
 

بشأن العواقب القانونية لفصل أرخبيل  رأيها االستشاريأصدرت  محكمة العدل الدولية
 م6156فبراير  69، يوم م5691موريشيوس في عام  عنشاغوس 

م، رأيها االستشاري بشأن العواقب القانونية 6102فبراير  62أصدرت محكمة العدل الدولية في 
 -باالجماع تقريبًا  المحكمةواتفقت . م0221موريشيوس في عام  عنلفصل أرخبيل شاغوس 

 التقديرية السلطة ممارسة عدمبشأن  واحد   ل صوت  بصوتًا مقا 06المحكمة بأغلبية  قرار اتخذ
 01ها حول األسس الموضوعية بأغلبية نتائج إلى التوصل تم حين في الرأي، تقديم ورفض
 المحكمة وجدتيها، وفي رأ .(امعارض وغدونو  القاضيكان ) واحد   صوت   مقابل صوًتا

( 6؛ )المطلوب االستشاري الرأي إلعطاء القضائي باالختصاص تتمتع أنها (0) ،باإلجماع
الرأي  على للحصول لطلب االمتثال ،مقابل صوتين صوتا 06بأغلبية  المحكمة قررت

 القانون مع مراعاة ،واحد   صوت   مقابل صوتا 01 بأغلبية المحكمة رأت( 1االستشاري؛ )
 البالد ُمنح عندما قانوني بشكللم تكتمل  موريشيوس في االستعمار إنهاء عملية أن الدولي،

 01 بأغلبية رأيها المحكمة( أبدت 4؛ )شاغوس أرخبيل فصل بعد ،م0221 عام في االستقالل
 أسرع في شاغوس ألرخبيل إدارتها بإنهاء ملزمة المتحدة المملكة أن ،واحد   صوت   مقابل صوًتا
 الدول جميع أن ،واحد   صوت   مقابل صوًتا 01 بأغلبية المحكمةرأت  (1؛ )ممكن وقت

 موريشيوس، في االستعمار إنهاء إكمال أجل من المتحدة األمم مع بالتعاون ملزمة األعضاء
 حماية ضمان المتحدة لألمم العامة الجمعية وعلى الكافة، تجاه التزام هو المصير تقرير ألن

 سكان شاغوس المشردين. حقوق

مع  تومكا القاضي ذهب ،االستشاري الرأي إبداء/  التقديرية السلطة ممارسة بمسألة يتعلق فيماو 
 مع يتفق بما الرأي، إبداء ترفض أن للمحكمة ينبغي كان أنهته، مالحظ في دونوغو القاضي



 المشكلة هذه على بشكل فعال المحكمة تتغلبو . لكوسوفو االستشاري الرأي في السابق موقفه
 تحظى التي القضية وهي االستعمار، إنهاءبمثابة  االستشارية اإلجراءات وصف خالل من

 .السيادةبدال من و  طويلة، فترة منذ المتحدة لألمم العامة الجمعيةباهتمام 

 اعتمدته الذي 10/626 القرار في مبينة ،االستشاري المحكمةحولها رأي  ُطلبت التيواألسئلة 
( هل اكتملت عملية إنهاء a) :يلي كماوهي  ،م6101 حزيرانو/يوني 66 في العامة الجمعية

م، بعد 0221عندما ُمنحت موريشيوس االستقالل في عام استعمار موريشيوس بصورة قانونية 
فصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس ومع مراعاة القانون الدولي، بما في ذلك االلتزامات 

 0221ديسمبر/كانون األول  04المؤرخ ( 01) 0104الواردة في قرارات الجمعية العامة 
 61( المؤرخ 60) 6616م و0221ديسمبر/كانون األول  02( المؤوخ 61) 6122و

( bم؟"؛ )0221ديسمبر/كانون األول  02( المؤرخ 66) 6111م و0222ديسمبر/كانون األول 
رة أعالة، ما هي، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك االلتزامات الواردة في القرارات المذكو 

التبعات المترتبة على استمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في إدارة 
أرخبيل شاغوس، بما في ذلك ما يتعلق بعجز موريشيوس عن تنفيذ برنامج إلعادة توطين 

  فصل أن المحكمة وجدت رعاياها في أرخبيل شاغوس، وال سيما ذوو األصل الشاغوسي؟"
 القائمة السلطة واجب مع يتعارض موريشيوس في البريطانية لمستعمرةعن ا شاغوس يلأرخب

 استعمار إنهاء فإن وبالتالي لموريشيوس، اإلقليمية والسالمة الوطنية الوحدة احترام على باإلدارة
 لمملكةا إدارة أن المحكمة وجدت لذلك، ونتيجة. الدولي القانون وفقاً  يكتمل لم موريشيوس

 الهندي، المحيط في أمريكية بحرية قاعدة أكبر تضم والتي ،بشكل مستمر لألرخبيل ةالمتحد
 التزام المتحدة المملكة عاتق على تقع والتي ،دولياً  مشروع غير عمل هي غارسيا، دييجو

 .ممكن في أقرب وقت بالتوقف


