععدلم عممدد لعمقحد نش ييمكد   
 عمحكمد يعد  المقصدلص لعرل لعنزلعلت ذلت لعطب ع  لعولح نش يفئ  د ه لعحلعد ش يفيدل  عيدأللي مزلد  لممد   عد   بدوا  د ه لع 

( مدد   ظددلم لعمحكمدد ش دي     يددقد فددألم  دد ل 32كددلعقزلم بحكددد لعيددل و ش دي  لعحلجدد  التاددلا مددلصش يذعددك   يددل  علمددلدن )
لعقئ  علنت فئ تصأليحلت  لبي  ) بوا لالمقصدلص لإلعزلمدئ( يفيدل  علايدألن  م ل ئلعيبوا عل  لع يا لم أللا فئ لعنظلم ل

 .م   ظلمش مل عد  ك   نل  لتالا  ألي  ق عك( 32لعال    م  لعملدن )
 .16-15ادمش مألجع  لق ش ص  لعطث : عز لع ي  ل ظأل 

 .52. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 6
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عمفأللد بلعلزوم لع  لعمحكم  فئ لعي ل ل ال  د مل   دل ل حيدوا لإل سدل ش بلعق دلي حمل د  تلدك لعحيدوا  دو  د ا جم دع 
 .5لعيول ث  لع يع   يلعو ن  

لم ل دددئ علمحكمددد  مددد  لعنظدددلم  5 39تعددد يل لعمدددلدن  شLauterpachtلإل زلثدددز  عدددو تأل لمدددت  لعاي ددده فدددل قألح
 عقرو  بلعص غ  لعقلع  :

 "ترو  لعمحكم   لح   لمقصلص فئ لعحلالت لعقلع  :

 لعنلجم  قث  لع يا. لعيبفلت .1

لعنلجمدد  قددث  لعدد يا يلع ثئددلت لععلمدد ش  ي قددث  لعدد يا يلمفددأللد فددئ لعحددلالت لعقددئ ترددو  لعدد يا  دد   لعيبفددلت .2
 .6ي مع لعاألد  ملم لعمحكم  عل فل  ع  مصلعح ل"يلفيت مس يل   ي ع   ألي  لتالق   مل   عل  لعظ و 

 ش(HANS KELSEN) كلسد   دل   لعنمسدلي   لعاي ده مدع يكد عك لعدول عئ لعمد     فردلي مدع لعدأل    د ل ييقس 
 لمفدددأللدش إال تعل ددد  ال علمددد  بصددوين لعيل و  ددد  يلعيلعددد ن لمفددأللدش إال تيل ددد  ال لعددد يعئ لعيدددل و    ولعدد  عددد  يدددألي   لعدد  

 بمدن   دمالم  لدت ع عك يموضوع لش لعيل و    لعيلع ن  ل ع  و فلعاألد  ل و   ش  لع ن إ  لم  ملرو   م  يح  د يلمفأللد
 لعدأل    د ل لعايده مد   مدألن مزموعد  عليضدت ي د  م لشألنش بصوين بحيو ه علمطلع   لع يعئ لعي لم لع  لعلزوم ح  لعاألد

 .3لع يعئ لعي لم لع  لعلزوم م  تمكنه ذلت     ل    ملك ال لعاألد    ق لعئ

 ال م ده لإل سدل ش حيدوا  حمل د  مزدلا فدئ ديي دل علد  كبثألل    سألل   لعمحكم  لع  لعلزوم م  لمفأللد عمنع كل  ي  
 بأ صدلف د يلعمطلع د  لعمحكمد  لعد  لعلزدوم ح  لمفأللد م  لع حل ل من  م  لإل سل  حيوا    ل ل تقطل ه مل مع ينسزد
 .9حيو  د يحمل  

 :المحكمة اختصاص: ثانيًا

لال ق دلي   مقصدلص مدل لالمقصدلص لعي دلرئش يلال مقصدلصشلع يع    وعث  مد  لال عع امحكم  ل تمليس
( منددده علددد  لمقصدددلص لعمحكمددد  31 ددد  لعنظدددلم لم ل دددئ عمحكمددد  لععددد ا لع يع ددد  فدددئ لعمدددلدن ) حثددد  ش5قدددلرئ ي لإلف

                                                
1. Sandy Ghandhi, Human Rights and The International Court of Justice, The Ahmado Sadio 
Diallo Case, Human Rights Law Review II, 2001, p. 555. 

2. Lauterpacht, The Subject of Law of Nations, Law Quarterly Review, LXIII, 1947, p. 453. 

 .54-52ص  لق ش. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  3

 .54لعسلق ش ص  ع. ل ظأل: لعمألج9
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إمكل  دد  عددألم منلقعددلت قددث   إعدد ذعددك  ددثمد     يممددل الشددك ف دده  اشلعي ددلرئ لعمقماددل فددئ حددل لعنزلعددلت قددث  لعدد ي 
( 42كمدل  صدت لعمدلدن ) ش6مبدألي  دل و ئ  عثد  ذعدك   ععد م يجدود  يذعدكلال سدل   مدلم لعمحكمد ش  ا لعد يا تقعلد  بحيدو 

 ي مزلدد   لمدد لع يع دد  فقددليت فددئ   دد  مسددأع   ل و  دد  بطلدد  مدد  لعزما دد  لعع  اتصدد ي محكمدد  لععدد   علدد   لممدد  لعنظدد
مد  لعمحكمد  إفقلم دل ف مدل   لمم  يم   لرأل فألي  لع ثئ  يلعوكلالت لعمقيصص  مم  تأذ  ع ل لعزما   لععلم  بلعطلد

  عألم ع ل م  لعمسلرل لعيل و    لع لمل  فئ  طلا  عملع ل.

 القض ئي: االختص ص

  ج زت ددل  حد  قو دا ل لعمقحد نش لممددد مثادلا إعد  ل دقنلدل   لعي دلرئ لمقصل دد ل لع يع د  لععد ا محكمد  تمدليس
 المقصل ددد ل لعمحكمددد  مملي ددد  ك   ددد  علمحكمددد  ئلم ل ددد لعنظدددلم مددد ( 32 - 39) مددد  لعمدددولد قثندددت ي ددد  لعألر سددد ش
 ش4علمحكمدد  لعي ددلرئ لالمقصددلص عي ددلم   ل دد ل   مبدد   لعنددزل  فددئ لم دددأللا علدد يا لعمسددب  لعألضددددلم ييعقبددأل ش3لعي ددلرئ

 فددئ عددلم مبدد   ي ددو لم ددأللاش جم ددع مدد  مسددب  يضددلم قوجددود إال   ددلر   تسددوي  علدد  تعددألم ال لع يع دد  لعيبفددلتف
 يلعوال د  ش1حدألن إيلدن مد  لعنلبعد  مولفيق دل دي   ديع د ش محكمد  إعد  لعلزوم عل  ديع      إج لي  مك  يال لع يعئش لعيل و  

 لتالق دلت بميق د  معثند  حدلالت فدئ محد دن إعزلم د  يال د  علمحكم     ي ئ لععلم ش لعيلع ن   ه م  لال قانلم لإلعزلم  
 .2لالمق لي   بلع ألف لعمعأليا لإلعزلمئ لمقصل  ل ع  ف ب   ديع  ش

   دد  دو لعندزل ش عحدل إع ده لعلزدوم علد  لم دأللا م  لعمسب  لعقأللضئ لع يعئ لعي لم فئ لععلم لعمب   يييق ئ
 ديع د ش محكمد  إعد  لعلزدوم علد  ديعد     إج دلي  مكد  بفد لعو نئش لعي لم  ظلم ع  لع يعئ لعي لرئ لعنظلم  مثز مل

  يعددئ شددألف لععدد ا لع يع دد  محكمدد  علدد  لعنددزل  ععددألم لعدد يا مولفيدد  مبدد   فددـ  عدد ل ش2حددألن إيلدن مدد  لعنلبعدد  مولفيق ددل دي  

                                                                                                                                                       

 .323ص   لق ش. ل ظأل: د. لحم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش مألجع 5

 .16-15. ل ظأل: د. لحم   قو لعوفلش لعحمل   لع يع   عحيوا لإل سل ش مألجع  لق ش ص 6

3. Shabtai Rosenne, The Law and practice of the international court vol,1. Sijthoff, LEyden, 
1965. p.77. 

ش 5426(ش دم د ش 56مزلد  لعمحدلمو ش لععد د ) ش. ل ظأل: د. إقألله د شحلتهش محكم  لععد ا لع يع د  يمقطل دلت تطدويأل  ظلم دل9
 .5332ص 

 حمد  لعمصدأل ش لعنظدلم لعي ددلرئ لعد يعئ )مل ثقده يل دد  ثئلتده( فددئ ضدوم عب قده بلعسد لدنش لعط عد  لميعدد ش    دلم. ل ظدأل: د. 1
 .561 ص ش6152مكق   لعوفلم لعيل و   ش لإل كن يي ش 

 .69-63. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 2

 .561مألجع  لق ش ص  لعمصأل ش. ل ظأل: د.   لم لحم  2
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يال  كائ    ترو  لع يا   أللا لعنزل    أللفل  فئ لعنظلم لم ل دئ علمحكمد ش قدل القد  مد   بوع دل  لعمحكم ش المقصلص
 .5المقصلص لعمحكم  قنظأل لعنزل  لعمعنئ

 فددـ  ش(5 32) علمددلدن يفيددل   عددلم مبدد   علمحكمدد  مق ددلي  لال لعي ددلرئ لعو ددت لعدد    ماددل ف دده لالمقصددلص يفددئ
 فددئ لإلعزلم دد  لعوال دد لم ل ددئ علمحكمدد   نظددلملع حدد د حثدد  عددلمشلع لعمبدد    دد ل مدد  لال ددقانلم  ماددل لإلعزلمددئ لالمقصددلص

 :  ي مل  وعل ش علمحكم  لعموضوعئ لالمقصلص فـ  ي  عك شيل و   لع مسلرللع بع 

 :االختي ري  االختص ص.  أ

  د ي  لعد عوتش   دأللا قدث  مدلص لتادلا بموجد  لعمحكمد  يتملي ده معثند شمحد دن ي  عحلعد  لعمحد د لالمقصدلص ي دو   
 تطب يددل   لعد عوت  يفدع بعد  عل دده لعمد ع  لعطدألا لعقدأللم عدد م حدلا فدئ يذعدك لم ددأللاش قدث  مسدب  لتادلا دي   تملي ده

 .6لعي لرئ علمب  

 لعمنلقعددلت بزم ددع لعنظدأل فددئ لع يع د  لععدد ا عمحكمد  لإلج لييدد  لعوال د  عقيأليددأل قد عت لعقددئ لعمحدليالت تددنز  يعدد
 لعمقحددد ن لعوال دددلت ال ددد مل لممددد ش مزلددد  فدددئ لعع دددوي  لع لرمددد  لعددد يا بعددد  معليضددد  بسدددب  لعيدددل و ئش لعطدددلبع ذلت

 يلضددالم لع يع دد  لععب ددلت فددئ لعدد يعئ لعيددل و    دد لدن مطلعدد  لالعق ددلي بعددث  ُتممدد  يعددد ش3لعسددوفثقئ يلالتحددلد لممأليك دد 
 .54919  ن  فألل سسكو  ل  ممتمأل فئ لعصغثألن لع يا ق ل تمسكت لعقئ لعمحكم  عل  لالج لي   لالمقصلص

 فئ 5419 يو ثو  حزيألل  51 فئ لعصلدي حكمه فئ لعألضلر   مب   لع يع   لعع ا محكم    لم  ي  يعي 
 امألش جل   م  لعمقح ن يلعوال لت لع ملع   يايألعن ل ي أليطل  ل يفأل سل جل   م  إ طلع ل قث  لعني   لع        
     عل  ياليق ل تمليس ال لعمحكم  كو    ع ل  لش مولفي  دي   لعي    فئ لعنظأل عل  لعمحكم    ين ع م   أل عن مل
 .1لعي    فئ لم أللا لع يا جم ع م  مس ي  مولفي  دي       

 :اإلل امي االختص ص.  ب

                                                

 .321.  حم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش مألجع  لق ش ص . ل ظأل: د5

 .66. ل ظأل: عز لع ي  لعطث  ادمش مألجع  لق ش ص 6

لإل دكن يي ش  يد نشلإلجأللملت فدئ لعنظدلم لعي دلرئ لعد يعئش لعط عد  )قد ي (ش دلي لعزلمعد  لعز  ع أل ش. ل ظأل: د.  ل ئ حس  لع3
 .36 ص ش6155

 .59عوم عط   مل ا ش مألجع  لق ش ص  رأليدلع. ل ظأل: عب  9

 .32-32ش ص 5445-5492. ل ظأل: محكم  لعع ا لع يع  ش موجز لمحكلم يلعاقليت يلاليلمألش 1
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 علمحكمدد  لعزبأليدد  بلعوال دد  تيددأل بأ  ددل  ددألا ديعدد  تصددألي  بموجدد  لعمحكمدد  تملي دده لعدد   مقصددلصلال  ددوي 
 مدد  معل دد ن تاسددثأل مسددلرل فددئ لالعقددزلمش ذلت تيبددل ديعدد  ي ددث  قثن ددل تيددوم لعقددئ لعيل و  دد  لعمنلقعددلت جم ددع فددئ علنظددأل

 ديعدئش العقدزلم مأل دل كل دت سبقدت إذل لعقدئ لعو دلرع مد  يل عد  يتحيثد  لع يعئش لعيل و   مسلرل م  مسأع  ي    لعمعل  لتش
 لعمقحد ن عممدد لععلمد  لعزما د  فث دل ت دثأل ل قأللحدلت عد ن  د يت ي د  ش5يم له  لعيألا    ل عل  لعمقألت  لعقعوي  ي و 
 لالمقصدددلص بيبدددوا لعمقعليددد  لعيل ددد  لعقصدددأليحلت مددد  لعمزيددد  لعددد  لعددد يا مبع دددل مددد  تددد عو تو ددد لت إ ددد لي إعددد 

 بددأ  لعسدبم مطد  فدئ غددلعئ بطدألس لعمقحد ن عممدد لم ددب  لععدلم لممدث   ي د  كمددل لع يع د ش لععد ا عمحكمد  لالج دلي  
 .6علمحكم  لالج لي   بلالمقصلص لعمقح ن لممد ديا جم ع تيأل

 

لعقبأل ي د  لمقصدلص لعمحكمد  قألضدلم لعد يا لعمسدب  تيوي دل  علايد  فدئ لعمحكمد  كو دثل  عقحيثد   د لدن  ي  
 يلر د لعس ل د   فدئ لعيدل و  لعد    دو جدو أل عمدل لعمحكمد ش كمدل إ ده يقد   فأل د  لال ق لزول د لعيل و  علعم ل ش يا حلمدل ع

يلعقدئ بـمكل  دل تيثثد  ذعدك لعيبدوا  ي ي طده ب دأليف محد دن  ي حقد   لم دأللافئ تطبث  لعيل و   ق ز  عدأل   ذعدك بيبدوا 
بعد  عدلم  حكمد علم ئلممأليك د  عيبوع دل بلالمقصدلص لإلعزلمد قحد نحصدل فدئ  دح  لعوال دلت لعم كمل ش3 ح ه بأ  ي ت

يضد  ل   كدليلغوليشد ه لععسدكألي  فدئ   سدكألي لعع  دط  يضدل ل علد  حكدد لعمحكمد  ب دل    د   لم مبسب  ع  5429
)  كليلغول ض  لعوال لت لعمقح ن(ش يك عك تو ا ل ع  إديل   بوع ل المقصلص لعمحكم  لعمقعل  بلعقسوي  ف مل يادوي مد  

 د  فثثندل منلقعلت بع  مزموع  لع عليت لعقدئ يلج ق دل ل دقنلدل  لعد  قند  لعقسدوي  فدئ لعبأليتوكدوا لالمق دلي  لعملحد  بلتالق
 .61119علعب لت لعينصل   يلعيلص ققسوي  لعنزلعلتش يلع    علنت ل سحلق ل منه علم 

ييغددد مددل يق ددمنه مدد  لحقددأللم عسدد لدن  علدد يا لعمسددب  لعألضددددلملعيددوا بددأ  تيثثدد  لمقصددلص لعمحكمدد  ب ييمكدد 
 لع ياش إال إ ه    ح س م  ديي لعمحكم  يفعلعثق لش مل   فئ مسلرل حيوا لإل سل .

 )االستش ري(: فت ئياإل االختص ص

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 32م  لعملدن  6. ل ظأل: لعايألن 5

إي ددلم  ولعدد  لععددألا لعدد يعئ يلعم ددلدئ لععلمدد   لعي ددلم لعدد يعئ يديي ددل فددئ لمعددوم عط دد  مل ادد ش  حكدد رددأليد. ل ظددأل: عبدد  لع6
 .51 ص ش6115عليل و ش ي لع  دكقويله مي م  لع  كل   لعحيواش جلمع  لعيل ألنش 

3. S. Gozie Ogbodo, An Overview of the Challenges Facing the International Court of Justice in 
the 21st Century, Annual Survey of International & Comparative Law, vo1. 18, p. 111. 

 .62. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 9
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مثاددلا لممددد لعمقحدد ن  إع ددهلمقصل دد ل لعي ددلرئش  شددلي  إعدد إضددلف   قددلرئلععدد ا لع يع دد  لمقصددلص لف عمحكمدد 
فقددليت فددئ   دد  مسددأع   ل و  دد  بطلدد  مدد  لعزما دد  لععلمدد   ي  لعمحكمدد يفصدله لعنظددلم لم ل ددئ علمحكمدد ش حثدد  تصدد ي 

 ييدددمذ  حلعثدددل   ش5مزلدد  لممدد  يمدد   ددلرأل فددألي  لع ثئدد  يلعوكددلالت لعمقيصصدد  لعمألت طدد  ق ددلش ممدد  تددأذ  ع ددل لعزما دد 
 ج ددزن لممددد بطل  فقليت إع  لعمحكم  فئ لعمددسلرل لعيل و ثدد  لعنلشددئ  ضددم   طددلا    دطق ل عابسدد   ج ددزن  مددألت مدد  

يلعلزنددددد  لعمم قددددد  لعقلبعددددد  علزمعثددددد  لععلمدددد ش  شيمزلددددد  لعو دددددل   شلعمقحددددد ن  ددددئ: لعمزلدددد  لال قدددددصلد  يلالجقمدددددلعئ
 علددلعمقحد ن علقأل  د  يلع ممددل منظمد  نشلمغ    يلعزيلعد  عممدد لعمقحد  منظم  شيعلمنظملت لعقلع  : منظم  لععمل لع يع  

 لعمم سدد  شلعقمويددل لع يع دد  مم سدد  ئشلعدد يع لعبنددك لععلعم دد شلعصددح   نظمدد م شلعمدد  ئ لعدد يعئلعطثددألل   نظمدد م شيلعايلفدد 
 شلع حأليد  لع يع د  لعمنظمد   شلععلعم   عمي لد لعزوي لعمنظم  عبتصلالتش لع يعئ شلعني  لع يعئ  ن يا  لقنم  شلع يع   ع
 لعوكلعد  شلعصدنلع   قنم د لممدد لعمقحد ن عل منظمد  شعلقنم د  لعزيلع د  ئلعد يع لعصدن يا  شلععلعم د  علملر د  لعارأليد  لعمنظم 

لعزما د  لععلمد   يكل دت ش3ي دلر  لعمحكم  ايلر ل لال ق ليي  ضم   لبع ل ييي اق دل لع يتص ي ش6لع يع   علطل   لع يي 
  بحيوا لال سدل ش كدلعقحاس    ل قاق ل محكم  لعع ا لع يع   فئ جمل  م  لعمسلرل لعمقعلي م عممد لعمقح ن يمزل  لم

 .4لعزملع  ش ييجود حكوم  جنوب إفأليي ل فئ  لمثب ل بلدنلعوليد عل  لتالق   منع جأليم  لإل

 ش ل  لعأل   لال ق لي  م  لعمحكم  عل   ج دزن لممدد لعمقحد ن ييكلالت دل لعمقيصصد  يمص  تيقصأل ي  عك
عمددل عل دده لعحددلا فددئ  ألي دد ل لعوضددع مغددلي شلال ق ددلي   ال  مكدد  علدد يا    تطلدد  مدد  لعمحكمدد  إ دد لي لعاقددوت  ي لعددأل  

 حلع  يفع لع عليت ضم  لالمقصلص لعي لرئ علمحكم .

مد  حثد  كو ده حد    دثل  شلعدأل   لال ق دلي  مد  لعمحكمد   لد لعقمثثز قث  لعز لت لعقدئ  حد  ع دل  ييمك 
علدد   مقو دد  يحدد  شغثأل مددل دي  لممدد   عمزلدد ي  علمدد لع لزما دد  ي حدد  مقو دد  علدد  إذ ش ف ددو حدد    ددثل بلعنسدد   ع

 لعمقيصص  لعمألت ط  ق ل.  وكلالتيلع مقح نفألي   ثئ  لممد لع عسلرأل بلعنس  إذ  لعزما   لععلم ش 

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 42. ل ظأل: لعملدن 5

 .93ش لعايألن 6154تموق يوع ه  35 - 6152اب  غسط   5محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن  تيأليأل. ل ظأل: 6

ظدأل: د.  ددل    حمدد  ضددلحئ لع دمأل ش لالمقصددلص لال ق ددلي  عمحكمدد  لععدد ا لع يع د ش لعط عدد  لميعدد ش من ددويلت لعحلبددئ . ل 3
 .61ش ص 6151لعحيوق  ش قثأليتش 

ش 5424. ل ظددأل: د. مندد  محمددود مصددطا ش لعيددل و  لعدد يعئ عحيددوا لإل سددل ش لعط عدد  لاليعدد ش دلي لعن  دد  لععأل  دد ش لعيددل ألنش 3
 .52ص
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( حصأل  لد  لعاقدليت ب دأ  ل 42لعيل و    عاقوت محكم  لعع ا لع يع   فـ     لعملدن ) لعطب ع ب يقعل  يف مل
لمقصدلص   يقلد غثدأل لعيل و  د ش ي ندل  لرلع دل إ د لي فقدليت فدئ لعمسدلعمحكم  فئ لعمسلرل لعيل و  د  فيد ش يعد     م

موضدو  لعد عليت لعقدئ تألفع دل لعد يا  مدلم لعمحكمد  ف مدل يقعلد     لعمحكم  لإلفقلرئ ع  لمقصل د ل لعي دلرئش حثد  
 .  5   لمقصل  ل لعي لرئ تقمال ف مل يقا    أللا لعنزل  عل  عألضهش  ولم تعل  لعموضو  بمسلرل  ل و     ي   ل

 دق دد  معنويدد ش يعل دده فددل  لعز دد  لعقددئ  ق مق ددلقددل  زمدد ش ل و  دد  مل بي مدد  علمحكمدد  لال ق ددليي  لآليلمتقمقددع  يال
 حدوق  ال عقدلعئي ل ش  لر ل   حكمل  لعأل   لال ق لي  ال  عقبأل    ق ل  ي لإلعأللم عن لش بلعق لي   تطل  لعاقوت ع ل لمم

 ل ددقاق لعد يعئ لعدد    لعز ددلق يت صدثأليا مددل  دو ي   ي دد ا إعد  تنددويأل  شلعي دلرئ ديقمقددع ق دل لعحكدد لعقدئلعيدون لإلعزلم دد  
عددو كل ددت ذلت عب دد  بلعموضددو  لعمعددأليم علاقددوت ف ددهش  قدد لعمحكمدد ش يكمددل ال تلددزم فقددوت لعمحكمدد  لع يعدد  لممددألت ح

 ف دددده يفيددددل   يلعمحكمدددد   اسدددد ل غثددددأل ملزمدددد  باقول ددددل ف مددددل إذل عددددألم علث ددددل لعموضددددو  لعمسددددقاق  ف دددده مدددد   جددددل لعاصددددل
فقدوت محكمد  لععد ا لع يع د  ال تقمقدع بحز د ش يععد م يجدود    المقصل  ل لعي لرئ فئ منل     مألتش يذعدك بلعق دلي 

  يت ب أ ه فقوت عل  محكم  لعع ا لع يع   علاصل فث دل بحكدد   دلرئ  لع     مل ع  حوا م  إعلدن عألم لعنزل  
 .6يف  لمقصل  ل

 د ه لعحلعد  ملزمد ش كمدل  دو  فدئمدلت يديا علد  لعزلم د  لعاقدوت تردو  لعاقدوت حلع  يجود لتالا قث  منظ يفئ 
 صدت  لعقدئ ش5492لعحلا فئ لتالق   ميأل لممد لعمقح ن لعمعيودن قث  لممدد لعمقحد ن يلعوال دلت لعمقحد ن لممأليك د  عدلم 

يعلد  لعطدألفث   شبيصدوص لعندزل عل     تحثل لممد لعمقح ن لعنزل  عل  محكم  لعع ا لع يع   عب ل  ي ي دل لال ق دلي  
 .3 بوا   ل لعأل  

يفئ  لرأل لعوكلالت لعمقيصص  علد  لحقدأللم فقدليت محكمد  لععد ا لع يع د   ح نجألت لععلدن فئ لممد لعمق ي  
شدكلت   د يا  دل  شجعل دل ذلت ق مد   مبق د  ي  ل د   ي ل و  د  ال  مكد  إ رلي دل ممدل ش9يلالعقزلم ق ل كمل عو كل دت ملزمد 

 .1م  ي أل فث ل ديا لعمحكم  فئ مزلا حيوا لإل سل  ب كل جلئرل فسح   ل

                                                

 .995ش ص5425لمشيلص(ش لع لي لعزلما   علط لع  يلعن ألش  - عث  لع  لاش لعيل و  لع يعئ )لعمصلدي  محم. ل ظأل: د. 5

 .34-39مألجع  لق ش ص  ص صئش: د.  بح جبثأل لع ل ظأل. 6

ي  فدئ لعادقبي ش ديل د  فدئ  ولعد  تسدوي  لعمنلقعدلت لع يع د  بلعو دلرل لعسدلم   يل دقي لم لعيدون لععسدكأل  ث . ل ظأل: د.   ثل حسد3
 .523ش ص5421  دشبغ ل لعيلد   ش دليلعط ع  )ق ي (ش  ضوم  حكلم لعيل و  لع يعئش لعسلسل  لعيل و   ش

 .261ش ص6115. ل ظأل: د. عصلم لععط  ش لعيل و  لع يعئ لععلمش لعط ع  لعسلد  ش جلمع  بغ لدش كل   لعيل و ش 9

 .31-64. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 1
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 :الشامل العالمي الطابع: ثالثا

 شيلالمقصدددلص لعي دددلرئ لععدددلم ئلععدددلعم طدددلبعلععددد ا لع يع ددد   دددئ لعمحكمددد  لع يع ددد  لعوحثددد ن ذلت لع محكمددد 
  عألضددد ل لعقدددئ لعمسدددلرل كلفددد  لعموضدددوعئ   دددمل يلمقصل ددد للعي دددلرئ لعدددألر   عممدددد لعمقحددد نش  لعز دددلقبلعق لي دددل 
 لممددد مثاددلا فددئ علث ددل لعمنصددوص لممددألت  لعمسددلرل عدد  ف ددب   يلعس ل دد  ش لعيل و  دد  لعي ددل ل جم ددع مدد  لعمقيلضددو  

 مددد  مقنوعددد   لراددد  علددد  لعمحكمددد  علددد  لعمعأليضددد  لعي دددل ل يتنطدددو   ش5لع يع ددد يلعمعل ددد لت  يفدددئ لالتال دددلت لعمقحددد ن
 يلعمسدددميع   لال قصدددلد  ش يلععب دددلت يلعينصدددل  ش لع قلومل ددد   يلعحيدددوا  يلع حأليددد ش لإل ل م ددد  لعمنلقعدددلت: من دددل لعمولضددد ع

 يدد ا  تنددو  ي ددو يتطب ي ددلش لع يع دد  يلعمعل دد لت لالتالق ددلت يتاسددثأل لإل سددل ش يحيددوا  لع ددأليش عدد  يلعقعددوي  لع يع دد 
 .6لعمحكم  المقصلص لععلم لعطلبع عل 

 يلآليلم لمحكدددلم مددد  جملددد    ددد يت فيددد  لعمحكمددد  بددده تقسدددد لعددد   لع دددلمل لععدددلعمئ لعطدددلبع  ددد ل لعددد  يل دددقنلدل  
 لعلدده بددـذ  لعم حدد   دد ل مدد  لعاددل ئ لعمطلدد  فددئ تاصددثله  ددثألد مددل ي ددو لإل سددل ش حيددوا  بي ددل ل لعمقعليدد  لال ق ددليي 

 .تعلع 

 :المدني الطابع: رابعًا

لعددد يا  قدددث  مدددل ق عددد  لمقصل ددد ل بطب عددد   ددد ه  دددمق ل يتدددألت   لعمددد  ئش بلعطدددلبع لع يع ددد  لععددد ا محكمددد  تقسدددد 
(Inter-Statesش ف ددددئ ال تصدددد ي  حكلمددددل  بعيو ددددل)فددددئ عدددد د مدددد  لحكلم ددددل يايلر ددددل  ليعددددتجزلر دددد ش يغددددد إ  ددددل  دددد  تن ت

يمدد   ش3بيثددت منو دد  بلمقصددلص لعمحددلكد لعزنلر دد  مسددميع  لال ق ددليي  جول  ددل  تقعلدد  بلعمسددميع   لعززلر دد ش عردد  تلددك لع
 لعرو غدو جم وييد ) لعع ا لع يع   فئ      لم  ط  لعمسلح  فدئ إ لد د لعرو غدومحكم   تهذعك لعحكد لع      ي  مال  

 ل دقي لم عد م عمبد ئ  يغند ل ل ق دل  من دل لممدويش م  جمل  لع  لعمحكم  ف ه تو لت يلع   ش( يغن ل ض  لع  ميألل   
 لإل سدل  عحيدوا  لعد يعئ عيدل و   يفيدل بلعقزلملت دل ي رادت لعد ياش شدمي   فدئ لعقد مل عد م يمب   لع يع  ش لععب لت فئ لعيون

  د ل فدئ لعمألتر د  لعمزعومد  لعزدأللرد فدئ لعنظدأل توعدت مد   دئ لع يع د  لعزنلر د  لعمحكمد  عرد  لإل سدل ئش لع يعئ يلعيل و  

                                                

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 32. ل ظأل: لعملدن 5

 .2ش لعايألن 6154 يوع ه وقتم 35 - 6152اب  غسط   5. ل ظأل: تيأليأل محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن 6

 .61. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 3
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 تلددك ب ددل  لع يع دد  لععدد ا محكمدد  إعث ددل تو ددلت لعقددئ لعحيددلر  فددئ تنظددأل  دد  لع يع دد  لعزنلر دد  لعمحكمدد     يمددع لعسد لاش
 .5لعاألد   لعزنلر   لعمسميع   تح ي  ي ئ ميقلا ش قليي  م  تنظأل م  عرنه لال ق لكلت

 لإل سدل ش حيدوا  حمل د  فدئ ديي دل تو د ع فدئ إ زلق دل   عدلمب   لعمحكمد  به تقمثز لع   لعم  ئ لعطلبع لعقبأل ي   
 جبددأل  شددكلا مدد  شددكل بددأ  لعحكددد مدد   مكن ددل لال سددل  عحيددوا  ل ق ددل  عدد  لع يعدد  عمسددميع   تو ددل ل عندد  فلعمحكمدد 
 جأليمدد  منددع لتالق دد  تطبثدد    دد   فاددئ لع يع دد ش لعزنلر دد  لعمحددلكد عمددل فددئ محدد يدن ترددو    دد  إمكل  دد  ي ددئ لع ددأليش

 كلفد  إتلحد  عد   دأل  ل لمقندل  كدل  ش(لم دود يلعزبدل  دأل  ل ضد  يلع أل دك لعبو دن ) علث دل يلعمعلق د  لعزملع   لإلبلدن
 يكدل  لعسدلبي ش قثوغسبف ل لعيل   لع يع   لعزنلر   علمحكم    مق ل لعقئ لعوسلر  يولق   بي ي علمحكم  لعحسل   لعوسلر 
 .6لع ياليلت مل ليلت بمئلت تعوي لت ق فع ل لع يع   لعع ا محكم  م  حكد   يي م  عيوف ل  ق ز   أل  ل لمقنل 

 :اإلجرائية السمات الفرع الثالث:

 :االختصاص تلقائية عدم

 إ     علمحكمد ش تلزدأ لعقدئ لم دأللا مد   ملم دل لعي ل ل تي  د عن  لمقصل  ل لع يع   لعع ا محكم  تمليس 
 عل دأليف يفيدل   عسد لدت لش مملي دق ل إ دلي فدئ تن دأ منلقعدلت مد  إيلدت ل بمح  لع يا علث ل تعألضه ف مل تبت لعمحكم 
 فدئ لعحدلا  دو كمدل  اسد لش تليدلم م  لع عوت  تحأليك لعمحكم  تملك يال علمحكم ش لم ل ئ لعنظلم ح د ل لعقئ يلآلع لت
 عردد  ش3محدد دن حددبت فددئ لعمحكمدد  فددئ لععددلم لعمدد عئ  بددل مدد  لع يع دد  لعزنلر دد  لعمحكمدد   مددلم لعدد عوت  تحأليددك إمكل  دد 
 ال ددقمأللي  يع دد  كمسددأع  لعدد عوت  يميبوع دد  لمقصل دد ل فددئ لعبددت تملددك ع ددل لم ددأللا عزددوم ي عدد  لع يع دد  لععدد ا محكمدد 

 .9ع مه م  لعي    فئ لعمحكم   ظأل

 ي عدت عدو حقد   اسد لش تليلم م  دعوت     تحأليك لمحولا جم ع فئ تملك ال لع يع   لعع ا محكم  فـ  ع عك 
 .1لإل سل  عحيوا  لال ق لكلت ي كبأل  مطأل

                                                
لعط عد  لميعد ش مألكدز لإلمدليلت عل يل دلت يلع حدوث  لعمعل دألش فدئ لععدلعد  يع د . ل ظأل: ييقلعث  ه زنزش ديي محكمد  لععد ا لع5

 .2-1ش ص 6114لال قأللت ز  ش  قو يبئش 

 .61. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 6

 م   ظلم ييمل لم ل ئ علمحكم  لعزنلر   لع يع  . 51. ل ظأل: لعملدن 3

 ا لع يع  .م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع  32. ل ظأل: لعملدن 9

 .35-31. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 1
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 :ومكلفة معقدة المحكمة أمام التقاضي إجراءات

 عندد مل  دد مل ال لإلجددأللملتش فددئ يلعمألي دد  لعسددألع  مدد   دد يل   لإل سددل  حيددوا  بمسددلرل لعمقعليدد  لعي ددل ل تقطلدد  
 تلدك يتغثد  لعقعد ي ش مد  حمليقده يفدئ لعح دلن فدئ لإل سدل  كحد  لعزس   ش ي بمقه لإل سل  ح لن بحمل   لممأل يقعل 

 لآليلم إ دددد لي فددددئ  ي لعي ددددل ل  ظددددأل فددددئ لع يع دددد  لععدددد ا محكمدددد  تعقمدددد  ل لعقددددئ لإلجددددأللملت عدددد  يلعمألي دددد  لعسددددألع 
 لعي ددل ل غلعب دد  فق يدد  يمعنويددل ش ملد ددل   ق ددل لعمعنثددث  عرل ددل لعمايلدد  لإلجددأللملت مدد  بمزموعدد  ُميثدد ن م  ددل لال ق ددليي ش

 عحيدوا  يلعول دع  لعيطثدألن بلال ق لكدلت لعمقعليد  لعي دل ل تلدك حقد  لعمحكم ش  بل م  حسم ل ل قظلي فئ  ويل  عسنولت
 لعزملع ددد  لإلبدددلدن جأليمددد  مندددع لتالق ددد  تطبثددد    ددد   5443 عدددلم لعمحكمددد  لعددد  يفعدددت لعمادددلا  دددبثل يعلددد  لإل سدددل ش
 عدددلم إال فث دددل لعن دددلرئ لعمحكمددد  حكدددد  صددد ي يعدددد ش(لم دددود يلعزبدددل  دددأل  ل ضددد  يلع أل دددك لعبو دددن ) علث دددل يلعمعلق ددد 

61125. 

 لعمندلا  دا   ل قصدلا ي دثل  لعمحكمد  مد   زعدل ممدل كبثألش ملد  ع م عه لعمحكم   ملم لعقيلضئ إ  كمل 
 بعمدل لعيل و  د  لعيبدأللت لعد  تاقيدأل لعقدئ لعد يا تلك   مل ال لع يم ش لعملع   لمع لم تلك تحمل تملك ال عل يا بلعنس  

 .6   ل   كبثألن ملع   ترلع   ذلت ديع   بيبأللت عب قعل   فق طأل لعمحكم 

 :التحفظية التدابير

 لعيل و  ددد  يلعمأللكدددز علحيدددوا   دددأليع  حمل ددد  تدددوفثأل جدددل  مددد  ي لر ددد  تددد لقثأل تحاظ ددد  لتيدددلذ تيدددألي    علمحكمددد 
محكمدد  لععدد ا  تلزددأ   ي لإلمكددل   ش9 دد يي لعحكددد فث ددل عحددث  لعدد عوتش   ددل فددئ لعمسددلس دي   مدد  ش3لعنددزل  م ددأللا

 مددلم  لإلجددأللملتي دد   قددألق تعيثدد  ي ددوا  ش1لعمسددقعزل  لالتلعحدد فددئعحمل دد  حيددوا لإل سددل   ق دد لع يع دد  التيددلذ تدد لقثأل ي 
حيدوا لم ددأللا يضدمل  عد م لتيددلذ مدل  ادل د لعنددزل   ي يقسدب  يو دع ضددأليل  ال  سلعمحكمد    م د  لعقد لقثأل لعقحاظ دد  عحاد

 مكدد  إ ددبحه  ي تدد ليه  ي جبددألهش ي دد   لبددت ديا فددئ عدد ن منلقعددلت مدد  لعمحكمدد  لتيددلذ تدد لقثأل تحاظ دد  فددئ   ددل ل 
 لرلل  علع يد  مد  لعد يا فدئ تلدك لعي دل لش عمدل تنطدو  عل ده مد  مسدلإل سل ش حق  بلتت تلدك لعقد لقثأل م دلي  حيوا تقعل  ب

                                                
 .35. ل ظأل: لعمألجع لعسلق ش ص 5

 .36-35. ل ظأل: لعمألجع لعسلق ش ص 6

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 95. ل ظأل: لعملدن 3

 اد  منظمد  لممدد لعمقحد نش لعط عد  لميعد ش . ل ظأل: د.  ل    حم  ضلحئ لع مأل ش ديي محكم  لعع ا لع يع   فئ تطويأل يي9
 .24 ص ش6151من ويلت لعحلبئ لعحيوق  ش قثأليتش 

 . 5ش لع لمش ي د 16. ل ظأل: د. لحم   قو لعوفلش لعحمل   لع يع   عحيوا لإل سل ش مألجع  لق ش ص 1
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  ددلتملحدد  ت دد ا لعدد  حمل دد  ح ددلن لإل سددل  ي ددبمقهش ي دد   قدد ت لعمحكمدد   دد يل   كبددأل مدد  لعمألي دد  فددئ لال ددقزلب  عطل
 .5لإل سل حيوا    ل لإ  لي  يلمأل قق لقثأل تحاظ   فئ 

ت لقثأل مم قد  فدئ  ذم  فئ مسلرل حيوا لإل سل   أللي ل بلتيللعقئ لتي ت ل لعمحك  ح ث لعيألليلت لعقحاظ   يم 
 علد  علي دلم لع يع د ب أ  لعنزل  لعيلرد قث   طأل يلإلمليلت لععأل    لعمقح نش يتطبثد  لالتالق د   6152تموق  يوعثو  63

 قدئ  لإلمليلت د  لعلعد    مدألت بموجد  ديعد  لإلمدليلت بلتيدلذ لعقد لقثأل لعبقمد  علدد شدمل لم دأل لعيطأليد لععنصأل ش لعقمثثز
لعيل ز دد ش يتمكددث   بلمقمدد ش ف مددل عددألا 6152حزيألل  يو  دده  1فأل ددت  ق زدد  عءجددأللملت لعقددئ لتيدد ت ل لإلمددليلت فددئ 

لعطل د  لعيطددأليث  لعمق ددأليي  مدد  تلددك لإلجددأللملت مدد  إكمدلا تعلدد م د  ي لعحصددوا علدد  ملاددلت د لع يل دد   إذل يغبددول فددئ 
لعيطددأليث  لعمق ددأليي  مدد  تلددك لإلجددأللملت بددلعلزوم إعدد  لعي ددلم فددئ لإلمددليلتش تمكددث   كدد عكلع يل دد  بأمددلك   مددألتش ي 

 .6لعمحكم  عل  لعمعأليم لعنزل  تال د إع  يمد     عملي مألت لعمحكم  لعطألفث  بع م لعي لم بأ  

 :تطبقه الذي والقانون المحكمة الى اإلنسان حقوق مسائل وصول سبلالمتعلقة بالسمات  الفرع الرابع:

 :المحكمة الى اإلنسان حقوق مسائل وصول سبل: أوال

 لعنزلعددلت:  ددئ  ددبلش سددبث فددئ لإل سددل  حيددوا  مزددلا فددئ لع يع دد  لععدد ا محكمدد  لمقصددلص إعمددلا  ظ ددأل
 لميا لعسدبثب  ييقيد  لال ق دلي ش لعدأل   ي لد  لع قلومل   ش يلعحمل   لع يع  ش لالتالق لت يتاسثأل تطبث  ب أ  لعنلشئ 
  مكدد  مددل ي ددو ش3علمحكمدد  لال ق ددلي   لالمقصددلص علدد   يددوم لعالعدد  لعسددبثل قثنمددل لعي ددلرئش لعقنددلقعئ لعطددلبع يلعاددل ئ

 :لعقلع   لعنيلف فئ ق ل ه

 :االتف قي ت وتفس ر تطب ق بشأن الن شئة الن اع ت .1

 حددلر  فددئ لعمحكمدد  لمقصددلص   ر  علدد  لم ددأللا مقعدد دن  ي سنلر دد  لتالق دد   ي معل دد ن 311 مدد   كاددأل  صددت
 لمقصددلص يكددل  ش9يتاسددثأل ل تطب ي ددل ب ددأ  لالتالق ددلت تلددك   ددأللا لعدد يا قددث  تن ددأ لعقددئ لعمنلقعددلت مدد  شددق    ددول 

 بصدوين لإل سدل  بحيدوا  تقعلد  ديع د  بلتالق دلت تقعلد   زلعلت فئ لعمحكم  عنظأل  بثب   لعنزلعلت تلك  ظأل فئ لعمحكم 
لعنددزل  ينطددو  علدد   موضددو ديع دد  حددوا تطبثدد  لتالق ددلت ديع دد  ال تيددق  بحيددوا لإل سددل ش عردد    زلعددلت  ي م لشددألنش

                                                
 .33. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 5

 يمل بع  ل. 11(ش ص 6152تموق يوع ه  35 - 6152  غسط  اب 1لع يع  ش علاقألن ). ل ظأل: تيأليأل محكم  لعع ا 6

 .92محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص  موع . ل ظأل: د. 3

 .96ش لعايألن 6154تموق يوع ه  35 - 6152  غسط اب  5: تيأليأل محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن ل ظأل. 9
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عسدددن   لعينصدددل   علعب دددلت فثثندددلتقعلددد  بحيدددوا لإل سدددل ش مادددل لعندددزل  قدددث  لع نددد  ي لكسدددقل  حدددوا تطبثددد  لتالق ددد   سدددلرلم
 .5لاش لعمقعل  بلمقطلا بلكسقل  عمول   لع ن   جلد 5423

 الدبلوم سية الحم ية .2

 مد   مدألت  ي دثل   ي دقلومل دئ إجدأللم عبدأل ديعد  ق دلم: "بأ  دل لع قلومل د   لعحمل د َ  لعد يعئ لعيدل و   عزند ُ  عألفت
  ب عدئ ب دي ل  َعحل  ديع ل   م ألي  غثأل فعل ع   لشئ ضألي ع   مألت  ديع  مسميع   بطألح لعسلم  ش لعقسوي  ي لرل

 ي دددلرل مددد   مدددألت  ي دددثل " ع دددلين يت دددمل ش6"لعمسدددميع   تلدددك إعمدددلا بغ ددد  يذعدددك لميعددد ش لع يعددد  يعل دددل مددد  لعق ددلي    ي
 لعنددزل  ققسدوي  يل ق ددلم يلعقوفثد ش يلعو ددل   بلعقادليم قدد مل   علمنلقعدلتش لع ددألع   لعقسدوي   شددكلا جم دع" لعسددلم   لعقسدوي 

  دألا  إغدبا حدلالت مدع علقعلمدل لع يعد  تسدلر ل ي دثل   دئ لع قلومل د   فلعحمل د  ي د عك ش3يلعي دلم لعقحك د  ألي  ع 
 ديعقده فققدوع   مدألتش ع يعد  م دألي  غثدأل  دلو  بسدب  ضألي عحيه لع   لالعق لي    ي لعطب عئ لع ي   ملم لعقيلضئ
 .لع يعئ لعيل و   فئ لع يع  مسميع   عيولع  يفيل   ضأليه يجبأل بحيه لعمطلع  

 عدد    مددألتش ديعد   ددلو  مدد  لعمق دأليي  مول نث ددل عمطلع دلت لع يعدد  تبنددئ بدـ  لعيددوا لعدد  لعايده بعدد  يذ د 
  لت دألي  لعد  يدمد  يمصدلعح د مول نث ل بحيوا  لعمسلس م  حيو  ل م    ثل ح   و قل يعل ل لش ع  بلعن لب  حيل  

  دو بمدول   يلحد  لعد   لع دألي بدأ  لعيدوا يلعقبدأل لعايده م  امأل جل   عليضه عر  ش9  ل  ل    ي ل قصلد ل    ي معنويل  
 .1يم لعغ  مح  لفقأللم  و ق يعقه يلح  ضألي

 لعد يعئش لعيدل و ئ لعنظدلم فدئ حيدوا  يال مكل  علاألد  ك  عد حثنمل لع يعئ لعيل و   ق ل لت فئ لعمب   ي أل ي  
 لعد   لع دألي    مادلده لفقدأللم إعد  لعلزدوم  دو لعيدلي  فدئ لعمق دألي لعمدول   عحمل د  لعوحثد  لعسبثل كل  في  ع عك
 بحمل د  مقمالد  غل د  عقحيثد  ي دثل   دوت   كد  عدد لالفقأللم   ل        اس لش لع يع  يلح  ضألي  و مول   يلح 

                                                
1. Jadhav case (India v. Pakistan), International Court of Justice, official website, available: 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-PRE-01-00-EN.pdf . Last visit: 

51/10/2019. 

 لع قلومل دد  ش بلعحمل دد  لعمقعليدد  لعمددولد م ددلييع  دد  ش6112 يلعيمسددو ش لعالمندد  لعدد يين لعدد يعئش لعيددل و   عزندد  تيأليددأل: ل ظددأل. 6
 .53 ص ش5 لعملدن

 .64 ص ش6112 يلعيمسو ش لعالمن  لع يين لع يعئش لعيل و   عزن  تيأليأل: ل ظأل. 3

 .22محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص  . ل ظأل: د. موع 9

5. J.L. Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, 6th edition 

(Oxford:  Clarendon Press, 1963), Sir H. Waldock (ed), pp. 276-277. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20190717-PRE-01-00-EN.pdf


24 
 

 ععد د موضوعل لعاألد فأ ح  لعألل  ش لعو ت فئ جو أليل   تغثألل ش   لعحلا عر  عل أليش تعألم لع   لعمول   حيوا 
 فددئ لعحمل دد  عددده تددوفأل لعقددئ لعيولعدد  ي ددئ يلعمعل دد لتش لععددألا بميق دد  لعدد يعئش عليددل و   لميع دد  لعيولعدد  مدد  كبثددأل

 .5لمجنب   لعحكوملت م  لعيلي ش يفئ حكومقهش م  ي نهش

  حدددو  أليي دددل لإل سدددل  حيدددوا    دددل ل مبعددده مددد   دددلرت لعقدددئ لعسدددبل   دددد مددد  لع قلومل ددد   لعحمل ددد  يكل دددت
 La   ثددقئ فئ يعل ل ل عحيوا  لع قلومل    بلعحمل   لع يا ح ب لع يع   لعع ا محكم  لعقألفت ي   لع يعئش لعي لم

6Grand يAvena 3ددد   ب دددأ  ي ي دددل فدددئ 5469 عدددلم فدددئ لع لرمددد  لعددد يعئ لععددد ا محكمددد  قددد عك  ددد يقه كمدددل ش   
Mavrommatis Palestine Concessionsإعد  يعزور دل يعل ل ل  ح  عي    لع يع  تبنئ إ  ف ه  ك ت يلع   ش 

 شددي  فددئ يت ددم  تراددل    فددئ حي ددل     ددئش عحي ددل تأكثدد   ددو عصددلعحهش ديع دد  إجددأللملت  ي دقلومل ددئ إجددأللم
 .9لع يعئ لعيل و    ولع  لحقأللم يعل ل ل

 لمشدديلص تمددن  لعانلر دد  لال ددقاملي فمعل دد لت لع يصدد  ش لعحيددوا  علدد  لع قلومل دد   لعحمل دد  تيقصددأل يال
 عحمل دد  لال ددقعمليي  لعدد يا إع دده ل ددقن ت مددل  ددو لعملر دد ش بحيددوا  يقعلدد  ف مددل يحمل دد  حيو ددل   يلعطب عثددث  لالعق ددلييث 

 .1ل قعملي ل تحت يقحت لعقئ لعبل ل  فئ يلعمصلدين لعقأم د تولجه لعقئ يل قامليلت د مول نث ل مصلع 

 لإل سل ش حيوا  مسلرل م  كبثأل ع د تنليا فأل   لع يع   لعع ا عمحكم  لع قلومل    لعحمل   لتلحت ي   
 لإل سل ش بحيوا  تقعل  إتالق   لعنزل  محل  كو   عن مل   مل ال لم أللاش م  لعمي م  يلعحز  عل فو  تحلثل ل عبأل

   سن " عل ه ُ طل  بلت لع   لعن   ضم  لعحيوا    ه ع  لع فل  فئ لعمحكم  ي ثل  لع قلومل    لعحمل   فرل ت
 جم ويي ) د لعلو  لديو  حم ي       ئ ذعك فئ لعمحكم   ظألت ل لعقئ لعي ل ل  قألق يم  ش"لع قلومل    لعحمل  

 يم  كاألد لإل سل  حيوا  ع  لع فل  فئ علمحكم  لعزلئ لع يي فث ل ي ألق ش(لع  ميألل    لعرو غو جم ويي  ض  غثن ل

                                                
 .66 ص ش6112 يلعيمسو ش لعالمن  لع يين لع يعئش لعيل و   عزن  تيأليأل. 5

2. La Grand case (Germany v. United States of America) I.C.J. Reports 2001, p. 466 at paras. 

76-77. 

3. Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) 

I.C.J. Reports, 2004, p. 12 at para. 40. 

4. Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.) P.C.I.J. Reports, 1924, Series A, No. 2, p. 

12 

5. Ilias Bantekas and Lutz Oette, International Human Rights: Law and Practice, second edition, 

Cambridge Press, 2016, p. 12. 



25 
 

 م  يملضت لإلتال ئش لعطلبع ذلت لإل سل  عحيوا  لع يعئ لعيل و    ولع  يتاسثأل تطبث   بم  عل  تأكث  ل مبا
 يحألم  عمجل   لعقعسائ لعطألد م  لعحمل   فئ كلعح  لعاألد   لإل سل  حيوا  م  جمل  فئ لعي    تلك مبا

 .5لعقعسائ يلالعقيلا لعقع ي 

 ل قصدلا ي دثل  تمادل لعد يا قث  لععب لت مسقوت  عل  ديع  ق ل تيوم لعقئ لع قلومل    لعحمل      ييغد
 لع يعد   بدل مد  لعحمل د  تلدك مملي د  إ  إال لعيلي ش فئ لإل سل    حيو  د ل ُق كت لع ي  لمشيلص عحمل    لم 
    إال عألعل ل لش دقلومل    حمل   ققوفثأل لع يع  لع لملئ لعيل و   ُيلزم    ييمك  علث لش يلج ل   يع   ع ل مقلح ح 

   د   فدئ قوضدوح لعمو د   د ل لع يع د  لععد ا محكمد   يد ت ي د  لع يعد ش علد  كدلعقزلم  األضد ل ال لعد يعئ لعيل و  
Barcelona Traction6. 

 لعد يعئ لعي دلم لعد  لعلزدوم مد  لعادألد تمكد  عد م قدث  لعقوفثد  مد  تمكد  ي دثل  إل زلد لع يعئ لعاي  لتزه ع عك
 لعدد يا بددـعزلم  طلعدد  لتزددله فظ ددأل لع قلومل دد  ش لعحمل دد  عمبدد   يفيددل   مطلع دده عقبنددئ ديعقدده يفدد  ي ددث  بحيو ددهش علمطلع دد 

 لعيدول ث  فدئ لعدن  إ  ي يدئ يفدئ ش3مطدلعب د عقبندئ دلمل د   دبل إ زدلد  ي لعد يعئ لعمسقوت  عل  مول نث ل مطلع  ققبنئ
 عب قصددلا لمف ددل لع ددمل    ددو ع ددد لع قلومل ددئ لعحمل دد  تددوفثأل فددئ يعل ل ددل حيددوا  ققبنددئ لعدد يا إعددزلم علدد  لعو ن دد 
 .لعيلي  فئ عب ق ل  تقعألم لعقئ عحيو  د

 :االستش ري  الرأي طلب .3

 لال ق دليي  عدريلم إ د لي ل مدبا م  لإل سل  حيوا  مسلرل م  لعع ي  فئ ق عو ل لع يع   لعع ا محكم   دعت
لععلمدد   ي مزلدد  لممددد  يمدد   ددلرأل فدددألي  لع ثئدد  يلعوكددلالت لعمقيصصددد    بطلدد  مدد  لعزما ددد لعيل و  ددد  لعمسددلرل فددئ

محكمد   ي   مد لعمقحد ن يمزلد  لم عممددلعمألت ط  ق لش مم  تأذ  ع دل لعزما د  لععلمد ش حثد   لبدت لعزما د  لععلمد  
 بدددلدنلععددد ا لع يع ددد  فدددئ جملددد  مددد  لعمسدددلرل لعمقعليددد  بحيدددوا لال سدددل ش كدددلعقحاس لعدددوليد علددد  لتالق ددد  مندددع جأليمددد  لإل

 .4لعزملع  ش ييجود حكوم  جنوب إفأليي ل فئ  لمثب ل

                                                
 .24-22مألجع  لق ش ص  : د. موع  محئ لع ي  يو  شظأل. ل 5

2. Case concerning the Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), 

Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 4 at p. 44. 

 .25. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 3

 .52ص  لق ش ألجعم. ل ظأل: د. من  محمود مصطا ش 3
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عددريلم لال ق ددليي  لعقددئ تصدد ي ل لعمحكمدد  إال إ  إغالع ددل بددلت  يددلع  مبدد   حسدد    لعصددا  غثددأل لإلعزلم دد ييغددد
تي مده علمزقمددع لعد يعئ كلده يعدد   عل ثئدلت يلعدد يا  لعد  ن د ش حثد  ترمدد    مثق دل فدئ تاسددثأل ل لععدلم عليدل و  لعدد يعئش ي لع

 .5مصلح  لعمقزمع لع يعئ بأ أله  عكلعمقأسألن يلعمعن   ققلك لآليلمش ي ئ تحي  ق

لعيسدددألي   قثألقددد ل سدددأل لع  ديل ددد  مولضددد ا   عددد لإل سدددل لممدددد لعمقحددد ن لعسدددلم   عحيدددوا  ماوضددد   عددد ت  ي ددد 
مبع ددل "ب ددأليين لتسددلا لإلجددأللملت لعقددئ تقيدد  ل لعدد يا علدد  لعصددعث    ي ددت إل سددل شلعقمقددع بحيددوا ل فددئلال األلد دد  

 .6   ل " ع  لعمقح ن يمع فقليت محكم  لعع ا لع ي  مدلع يعئ مع م لدئ لعيل و  لع يعئ لععألفئ يمثالا لم

تقنددليا لعمحكمدد  مدد  مبع ددل ايلر ددل لال ق ددليي  تولفدد   ددلو  معددث  مددع  ولعدد  لعيددل و  لعدد يعئش  ي   ل ييمكدد 
لع ثئدد ش  ي  كيلمقصددلص تلدد  لت ددبم   ددأللي  ي إجددأللم لتي تدده  ثئدد  ديع دد  فددئ إ ددلي  حكددلم لعيددل و  لعدد يعئش  ي  ددبح

 ادق  لمقدولب  مدلم لعمحكمد  مد   جدل لعمسدل م   لي ك   د  تناثد  لعد يا العقزلملت دلش ي دو مدل عث شتاسثأل  لع ن  ي مب   م
ال دد مل لعيولعدد  لعمقعليدد   ش ي يضددع يكددلرز عقأ دد    لعدد ن عألف دد  أل لفددئ تطددويأل  ولعدد  لعيددل و  لعدد يعئ مدد  مددبا تاسددث

 .3بحيوا لإل سل 

 :المحكمة تطبقه الذي القانون: ثانيًا

لع يع د   لالتال دلت ذعكلع يعئش ي ئ تطب  فئ  محكلم لعيل و   ل  لعع ا لع يع   فئ لعمنلقعلت يفي محكم  تاصل
 ددأللح  مدد  جل دد  لعدد يا لعمقنلقعدد ش يلععددألا لعدد يعئش يم ددلدئ لعيددل و    ددللععلمدد  يلعيل دد  لعقددئ ت ددع  ولعدد  معقددألا ق

لععلم  لعقدئ   ألت دل لممدد لعمقم  د   ي لعمقم يند ش ي حكدلم لعمحدلكد يمد ل   ك دلي لعمدمعاث  فدئ لعيدل و  لععدلم فدئ ميقلد  
 .9لممدش يم لدئ لعع ا يلإل صلا

 دد ش ل ددقيل  لعايدده لعدد يعئ مصددلدي لعيددل و ئ مدد  لعنظددلم لم ل ددئ عمحكمدد  لععدد ا لع يع 32 دد  لعمددلدن  يمدد 
لعقددئ    كددب  مدد  لعمعل دد لت لع يع دد  يلععددألا لعدد يعئ يلعم ددلدئ لععلمدد  لعيددل و    لعدد يعئ لععددلمش حثدد  لعقبددأل لعايدده لعدد يعئ 

                                                
 .25. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 5

ت ل مولض ا   ديل  : ل ظأل. 6  لعقمقدع فدئ لال األلد د  لعيسدألي  لعق لقثأل  سأل ع  لإل سل  عحيوا  لعسلم   لعمقح ن لممد ماوض    ع ر
 .34 لعايألن شA/HRC/19/33: بلعوس ي  ش6156 ع ألنش لعقل ع  لع يين لإل سل ش حيوا  مزل  لإل سل ش بحيوا 

 .26. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 3

 م  لعنظلم لم ل ئ عمحكم  لعع ا لع يع  . 32. ل ظأل: لعملدن 9
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 مصددلدي ير سد    ي   دل   عليددل و  لعد يعئ لععددلمش يلعقبدأل  حكدلم لعمحددلكد يمد ل   ك ددلي لعقبأل دل  ألت دل لممدد لعمقم يندد ش 
 .5كقلب لعيل و  لع يعئ يم لدئ لعع ا يلإل صلاش مصلدين لحق ل     ي ل ق الع  

                                                

لععدلمش دلي لعنثدل علط لعد ش لعيدل ألنش  دن  لعط لعد  )قد ي (ش مدن    لعد يعئ. ل ظأل: د. جمثل محم  حسث ش ديل لت فئ لعيدل و  5
 .22-22ل لت لععل ل فئ كل   لعحيوا فئ جلمع  قن لش ص عطل   لع ي 
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 التطبيق العملي لدور المحكمة في حماية حقوق اإلنسان: :لثانيا المطلب

المقصل دث ل  عمملي دق للإل سدل  مد  مدبا لعقطبثد  لععملدئ  حيدوا  حمل د  فئمحكم  لعع ا لع يع     ل مت
يمقردلملث ش لميا مسدلي  ظدأل   دل مت مد  مبعده فدئ تطدويأل  حكدلم  مقد لملث مسدليي   يعلد  يلال ق دلي شلعي لرئ 

لعيل و  لع يع   لعمقعلي  بحيوا لإل سل ش يلعال ئ عملئ م  مبا تيأليأل ي دو  ل ق لكدلت عحيدوا لإل سدل  يمدل ين غدئ مد  
 .5مسلرل  يجبأل عل ألي ع  تلك لال ق لكلت

حدد ي  عدد  ديي لعمحكمدد  فددئ حمل دد       لعمحكمدد  لم ددب : إ يردد   هيج نيي  روزاليي   لعددت لعيلضددئ  ي دد 
   حيوا لإل سل  ال ق      ال  غال ل  لملت لعمحكم  لعمقعلي  باقوت ج لي لعاصدل لععنصدأل  فدئ فلسدطث  لعمحقلد  لعد

 حد يثت ي  د   لعرو غدو ضد   يغند ل لعقدئ تعليدت بلدعدلمل لعد يعئشل طوت علد  لعع يد  مد  لال ق لكدلت عيولعد  لعيدل و  
لعقددئ تعليددت بليترددلب  لم ددود يلعزبددل  ددأل  ل ضدد يلع أل ددك  و ددن يكدد عك   دد   لعب لإل سددل ش عحيددوا  جسدد م  ل ق لكددلت

 .6لإل سل  عحيوا  ل ق ل ي ئ  مطأل  لعزملع  لإلبلدن  جأليم 

 لع يي لمكبأل يلمقدألق علمحكمد   دو ج ود دل لعمب يعد  فدئ  دبثل حدل لعنزعدلت قدث  لعد يا بطألييد   دلم  ش يععل
دن  ل  ي ددو مددل يددمدت بطب عدد  لعحددلا لعدد  تزنثدد  لع  ددألي  ييددبت يعوعددلت لعحددأليب يلعصددأللعلتش لعقددئ عدد  ترددو  إال قددمي  يالر

ي  د ا شدل   علد    لإل سل ش يلعحأل ل  لععلعمثقل  لميع  يلعال  د   يضد حيوا بزم ع  عص عب ق لكلت لع  ع  لعقئ ت
 ذعك.

فدددئ تطدددويأل م دددلدئ لعيدددل و  لعددد يعئ لإل سدددل ئش يلعم دددلدئ لعيل و  ددد   م مدددل   محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  دييل    دت ي ددد 
 ش3يذعك م  مبا مملي ق ل المقصل  ل عبأل  حكلم دل لعي دلر   يايلر دل لال ق دليي  ئشلع يعئ لعزنلر بلعيل و  لعمقعلي  

                                                
 .24. ل ظأل: د. موع  محئ لع ي  يو  ش مألجع  لق ش ص 5

2. ROSALYN HIGGINS, op. cit. p. 749-750. 

 ص  دلق ش مدأل  لعمقحد نش لممدد منظمد  م مد  تطويأل فئ لع يع   لعع ا محكم  ديي لع مأل ش ضلحئ  حم   ل  . د: ل ظأل. 3
335-336. 
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 عمحكمد مولك د  ل ال د مل ش5لعزثدل لعالعد  ا يعد تقيل  لعمحكم  ع  حمل   لعحيوا لعح يا  عء سدل   ي مدل  عدألا بحيدو 
لعحل دددل  فدددئ مثددد ل  لعيدددل و  لعددد يعئ لعبثئدددئ يمعلعزق دددل عمزموعددد  مددد  لعي دددل ل لعيل ددد  بلعمندددل  فدددئ إ دددلي  لقطدددويلتع

 .6لمقصل  ل

 د كو   األو  فدألي ش  ي عد فدئ حمل د  حيدوا لإل سدل  فدئ  لع يع د لععملئ ع يي محكمد   بث  أتنليا لعقط ع عك
ديي لعمحكمد  فدئ تطدويأل م دلدئ  الثي  يع يي لعمحكم  م  مبا حل دل علنزلعدلت قدث  لعد يا بطألييد   دلم  ش يفدئ لعادأل  

 لرابيي ا والفيرع شالث لي لعزندلرئ فددئ لعادأل   لعد يعئ لعيدل و  لعيدل و  لعد يعئ لإل سدل ئش سدد ديي لعمحكمد  فددئ تطدويأل م دلدئ 
    لعبثئ .محكم  لعع ا لع يع   فئ حمل  ييع   كو  

 حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية: األول: الفرع

علمحكمددد  يمثادددلا لممدددد   ل دددئعلنظدددلم لم محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  م مددد  حدددل لعنزلعدددلت قدددث  لعددد يا يفيدددل   توعدددت
لعسددلد يلممدد  لعدد يعثث  يتعزيددز لحقددأللم حيددوا لإل سددل  يلعحأليددلت لم ل دد   علنددلس جم عددل  مدد   حاددس للعقبددأل  لعسددَ ي  لعمقحدد ن 

ل دقي لم  إعد ع م حل لعنزلعلت بطألا  لم    ثمد  فئ لمغلد     يم  لعمعلوم  ش3  د    لا يميل   لممد لعمقح ن
لعحددأليب يلعنزلعددلت لععسددكألي  تددمد     ئ لعحددألبش ي دد    دد   مدد  لعبدد ي  إعدد لععسددكألي  يلعلزددوم  والعيددون لعمقمالدد  بددلعحل

لعاظ عددد ش ي ددد  كلقددد ت لع  دددألي  لعدددويبت مدددبا لعحدددأليب يميقلددد    دددول    لكدددلت لسدددل  مددد  لعزدددأللرد يلال ق بليتردددل إعددد 
ي ألعلت عد ت د   ل لعيدألي  لعسدلبي ش يلح ضدحثق ل مبيدث   لعصأللعلت عل  مأل لععصويش يش   لعيأل  لعملضئ حألي ل  

لعمحدلي ث  بسدب  لال ق لكدلت لعمد مألن ي دوي لإليد لم لعمقعد دن لعقدئ شد   ل لعيدأل  لعع دألي  لعقدئ  أل غلب د مد  غثد  أللع 
 .9تن ي  جم ع ل تحت لعزأللرد ض  لإل سل   

                                                

 لعم   ددد  لعحيدددوا  فدددئ يقمادددل لميا لعزثدددل  ج دددلاش سدددبث لعددد  لإل سدددل  حيدددوا ( فل دددك كدددليا) لم دددل لعق ددد كئ لعاي ددده  سدددد. 5
 لعحيددوا  ميدد مق ل يفددئ لعح يادد  لعحيددوا  فددئ يقماددل لعالعدد  يلعزثددل يلال قصددلد  ش لالجقملع دد  لعحيددوا  لعاددل ئ يلعزثددل يلعس ل دد  ش

 .لعبثئ  
 لعال  دد ش لعط عد  لعبثئ دد ش لعق دأليعلت شدألح مددع لعبثئدئ عليدل و   لععلمدد  لعنظأليد  لعبثئدئ لعيددل و   ه لجندهش قيدلد لعنل ددأل عبد . د: ل ظدأل

 .516 ص ش6159 عمل ش يلعقوقيعش علن أل لعايلف  دلي

 ص ش6151 قثددأليتش لعحيوق دد ش لعحلبددئ من ددويلت لميعدد ش لعط عدد  لعبثئدد ش عحمل دد  لعيددل و ئ لعنظددلم لعحدد يائش  ددبح: ل ظددأل. 6
621. 

 .لعمقح ن لممد مثالا م  5 لعملدن ل ظأل. 3

 .2 ص ش6151 لعيل ألنش علط لع ش لإل مل  دلي لعال ئش لعط ع  لإل سل ئش ض  لعزأللرد بسثو ئش شألي  محمود. د: ل ظأل. 9
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 ن عل  ددألي  دي  ييدد ش كو  ددل  ددقز لدد م مدد  جلث ي مي ددثل   ددلم   عحددل     ددزل  قددث  لعدد يا  ددقُ   فددـ    دد ي دد عك
 حيوا لإل سل  دي  ل قانلم. بزم ع عص لع عوب  تو  لعحأليب يييبت ل يل ق لكلت ل لعقئ ت

جعل ديي محكمد  لععد ا لع يع د   كادأل فعلع د  يجد يت  ملم  شكلت بع  لالعق ليلت لعس ل    يلعان   علريل   ي  
لعس ل    فئ يف  لع يا لعربدألت جعدل لمقصدلص لعمحكمد  إعزلم دل  لالعق ليلت تلكفئ حل لعمنلقعلت لع يع  ش يتمالت 

عقحيدد  مسددأع   قدد عكش ف يددئ مبدد   لعألضددلر   شددأل ل   5491يغددد مطلع دد  غلعب دد  لعدد يا فددئ مددمتمأل  ددل  فألل س سددكو عددلم 
فددئ   د انيتمالددت لالعق دليلت لع ش5إعزلم د  ملعوال د  لمق لييد     كل ددتلععدد ا لع يع د ش  دولم  كمد لالمقصدلص لعي دلرئ عمح

 جددأللم  إعدد إجدأللملت لعقيلضددئ  مدلم لعمحكمدد  يلعقدئ  دد  تسددقغألا كاثدألل مدد  لعو دت يلعنايددلت لعملع دد ش ي د  بددلديت لعمحكمد  
مزموعدد  مدد  لعقعدد يبت فددئ لعنظددلم لم ل ددئ ي ولعدد  لإلجددأللملت لعمق عدد   مددلم لعمحكمدد  بعدد  منل  ددلت شدد  ت ل لعلزندد  

ش م   جل تزليق تلك لالعق دليلت لعان د  لعقدئ تعثد  تاعثدل ديي 5421أل علم لعيل و    لعسلد   علزما   لععلم  فئ  يلم
 .6لعمحكم 

 لدد  عدد د  بسددب فددئ حددل لعنزلعددلت لع يع دد   يلعمحدد يدمحكمدد  لععدد ا لع يع دد  يو دد  بلعمقولضددع  يكددل  دي  ي دد 
ديي لعمحكمد     إال  ش3فدئ لعمزقمدع لعد يعئ لعيل و   لعألغد م  كاألن لعمنلقعلت  عل  عمحكم شلعي ل ل لعمعأليض   ملم ل

   إعدد  تعددليد ديي ددل بلعق ددلي  5442لعيددأل  لعملضددئش حثدد   شددلي تيأليددأل لعمحكمدد  ععددلم   يلمددألمندد   قدد   يددزدلد تدد ييز ل  
 .9 لع يع   عقسويق ل بصوين مقزلي ن علتلع يا بلتت تألفع إعث ل لعمنلق 

ج ود لعمحكمد  فدئ حدل لعنزعدلت قدث  لعد يا ب دكل كبثدأل يملحدو ش ي د   ي تلععي ي  لعملضثث  تزل م ت يعل 
تي  مده عقيأليدأل لعمحكمد  لعسدنو  علزما د  لععلمد  لعد    غطدئ  مدبا أوادا هيس شي عألب ير   محكم  لعع ا لع يع د ش 

بدأل تزليد  فئ لعمحكم  ع ع ياع  تي يأله عاي  ل 6151تموق يوع ه  35إع   6114لعاقألن مل قث  لميا م  اب  غسط  
فددئ لعددوعئ قددث  لعي ددلدلت لعس ل دد   فددئ  دد ه لعدد يا   لرمدد  لعدد عليت  مددلم لعمحكمدد  فددئ لعسددنولت لممثددألنش يلعقبددأله تزليدد ل  

                                                
1. Michel Dubisson, La Cour International Du Justice, L.G.D.J. Paris 1964 P144. 

 .5 ص  لق ش مألجع ادمش لعطث  لع ي  عز: ل ظأل. 6

 ش5426 دم دد ش ش56 لععدد د لعمحددلمو ش مزلدد   ظلم ددل تطددويأل يمقطل ددلت لع يع دد  لععدد ا محكمدد  شددحلتهش إقددألله د. د: ل ظددأل. 3
 (ادم. )5362ص

 12 لعدد يين لعأل ددم  ش لعوسددلر  لععلمدد  لعزما دد  ش6111  غسددط   اب  إعدد  يو ثددو  تمددوق 35 لع يع دد ش لععدد ا محكمدد  تيددلييأل 9
 .22 -22ص ش6115  ثويوي 
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يرد   لعمحكمد  فدئ ق دل  عده  مدلم لعزما د   أبراهي م رو ييكمل ذكأل لعيلضئ  ش5بأ م     لدن لعيل و  فئ لعمزقمع لع يعئ
ضدددأليين مول دددل  ”: "إ  محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  عدددد تغادددل 6152ميا  كقدددو أل ت دددألي  ل 62لععلمددد  عممدددد لعمقحددد ن فدددئ 

 لشلعقارثددأل فددئ لعحلجدد  إعدد  ترث دد    ددلعث  عمل ددل مدد   جددل لعقصدد   علزيددلدن فددئ عدد د يتعيثدد  لعي ددل ل لعمعأليضدد  علث دد
ئ ذلت كددئ يقسددن  ع ددل لعنظددأل فددئ عدد ن   ددل ل فدد يالتيت ددع لعمحكمدد  جدد ليا قمن دد  بلعغدد  لعصددأللم  علزلسددلت يلعمدد ل

 .6لعو تش يمعلعز  لإلجأللملت لعاألع   لعمألت ط  ق ل فئ   أل  ي ت ممك "

لعقطوي لإل زلقئ فئ ديي محكمد  لععد ا لع يع د  كدل  بسدعئ مد  لعد يا لعنلم د  فدئ لعزما د     لعمبحس  يم 
لع يع دد  كو ددثل  ذلت  ددلبع  لعمنلقعددلتفلعل دد  فددئ تسددوي    كاددأللععلمدد  عممددد لعمقحدد نش عردد   كددو  ديُي لعمحكمدد   كبددأل ي 

لعد يا    عد   ع دل     دلبع   ل دئش حثد     دلر   ي ثل لعحألب يل قي لم لعيونش يكو  ل  إع  لمئ تغنئ ع  لعلزوم 
تسدددقزث  فدددئ لععدددلدن علحكدددد لعي دددلرئ بلعق دددلي لعي دددو  إعددد  لعي دددلم  ف دددل مددد  لعي دددو  م  مددد  ي دددلرل لعقسدددوي  

 .  3  فئ لممد لعمقح نلعس ل    لعقئ تاألض ل لمج زن لعس ل  

فدددئ حدددل ميقلددد   موضدددوع ل   لتالق دددلت علددد     علمحكمددد  لمقصل دددل    يمعل ددد ن  311 صدددت  كادددأل مددد   ي ددد 
يمددد   ددد ه لعمعل ددد لت  شلالتالق دددلت  ي لعمعل ددد لت لع يع ددد  تطبثددد تاسدددثأل  ي  ب دددأ لعمنلقعدددلت لعقدددئ تن دددأ قدددث  لعددد يا 

  كبثددألن مدد  لالتالق ددلت لع يع دد  علدد   مددن  محكمدد  لععدد ا  صددت مزموعدد حثدد يلالتالق ددلت مددل يقعلدد  بحيددوا لإل سددل ش 
ي ندل  لعع يد   ش ي تطبثد  لالتالق د  ألقث  لع يا ب دأ  تاسدث وييلعيبفلت لعقئ تا نلقعلتلع يع    بح لت لعبت فئ لعم

التالق دلت ي قدألق تلدك ل ش9م  لالتالق لت لع يع   عحيوا لإل سل  لعقئ ت منت من  محكم  لعع ا لع يع د   د ه لعصدبح  
 لععنصدددأل   لعقمثثدددز علددد  لعي دددلم يلتالق ددد  لعقعددد ي ش منل  ددد  يلتالق ددد  لعزملع ددد  لإلبدددلدن جأليمددد  يمعلق ددد  مندددعلتالق ددد  
 .1لعمأل ن  ض  لعقمثثز عل  لعي لم يلتالق  

                                                

 لعمقحدد نش لممددد لعأل ددمئ لعمو ددع لعنزلعددلتش تسددوي  فددئ لعحثددو   لع يع دد  لععدد ا محكمدد  ديي علدد  تألكددز لععلمدد  لعزما دد : ل ظددأل. 5
 .6154 51 9: قيلين امأل تلييخ ش  https://news.un.org/ar/story/2010/10/132102:بلعأللب  مقلح

 ش6152 يوعثددو تمددوق 35 - 6152  غسددط  اب 5 مدد  علاقددألن لع يع دد  لععدد ا محكمدد  تيأليددأل مدد ( 51-4) لعايددألتث : ل ظددأل. 6
 .A/72/4: لعمأل م  لعوس ي  لعمن وي لعمقح نش عممد 26 لع يين فئ ش9ي د بلعملح 

 .3-6 ص  لق ش مألجع ادمش لعطث  لع ي  عز: ل ظأل. 3

 ش6152 يوعثدددو تمدددوق 35 - 6152  غسدددط  اب 5 مددد  علاقدددألن لع يع دد  لععددد ا محكمددد  تيأليدددأل مددد  34-32 لعايدددأللت: ل ظددأل. 9
 .A/72/4: لعمأل م  لعوس ي  لعمن وي لعمقح نش عممد 26 لع يين فئ ش9ي د بلعملح 

 مد  56 يلعمدلدن لعقعد ي ش منل  د  لتالق د  مد  31 يلعمدلدن لعزملع د  لإلبلدن جأليم  يمعلق   منع لتالق   م  4 لعملدن: ل ظأل. 1
 .لعمأل ن  ض  لعقمثثز عل  لعي لم لتالق   م  64 يلعملدن لععنصأل   لعقمثثز عل  لعي لم لتالق  

https://news.un.org/ar/story/2010/10/132102
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لع يع   عحيوا لإل سل   ظدألت لعمحكمد  فدئ عد ن  زلعدلت ديع د ش كدل   حد س ل  لالتالق لتإع   صوص  يل قنلدل  
  شددكلعهش بكلفدد  لععنصددأل   لعقمثثددز علدد  علي ددلم لع يع دد لالتالق دد   ققطبثدد لعمقعلدد   لعألي ددئ يلالتحددلدلعنددزل  قددث   يكألل  ددل 

تددد لقثأل  بلتيددلذ  يكألل  ددل بطلدد  لعمقعلدد   مأل ددل لعمحكمدد لإلي ددلبش ي دد    دد يت  تمويددل عيمددع لع يع دد  لالتالق دد ي قطبثدد  
 علي دلم لع يع د  لالتالق   بموج  العقزلملته يفيل   لعألي ئ لالتحلد  ه مألت بموج لع   2017  قأليل   سل  19 فئ مم قد 
 لعن لق دد ش بمم سددلته لالحقاددل  علدد  لعيددألم تقددلي مزقمددع  دد ين مدد  تحدد ر  لعيثددودعدد  إبيددلم  بلالمقنددل  لععنصددأل   لعقمثثددز علد 

 علد  لعمعدأليم لعندزل  تادل د إع  يمد     عملي مألت لعطألفث  بع م لعي لم بأ   لميكألل   ش بلعلغ يكالع  إمكل    لعقعلد 
 .5لعمحكم 

 ألليل  بلتيلذ ت لقثأل مم ق  فئ لعندزل  لعيدلرد قدث   طدأل يلإلمدليلت  6152تموق  يوعثو  63لعمحكم  فئ  يل  يت
لعدد    مددألت بموجدد  ديعدد  لإلمددليلت  لععنصددأل ش لعقمثثددز علدد  علي ددلم لع يع دد ب ددأ  تطبثدد  لالتالق دد   نشلععأل  دد  لعمقحدد 

 1علدد شدمل لم ددأل لعيطأليد  لإلمليلت دد  لعقدئ فأل دت  ق زدد  عءجدأللملت لعقدئ لتيدد ت ل لإلمدليلت فددئ  قمدد بلتيدلذ لعقد لقثأل لعب
  لعيطدددأليث  لعمق دددأليي  مددد  تلدددك لإلجدددأللملت مددد  ش ف مدددل عدددألا بلمقمددد  لعيل ز ددد ش يتمكدددث  لعطل ددد6152حزيألل  يو  ددده 

بأمدددلك   مدددألتش يكددد عك تمكدددث  لعيطدددأليث    لع يل ددد ئإذل يغبدددول فددد ل ددد  إكمدددلا تعلددد م د  ي لعحصدددوا علددد  ملادددلت د لع ي 
  د  عمدللعمق أليي  م  تلك لإلجأللملت بلعلزوم لع  لعي دلم فدئ لإلمدليلتش ي مدألت لعمحكمد  لعطدألفث  بعد م لعي دلم بدأ  

 .6لعمحكم  عل  لعمعأليم لعنزل  ل دتا إع  يمد 

تنظأل لعمحكم  فئ منلقعلت ديع   حوا تطبثد  لتالق دلت ديع د  ال تيدق  بحيدوا لإل سدل ش عرد  موضدو   كمل
 علعب ددلت فثثنددللعندزل  ينطددو  علد  مسددلرل تقعلدد  بحيدوا لإل سددل ش ماددل لعندزل  قددث  لع ندد  ي لكسدقل  حددوا تطبثدد  لتالق د  

عل  بلمقطلا بلكسقل  عمول    ند    سندلم تولجد ه فدئ منطيد  دلمدل حد يد إيدألل  يحلكمقده ش لعمق5423عسن   لعينصل  
ش حثد  6152 دن   ل فدئ بلكسدق ألي عسدك محكمد قق م  لعقزس  يلإلي دلب يحكدد عل ده بلإلعد لم فدئ  سقل م   بل بلك

 حيو دده تعألضددت  دد " جلد ددلا  ددود ثأل كلبوشددل " مول ن ددل    6152 مددليو 2فددئ  علمحكمدد شددكول ل  فددئ لع ندد  لدعددت
لالتالق ددد   بموجددد  حيو ددده عددده تمدددن  يعدددد لالعقدددأللا علددد  عءكدددألله  تعدددألم ي ددد  لع لكسدددقل   ش لعسدددلطلت  بدددل مددد  عب ق دددل 

 مدليو 52 لعمدمي   مأل دلضدم  لعقد لقثأل لعقحاظ د  فدئ  ألليل  ي د    د يت لعمحكمد   د قدبدهش  نصل   معلعمقمال  بلعقول ل 
 لعيددأللي  صدد ي ييامددل"جلد ددلا"  إعدد لم عدد م ع ددمل  ع ددل لعمقلحدد  لعقدد لقثأل عجم دد بلتيددلذ بلكسددقل بموج دده  ي مددألت 6152

                                                

 .بع  ل يمل 91 ص ش(6152 يوع ه تموق 35 - 6152  غسط  اب 1) علاقألن لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل: ل ظأل. 5

 .بع  ل يمل 11 ص ش(6152 يوع ه تموق 35 - 6152  غسط  اب 1) علاقألن لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل: ل ظأل. 6
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( يوعثدددو) تمدددوق 52فدددئ  لعموضدددوع   يلم ددد  يلعميبوع ددد ي ددد    ددد يت لعمحكمددد  حكم دددل ب دددأ  لالمقصدددلص  لعن دددلرئش
 .5لعي     ث  لعنظأل  ملم لعمحكم  عتقل يمل ش6154

 دور المحكمة في تطوير مبادئ القانون الدولي اإلنساني: الثاني: الفرع

لع ثئدد  لعي ددلر   لم ل دد   عليددل و  لعدد يعئ لععددلمش فددئ ف ددد قدد د لعمزقمددع  قو ددا للع يع دد   لععدد امحكمدد   تسدد د
 ش6لعدد يعئ لعيددل و   عم ددمو    دد لغ يُتعقبددأل ايلر ددل  ف دل  شفددئ لعيدل و  لعدد يعئ لإل سددل ئ عن ددل لعُمعبسددأل لم ل دد  لعد يعئ 

 لع يعئ لإل سل ئش  لعيل و  فئ م لدئ   لم   مت فئ إح لث تطوي  ج ودل   لعمحكم  ق عتي   

 تأكثددددد   ددددد مت مددددد  مدددددبا عددددد د مددددد  لمحكدددددلم لعي دددددلر   يلآليلم لال ق دددددليي  لعقدددددئ   ددددد يت لش فدددددئ  حثددددد 
فددددئ تطددددويأل لعصددددا   يكدددد عك شيحدددد ن   ددددلس لعيددددل و  لعدددد يعئ لإل سددددل ئ يترلملدددده مددددع لعيددددل و  لعدددد يعئ عحيددددوا لإل سددددل 

حقددددد  لعقبدددددألت تلدددددك لمحكدددددلم يلآليلم  شيتطدددددويأل  ب عق دددددل لعموضدددددوع   شلإل سدددددل ئ لعددددد يعئلإلعزلم ددددد  عم دددددلدئ لعيدددددل و  
 .3م    د لمعملا فئ تلييخ محكم  لعع ا لع يع  ش يغد  ل  ع د ل

 
 

ـــًا ــدها: أولـ ــى تأكيـ ــدة علـ ــانون أســـا  وحـ ــدولي القـ ــاني الـ ــه اإلنسـ ــع وتكاملـ ــانون مـ ــدولي القـ ــوق الـ  لحقـ
 :اإلنسان

 لعقد ييزئ يلعقطدوي تينثنده قد   حثد  تينثندل ش لععدلم لعد يعئ لعيدل و   فدألي   كادأل م  لإل سل ئ لع يعئ لعيل و    عقبأل
 يي دددمل لممدددألتش لعددد يعئ لعيددل و ئ بادددألي  ميلي ددد   سددب ل   م كدددألن فقدددألن مددبا لم دددأللاش يمقعددد دن علمدد  معل ددد لت فدددئ عدده

 ي دددلرل حظدددأل  ي ققيثثددد   حكلمددده تقعلددد  لعدد   ش"ال دددل   دددل و  " قدددد تقمددداب  لعيولعدد  مددد  فئقدددث  لإل سدددل ئ لعددد يعئ لعيددل و  
 يمد  لعميدلتلث  غثدأل    لعمسدلح ش لعنزلعدلت ضدحل ل بحمل د  ُ عند  لعد   ش"جن د   دل و  " ي د لعحألب  فئ معثن  ي  لعث 

 .9فث ل لعم ليك  ع  كاول  ي لعع لر   لمعملا فئ   ليكو   ال

                                                

1. Jadhav case (India v. Pakistan), International Court of Justice, op. cit. 

 لععد د لمحمدألش علصدلث  لع يع د  لعمزلد  لإل سدل ئش لعد يعئ لعيدل و   فدئ لع يع د  لععد ا محكمد  مسل م  شثقل ش فل سل : ل ظأل. 6
-https://www.icrc.org/ar/international: بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلعأللب  مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلح ش6113-56-35 ش211

review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court ش 
 .6154 51 9: قيلين امأل تلييخ. 5 ص

 .22-21 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 3

 .5ص  لق ش مألجع شثقل ش فل سل : ل ظأل. 9

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
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 فددئ يذعددك لم ل دد  ش لإل سددل ئ لعدد يعئ لعيددل و   يحدد ن لعلدد    يبددل ال ققعبثددأل لع يع دد  لععدد ا محكمدد    ددألت ي دد 
 تمددوق يوعثددو مدد  لعاددلم  فددئ لعصددلدي" ل ددقي لم ل  ي لعنوييدد  لم ددلح  بل ددقي لم لعق  يدد   ل و  دد " حددوا لال ق ددلي   ي ي ددل

 لعنزلعدلت علد  ينط يدل  لعلد ي  لعيدل و   مد  لعادألعث  كدب   دد لإل سدل ئ لعد يعئ لعيل و      لعمحكم  ي يضحت ش5442
 لعيدل و  " بل دد لعثدوم  عدألا يلحد ل    ظلمدل   تد ييز ل   شدكب حقد  لعصدل ش يسثد   حدو علد  مقدأللبطث    د حل ي مل لعمسلح ش

 لعألر سد   لعيد د علد  تألتردز لإل سدل ئ لعد يعئ لعيدل و     دلس ت دكل لعقدئ لعوحد ن    لعمحكمد  يلعقبألت ش"لإل سل ئ لع يعئ
   ل ددد   ُتعددد ر  لعنزلعدددلت فدددئ لعمط يددد  لعقيلث  ددد  لعيولعددد  ي   لعح دددليلتش جم دددع فث دددل ت دددقأل  لعقدددئ لعيددد د ي دددئ عء سدددل   ش

 .5لإل سل    لالعق ليلت  بس  عمأللعلن

 لعد يعئ يلعيدل و   لإل سدل ئ لعد يعئ لعيدل و   قدث  م دقألك  ذلت دل لم ل د   لممبق د  لعيد د    لعمحكم   ك ت كمل
 محددوي  ددئ لإل سددل    لعرأللمدد  ي   ع مددلش لعما لييدد  يلعيصو دد لت لعقلييي دد  لعيل  ددلت لمددقبا يغددد لإل سددل ش عحيددوا 

 يعلددد  قثن مددل لعقيددليب علددد   كدد ت كمددل لإل سددل   ش  دددول ث  ي ددو لعمصدد ي ذلت مدد  ين عدددل  ي مددل لم ل ددئش ل قملم مددل
 .  6يترلمل مل قثن مل لعيلرد لعقالعل

 فدلعقبألت لعمسدل ش لعندزل  قمد  فدئ لإل سدل  حيدوا   دل و   ل ط دلا ل دقمأللي علد  منل د لت ع ن فئ  أليت حث 
 لعطدوليئ   ي دلت ل دقانلم ييغدد لعحدألبش قمد  فدئ تقو د  ال يلعس ل د   لعم   د  علحيدوا  لع يعئ لعع   يوفأل ل لعقئ لعحمل  
 ال( لعدد يعئ لعع دد  مدد  2 لعمددلدن ترالدده لعدد  ) لعح ددلن فددئ لعحدد  لحقددأللم    إال بعثن ددلش لعع دد   حكددلم بعدد  مدد  لعو ن دد 

 حلعد  فدئ تعسدائ ب دكل لعحد   د ل م  فألد    حألمل  لعمب  ش حث  م   زوقش فب لعمسقانلنش لمحكلم ضم  م   عقبأل
 لعيددل و    حد ده مدل إ دلي فددئ إذ   يدع لعح دلن مد  تعسدائ حألمددل   دو مدل لمق دلي فدـ  ذعددك يمدع    دل ش لعع لر د  لمعمدلا
 .3لعمسلح  لعنزلعلت عل  لعمنطب 

 :اإلنساني الدولي القانون مبادئ الزامية تطوير في الدولية العدل محكمة دور: ثانيًا
 اإل س  ي: دوليعلى الط ب  العرفي لمب دئ الق  ون ال  تأك ده  .1

                                                

 .41 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 5

2. R.E. Vinuesa, “Interface, correspondence and convergence of human rights and international 

law”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, pp. 69-110. 

 .2ص  لق ش مألجع شثقل ش فل سل : ل ظأل. 3
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علنظددددلم لم ل ددددئ عمحكمدددد  لععدددد ا لع يع دددد  فددددـ  لععددددألا لعدددد يعئ  ددددو  حدددد  لعمصددددلدي لعألر سدددد   عليددددل و   يفيددددل  
ي ددددد    دددددأت  ولعددددد  لعيدددددل و  لع يع ددددد    دددددأن عألف ددددد  ملعصددددد ش يك ددددد  لعي دددددلم لعددددد يعئ فدددددئ  حكلمددددده  ش5لعددددد يعئ لععدددددلم

 .6ع  تلك لعيولع  ي  ي ل فئ جمل  م  لعمنلقعلت لعقئ عألضت عل ه
لعطدلبع لععألفدئ  لال ق دليي  حكلم دل لعي دلر   يايلر دل   ععد ا لع يع د  مد  مدبا عد د مدل محكم  قألقت  ي  

لع دمثأل لعيدل و ئ لععدلم  إعد لإلعزلم   م  لععألا لعد    سدقن  قد ييه  وتهكو ه  سقم    ئشلعيل و  لع يعئ لإل سل   عيولع
يجدود  عد  5494( عدلم  د   أل لعي ندلن كويفدو )جدو  ي د  حكدد يقعلد  ب  يالعمحكمد  فدئ  فأعلندتعلمزقمع لع يعئش 

عدد  يجددود  عغددلم فددئ لعم ددله لإل ل م دد  فددئ  غ يع دد  إ سددل   "  لتزدد  عدد  لعيددل و  لعدد يعئ لععألفددئ توجدد  لإلقددب لعق ددليلت"
إعدد     لتالق دد   ل ددقنلدل   ش3ي لعقددلعئ ضددأليين تحدد يأل لعدد يا لممددألت مدد  لعميددل أل لعمبقمدد  ع ددل عحددألبشقمدد  لعسددلد يل

يذعدددك يغدددد     ع ل  دددل )لعطدددألا  شبعثنددده حدددوا لإل ددد لي قوجدددود حيدددوا  عغدددلم ت دددد لعقزلمدددل   5412 لملعالمنددد  ععددد ال دددل 

   لعقزلمدلت إج لييدد ش ي ي لعق لي دللععألفدئ   دلبحكددد  لبع تنطبد فدئ لالتالق د ش إال    دل   ألفددل  ترد   عددلعمد ع  عل ده( 
 لعد يعئش لعيدل و   فئ علم عمب   تاسثألي   حكلم إال  ئ مل 1907 ععلم ال ل  بلتالق   لعمعن   لمحكلم

 . 9لالتالق   عن ل تعبأل لعقئ عليلع ن لععألف   لعطب ع  يمك  ي و

لعمقعليدد  بلم  ددط  لععسددكألي   لعي دد   فددئ  ددألت لعمحكمدد  ذلت لعمعندد  مزدد دل ش يذعددك مدد  مددبا حكم ددل  سددد
مدل  دياق دلم     بدت إعد  عند مل ذ ش1986يوعثو تمدوق  27يض  ل لعد     د يته فدئ  يلغولفئ   كل لععسكألي يش ه 

 تألترد  قد عك مد  لعمبحد  لعسدلم  ش فـ  دل  ع دمل تحد يأل  ي إشدعلي  أ ب تيومم له كل ت دي       قزي   عغلم فئ   
 .  19075ال ل  لعالمن  ععلم  بلتالق   لعمقمال ميلعا  عم لدئ لعيل و  لع يعئ لإل سل ئ 

 56 يمددد لتالق ددد  جن ددد  لمي دددع لعمم  علددد ذلت لعي ددد  ش عدددد  مندددع تسدددزثل لعوال دددلت لعمقحددد ن عقحاظدددلت  يفدددئ
عدددد  ت ددددز ع لعمزموعددددلت  ي  تردددد    ي  تالق ددددلتشتلددددك لال لحقددددأللم إعدددد  عوت ددددللعمحكمدددد  مدددد  د 5494 غسددددط  اب 

ين ددع مدد   لالعقددزلم   دد ل لميعدد  التالق ددلت جن دد  لمي ددعش م عمددلدنلعنددزل  علدد  مددألا  حكددلم ل ئفدد لعم ددليكث لمشدديلص 

                                                

 .لع يع   لعع ا عمحكم  لم ل ئ لعنظلم م  32 لعملدن: ل ظأل. 5

 .42 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 6

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 3
 .391-334 ص

 .1ص  لق ش مألجع شثقل ش فل سل : ل ظأل. 9

 .لعموضع  ا  لعسلق ش لعمألجع: ل ظأل. 1
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لعم لدئ لععلم  عليل و  لإل سل ئش كمل عد ت لعمحكمد  لعم دلدئ لم ل د   لععلمد  عليدل و  لإل سدل ئ لعقدئ ت دمنق ل لعمدلدن 
تقعلددد  بلعحددد  لمد ددد  مددد  لعمعلملددد     دددلق دددلش كو  لالعقدددزلملعم دددقألك  التالق دددلت جن ددد  م دددلدئ يقعدددث  علددد  كدددل لعددد يا  3

لع دل فدئ حلعدد  ق دلم  دزل  مسدل  عدد   عده  دلبع ديعدئ فدئ  يلضددئ  حد  لم دأللا لعسدلم   لعمقعل دد نش لإل سدل    لعولجد  إت 
فدددث د  فدددأللد لعيدددولت لعمسدددلح  لعددد ي   عيدددول عدددن د  للعددد ي  ال   دددقألكو  م لشدددألن فدددئ لمعمدددلا لعع لر ددد ش بمددد شددديلصلم ـ فددد

   تمثثددز  ي    ددلحق دش يلمشدديلص لععددلجزي  عدد  لعيقددلا بسددب  لعمددألم  ي لعزددألح  ي لالحقزددلق  ي     ددب  امددألش د
 .5ضلي م   ب  كل 

جن دددددد  قو ددددددا مل تعكسددددددل  لعيددددددل و   لق ددددددلتتألكثددددددز لعمحكمدددددد  فددددددئ حكم ددددددل علدددددد  مددددددلدتث  مدددددد  لتا ييغددددددد
بلعطب عدددددد  لععألف دددددد  التالق ددددددلت  سددددددلردتُ  لعحكددددددد   عموم دددددد   دددددد لغ   إال ل شلعم ددددددقألكق 3ي 5 تددددددل لدي مددددددل لعم شلععألفددددددئ

 .6جن    ي عمغلب   لععظم  م   حكلم ل عل  لم ل
ش ذكددددألت لعمحكمدددد  فددددئ ي ي ددددل لال ق دددددلي  6119مددددل يقعلدددد  قق ددددثث  لعزدددد لي لععددددلقا لإل دددددأللرثلئ عددددلم  يفددددئ

يمعلملددددددد   لالحدددددددقباي دددددددلو   دددددددولت  لالحدددددددقباشلعول عددددددد  تحدددددددت  لعم دددددددلدئ لعقدددددددئ حددددددد دت  ألييددددددد  إدلين لم دددددددلع د   
كم ددددلدئ إ سددددل    تنطبدددد  علدددد  لم ددددلع د لعقددددئ تيددددع تحددددت لالحددددقباش ي دددد   لعمدددد  ثث  فددددئ  دددد ه لم ددددلع د   دددد حت عألفددددل  

لميلضددددددئ لعالسددددددطثن       لعيددددددل و  لعدددددد يعئ لإل سددددددل ئش يذعددددددك بلعق ددددددلي فددددددئ ننددددددت فددددددئ لتالق ددددددلت ال ددددددل  يجن دددددد  ي 
لعمحكمددددد  علددددد  عددددد م تو ددددد  لعحمل ددددد  لعقدددددئ توفأل دددددل لتالق دددددلت حيدددددوا  ي كددددد ت شلإل دددددأللرثلئ قباحددددديل عددددد  تحدددددت لال

يلعقبدددددألت  ت دددددثث  لعزددددد لي  ش3فدددددئ حلعددددد  لعصدددددألل  لعمسدددددل  ل دددددقمأللي للإل سدددددل  إال فدددددئ حدددددلالت لعطدددددوليئ لعو ن ددددد ش ي 
حيدددددوا لإل سدددددل ش كو ددددده  عثددددد  حأليددددد    و  لعددددد يعئ لإل سدددددل ئ ي دددددل ل و  عولج دددددلت إ دددددأللرثل بموجددددد  لعيددددد   دددددكل مأل دددددل  

مدددد  لعع ددددد  لعددددد يعئ علحيدددددوا  56لعقزددددولا بلعنسددددد   إعددددد   ددددكل  لميلضدددددئ لعالسدددددطثن  ش يلعحددددد  لعدددد   ضدددددمنقه لعمدددددلدن 
لعم   دددددد  يلعس ل دددددد  ش كمددددددل  عثدددددد  حأليددددددلت لععمددددددل يلعصددددددح  يلعقعلدددددد دش لعقددددددئ  دددددد  علث ددددددل لعع دددددد  لعدددددد يعئ علحيددددددوا 

ميلعاددددد   ش9وغأللف ددددد د م لتت ددددثث  لعزددددد لي يمددددل ينطدددددو  عل دددده مددددد  تغثثددددأل  لال قصددددلد   يلالجقملع ددددد  يلعايلف دددد ش ييعقبدددددأل

                                                

 .654 ص  لق ش مألجع ش(5445-5492)... يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 5

 .2ص  لق ش مألجع شثقل ش فل سل : ل ظأل. 6

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 3
 .396-395 ص

 لعيددل ألنش لععأل  د ش لعن  دد  دلي ش(قد ي  ) لعط عدد  لع يع د ش لععدد ا محكمد   مدلم لععددلقا لعزد لي   دد   لمشدعلش لعلدده عبد : ل ظدأل. 9
 علرقدلبش لععلمد  لعمصدألي  لع ثئد  ش(قد ي  ) لعط ع  لعمو ألش يمزلسه لع يعئ لمم   ل مل ش محمود: يل ظأل ش22ص ش6112
 . 511-519ص ش6112 لعيل ألنش
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ققألحثددددل  لالحددددقباديعدددد    ددددلممدددد  لتالق دددد  جن دددد  لعأللبعدددد ش لعقددددئ تددددن  علدددد  عدددد م جددددولق ق 94مدددد  لعمددددلدن  2علايددددألن 
 .  5لعقئ تحقل ل ئ ي  يل  كل  م  ثث  إع  لميلض

يلعس ل ددددد   يلعع ددددد  لعددددد يعئ علحيدددددوا  ل ط دددددلا لعع ددددد  لعددددد يعئ علحيدددددوا لعم   ددددد     إعددددد لعمحكمددددد   يملصدددددت
علددددددد    دددددددل لت لع يعددددددد   5424يلتالق ددددددد  حيدددددددوا لعطادددددددل ععدددددددلم  5422لال قصدددددددلد   يلالجقملع ددددددد  يلعايلف ددددددد  ععدددددددلم 

 دددددلم  حسددددد  علمحكمددددد  فدددددئ حمل ددددد  حيدددددوا لإل سدددددل  يحيدددددوا لعطادددددلش   لعدددددو نئش ي دددددو مبددددد  إ ل م دددددلمدددددلي  حددددد يد 
 ق زددددد   يعسدددددلط  ديعددددد  غثدددددأل ديعقددددده بسدددددب   زألتددددده إعث دددددل   لضدددددععلمدددددول   لعميددددد د فدددددئ ديعقدددددهش يكددددد عك علمدددددول   لعي

 .  6الحقبع ل إ ل د ديعقه لعقئ  ي د فث ل
إ ددددددأللرثل ملزمدددددد  قوضددددددع حدددددد     يقعددددددليم مددددددع لعيددددددل و  لعدددددد يعئش ي  يت ددددددثث  لعزدددددد ل   لعمحكمدددددد   يلعقبددددددألت

قبنلرددددده فدددددئ  ال ق لكلت دددددل عليدددددل و  لعددددد يعئش ي دددددئ ملزمددددد  بدددددأ  تو ددددد  علددددد  لعادددددوي  عمدددددلا ت دددددثث  لعزددددد لي لعددددد   تيدددددوم
لإل  ددددددلرئ  للميم لعالسددددددطثن   لعمحقلدددددد ش بمددددددل فث ددددددل لعيدددددد س لع ددددددألق   يمددددددل حوع ددددددلش ي   تارددددددك علدددددد  لعاددددددوي لع  كدددددد

  لمقددددده ع ددددد ل لعغدددددألمش كمدددددل حملدددددت لعمحكمددددد  جم دددددع لعددددد يا لم دددددأللا فدددددئ لتالق ددددد  جن ددددد  لعأللبعددددد  لعمقعليددددد    لعددددد 
قأللم ددددددددل عمثاددددددددلا لممددددددددد لعمقحدددددددد ن ش مددددددددع لح5494اب  غسددددددددط   56بحمل دددددددد  لعمدددددددد  ثث  ي ددددددددت لعحددددددددألب لعمميمدددددددد  

يلعيدددددددل و  لعددددددد يعئش كالعددددددد  لمقادددددددلا إ دددددددأللرثل عليدددددددل و  لإل سدددددددل ئ لعددددددد يعئ علددددددد  لعنحدددددددو لعدددددددوليد فدددددددئ لالتالق ددددددد ش يي ت 
ين غددددددئ عممددددددد لعمقحدددددد نش يال  دددددد مل لعزما دددددد  لععلمدددددد  يمزلدددددد  لممدددددد ش لعنظددددددأل فددددددئ مددددددل يلددددددزم مدددددد     دددددده مدددددد لعمحك

 .3عنلت  ع  ت ثث  لعز لي يلعنظلم لعمألت   بهإجأللملت  مألت إل  لم لعوضع غثأل لعيل و ئ ل
لعصدددددددلدي  ل دددددددقي لم لب دددددددأ  م دددددددأليع   لعق  يددددددد  بلم دددددددلح  لعنوييددددددد   ي  لال ق دددددددلي  لعمحكمددددددد   ي   يفدددددددئ

 يالرحق ددددددلش 5412لععألفددددددئ التالق دددددد  ال ددددددل  لعأللبعدددددد  ععددددددلم  لعطددددددلبع علدددددد  لعقأكثدددددد ش  عددددددلدت لعمحكمدددددد  5442عددددددلم 
 لميا لإلضددددددلفئ لعبأليتوكددددددواي  ش5492 سددددددن لإلبددددددلدن لعزملع دددددد  ع يلتالق دددددد  ش5494 سددددددن جن دددددد  ع لتالق ددددددلت علدددددد ي 

                                                

 لميعد ش لعط عد  ي صدوصش ديل دلت لع يع د  لعع ا محكم  فقوت  لإل أللرثلئ لععلقا لعز لي شيامألي    ل د فوق       : ل ظأل. 5
 .526ص ش6112 قثأليتش لععأل   ش لعوح ن ديل لت مألكز

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 6
 .396 ص

 لعالسددطثن   لميم فددئ جدد لي ت ددثث  عدد  لعنلشددئ  لعيل و  دد  لآلسددلي ب ددأ  لع يع دد  لععدد ا محكمدد  عاقددوت  لعرلمددل لعددن : ل ظددأل. 3
 .A/ES-10/273: بلعوس ي  لعمحقل ش
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 عيددددددل و  لإل سددددددل ئ تماددددددل بلم ددددددلس ل  يعئلعمحكمدددددد  إعدددددد     مزموعدددددد   ولعدددددد  لعيددددددل و  لعدددددد يذ بددددددت ش54225 ععددددددلم
 .6ييدت فئ لالتالق لت لعقئ تينن ل    لع   لع يعئ لععلم لععألفئش ف ب  

لعدددد    ييدتدددده لتالق ددددد  ال ددددل  لعال  ددددد   ش3مييييي رتن  شييييير لعمحكمددددد  علدددد  لعق ددددلي   كدددد ت لال ق دددددلي   لعددددأل   ذلت يفددددئ
مدددددد  لعيدددددل و  لعددددد يعئ لععألفددددددئش يتنليعدددددت لعمحكمدددددد   زمل  ش جددددد5244لعمقعليددددد  بيدددددول ث  لعحددددددألب لعبأليددددد  ي عأللف دددددل ععددددددلم 

ش 5422مددددد  لعبأليتوكدددددوا لالضدددددلفئ لميا ععدددددلم  5مددددد  لعمدددددلدن  6عل دددددألف لعقدددددئ ييدت فدددددئ لعايدددددألن  ياددددد لعصددددد غ  لعح 
لعددددد   يدددددن  علددددد     " ظدددددل لعمددددد  ثو  يلعميدددددلتلو ش فدددددئ لعحدددددلالت لعقدددددئ ال يدددددن  علث دددددل فدددددئ  ددددد ل لعبأليتوكدددددوا  ي 
فدددددئ    لتادددددلا ديعدددددئ امدددددألش تحدددددت حمل ددددد  ي دددددلطل  م دددددلدئ لعيدددددل و  لعددددد يعئش كمدددددل ل دددددقيأل علث دددددل لععدددددألا يم دددددلدئ 

فدددددئ  لقل ددددد  لع دددددألف علقطبثددددد  عددددد   بلإلمكدددددل  لع دددددك    دددددهيعددددد ت لعمحكمددددد   ش9لال سدددددل    يمدددددل  مل ددددده لع دددددمثأل لععدددددلم"
تأكثددددد  ل  فدددددئكو ددددده ي دددددثل  فعلعددددد  عمعلعزددددد  لعقطدددددوي لعسدددددأليع علقين ددددد  لععسدددددكألي ش ي دددددو مدددددل ل دددددقن ت عل ددددده لعمحكمددددد  

                                                

1. Louise Doswald-Beck, International humanitarian law and the Advisory Opinion of the 

International Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons, 
International Review of the Red Cross, 1997, IRRC No. 316, p. 36-37. 

 .41 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 6

 لعسدبم مدمتمأل فدئ لعألي دئ لعمند يب مدليتنز فأليد ييك لم دقلذ إع   س   لال د ق  ل  مئ: Martens Clause مليتنز شألف. 3
 علدد  لالتاددلا فددئ لعسددبم مددمتمأل فددئ لعمندد ي و   ف ددل مددل بعدد  لع ددألف ذعددك مددليتنز ذكددأل ي دد  5244 عددلم ال ددل  فددئ لعمنعيدد 
       زدد  ل دده تددألت  لعربددألت  لععسددكألي  لعدد يا كل ددت ي دد  لالحددقبا  ددولت ضدد  لعسددبح   دد ألي   لعدد ي  لعمدد  ثث  مألكددز مسددأع 
  زد  ل ده ي ت لعصدغثألن لعد يا   س  حدث  فدئ لإلعد لمش ععيو د   ي دعو    ظلمثث  غثأل جنودل   قو ا د لعم  ثو    مالم  علمل

 لالتالق دلت إ  إال بلعد لت لعيدبا  د ل عحدل لم دل فدئ حدألي لع دألف إ  لعألغد يعل   ظلمثث ش محلي ث  قو ا د معلملق د
 5412 عدلم ال دل  لتالق د  دي لجد  عل ده  صدت حثد  ميقلاد ش ي أشدكلا عل ده  صدت الح  ي ت فئ ي ألت لعقئ لإل سل   

 لعمددولد يفددئ لعحددألب ضدحل ل حمل دد  ب ددأ  5494 ععددلم لمي عد  جن دد  لتالق ددلت يكدد عك لعبأليد ش لعحددألب ي عددأللا  ددول ث  ب دأ 
 ي د  لعأللبعد ش لإلتالق د  مد ( 512)ي لعالعاد  لإلتالق د  مد ( 596)ي لعال  د  لإلتالق د  م ( 26)ي لميع  لإلتالق   م ( 23)

 يلمثددألل   لع ي لجدد  فددئ لعاددل ئ لعبأليتوكددوا يكدد عك ش(6ا 5م)لعمددلدن فددئ 5422 ععددلم لميا لإلضددلفئ لعبأليتوكددوا كدد عك عل دده
 لع دألي ماأل د  لعق لي دل  مكد  معثند  تيلث  د    لح  ل قعملا تيثث   ي حظأل ب أ  لعمقح ن لممد إتالق   دي لج  عل ه  صت

 .لمسأل ع ولر    ي
 ش6112 لعيدددل ألنش لع دددألياش دلي لميعددد ش لعط عددد  لعددد يعئش لإل سدددل ئ لعيدددل و   ع يل ددد  مددد مل بسدددثو ئش شدددألي  محمدددود. د: ل ظدددأل

 . 92ص

 .559-555 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 9
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علددددد     م دددددلدئ عليددددددل و  لإل سدددددل ئ لم ل دددددد   تظدددددل منط يدددددد  علددددد  جم دددددع لم ددددددلح  لعز يددددد ن بمددددددل فث دددددل لم ددددددلح  
 .  5لعنويي 

فدددددئ لعبرحددددد  لعمألفيددددد    دددددمن لعيولعددددد  لإل سدددددل    لعمق  "  ددددد  يجددددد ت  ويغذكدددددألرت لعمحكمددددد  بدددددأ  "محكمددددد   ويمبددددد كمدددددل
ش ي دددددد    ألت ددددددل جم ددددددع لممددددددد لعمقم  دددددد  يلعقبألت ددددددل تاسددددددثألي  عيددددددول ث  ي عددددددأللا 5412 عددددددلمالتالق دددددد  ال ددددددل  لعأللبعدددددد  

لإل سدددددل ئ يمددددد ت  بدددددوا لعمعل ددددد لت  يدددددل و  محكمددددد  لععددددد ا لع يع ددددد  إعددددد    : "لعقيندددددث  لعول دددددع عل ملصدددددتي  شلعحدددددألب
 شموجددددودن فددددئ مولسثدددد  لعقينددددث   ددددتعدددد  عدددد م ل ددددقي لم لعبنددددود لعمقعليدددد  بلإلشددددعلي لعقددددئ كل لتزدددد  عدددد  ذعددددكش ف ددددب  لعن

لعددددد يعئ بمزموعددددد  مددددد  لعيولعددددد  لعقعل   ددددد  لعقدددددئ كل دددددت غلعبثق دددددل لععظمددددد   ددددد    ددددد حت عألف ددددد   ع ددددد   مددددد  لعمزقمددددد
 .  6"م ل  بلعاعل يتعك  لعم لدئ لإل سل    لعمعقألا ق ل علع

 طبيعة اآلمرة لقواعد الق  ون الدولي اإل س  ي:على ال تأك ده  .2
 فددددئيجددددود  ولعدددد    ل دددد     اقددددألمما ددددوم لعيولعدددد  لآلمددددألن تيلثدددد  ل  بارددددألن لعنظددددلم لعدددد يعئ لععددددلم لعدددد     ليتدددد   

لآلمددددألن علمددددألن لميعدددد  فددددئ يس يدددد   لعيولعدددد تددددد تعأليدددد   ي دددد لعمزقمددددع لعدددد يعئ ال تسددددقط ع لعدددد يا  ي دددد ل  ي ميلعاق ددددلش 
 .3حوا  ل و  لعمعل  لت 5424ععلم  ثثنلم  لتالق   ف 13عملدن ديع   م  مبا ل

لإل سدددددل ئش  ي  عئعيولعدددد  لعيدددددل و  لعدددد ي  مددددألنعلدددد  لعطب عددددد  لآل علقأكثددددد محكمددددد  لععدددد ا لع يع دددد   حأل ددددت ي دددد  
  يس يددددد ي صدددددل  ددددد ل لت ميقلاددددد   فدددددئتدددددألت    يلعقدددددئلعولج ددددد  علددددد  لعزم دددددعش  لالعقزلمدددددلتكلعمادددددله د لعمألت طددددد  ق دددددلش 

 ي  عيونلعق  يددددد  بدددددل يمطدددددأل شتيأليدددددأل لعمصدددددثأل ئفددددد وبلع دددددع يحددددد لإل سدددددل  لم ل ددددد  ش  كحيدددددوا   سدددددل ئشبلعيدددددل و  لإل
 .لم لل قي 

جددددو أل   دددد    نددددلن كويفددددو عددددلم  فددددئلآلمددددألن فددددئ حكم ددددل  لعيولعدددد  يا إشددددليلت لعمحكمدددد  إعدددد  فرددددألن  يكل ددددت
لعينددددلنش ي يجبددددت علث ددددل لعقعددددوي  عدددد  لمعغددددلم لع حأليدددد  فددددئ  ل ازددددليلعدددد   حملددددت بموج دددده  ع ل  ددددل مسددددميع    5494

لعميددددألين عمصددددلح  لعمبحدددد  لع يع دددد  ب ددددكل عددددلمش بددددلإلقبغ عدددد   بلعقزلملت ددددللمضددددأللي لعنلجمدددد  عنددددهش كو  ددددل عددددد تقيثدددد  
لعيدددددلرد علددددد   لالعقدددددزلميجدددددود  ددددد ه لمعغدددددلم فدددددئ م ل  دددددل لإل ل م ددددد  يتحددددد يأل لعسدددددا  لعبأليطل  ددددد  مددددد   مطلي دددددلش ي دددددو 

                                                

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 5
 .393 ص

 .2ص  لق ش مألجع شثقل ش فل سل : ل ظأل. 6

 بأ  دل عدلم ب دكل لعد يعئ لعيدل و   فدئ لآلمدألن لعيلعد ن لعمعل د لتش  دل و   حدوا 5424 ععدلم فثثندل لتالق د  مد  13 لعملدن عألفت. 3
 بيلعدد ن إال تعدد يل ل  ي إبطلع ددل  مكدد  ال  لعدد ن قو ددا ل ككددلش علدد يا لعدد يعئ لعمزقمددع جل دد  مدد  ق ددل يلعمعقددألا لعميبوعدد  لعيلعدد ن"

 ". اسه لعطلبع ع ل لععلم لع يعئ لعيل و   م   مألت 
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علمددددد  معقدددددألا ق دددددل يتملث دددددل قددددد د لإل سدددددل    يتطبددددد  فدددددئ قمددددد  لعسدددددلد يلعحدددددألبش يلعقبدددددألت لعمحكمددددد  لحقدددددأللم  ئم دددددلد
لع يع ددددددد ش عددددددد عك حملدددددددت لعمحكمدددددددُ  قأليطل  دددددددل مسدددددددميع     دددددددلتتيدددددددوم عل ددددددده لععب جو أليدددددددل   لعسددددددد لدن لإل ل م ددددددد    ل دددددددل  

 .  5ل ق لك ل علس لدن لإل ل م   مع ل  ل
ميلعاق دددددل فدددددئ جم دددددع  م ل و  ددددد  امدددددألنش  زددددد  علددددد  لعددددد يا عددددد  تردددددو  لعمحكمددددد   ددددد    دددددألت  لعددددد ن ي ددددد عك
لإل سدددددل    لميع ددددد  لعقدددددئ تيدددددوم علث دددددل مصدددددلح  ديع ددددد  م دددددقألك   تلالعق دددددليل   لعحدددددألبش ي  ل ددددد ل   ي ي دددددلت لعسدددددلد 

عددددد  لمعغدددددلم لعمعأليفددددد  فدددددئ م ل  دددددل لال ل م ددددد  يتحددددد يأل لعسدددددا  لمجنب ددددد  مددددد   بدددددلإلعب  لالعقدددددزلمتحدددددقد علددددد  لعددددد يا 
مددددد  حيدددددوا ديا  ال ل م دددددل مغدددددأللم تندددددل ل دددددقعملايقوجددددد  علددددد  لعددددد يا عددددد م  لالعقدددددزلمموجددددد   ددددد ل ميل أل دددددلش ي 

 .6 مألت 
ب ددددأ    دددد   لعقحاظددددلت علدددد  لتالق دددد  منددددع جأليمدددد  لإلبددددلدن  5415لال ق ددددلي  لعصددددلدي عددددلم  ي ي ددددل يفددددئ

عددددد يا حقددددد  ذلت  ب عددددد  عألف ددددد  ملزمددددد  عزم دددددع ل لالتالق ددددد  كددددد ت ف ددددده بدددددأ   ددددد ه  لعددددد  لعزملع ددددد  يلعمعلق ددددد  علث دددددل 
عمددددددل تنطددددددو  عل دددددده جأليمدددددد  لإلبددددددلدن لعزملع دددددد  مدددددد  مسددددددلرأل كبددددددألت  لالتالق دددددد شقدددددد ي     ترددددددو   ددددددألا فددددددئ  دددددد ه 

علزم دددددددع حقددددددد  قددددددد ي   ملزمددددددد لالتالق ددددددد  " حكدددددددلم    لعمحكمددددددد   لعقبدددددددألت شيميلعاددددددد  عليدددددددل و  لعطب عدددددددئ   شعء سدددددددل 
تردددددو  علعم ددددد  لعنطدددددلاش يغألضددددد ل إ سدددددل ئ يح دددددلي   دددددألاش    بموجددددد  لالتالق ددددد ش فيددددد   صددددد  عبتالق ددددد   لالعقدددددزلم

 .3قل  نل  مصلح  علم " ذلت  شمصلع    فولر   ي م لي فألد   يال     يع   عل يا لعمقعل  ن   
يلالعقزلمددددددلت لعددددددوليدن فددددددئ  لعحيددددددوا      دددددد لا ي غددددددأللم لالتالق دددددد  تزعددددددل مدددددد   إعدددددد لعمحكمدددددد   يملصددددددت

حثددددددد       ذي   م دددددد  بلعغدددددد ش مدددددد  ي ددددددو ل ددددددقنقل شإعدددددد  جم ددددددع لعنددددددلس يلعقزلمددددددلت بلعنسدددددد   حيو ددددددل    ر لالتالق دددددد  تعدددددد
يقمادددددل فدددددئ قلدددددوين لإلبدددددلدن لعزملع ددددد  لعمحظدددددوين قو دددددا ل  لالتالق ددددد لعمقألتددددد  علددددد  لعقمدددددلد  لمسدددددأللعمحكمددددد  لعقبدددددألت 

 حظددددألعندددد     يدددد اللالعقددددزلم لعولجدددد  علدددد  لعزم ددددع  أ كمددددل    لعمحكمدددد    ددددألت بدددد شعلدددد  عددددلت  لعزم ددددع  يددددع ل  لعقزلمدددد
لالتالق دددد  بمزمل ددددل يضددددع لالعقددددزلم لعولجدددد  علدددد  لعزم ددددعش بمددددل فددددئ ذعددددك  لكقسددددبتيا مددددل  فحسدددد شلعزملع دددد   لإلبددددلدن

حدددددليعول  مددددد علث دددددلش  ي  لعمحألضدددددث  ددددد ه لعزأليمددددد  لع يع ددددد ش  ي  مألتربدددددئلالعقدددددزلم بلعقيددددد  د إعددددد  لعمحلكمددددد ش  ي تسدددددل د 
 .9ليترلق ل
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فدددددئ مزموع دددددلش بموجددددد   ع يع ددددد مدددددل لعقبدددددأل إ دددددأللي مددددد  لعمحكمددددد  بلعقزلمدددددلت لعددددد يا ح دددددلا لعزملعددددد  ل ي دددددو
 ولعدددددد   لرمدددددد  فددددددئ لعيددددددل و  لعدددددد يعئ لعوضددددددعئش بلعق لي ددددددل لعقزلمددددددلت تقعلدددددد  بمصددددددلح  م ددددددقألك  يعلمدددددد  علمزقمددددددع 

 عيولعدددد مددددلت ليمدددد   دددد ه لالعقزل ياشعندددد  مصددددل  ديعدددد  معثندددد   ي مزموعدددد   ددددغثألن مدددد  لعدددد  تيدددد لعدددد يعئ قألمقددددهش يال 
 .  5لععلعم   لعقئ ت منق ل لتالق   منع جأليم  لإلبلدن لعزملع  

حكددددددد الحدددددد  قثنددددددت لعمحكمدددددد  ب ددددددأ  لعي دددددد   لعمقعليدددددد  ب ددددددألك  قألشددددددلو   علزددددددأل يلإل ددددددلين يلعطل دددددد   يفددددددئ
لعدددددد يا فددددددئ مولج دددددد  ديا  ي ديعدددددد   لعقزلمددددددلتش يجددددددود فددددددليا م ددددددد قددددددث  5421لعمحدددددد يدن )لعمألحلدددددد  لعال  دددددد ( عددددددلم 

فدددددئ مولج ددددد  لعمزقمدددددع لعددددد يعئ بطب عق دددددل  فلالعقزلمدددددلتلعقزلم دددددل  حدددددو لعمزقمدددددع لعددددد يعئ ب دددددكل عدددددلمش    دددددث مدددددألتش ي 
تردددددو  مادددددلي ل قمدددددلم كدددددل لعددددد ياش يذعدددددك عوجدددددود مصدددددلح   ل و  ددددد  ديع ددددد  م دددددقألك  فدددددئ    تردددددو  لعحيدددددوا يلعحيدددددوا 

 يل  يلإلبدددددلدنش يلعنثدددددل بحظدددددأل  عمدددددلا لععددددد كدددددلإلعزلم شلعميلقلددددد  تقمقدددددع بحمل ددددد  يلحقدددددأللم مددددد  لعمزقمدددددع لعددددد يعئ عمومدددددل  
 .6يلعقمثثز م   ب  كل  عب قأل لام  لعح  فئ ع م لعي و  

 
 

يال  عب ق دددددددل شلعددددددد يعئ لإل سددددددل ئ م دددددددلدئ غثددددددأل  لقلددددددد     عددددددد ت لعمحكمددددددُ  لعيولعددددددد  لم ل دددددد   عليدددددددل و  ي دددددد   
بددددددأ  يددددددأليا عميلعاق ددددددلش كو  ددددددل مدددددد  م ددددددلدئ لعيددددددل و  لعدددددد يعئ لععألفددددددئش كمددددددل عدددددد ت ل يكثددددددزن ديع دددددد   عقدددددد ي  زددددددوق ل

  إ سددددل      ل دددد  ش يذعددددك فددددئ لعددددأل   لال ق ددددلي  لعدددد     دددد يته ب ددددأ    دددد   م ددددأليع   لعق  يدددد  بلم ددددلح  لعنوييدددد
 لعقددددددئ مدددددد  شددددددأ  لعنوييدددددد  ل لم ددددددلح ال  زددددددوق ل ددددددقعملا  ـ ددددددهذعددددددك ف  إعدددددد  يل ددددددقنلدل  ش 5442 ي ل ددددددقي لم ل عددددددلم 

 .  3تلك لعيولع  لآلمألن ل ق ل 
 

لعأللبعددددد ش  ن ددددد فدددددئ لتالق ددددد  ج لم دددددأللاعلددددد  عدددددلت  كدددددل لعددددد يا  لعقدددددزلميجدددددود  إعددددد  شدددددليت لعمحكمددددد   كمدددددل
لعقددددئ  صددددت علث ددددل  دددد ه لالتالق دددد ش  ددددولم  كل ددددت  ألفددددل  فددددئ لعنددددزل   لالعقزلمددددلت ي ددددئ بلععمددددل علدددد  تددددأمث  لحقددددأللم 

   ش يلعقبددددددألت 6119ب ددددددأ    دددددد   لعزدددددد لي لععددددددلقا لإل ددددددأللرثلئ عددددددلم  لي  لال ق دددددد م عددددددد تردددددد ش يذعددددددك فددددددئ ي ي ددددددل 
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لالعقزلمددددلت لعقددددئ  ملددددت ق ددددل إ ددددأللرثل  ددددئ م ددددلدئ   ل دددد   امددددألن فددددئ لعيددددل و  لعدددد يعئ ال  صدددد  تزليق ددددلش يماعوع ددددل 
 .5مطل  تزله جم ع  لع يا

 

 : اإلنساني الدولي القانون لمبادئ الموضوعية الطبيعة تطوير في المحكمة دور: ثالثًا
  

 لععي  ددددددد  علمعل ددددددد لت لعق لدع ددددددد  لعسدددددددم  تدددددددألف  موضدددددددوع   بطب عددددددد  لإل سدددددددل ئ لعددددددد يعئ لعيدددددددل و   يقصددددددد 
 بلعماددددل لعمعلملدددد  مبدددد   ييز ددددل لععيدددد ش فرددددألن   ددددلس علدددد   يددددوم ال   دددده حثدددد  مق لدعدددد ش ييلج ددددلت حيو ددددل   ت ددددمل لعقددددئ

 مددددد  يمزموعدددد  لعيل دددد  لعمزل ددددل مدددد  مزموعدددد  ت ددددد لإل سددددل ئ لعيددددل و   فلتالق ددددلت لإل سددددل ئش  لبعدددده بحكددددد يذعددددك
 لعدددد يعئ لعمزقمددددع   ددددأل ق ددددل يلإلمددددبا بأ ددددألهش لعدددد يعئ لعمزقمددددع ح ددددلن ت ددددد لعدددد يعئش لعيددددل و   فددددئ لم ل دددد   لعيولعدددد 

 .6كله
 لعطب عدددد  علدددد  علقأكثدددد  لال ق ددددليي  يايلر ددددل  حكلم ددددل مدددد  مزموعدددد  فددددئ لع يع دددد  لععدددد ا محكمدددد  د قددددت ي دددد 
 عنددددد مل يذعدددددك لعطب عددددد ش  ددددد ه فدددددئ تطدددددويأل إحددددد لث  دددددبثل فدددددئ  دددددعت كمدددددل لإل سدددددل ئش لعددددد يعئ عليدددددل و   لعموضدددددوع  

 علدددد  لعددددوليدن يلعقحاظددددلت لإل سددددل ئش لعدددد يعئ لعيددددل و   ل ق لكددددلت عدددد  لع يع دددد  عمسددددميع  لب يقعلدددد  ف مددددل قدددد عو ل  دعددددت
 .لإل سل ئ لع يعئ لعيل و   لتالق لت

 :اإل س  ي الدولي الق  ون  ا ته ك ت ع  الدولية لمسؤوليةا

 فعلعثدددددد تيدددددلس  حثددددد  ظددددددلم  دددددل و ئش  كدددددل فدددددئ   ل ددددد ل     م ددددد  لعمسدددددميع   لع يعثدددددد  بلعق لي دددددل جدددددزمل   ترمددددد 
ي ددددد   ددددددلم  ظدددددلم لعمسدددددميع   فدددددئ لعيدددددل و  لعدددددد يعئ  ش3لعمسدددددميع   ف ددددده  ولعددددد  ي مددددددو ددددد ل لعنظددددددلم علددددد  مددددد ت   ددددد  

لعقيلثددددددد   علددددددد     لعحيدددددددوا يلالعقزلمدددددددلت لعميدددددددألين فدددددددئ لعيدددددددل و  لعددددددد يعئ ال  مكددددددد  لالحقزدددددددل  ق دددددددل إال بمولج ددددددد  
دعدددددوت لعمسدددددميع   لع يع ددددد  بمنل ددددد   ل ق دددددل  لعقدددددزلم ديعدددددئ يقعلددددد  ق يعددددد   تحأليدددددكم ددددد  ديعددددد    مكددددد فدددددب  شلم دددددأللا

 عددددددألا  الحثدددددد   شع ددددددل مصددددددلح   ل و  دددددد  معقبددددددألن ترددددددو  تلددددددك لعحلعدددددد  ال  فددددددئعدددددد عوت ل محألكدددددد لع يعدددددد    م ش مددددددألت 

                                                

 . 552ص  لق ش مألجع شيامألي    ل د فوق       : ل ظأل -5

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 6
 .613 ص

 مقدددلح ش6154 5 55 عل يل دددلتش لعمصدددأل   لعمع ددد  ش(يلآلسدددلي لععنل دددأل) لع يع ددد  لعمسدددئوع   لعسدددبمش عبددد  مسدددعود. د: ل ظدددأل. 3
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لعارددددألن لعقيلث  دددد  قدددد  ت تقغثددددأل باعددددل لعقطددددوي لعدددد   شدددد  ه   دددد هيعردددد   شفددددئ مولج دددد  لعرلفدددد  عقزلمددددلتلعدددد يعئ ل لعيددددل و  
 .5لعمزقمع لع يعئ

مددددد ت تدددددولفأل لعقدددددئ ُ سثدددددأل فث دددددل تسدددددلؤا عددددد   ي دددددل لمددددد  لع عددددد دلععددددد ا لع يع ددددد  فدددددئ  محكمددددد  ت ظدددددأل  ي ددددد 
تعلدددددد  لممددددددأل  عندددددد      دددددد شلعمصددددددلح  عدددددد ت لعدددددد يا فددددددئ تيأليددددددأل مسددددددميع   لع يعدددددد  لعمنق كدددددد  محكددددددلم لع ددددددألع   لع يع

لع يع ددددد  ضددددد   يع  دعدددددوت لعمسدددددم  عقحأليدددددكإمكل  ددددد  عزدددددوم لعددددد يا علمحكمددددد   يعددددد ديع ددددد  علمددددد ش  لجقملع ددددد بمصدددددلح  
فث ددددل علدددد   دددد     يدددد ن حكددددلم ع ئ ددددليت فدددد شلع يعدددد  لعقددددئ تنق ددددك لعيولعدددد  لعيل و  دددد  لعقددددئ تحمددددئ مزموعدددد  لعمصددددلع 

ل ق دددددل  ديعددددد   مدددددألت  بسدددددب ق دددددل  عحددددد ضدددددألي  قوجدددددود لالدعدددددلم  ددددده ال  حددددد  ع يعددددد   علددددد  أكددددد تلعارددددألن لعقيلث  ددددد ش ف
 عيدددددددل و  علددددددد  ل  يل بلععددددددد إدل ق دددددددللعيولعددددددد  لع يع ددددددد ش  ي  بدددددددلحقأللممحكدددددددلم لعيدددددددل و  لعددددددد يعئش يال    تطلعددددددد  إعزلم دددددددل 

فدددددئ   دددددثقئ لفأليي دددددل لعزنو  ددددد  لعغأل  ددددد  قدددددث  لسثو  دددددل  5426 56 65ققدددددلييخ  ديحكم دددددل لعصدددددل فدددددئيذعدددددك  شلعددددد يعئ
ع  ( عثبثأليلي   .6م  ج   يجنوب لفأليي ل م  ج    مألت )لعقأللضلت  يس

مددددددد  لعيولعددددددد    دددددددل     تطدددددددويل  الحيدددددددل   ي ألتددددددده لمحكدددددددلم لمحددددددد ث علمحكمددددددد ش حثددددددد  ذ بدددددددت إعددددددد     جل  إال
ميدددددل بث  ق دددددلش كلعيولعددددد  لعقدددددئ ت دددددقمل علث دددددل لعمعل ددددد ن لعانلر ددددد  لع يع ددددد  تادددددألم لعقزلمدددددلت مق لدعددددد  فدددددئ مولج ددددد  لع

لعقددددئ ال  زددددوق عغثددددأل   أللف ددددل لعلزددددوم إعدددد  لعي ددددلمش دفلعددددل  عدددد  حيددددو  د يمصددددلعح د لعقددددئ  دددد   مسدددد ل ل ق ددددل  تلددددك 
 لراددددد   مدددددألت مددددد  لعيولعددددد   كدددددو  عزم دددددع لعددددد يا مصدددددلح   ل و  ددددد  فدددددئ ضدددددمل  لحقأللم دددددل بلعق لي دددددل  رددددد لعيولعددددد ش ع

لعددددد يعئ قوجددددده عدددددلمش يذعدددددك بحكم دددددل فدددددئ   ددددد   شدددددألك  قألشدددددلو   علزدددددأل يلإل دددددلين يلعطل ددددد  لعمحددددد يدن  عمزقمدددددت دددددد لع
 .54213)لعمألحل  لعال   ( علم 

 لعدددددددد يا عدددددددد ت لعصددددددددا  ققددددددددولفأل لالعقددددددددأللا  مكدددددددد ش ال بأ دددددددده لعحكددددددددد ذلت فددددددددئ ل ددددددددق يكت لعمحكمدددددددد  عردددددددد 
 قددددددد  ت    ي عددددددد   دددددددمالمش ق دددددددل يقمقدددددددع لعقدددددددئ لعزنسددددددد   إعددددددد  لعنظدددددددأل دي   لال ق لكدددددددلت ضدددددددحل ل بحمل ددددددد  علن دددددددوم
 لع يع دددد ش لع ددددألع   لحقددددأللم ضددددمل  فددددئ لعدددد يا جم ددددع عدددد ت  ل و  دددد  مصددددلح  يجددددود  عبددددأل بمو دددد  حكم ددددل لعمحكمدددد 

                                                

 ش6112 لعيدل ألنش لععأل  د ش لعن  د  دلي ش(قد ي  ) لعط عد  لععدلمش لعد يعئ لعيدل و   ع يل د  مي م  علمألش لع ي   بح. د: ل ظأل. 5
 . 516ص
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 جل دددد  مدددد  إال لع يع دددد  لع ددددألع   بددددلحقأللم لعمطلع دددد   مكدددد  ال   دددده إعدددد  عق ددددثأل لعحكددددد مدددد  امددددأل موضددددع فددددئ عددددلدت
 .  5لعمعنئ عب ق ل  ضحل ل يعل ل ل  كو   لعقئ لع يا

 فددددددئ بلعدددددد عوت  تصددددددل عددددددد    ددددددل إال لعحكدددددددش  دددددد ل فددددددئ لعمحكمدددددد  مو دددددد  علدددددد   ددددددأل  لعدددددد   لعقطددددددوي ييغددددددد
 لعيل و  دددددد  بلعمصددددددلح  لعقأللف ددددددل ي صددددددألت ش"لعحسدددددد   دعددددددوت "  ي" لع ددددددعب   لعدددددد عوت " مسددددددقوت  إعدددددد  لعدددددد يعئ لعي ددددددلم

 لحقأللم دددددل قوجدددددوب لعمطلع ددددد  تزدددددأل   لعقدددددئ لعيلعددددد ن تردددددو   عنددددد مل لعددددد يعئ لعي دددددلم  مدددددلم لعددددد عوت  إ لمددددد  فدددددئ علددددد يا
 .6امألن  لع ن

 لع يع ددددددد  لالعقزلمدددددددلت ي مدددددددل لالعقزلمدددددددلتش مددددددد   دددددددوعث  قدددددددث  لعمحكمددددددد  تاأل ددددددد  لعددددددد يعئ لعايددددددده ل دددددددقل د ي ددددددد 
 لعددددد يعئش لعمزقمدددددع مولج ددددد  فدددددئ لعددددد يا تقحمل دددددل لعقدددددئ لع يع ددددد  يلالعقزلمدددددلت لعانلر ددددد ش لععب دددددلت إ دددددلي فدددددئ لعمنبايددددد 

 عدددددد لعدددد يعئ لعيددددل و   عزندددد  لعقمددددلد فددددئ تبلددددوي مددددل ي دددددو لإل سددددل ئش لعدددد يعئ لعيددددل و   ت ددددمن ل لعقددددئ لالعقزلمددددلت يمن ددددل
  ددددد لا فدددددئ لالعقزلمدددددلت قدددددث  فأل دددددت لعقدددددئ" لع دددددألع   غثدددددأل لع يع ددددد  لمفعدددددلا عددددد  لعددددد يا بمسدددددميع   لعمقعليددددد  لعمدددددولد"

  كدددددددو   لعقددددددئ لالعقزلمددددددلت ي ددددددث  من ددددددلش 96 لعمددددددلدن علث ددددددل  صددددددت لعقددددددئ لم ددددددأللا لعمقعدددددد دن  ي لعادددددددنلر   لععب ددددددلت
 .3من ل 92 لعملدن علث ل  صت لعقئ بأ أله لع يعئ لعمزقمع مصلح  م م  من ل لعغألم

 :اإل س  ي الدولي الق  ون  اتف قي ت على الواردة التحفظ ت

  حكلم ددل تطبثدد   ي تاسددثأل ب ددأ  تاددوي لعقددئ لعمنلقعددلت إحلعدد  علدد  لع يع دد  لإل سددل    لالتالق ددلت بعدد   صددت
 5492 ععددلم علث ددل يلعمعلق دد  لعزملع دد  لإلبددلدن جأليمدد  منددع لتالق دد  لالتالق ددلت  دد ه يمدد  لع يع دد ش لععدد ا محكمدد  إعدد 

 ديي لع يع دد  لععدد ا عمحكمدد  كددل  ي دد  ش5441 ععددلم   ددأل د ي فددأللد لعم ددلجألي  لععمددلا حيددوا  بحمل دد  لعيل دد  يلالتالق دد 
 عدلم لعصدلدي لال ق دلي   ي ي دل مدبا مد  يذعدك لإل سدل ئش لعد يعئ لعيدل و   م دلدئ علد  لعدوليدن لعقحاظلت ب أ  إ زلقئ
 غثدأل ب دكل لعقأكثد   عدلدت لعقدئ علث دل يلعمعلق   لعزملع   لإلبلدن جأليم  منع لتالق   عل  لعقحاظلت      فئ 5415
 .5424 6 61 فئ لعصلدي  أللي ل فئ لع ملا ع حأل لعيلي   لعزألا      فئ م لشأل

 

 ومع قبة مرتكب ه : عيةجريمة اإلب دة الجم   فحةالتحفظ ت على اتف قية مك قضية
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 جأليمدددددد  منددددددع لتالق دددددد  علدددددد  لعقحاظددددددلت   دددددد   فددددددئ 5415 عددددددلم لال ق ددددددلي   ي ي ددددددل فددددددئ لعمحكمدددددد  ي ت
 يا   كاددددددددألش  ي بلعمعل دددددددد ن  ددددددددألا مدددددددد  لعصددددددددلدي لعددددددددقحاس  بددددددددوا إمكل  دددددددد  علث ددددددددل يلعمعلق دددددددد  لعزملع دددددددد  لإلبددددددددلدن

 يقعددددددليم  ال ب ددددددألف لعمعل دددددد نش فددددددئ  ألفددددددل   لعمقحاظدددددد  لع يعدددددد   دددددد ه تعقبددددددأل إذ لم ددددددأللاش بعدددددد  عل دددددده لعقألضددددددت
 لممددددأل  بلقددددهش لعقددددئ لعدددد يا مولج دددد  فددددئ إال  سددددأل   ال لعددددقحاس  دددد ل ي   يموضددددوع لش لعمعل دددد ن غددددألم مددددع لعددددقحاس

 عب لت ددددل فددددئ  مددددل لعدددقحاسش  بلددددت لعقددددئ لعددد يا مددددع عب لت ددددل فددددئ  ألفدددل   لعمقحاظدددد  لعدددد يا لعق دددلي عل دددده يقألتدددد  لعددد  
 .5 ألفل   تعقبأل فب لعقحاس تيبل عد لعقئ لع يا مع

 بعددددد  لعمحكمددددد     حثددددد  لآلمدددددألنش لإل سدددددل    لعيولعددددد  ديل ددددد  فدددددئ  لمددددد    ددددد لبل   ت دددددم   ددددد ل لعمحكمددددد  يي  
 لعقددددئ لمفعددددلا يمعلق دددد  إدل دددد  علدددد  لعمقحدددد ن لممددددد تصددددم د مدددد  لعنلبعدددد  لالتالق دددد  تن دددد  ل لعقددددئ عم دددد لا عألضدددد ل

 إ رددددلي مدددد  لعزأليمدددد   دددد ه عل دددده تنطددددو   عمددددل لعدددد يعئش لعيددددل و   يمسم ددددل كزأليمدددد  لع  ددددألي  لمجنددددلس إبددددلدن إعدددد  تألمددددئ
 لآلدلب عيولعدددددد  يعميلعاق ددددددل بسددددددبب لش لع  ددددددألي  تقربدددددد  ل لعقددددددئ لعزسدددددد م  يلعيسددددددلرأل كلملدددددد ش ب ددددددألي  جملعددددددلت حدددددد 
 : مل  لمقث ش  ق زقث  لعمحكم  عل ه قنت مل يذعك ش6لعمقح ن لممد ي   لا يعأليح

 لعمقم  دددد  لممددددد مدددد  ق ددددل معقددددألا م ددددلدئ  ددددئ لالتالق دددد  علث ددددل ت ددددقمل لعقددددئ لعم ددددلدئ بددددـ  تمالددددت األولييييى
     دددددئ والث  يييييية إعث دددددلش ل  دددددمت  ي لالتالق ددددد   بلدددددت  ددددد  لعمنق كددددد  لع يعددددد  ترددددد  عدددددد يعدددددو حقددددد  ق دددددل لعددددد يا يتلقدددددزم
 يمددددد  علعم دددددل ش  لبعدددددل   ترقسددددد ل  من دددددل لع  دددددألي  تيلددددد    جدددددل مددددد  يلعقعدددددلي   لع  دددددألي  لمجندددددلس إبدددددلدن جأليمددددد  إدل ددددد 

 .3لعنطلا علعم   ترو      من ل  ص ت لالتالق   فئ لم أللا يلع يا لععلم  لعزما   فـ  َسد
 

 تددددددوفثأل  جددددددل مدددددد  يح ددددددليي  ب ددددددألي  غل ددددددلت تحيثدددددد  إعدددددد  ت دددددد ا لالتالق دددددد     لعمحكمدددددد  لعقبددددددألت كمددددددل
 لعغل ددددلت  دددد ه تحيثدددد  فددددـ  عدددد عك يلممددددباش عددددردلب  لمدددد  م ددددلدئ علدددد  يعلقأكثدددد  لع  ددددألش جملعددددلت عوجددددود حمل دددد 
 فدددددئ يقحددددد ث    عطدددددألا  مكددددد  ال عددددد عك لالتالق ددددد ش عوجدددددود  دددددب ل    مادددددل تحيث دددددل ي   علزم دددددعش مصدددددلح   مادددددل لععل دددددل

   س  يلعقبدددددألت يلالعقزلمدددددلتش لعحيدددددوا  قدددددث  عيددددد   تدددددولق   عددددد   ي علددددد يا فألد ددددد   ضدددددأللي  ي مزل دددددل عددددد  ك ددددد ه لتالق ددددد 

                                                

 .662-662 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 5

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 6
 .314 ص

 .662 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 3
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 لعم لعغددددد  تن غدددددئ يال علث دددددلش لالعقدددددأللم  ي لعقحاظدددددلت إقددددد لم فدددددئ لعددددد يا حأليددددد   يثددددد ل  لالتالق ددددد  يموضدددددو  غدددددألم
 . 1من ل لعمألجو يلعغألم لالتالق   موضو  إ  لي إع  تمد     لعقئ لعس لدن بارألن لعقمسك فئ

 :2م  الجرف الق ري لبحر الش قضية
 ش5424 عدددددددلم لع دددددددملا ع حدددددددأل لعيدددددددلي   لعزدددددددألا   ددددددد   ب دددددددأ  حكمدددددددل   لع يع ددددددد  لععددددددد ا محكمددددددد    ددددددد يت

 ع دددددلين  دددددئ  ي مسدددددقيألنش عألف دددد  عيولعددددد  تينثندددددل   تق دددددم  معل دددد ن  حكدددددلم علددددد  لعدددددقحاس جددددولق عددددد م إعددددد  ف ددددده ذ بددددت
 فـ ددددده عألف ددددل   مبدددد      عقبددددأل ال لعمقسددددلي   لع عددددد  مبدددد      ي مددددل لعدددد يعئش عليددددل و   لععلمددددد  لعيولعدددد  مدددد  امددددألن  ولعدددد  عدددد 

 فددددئ يذعددددك لالتاددددلاش  أليدددد  عدددد  لعدددد يعئ لعيددددل و    ولعدددد  ميلعادددد  جددددولق إعدددد  لعمحكمدددد  ي شددددليت عل ددددهش لعددددقحاس  مكدددد 
 .  3معثن    أللا قث   ي مل   حلالت

 

 لعيولعدددد  غثددددأل مدددد  لعدددد يعئ لعيددددل و    ولعدددد  ميلعادددد  علدددد  لالتاددددلا إمكل  دددد    ددددألت  دددد  لعمحكمدددد  ترددددو   ي دددد عك
 لعيولعددددد   بثدددددل مددددد   عددددد  مدددددل كدددددل علددددد  لعدددددقحاس جدددددولق بعددددد م لعميلعاددددد  عما دددددوم يفيدددددل     دددددألتش  ددددد     دددددل كمدددددل لآلمدددددألنش
 لعيولعدددددد   بثددددددل مددددد   ي عألف دددددد   ب عدددددد  ذلت لإل سدددددل ئ لعدددددد يعئ لعيدددددل و   م ددددددلدئ  غلدددددد     ي مدددددل لآلمددددددألنش  ي لععألف ددددد 
  .9من ل لعمألجو يلعغألم لعمعل  ن موضو  ع  مأليجل    مال م ه علث لش لعقحاس إق لم  زوق ال فـ ه لآلمألنش

 الدولي الجنائي: بالقانونالقانونية المتعلقة  دئدور المحكمة في تطوير المبا الثالث: الفرع
 

                                                

 لعيددل ألنش لععأل  دد ش لعن  دد  دلي لعدد يعئش لعيددل و ئ لعنظددلم فددئ لآلمددألن عليولعدد  لععلمدد  لعنظأليدد  لعمزثدد ش عبدد   ددل مل . د: ل ظددأل. 5
 . 613-616ص ش5425

 تح يدد  علدد  ي وعندد ل لعدد  ملي  جليتث ددل مدد  يكددل لالتحلد دد   عمل  ددل قددث   ددزل  بي ددلم تقماددل لع ددملا ع حددأل لعيددلي   لعزددألا   دد  . 6
 ي وعندد ل لعدد  ملي  مدد  كددل   دد يت لع ددأ   دد ل فددئ لتاددلا إعدد  تقو ددل عددد يعمددل لع ددملا بحددأل فددئ من ددل عرددل لعيددلي   لالمقدد لد
 لتالق د  مد  لعسلد د  لعمدلدن مد  لعال  د  لعايدألن فدئ عل ده لعمنصدوص لعمقسدلي ش لع عد  عمبد   يفيدل لعيدلي   لالمق لد تح د  ألليلت
 بأحكلم دل تلقدزم ال ف دئ لالتالق د ش تلدك فئ  ألفل لالتحلد    عمل  ل تر  عد يعمل لعيلي ش بلعزألا لعيل   5412 عسن  جن  
 لع عدد ) مبدد   كددل  إذل ف مددل لعمحكمدد  بحاددت لع يع دد  لععدد ا محكمدد  إعدد  لممددأل  حثددل يعمددل( لعمعل دد لت  سددب  ) بيلعدد ن عمددب

 .لالتالق   ل قعملقه ج ي  مب   ل ه  ي جن   لتالق   عل  لعسلبي  لععألف   لعم لدئ م ( لعمقسلي  
 .44-41ص ش5445-5492 علاقألن يلعاقليتش لمحكلم موجز: ل ظأل

 .631-664 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 3

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 9
 .321 ص
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 لعزنددددلرئ لعدددد يعئ بلعيددددل و   لعمقعليدددد  لعيل و  دددد  لعم ددددلدئ تطددددويأل فددددئ م ددددد ديي لع يع دددد  لععدددد ا عمحكمدددد  كددددل 
 تأيثدددددد  إعدددددد  إضددددددلف  ش6لع يع دددددد  بددددددلعزأللرد لعمقعلدددددد  علم ددددددلدئ لعمحكمدددددد  تطددددددويأل لعز ددددددود تلددددددك  قددددددألق يكددددددل  ش5ياسأللردددددده

 لعددددد   لععدددددلعمئ لعزندددددلرئ لالمقصدددددلص عمبددددد   يفيدددددل   لعيطثدددددألن لعزدددددأللرد عمألتربدددددئ لعي دددددلر   لعمبحيددددد  عمبددددد   لعمحكمددددد 
 :لآلت   لعنيلف فئ إ  لحه  ثقد مل ي و لعو ن  ش علمحلكد لعوال   به تنعي 
 :الجم عية اإلب دة بجرائم المتعلقة الق  و ية المب دئ تطوير: أوال

 جأليمدددد  منددددع لتالق دددد  فددددئ علث ددددل لعمنصددددوص عليولعدددد  لععألفددددئ لعطددددلبع عدددد  لع يع دددد  لععدددد ا محكمدددد  ك ددددات
 ش3لالتالق دددددد  علدددددد  لعقحاظددددددلت   دددددد   ب ددددددأ  5415 عددددددلم فقول ددددددل فددددددئ يذعددددددك علث ددددددلش يلعمعلق دددددد  لعزملع دددددد  لإلبددددددلدن
 يا  ددددل لعمقم  دددد ش لممددددد  ددددألا مدددد  ق ددددل معقددددألا م ددددلدئ  ددددئ لعمعل دددد ن عث ددددل تيددددوم لعقددددئ لعم ددددلدئ    قثنددددت عندددد مل
 عدددددد لعقدددددئ لعددددد يا حقددددد  لالتالق ددددد  ق ددددد ه تلقدددددزم ي ددددد عك ش9لعقعل   ددددد  لالعقزلمدددددلت مدددددلي  حقددددد  لعددددد يا ق دددددل تلقدددددزم م دددددلدئ
 م ددددددلدئ ي  دددددد حت لعدددددد ياش جم ددددددع شددددددمل    إعدددددد  تددددد ييز ل   تو ددددددع فث ددددددل عل دددددده لعمعل دددددد  لعحظددددددأل م  إعث ددددددلش تدددددنظد
    ديعدددد  م دددد  لعممكدددد  غثددددأل يمدددد  يلمحددددولاش لمي ددددلت جم ددددع يفددددئ لعدددد يا جم ددددع  بددددل مدددد  لحقأللم ددددل  زدددد  ملزمدددد 

 .  1لالتالق   فئ  ألفل   ع ست    ل بحز  لإلبلدن عزأللرد ليترلق ل تبألي
 

 لعمقعليددددد  لعي ددددد   فدددددئ لعزملع ددددد ش لإلبدددددلدن معل ددددد ن فدددددئ لعدددددوليدن لعيولعددددد  عألف ددددد  علددددد  لعمحكمددددد   كددددد ت سدددددد
 ضددددد  يلع أل دددددك لعبو دددددن  جم وييددددد  يفعق دددددل لعقدددددئ علث دددددل يلعمعلق ددددد  لعزملع ددددد  لإلبدددددلدن جأليمددددد  مندددددع لتالق ددددد  ققطبثددددد 

 علددددد  لعمليدددد  لالعقددددزلم    علدددد  تأكثدددد  ل مددددبا مددددد   ش5443  ددددن ( لم ددددود يلعزبددددل  ددددأل  ل) يوغسددددبف ل جم وييدددد 
 مددددد  6 ي 5 علمدددددلدتث  يفيدددددل   لعزملع ددددد  لإلبدددددلدن جأليمددددد  بليتردددددلب لعمق مدددددث  لمشددددديلص يمعلق ددددد  بمندددددع لعددددد يا عدددددلت 

                                                

 .596 ص  لق ش مألجع عبث ش محمود ع س . د: ل ظأل. 5

 .325 ص  لق ش مألجع لعمقح نش لممد منظم  يي ا  تطويأل فئ لع يع   لعع ا محكم  ديي لع مأل ش  ل  . د: ل ظأل. 6

 ش5492 56 4 ققددلييخ 621 لعمددأل د بيأللي ددل لععلمدد  لعزما دد  لعقمدد ت ل علث ددلش يلعمعلق دد  لعزملع دد  لإلبددلدن جأليمدد  منددع لتالق دد . 3
 مد    " بأ  دل لعزملع   لإلبلدن جأليم  لعم كوين لالتالق   م  6 لعملدن عألفت ي  . 5415 5 56 ققلييخ لعنالذ حثز يدملت
 - :  د ه بصداق ل دين د   ي عنصدألي   ي لسن د   ي  وم د  عزملعد  لعززردئ  ي لعرلدئ لعق مثأل بيص  ليتربت إذل لعقلع  ش لمفعلا

 عمد ل ش لعزملعد ش إم دل  - . لعزملعد  مد  بأع لم مطثأل ييحئ  ي جس    ذت إعحلا -ب. لعزملع  م   ع لم  قل
. لعزملعدد  دلمدل لم ادلا إ زدلب مندع تسددق  ا تد لقثأل فدألم -د. جزر دل    ي كل دل   لعمددلد  تد مثأل د ق دل يدأللد ما  د   عظدأليا

 ". مألت  جملع  إع  عنونش لعزملع ش م    الا  يل - د

 لعزندلقئش  ل دأل غدلق   محمد : يل ظأل ش5445-5492 لع يع  ش لعع ا محكم  ع  لعصلدين يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز. 9
 .554ص ش6151 قثأليت لعحيوق  ش لعحلبئ من ويلت لميع ش لعط ع  لععلمش لع يعئ لعيل و   ضوم فئ لإل سل ئ لعق مل

 .515ص  لق ش مألجع عبث ش محمود ع س . د: ل ظأل. 1
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 فدددددئ ي دددددلرد ل ل م دددددل ش محددددد د غثدددددأل لعقدددددزلم  دددددو ش5492 ععددددلم علث دددددل يلعمعلق ددددد  لعزملع ددددد  لإلبدددددلدن جأليمددددد  مندددددع لتالق دددد 
 .5لالتالق   عيولع  لععألفئ لعطلبع عل  ي ا مل ي و  ولمش ح  عل  يلع لملئ لع يعئ لعنزل  حلا

 

 لعي ددددد   فدددددئ حكم دددددل فدددددئ يذعدددددك امدددددألنش  ولعددددد  علددددد  تنطدددددو   لإلبدددددلدن معل ددددد ن    لعمحكمددددد  لعقبدددددألت كمدددددل
     كدددددد ت حثدددددد  ش54216 عددددددلم( لعال  دددددد  لعمألحلدددددد ) لعمحدددددد يدن يلعطل دددددد  يلإل ددددددلين علزددددددأل قألشددددددلو   ب ددددددألك  لعمقعليدددددد 

 لععددددد يل   عمدددددلا يضدددددع علددددد  لعمعل دددددأل لعددددد يعئ لعيدددددل و   فدددددئ لعمادددددلا  دددددبثل علددددد  تنصددددد ش لعمطليددددد  لعيولعددددد   ددددد ه
 منددددع لتالق دددد  ققطبثدددد  لعمقعليدددد  لعي دددد   ب ددددأ  5442 عددددلم لعصددددلدي حكم ددددل فددددئ سددددد لعيددددل و ش إ ددددلي مددددلي  يلإلبددددلدن
    علدددددد  ش(لالقق لر دددددد  لعدددددد فو ) ييوغسددددددبف ل يلع أل ددددددك لعبو ددددددن  قددددددث  علث ددددددل يلعمعلق دددددد  لعزملع دددددد  لإلبددددددلدن جأليمدددددد 

  مأل ددددددل فددددددئ لعمبدددددد   علدددددد  لعقأكثدددددد  ي عددددددلدت ش3امددددددألن  ولعدددددد   ددددددئ لإلبددددددلدن معل دددددد ن فددددددئ لعمحدددددد دن يلعحيددددددوا  لعولج ددددددلت
 لعقدددددد كثأل  عددددددلدت  دددددد  يلع أل ددددددكش لعبو ددددددن     بلعق ددددددلي: "بيوع ددددددل لعي دددددد  ش ذلت فددددددئ 5442 56 52 فددددددئ لعصددددددلدي
  ددددددلق  مددددددألا     بددددددأ   ل و ددددددل   لعقألفددددددت لم ددددددأللا ي   لإلبددددددلدنش معل دددددد ن عدددددد  لعنلتزدددددد  علولج ددددددلت لآلمددددددألن بلعصددددددا 
 تسددددق  ا كو  ددددل ش"لعمعل دددد ن ع دددد ه امددددأل عيددددألا  كمبددددألي ُ سددددقعمل    لمحددددولا كددددل فددددئ  مكدددد  ال لعمدددد كوين علمعل دددد ن

 لإل سددددددل  حيددددددوا  الحقددددددأللم   ل دددددد    ولعدددددد  لعيولعدددددد   دددددد ه لعق ددددددلي مددددددبا مدددددد  لعدددددد يعئش لععددددددلم لعنظددددددلم عدددددد  لعدددددد فل 
 .  9يحمليق ل

 

 مادددددل ليتردددددلب عمندددددع ي دددددع د فدددددئ مدددددل بلتيدددددلذ لم دددددأللا علددددد  يلضدددددحل   لعقزلمدددددل    ندددددل     لعمحكمددددد  ي ثندددددت
 لعي دددددد   ب دددددأ  5443 9 2 ققدددددلييخ لعصدددددلدي لعمم قددددد  بلعقددددد لقثأل  مأل ددددددل فدددددئ يذعدددددك لعمسدددددقيبلش فدددددئ لمعمدددددلا  ددددد ه

  دددددددأل  ل) ييوغسددددددبف ل يلع أل ددددددك لعبو ددددددن  قدددددددث  علث ددددددل يلعمعلق دددددد  لإلبددددددلدن جأليمددددددد  منددددددع لتالق دددددد  ققطبثدددددد  لعمقعليدددددد 
 فددددئ بددددلعح  تددددألت   م  ددددل عءعغددددلمش  لقلدددد  غثددددأل لإلبددددلدن معل دددد ن فددددئ يلعولج ددددلت لعحيددددوا  يلعقبددددألت ش(لم ددددود يلعزبددددل
 كمددددل جملع دددد ش إبددددلدن جددددأللرد تماددددل  عمددددلا ليترددددلب بعدددد م لعدددد يا تلقددددزم عدددد عك يلحدددد ش عاددددألد يعدددد   لعنددددلس عزم ددددع لعح ددددلن
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 ميلعاددددد  لعمحكمددددد  عددددد ت كمدددددل ش5لمحدددددولا جم دددددع فدددددئ ليترلق دددددل علددددد  يلعمعلق ددددد  لعزدددددأللرد  ددددد ه مددددد  بلعو ل ددددد  تلقدددددزم
 لع يع دددد ش لعزنلر دددد  لعمسددددميع   إ يددددل   سددددقوج  مَزألمددددل   لمقنلعددددل   ي مع ددددلش لإلبددددلدن جأليمدددد  مدددد  بلعو ل دددد  عولجب ددددل لعدددد يا

 لعمحكمدددد ش حكددددد  يقصددددأل يعددددد ش6 ددددولم حدددد  علدددد  يموياث ددددل يحكلم ددددل  ثئلت ددددل  عمددددلا عدددد  لعدددد يا مسددددميع   يتقحيدددد 
 قندددد  كددددل تاسددددثأل فددددئ لعحكددددد   دددد   قدددددل فحدددددس ش إعث ددددل لعمألفوعدددد  لالدعددددلملت علدددد  لعددددألد علدددد  لعيددددد    بيصددددوص

 .3يف م دل لممدوي جدبم فئ   س د لالتالق   قنود تاسثأل    لعمحكمد  مد  لعقيدلدل   لالتالق  ش قنود م 
 

 :الحرب بجرائم المتعلقة الق  و ية المب دئ تطوير: ث  ي 
  

 فاددددئ ش9لعحددددألب بزددددأللرد لعمقعليدددد  لعيل و  دددد  لعم ددددلدئ مدددد  عدددد د تطددددويأل فددددئ لع يع دددد  لععدددد ا محكمدددد   ددددل مت
  كدددددد ت ش5442 عددددددلم ل ددددددقي لم ل فددددددئ لعق  يدددددد   ي لعنوييدددددد  لم ددددددلح  ل ددددددقعملا م ددددددأليع   ب ددددددأ  لال ق ددددددلي   ي ي ددددددل
 ش1لإل سدددددددل  بحمل ددددددد    ل ددددددد مل يقمادددددددل لعسدددددددَ ي  لإل سدددددددل ئ لعددددددد يعئ يلعيدددددددل و   لإل سدددددددل  حيدددددددوا  قدددددددث  لعقرلمدددددددل علددددددد 

    ي كدددددد ت  ددددددولمش حدددددد  علدددددد  يلعحددددددألب لعسددددددلد ي ددددددت فددددددئ تطبدددددد  لإل سددددددل  حيددددددوا   ولعدددددد     لعمحكمدددددد  يلعقبددددددألت
 لعحدددددد  تعكدددددد  5494 ععددددددلم لمي ددددددع جن دددددد  لتالق ددددددلت مدددددد  لعم ددددددقألك  3 لعمددددددلدن فددددددئ علث ددددددل لعمنصددددددوص لعيولعدددددد 
 .2لعمسلح  لعنزلعلت كل فئ لعمطب  لمد  

 فدددددددئ لععسدددددددكألي  يشددددددد   لععسدددددددكألي  لم  دددددددط    ددددددد   جدددددددو أل ب دددددددأ  5422 عدددددددلم لعصدددددددلدي حكم دددددددل فادددددددئ
 لعمقحدددددد ن لعوال ددددددلت م ددددددليك     لعمحكمدددددد  ي ت ش(لممأليك دددددد  لعمقحدددددد ن يلعوال ددددددلت   كددددددليلغول قددددددث ) يضدددددد  ل   كددددددليلغول

  دددددألا مددددد  لعمألتر ددددد  بلمفعدددددلا  لمدددددت لعقدددددئ  دددددئ لعمقحددددد ن لعوال دددددلت العق دددددلي ترادددددئ ال لعردددددو قأللش  دددددولت دعدددددد فدددددئ
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 فألضدددددت  ي  مدددددألت بأ  دددددل عليدددددوا ترادددددئ ال كمدددددل   كدددددليلغولش فدددددئ لععسدددددكألي  يشددددد ه لععسدددددكألي  لم  دددددط   سندددددلم لعردددددو قألل
  ددددددد ه ي     كدددددددليلغولش ذكدددددددألت مدددددددل حسددددددد  لإل سدددددددل ئش لعددددددد يعئ يلعيدددددددل و   لإل سدددددددل  عحيدددددددوا  ميلعاددددددد   فعدددددددلا ليتردددددددلب
 لعمسددددددميع   إ ددددددأللي  مكدددددد  ال ي دددددد عك لعمقحدددددد نش لعوال ددددددلت ي لبدددددد  مددددددلي  لعرددددددو قألل  ددددددولت ليتربق ددددددل ترددددددو    دددددد  لمعمددددددلا
 ليتربددددت لعقددددئ لععسددددكألي  يشدددد ه لععسددددكألي  لععمل ددددلت علدددد  لعاعل دددد  ي لقق ددددل تابددددت عددددد مددددل لعمقحدددد ن علوال ددددلت لعيل و  دددد 

 .5لال ق لكلت تلك مبع ل
 ج يدددد ل   مبدددد      دددد ل حكم ددددل فددددئ  يجدددد ت  دددد  لعمحكمدددد      ددددو لميا: جددددل بث  مدددد    م دددد  لعحكددددد ع دددد ل يكددددل 

  دددو قدددل دلمل دددل   يال ديع دددل    كددد  عدددد   ددده   دددلس علددد  لعندددزل  ك ادددت عنددد مل لعمسدددلح  لعنزلعدددلت  دددل و    ولعددد  مزدددلا فدددئ
 لم  دددددددط  عددددددد  لممأليك ددددددد  لعمقحددددددد ن علوال دددددددلت إدل قددددددده مدددددددبا يمددددددد  لعمحكمددددددد  حكدددددددد    يلعادددددددل ئ ش6ميدددددددقل   دددددددزل 

 تددددددد مب   كدددددددل  تددددددد مل ل بدددددددأ  يتددددددد يع ل لعمقحددددددد ن لعوال دددددددلت عددددددد فو  ييده   كدددددددليلغولش فدددددددئ لععسدددددددكألي  يشددددددد   لععسدددددددكألي 
 تددددد ي     يلعقبدددددأل لإل سدددددل ش حيدددددوا  حمل ددددد   جدددددل مددددد  منل ددددد ل    دددددلوكل    عقبدددددأل ال لعيدددددون ل دددددقي لم    لعقبدددددأل إ سدددددل  ل ش
 .3 ل و ل   تبأليأله  مك  ال لإل سل  حيوا  عحمل   قق مل ل لعمقح ن لعوال لت

 لع يعددددد  لعقدددددزلم علددددد  ش5494 عدددددلم( لعي ددددد   جدددددو أل) كويفدددددو  ندددددلن   ددددد   فدددددئ بحكم دددددل لعمحكمددددد  ي كددددد ت
 تطبددددد  لعقدددددئ عء سدددددل    لم ل ددددد   لالعق دددددليلت إعددددد  ل دددددقنلدل   ف دددددهش لمعغدددددلم قوجدددددود لعسدددددا  إقدددددبغ علم دددددث  لعمزدددددليين

 حيدددوا  مددد  علنثدددل إ ل م دددل ل دددقعملا بعددد م لعددد يا كدددل يلجددد  إعددد  يكددد عك  دددولمش حددد  علددد  يلعحدددألب لعسدددلد ي دددت فدددئ
 .9 مألت  ديا

 ش5442 عددددددددلم ل ددددددددقي لم ل  ي لعنوييدددددددد  بلم ددددددددلح  لعق  يدددددددد  م ددددددددأليع   ب ددددددددأ  لال ق ددددددددلي   ي ي ددددددددل يفددددددددئ 
 يغثدددددأل لعميدددددلتلث  قدددددث  لعقمثثدددددز مبددددد     م دددددل لإل سدددددل   ش لم ل ددددد   لعم دددددلدئ مددددد  عددددد دل   يفسدددددألت لعمحكمددددد   يجددددد ت

 ضددددد  عمل دددددلت د ققوج ددددده لعنزلعدددددلت   دددددألا ياعدددددزلم لعم   ددددد ش يلمع دددددل  لعمددددد  ثث  لعسدددددكل  حمل ددددد   جدددددل مددددد  لعميدددددلتلث ش
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 شلععألفدددددئ لإل سدددددل ئ لعددددد يعئ لعيدددددل و   م دددددلدئ مددددد    ل ددددد ل   مبددددد     لعمحكمددددد  ع تددددده لمددددد ي دددددو فيددددد ش عسدددددكألي    ددددد لا
 .  5لعمحكم  ض  مال   لعقبأل مل ي و لعقمثثزش مب   مع لعنوي   لعسبح ققعليم تيأل عد لعمحكم  يعر 

 

 غثدددددددأل معل دددددددلن تسدددددددبث  حظدددددددأل" عمبددددددد   لععألفدددددددئ لعطدددددددلبع علددددددد  لعمحكمددددددد   كددددددد ت بلعميدددددددلتلث  يقعلددددددد  يف مدددددددل
 يلعقبددددددألت لعميددددددلتلث ش ضدددددد  لععسددددددكألي  لع ددددددألييلت تيق ددددددث ل ال بمعل ددددددلن لعقسددددددب   منددددددع لعدددددد   ش"علميددددددلتلث  ضددددددألييي 

 لعع ددددولر   لم ددددلح  ل ددددقعملا حظددددأل" مبدددد   عألف دددد   كدددد ت كمددددل لإل سددددل ئش لعدددد يعئ عليددددل و   ميلعادددد  لعمبدددد    دددد ل مددددألا 
 تسددددددقي م  ال علث ددددددل  زدددددد  ي لعقددددددلعئ مطليددددددل ش عل زددددددوم  دددددد فل   لعمدددددد  ثث  تزعددددددل بددددددأال لعدددددد يا بددددددـعزلم لعمقماددددددل" لمسددددددأل

 بحمل ددددد  تي دددددئ لعقدددددئ لععألف ددددد  لعيلعددددد ن لعقبدددددألت كمدددددل يلععسدددددكألي ش لعم   ددددد  لم ددددد لا قدددددث  تمثدددددز ال لعقدددددئ لم دددددلح 
 ع ددددددولر     ددددددلح  لعنوييدددددد  لم ددددددلح     لعمحكمدددددد  يلعقبددددددألت ش6  ل ددددددئ مبدددددد   بأ  ددددددل معثندددددد    ددددددلح  مدددددد  لعميددددددلتلث 

 مدددددد  ع دددددل عمدددددل لعق مثأليددددد ش  وت دددددل لحقدددددولم لعمكدددددل  يال لعزمدددددل  حثددددد  مددددد  بلإلمكدددددل  يعددددد   مأ دددددليي  بآسدددددلي تقسدددددب 
 .  3لعبثئئ يلعنظلم علح لين لع لمل لعق مثأل عل  إمكل   

 

 :العدوان بجريمة الخ صة الق  و ية المب دئ تطوير: ث لث 
 

 لإلمدددددبا لعق دددددلي حثددددد  مددددد  لععددددد يل ش بزأليمددددد  مل ددددد   ل و  ددددد  بم دددددلدئ لع يع ددددد  لععددددد ا محكمددددد  جدددددلمت
 كويفددددو  نددددلن   دددد   ب ددددأ  حكم ددددل فاددددئ  عدددد يل ل ش عليددددل و   لعميددددلع  يلعقدددد مل لعيددددون بل ددددقعملا لعمصددددثأل تيأليددددأل بحدددد 

 تن يددددد  ل مددددبا مددددد  يذعددددك لعقددددد ملش  منددددع لعدددد   لعمطبددددد  لعيددددل و      علددددد   كدددد ت ش5494 عدددددلم( لعي دددد   جددددو أل)
 تردددددو   ي ددددد عك عليدددددونش   ل ددددد  بلعق دددددليه إال تيثلددددده  مكددددد  ال لعددددد   قأليطل  دددددلش  بدددددل مددددد  بدددددهش لعمددددد ع  لعقددددد مل" بحددددد 

 .  9لعقيلث   لع يعئ لعيل و   فئ  لر ل   كل  كمل" لعق مل فئ لعح " فرألن يف ت    لعمحكم 
 لعصدددددحأللم لحدددددقبا إ  دددددلم يجدددددوب ي ت 5421 عدددددلم لعغأل  ددددد  لعصدددددحأللم   ددددد   فدددددئ لال ق دددددلي   ي ي دددددل يفدددددئ

   دددددد   فددددددئ يكدددددد عك ش1لعسددددددكل  إليلدن يلعأل ددددددمئ لعحددددددألر  علقعبثددددددأل يفيددددددل   لعمصددددددثألش تيأليددددددأل حدددددد  عمبدددددد     يددددددل   لعغأل  دددددد 
 لع دددددعوب بحددددد  لعيل ددددد  لعيل و  ددددد  لعيولعددددد  بدددددأ  لعمحكمددددد    دددددألت ش6119 عدددددلم لإل دددددأللرثلئ لععدددددلقا لعزددددد لي ت دددددثث 

                                                

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 5
 .323 ص

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 6
 .329 ص

 .542-543 ص  لق ش مألجع لع ص صئش جبثأل  بح. د: ل ظأل. 3

 .554-552 ص  لق ش مألجع عبث ش محمود ع س . د: ل ظأل. 9

 .بع  ل يمل 536ص ش5445-5492 علاقألن لع يع   لعع ا محكم  ع  لعصلدين يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 1
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  ظدددددألل   لعددددد ياش جم دددددع  بدددددل مددددد  لحقأللم دددددل  زددددد  علمددددد  لعقزلمدددددلت  ندددددل  ي   شامدددددألن  ولعددددد   دددددئ مصدددددثأل ل تيأليدددددأل فدددددئ
 لحقدددددأللم فددددئ  ل و  دددد  مصددددلح  ع ددددل لعددددد يا كددددل تزعددددل لالعقزلمددددلت ي دددد ه ت دددددمنق لش لعقددددئ لإل سددددل    لعحيددددوا  م م دددد 

 لع ددددددع  بحدددددد  يلالعقددددددزلم بددددددلعيونش لعغثددددددأل  يلضددددددئ علدددددد  لال ددددددقثبم بحظددددددأل  ي ددددددئ لعدددددد   كددددددلالعقزلم لعحيددددددواش  دددددد ه
  عقبددددددأل لعدددددد   لع لمدددددد  لعيل و  دددددد  لعم ددددددلدئ  حدددددد  علدددددد  لعمحكمدددددد   كدددددد ت  عكي دددددد ش5مصددددددثأله تيأليددددددأل فددددددئ لعالسددددددطثنئ

   .بلعيون مصثأل ل تيأليأل فئ حي ل م  لع عوب منع ي ئ ديع  ش جأليم  ي لعقلعئ ع يل ل   به لعمسلس
 

 

 علددددد  يد دددددل يمدددددبا 6119 عدددددلم لإل دددددأللرثلئ لععدددددلقا لعزددددد لي ت دددددثث    ددددد   ب دددددأ  لال ق دددددلي   ي ي دددددل يفدددددئ
 فدددددئ لعدددددوليد لعدددددنا  عددددد  لعددددد فل  فدددددئ لعطب عدددددئ لعحددددد  إعددددد  لعزددددد لي ت دددددثث  فدددددئ ل دددددقن ت    دددددل فدددددئ إ دددددأللرثل لدعدددددلم
 ميبددددددواش   ددددددلس    علدددددد   يددددددوم ال لعمثاددددددلا مدددددد  15 لعمددددددلدن إعدددددد  لال ددددددقنلد     ددددددأليت لعمثاددددددلاش مدددددد  15 لعمددددددلدن

 .6لع يعئ لعيل و    يلعال  به لعميألي   يلعنظلم لإل أللرثلئ لععلقا لعز لي ت ثث  بأ   ك ت ع عك
 

 يدددددددقد     زددددددد  لإل سدددددددل    لعمسدددددددلع ن بدددددددأ  لعمحكمددددددد   يجبدددددددت فيددددددد  لإل سدددددددل ئ بلعقددددددد مل يقعلددددددد  ف مدددددددل  مدددددددل
 لعصدددددلدي حكم دددددل فدددددئ يذعدددددك ش3 مدددددألت  دي   عزملعددددد  يعددددد    حقلجو  دددددل لعددددد ي  لمشددددديلص عردددددل تمثثدددددز دي   تيددددد  م ل

 يلعوال دددددلت   كدددددليلغول قدددددث ) يضددددد  ل   كدددددليلغول فدددددئ لععسدددددكألي  يشددددد ه لععسدددددكألي  لم  دددددط    ددددد   ب دددددأ  5422 عدددددلم
 لمشدددددددديلص ح ددددددددلن يحمل دددددددد  لعو ل دددددددد  فددددددددئ لعمسددددددددلع لت تلددددددددك تنحصددددددددأل    ييزدددددددد  ش(لعي دددددددد   جددددددددو أل: لعمقحدددددددد ن

 ال حقدددددد  لمحمددددددألش لعصددددددلث   عمددددددلا  ددددددألا مدددددد  لعمحدددددد دن لم دددددد لا ي ددددددئ ك ددددددي  لإل سددددددل  يلحقددددددأللم ي ددددددحق د
 كل ددددددت عدددددو لممأليك دددددد  لعمقحددددد ن لعوال ددددددلت    لعمحكمددددد  يي ت ش9لعدددددد يعئ لعيدددددل و   يألف دددددده تددددد مب   لعمسددددددلع لت تعقبدددددأل
 لمحمدددددألش لعصدددددلث  لع يع ددددد  لعلزنددددد  مدددددبا مددددد  لعمسدددددلع لت  دددد ه تيددددد  د علث دددددل عردددددل  إ سدددددل      ددددد لا تحيثددددد  تنددددو  

     مكدددددد  ال لعيدددددون ل دددددقي لم    لعمحكمدددددد  ي كددددد ت ش1لإل سدددددل    بددددددلعز ود علي دددددلم ق دددددل لعمعقددددددألا لعمنظمددددد  بلعق لي دددددل
 لعمقحددددددد ن لعوال دددددددلت حزددددددد  يف دددددددت حثددددددد  لإل سدددددددل ش حيدددددددوا  لحقدددددددأللم يضدددددددمل  عحمل ددددددد  لعمنل ددددددد   لعطألييددددددد   كدددددددو  

                                                

 .بع  ل يمل 611 ش523 ش552-551 ش69-63ص  لق ش مألجع شيامألي    ل د فوق       : ل ظأل. 5

 .624-622 ش529-523ص  لق ش مألجع شيامألي    ل د فوق       : ل ظأل. 6

  ددلق ش مألجدع لعمقحد نش لممدد منظمد  يي اد  تطدويأل فدئ لع يع دد  لععد ا محكمد  ديي لع دمأل ش ضدلحئ  حمد   دل  . د: ل ظدأل. 3
 .329 ص

4- Marco Sassoli, L'arrêt Yerodia; quelques remarques sur une affaire au point de collision 

entre les deux couches du droit international, R.G.D.I.P., 2002, P.409.                                       

. د: يل ظددأل ش661ص ش5445-5492 علاقددألن لع يع دد  لععدد ا محكمدد  عدد  لعصددلدين يلميلمددأل يلعاقددليت  لمحكددلم مددوجز: ل ظددأل. 1
 .515ص  لق ش مألجع لعقسث  ش يميل أل لعقح ي    م   قث  لع يع   لعع ا محكم  لعألشث  ش حس   حم 
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 لإل سددددل  حيددددوا  حمل دددد     ميددددألين امددددألش قلدددد  فددددئ لإل سددددل  حيددددوا  ل ق لكددددلت عو دددد  لإل سددددل ئ لعقدددد مل إعدددد  بددددلعلزوم
 .  5لإل سل  حيوا  بل ق ل  يال لعيون ل قي لم إع  بلعلزوم ترو       مك  ال

 

 :الع لمي الجن ئي االختص ص لمبدأ المحكمة تأي د: رابع   
 حيدددوا  ضددد  مطثدددألن جدددأللرد بليتردددلب لعمق مدددث  عمبحيددد  حددد يال    دددبثب   6لععدددلعمئ لعزندددلرئ لالمقصدددلص  عقبدددأل

 مد  ل دقالدت د بسدب  لعدو نئ لعي دلم ق  د  مد  لإلفدبت تمكندول كدو  د لععيدلبش مد  إفبت د يل ألن يمحلي   لإل سل ش
  دهإع ُينظدألي  ش3مطويت دل يغدد جدأللرم د فث دل ليتربدول لعقدئ لعد يا  ي ديع دد ي  ظمد   دول ث  فدئ  صدوي  ي عادو  ي حصل  

إمكل  د  لتيدلذ ديعد  إلجدأللم   لبد  عد  لعمزقمدع  كادل  بلعق دليه شعلع لعد  لعزنلر د   لعزملع  عمنظوم ل ترملكآع   إضلف   
 لعدد يا لممددألت لعميقصدد    ددلر ل   ترددو  عندد مل  ذعددكديعددئش  ل قمددلمب تحظدد عندد مل ُتألتردد  جأليمدد  جسدد م   شلعدد يعئ كلدده

  ي  ددلر  لعي علوال دد عند  لفقيددلي لعمحددلكد لع يع د   يكدد عكلعولج د   ي غثددأل يلغ دد  ف دهش  لإلجأللملتبدد ي ددلمغثدأل  ددلدين علد  لع
 لالمقصدلص مبد   تبندئ فدئ لعد يا حد   يد ت    لع لرم  لع يع   لعع ا محكم يكل ت  ش9نلععمل   عميلضلن لعزنل علو لرل
 .1لعو نئ لعزنلرئ  ل و  ل فئ لمقصل لت ل ضم  م  لععلعمئ لعزنلرئ

                                                

 . 22ص  لق ش مألجع لإل سل ش حيوا  دقلومل    يو  ش بل ثل: ل ظأل. 5

 جنلر د    دلر   يال د : " و لععلعم   لعي لر   بلعوال   لعمقعلي  قألينسقو   م لدئ فئ عقعألياه يفيل لععلعمئ لعزنلرئ لالمقصلص. 6
 جنسد    ي لعمد ل   ي لعمدق د لعالعل جنس    ي ف ه ليتربت لع   لعمكل  ع  لعنظأل بغ  لعزأليم ش  ب ع  إع  حصألل تسقن 

 بلعوال ددد  لعمقعليددد  قألينسدددقو   م دددلدئ: ل ظدددأل". لعي دددلر   لعوال ددد   ددد ه تمدددليس لعقدددئ بلع يعددد   مدددألت   دددل      ي عل ددده لعمزندددئ
 .5 لعايألن ش5 لعمب   لععلعم  ش لعي لر  

 كل د  لعد  مي مد  دكقدويلهش ي دلع  لععدلعمئش يلالمقصدلص لعد يعئ لالمقصدلص قدث  لإل سدل  حيدوا  جأللرد ب ويش فق ح : ل ظأل. 3
 .54 ص ش6159 ش5 لعززلرأل جلمع  ش(عكنو   ق ) لعحيوا 

: لعمأل مددد  بلعوس يددد  شJuly 2010 64 فددئ يتطب يدددهش لععلعم دد  لعي دددلر   لعوال دد  مبددد    طدددلا عدد  لععدددلم لممددث  تيأليدددأل: ل ظددأل. 9
A/65/18155 لعايألن ش1 ص ش. 

 فددئ ديعدد  كددل بحدد  مبعدده   ددت ش5462 عددلم (Lotus) عددوت    دد   ب ددأ  حكمددل لع لرمدد  لع يع دد  لععدد ا محكمدد    دد يت. 1
 مدلعد لعقصدألا فدئ لعد يا حد  لعمحكمد  ي يد ت مصدلعح لش مدع يلتال دل مبرمد  ي كادأل ع دل  فد  ل  دل تدألت  لعقئ لعم لدئ إ أللي
 مدد  لععددلعمئ لعزنددلرئ لالمقصددلص مبدد   تبنددئ فددئ لعدد يا حدد   عنددئ مددل عألف دد ش  ي لتالق دد  ديع دد   ل و  دد   لعدد ن  نددل  ترددو  

 لعزندددلرئ لالمقصددلص مثددألل ش لعدددألحم  عبدد   مددث  محمددد  لحمدد : ل ظددأل. لعدددو نئ لعزنددلرئ  ل و  ددل فدددئ لمقصل ددلت ل ضددم 
 لعحيددوا  كل دد  فددئ لعزنددلرئ لعيددل و    سددد لعدد  مي مدد  دكقددويله  ي ددلع  يلعدد يعئش لعددو نئ لعي ددلمي  قددث  لعقرلمددل يمبدد   لععددلعمئ
 .22-22 ص ش6151 لعيل ألنش بزلمع 
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  ددد   قدددث  قلز كدددل يلعسدددنغلا تقعلددد   6114 مدددليو   دددلي 62عألضدددت علددد  محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  فدددئ  ي ددد 
 لعق دلد  لعدألر   لعقيدلاب ل   مدأل  6111 دبقمبأل  54 فئبلالمقصلص لعزنلرئ لععلعمئش بع        ي لعي لم لعبلز كئ 

لعد    سدم   5443إع   ل و   ل قنلدل  ض  حبأل  فئ قلز كلش  حل لم  لع  65قنلم  عل  شكوت  حبأل ش حسث  لعسلق 
لعسدنغلا تسددل م ل حبددأل   مدد قلز كدل  ي لبددتيفيددل  عمبد   لالمقصددلص لعزندلرئ لععددلعمئش  لز كددلبمبحيد  لعمق مددث  مدلي  ق

 بعد مش تع د  لعسدنغلا لعأل دمئ 6114 قأليدل  2فدئ  لعمحكمد   بلدتش ي د  5441لعقئ فأل إعث ل بع  لإل لح  بحكمه  ن  
 لعقبددألت 6156 يوعثددو تمددوق 61 فددئي  لعموضددو شب ددأ   ث ل حقدد  تصدد ي لعمحكمدد   ددألليل  بمغددلدين  يلضدد حبددأل  لعسددملح ع

مدد   6لعطل ددلت لعقددئ  دد مق ل قلز كددل إعدد  لعسددنغلا ققسددل د حبددأل  ميبوعدد  كو  ددل تسددقن  لعدد  لعايددألن  لع يع دد لععدد ا  محكمدد 
  ي لعيل ددد   لععيو ددد   ي لددد لعمعلم ضدددأليب مددد  يغثدددأله لعقعددد ي  منل  ددد مددد  لتالق ددد   2مددد  لعمدددلدن  5ش يلعايدددألن 2لعمدددلدن 

ي   لعسدددنغلا  ددد   ملدددت بلعقزلملت دددل بموجددد  لالتالق ددد  يذعدددك ععددد م إجأللر دددل تحيثددد  فدددوي  ب دددأ   لعم ثنددد ش  ي لعبإ سدددل   
 تسددل مهحبددأل   ي  مبحيدد لعسددنغلا ب يلددزمبلإلجمددل   حكمددل   محكمدد لت لمددلت لعقعدد ي  لعموج دد  ضدد  حبددأل ش ي  دد يت لع

 .5 تأمثألدي   عمحلكمقه عبلز كل

 بموجدد  لعقزلملت ددل إعدد  ل ددقنلدل   لععددلعمئ لعزنددلرئ لالمقصددلص مبدد   ققطبثدد  لعدد يا العقددزلم لعمحكمدد  تأيثدد  ييغددد
 عر ددلي لعممنوحدد  لعحصددل   لعق ددلي تأيثدد  إعدد  ذ بددت    ددل إال حبددأل ش حسددث    دد   ب ددأ  حكم ددل فددئ لع يع دد  لالتالق ددلت
 ضدد  لعبلز ك دد  لالعقيددلا مدد كألن ب ددأ  حكم ددل فددئ يذعددك لععددلعمئش لعزنددلرئ لالمقصددلص مملي دد  مدد  مل عددل   لعمسددميعث 

  قأليددل    سددل  55 فددئ لعمحكمدد  حكمددت حثدد  ش"يأليد ددل لعلدده عبدد " لع  ميألل  دد  لعرو غددو جم وييدد  فددئ يليج دد لع يقيددأل
 مليج د  يقيدأل حصدل   بدلحقأللم لعيدل و ئ قلز كدل العقدزلم ل ق لكدل   تعقبدأل يأليد دل ضد  لعبلز ك د  لالعقيدلا مد كألن بأ  6111
    قلز كدل يدفعدت ضد هش لالعقيدلا م كألن لعغلم قوجوب قلز كل ي لعبت لع يعئش لعيل و   بموج  ق ل يقمقع لعقئ لعرو غو
 فدئ لعمحكمد  يال د  تدزيا ي د عك ق دلش يقمقدع لعقئ لع قلومل    لعحمل   قلعت ي   مسميال   يال عليليج   يقيألل    ع  عد يأليد ل
 تيدد م لعدد   لعو دت فددئ قواليق ددل تبدتر   زعل ددل علمحكمد  لعالقددت لعايدده    بلعق دلي لعدد فع  دد ل لعمحكمد  ييدرت لعي دد  ش  ظدأل
 .6لعبحي  لعحولدث عل   لرم  ياليق ل يت ي  علمحكم ش لع عوت   كو  ف ه

 لعادل ئ لع د  فدئ لعاصل ع  يلمقنعت لعي لر  ش بلعحصل   لعمقعل  لعي    ش  فئ بلعاصل لعمحكم  يلكقات
  طل ددده عدددد بمدددل لعحكدددد جدددولق عددد م عيلعددد ن يفيدددل   يذعدددك لعمطلددد ش  ي لعغ دددلقئ لععدددلعمئ لالمقصدددلص بم دددأليع   لعمقعلددد 

 فأل دد  قدد عك يضددلعت لعمحكمدد ش  مددلم لعيقلم دد  مدد كألت ل فددئ لعدد فع  دد ل عدد  تيلددت  دد  لعرو غددو    بلعق ددلي لعيصددومش

                                                

 .314-312 ص ش(6156-6112) يلميلمألش يلعاقليت  لمحكلم موجز لع يع  ش لعع ا محكمدددد : ل ظأل. 5

 .بع  ل يمل 661 ص ش(6116-5442) يلميلمألش يلعاقليت  لمحكلم موجز لع يع  ش لعع ا محكمدددد : ل ظأل. 6
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 إ لد د علد  لعمدق د يجدود يقطلد  ال لعد   لعمطلد  لععدلعمئ لالمقصلص مسأع  م  لع يعئ لعي لم مو   عقوض   م م 
 .5لعمحكم  بحكد لعمألفي  يلعمعليض  لعمناألدن بآيلر د لعمسأع  بحاول لعمحكم    لن عر  تبحيهش لعقئ لع يع 

 دور محكمة العدل الدولية في حماية البيئة: :رابعال الفرع

 ش6ميقصددث   ددلن  2 مدد علنظددأل فددئ لعي ددل ل لعبثئ دد  يلعمنلم دد ش  2محكمدد  لععدد ا لع يع دد  لعغألفدد  ي ددد     ددأت
 حددد لعددد    ددد  علددد   علمحكمددد لم ل دددئ  لعنظدددلمل دددقنلدل  لعددد   يذعدددك ش3مددد  لعمحكمددد  فدددئ تطدددويأل عمل دددل لعبثئدددئ  دددا ل  

وغلت لعيددأللي: إ دده بددلعنظأل إعدد  ي دد  جددلم فددئ مسدد ش9  ددل ل معثندد  معلعزدد  عغددألم ش ي ديلرددأل غددألالعمحكمدد  فددئ إ  ددلم 
لعملضد  ش مدع لممد   تلعقطويلت لعحل ل  فئ مث ل  لعيل و  لع يعئ لعبثئئ يلعحمل   لعميألين لعقدئ حصدلت مدبا لعسدنول

يفعلعثق دددل فدددئ معلعزددد  لعي دددل ل لعيل ددد  بلعمندددل  لعقدددئ تنددد ي  تحدددت إ دددلي لالمقصدددلص  حكمددد  ددد ين لعم العق دددليبعددث  ل
 يت دز عبلعق لي ل مطون فئ  دبثل قندلم   دلم قثئدئ مقيصد ش  ل  ل قحسل   ال ت فرألن إ  لم لعغألف ي   ش1لعي لرئ ع ل
لعغددألا مدد   ددألع    ظددلملعي ددلم لعدد يعئش يذعددك عمددل يقمثددز بدده   مددلمبلعي ددل ل لعبثئ دد   عمقعليدد لعنزلعددلت ل حددلعلدد يا علدد  

ي ل ل ذلت لعطلبع يلمسأل لعبثئدئ  بدل ل  دلم ي    ظألت لعمحكم  فئ ع د م  لع ش2لعاصل فئ لعي ل ل ي  وع  إجأللملت ل
 لال قيلبدلت إعدلدنإال    إجدأللملت  قثئ د شيفعدت علمحكمد   كادأل مد    د    2  ه لعغألف ش ي ع  لععمل قنظلم لعغألفد  ي دد 

                                                

 لإل سدل   ش ضد  يلعزدأللرد لإلبلدن يجأللرد لعحألب بزأللرد لع لمل   لعزنلر   علمحلكد لععلعمئ لالمقصلص    ل ش دمبفئ: ل ظأل. 5
 .624 ص ش6159 لعززلرألش يقيش تثز   -معمأل   موعود جلمع  لعس ل   ش يلععلوم لعحيوا  كل   لع  مي م  دكقويله  ي لع 

 .1 ص ش(6115-6111) لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل: ل ظأل. 6

 -تلمسددل – بلعيليدد  بكددأل  قددو جلمعدد  لعحيددواش كل دد  لعدد  مي مدد  دكقددويله  ي ددلع  لعبثئددئش لعدد يعئ لعي ددلم  ويدد يش يلبحددئ: ل ظددأل. 3
 .92 ص ش6152 لعززلرألش

 ت دكل حثد  معثند ش   دل ل عمعلعزد  تن دأ لعقدئ لعد يلرأل  ي لعغدألا   دلوب علد  لع يع د  لععد ا عمحكمد  لم ل دئ لعنظلم   . 9
 لععمدل كي دل ل مل د    دل ل عمعلعز  تيأليهش حس مل  كاأل  ي   لن سبث م  من ل كل تقأع   كاأل  ي دلرألن آلمأل ي ت م 

 لعد يلرأل  د ه فدئ لالمقصلص يينحصأل( علمحكم  لم ل ئ لعنظلم م  6 62 لعملدن) يلعمول بت بلعقألل زيت لعمقعلي  يتلك
 حكدد كدل ييعد  ش(علمحكمد  لم ل دئ لعنظلم م  3 62 لعملدن) علحكدش  ل ل إعث ل لع عوت    أللا فث ل يلزأ لعقئ لعي ل ل فئ

 (.علمحكم  لم ل ئ لعنظلم م  62 لعملدن) ذلت ل لعمحكم  ع   لدي كأ ه لع يلرأل   ه ع   لدي

 ص ش6151 قثددأليتش لعحيوق دد ش لعحلبددئ من ددويلت لميعدد ش لعط عدد  لعبثئدد ش عحمل دد  لعيددل و ئ لعنظددلم لعحدد يائش  ددبح: ل ظددأل. 1
621. 

 .22-22 ص لعسلق ش لعمألجع لعع أل ش حس   ل ئ. د: ل ظأل. 2
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عرد ر لعمحكمد  مدل قلعدت  ش5يد ا علد  تو د  لعغألفد  عد  لععمدل ممدل 6112  دن  مند  د  تو ادت  لعغألفد  بع وي  لعيل  
 فئ منلقعلت ديع   تقعل  بي ل ل قثئ  . عنظألمسقمألن بل

يمد  مبع دل  2م د لعي دل ل لعبثئ د  لعقدئ  ظدألت فث دل محكمد  لععد ا لع يع د   بدل إ  دلم لعغألفد  ي دد  ي أتطألا 
 فئ لعنيلف لعقلع  : شغألف إ يلا عمل لع  ي ع

 :1791  وزلندا بمن  فر س  م  أجراء تج رب  ووية في المحيط اله دي ع م  طلب .1

مجددل منددع فأل سددل مدد   جددأللم تزددليب  وييدد  فددئ  5423 ثوقعندد ل إعدد  محكمدد  لععدد ا لع يع دد  فددئ لععددلم  عزددأت
لعمح   لع لد ش يجلم فئ محليي لعطل  ق ل  م ت شألع   لعي لم بلعقزليب لعنويي  يمنع فأل سل مد  لال دقمأللي ق دلش عمدل 

 لبددت  ثوقعندد ل مدد  لعمحكمدد   عمحكمدد لم  ظددأل لي سندد ضددث لشينددق  عندده مدد  إضددأللي منلم دد  يحدد يث تلددوث يل ددع علدد   يل
 ق زد  عقسدألب لإلشدعلعلتش ي د  ل دقزلقت لعمحكمد  عقلدك  و  دللعي لم قق لقثأل مم ق  تسب    يي لعيدأللي مجدل حمل د  حي

لعنوييد  لعقدئ تقسدب  ققسدل   لإلشدعل  لعندوي  علث دل ممدل يدمد   ب ألليل   منع فأل سل مد  إجدأللم لعقزدلي  ي   يتلعمطلع  
 .6 ألن لالحق لس لعحأللي ش ي   يلفيت فأل سل عل   أللي لعمحكم  بمنع تلك لعقزليبإع  يل

 :2002)إكوادور ضد كولومبي ( ع م   بالجوي بمب دات األعش الرش قضية .2

اذلي مددليس  35 ئجم وييددد  كوعومبثدددل فدد ضددد محكمدد  لععدد ا لع يع دد   إعدد جم وييددد  إكدددولديي ق عدددوت  تيدد مت
ش ب دددأ   دددزل  يقعلددد  قدددألق جدددو  تيدددوم قددده كوعومبثددددل بمبثدددد لت  ع ددددلب  ددددلم  فددئ منددددل    ددددألب حدددد يد ل مددددع 6112

إكددددولدييش ي ددو مددل يقسددب  فددئ إحدد لث  ضدددأللي فعلثددد  جسددد م  بلعندددلس يلعمحل دددثل يلعحثول دددلت يلعبثئددد  لعطب عثددد  علددد  
بمددأليي لعددزم ش سددد تو ددل   مددألت  دألليمددد  شدددأ ه إعحدددلا  ضدد جسددد مل     لعحددد يدش يي دددرل مطدددألل  مددد لمكددولديي  لعزل ددد  
لعدددددألق   عمدددددلاعدددددزا ال ت لشددددأل فث دددددل كوعومبثددددل  منطيدددد  ين دددددئ 6153 يلوا  دددددبقمبأل  4لتادددلا فددئ  لمإقددأل  إعددد لعطألفددل  
لعمحكمد   مدألل     دددد يت عد عك يشثد لت لمع دلب إعد  إكدولدي عددد م ل زدأللا مب د عزندد  م دقألك  علقأكدد  م يي درللعزددو ش 

   ددط ي  لشعقسددزثل ي ددددد  جم وييددددد  إكدددددولديي لعدددددد عوت لعدددددقئ   لمق ددددد ش6153 يلوا  دددددبقمبأل  53فددئ لعي دد   ققددلييخ 
 .3لعي    م  لعز يا

                                                

1. Philippe Sands, Jacqueline Peel, Principles of international Environmental Law, p 172. 

 .2 ي د لع لمش ش92 ص  لق ش مألجع  وي يش يلبحئ: ع ت إع ه م لي

 .26 ص  لق ش مألجع لعح يائش  بح. د: ل ظأل. 6

 .34-32 ص ش(6159-6153) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 3
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  هر األرغواي: ىط حو تي اللب ب عل قضية .3

ش 6112 يييغددول  )لميجنقددث  ضدد   يييغددول ( فددئ عددلم    ددأل ددلحو قئ لعل ددلب علدد     دد   علمحكمدد  يفعددت
ع دلب علد    دأل  يييغددول  دي    دلحو قئ قندددلم حكومدد   يييغددول  قددأ  ل يمددصت ل األلديددل   لميجنددقث  فث ل لت مددتلعقئ 

 ش54215 ععدددلمد  لعنظددلم لم ل ددئ عندد أل  يييغددول  بموجد لعمددس يث    تقيثد  قدلإلجأللملت لإلج لييد  عءشدعلي يلعقد ليي 
مثدددله لعنددد أل    وعثددد تادددس ل      ملبلعنددد أل ي ثئقدددهش يمددد  شدددأ  محددد  ل   ت ددكب  مطدددألل   حو قث لعطددل   يلدعددت لميجنددددقث  

 6151   سدل   قأليدل 61 فدئ ي  د يت لعمحكمد  حكم دل فدئ لعي د   شكبثدأل عدلقأل علحد يد ب دأليعميجنقدث   يتقسدب ل 
مبا حمل د  لعن دأل مد     ضدألي علبثئد   مكد     تسدب ه   لالعقزلم بمنع لعقلوث يحاس لعبثئ  م قوجوبلع     ت ف ه 

مدد  لعقزلملت مددل  م   علدد  لعطددألفث  كزددز  عمحكمدد لم  ددط  لعقزلييدد  يلال قصددلد   لعقددئ  سددقي م لعن ددأل عغألضدد لش ي كدد ت ل
لعقدددلم  قيثثددد عموجدددودن فدددئ لعن دددألش كمدددل حادددت لعطدددألفث  علددد  لالعقدددزلم يلعبحادددس لعبثئددد  يلجددد  حمل ددد  لعحثول دددلت يلعن لتدددلت ل

  دددد   يييغدددول لعددد   بموج ددده ي ت لعمحكمددد      5421 دلملم ل دددددئ ععدددد لعنظدددددلمبلعقزلملت مدددل بلالتالق ددد  لعبثئ ددد  بموجددد  
   .6لعموضدوع    لعد تنق ك لعقزلملت عرن ل شتيع علث ل لعقئل قد كت لالعقزلمدلت لإلجأللرثد  

 ت غيم روس ب   هنغ ري  وسلوف كي : -سدود غ بسيكوفو قضية .4

بدأ  ُتعدألم   ي ئ ش5443  سل   قأليل  2لعمحكمدد  ققو ثددع لتاددلا ملص فئ   نغلييددل ي ددلوفلك ل معددل    قلغت
 عليدد لعمق 5422 يلوا  ددبقمبأل  52معل دد ن  يا  ددلمعلدد  لعمحكمددد  بعددد  لعمسدددلرل لعنلجمددد  عددد  مبفددلت تقعلدد  ققناثدد  

كبثددألن علدد    ضددأللي دد  تسددب ه مدد   يمددل  ددأل لعدد ل وب  علدد  لغ مدددددلييس  -بـ  دددلم يت دددغثل شددد ك   ددددد يد غلب ددددد كوفو 
لعمسددلرل لعقددئ  فددئ 3يلعمنلم دد  لعبثئ دد لعيل دد  بددلعنظأل فددئ لعي ددل ل  2ي عدد     ققددت لعغألفدد  ي ددد  شلعمنددل  فددئ لعدد يعقث 
 ي   5422ع ددمل  تحيثدد    دد لا معل دد ن    دد  بحسدد   إعدد     تقاليضددل قدد عون لعدد يعقث    ددتعألضددد ل لعطألفدددل ش 

 ل  إضددلف  ل  حكددم لعمحكم م   5442  بقمبأل  يلوا 3ش سد  لبت  لوفلك ل فئ 5424من   لعنلشئ لعحلعد  لعاعلثد   أللعثدل ت

                                                

 إ دد لم  جدل مد  ش5421 فبألليدأل شد لف   62 فئ لع يعقل  ي عق ل معل  ن  و: 5421 ععددلم  يييغدول  عند أل لم ل دئ لعنظدلم. 5
 إعث دل ي شدليت قثن مدلش م دقألك  حد يدل   دكل لعد   لعن دأل مد  لعزدزم قد عك يلعألشددث  لمماددل عب قاددل  لعدد ألييي  مدد قألك  اعثد 

  غسدط  اب / 5 لع يع د ش لعع ا محكم  تيأليأل: ل ظأل". 5421 ععدلم لم ل ئ لعنظدلم‘‘ قد حكم ل فئ لع يعئ لعع ا محكم 
 .2 لعايألن ش32 ص ش6151 يوع ه تموق   35 - 6114

 .بع  ل يمل 512 ص ش(6156-6112) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 6

" لعقنم د  علد  ي سدأله لع  دقوي   لإل دبح"  مدمتمأل إعد  مي م بح  يلعبثئ ش لع  قويي  لعقع يبت لعلط  ش عب  محم . د: ل ظأل. 3
 .51 ص ش6112إقأليل 6-3
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لعطألفدل  ف مدل بعد   يل دقأ   شعد م يغ    نغلييل فئ تناث  لعحكد لع     د يته لعمحكمدد  فدئ لعي دد   بسدب فئ لعي    
 .5يبلغدل  لعمحكمد  بل قظدلم عد  لعقيد م لعمحدألق فث ل لعماليضلت قثن مل ييب

 الح ت ن في القطب المتجمد الجنوبي )أسترالي  ضد الي ب ن(: ص د .5

لقدددل  لع  مول دددل دعدددوت  مدددلم لعمحكمددد  ضددد  لع لقدددل ش م عثددد     " ش6151 مددليو لي   35  دددقأللع ل فددئ    لمدددت
تناثد  قأل دلم  يل دع لعنطدلا عصدث  لعحثقدل  فدئ إ ددلي لعمألحلدد  لعال ثدد  مدد  لعبأل ددلم  لع لقددل ئ ع حددوث لعحثقددل  لعمنادد  فدئ 

عبعقزلمددلت لعول عدد  علدد  عددلت  لع لبددل  بميق دد  لالتالق دد   لعيطددد  لعمقزمددد  لعزندددو ئ بموجددد  تصدددألي  مدددلص  عدد  مأل ددل  
يلعقمسدددت  شلممدددددألت لعمقعليددددد  بحادددددس لعاددددد ي لت يلعبثئددددد  لع حأليددددد "  يعثددددد   لعحثقدددددل ش يالعقزلملت ددل لعلع يع دد  عقنظددد د  دددددث

لع لقدددل  مأل دددت لعقزلملت ددل لع يعثدددد  ققناثدددد  ل لعمألحلدددد  لعال ثدددد  “  دددقأللع ل فددئ مقدددلم عألي دددق ل    تيدددألي لعمحكمددد  يتعلددد     
تيددوم قو دد  تناثدد  لعمألحلدد  لعال ثدد   بدأ ي   تدأمأل لع لقددل   ش"عزندو ئلقددل ئ ع حددوث لعحثقددل  فئ لعمحدد   لمدد  لعبأل ددلم  لع 

مددد  لعبأل دددلم  لع لقددددل ئ ع حددددوث لعحثقددددل ش ياعغددددلم    إذ   ي تصددددألي   ي تددددألم    سددددم  بلالضددددطب  بلم  ددط  لعقددئ 
   دط   مدألت فدئ إ دلي لعمألحلد  لعال  د  مد    تيد م تأكثد لت يضدمل لت بأ  دل عد  تيدوم قدأ     ئ موضو    ل لعطل ش ي 

لعيدل و   حكدلملعبأل لم  لع لقدل ئ ع حدوث لعحثقدل   ي    قأل ددلم  امددأل م دلبه إعد     تدقد مولممقده مدع لعقزلملت دل بموجد   
 .6لع يعئ"

مدد  لعنظددلم لم ل ددئ  32مدد  لعمددلدن  6كددلم لعايددألن بأح ئلمقصددلص لعمحكمدد ش ل ددقظ أل لعطددألا لعمدد ع يإل لمدد 
عبعقدأللا بلعوال د  لإلج لييد  علمحكمد   6116اذلي مددليس  66فدئ  لإع  لإلعب  لعصدلدي عدد    ددقأللع  علمحكم ش م ثألل  

 .61123تموق يوع ه  4ي ظثأله لعصلدي ع  لع لبل  فئ 

حكم دددل لعددد    دد  علدد  لمقصددلص لعمحكمدد  قدددلعنظأل فددئ  حكمددد   ددد يت لعم ش6159اذلي مدددليس  35 يفددئ
لعقزلمددلت لعطددألفث  بموجدد  لالتالق دد  لع يع دد   إعدد  يل ددقنلدل   ش6151 يدددلي مليو  35لععألي ددد  لعدددقئ  يدعقددد ل   دددقأللع ل فددئ 

لعقددددأللم   لعسددليي  لعقددئ ُمنحددت   يلمذي   ي لعقصددددليي   د عقنظدد د  ددث  لعحثقددل  تيددددألي    تيددددوم لع لقددددل  بـعغددددلم    مددد

                                                

 .59-5 ص ش(6116-5442) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 5

 .93-34 ص ش(6159-6153) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز: ل ظأل. 6

 . اسه لعموضع لعسلق ش لعمألجع: ل ظأل. 3
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لعبأل دددلم  لع لقدددل ئ ع حدددوث لعحثقدددل ش يلالمقنددل  عدد  مددن     تصددليي   مددألت فددئ إ ددلي  مددد بلعمألحلدد  لعال ثددد   يقعلدد ف مددل 
 .5ذعك لعبأل لم 

 

                                                

 . اسه لعموضع لعسلق ش لعمألجع: ل ظأل. 5
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 خ تمة

 لععلعم د  عواليق دل مملي دق ل مدبا مد  لإل سدل ش حيدوا  حمل د  فدئ لع يع د  لعع ا محكم  ع يي لععألم   ل بع 
دددل لعددد ييش ذعدددك علددد  يتأسثأل دددل لعمحكمددد   دددملت ق دددل  ي عددد  يلال ق دددلي ش لعي دددلرئ لمقصل دددث ل م يضددد لععلمددد   تو س
 :يلئ ف مل تاصثل ل  مك  يلعقئ يلعقو  لتش لعنقلر  م  مزموع  إع  لع لح 

 :النت ئج

ش ب دكل لع يع د  لعمنلقعدلت عحدلر  ممكند  كو دثل  ُينردأل ال دييل   لعألل   لعو ت فئ يلع  بلت لع يعئ لعي لم إ ر  .1   دلمئر
مدده  عل ددت لعقددئ لععي ددلت مدد  مزموعدد  يلجدده   ردده إال   ددعو لت قثن ددل مدد  منددهش لعمألجددون علغل دد  يتحي يدده يتطددويه تي ر

 ع دد  حد ر  لعد ي  يلمشديلص لعد يعئش علي دلم لالمق دلي   لالمقصلص كمب    اسهش لع يعئ لعي لم  ب ع  إع  تعود
 لإلجددأللملت يتلددك لعمنلقعددلتش تلددك فددئ علاصددل يق ع ددل لعقددئ يلإلجددأللملت ق ددلش  يددق ر  لعقددئ يلعمنلقعددلت إع ددهش لعلزددوم

ددك ل حثدد  مدد  بلعدد ياش تقعلدد   مددألت  ي ددعو لت لعدد يعئش لعي ددلم ييعأل ددل  عثدد  مددل ي قددألق   ددد مدد   ددئ  بمبدد   تمسر
  ددعو لت إعدد  إضددلف  لعدد يعئش لعي ددلم  صدد ي ل لعقددئ عمحكددلم تناثدد  ل يعدد م لع يع دد ش علنزلعددلت يتسث سدد ل لعسدد لدنش

 يعد م لعيولعد  تلدك ي يد  لعد يعئش لعيدل و    ولع  تينث  ع م فئ تقمارل يلعقئ ي ب عقهش لع يعئ بلعيل و   تقعل   مألت 
م مطدددولت فدئ ل قعلشددل   لممددثألن لعسددنولت شدد  ت في  يلععي لتش لعصعو لت تلك ييغد لكقملع لش  لعد يعئ لعي دلم تيددد ر
 مددبا مدد  يذعددك ياي دلر لش لعدد يعئ لعمسددقوت  علد  لعع لعد  تحيث  فئ لعيد  د لعمادلعئ لع د ا قلوغ  جل م  يتطويهش

 علدد   ددأل ت لعقددئ لعربثددألن لعقطددويلت إعدد  إضددلف  لمقصل ددلت لش يتنددو  لع يعثددد ش لعمحدددلكد مددد  لعع يددد  يتاعثددل إ  دددلم
 . ملم ل لعقيلضئ ياجأللملت محلكمهش يلمقصلص قق كثل تعليت جول   ي لعت لعح ي ش لع يعئ لعي لم

 ققنليعده لععدألب لعد يعئ لعيدل و   في دلم  غلد  يلكقاد  لععأل دئش لعايه فئ كبثأل بل قملم لع يعئ لعي لم موضو   حسَ  عد .2
  عقبدأل لعد   لعو دت يفدئ لعمحد يدنش لع يل دلت بعد  بل دقانلم لععدلمش لعد يعئ لعيدل و   فدئ لععلمد  ممعادلت د م  كززم

 علي دلم ديل دقه فدئ ل دطل   د  لعايده فدـ ر  بعد ش مبمحده ترقمدل يعد  سب ل ش لعن أن ح ي    لم   لع يعئ لعي لم ف ه
 .لعمحكم  عل  لع يعئ لعي لم ل طبح إ با عل  يلعقلد قل فحس ش لع يع   لعع ا محكم  ديل   عل  لع يعئ

  ددد ه  دددل  فدددئ ل يأل دددت    دددل إال لإل سدددل  بحيدددوا  ُمقيصصددد  محكمددد  ع سدددت    دددل ييغدددد لع يع ددد  لععددد ا محكمددد  .3
 لمقصل دث ل يضدم  لععلمد  لععلعم د  عواليق دل مملي دق ل إ دلي فدئ عن دل يدلفعدت لإل سدل  حيدوا  في مت لعمسلرلش
 ينقيددل ديعددئ  ددل و ئ  ظددلم قلددوين فددئ علمدد  بصددوين لع يع دد  لععدد ا محكمدد    م دد  تقزسدد  ي دد  يلال ق ددلي ش لعي ددلرئ
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 إضددالم مددبا مدد  ذييت ددل لم م دد   دد ه قلغددت ي دد  لعُعألفددئش لعطددلبع إعدد  لالتاددل ئ لعطددلبع مدد  إعزلمثقدده فددئ تدد ييز ل
 مدد  لمفددأللد عمنددع كددل  ي دد  لإل سددل ش بحيددوا  لعمقعليدد  لعيولعدد  مدد  عدد د علدد  لآلمددألن لع يع دد  لعيولعدد  عصددا  لعمحكمدد 

   دل ل تقطل ده مدل مدع ينسدزد ال م رده لإل سدل   حيدوا  حمل د  مزدلا فدئ ديي دل علد  كبثدألل    سدألل   لعمحكم  إع  لعلزوم
 ي  ر  حيدو  دش يحمل د  بـ صدلف د يلعمطلع د  لعمحكمد  إعد  لعلزدوم حد ر  لمفدأللد مد  لع دحل ل مدن  مد  لإل سدل  حيدوا 
 عد م علد  دعثدل مثأل  و م لشألن لمفأللد بمصلع  تقعل    ل ل فئ لممثألن لعاقألن فئ لعمحكم  إع  لع يا عزوم قيلدن

 لعيدل و     ر  ال د مل إعث دلش لعلزدوم مد  لمفأللد يمنع لع يا عل  لعمحكم   ملم لعقيلضئ ح ر  ل قصلي يمنطي   يل ا  
 مدد  لعع يدد  فددئ لعمحكمدد   ظددألت ي دد  م لشددألنش لمفددأللد مصددلع   عددلع  مندده كبثددأل جددزم يفددئ لعددألل   لعو ددت فددئ لعدد يعئ
 .في  لعمقنلقع  لع يا مصلعح  عل  يع   لعمصلع  تلك عل  تمسأل لعقئ لعي ل ل

 :التوصي ت

م ُتعثدد  لعقددئ لععي ددلت تدد عثل  جددل مدد  بز  دد  لععمددل لعدد يعئ لعمزقمددع علدد  ين غددئ .5  يتطددويه لعدد يعئ لعي ددلم تيدد ر
مدد  يفددئ منددهش لعمألجددون علغل دد  يتحي يدده ددز لععي ددلت تلددك مي ر  علنزلعددلت يتسث سدد ل لعسدد لدن مبدد   علدد  لعدد يا تعك 
 إع ددددهش لعلزددددوم ع ددددد  حدددد ر  لعدددد ي  يلمشدددديلص لالمق ددددلي ش لالمقصددددلص بمبدددد   لعدددد يعئ لعي ددددلم يتيثثدددد  لع يع دددد 

 لعقدئ عمحكدلم تناثد  ل يعد م لعمنلقعدلتش تلدك فئ علاصل يق ع ل لعقئ يلإلجأللملت ق لش  يق  لعقئ يلعمنلقعلت
 لعدد يعئش لعيددل و    ولعد  تينددث  عدد م فدئ لعمقعليدد  لإلشددكلع لت حدلر   حددو لعسددعئ يكد عك لعدد يعئش لعي ددلم  صد ي ل
 .لكقملع ل يع م لعيولع  تلك ي ي 

 بلعق دلي لإل سدل ش حيدوا    ل ل فئ   مل ال  ملم ل لعقيلضئ ح س  لمفأللد لع يع   لعع ا محكم  تمن     ين غئ .6
 ل قدأللح لعقمدلد مدبا مد  ذعدك تحيثد  ي لإلمكدل  يلعو ن  ش لع يع   لعيول ث  جم ع   ا  و لعحيوا  تلك حمل  
 عقرددددو   علمحكمدددد  لم ل ددددئ لعنظددددلم مدددد  5 39 لعمددددلدن ققعدددد يل شLauterpach عوتأل لمددددت لإل زلثددددز   لعاي دددده

 لعددد ياش قدددث  لعنلجمددد  لعيبفدددلت: لعقلع ددد  لعحدددلالت فدددئ لمقصدددلص  دددلح   لعمحكمددد  تردددو  " :لعقلع ددد  بلعصددد غ 
 يلفيدت  د  لعد يا تردو   لعقدئ لعحدلالت فدئ يلمفدأللد لعد يا قث   ي لععلم ش يلع ثئلت لع يا قث  لعنلجم  لعيبفلت

 ين غدئ كمدل ش"مصدلعح ل عد  علد فل  لعمحكمد   مدلم لعادألد مدع لعظ دوي علد  مل د  لتالق د   ألي  ع   ي ُمس يل  
 لعمألي دد  مددع يقنل دد  بمددل لإل سددل  حيددوا    ددل ل  ظددأل فددئ إجأللملت ددل يت سدد   تيصددثأل إعدد  لعمحكمدد  تسددع    

 .لعي ل ل تلك  ب ع  تقطلب ل لعقئ يلعسألع 
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 قائمة المراجع

 باللغة العربية:المراجع 

 الكتب:

 لععدلقا لعزد لي ميل ش يعلئ إ ملعثل  عم  يعصلم يييبنأل يجوق الغألكويست ي ثقأل ق كأل ي ثقأل  ل د فوق        .1
 قثدأليتش لععأل  د ش لعوحد ن ديل دلت مألكدز لميعد ش لعط ع  ي صوصش ديل لت لع يع   لعع ا محكم  فقوت  لإل أللرثلئ

6112. 
لإل سدل ش لعمألجا د  لعيل و  د  يلآلع دلتش لعط عد  لميعد ش  يوا يو  ش دقلومل    حيوا لإل سل ش دقلومل    ح بل ثل .2

 .6116 شقثت لعحكم ش بغ لد
(ش دم ددد ش 56. إقدددألله د شدددحلتهش محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  يمقطل دددلت تطدددويأل  ظلم دددلش مزلددد  لعمحدددلمو ش لععددد د )د .3

5426. 
 .6151لعط ع  لعأللبع ش دلي لعن    لععأل   ش لعيل ألنش   سل شلإل عحيوا لعحمل   لع يع    وفلش. لحم   قو لعد .4
 .6155.  حم   قو لعوفلش لعو    فئ  ل و  لعمنظملت لع يع  ش لعط ع  لعالمن ش دلي لعن    لععأل   ش لعيل ألنش د .5
عمصدددألي  لععلمددد  علرقدددلبش لعيدددل ألنش .  حمددد  حسددد  لعألشدددث  ش لعوي اددد  لإلفقلر ددد  عمحكمددد  لععددد ا لع يع ددد ش لع ثئددد  لد .6

5443. 
 .  حم  حس  لعألشث  ش محكم  لعع ا لع يع   قث    م   لعقح ي  يميل أل لعقسث  ش مألجع  لق .د .7
فددئ لعيددل و  لعدد يعئ لععددلمش دلي لعنثددل علط لعدد ش لعيددل ألنش  ددن  لعط لعدد  )قدد ي (ش  ديل ددلت. جمثددل محمدد  حسددث ش د .8

 لعحيوا فئ جلمع  قن ل. من   عطل   لع يل لت لععل ل فئ كل  
لعحلبددددئ  من ددددويلتيو دددد ش حيددددوا لإل سددددل   مددددلم محمدددد  لععدددد ا لع يع دددد ش لعط عدددد  لميعدددد ش  لعدددد ي . موعدددد  محددددئ د .9

 .6161لعحيوق  ش قثأليتش 
 لعيددل ألنش لععأل  دد ش لعن  دد  دلي لعدد يعئش لعيددل و ئ لعنظددلم فددئ لآلمددألن عليولعدد  لععلمدد  لعنظأليدد  لعمزثدد ش عبدد   ددل مل . د .11

5425. 

  ثل حسث  لعاقبي ش ديل   فئ  ولع  تسوي  لعمنلقعلت لع يع   بلعو لرل لعسلم   يل قي لم لعيون لععسدكألي  فدئ . د .11
 .5421 بغ لدش  لعيلد   ش دليلعط ع  )ق ي (ش  ضوم  حكلم لعيل و  لع يعئش لعسلسل  لعيل و   ش

 لعيدددل ألنش لععأل  ددد ش لعن  ددد  دلي ش(قددد ي  ) لعط عددد  لععدددلمش لعددد يعئ لعيدددل و   ع يل ددد  مي مددد  عدددلمألش لعددد ي   دددبح. د .12
6112. 

.  دددبح جبثدددأل لع ص صدددئش ديي محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  فدددئ تطدددويأل م دددلدئ لعيدددل و  لعددد يعئ لإل سدددل ئش لعط عددد  د .13
 .6152لميع ش لعمألكز لععأل ئ عل يل لت يلع حوث لععلم   علن أل يلعقوقيعش لعيل ألنش 
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 لعط عدد  لعبثئ دد ش لعق ددأليعلت شددألح مددع لعبثئددئ عليددل و   لععلمدد  عنظأليدد ل لعبثئددئ لعيددل و   ه لجنددهش قيددلد لعنل ددأل عبدد . د .14
 .6159 عمل ش يلعقوقيعش علن أل لعايلف  دلي لعال   ش

 .6115بغ لدش كل   لعيل و ش  مع . عصلم لععط  ش لعيل و  لع يعئ لععلمش لعط ع  لعسلد  ش جلد .15
  لق .. علئ عب  لعيلدي لعي وجئش لعيل و  لع يعئ لعزنلرئش مألجع د .16
 لع يع دد  لععد ا محكمدد  لعزندلرئش لعدد يعئ لعيدل و   تطددويأل فدئ يديي ددل لع يع د  لععدد ا محكمد  عبثدد ش محمدود ع سد . د .17

 .6152 عم ل ش يلعقوقيعش علن أل  مز  دلي لعزنلرئش لع يعئ لعيل و    ولع  تطويأل فئ يديي ل
 .5425علط لع  يلعن ألش  لما  لمشيلص(ش لع لي لعز -. محم   عث  لع  لاش لعيل و  لع يعئ )لعمصلديد .18
لععأل  ددد ش لعيدددل ألنش  عن  ددد . محمددد   دددلفئ يو ددد ش ديل دددلت فدددئ لعي دددلم لعددد يعئ لعددد لردش لعط عددد  )قددد ي (ش دلي لد .19

6154. 
 .6151 لعيل ألنش علط لع ش لإل مل  دلي لعال ئش لعط ع  لإل سل ئش ض  لعزأللرد بسثو ئش شألي  محمود. د .21
 .6112 لعيل ألنش لع ألياش دلي لميع ش لعط ع  لع يعئش لإل سل ئ لعيل و   ع يل   م مل بسثو ئش شألي  محمود. د .21
. مألش   حم  لعسدث ش د. ملعد   دل مل  لعزدودش لعي دلم لعد يعئ لإل ل مدئش لعط عد  لميعد ش مكق د  دلي لعايلفد  علن دأل د .22

 .6119يلعقوقيعش عمرل ش 
 .5441لععأل   ش لعيل ألنش . ماث  ش لبش لعمنظملت لع يع  ش لعط ع  لععلشألنش دلي لعن    د .23
 .5424 نشلعيل أل    ش. من  محمود مصطا ش لعيل و  لع يعئ عحيوا لإل سل ش لعط ع  لاليع ش دلي لعن    لععأل د .24
لال ق لي  عمحكم  لعع ا لع يع  ش لعط ع  لميعد ش من دويلت لعحلبدئ  مقصلص.  ل    حم  ضلحئ لع مأل ش لالد .25

 .6151لعحيوق  ش قثأليتش 
ضددلحئ لع دددمأل ش ديي محكمدد  لععددد ا لع يع ددد  فددئ تطدددويأل يي ادد  منظمددد  لممددد لعمقحددد نش لعط عددد   .  ددل    حمددد د .26

 .6151 قثأليتشلعحلبئ لعحيوق  ش   ويلتلميع ش من
(ش دلي لعزلمعدددد  لعز يددددد نش قدددد ي  .  ددددل ئ حسدددد  لعع ددددأل ش لإلجددددأللملت فددددئ لعنظدددددلم لعي ددددلرئ لعدددد يعئش لعط عدددد  )د .27

 .6155  كن يي شلإل
لميعد ش   عد لعي لرئ لع يعئ )مل ثقه يل د  ثئلته( فئ ضوم عب قده بلعسد لدنش لعط لعنظلمش .   لم  حم  لعمصأل  د .28

 .6152لإل كن يي ش  لعيل و   شمكق   لعوفلم 
ه زندددزش ديي محكمددد  لععددد ا لع يع ددد  فدددئ لععدددلعد لعمعل دددألش لعط عددد  لميعددد ش مألكدددز لإلمدددليلت عل يل دددلت  ييقلعدددث  .29

 .6114 قو يبئش  أللت ز  شيلع حوث لال ق
من دوي فدئ  بحد بطألس فدأل  لعلدهش لعزدأللرد ضد  لإل سدل   ش إبدلدن لعزدن  يجدأللرد لعحدألب يتطدوي ماله م دلش   معل  .31

 .6111لعيل ألنش  لععأل ئشش دلي لعمسقيبل 5كقلب ديل لت فئ لعيل و  لع يعئ لإل سل ئش لعط ع  
 .6151 قثأليتش لعحيوق  ش لعحلبئ من ويلت  شلميع لعط ع  لعبثئ ش عحمل   لعيل و ئ لعنظلم لعح يائش  بح .31
 .6151 قثأليتش لعحيوق  ش لعحلبئ من ويلت لميع ش لعط ع  لعبثئ ش عحمل   لعيل و ئ لعنظلم لعح يائش  بح .32
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 لعيدل ألنش لععأل  د ش لعن  د  دلي ش(قد ي  ) لعط عد  لع يع د ش لعع ا محكم   ملم لععلقا لعز لي      لمشعلش لعله عب  .33
 لععلمد  لعمصدألي  لع ثئد  ش(قد ي  ) لعط عد  لعمو ألش يمزلسه لع يعئ لمم   ل مل ش محمود: يل ظأل ش22ص ش6112
 .6112 لعيل ألنش علرقلبش

 لعحلبدئ من دويلت لميعد ش لعط عد  لععدلمش لعد يعئ لعيدل و   ضدوم فدئ لإل سدل ئ لعقد مل لعزندلقئش  ل دأل غدلق   محمد  .34
 .6151 قثأليتش لعحيوق  ش

 الدكتوراه(:الرسائل العلمية: )رسائل 

 حمدد  عبدد  لعسددلمأللرئش لعحمل دد  لع يع دد  عحيددوا لإل سددل  فددئ يددل لممددد لعمقحدد نش ي ددلع  دكقددويله مي مدد  لعدد   إقددألله د .1
 .5442  لدشكل   لعيل و  بزلمع  بغ

 لعدددو نئ لعي دددلمي  قدددث  لعقرلمدددل يمبددد   لععدددلعمئ لعزندددلرئ لالمقصدددلص مثدددألل ش لعدددألحم  عبددد   مدددث  محمددد  لحمددد  .2
 .6151 لعيل ألنش بزلمع  لعحيوا  كل   فئ لعزنلرئ لعيل و    سد لع  مي م  دكقويله  ي لع  يلع يعئش

 ضددد  يلعزدددأللرد لإلبدددلدن يجدددأللرد لعحدددألب بزدددأللرد لع لمل ددد  لعزنلر ددد  علمحدددلكد لععدددلعمئ لالمقصدددلص  ددد  ل ش دمبفدددئ .3
 لعززلردألش يقيش تثدز   -معمدأل   موعدود جلمعد  لعس ل د  ش يلععلدوم لعحيدوا  كل د  لعد  مي مد  دكقويله  ي لع  لإل سل   ش

6159. 
 -تلمسدل – بلعيليد  بكدأل  قدو جلمعد  لعحيدواش كل د  لعد  مي مد  دكقدويله  ي لع  لعبثئئش لع يعئ لعي لم  وي يش يلبحئ .4

 .6152 لعززلرألش
 لعدد  مي مدد  دكقددويلهش ي ددلع  لععددلعمئش يلالمقصددلص لعدد يعئ لالمقصددلص قددث  لإل سددل  حيددوا  جددأللرد ب ددويش فق حدد  .5

 .6159 ش5 لعززلرأل جلمع  ش(عكنو   ق ) لعحيوا  كل  

 الدوريات واألبحاث والمقاالت األكاديمية:

 .6152لعع ا لع يع  ش مكق   لممد لعمقح نش  كم  يغو قو كل سلدي تألينث لدش لعنظلم لم ل ئ عمح ل طو ثو .1
 لعمقحد نش لممدد مكق   ش6152 ديع ل ش لعم أليع  غثأل لمفعلا ع  لع يا بمسميع   لعمقعلي  لعمولد كأليفويدش ج م  .2

 . http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_a.pdf: بلعأللب  مقلح
 ش5426 دم د ش ش56 لععد د لعمحدلمو ش مزلد   ظلم دل تطدويأل يمقطل دلت لع يع د  لععد ا محكمد  شحلتهش إقألله د. د .3

 .  5362ص
ش مقددددددلح بددددددلعأللب : 6153. ملعدددددد  حسددددددث ش حيددددددوا لال سددددددل  فددددددئ مثاددددددلا لالمددددددد لعمقحدددددد ن يلالتالق ددددددلت لع يع دددددد ش د .4

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm . 
 علددد  ي سددأله لع  دددقوي   لإل ددبح"  مدددمتمأل إعدد  ميددد م بحدد  يلعبثئددد ش لع  ددقويي  لعقعددد يبت لعلط دد ش عبددد  محمدد . د .5

 .6112إقأليل 3-6" لعقنم  

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_a.pdf
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.htm
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 مقددلح ش6154 5 55 عل يل ددلتش لعمصددأل   لعمع دد  ش(يلآلسددلي لععنل ددأل) لع يع دد  لعمسددئوع   لعسددبمش عبدد  مسددعود. د .6
-لععنل ددددددددأل-لع يع دددددددد -لعمسددددددددئوع  /https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/01: بددددددددلعأللب 

 . pdf.5-يلآلسلي

 لمحمددألش علصددلث  لع يع دد  لعمزلدد  لإل سددل ئش لعدد يعئ لعيددل و   فددئ لع يع دد  لععدد ا محكمدد  مسددل م  شددثقل ش فل سددل  .7
-https://www.icrc.org/ar/international: بددددددددددددددددددددددلعأللب  مقددددددددددددددددددددددلح ش6113-56-35 ش211 لععدددددددددددددددددددددد د

review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-

court . 
 مجموعات وأحكام وتقارير قضائية:

 لعأل ددم  ش لعوسددلر  لععلمدد  لعزما دد  ش6111  غسددط   اب  إعدد  يو ثددو  تمددوق 35 لع يع دد ش لععدد ا محكمدد  تيددلييأل .1
 .6115  ثويوي  12 لع يين

: لعمأل مدد  بلعوس يدد  شJuly 2010 64 فددئ يتطب يددهش لععلعم دد  لعي ددلر   لعوال دد  مبدد    طددلا عدد  لععددلم لممددث  تيأليددأل .2
A/65/181. 

 .6152تموق يوعثو  35 - 6152اب  غسط   5محكم  لعع ا لع يع   علاقألن م   تيأليأل .3
 .6152 يوعثو تموق 35 - 6152  غسط  اب 5 م  علاقألن لع يع   لعع ا محكم  تيأليأل .4

 (.6115-6111) لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل .5
 .6151 يوع ه تموق   35 - 6114  غسط  اب / 5 لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل .6
 (.6152تموق يوع ه  35 - 6152  غسط  اب 1محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن ) تيأليأل .7
 .(6152 يوع ه تموق 35 - 6152  غسط  اب 1) علاقألن لع يع  ش لعع ا محكم  تيأليأل .8
 .6154تموق يوع ه  35 - 6152اب  غسط   5محكم  لعع ا لع يع  ش علاقألن  تيأليأل .9

 (.6116-5442) يلميلمألش يلعاقليت  لمحكلم موجز لع يع  ش لعع ا محكمدددد  .11

 (.6156-6112) يلميلمألش يلعاقليت  لمحكلم موجز لع يع  ش لعع ا محكمدددد  .11
 .5445-5492لعع ا لع يع  ش موجز لمحكلم يلعاقليت يلاليلمألش  محكم  .12
 .5445-5492 علاقألن لع يع  ش لعع ا محكم  ع  لعصلدين يلعاقليت  لمحكلم موجز .13
 (.5445-5492) لع يع   لعع ا عمحكم  يلعاقليت  لمحكلم موجز .14

 (.6116-5442) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز .15
 (.6156-6112) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز .16
 (.6159-6153) لع يع  ش لعع ا عمحكم  يلميلمأل يلعاقليت  لمحكلم موجز .17
 لعالسدطثن   لميم فدئ جد لي ت دثث  عد  لعنلشدئ  لعيل و  د  لآلسدلي ب دأ  لع يع د  لععد ا محكمد  عاقدوت  لعرلمدل لعن  .18

 .A/ES-10/273: بلعوس ي  لعمحقل ش

 التقارير والدراسات الدولية:

https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/01/المسئولية-الدولية-العناصر-والآثار-1.pdf
https://eipss-eg.org/wp-content/uploads/2019/01/المسئولية-الدولية-العناصر-والآثار-1.pdf
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/international-humanitarian-law-and-advisory-opinion-international-court
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 .لع قلومل    بلعحمل   لعمقعلي  لعمولد م لييع    ش6112 يلعيمسو ش لعالمن  لع يين لع يعئش لعيل و   عزن  تيأليأل .1
 لعمقحد نش لممدد لعأل دمئ لعمو دع لعنزلعدلتش تسدوي  فدئ لعحثو   لع يع   لعع ا محكم  ديي عل  تألكز لععلم  لعزما   .2

 .  https://news.un.org/ar/story/2010/10/132102:بلعأللب  مقلح
ت ل مولضدد ا   ديل دد  .3  فددئ لال األلد دد  لعيسددألي  لعقدد لقثأل  سددأل عدد  لإل سددل  عحيددوا  لعسددلم   لعمقحدد ن لممددد ماوضدد    عدد ر

 .A/HRC/19/33: بلعوس ي  ش6156 ع ألنش لعقل ع  لع يين لإل سل ش حيوا  مزل  لإل سل ش بحيوا  لعقمقع
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