
 

 إ�� جنب
ً
 ب�ن روسيا وأوكرانيا .....   سكر�ةمع ا�حرب الع ا�حرب القضائية جنبا

 . ت�ن ...صدرت بن�اعات سابقة ب�ن الدولبمليارات الدوالرات دعاوى تحكيم 

 

 صور  تحقيق ا�حامي أحمد وليد من

 

قرار طلبت     أوكرانيا 
ً
�عد  ا العسكر�ة  األعمال  جميع  بوقف  روسيا  يأمر  الدولية  العدل  محكمة  من   

ً
اجتياحها عاجال

 .األسبوع املا��ي ، بحجة أن الكرمل�ن ين��ك معاهدة منذ عقود مل�افحة اإلبادة ا�جماعية

رسمي الدعوى  أوكرانيا   بدأت 
ً
السبت  ا بارت  ،٢٠٢٢شباط    ٢٦  يوم  �اذبة  ا��امات  باستخدام  روسيا  إبادة م��مة  �اب 

 .  شباط ٢٤جماعية �� منطق�ي لوها�سك ودونيتسك لت��ير غزوها للبالد �� 

، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تجد أن أفعال  يةوقوع أي إبادة جماع  تنفي �ش�ل قاطع"إ��ا    يف كيوقالت  

 ". روسيا غ�� قانونية

ز�لينس�ي يوم األحد ع�� تو���: "يجب تحميل روسيا مسؤولية التالعب بفكرة اإلبادة ا�جماعية قال الرئيس األوكرا�ي  

و  العدوان".   ألت��ير 
ً
عاجال قرارا  "نطلب  العسك  ضاف  النشاط  بوقف  روسيا  اآل يأمر  ا�حاكمات  ري  بدء  ونتوقع  ن 

 ". االسبوع املقبل

عام   اتفاقية  تن��ك  روسيا  تصرفات  أن  كييف  عل��ا   ١٩٤٨تد��  واملعاقبة  ا�جماعية  اإلبادة  جر�مة  منع  ،  �شأن 

 .قانو�ي ألفعالها م��رأن روسيا ليس لد��ا تؤكد و . )اتفاقية اإلبادة ا�جماعية(واملعروفة أيًضا باسم 

، ع�� الرغم من أنھ من غ�� الوا�ح  تأ�ي القضية �� الوقت الذي تواجھ فيھ روسيا إدانة من ا�جتمع الدو�� ألفعالها

 .�ون لھ تأث�� ملموس ع�� الصراعما إذا �ان أي حكم محتمل من محكمة العدل الدولية سي

عام   ا�٢٠١٦��  حول  الص�ن  مع  إقلي�ي  نزاع   �� الفلب�ن  جانب  إ��  دولية  محكمة  انحازت  بحر  ،   �� البحر�ة  حقوق 

�� شهر   ل�حكم.  االمتثال  بك�ن رفضت  لكن  ا�جنو�ي.  األول �االص�ن  األمر�كية دراسة نون  ا�خارجية  ، أصدرت وزارة 

 .وصفت مطالبات الص�ن ببحر الص�ن ا�جنو�ي بأ��ا "غ�� متوافقة �ش�ل وا�ح" مع القانون الدو��

وكرانيا بالقانون الدو�� ضد الكرمل�ن. �عد ضم موس�و لشبھ ، ليست هذه �� املرة األو�� ال�ي تحتج ف��ا أومع ذلك

، أطلقت كييف والعديد من املستثمر�ن األوكراني�ن سلسلة من اإلجراءات املطالبة بتعو�ض ٢٠١٤جز�رة القرم عام  

 .عن املوارد ال�ي تم االستيالء عل��ا دون �عو�ض

، رفضت محكمة تم �شكيلها بموجب اتفاقية  ٢٠٢٠ام  ضد روسيا �� عدد من ا�حاالت. �� أوائل ع  ا�حكمةحكمت  

األمم املتحدة لقانون البحار العديد من اع��اضات الوالية القضائية الروسية ع�� مزاعم أوكرانيا بأن موس�و سرقت  

 .مواردها من الطاقة وال��وة السمكية �� املياه ا�حيطة �شبھ جز�رة القرم

الدائمة طلب روسيا بإعادة النظر �� قرارها القا��ي بمصادرة استثمارا��ا  ، رفضت محكمة التحكيم  ٢٠١٩�� عام  

كال اإلجراءين ال يزاالن  ((�ش�ل غ�� قانو�ي �� شبھ جز�رة القرم من قبل أك�� بنك تجاري �� أوكرانيا �عد االستحواذ.  

 )).معلق�ن
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الدائمة �� نفس العام روسيا بدفع  كما   مليون دوالر ألك�� شركة   ٤٤٫٤أمرت محكمة منفصلة �� محكمة التحكيم 

 .بالقوة ع�� م�ات��ا ومحطات الوقود �� شبھ جز�رة القرم �عد ف��ة وج��ة من الضم الستيال��انفط �� أوكرانيا 

عام   ذلك٢٠١٨��  غضون   �� محكمة  ،  منحت  حوا��  ،  باإلجماع  الدائمة  من   ١٥٩التحكيم  �جموعة  دوالر  مليون 

ل�ي تمتلك عقارات �� شبھ جز�رة القرم صادر��ا روسيا. لم �شارك روسيا �� هذا اإلجراء  شر�ات االستثمار العقاري ا

 .أل��ا رفضت االع��اف باختصاص ا�حكمة

الفنادق  عن   
ً
فضال  ، األسود  البحر  ساحل  ع��  الراقية  املنتجعات  من  العديد  ا�خالف  محل  املمتل�ات  تضمنت 

ت تم  وال�ي   ، وامل�اتب  الصناعية  من  واملمتل�ات  مرسوم  بموجب  �عو�ض  دون  �حيح  غ��  �ش�ل  جميًعا  أميمها 

 .ا�ح�ومة ا�جديدة ال�ي تم تنصي��ا �� شبھ جز�رة القرم �عد ف��ة وج��ة من دخول القوات الروسية إ�� منطقة القرم

مار�ي �شيك الدولية  العدل  أمام محكمة  أوكرانيا  تر�فينو ، و�لو ، وديفيد ز�ونتس، وجوناثان جيمبليتيمثل  ،  فيس 

، جنًبا إ�� جنب مع األستاذين ، و�ول س��اش من �وفينجتون آند بورلينج إل إل �ي، وجيل وارنوكوفالد شكيليفيتش

هارولد هونججو �وه من �لية ا�حقوق بجامعة ييل وجان مارك توفين�ن. جامعة باريس نانت��. و�مثلها داخليا أنطون  

، وأوكسانا زولوتار�وفا ، مديرة إدارة أوكرانيا �� جمهور�ة القرم ذات ا�حكم الذا�ي  �ور�نيفيتش ، املمثل الدائم لرئيس

 .القانون الدو�� �� وزارة ا�خارجية األوكرانية

 ن �ش�ل قانو�ي أمام محكمة التحكيم الدولية. بينما لم تتمثل روسيا إ�� اآل 

 

بھ  مرفق   تقدمت  الذي  الدولية.  أوكرانيااالستدعاء  العدل  مؤقتة    �حكمة  تداب��  التخاذ  بيان  ، روسيابحق  وطلب 

 بيان ال�حفي �حكمة العدل الدولية ��ذا ا�خصوص. وال

 


