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الفصل األول
موجز
حملة موجزة عو العمل القضائي للمحكمة
 - ١خالل الفترة قيد االستعراض ،شهدت حمكماة العادل الدولياة أنشاطة قضاائية مكثفاة،
يث أصدرت على اخلصوص كمها بشأن احلالة املتعلقة بتطبياق اتفاقياة مناع جرمياة اإلباادة
اجلماعية واملعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا) (انظر الفقرات  ١٠9-١٠٠أهنا )
-٢

وصدرت عو احملكمة أو رئيسها تسعة أوامر (وارهة بالترتيب الزم ):
• بااأمر م ا ر  ١9أيلول/ساابتم  ،٢٠١4ااده رئاايس احملكمااة أجاال قياااين هوريااة
نيكاراغوا بإيداع بيان خطي يتضمو مال ظاهتاا والتماسااهتا بشاأن الادفوع االبتدائياة
اليت أثارهتا هورية كولومبيا يف القضية املتعلقاة مبساألة تعايني حادود اجلارف القااري
بااني نيكاااراغوا وكولومبيااا خااارج نطاااق  200مياال حبااري ماان ساااحل نيكاااراغوا
(نيكاراغوا ضد كولومبيا) (انظر الفقرات  ١6١-١٥٠أهنا )؛
• باااأمر مااا ر  ١6تشاااريو األول/أكتاااوبر  ،٢٠١4ااادهت احملكماااة أجااال حياااداع
امل كرات اخلطية األولياة يف القضاية املتعلقاة بتعايني احلادود البحرياة يف احملايط اهلنادي
(الصومال ضد كينيا) (انظر الفقرات  ٢٣٢-٢٢4أهنا )؛
• بااأمر ماا ر  ١9كااانون األول/هيساام  ،٢٠١4ااده رئاايس احملكمااة أجاال قياااين
هورية نيكاراغوا بإيداع بيان خطاي يتضامو مال ظاهتاا والتماسااهتا بشاأن الادفوع
االبتدائيااة الاايت أثارهتااا هوريااة كولومبيااا يف القضااية املتعلقااة باالنتااهاكات املزعومااة
للحقااوق الساايادية واجملااال البحااري يف البحاار الكااارييب (نيكاااراغوا ضااد كولومبيااا)
(انظر الفقرات  ١74-١6٢أهنا )؛
• بأمر م ر  ٢٢نيسان/أبريل  ،٢٠١٥أذنت احملكمة ،وقد وافقت علاى طلاب أساتراليا
تعديل األمر باإلشارة بتدابري حتفظية الصاهر يف  ٣آذار/مارس  ٢٠١4يف قضية املساائل
املتصلة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة (تيمور  -ليشيت ضد أساتراليا) ،باأن تعااه
حىل تيمااور  -ليشاايت يااع الوثااائق والبيانااات ،الاايت ال تاازال ةتومااة ،بعااد أن جزهتااا
أستراليا يف  ٣كانون األول/هيسم ( ٢٠١٣انظر الفقرات  ١9٢-١7٥أهنا )؛
• باااأمر ما ا ر  ١9أيار/ماااايو  ،٢٠١٥مااادهت احملكماااة ماااو  ١6زيران/يونياااه حىل
 ١6أيلول/سبتم  ٢٠١٥أجل تقاد هورياة اهلناد ما كرهتا املضااهة بشاأن مساألة
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اختصاص احملكماة يف النظار يف قضاية االلتزاماات املتعلقاة باملفاوضاات املتصالة بوقا
سااباق التساالا النااووي وب ا ع السااال النااووي (جاازر مارشااال ضااد اهلنااد) (انظاار
الفقرات  ٢١٠-٢٠٥أهنا )؛
• باااأمر ما ا ر  ١١زيران/يونياااه  ،٢٠١٥ساااجل رئااايس احملكماااة وقاااف هورياااة
تيماااور  -ليشااايت الداقراطياااة الااادعوى الااايت رفعتاااها لوجاااب العريضاااة املقدماااة يف
 ١7كانون األول/هيسم  ،٢٠١٣وأصدر توجيهاتاه بشاطب قضاية املساائل املتصالة
مبصااادرة وحجااز وثااائق وبيانااات معينااة (تيمااور  -ليشاايت ضااد أسااتراليا) مااو جاادول
احملكمة (انظر الفقرات  ١9٢-١7٥أهنا )؛
• بااأمر م ا ر  ١9زيران/يونيااه  ،٢٠١٥ااده رئاايس احملكمااة أجاال قياااين هوريااة
جاازر مارشااال بتقااد بيااان خطااي يتضاامو مال ظاهتااا والتماساااهتا بشااأن الاادفوع
االبتدائيااة الاايت أثارهتااا اململكااة املتحاادة ل يطانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية يف قضااية
االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصالة بوقا ساباق التسالا الناووي ونازع الساال
النووي (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة) (انظر الفقرات  ٢٢٣-٢١8أهنا )؛
• بااأمر ماا ر  ١متوز/يوليااه  ،٢٠١٥قااررت احملكمااة اسااتإلناق اإلجااراءات يف قضااية
األنشااطة املساالحة يف أراضااي الكونغااو (مجهوريااة الكونغااو الدميقراطيااة ضااد أوغناادا)
فيما يتعلاق لساألة التعويضاات ،و ادهت تااري  6كاانون الثاين/ينااير  ٢٠١6أجاال
لقياين هورية الكونغو الداقراطية بإيداع م كرة بشاأن التعويضاات املساتحقة هلاا يف
نظرزا على أوغندا ،ولقياين أوغندا بإيداع ما كرة بشاأن التعويضاات املساتحقة هلاا يف
نظرزا على هورية الكونغو الداقراطية (انظر الفقرات  99-88أهنا )؛
• باااأمر ما ا ر  9متوز/يولياااه  ،٢٠١٥ماااده رئااايس احملكماااة ماااو  ١7متوز/يولياااه حىل
 ١كاانون األول/هيساام  ٢٠١٥أجال حيااداع هوريااة باكساتان اإلسااالمية املا كرة
املضااااهة بشاااأن مساااأليت اختصااااص احملكماااة ومقبولياااة الطلاااب فيماااا يتعلاااق بقضاااية
االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصلة بوقا ساباق التسالا الناووي وبا ع الساال
النووي (جزر مارشال ضد باكستان) (انظر الفقرات  ٢١7 -٢١١أهنا )؛
 - ٣وخالل نفس الفترة ،عقدت حمكماة العادل الدولياة جلساات علنياة يف القضاايا التالياة
(بالترتيب الزم ):
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(أ) القضيتان املضامومتان املتعلقتاان بابعض األنشاطة الايت تقاوم هباا نيكااراغوا يف
املنطقة احلدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) وبتشييد طريق يف كوساتاريكا علاى امتاداد هنار
سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا) (انظر الفقرات  ١٣7-١١٠أهنا )؛
(ب) القضية املتعلقة بااللتزاين بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلاادئ (بوليفياا ضاد
شيلي) (انظر الفقرات  ١49 - ١٣8أهنا )
 - 4وعرضت على احملكمة أيضا قضية املنازعات اجلديدة التالية :تعيني احلادود البحرياة يف
احمليط اهلندي (الصومال ضد كينيا) (انظر الفقرات  ٢٣٢-٢٢4أهنا )
 - ٥ويف  7آب/أغسطس  ، ٢٠١4أوهعات هورياة األرجناتني لادى قلام احملكماة وثيقاة
معنونااة ’’عريضااة رفااع هعااوى“ ضااد الواليااات املتحاادة األمريكيااة ،بشااأن ”منازعااة تتعلااق
بقرارات قضائية للواليات املتحدة األمريكية متصلة بإعاهة زيكلة هيون األرجنتني الساياهية“
وتدعي األرجناتني أن الوالياات املتحادة قاد انتاهكت ساياهة األرجناتني و صااناهتا وارتكبات
انتااهاكات أخاارى ذات صاالة نتيجااة القاارارات القضااائية الاايت اختا هتا حماااكم الواليااات املتحاادة
بشأن حعاهة زيكلة الديو العاين لألرجنتني
 - 6وتلتمس األرجناتني يف عريضاتها حقاماة اختصااص احملكماة علاى أسااس الفقارة  ٥ماو
املاهة  ٣8مو الئحة احملكمة اليت تنص على ما يلي:
’’حذا بيناات الدولااة املدعيااة اسااتناهزا يف القااول بصااحة اختصاااص احملكمااة حىل
موافقة مل تكو قاد أعطتاها أو أعربات عناها بعاد الدولاة الايت ردفعات الادعوى عليهاا،
حتال العريضة حىل ز الدولة بيد أهنا ال تقيّد يف اجلدول العااين للمحكماة ،وال يت ا
أي حجااراء يف الاادعوى حىل أن تقباال الدولااة الاايت رفعاات الاادعوى عليهااا باختصاااص
احملكمة يف النظر يف القضية‘‘
 - 7ووفقااا هلا األ كاااين ،أ ياال الطلااب حىل كومااة الواليااات املتحاادة ،ولااو يت ا أي
حجراء يف الدعوى ما مل تقبل الواليات املتحدة اختصاص احملكمة يف النظر يف القضية
 - 8و ااا  ٣١متوز/يولياااه  ،٢٠١٥بلاااد عاااده القضاااايا املدرجاااة يف جااادول احملكماااة
 ١٢قضية:
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-١

مشروع غابشيكوفو  -ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)()١؛

-٢

األنشاااطة املسااالحة يف أراضاااي الكونغاااو (مجهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة
ضد أوغندا)؛

-٣

بعااض األنشااطة الاايت تقااوم هبااا نيكاااراغوا يف املنطقااة احلدوديااة (كوسااتاريكا
ضد نيكاراغوا)؛

-4

تشاااييد طرياااق يف كوساااتاريكا علاااى امتاااداد هنااار ساااان خاااوان (نيكااااراغوا
ضد كوستاريكا)؛

-٥

االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ (بوليفيا ضد شيلي)؛

-6

مسألة تعيني حدود اجلارف القااري باني نيكااراغوا وكولومبياا خاارج نطااق
 200ميل حبري من ساحل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا)؛

-7

االنتااهاكات املزعومااة للحقااوق الساايادية واجملااال البحااري يف البحاار الكااارييب
(نيكاراغوا ضد كولومبيا)؛

-8

تعااايني احلااادود البحرياااة يف البحااار الكاااارييب واحملااايط اهلاااادئ (كوساااتاريكا
ضد نيكاراغوا)؛

-9

ساباق التسالا الناووي ونازع

االلتزامات املتعلقة باملفاوضاات املتصالة بوقا
السال النووي (جزر مارشال ضد اهلند)؛

 - ١٠االلتزامات املتعلقة باملفاوضاات املتصالة بوقا
السال النووي (جزر مارشال ضد باكستان)؛

ساباق التسالا الناووي ونازع

 - ١١االلتزامات املتعلقة باملفاوضاات املتصالة بوقا ساباق التسالا الناووي ونازع
السال النووي (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة)؛
 - ١٢تعيني احلدود البحرية يف احمليط اهلندي (الصومال ضد كينيا)
__________
( )١أصاادرت احملكمااة كمهااا يف القضااية املتعلقااة مبشااروع غابشاايكوفو  -ناغيماااروس (هنغاريا/ساالوفاكيا) يف
 ٢٥أيلول/ساابتم  ١997غااري أن القضااية مااا زالاات قيااد النظاار مااو النا يااة الفنيااة ،نظاارا ألن ساالوفاكيا
تقدمت ،يف أيلول/سبتم  ، ١998بطلب حصدار كام حضاايف وأوهعات زنغارياا يف غضاون األجال الا ي
ااده رئاايس احملكمااة ،وزااو  7كااانون األول/هيساام  ،١998بيانااا خطيااا تاابني فيااه موقفهااا مااو طلااب
ساالوفاكيا واسااتأنف الطرف اان فيمااا بعااد املفاوضااات بينااهما بشااأن تنفي ا كاام عاااين  ١997وظااال يبلغااان
احملكمة بانتظاين عو التقدين احملرز فيها
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 - 9وتضااام األطاااراق يف قضاااايا املنازعاااات املدرجاااة يف قائماااة احملكماااة هوال ماااو ياااع
القارات ،لا يف ذلا سساة بلادان ماو األماريكتني ،وأربعاة ماو أفريقياا ،وثالثاة ماو أوروباا،
وبلدان مو آسيا ،وبلد وا د مو أوقيانوسيا ويدل التنوع اجلغرايف هلا القضاايا علاى الطاابع
العاملي الختصاص اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة
 - ١٠وتنطوي القضايا املعروضة على احملكمة على طائفة متنوعة مو املواضيع منها ما يلاي:
املنازعات اإلقليمية والبحرية؛ واالست داين غري املشروع للقوة؛ والتادخل يف الشا ون الداخلياة
للدول؛ وانتهاك السالمة والسياهة اإلقليميتني؛ واحلقوق االقتصاهية؛ والقانون اإلنساين الادو
والقانون الدو حلقوق اإلنساان؛ واإلبااهة اجلماعياة؛ واألضارار البيإلياة الال قاة بااملواره احلياة
و فظها؛ وتفسري وتطبيق املعازدات واالتفاقيات الدولية ويدل ز ا التنوع يف املواضايع علاى
الطابع العاملي الختصاص اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة
 - ١١ويتزايااد تعقيااد القضااايا الاايت تعهااد ىلااا الاادول حىل احملكمااة مااو النااا يتني الوقائعيااة
والقانونية وزي متر أيضا يف كاثري ماو األ ياان بعاده ماو املرا ال ،ماثال نتيجاة حياداع هفاوع
ابتدائياة تتعلااق باالختصاااص أو املقبوليااة؛ وتقااد طلبااات اإلشااارة بتاادابري حتفظيااة (الاايت ينبغااي
معاجلتااها علااى وجااه الساارعة)؛ وطلبااات اإلذن بالتاادخل؛ وحعالنااات التاادخل املوهعااة مااو
الدول الثالثة
 - ١٢وخالل الفترة قيد االستعراض ،مل يقدين أي طلب فتوى حىل احملكمة
استمرار النشاط املطره للمحكمة
 - ١٣علاااى مااادى السااانوات العشاااريو املاضاااية ،وعلاااى الااارغم ماااو االسااات داين املكثاااف
للتكنولوجيات اجلديدة ،زاه عبء عمل قلم احملكمة بشكل كبري نظرا للزياهة الكبرية يف عاده
القضااايا املعروضااة علااى احملكمااة ومااا ياارتبج با ل مااو اإلجااراءات العارضااة ،ولزياااهة تعقيااد
تل القضايا
 - ١4وقد متكنت احملكمة مو مواجهة ز التحديات اجلديدة بفضل اخلطوات الايت اختا هتا
لتعزيز كفاءهتا
 - ١٥فاحملكماة تضاع ا ن جادوال زمنياا بااالد الصارامة فيماا يتصال باجللساات واملااداوالت،
كي يتسىن هلا النظر ،يف أي وقت مو األوقات ،يف عدة قضايا يف آن وا د ،وكفالاة القيااين يف
الوقت نفسه لعاجلة اإلجراءات العارضة العديدة املرتبطة بتل القضايا يف أسرع وقات ككاو
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وعلااى ماادى الساانة املاضااية ،سااعى قلاام احملكمااة حىل احلفااام علااى مسااتوى عااال مااو الكفاااءة
واجلوهة يف ما يضطلع به مو أعمال هعما لسري عمل احملكمة
 - ١6وحيظااى الاادور الا ي ت هيااه احملكمااة يف نظاااين تسااوية املنازعااات بااني الاادول بالوسااائل
السلمية ال ي وضع لوجب ميثاق األمم املتحدة باالعتراق العاملي
 - ١7وتر ب احملكمة بالثقة واال تراين الل يو حتظيان ىلما ماو جاناب الادول الايت بوساعها
االطمإلنان حىل أن احملكمة ستواصل العمل يف سبيل كفالة تساوية املنازعاات بالوساائل السالمية
وحيضاح قواعد القانون الادو الايت تساتند حليهاا يف قراراهتاا ،بأقصاى قادر ماو اليازاة واحليااه
واالستقاللية ويف أسرع وقت ككو
 - ١8ويف زاا ا الصااده ،باادر باإلشااارة أن اللجااوء حىل اجلهاااز القضااائي الرئيسااي لألماام
املتحدة يشكل ال يتسم بكفاءة فريدة مو يث التكلفة
تعزيز سياهة القانون
 - ١9تغتنم احملكمة الفرصة اليت يتيحهاا عارض تقريرزاا السانوي علاى اجلمعياة العاماة لكاي
تقدين حفاهة عو هورزاا يف تعزياز ساياهة القاانون ،ياث هعتاها اجلمعياة العاماة مارة أخارى حىل
القياين ب ل يف قرارزا  ١٢٣/69امل ر  ١٠كانون األول/هيسم ٢٠١4
 - ٢٠وتضطلع احملكمة بدور رئيسي يف صون وتعزيز سياهة القانون يف ش أحناء العامل
 - ٢١ويف زاا ا ا الصااااده ،تال ااااي احملكمااااة بارتياااااح أن اجلمعيااااة العامااااة اعترفاااات ،يف
قرارزا  ١٢٢/69امل ر  ١٠كانون األول/هيسم ” ،٢٠١4بالدور اهلااين الا ي تضاطلع باه
حمكمة العدل الدولية ،وزي اجلهاز القضائي الرئيساي لألمام املتحادة ،يف الفصال يف املنازعاات
اليت تنشب بني الدول وبقيمة عملها ،وبأمهية تاوافر سابل اللجاوء حىل احملكماة يف حطاار تساوية
املنازعات بالوسائل السلمية“ ،وأشارت حىل أن للمحكمة أيضا ”لا يتساق ماع املااهة  96ماو
[الا]ميثاق األمم املتحدة ،سلطة حصدار الفتاوى اليت قد تطلبها اجلمعياة العاماة أو لاس األماو
أو أجهزة األمم املتحدة والوكاالت املت صصة األخرى املأذون هلا ب ل “
 - ٢٢وتال ااي احملكمااة أيضااا مااع التقاادير أن اجلمعيااة العامااة أزاباات يف قرارزااا ١٢٣/69
”بالاادول الاايت مل تقباال بعااد الواليااة القضااائية املنوطااة لحكمااة العاادل الدوليااة ،وفقااا لنظامهااا
األساسي ،أن تنظر يف القياين ب ل “ (النظاين األساسي ،املاهة  ،٣6الفقرة )٢
 - ٢٣وينبغي الت كري بأن كل ما تقوين باه احملكماة ح اا يرماي حىل تعزياز ساياهة القاانون ،فهاي
تسهم لا تصدر مو أ كاين وفتاوى يف تعزيز القانون الادو وحيضاا ه وتساعى احملكماة أيضاا
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حىل كفالة نشر قراراهتا على أوسع نطاق ككو يف ةتلف أحناء العامل ،عو طريق منشوراهتا وعاو
طريق تطوير منتدياهتا املتعدهة الوساائج وموقعهاا علاى شابكة اإلنترنات الا ي يضام ا ن كامال
االجتهاه القضائي للمحكمة وسلفها ،حمكمة العدل الدو الدائمة ،وعو طريق توفري معلوماات
مفيدة للدول واملنظمات الدولية الراغبة يف اللجوء حىل اإلجراءات املتا ة هلا يف احملكمة
 - ٢4ويقدين الرئيس وأعضاء آخارون يف احملكماة ورئايس القلام وموظفاون ةتلفاون يف قلام
احملكمة عروضا ويشااركون يف حمافال قانونياة بانتظااين ،ساواء يف الزااي أو يف اخلاار ،،بشاأن
سري احملكمة واإلجراءات املتبعاة أمامهاا واجتاهاهزا القضاائي وتتاي زا العاروض للجمهاور
اإل اطة بشكل أفضل لا تضطلع باه احملكماة ماو أعماال ساواء فيماا يتعلاق بقضاايا املنازعاات
أو بإجراءات الفتاوى
 - ٢٥وتستقبل احملكمة أعداها غفرية مو الزوار كال سانة ،ال سايما رسسااء الادول والوفاوه
الرمسية األخرى مو ش البلدان اليت هلا ازتماين بعمل احملكمة
 - ٢6وخالل الفترة قيد االستعراض ،بلد عده زوار احملكمة ماو الدبلوماسايني واألكااهايني
والقضاااة وكثلااي الساالطات القضااائية واحملااامني وأعضاااء املهااو القانونيااة حنااو  ٥ 8٠٠زائاار يف
اجملموع كما أن ”يوين األبواب املفتو اة“  ،الا ي يعقاد كال سانة ،اكاو ماو التعرياف أكثار
باحملكمة وبإجراءاهتا لدى اجلمهور العريض
 - ٢7وتو احملكمة أيضا عناية خاصة بالشباب ،حذ تشارك يف مناسابات تنظمهاا اجلامعاات
وتعاارض باارامر تاادريب هاخلااي متكااو الطلبااة مااو شا اخللفيااات مااو التعاارق علااى امل سسااة
وتعزيز معرفتهم بالقانون الدو
 - ٢8وتعتزين احملكماة تنظايم عاده ماو املناسابات اهلاماة يف حطاار الا كرى السانوية السابعني
إلنشااائها الاايت ساايحتفل ىلااا يف نيسااان/أبريل  ،٢٠١6وتشاامل عقااد جلسااة رمسيااة؛ وم ا متر؛
وتنظاايم معاارض؛ وعاارض فاايلم جديااد عااو احملكمااة؛ وطائفااة مااو األنشااطة األخاارى وتأماال
احملكمااة أن تقاادين األماام املتحاادة والاادول األعضاااء فيهااا الاادعم هلا األنشااطة وتضااطلع باادور
فعال يف تنظيمها
األسبستوس
 - ٢9خالل األعمال اليت أجريت يف متوز/يوليه  ٢٠١4إلصالح جناح قصر السالين ال ي شيد
يف عاين  ١977وال ي يضم قاعة مداوالت احملكمة وعادها ماو مكاتاب القضااة ،اكتشاف وجاوه
ماهة األسبستوس وكلفت م سسة كارنيغي ،املس ولة عو حهارة قصر الساالين ،شاركة مت صصاة
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بااإجراء اختبااارات وحتديااد التاادابري الاايت ينبغااي اختاذزااا وأكاادت االختبااارات الاايت أجرياات يف
آب/أغسااطس وأيلول/ساابتم  ٢٠١4وجااوه غبااار األسبسااتوس يف اجلناااح ويف أماااكو حيااداع
احملفوظات اليت تست دمها احملكمة يف مابىن القصار القاد وأ كام حغاالق مابىن القضااة (األجازاء
اليت شيدت يف عامي  ١977و  )١996وأماكو حيداع احملفوظات امللوثة يف املبىن القد
 - ٣٠وأجريت اختبارات أخرى يف شاباط/ف اير  ٢٠١٥ماو أجال تقيايم أكثار هقاة ملساتوى
تعرض أعضاء احملكمة وموظفي قلم احملكمة ال يو عملوا يف األماكو املعنية لألسبستوس وحتدياد
امل اااطر الصااحية احملتملااة الاايت رلااا تعرضااوا هلااا واتصاالت م سسااة كااارنيغي باادائرة الصااحة
والسالمة املهنيتني يف زولندا اليت استنتجت ،بنااء علاى تلا االختباارات اإلضاافية ،أن مساتوى
التعرض لألسبساتوس لادى ماو عمال يف املاضاي يف مابىن القضااة ويف أمااكو حياداع احملفوظاات
املعنية اكو اعتبار تباعا ”ضإليال متاما“ أو ”ذا خطر ضإليل على الصحة“ وكلف قلم احملكمة
خ اء الطبيني بإجراء حتل يال ثاان لالختباارات الايت أجريات وبتحدياد طبيعاة املتابعاة الطبياة الايت
ينبغي عرضها ،عند االقتضاء ،على أعضاء احملكمة وموظفي قلمها كو حيتمال تعرضاهم للضارر
ويف وقت كتابة ز ا التقرير ،كانت نتائر التحليل الثاين ال تزال غري معروفة
 - ٣١وحثر حغالق املبىن ال ي يضم مكاتب القضاة ،وريثما يفرغ مو أعماال حزالاة األسبساتوس
واإلصالح ،توفر م سسة كارنيغي أماكو عمل م قتة ألعضاء احملكمة وموظفي قلم احملكمة الا يو
يقدمون هلم مساعدة مباشرة ومو املقرر أن تنتهي األعمال قبل هناية عاين ٢٠١٥
 - ٣٢وعالوة على ذلا  ،وافقات م سساة كاارنيغي علاى وضاع خطاة لادهارة فيماا يتعلاق
لاهة األسبستوس يف مبىن قصر السالين القد ستحال حىل احملكمة
االتفاق بني األمم املتحدة وم سسة كارنيغي
 - ٣٣توجد صيغة جديدة التفاق اإلقامة امل ين بني األمم املتحدة وم سساة كاارنيغي بشاأن
قصر السالين يف طور االعتماه مو قبل اجلمعياة العاماة وسايعكس االتفااق االلتزاماات املتعهاد
ىلا يف ما كرة التفاازم املتعلقاة باه املوقعاة باني الطارفني يف  ١٥تشاريو األول/أكتاوبر ٢٠١4
ومو أزم األ كاين الوارهة يف الصيغة اجلديدة هل ا االتفاق ما يلي:
• تباهل لألماكو ستحصل احملكماة علاى حثار علاى مزياد ماو األمااكو املناسابة إلياداع
احملفوظات ورفوق املكتبة؛
• قياين م سساة كاارنيغي ،بالتشااور ماع احملكماة ،بنشار القواعاد الداخلياة بشاأن طائفاة
عريضة مو املسائل األمنية؛

12/71

15-13922

A/70/4

• قياين م سسة كارنيغي ،كل سنتني على األقل ،باختباار اهلاواء والغباار لكشاف وجاوه
األسبستوس وفقا للقانون اهلولندي ،ووضع خطة لدهارة فيما يتعلق باألسبستوس
نظاين املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة
 - ٣4يف عاين  ،٢٠١٢وجه رئيس احملكمة حىل رئيس اجلمعياة العاماة رساالة مشافوعة بورقاة
تفساريية ( ،A/66/726املرفاق) ،ضامنها تعليقاات وشااواغل حمكماة العادل الدولياة بشاأن بعااض
املقتر ات اليت قدمها األمني العاين فيما يتعلق بنظاين املعاشات التقاعدية لقضااة احملكماة وقضااة
احملكمااتني اجلنااائيتني الاادوليتني (انظاار  ،A/67/4الفقاارات  )٣٠-٢6وشاادهت احملكمااة علااى
مسائل خطرية أثارهتا تل املقتر ات مو منظور سالمة نظامها األساساي ،وال سايما املسااواة
بني أعضائها و قهم يف القياين بواجباهتم باستقاللية تامة
 - ٣٥وتعرب احملكمة عو امتناهنا للجمعياة العاماة ملاا أبدتاه ماو ازتمااين خااص ىلا املساألة
ولقرارزا القاضي بأخ مهلة كافياة للاتفكري وتأجيال النظار يف زا املساألة حىل هورهتاا الثامناة
والستني أوال ،مث هورهتا التاسعة والستني ،فدورهتا احلاهية والسبعني
الطلبات املتعلقة بامليزانية
 - ٣6يف بداية عاين  ، ٢٠١٥قدمت احملكماة حىل اجلمعياة العاماة طلباهتاا املتعلقاة ليزانياة فتارة
الساانتني  ،٢٠١7-٢٠١6عااو طريااق املراقااب املااا لألمانااة العامااة لألماام املتحاادة ونفقااات
احملكمة يف جزئها األعظم نفقات ثابتة ونظامية بطبيعتها ،ومعظم الطلبات املتعلقة ليزانية فتارة
السنتني املقبلة موجهاة لتمويال تلا النفقاات ومل تطلاب احملكماة حنشااء أي وظاائف جديادة
للفتااارة  ٢٠١7-٢٠١6ويبلاااد ماااوع امليزانياااة املقتر اااة لفتااارة السااانتني ٢٠١7-٢٠١6
ما قدر  ٥٢ ٥4٣ 9٠٠هوالر قبل حعاهة تقدير التكااليف ،أي ماا اثال زيااهة صاافية قادرزا
 ١ ١4٠ 8٠٠هوالر (أو  ٢.٢يف املائة) مقارناة باعتمااهات الفتارة  ٢٠١٥-٢٠١4وتعازى
ز ا الزياااهة أساسااا حىل اجااة أك ا حىل اخلاادمات االستشااارية والتعاقديااة املرتبطااة لشاااريع
حتديث متنوعة يف ال تكنولوجيا املعلومات
 - ٣7وطلبااات احملكماااة أيضاااا متاااويال للفتااارة  ٢٠١7-٢٠١6إلمتااااين األعماااال التحضاااريية
لال تفااال بال ا كرى الساانوية الساابعني إلنشااائها وسيساات دين ذل ا التموياال أساسااا لرقمنااة
الصور الفوتوغرافية واألفالين القداة حملكمة العدل الدولية وحمكمة العادل الادو الدائماة ،ويف
حنتا ،مواه حعالمية عو احملكمة ،وتنظايم ا تفااالت الا كرى السانوية نفساها (اجللساة الرمسياة
للمحكمة وامل متر ،مو بني أمور أخرى)
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الفصل الثاين
هور احملكمة واختصاصها
 - ٣8حمكمااة العاادل الدوليااة ،الاايت يوجااد مقرزااا يف قصاار السااالين يف الزاااي ىلولناادا ،زااي
اجلهاااز القضااائي الرئيسااي لألماام املتحاادة وقااد أنشااإلت لوجااب ميثاااق األماام املتحاادة يف
زيران/يونيه  ،١94٥وبدأت أنشطتها يف نيسان/أبريل ١946
 - ٣9والوثائق األساسية اليت تنظم عمل احملكمة زي ميثاق األمم املتحادة والنظااين األساساي
للمحكمة ،املرفق بامليثاق وتكملهما مقتضيات الئحة احملكمة والتوجيهات اإلجرائية والقارار
املتعلق باملمارسة القضائية الداخلية للمحكمة واكو االطاالع علاى زا النصاوص يف املوقاع
الشاابكي للمحكمااة حتاات عنااوان ” ،“Basic documentsوتدنشاار أيضااا يف سلساالة النصااو
والوثااائق املتعلقااة بتنظااية احملكمااة ( Acts and Documents concerning the organization of the
)))Court (edition No. 6 (2007
 - 4٠وحمكمة العدل الدولية زي احملكمة الدولية الو يدة ذات الطاابع العااملي واالختصااص
القضائي العاين واختصاصها ز ا مزهو،

ألف  -االختصاص يف قضايا املنازعات
 - 4١تباات احملكمااة أوال فيمااا تعرضااه عليهااا الاادول لحااض حراههتااا مااو منازعااات يف حطااار
كارستها لسياههتا
 - 4٢ويف ز ا الصده ،بدر باإلشارة أنه حىل غاية  ٣١متوز/يوليه  ،٢٠١٥بلاد عاده الادول
األطراق يف النظاين األساسي للمحكمة  ١9٣هولة طرفاا ،وبإمكاان زا الادول بتلا الصافة
اللجوء حىل احملكمة (االختصاص الش صي)
 - 4٣وفضاااال عاااو ذلاا  ،بلاااد عاااده الااادول الااايت أصااادرت حعالناااات (بعضاااها مشااافوع
بتحفظات) تقر فيها باالختصاص اإللزاماي للمحكماة (االختصااص املوضاوعي) ،علاى النحاو
املتوخى يف الفقرتني  ٢و  ٥مو املااهة  ٣6ماو النظااين األساساي 7٢ ،هولاة ا ا ن وزا
الدول زي :حسبانيا ،أستراليا ،حستونيا ،أملانيا ،أوروغواي ،أوغندا ،أيرلندا ،حيطالياا ،بااراغواي،
باكسااتان ،برباااهوس  ،ال تغااال ،بلجيكااا ،بلغاريااا ،بنمااا ،بوتسااوانا ،بولناادا ،بااريو ،توغااو،
تيمااور  -ليشاايت ،جاازر مارشااال ،اجلمهوريااة الدومينيكيااة ،هوريااة الكونغااو الداقراطيااة،
جورجيا ،جيباو ،،الادا رك ،هومينيكاا ،رومانياا ،سالوفاكيا ،السانغال ،ساوازيلند ،الساوهان،
سوريناين ،السويد ،سويسرا ،الصومال ،غامبيا ،غينيا ،غينيا  -بيساو ،الفلابني ،فنلنادا ،قا ص،
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الكامريون ،كمبوهيا ،كندا ،كوت هيفاوار ،كوساتاريكا ،كينياا ،لكسام غ ،لي ياا ،ليتوانياا،
لي تنشتايو ،ليسوتو ،مالطة ،مدغشقر ،مصار ،املكساي  ،ماالوي ،اململكاة املتحادة ل يطانياا
العظمااى وأيرلناادا الشاامالية ،موريشاايوس ،النااروير ،النمسااا ،نيجرييااا ،نيكاااراغوا ،نيوزيلناادا،
زاااييت ،اهلنااد ،زناادوراس ،زنغاريااا ،زولناادا ،اليابااان ،اليونااان واكااو االطااالع علااى نصااوص
اإلعالنات اليت أوهعتها الدول امل كورة أعال لدى األمني العااين يف املوقاع الشابكي للمحكماة
( )www.icj-cij.orgحتت عنوان ”“Jurisdiction
 - 44وباإلضاااافة حىل ذلاا  ،يااانص أكثااار ماااو  ٣٠٠معازااادة أو اتفاقياااة ثنائياااة أو متعااادهة
األطراق على أن للمحكمة االختصاص املوضوعي يف ل املنازعاات امل تلفاة الايت تنشاأ باني
األطراق فيها واكو االطالع أيضا على قائمة متثيلياة هلا املعازادات واالتفاقياات يف املوقاع
الشبكي للمحكماة حتات عناوان ” “Jurisdictionواكاو أيضاا حقاماة االختصااص املوضاوعي
للمحكمة ،يف الة منازعاة حمادهة ،اساتناها حىل اتفااق خااص ت ماه الادول املعنياة فيماا بيناها
وأخااريا ،بااوز للدولااة ،عنااد عرضااها املنازعااة علااى احملكمااة ،أن تقتاارح حقامااة االختصاااص
املوضوعي للمحكمة على موافقة مل تعطها أو تبدزا بعد الدولاة الايت أقيمات ضادزا الادعوى،
وذل استناها حىل الفقرة  ٥مو املاهة  ٣8مو الئحة احملكمة فاإذا أبادت زا الدولاة األخارية
موافقتها ،يكون للمحك مة االختصاص وتادر ،القضاية اجلديادة يف اجلادول العااين اعتباارا ماو
تاري تل املوافقة (تعرق ز احلالة باسم ”امتداه االختصاص“ ( ))forum prorogatum

باء  -اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء
 - 4٥تصاادر احملكمااة أيضااا فتاااوى وباإلضااافة حىل جهااازي األماام املتحاادة (اجلمعيااة العامااة
و لااس األمااو) الل ا يو ي ا ذن هلمااا بطلااب فتاااوى حىل احملكمااة ”بشااأن أي مسااألة قانونيااة“
(الفقااارة  ١ماااو املااااهة  96ماااو امليثااااق) ،يا ا ذن الياااا لثالثاااة أجهااازة أخااارى ماااو أجهااازة
األماام املتحاادة زااي اجمللااس االقتصاااهي واالجتماااعي و لااس الوصاااية واللجنااة امل قتااة التابعااة
للجمعية العاماة وللمنظماات التالياة بطلاب فتااوى حىل احملكماة يف املساائل القانونياة الناشاإلة يف
حطار أنشطتها (الفقرة  ٢مو املاهة  96مو امليثاق):
منظمة العمل الدولية
منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدة
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
منظمة الطريان املدين الدو
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منظمة الصحة العاملية
البن الدو
م سسة التمويل الدولية
امل سسة الدولية للتنمية
صندوق النقد الدو
االحتاه الدو لالتصاالت
املنظمة العاملية لألرصاه اجلوية
املنظمة البحرية الدولية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
الصندوق الدو للتنمية الزراعية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
الوكالة الدولية للطاقة ال رية
 - 46وتره قائمة بالصكوك الدولية اليت تنص على اختصاص احملكمة يف حصادار الفتااوى يف
املوقع الشبكي للمحكمة حتت عنوان ”“Jurisdiction
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الفصل الثالث
تنظيم احملكمة
ألف  -التشكيل
 - 47تتشكل حمكمة العدل الدولية مو  ١٥قاضيا ينت بون مو قبال اجلمعياة العاماة و لاس
األمو لوالية مدهتا تسع سانوات ويشاغر ثلاث مقاعاد احملكماة (سساة) كال ثاال سانوات
ويف  6تشاااريو الثااااين/نوفم  ،٢٠١4أعياااد انت ااااب اثااانني ماااو أعضاااائها ،مهاااا القاضااايان
حممد بنونة (املغرب) وجوان ح هونوزيو (الواليات املتحدة األمريكية) ،بينما انت اب جايمس
ريتشاااره كراوفااوره (أسااتراليا) وكريياال غيفورغيااان (االحتاااه الروسااي) عضااويو جديااديو يف
احملكمة اعتبارا مو  6شباط/ف اير  ٢٠١٥ومل يتسو حمتاين انت اب العضو اخلامس يف احملكماة
يف  6تشااريو الثاااين/نوفم  ،يااث مل حيصاال أي مااو املرشااحني علااى األغلبيااة يف كاال مااو
اجلمعياااة العاماااة و لاااس األماااو ،وبالتاااا تعاااني تأجيااال االنت ااااب ويف  ١7كاااانون األول/
هيساام  ،٢٠١4انت ااب كاال مااو اجلمعيااة العامااة و لااس األمااو باتري ا ليبتااون روبنسااون
(جامايكا) عضوا يف احملكمة ،اعتبارا مو  6شباط/ف اير  ،٢٠١٥وزو التاري الا ي انت بات
فيه احملكمة يف تشكيلها اجلديد القاضي روين أبرازاين (فرنسا) رئيسا هلاا والقاضاي عباد القاوي
أمحد يوسف (الصومال) نائبا للرئيس ،كل منهما ملدة ثال سنوات
 - 48ويف  ٣١متوز/يوليه  ،٢٠١٥كان تشاكيل احملكماة علاى النحاو التاا  :الارئيس :روين
أبرازاااين (فرنسااا)؛ نائااب الاارئيس :عبااد القااوي أمحااد يوسااف (الصااومال)؛ القضاااة :زيساشااي
أوواها (اليابااان) ،وبيتاار تومكااا (ساالوفاكيا) ،وحممااد بنونااة (املغاارب) ،وأنطونيااو أوغوسااتو
كانساااهو ترينااداه (ال ازيااال) ،وكريسااتوفر غريناااووه (اململكااة املتحااادة) ،وشااوي زانتشاااو
(الصااني) ،وجااوان ح هونوزيااو (الواليااات املتحاادة األمريكي اة) ،وجيورجيااو غايااا (حيطاليااا)،
وجولياااا سااايبوتيندي (أوغنااادا) ،وهالفاااري ىلاناااداري (اهلناااد) ،وباتريااا ليبتاااون روبنساااون
(جامايكا) ،وجيمس ريتشاره كراوفوره (أستراليا) ،وكرييل غيفورغيان (االحتاه الروسي)
الرئيس ونائب الرئيس
 - 49ينت ب أعضاء احملكمة الرئيس ونائب الرئيس (وفقا للماهة  ٢١مو النظااين األساساي)
كل ثال سنوات باالقتراع السري وينوب نائب الرئيس عاو الارئيس يف غياباه ،أو يف الاة
عجز عو كارسة مهامه ،أو يف الة شغور الرئاسة ويتوىل الرئيس لاة مهااين مناها ماا يلاي:
(أ) يارأس كال جلسااات احملكماة ويوجاه عملااها ويشارق علاى حهارهتااا؛ (ب) يتأكاد يف يااع
القضايا املعروضة على احملكمة مو آراء األطاراق فيماا يتعلاق باملساائل اإلجرائياة ويساتدعي،
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هل ا الغرض ،وكالء األطراق حىل االجتماع به يف أقرب وقت ككو بعد تعييناهم ،وبعاد ذلا
كلما اقتضى األمار ذلا ؛ ( )،اكاو أ ن يادعو األطاراق حىل التصارق علاى حناو يتاي حتقياق
األثر املناسب ألي أمر قد تصدر احملكمة بشأن طلاب لدشاارة بتادابري حتفظياة؛ (ه) اكاو أن
يااأذن بتصااحي زفااوة أو خطااأ يف أي وثيقااة يوهعهااا أ ااد األطااراق أثناااء مر لااة امل ا كرات
اخلطية؛ (زا) يقوين ،عندما تقرر احملكمة ،يف قضاية ماو قضاايا املنازعاات أو طلاب ماو طلباات
الفتاوى ،تعيني خ اء قضائيني للجلوس مع زيإلاة احملكماة هون أن يكاون هلام اق التصاويت،
باختااااذ اإلجاااراءات الالزماااة للحصاااول علاااى ياااع املعلوماااات ذات الصااالة باختياااار اخلا ا اء
القضائيني؛ (و) يوجه املداوالت القضائية للمحكمة؛ (ز) يكاون لاه صاوت ترجيحاي يف الاة
تساااوي األصااوات خااالل املااداوالت القضااائية؛ (ح) يكااون وكاام منصاابه عضااوا يف جلااان
الصياغة حال حذا كاان ال يشااطر رأي األغلبياة يف احملكماة ،ويف زا احلالاة حيال نائاب الارئيس
حملااه ،وحال اال حملااه قاااض ثالااث تنت بااه احملكمااة؛ (ط) يكااون وكاام منصاابه عضااوا يف هائاارة
اإلجراءات املستعجلة اليت تشكلها احملكمة كل سنة؛ (ي) يوقع على يع األ كااين والفتااوى
واألواماار الصاااهرة عااو احملكمااة وعلااى احملاضاار؛ (ك) يتلااو القاارارات القضااائية للمحكمااة يف
جلسات علنية؛ (ل) يرأس جلنة احملكمة لش ون امليزانية واإلهارة؛ (ين) يلقاي خطاباا أمااين كثلاي
الاادول األعضاااء يف األماام املتحاادة أثناااء اجللسااات العامااة للاادورة الساانوية للجمعيااة العامااة يف
نيويورك مو أجل عرض تقرير حمكمة العادل الدولياة؛ (ن) يساتقبل ،يف مقار احملكماة ،رسسااء
الدول واحلكومات وغريزم مو كبار الش صيات خالل الزياارات الرمسياة و ينماا ال تكاون
احملكمة منعقدة ،اكو أن يددعى الرئيس حىل القياين جبملة أمور ،منها حصدار األوامر اإلجرائية
رئيس قلم احملكمة ونائبه
 - ٥٠رئاايس قلاام احملكمااة زااو فيليااب كااوفرور ،وزااو بلجيكااي اجلنسااية ويف  ٣شااباط/
ف اياار  ، ٢٠١4أعيااد انت ابااه لشااغل الوظيفااة لواليااة ثالثااة ماادهتا ساابع ساانوات اعتبااارا مااو
 ١٠شااباط/ف اير  ٢٠١4واندت ااب الساايد كااوفرور رئيسااا لقلاام احملكمااة للماارة األوىل يف
 ١٠شااباط/ف اير  ،٢٠٠٠مث أعيااد انت ابااه يف  8شااباط/ف اير ( ٢٠٠7يااره بيااان لواجبااات
رئيس القلم يف الفقرات  8٥-8١أهنا )
 - ٥١ونائب رئيس قلم احملكمة زو جان  -بيليه فومييت ،الكامريوين اجلنساية وقاد انت اب
لشااغل زاا الوظيفااة يف  ١١شااباط/ف اير  ٢٠١٣لواليااة ماادهتا ساابع ساانوات اعتبااارا مااو
 ١6آذار/مارس ٢٠١٣
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هائرة اإلجراءات املستعجلة ،وجلنة ش ون امليزانية واإلهارة ،واللجان األخرى
 - ٥٢وفقااا للماااهة  ٢9مااو نظامهااا األساسااي ،تشااكل احملكمااة ساانويا هائاارة لدجااراءات
املستعجلة كان تشكيلها يف  ٣١متوز/يوليه  ٢٠١٥على النحو التا :
األعضاء

الرئيس أبرازاين
نائب الرئيس يوسف
القضاة شوي ،وهونوزيو ،وغايا

العضوان البديالن
القاضيان كانساهو ترينداه ،وغيفورغيان
 - ٥٣وشكلت اللجنة أيضا جلانا لتيسري أهاء مهامهاا اإلهارياة وكانات مشاكلة اعتباارا ماو
 ٣١متوز/يوليه  ٢٠١٥كالتا :
جلنااة شاا ون امليزانيااة واإلهارة :الاارئيس أبرازاااين (رئيسااا)؛ ونائااب الاارئيس
(أ)
يوسف؛ والقضاة تومكا ،وغرينووه ،وشوي ،وسيبوتيندي ،وىلانداري؛
(ب) جلنااااة الالئحااااة :القاضااااي أوواها (رئيسااااا)؛ والقضاااااة كانساااااهو ترينااااداه،
وهونوزيو ،وغايا ،وروبنسون ،وكراوفوره ،وغيفورغيان؛
()،
وغيفورغيان

جلنة املكتباة :القاضاي كانسااهو تريناداه (رئيساا)؛ القضااة غاياا ،وىلاناداري،

القضاة اخلاصون
 - ٥4وفقا للماهة  ٣١مو النظاين األساسي ،باوز لألطاراق الايت ال يكاون يف زيإلاة احملكماة
قاض مو جنسيتها أن ختتار قاضيا خاصا ألغراض القضية اليت هتمها
 - ٥٥وبلااد عااده القضاااة اخلاصااني الاا يو اختااارهتم الاادول األطااراق خااالل الفتاارة قيااد
االستعراض  ٢٠قاضيا خاصا ،يث يقوين ىل املهاين  ١٥فرها (يعني نفس الش ص مو اني
خر قاضيا خاصا يف أكثر مو قضية)
 - ٥6ففاااي القضاااية املتعلقاااة باألنشاااطة املسااالحة يف أراضاااي الكونغاااو (مجهورياااة الكونغاااو
الدميقراطية ضد أوغندا) ،اختارت هورية الكونغو الداقراطية جو فرزوفو قاضيا خاصا
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 - ٥7ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهاا (كرواتياا
ضد صربيا) ،اختارت كرواتيا بوهيساالق فوكااس قاضايا خاصاا ،واختاارت صاربيا ميلينكاو
كريتشا قاضيا خاصا
 - ٥8ويف القضااية املتعلقااة ب ابعض األنشااطة الاايت تقااوم هبااا نيكاااراغوا يف املنطقااة احلدوديااة
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا)  ،اختاارت كوساتاريكا جاون هوغااره قاضايا خاصاا ،واختاارت
نيكاراغوا جلبري غيوين قاضيا خاصا
 - ٥9ويف القضاااية املتعلقاااة بتشاااييد طرياااق يف كوساااتاريكا علاااى امتاااداد هنااار ساااان خاااوان
(نيكاااراغوا ضااد كوسااتاريكا) ،اختااارت نيكاااراغوا الساايد غيااوين قاضاايا خاصااا ،واختااارت
كوسااتاريكا برونااو ساايما قاضاايا خاصااا ويف أعقاااب قاارار احملكمااة ضاام اإلجااراءات يف ز ا
القضية حىل اإلجراءات يف القضاية املتعلقاة بابعض األنشاطة الايت تقاوم هباا نيكااراغوا يف املنطقاة
احلدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) ،استقال السيد سايما ومنا ذلا احلاني ،تاوىل السايد
هوغاره ،ال ي اختارته كوستاريكا قاضيا خاصا يف قضية كوساتاريكا ضاد نيكااراغوا ،مهماة
القاضي اخلاص يف قضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا املضمومة
 - 6٠ويف القضاااية املتعلقاااة باااااللتزام بالتفااااوض بشاااأن منفاااذ إىل احملااايط اهلاااادئ (بوليفياااا
ضد شيلي)  ،اختاارت هولاة بوليفياا املتعادهة القومياات حياف هوهي قاضايا خاصاا ،واختاارت
شيلي لويز آربور قاضية خاصة
 - 6١ويف القضية املتعلقة مبسألة تعيني حدود اجلرف القاري بني نيكاراغوا وكولومبيا خاارج
نطاق  200ميل حباري مان سااحل نيكااراغوا (نيكااراغوا ضاد كولومبياا) ،اختاارت كولومبياا
تشارلز براور قاضيا خاصا ،واختارت نيكاراغوا ليونيد سكوتنيكوق قاضيا خاصا
 - 6٢ويف القضية املتعلقة باالنتهاكات املزعومة للحقوق السيادية واجملاال البحاري يف البحار
الكارييب (نيكاراغوا ضد كولومبيا) ،اختارت نيكاراغوا السيد غيوين قاضايا خاصاا ،واختاارت
كولومبيا هيفيد كارون قاضيا خاصا
 - 6٣ويف قضية املسائل املتعلقة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة (تيمور  -ليشايت ضاد
أسااتراليا) اختااارت تيمااور  -ليشاايت جااان  -باايري كااوت قاضاايا خاصااا ،واختااارت أسااتراليا
حيان كالينان قاضيا خاصا
 - 64ويف القضاااية املتعلقاااة بتعااايني احلااادود البحرياااة يف البحااار الكاااارييب واحملااايط اهلاااادئ
(كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا) ،اختااارت كوسااتاريكا الساايد ساايما قاضاايا خاصااا ،واختااارت
نيكاراغوا عون شوكت اخلصاونة قاضيا خاصا
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 - 6٥ويف قضية االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصلة بوق سباق التسالا الناووي ونازع
الساااال الناااووي (جااازر مارشاااال ضاااد اهلناااد) ،اختاااارت جااازر مارشاااال حمماااد جبااااوي
قاضيا خاصا
 - 66ويف قضية االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصلة بوق سباق التسالا الناووي ونازع
السااال النااووي (جاازر مارشااال ضااد باكسااتان) ،اختااارت جاازر مارشااال الساايد جباااوي
قاضيا خاصا
 - 67ويف قضية االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصلة بوق سباق التسالا الناووي ونازع
السال النووي (جزر مارشال ضاد اململكاة املتحادة) ،اختاارت جازر مارشاال السايد جبااوي
قاضيا خاصا

باء  -االمتيازات واحلصانات
 - 68لوجااب املاااهة  ١9مااو النظاااين األساسااي للمحكمااة” ،يتمتااع أعضاااء احملكمااة ،لاادى
مزاولة أعماهلم يف احملكمة ،باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية“
 - 69وعمال بالرسالتني املتباهلتني بني رئايس احملكماة ووزيار الشا ون اخلارجياة ،املا رختني
 ٢6زيران/يونيه  ،١946يتمتع القضاة بصفة عامة يف زولندا ب ات االمتيازات واحلصاانات
والتسهيالت والصال يات املمنو ة لرسساء البعثات الدبلوماسية املعتماديو لادى جاللاة ملا
زولندا ()Acts and Documents No. 6, pp. 204-211 and pp. 214-217
 - 7٠ولوجاااااااب القااااااارار ( 9٠ه )١-املاااااا ر  ١١كاااااااانون األول/هيسااااااام ١946
(املرجع نفسه ،الصفحات  ،)٢١٥-٢١٠أقرت اجلمعية العامة االتفاقاات امل ماة ماع كوماة
زولندا يف زيران/يونيه  ١946وأوصت لا يلي :حذا كان قاض يقطو يف بلاد آخار غاري بلاد
كي يكاون بصاورة هائماة حتات تصارق احملكماة ،فينبغاي أن متان لاه االمتياازات واحلصاانات
الدبلوماسية خاالل فتارة حقامتاه زنااك؛ وينبغاي أن اان القضااة كال التساهيالت ملغااهرة البلاد
ال ا ي يوجاادون فيااه ،مااو أجاال هخااول البلااد ال ا ي تعقااد فيااه احملكمااة جلساااهتا ومغاهرتااه
كمااا ينبغااي أن يتمتعااوا يف يااع البلاادان الاايت قااد ااارون ىلااا أثناااء أساافارزم املقترنااة لمارسااة
مهااامهم ،جبميااع االمتيااازات واحلصااانات والتسااهيالت الاايت متنحهااا تل ا البلاادان للمبعااوثني
الدبلوماسيني
 - 7١ويف القرار نفسه ،أوصات اجلمعياة العاماة سالطات الادول األعضااء يف األمام املتحادة
باااالعتراق جبااواز ماارور األماام املتحاادة ال ا ي تصاادر احملكمااة للقضاااة وقبولااه ومااا فتإلاات
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جااوازات املاارور ز ا تصاادر للمحكمااة من ا عاااين  ١9٥٠وكاناات ز ا اجلااوازات اخلاصااة
باحملكماااة تشااابه يف شاااكلها جاااوازات املااارور الااايت يصااادرزا األماااني العااااين لألمااام املتحااادة
ومن شباط/ف اير  ، ٢٠١4فوضات احملكماة مهماة حصادار جاوازات املارور حىل مكتاب األمام
املتحااادة يف جنياااف وجاااوازات املااارور اجلديااادة مصاااممة وفاااق اااوذ ،جاااوازات السااافر
اإللكترونية ،وتستويف أ د معايري منظمة الطريان املدين الدو
 - 7٢وعالوة على ذل  ،تنص الفقرة  8مو املاهة  ٣٢مو النظاين األساسي للمحكماة علاى
أن ”تعفاااى الرواتاااب واملكافااايت والتعويضاااات [الااايت يتلقازاااا القضااااة ورئااايس القلااام] ماااو
الضرائب كافة“

جيم  -املقر
 - 7٣يوجد مقر احملكمة يف الزااي؛ غاري أن ذلا ال حياول هون أن تعقاد احملكماة جلسااهتا
وتضطلع لهامها يف أي مكان آخر كلماا استصاوبت احملكماة ذلا (الفقارة  ١ماو املااهة ٢٢
مااو النظاااين األساسااي؛ واملاااهة  ٥٥مااو الالئحااة) ومل يساابق للمحكمااة ا ا ن أن عقاادت
جلسات خار ،الزاي
 - 74وتشااااغل احملكمااااة مباااااين يف قصاااار السااااالين بالزااااي وحيااااده اتفاااااق  ٢١شااااباط/
ف اير  ، ١946امل ين بني األمم املتحادة وم سساة كاارنيغي املسا ولة عاو حهارة قصار الساالين،
شااروط اساات داين احملكمااة هلا املباااين ،وياانص علااى أن تاادفع مل سسااة كااارنيغي مقاباال ذلا
مسامهة سنوية ومتت زياهة قيمة تل املسامهة عماال باتفاقاات تكميلياة أقرهتاا اجلمعياة العاماة
يف عامي  ١9٥١و  ،١9٥8وبتعديالت ال قاة وزاهت املساامهة السانوية املقدماة ماو األمام
املتحاادة حىل م سسااة كااارنيغي لتبلااد  ١ ٣٢١ 679يااورو يف عاااين  ،٢٠١4و ١ ٣٣4 89٢
يورو يف عاين ٢٠١٥
 - 7٥وأسفرت املفاوضات الايت جارت ما خرا باني األمام املتحادة وم سساة كاارنيغي عاو
صيغة معدلة ماو االتفااق األصالي مل تعتمادزا اجلمعياة العاماة بعاد وتتعلاق التعاديالت املتفاق
عليها بنطاق ونوعية األماكو امل صصة للمحكماة ،وأماو األشا اص واملمتلكاات ،ومساتوى
اخلدمات اليت تقدمها امل سسة
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الفصل الرابع
السجل
 - 76حمكمااة العاادل الدوليااة زااي اجلهاااز الرئيسااي الو يااد باااألمم املتحاادة الاا ي الاا
حهارة خاصااة بااه (انظاار املاااهة  98مااو امليثاااق) وقلاام احملكمااة زااو األمانااة الدوليااة الدائمااة
للمحكمة و ياث حن احملكماة زيإلاة قضاائية وم سساة هولياة يف الوقات نفساه ،فاإن هور قلام
احملكمة يتمثل يف آن وا د يف توفري الدعم القضائي والعمل كجهاز حهاري هائم فأنشاطة قلام
احملكمة زي بالتا أنشطة حهارية وقضائية وهبلوماسية
 - 77وتره مهاين القلم مفصلة يف تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافاق عليهاا احملكماة (انظار
الفقااارتني  ٢و  ٣ماااو املااااهة  ٢8ماااو الئحاااة احملكماااة) وقاااد اعتمااادت احملكماااة ،يف آذار/
مارس  ،٢٠١٢صيغة تعليمات قلم احملكمة الناف ة اليا (انظر  ،A/67/4الفقرة )66
 - 78وتعيّو احملكمة ماوظفي قلام احملكماة بنااء علاى اقترا اات ماو رئايس قلام احملكماة أو،
ينمااا يتعلااق األماار لااوظفني مااو فإلااة اخلاادمات العامااة ،بناااء علااى اقترا ااات مااو رئاايس قلاام
احملكماة لوافقااة رئايس احملكمااة ويعاني رئاايس قلام احملكمااة املاوظفني املا قتني وحتاده شااروط
العمل لوجب النظاين األساسي للموظفني ال ي اعتمدتاه احملكماة (انظار املااهة  ٢8ماو الئحاة
احملكمة) وبصفة عامة ،يتمتع موظفاو قلام احملكماة با ات االمتياازات واحلصاانات الايت يتمتاع
ىلا أعضاء ا لبعثات الدبلوماسية مو رتباة كاثلاة يف الزااي كماا يتمتعاون ماو ياث مركاززم
وأجورزم ومعاشاهتم بانفس احلقاوق الايت يتمتاع ىلاا موظفاو األماناة العاماة لألمام املتحادة ماو
الفإلات أو الرتب املعاهلة
 - 79وحتده احملكمة اهليكل التنظيماي لقلام احملكماة بنااء علاى اقترا اات ماو رئايس القلام
وقلم احملكمة م لاف ماو ثاال حهارات وتساع شاعب تقنياة (ياره يف مرفاق زا ا التقريار رسام
بياين للهيكل التنظيمي لقلم احملكمة) ويساعد كال ماو رئايس احملكماة ورئايس القلام مسااعد
خاااص (برتبااة ق )٣-ولكاال عضااو مااو أعضاااء احملكمااة كاتااب قضااائي يساااعد وز ا الء
املوظفااون القااانونيون املع ااونون اخلمسااة عشاار ،وحن كااانوا معاااريو للقضاااة ،يعت ا ون أيضااا
ماوظفني يف قلاام احملكمااة ملحقااني حهاريااا باإهارة الشا ون القانونيااة وبااري الكتبااة القضااائيون
البحااو الالزمااة ألعضاااء احملكمااة والقضاااة اخلاصااني ،ويعملااون حتاات مس ا وليتهم ويقااوين
 ١٥كاتبا ،زم أيضا مو موظفي قلم احملكمة ،لساعدة أعضاء احملكمة والقضاة اخلاصني
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 - 8٠ويبلاااد ماااوع الوظاااائف يف قلااام احملكماااة يف الوقااات الااارازو  ١١9وظيفاااة ،وزاااي
 6٠وظيفااة مااو الفإلااة الفنيااة والفإلااات العليااا (كلااها وظااائف هائمااة) ،و  ٥9وظيفااة مااو فإلااة
اخلدمات العامة (منها  ٥7وظيفة هائمة ووظيفتان م قتتان لفترة السنتني)

رئيس قلم احملكمة
 - 8١رئاايس قلاام احملكمااة (املاااهة  ٢١مااو النظاااين األساسااي) مس ا ول عااو يااع حهارات
وشااعب قلاام احملكمااة ولوجااب أ كاااين املاااهة  ١مااو الاانص املاانق للتعليمااات املتعلقااة بقلاام
احملكمة ،يتوىل ”اإلشراق على املوظفني وزو و اد امل اول بتوجياه أعماال قلام احملكماة
الا ي يتااوىل رئاسااته“ ويكااون رئاايس القلاام يف هنوضااه لهامااه مسا وال أماااين احملكمااة وهور
ثالثي اجلوانب :قضائي وهبلوماسي وحهاري
 - 8٢وتشمل املهاين القضائية لرئيس القلم على اخلصوص املهااين املتعلقاة بالقضاايا املعروضاة
على احملكمة ويف ز ا الصده ،يقوين املسجل ،يف لة أمور ،باملهاين التالية( :أ) حيفاي اجلادول
العاااين جلميااع القضااايا ،وزااو مس ا ول عااو تسااجيل الوثااائق يف ملفااات القضااايا؛ (ب) ياادير
اإلجااراءات يف القضااايا؛ ( )،حيضاار ش صاايا أو اثاال مااو قباال نائبااه يف اجتماعااات احملكمااة
وهوائرزااا؛ ويقااادين أي مسااااعدة مطلوباااة ،ويتاااوىل مساا ولية حعاااداه تقاااارير أو حماضاار تلاا
االجتماعات؛ (ه) يوقع على ياع األ كااين والفتااوى واألوامار الصااهرة عاو احملكماة وعلاى
احملاضاار؛ (زااا) يتعهااد العالقااات مااع األطااراق يف القضااايا ،وزااو مس ا ول بصاافة خاصااة عااو
استالين وثائق متنوعة وح التها ،وأمههاا طلباات رفاع الادعاوى (الطلباات واالتفاقاات اخلاصاة)
و يع امل كرات اخلطية؛ (و) يكفل تر ة وطبع ونشر األ كااين والفتااوى واألوامار الصااهرة
عااو احملكمااة وامل ا كرات والبيانااات اخلطيااة وحماضاار اجللسااات العلنيااة يف كاال قضااية ،وكاال
الوثااائق األخاارى الاايت قااد تقاارر احملكمااة نشاارزا؛ (ز) زااو القايتم علااى أختاااين وهمغااات احملكمااة
وحمفوظاهتا وأي حمفوظات أخرى يعهد ىلا حىل احملكماة (لاا يف ذلا حمفوظاات حمكماة العادل
الدو الدائمة وحمكمة نورم غ العسكرية الدولية)
 - 8٣وتشمل الواجبات الدبلوماسية لرئيس قلم احملكمة ماا يلاي( :أ) يتاوىل مهااين العالقاات
اخلارجية للمحكمة ويعمل لثابة قناة التواصل فيماا باني احملكماة واخلاار،؛ (ب) يادير شا ون
املراسااالت اخلارجيااة ،لااا فيهااا املراسااالت املتصاالة بالقضااايا ،ويقاادين كاال مااا يطلااب مااو
استشارات؛ ( )،يدير العالقات ذات الطابع الدبلوماسي ،وال سيما مع أجهزة األمام املتحادة
والاادول األعضاااء فيهااا ومااع املنظمااات الدوليااة األخاارى و كومااة البلااد ال ا ي يقااع فيااه مقاار
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احملكمااة؛ (ه) يتعهااد العالقااات مااع الساالطات احملليااة ومااع الصااحافة؛ (زااا) يتحماال مس ا ولية
اإلعالين فيما يتعلق بأنشطة احملكمة ومنشوراهتا ،لا يف ذل النشرات الصحفية
 - 84وتشمل املهاين اإلهارية لرئيس قلم احملكمة ما يلي( :أ) اإلهارة الداخلياة لقلام احملكماة؛
(ب) حهارة الش ون املالية ،وفقا لدجراءات املالية لألمم املتحدة ،وبصفة خاصة حعداه امليزانياة
وتنفي زا؛ ( )،اإلشراق على يع املهاين اإلهارية وعلى أعماال الطباعاة؛ (ه) اختااذ الترتيباات
الالزمااة لتااوفري مااا تطلبااه احملكمااة مااو أعمااال التر ااة التحريريااة والشاافوية حىل لغاايت احملكمااة
الرمسيتني (اإلنكليزية والفرنسية) والتحقق منها
 - 8٥وعماال بالرسااالتني املتباااهلتني وبقاارار اجلمعياة العامااة ( 9٠ه ،)١-علااى النحااو املشااار
حليه يف الفقرتني  69و  7٠أعال  ،ختول لرئيس القلم نفس االمتيازات واحلصاانات الايت ختاول
لرسساء البعثات الدبلوماسية يف الزاي ،وختول لاه يف ر التاه حىل هول ثالثاة ياع االمتياازات
واحلصانات والتسهيالت اليت متن للمبعوثني الدبلوماسيني
 - 86ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة (املاهة  ٢7مو الئحاة احملكماة) رئايس القلام ويقاوين
مقامه يف غيابه

15-13922

25/71

A/70/4

الفصل اخلامس
قضايا املنازعات قيد النظر خالل الفترة املستعرضة
 - ١مشروع غابشيكوفو  -ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)
 - 87يف  ٢متوز/يوليه  ،١99٣أشعرت هورية زنغاريا و هورياة سالوفاكيا معاا احملكماة
بتوقيع اتفاق خاص يف  7نيسان/أبريل  ،١99٣يقضي بأن تعرض على احملكمة بعض املساائل
النا ااة عااو خالفااات تتعلااق بتنفيا وحهناااء معازاادة  ١6أيلول/ساابتم  ١977املتعلقااة بإنشاااء
وتشغيل شبكة سدوه غابشيكوفو  -ناغيماروس (انظار  ،A/48/4الفقارة  )١٣8ويف كمهاا
امل ر  ٢٥أيلول/سبتم  ،١997قامت احملكمة ،وقد بتت يف املسائل اليت عرضاها الطرفاان،
بدعوة الدولتني حىل أن تت فاوضاا بنياة سانة لضامان حتقياق أزاداق معازادة عااين  ١977الايت
أعلنت أهنا ال تزال ناف ة املفعول ،وأن تراعيا احلالة الفعلية الايت نشاأت منا عااين  ١989ويف
 ٣أيلول/سبتم  ، ١998أوهعت سلوفاكيا لادى قلام احملكماة طلباا بإصادار كام حضاايف يف
القضية ورأت سلوفاكيا أن حصدار كم حضايف أمار ضاروري بسابب عادين رغباة زنغارياا يف
تنفياا احلكااام الاا ي أصااادرته احملكماااة يف القضاااية يف  ٢٥أيلول/سااابتم  ١997وأوهعااات
زنغاريا ضمو أجل  7كانون األول/هيسم  ١998احملده مو رئيس احملكمة بياناا خطياا تابني
فيه موقفها مو طلب سلوفاكيا حصدار كم حضايف واساتأنف الطرفاان فيماا بعاد املفاوضاات
بينهما وواصال حبالغ احملكمة بانتظاين عو التقدين احملارز فيهاا ويعقاد رئايس احملكماة ،أو نائاب
رئيس احملكمة يف غياب الرئيس ،اجتماعات مع وكيلي الطرفني كلما رأى يف ذل ضرورة
 - ٢األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أو غندا)
 - 88يف  ٢٣زيران/يونيااه  ،١999أوهعاات هوريااة الكونغااو الداقراطيااة عريضااة تقاايم
لوجبها هعوى ضد أوغندا بسبب ”أعمال عدوان مسل ارتكبت يف انتهاك سافر مليثااق األمام
املتحدة وميثاق منظمة الو دة األفريقية“ (انظر  ،A/54/4الفقرة  ٢49واملال ق التالية)
 - 89وقدمت أوغندا ،يف ما كرهتا املضااهة املوهعاة لادى قلام احملكماة يف  ٢٠نيساان/أبريل
 ،٢٠٠١ثالثة مطالب مضاهة (انظر  ،A/56/4الفقرة )٣١9
 - 9٠ويف احلكاااااام الصاااااااهر يف  ١9كااااااانون األول/هيساااااام ( ٢٠٠٥انظاااااار ،A/61/4
الفقاارة  ،)١٣٣قضاات احملكمااة علااى اخلصااوص بااأن أوغناادا ،بقيامهااا بأنشااطة عسااكرية ضااد
هوريااة الكونغااو الداقراطيااة يف أراضااي زا األخاارية ،وا تالهلااا إليتااوري وتقااداها الاادعم
الفعلاااي حىل قاااوات غاااري نظامياااة كانااات تنشاااج يف أراضاااي هورياااة الكونغاااو الداقراطياااة،
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قااد انتااهكت مباادأ عاادين اساات داين القااوة يف العالقااات الدوليااة ومباادأ عاادين التاادخل؛ وبأهنااا
انتااهكت التزاماهتااا لوجااب القااانون الاادو حلقااوق اإلنسااان والقااانون اإلنساااين الاادو أثناااء
األعمال العدائية بني القاوات العساكرية األوغندياة والرواندياة يف كيساانغاين؛ وبأهناا انتاهكت
التزامات أخرى لوجب القانون الدو حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الادو  ،ماو خاالل
سلوك قواهتا املسلحة جتاا املادنيني الكونغاوليني ،وخاصاة بصافتها سالطة قائماة بااال تالل يف
مقاطعااة حيتااوري؛ وبأهنااا انتااهكت التزاماهتااا لوجااب القااانون الاادو بارتكاااب أفااراه قواهتااا
املساالحة يف أراضااي هوريااة الكونغااو الداقراطيااة أعمااال هنااب للمااواره الطبيعيااة الكونغوليااة
وسااالبها واساااتغالهلا ،وبعااادين منعهاااا تلا ا األعماااال بصااافتها سااالطة قائماااة بااااال تالل يف
مقاطعة حيتوري
 - 9١وقضاات احملكمااة أيضااا بااأن هوريااة الكونغااو الداقراطيااة قااد انتااهكت مااو جهتااها
االلتزامااات الواجبااة عليهااا حزاء هوريااة أوغناادا لوجااب اتفاقيااة فيينااا للعالقااات الدبلوماسااية
لعاااين  ١96١بإساااءة معاملااة األش ا اص وعاادين تااوفري احلمايااة هلاام وللممتلكااات الاايت تتمتااع
باحلماية لوجب االتفاقية امل كورة
 - 9٢ول ل قضات احملكماة باأن كال طارق يقاع علاى عاتقاه حزاء الطارق ا خار واجاب
ج الضرر احلاصل وقضت بأن مسألة ج الضرر ستبت فيها احملكمة ،يف الاة عادين اتفااق
الطاارفني ،وا تفظاات هل ا الغايااة باااإلجراءات الال قااة يف ز ا القضااية وقااد أبلااد الطرفااان
احملكمة من ذل احلاني بابعض املعلوماات املتعلقاة باملفاوضاات الايت برياهناا ماو أجال تساوية
مسااألة جاا الضاارر ،علااى النحااو املشااار حليااه يف النقطااتني ( )6و ( )١4مااو اجلاازء املتعلااق
باملنطوق مو احلكم والفقرات  ٢6٠و  ٢6١و  ٣44مو تعليل احلكم
 - 9٣ويف  ١٣أيار/مايو  ،٢٠١٥تلقى قلم احملكمة مو هورية الكونغو الداقراطياة وثيقاة
معنونااة ”عريضااة جدياادة حىل حمكمااة العاادل الدوليااة“ ،يدطلااب فيهااا مااو احملكمااة أن تباات يف
مسألة ج الضرر الواجاب جلمهورياة الكونغاو الداقراطياة يف القضاية وذكارت احلكوماة يف
تل الوثيقة على وجه اخلصوص ما يلي:
”ال مناااص ا ن مااو اعتبااار املفاوضااات بشااأن مسااألة ج ا الضاارر الواجااب
جلمهورية الكونغو الداقراطية على أوغندا قد أخفقت ،على حنو ما يتض ماو البياان
املشترك املوقع مو الطارفني يف بريتورياا ،جناوب أفريقياا ،يف  ١9آذار/ماارس ٢٠١٥
[يف اختتاين االجتماع الوزاري الرابع املعقوه بني الدولتني]؛
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وبناااء علااى ذلا  ،ااري باحملكمااة أن تقااوين ،علااى النحااو املنصااوص عليااه يف
الفقاااارة  )6( ٣4٥مااااو احلكاااام الصاااااهر يف  ١9كااااانون األول/هيساااام ،٢٠٠٥
باستإلناق اإلجراءات اليت علقتها يف القضية مو أجل حتديد مبلد ج الضرر الواجاب
على أوغندا جلمهورية الكونغو الداقراطية ،علاى أسااس األهلاة الايت سابق أن أ يلات
حىل أوغندا واليت ستتاح للمحكمة“
 - 94ويف اجتماااع عقااد رئاايس احملكمااة مااع كثلااي الطاارفني يف  9زيران/يونيااه ،٢٠١٥
أكد الوكيل املشارك جلمهورية الكونغاو الداقراطياة موقاف كومتاه وأشاار وكيال أوغنادا،
مااو جانبااه ،أن كومتااه تاارى أن الشااروط الالزمااة إل الااة مسااألة جا الضاارر حىل احملكمااة مل
تتحقااق ،وأن الطلااب الا ي قدمتااه هوريااة الكونغااو الداقراطيااة يف العريضااة املوهعااة يف ١٣
أيار /مايو  ٢٠١٥سابق ألوانه
 - 9٥وخااالل االجتماااع املا كور ،أشااار الاارئيس حىل أنااه يقااع علااى عاااتق احملكمااة الباات يف
اإلجراءات الال قة يف ز القضية ،وفقا لالئحة احملكمة واحلكم الصاهر يف عاين ٢٠٠٥
 - 96وبااأمر ما ر  ١متوز/يوليااه  ،٢٠١٥قااررت احملكمااة اساتإلناق اإلجااراءات يف القضااية
فيمااا يتعلااق لسااألة التعويضااات ،و اادهت تاااري  6كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١6أجااال لقياااين
هورية الكونغو الداقراطية بإياداع ما كرة بشاأن التعويضاات املساتحقة هلاا يف نظرزاا علاى
أوغندا ،ولقياين أوغندا بإيداع م كرة بشأن التعويضات املستحقة هلا يف نظرزاا علاى هورياة
الكونغو الداقراطية وا تفي باإلجراءات الال قة الختاذ قرارات أخرى
 - 97وال ظت احملكمة يف أمرزاا أناه ”رغام ساعي الطارفني حىل تساوية مساألة التعويضاات
مباشاارة ،فإهنمااا مل يتمكنااا مااو التوصاال حىل اتفاااق يف ز ا ا الصااده“ وأشااارت حىل أن البيااان
املشترك الصاهر عاو االجتمااع الاوزاري الراباع املعقاوه باني البلاديو ذكار صارا ة أن الاوزراء
املسا ولني عااو حجااراء املفاوضااات قاارروا عاادين ”حجااراء املزيااد مااو املفاوضااات“ اعتبااارا ألنااه
”مل يتحقق أي توافق يف ا راء“ بني الطرفني
 - 98وال ظت احملكمة أيضا يف األمر امل كور أنه ”مراعاة ملتطلبات حقامة العادل علاى حناو
سااليم ،يقااع علااى عاتقهااا ا ن حتديااد ا جااال الاايت بااب علااى الطاارفني يف غضااوهنا تقااد
م كرتيهما اخلطيتني بشأن مسألة التعويضات“
 - 99وأشارت احملكماة كا ل حىل أن حتدياد تلا ا جاال ”ال خيال واق رئيساي الادولتني
يف تقااااد التوجيهااااات اإلضااااافية املشااااار حليهااااا يف البيااااان املشااااترك الصاااااهر يف  ١9آذار/
مااارس  “٢٠١٥وأخااريا ،خلصاات حىل أنااه ينبغااي لكاال ”طاارق أن ياابني يف ما كرة يقاادمها
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مطالب التعويضات املستحقة له يف نظر على الطارق ا خار ،وأن يرفاق بتلا املا كرة ياع
األهلة اليت يرغب يف االستناه حليها“
 - ٣تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)
 - ١٠٠يف  ٢متوز/يوليه  ،١999أوهعت كرواتيا عريضة لدى احملكمة ترفع لوجباها هعاوى
ضااد صااربيا (املعروفااة آناا اك باساام هوريااة يوغوسااالفيا االحتاهيااة) بشااأن منازعااة تتعلااق
بانتهاكات مزعوماة التفاقياة  ١948ملناع جرااة اإلبااهة اجلماعياة واملعاقباة عليهاا ارتكبات يف
الفترة ما بني عامي  ١99١و ( ١99٥انظر  A/54/4واملال ق التالية)
 - ١٠١وإلقامة اختصاص احملكمة ،استندت كرواتيا حىل املاهة التاسعة مو اتفاقياة مناع جرااة
اإلباهة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت قالت حن كال الدولتني طرفان فيها
 - ١٠٢ويف  ١١أيلول/ساابتم  ،٢٠٠٢أثااارت صااربيا بعااض الاادفوع االبتدائيااة فيمااا يتعلااق
باالختصاااص واملقبوليااة وعمااال باملاااهة  79مااو الئحااة احملكمااة ،عدلقاات حجااراءات النظاار يف
جااوزر الاادعوى ويف  ٢٥نيسااان/أبريل  ،٢٠٠٣أوهعااات كرواتيااا بيانااا خطيااا لال ظاهتاااا
واستنتاجاهتا بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارهتا صربيا
 - ١٠٣وعقدت جلسات علنية بشأن الادفوع االبتدائياة املتعلقاة باالختصااص واملقبولياة ماو
 ٢6حىل  ٣٠أيار/مايو ( ٢٠٠8انظر  ،A/63/4الفقرة  ،١٢٢واملال ق التالية)
 - ١٠4ويف  ١8تشااريو الثاااين/نوفم  ،٢٠٠8أصاادرت احملكمااة كمهااا بشااأن الاادفوع
االبتدائيااة (انظاار  ،A/64/4الفقاارة  ،١٢١واملال ااق التاليااة) وخلصاات احملكمااة يف كمهااا حىل
لة أمور منها أهنا ،رزنا ببياهنا املتعلق بالدفع االبتدائي الثاين ال ي أثار املادعى علياه ،ةتصاة
بالنظر يف الطلب املقدين ماو كرواتياا اساتناها حىل املااهة التاساعة ماو اتفاقياة مناع جرااة اإلبااهة
اجلماعية وأضافت احملكمة أن الدفع االبتدائي الثاين الا ي أثارتاه صاربيا لايس لاه ،يف ظاروق
ز القضية ،طابع ابتدائي صري مث رفضت الدفع االبتدائي الثالث ال ي أثارته صربيا
 - ١٠٥وبااااأمر ماا ا ر  ٢٠كااااانون الثاين/يناااااير  ،٢٠٠9ااااده رئاااايس احملكمااااة تاااااري
 ٢٢آذار/مارس  ٢٠١٠أجال إليداع صربيا مل كرهتا املضاهة وتضمنت امل كرة ،الايت قادمت
يف غضون األجل احملده ،مطالبات مضاهة زعم فيها أن كرواتيا قد انتاهكت التزاماهتاا لوجاب
اتفاقية منع جراة اإلباهة اجلماعية أثناء وبعد عملية العاصفة يف آب/أغسطس ١99٥
 - ١٠6وبااأمر م ا ر  4شااباط/ف اير  ،٢٠١٠أصاادرت احملكمااة توجيهاهتااا بتقااد كرواتيااا
مل ا كرة جوابيااة وتقااد صااربيا مل ا كرة تعقيبيااة بشااأن املطالااب املقدمااة مااو الطاارفني و اادهت
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احملكمة تارخيي  ٢٠كانون األول/هيسم  ٢٠١٠و  4تشريو الثاين/نوفم  ٢٠١١على التوا
أجلني إليداع امل كرتني اخلطيتني امل كورتني وقد أوهعت امل كرتان ضمو األجل احملده
 - ١٠7وبأمر م ر  ٢٣كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٢أذنت احملكماة لكرواتياا بتقاد ما كرة
خطية حضافية تتعلق فقج باملطالب املضاهة املقدمة مو قبال صاربيا و ادهت تااري  ٣٠آب/
أغسطس  ٢٠١٢أجال إليداع تل امل كرة اخلطية اليت أوهعتها كرواتيا ضمو األجل احملده
 - ١٠8وعقاادت جلسااات علنيااة يف الفتاارة مااو  ٣آذار/مااارس حىل  ١نيسااان/أبريل ٢٠١4
بشااأن االعتاراض الا ي اسااتنتر بشااأنه يف عاااين  ٢٠٠8بأنااه لاايس لااه طااابع ابتاادائي صااري،
وبشأن جوزر مطالب كرواتيا واملطالب املضاهة لصربيا (انظر  ،A/69/4الفقرة )87
 - ١٠9ويف  ٣شباط/ف اير  ،٢٠١٥أصدرت احملكماة كمهاا الا ي جااء يف جازء املنطاوق
منه ما يلي:
”هل األسباب،
فإن احملكمة،
()١

بأغلبية أ د عشر صوتا مقابل ستة أصوات،

ترفض االعتراض الثاين ال ي أثارته صربيا بشأن اختصاص احملكماة ،وتقضاي
بأن اختصاصها يف النظر يف مطالب كرواتيا اتد ليشمل األعمال الساابقة لتااري ٢7
نيسان/أبريل ١99٢؛
امل يدون :نائب رئيس سيبولفيدا  -أمور؛ القضااة أبرازااين ،وكياث ،وبنوناة،
وكانساااهو ترينااداه ،ويوسااف ،وغرينااووه ،وهونوزيااو ،وغايااا ،وىلانااداري؛ القاضااي
اخلاص فوكاس؛
املعارضاااون :الااارئيس تومكاااا؛ القضااااة أوواها ،وساااكوتنيكوق ،وشاااوي،
وسيبوتيندي؛ القاضي اخلاص كريتشا؛
()٢

بأغلبية سسة عشر صوتاً مقابل صوتني،

ترفض مطالبة كرواتيا؛
امل يدون :الرئيس تومكاا؛ ونائاب الارئيس سايبولفيدا  -أماور؛ القضااة أوواها،
وأبرازاين ،وكيث ،وبنونة ،وسكوتنيكوق ،ويوسف ،وغريناووه ،وشاوي ،وهونوزياو،
وغايا ،وسيبوتيندي ،وىلانداري؛ القاضي اخلا كريتشا؛
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املعارضون :القاضي كانساهو ترينداه؛ القاضي اخلاص فوكاس؛
()٣

باإل اع،

ترفض الطلب املضاه املقدين مو صربيا “
وذياال الاارئيس تومكااا كاام احملكمااة باارأي مسااتقل؛ وذياال القضاااة أوواها وكيااث
وسكوتنيكوق كم احملكمة بيراء مساتقلة؛ وذيال القاضاي كانسااهو تريناداه كام
احملكمة برأي ةالف؛ وذيل القاضيان شوي وهونوزيو كم احملكمة باإعالنني؛ وذيال
القضاااة غايااا وساايبوتيندي وىلانااداري كاام احملكمااة باايراء مسااتقلة؛ وذياال القاضااي
اخلاااص فوكاااس كاام احملكمااة باارأي ةااالف؛ وذياال القاضااي اخلاااص كريتشااا كاام
احملكمة برأي مستقل
 - 4بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
 - ١١٠يف  ١8تشااريو الثاااين/نوفم  ،٢٠١٠أوهعاات كوسااتاريكا عريضااة ترفااع لوجبااها
هعااوى ضااد نيكاااراغوا فيمااا يتعلااق لااا اهعااي أنااه ”توغاال يف حقلاايم كوسااتاريكا وا ااتالل
واست داين له مو جانب جيش نيكاراغوا ،وكا ل [ماا اهعاي أناه] انتاهاكات ماو نيكااراغوا
اللتزاماهتا جتا كوستاريكا“ لوجب عده مو املعازدات واالتفاقيات الدولية
 - ١١١وتاااادعي كوسااااتاريكا أن نيكاااااراغوا ا تلاااات ،يف اااااهثتني مسااااتقلتني ،أراضااااي
كوستاريكا فيما يتصل ببناء قناة ع أراضي كوستاريكا مو هنر سان خاوان حىل الغوناا لاوس
بورتيوس (املعاروق أيضاا ”لرفاأ زياد الغاون“) ،وقامات بابعض األعماال جلارق ارى هنار
سان خوان وتقول كوستاريكا حن ”األعمال اجلارية واملقررة جلرق رى النهر وشاق القنااة
ست ثر تاأثريا خطاريا علاى تادفق املياا حىل هناو كولاوراهو يف كوساتاريكا ،وتتسابب يف أضارار
أخاارى إلقلاايم كوسااتاريكا ،لااا فيااه األراضااي الرطبااة واملناااطق الوطنيااة احملميااة لأل ياااء ال يااة
يف املنطقة“
 - ١١٢وبناء على ذل  ،طلبت كوستاريكا حىل احملكمة:
”أن تقرر وتعلو أن نيكاراغوا ختل بالتزاماهتا الدولية فيماا يتعلاق بالتوغال يف
أراضاي كوسااتاريكا وا تالهلااا ،وح ادا ضاارر جساايم بغاباهتاا املطاارية احملميااة وأراضاايها
الرطبة ،واإلضرار بنهر كولوراهو واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية احملمياة ،وكا ل
أنشطة جرق رى النهر وشق القناة اليت تقوين ىلا نيكاراغوا يف هنر سان خوان“
وطُلب حىل احملكمة أيضا أن حتده التعويض ال ي يتعني أن توفر نيكاراغوا
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 - ١١٣وإلقامااة اختصاااص احملكمااة ،اسااتظهر الطاارق املاادعي باملاااهة احلاهيااة والااثالثني مااو
املعازاادة األمريكياااة للتسااوية السااالمية (ميثااااق بوغوتااا) امل رخاااة  ٣٠نيساااان/أبريل ١948
وباإلضااافة حىل ذل ا  ،اسااتظهر بااإعالن قبااول االختصاااص اإللزامااي للمحكمااة الصاااهر عااو
كوساااتاريكا يف  ٢٠شاااباط/ف اير  ،١97٣لوجاااب الفقااارة  ٢ماااو املااااهة  ٣6ماااو النظااااين
األساساااي ،واإلعاااالن الصااااهر عاااو نيكااااراغوا يف  ٢4أيلول/سااابتم ( ١9٢9واملعااادل يف
 ٢٣تشااريو األول/أكتااوبر  ،)٢٠٠١لوجااب املاااهة  ٣6مااو النظاااين األساسااي حملكمااة العاادل
الدو الدائمة ،الا ي يعتا  ،عماال باالفقرة  ٥ماو املااهة  ٣6ماو النظااين األساساي للمحكماة
احلالية ،قبوال لالختصاص اإللزامي هل احملكمة (انظر  ،A/67/4الفقرة )٢٢6
 - ١١4ويف  ١8تشااريو الثاااين/نوفم  ،٢٠١٠أوهعاات كوسااتاريكا أيضااا طلبااا باإلشااارة
بتدابري حتفظياة ،تطلاب فياه ”حىل احملكماة علاى سابيل االساتعجال أن تاأمر بتادابري حتفظياة
هرءا لالنتااهاك اجلاااري للسااالمة اإلقليميااة لكوسااتاريكا وإلحلاااق املزيااد مااو األضاارار الاايت
ال ساااابيل حىل رفعهااااا بأراضااااي كوسااااتاريكا ،ريثمااااا تباااات احملكمااااة يف جااااوزر القضااااية“
(انظر  ،A/66/4الفقرتان  ٢٣8و  ،٢٣9واملال ق التالية)
 - ١١٥وعدقاادت مااو  ١١حىل  ١٣كااانون الثاين/يناااير  ٢٠١١جلسااات علنيااة بشااأن طلااب
اإلشارة بتدابري حتفظية ال ي قدمته كوستاريكا (انظر  ،A/66/4الفقرة  ،٢4٠واملال ق التالية)
 - ١١6وباااااأمر ماااا ر  ٥نيساااااان/أبريل  ،٢٠١١ااااادهت احملكماااااة تااااااري  ٥كاااااانون
األول/هيساام  ٢٠١١أجااال إليااداع كوسااتاريكا ملا كرهتا و  6آب/أغسااطس  ٢٠١٢أجااال
إليداع نيكاراغوا مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت امل كرتان يف غضون ا جال احملدهة
 - ١١7وقدمت نيكاراغوا يف م كرهتا املضاهة أربع مطالبات مضاهة ففاي ما كرهتا املضااهة
األوىل ،طلباات حىل احملكمااة أن تعلااو أن كوسااتاريكا تتحماال املس ا ولية أماااين نيكاااراغوا عااو
” حعاقة واملال ة على هنار ساان خاوان وتادمريزا احملتمال بسابب تشاييد [كوساتاريكا] لطرياق
لحاذاة ضفته اليمىن“ ويف املطلب املضااه الثااين ،طلبات نيكااراغوا حىل احملكماة أن تعلاو أهناا
قد أصبحت صا بة الساياهة الو يادة علاى املنطقاة الايت كاان يشاغلها يف الساابق خلاير ساان
خوان هيلنور ،ويف مطلبها املضاه الثالث ،طلبت حىل احملكمة بأن تقضي بأن لنيكاراغوا قاا
يف رية املال ة على فرع كولوراهو مو هنر سان خاوان هي نيكااراغوا ،ا حعااهة ظاروق
املال ااة الاايت كاناات قائمااة وقاات حبااراين معازاادة  ١8٥8ويف مطلبااها املضاااه الرابااع ،اهعاات
نيكاراغوا أن كوستاريكا مل تنف التدابري التحفظياة الايت أشاارت ىلاا احملكماة يف أمرزاا املا ر
 8آذار/مارس ٢٠١١
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 - ١١8وبأمريو مستقلني م رخني  ١7نيسان/أبريل  ،٢٠١٣ضمت احملكماة اإلجاراءات يف
القضية املتعلقة ببعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكااراغوا يف املنطقاة احلدودياة (كوساتاريكا ضاد
نيكاااراغوا) (ويشااار حليهااا أهنااا باااقضية ”كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا“) حىل اإلجااراءات يف
القضااية املتعلقااة بتشااييد طريااق يف كوسااتاريكا علااى امتااداد هناار سااان خااوان (نيكاااراغوا ضااد
كوسااتاريكا) (ويشااار حليهااا أهنااا باااقضية ”نيكاااراغوا ضااد كوسااتاريكا“؛ انظاار الفقاارات
 ١٣7-١٢٥أهنا ) ويف ز يو األمريو ،أكدت احملكماة أهناا ضامت اإلجاراءات يف القضايتني
” طبقااا ملباادأ حقامااة العاادل علااى النحااو السااليم ومراعاااة لضاارورة االقتصاااه يف اإلجااراءات
القضائية“
 - ١١9وبأمر م ر  ١8نيسان/أبريل  ،٢٠١٣بتت احملكمة يف املطالب املضاهة األربعة الايت
قدمتها نيكاراغوا يف م كرهتا املضاهة اليت أوهعتها يف قضاية كوساتاريكا ضاد نيكااراغوا ويف
ذل ا األماار ،قضاات احملكمااة ،باإل اااع ،بأنااه ال اجااة حىل الباات يف مقبوليااة املطلااب املضاااه
األول لنيكاراغوا ،ألنه أصب غري ذي موضوع لكون اإلجاراءات يف قضاييت كوساتاريكا ضاد
نيكاراغوا ونيكاراغوا ضاد كوساتاريكا قاد ضامتا وبالتاا ساينظر يف ذلا املطلاب باعتباار
طلبا رئيسايا يف ساياق حجاراءات القضايتني املضامومتني وقضات احملكماة باإل ااع أيضاا باأن
املطلبني املضاهيو الثاين والثالث غري مقبولني بصافتهما تلا وال يشاكالن جازءا ماو الادعوى
احلالية ،لعدين وجوه صلة مباشارة ،ساواء ماو ياث الواقاع أو ماو ياث القاانون ،باني زا يو
املطلاابني واملطالااب الرئيسااية لكوسااتاريكا وختامااا ،قضاات احملكمااة باإل اااع يف أمرزااا بأنااه
ال اجة حىل النظر يف املطلب املضااه الراباع يف اد ذاتاه ،ألن مساألة امتثاال الطارفني للتادابري
التحفظية اكاو النظار فيهاا يف حطاار الادعوى الرئيساية ،بصارق النظار عماا حذا كانات الدولاة
املاادعى عليهااا قااد أثااارت املسااألة يف مطلااب مضاااه ،وبالتااا فإنااه اكااو للطاارفني أن يااثريا
أي مسألة تتعلق بتنفي التدابري التحفظية اليت أشارت ىلا احملكمة أثناء سري الدعوى
 - ١٢٠ويف  ٢٣أيار/مايو  ،٢٠١٣قدمت كوستاريكا حىل احملكمة طلبا لتعديل األمار املا ر
 8آذار/مااارس  ٢٠١١وطلباات نيكااااراغوا حىل احملكمااة ،يف مال ظاهتاااا اخلطيااة ،أن تااارفض
طلب كوستاريكا ،ملتمسة بدورزا مو احملكمة تعديل أو تكييف األمار املا ر  8آذار/ماارس
 ٢٠١١واسااتنتجت احملكمااة ،يف أمرزااا امل ا ر  ١6متوز/يوليااه  ،٢٠١٣أن الظااروق ،كمااا
بدت آن اك للمحكمة ،ال تستلزين يف اد ذاهتاا كارساة سالطتها لتعاديل التادابري املشاار ىلاا يف
األماار املا ر  8آذار/مااارس  ٢٠١١وأعاااهت تأكيااد التاادابري التحفظيااة الاايت أشااارت ىلااا يف
أمرزا امل ر  8آذار/مارس  ،٢٠١١وال سيما ’’أن اتنع [الطرفان] عاو أي عمال قاد يا هي
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حىل تفاااقم أو حطالااة أمااد املنازعااة املعروضااة علااى احملكمااة أو جعاال لااها أكثاار استعصاااء‘‘
(انظر  ،A/68/4الفقرة )١9٠
 - ١٢١ويف  ٢4أيلول/سبتم  ،٢٠١٣أوهعت كوستاريكا لدى قلم احملكمة طلبا باإلشاارة
بتدابري حتفظية جديدة يف القضية
 - ١٢٢وبعااد عقااد جلسااات علنيااة بشااأن ذل ا الطلااب يف الفتاارة مااو  ١4حىل  ١7تشااريو
األول/أكتااوبر  ،٢٠١٣أصاادرت احملكمااة قرارزااا يف  ٢٢تشااريو الثاااين/نوفم  ٢٠١٣وبعااد
أن أعاااهت احملكمااة ،باإل اااع ،تأكيااد التاادابري التحفظيااة الااوارهة يف األماار امل ا ر  8آذار/
مارس  ،٢٠١١أشارت بتدابري حتفظية جديدة (انظر  ،A/69/4الفقرة )١٢9
 - ١٢٣وعقدت جلسات علنية بشأن القضايتني املضامومتني يف الفتارة ماو  ١4نيساان/أبريل
حىل  ١أيار/ماااايو  ٢٠١٥ويف ختااااين اجللساااات املعقاااوهة بشاااأن قضاااية كوساااتاريكا ضاااد
نيكاراغوا ،قدين الطرفان حىل احملكمة ملتمساهتما اخلتامية التالية:
كوستاريكا ( ٢8نيسان/أبريل :)٢٠١٥
”لألسباب املبينة يف املرافعات اخلطية والشفوية ،تطلب هورية كوساتاريكا
حىل احملكمة ما يلي:
()١

أن ترفض يع مطالبات نيكاراغوا؛

()٢

وأن تقرر وتعلو ما يلي:

(أ) أن هورية كوستاريكا زي صاا بة الساياهة علاى ’اإلقلايم املتناازع
عليه‘ ،على النحو ال ي دهته احملكمة يف األمريو الصااهريو عناها يف  8آذار/ماارس
 ٢٠١١و  ٢٢تشريو الثاين/نوفم ٢٠١٣؛
(ب) وبااأن نيكاااراغوا ،با تالهلااا أراضااي كوسااتاريكا ومطالبتااها ىلااا قااد
انتهكت ما يلي:
’‘١
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’‘٢

و ظر التهديد باست داين القوة أو است دامها لوجاب املااهة )4( ٢
مااو ميثاااق األماام املتحاادة ،واملاااهة  ٢٢مااو ميثاااق منظمااة الاادول
األمريكية؛

’‘٣

و ظر اال اتالل العساكري ،ولاو م قتاا ،ألراضاي الادول األخارى،
خالفا أل كاين املاهة  ٢١مو ميثاق منظمة الدول األمريكية؛

’‘4

والتااازاين نيكااااراغوا لوجاااب املااااهة التاساااعة ماااو معازااادة احلااادوه
لعاين  ١8٥8بعدين است داين هنر سان خوان للقياين بأعمال عدائية

(ج)

وبأن نيكاراغوا ،بالتماهي يف سلوكها ،انتهكت ما يلي:

’‘١

االلتاازاين بااا تراين أراضااي كوسااتاريكا وبيإلتااها ،لااا يف ذلا أراضاايها
الرطبة يف منطقة ’هوميدال كارييب  -نوريسيت‘ ذات األمهية الدولياة
لوجب اتفاقية رامسار ،الواقعة يف أراضي كوستاريكا؛

’‘٢

قوق كوستاريكا الدائمة يف رية املال ة يف هنر ساان خاوان وفقاا
ملعازااااادة احلااااادوه لعااااااين  ،١8٥8وقااااارار كليفالناااااد التحكيماااااي
لعاين  ،١888و كم احملكمة الصاهر يف  ١٣متوز/يوليه ٢٠٠9؛

’‘٣

االلتزاين بإبالغ كوستاريكا والتشااور معهاا بشاأن أي أعماال جارق
جملرى هنار ساان خاوان أو حتويال أو تعاديل لاه ،أو بشاأن أي أعماال
أخرى يف هنر ساان خاوان ماو شاأهنا أن تتسابب يف أضارار ألراضاي
كوسااتاريكا (لااا فيهااا هناار كولااوراهو) أو بيإلتااها أو قوقهااا ،وفقااا
لقرار كليفالند التحكيمي لعاين  ١888وقاانون املعازادات والقاانون
العريف ذوي الصلة؛

’‘4

االلتزاين بإجراء تقييم مناسب لألثار البيإلاي العاابر للحادوه تراعاى فياه
يع ا ثار الضارة اجلسيمة احملتمل أن تلحق بأراضي كوستاريكا؛

’‘٥

االلتزاين بعدين االضطالع باأي أعماال جارق جملارى هنار ساان خاوان
أو حتويال أو تعاديل لااه ،أو باأي أعمااال أخارى يف هناار ساان خااوان،
حذا كاناات تل ا األعمااال مااو شااأهنا أن تتساابب يف أضاارار ألراضااي
كوسااتاريكا (لااا فيهااا هناار كولااوراهو) أو بيإلتااها أو قوقهااا ،وفقااا
لقرار كليفالند التحكيمي لعاين ١888؛
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’‘6

االلتزاماااااات الناشااا اإلة عاااااو أماااااري احملكماااااة املااا ا رخني  8آذار/
مااارس  ٢٠١١و  ٢٢تشااريو الثاااين/نوفم  ٢٠١٣الل ا يو يشااريان
بتدابري حتفظية؛

’‘7

االلتزاين بالتشاور مع كوستاريكا بشأن تنفي االلتزامات الناشاإلة عاو
اتفاقياااة رامساااار ،والاصاااة االلتااازاين بالقيااااين يف املساااتقبل بتنساااايق
السياسااات واألنظمااة املتعلقااة وفااي األراضااي الرطبااة ومااا فيهااا مااو
نباتات و يوانات لوجب املاهة  )١( ٥مو اتفاقية رامسار؛

’‘8

االتفاااق املاا ين بااني الطاارفني علااى حثاار تباااهل ماا كرتني ماا رختني
 ١9و  ٢٢أيلول/سابتم  ٢٠١4بشااأن اساات داين كوسااتاريكا لنااهر
سااان خااوان ألغااراض املال ااة ،علااى مقربااة مااو القناااة الشاارقية الاايت
أنشأهتا نيكاراغوا يف عاين ٢٠١٣

(د) بأنااه ال بااوز لنيكاااراغوا مباشاارة أي أعمااال جاارق أو أي أعمااال
أخاارى حذ ا كااان مااو شااأهنا أن تلحااق أضاارارا بأراضااي كوسااتاريكا (لااا فيهااا هناار
كولوراهو) أو بيإلتها ،أو أن ختل وقوق كوستاريكا وفقاا لقارار كليفالناد التحكيماي
لعاين  ،١888لا يف ذل قها يف عدين ا تالل أراضيها هون موافقتها الصرحية
()٣

أن تأمر ،نتيجة ل ل  ،نيكاراغوا بالقياين لا يلي:

(أ) أن تلغاااي ،بالوساااائل الااايت ختتارزاااا ،أ كااااين املرساااوين ٠79٢٠٠9
والقواعد التنظيمية املرفقة باه امل رخاة  ١تشاريو األول/أكتاوبر  ٢٠٠9الايت تتعاارض
مااع ااق كوسااتاريكا يف ريااة املال ااة لوجااب املاااهة الساهسااة مااو معازاادة احلاادوه
لعااااين  ،١8٥8وقااارار كليفالناااد التحكيماااي لعااااين  ،١888و كااام احملكماااة املاا ر
 ١٣متوز/يوليه ٢٠٠9؛
(ب) أن توقف يع أنشطة تعميق رى هنر سان خوان بالقرب ماو هلتاا
كوستاريكا ويف اجلزء السفلي مو هنر سان خوان ،ريثما يتم ما يلي:
’‘١
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’‘٢

تقد حخطار خطاي رمساي حىل كوساتاريكا بشاأن أي خطاج أخارى
لتعميق رى النهر بالقرب ماو هلتاا كوساتاريكا ويف اجلازء األسافل
مو هن ر سان خوان ،قبال ثالثاة أشاهر علاى األقال ماو تنفيا أي ماو
تل اخلطج؛

’‘٣

حيااالء االعتبااار الواجااب ألي تعليقااات مقدمااة مااو كوسااتاريكا عنااد
تلقي اإلخطار امل كور

(ج) أن تقاادين ج ا ا يف شااكل تعااويض عااو األضاارار املاهيااة الاايت حلقاات
بكوستاريكا ،لا يف ذل على سبيل املثال ال احلصر:
’‘١

األضاارار الناشااإلة عااو تشااييد قنااوات اصااطناعية وتاادمري األشااجار
والنباتات يف ’اإلقليم املتنازع عليه‘؛

’‘٢

تكاليف تدابري اإلصالح اليت تقوين ىلا كوستاريكا يف ما يتعلاق بتلا
األضاارار ،لااا يف ذل ا علااى ساابيل املثااال ال احلصاار التاادابري املت ا ة
لسااد القناااة الشاارقية الاايت بنتااها نيكاااراغوا يف عاااين  ،٢٠١٣عمااال
بااالفقرة ( )٢( ٥9زاااء) مااو أماار احملكمااة بشااأن التاادابري التحفظي اة
امل رخة  ٢٢تشريو الثاين/نوفم ٢٠١٣؛

وتدحده قيمة ز ا التعويض يف مر لة منفصلة يف حطار ز الدعوى؛
(د) أن تااوفر الترضااية لتحقيااق اجل ا الكاماال عااو األضاارار الاايت حلقاات
بكوستاريكا بالطريقة اليت حتدهزا احملكمة؛
(ها) أن تقدين تأكيدات وضمانات مالئماة بعادين تكارار سالوك نيكااراغوا
غري القانوين ،بالشكل ال ي قد تأمر به احملكمة؛
(و) أن تاادفع ياااع التكااااليف والنفقاااات الااايت تكبااادهتا كوساااتاريكا يف
التماس األمر املتعلق بالتدابري التحفظياة املا ر  ٢٢تشاريو الثااين/نوفم  ٢٠١٣ويف
احلصااول علياه ،لااا يف ذلا علااى ساابيل املثااال ال احلصاار ،رسااوين وتكاااليف مستشااار
كوستاريكا القانوين وخ ائها ،مع الفائدة ،على أساس التعويض الكامل “
بالنسبة لنيكاراغوا (يف  ٢9نيسان/أبريل :)٢٠١٥
”وفقااا للماااهة  6٠مااو الئحااة احملكمااة واألسااباب الاايت قاادمت أثناااء مر لااة
تقد امل كرات اخلطية والشفوية ،تلتمس هورية نيكاراغوا مو احملكمة ما يلي:
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(أ)
كوستاريكا

أن تااارهّ وتااارفض الطلباااات واالساااتنتاجات املقدماااة ماااو هورياااة

(ب) أن تقرر وتعلو ما يلي:
’‘١

تتمتااع نيكااااراغوا بالساااياهة الكاملاااة علاااى القنااااة الااايت تاااربج مرفاااأ
زيد الغون باجملرى الرئيسي لناهر ساان خاوان ،الا ي تشاكل ضافته
الاايمىن احلاادوه ال يااة الاايت اادههتا معازاادة عاااين  ١8٥8علااى النحااو
ال ي فسّر قرارا كليفالند وألكسندر التحكيميان؛

’‘٢

حن كوستاريكا ملزمة با تراين سياهة نيكااراغوا وساالمتها اإلقليمياة،
ضاامو احلاادوه احملاادهة لوجااب معازاادة احلاادوه لعاااين  ١8٥8علااى
النحو ال ي فسر قرارا كليفالند وألكسندر التحكيميان؛

’‘٣

لنيكاراغوا احلق ،وفقا ملعازدة عاين  ١8٥8على النحاو الا ي فسارته
قرارات التحكيم الال قة ،يف تنفي أشغال ماو أجال حتساني املال اة
يف هناار سااان خااوان علااى النحااو ال ا ي تاارا مناساابا ،وتشاامل ز ا
األعمال تعميق رى هنر سان خوان هي نيكاراغوا؛

’‘4

احلقاوق الو ياادة الايت تتمتااع ىلاا كوسااتاريكا فيماا يتعلااق بناهر سااان
خااوان هي نيكاااراغوا زااي احلقااوق الاايت اادههتا املعازاادة امل ا كورة
على النحو ال ي فسر قرارا كليفالند وألكسندر التحكيميان “

 - ١٢4وبدأت احملكمة مداوالهتا وستصادر كمهاا يف جلساة علنياة يدعلاو عاو موعادزا يف
الوقت املناسب
 - ٥تشييد طريق يف كوستاريكا على امتداد هنر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)
 - ١٢٥يف  ٢٢كاانون األول/هيسام  ،٢٠١١أوهعات نيكااراغوا طلاب حقاماة هعاوى ضاد
كوسااتاريكا بشااأن ”انتااهاكات لسااياهة نيكاااراغوا وححلاااق أضاارار بيإليااة ك ا ى بإقليمهااا“
وتاادعي نيكاااراغوا أن كوسااتاريكا تقااوين بأعمااال تشااييد ك ا ى علااى امتااداه معظاام املنطقااة
احلدوهية فيما بني البلديو كا تنتر عنه آثار بيإلية جسيمة
 - ١٢6وتاااادعي نيكاااااراغوا يف عريضااااتها ،يف لااااة أمااااور ،أن ”اإلجااااراءات االنفراهيااااة
لكوسااتاريكا هتااده بإحلاااق الاادمار بنااهر سااان خااوان هي نيكاااراغوا ونظامااه اإليكولااوجي
اهلش ،لا يف ذل حمميات احمليج احلياوي واألراضاي الرطباة اجملااورة ذات األمهياة الدولياة الايت
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يتوقف بقاسزا على نقاء ميا النهر وتدفقها املستمر“ ويرى الطرق املادعي أن ”أشاد هتدياد
مباشر للنهر وبيإلته ناشئ عو تشييد كوستاريكا لطريق متتد لوازاة الضفة اجلنوبية للنهر وعلاى
قرب شديد منها طوهلا  ١٢٠كيلومترا على األقل انطالقاا ماو لاوس تشايليس يف الغارب ا
هلتا يف الشرق“ وذكرت كا ل أن ”تلا األعماال تساببت فعاال وستتسابب باساتمرار يف
ححلاق ضرر اقتصاهي كبري بنيكاراغوا“
 - ١٢7وتلااتمس نيكاااراغوا بناااء علااى ذلاا مااو احملكمااة ”أن تقاارر وتعلااو أن كوسااتاريكا:
(أ) خرقات التزامهااا بعاادين انتااهاك سااالمة نيكاااراغوا اإلقليميااة علااى النحااو احملااده لوجااب معازاادة
احلاادوه لعاااين  ١8٥8وقاارار كليفالنااد التحكيمااي لعاااين  ١888والقاارارات التحكيميااة اخلمسااة
الصاااااهرة عااااو احملكاااام ح ب ألكسااااندر يف  ٣٠أيلول/ساااابتم  ١897و  ٢٠كااااانون األول/
هيسم  ١897و  ٢٢آذار/مارس  ١898و  ٢6متوز/يولياه  ١899و  ١٠آذار/ماارس ١9٠٠؛
(ب) وانتاهكت التزامهاا بعادين ححلااق الضارر باإقليم نيكااراغوا؛ (ج) وانتاهكت التزاماهتاا لوجااب
القواعد العامة للقانون الدو واالتفاقيات البيإلياة ذات الصالة ،لاا يف ذلا اتفاقياة رامساار املتعلقاة
باألراضي الرطبة ،واالتفاق املتعلق باملناطق احلدوهية احملمية باني نيكااراغوا وكوساتاريكا (االتفااق
املتعلق بالنظاين الدو للمناطق احملمية مو أجل السالين) ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقياة فاي
ومحاية التنوع البيولوجي يف مواقع احلياة ال ية الرئيسية يف أمريكا الوسطى“
 - ١٢8وعااالوة علااى ذل ا  ،التمساات نيكاااراغوا مااو احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أنااه بااب علااى
كوسااتاريكا مااا يلااي(” :أ) حعاااهة الوضااع الا ي كااان قائمااا مااو قباال؛ (ب) وهفااع تكاااليف يااع
األضرار الال قة ،لا فيها التكاليف املضافة لتعميق رى هنر ساان خاوان؛ (ج) وعادين االضاطالع
بأي أعمال حنشاء يف املستقبل يف املنطقة هون حجراء هراسة تقييمية لألثر العابر للحدوه على البيإلاة،
وموافاة نيكاراغوا ىل الدراسة يف الوقت املناسب مو أجل حتليلها والره عليها“
 - ١٢9وأخريا ،التمست نيكاراغوا ماو احملكماة أن تقارر وتعلاو أناه باب علاى كوساتاريكا
ما يلي(” :أ) وقف يع أعمال التشييد اجلارية اليت ت ثر أو قد ت ثر علاى قاوق نيكااراغوا؛
(ب) وحجراء هراسة تقييمية مناسابة لألثار علاى البيإلاة تشامل ياع تفاصايل األعماال وموافااة
نيكاراغوا ىلا“
 - ١٣٠وإلقامة اختصاص احملكمة ،استظهر الطرق املدعي باملاهة احلاهية والثالثني مو املعازدة
األمريكية للتساوية السالمية (ميثااق بوغوتاا) امل رخاة  ٣٠نيساان/أبريل  ١948وباإلضاافة حىل
ذلا ا يساااتظهر باااإعالن قباااول الوالياااة اإلجبارياااة للمحكماااة الصااااهر عاااو كوساااتاريكا يف
 ٢٠شااباط/ف اير  ،١97٣لوجااب الفقاارة  ٢مااو املاااهة  ٣6مااو النظاااين األساسااي ،واإلعااالن
الصااااااهر عاااااو نيكااااااراغوا يف  ٢4أيلول/سااااابتم ( ١9٢9واملعااااادل يف  ٢٣تشاااااريو األول/
15-13922

39/71

A/70/4

أكتوبر  ،)٢٠٠١وذل لوجب املاهة  ٣6مو النظااين األساساي حملكماة العادل الادو الدائماة،
ال ي يعت  ،عمال بالفقرة  ٥مو املاهة  ،٣6مو النظاين األساسي للمحكمة احلالية ،قبوال للوالياة
اإلجبارية هل احملكمة (انظر  ،A/67/4الفقرة  ،٢49واملال ق الال قة)
 - ١٣١وبااااااأمر ماااااا ر  ٢٣كااااااانون الثاين/يناااااااير  ،٢٠١٢اااااادهت احملكمااااااة تاااااااري
 ١9كاانون األول/هيسام  ٢٠١٢أجاال إلياداع نيكااراغوا ملا كرهتا وتااري  ١9كااانون األول/
هيساام  ٢٠١٣أجااال إليااداع كوسااتاريكا ملاا كرهتا املضاااهة وقااد أوهعاات املاا كرتان ضاامو
األجلني احملدهيو
 - ١٣٢وبأمريو مساتقلني ما رخني  ١7نيساان/أبريل  ،٢٠١٣ضامت احملكماة الادعويني يف
قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا (انظر الفقارات  ٢١4-١١٠أعاال ) وقضاية نيكااراغوا ضاد
كوستاريكا
 - ١٣٣ويف  ١١تشااريو األول/أكتااوبر  ،٢٠١٣أوهعاات نيكاااراغوا لاادى قلاام احملكمااة طلبااا
لدشارة بتدابري حتفظية جديدة يف القضية
 - ١٣4وبعاااد عقاااد جلساااات علنياااة بشاااأن ذلاا الطلاااب يف الفتااارة ماااو  ٥حىل  8تشاااريو
الثاااااين/نوفم  ،٢٠١٣أصاااادرت احملكمااااة أمرزااااا يف  ١٣كااااانون األول/هيساااام ٢٠١٣
وخلصاات احملكمااة باإل اااع حىل ”أن الظااروق ،كمااا تباادو للمحكمااة يف الوقاات الاارازو،
ال تستلزين يف د ذاهتا كارسة سلطتها واإلشارة بتدابري حتفظية“
 - ١٣٥وبأمر م ر  ٣شباط/ف اير  ،٢٠١4أذنت احملكمة لنيكاراغوا بإيداع م كرة جوابية،
ولكوستاريكا بإيداع ما كرة تعقيبياة ،و ادهت تاارخيي  4آب/أغساطس  ٢٠١4و  ٢شاباط/
ف اير  ٢٠١٥أجلني إليداع امل كرتني وقد أوهعت امل كرتان ضمو األجلني احملدهيو
 - ١٣6وعقاادت جلسااات علنيااة يف القضااايا املشااتركة يف الفتاارة مااو  ١4نيسااان/أبريل حىل
 ١أيار/مايو  ٢٠١٥ويف ختاين اجللسات يف قضية نيكااراغوا ضاد كوساتاريكا ،قادين الطرفاان
االستنتاجات اخلتامية التالية حىل احملكمة:
بالنسبة لنيكاراغوا ( ٣٠نيسان/أبريل :)٢٠١٥
” - ١وفقااا للماااهة  6٠مااو الئحااة احملكمااة واألسااباب الاايت قاادمت أثناااء
املر لة اخلطية والشفوية للم كرات ،تلتمس هورية نيكاراغوا مو احملكمة أن تقارر
وتعلو أن كوستاريكا ،بتصرفاهتا ،قد خرقت:
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’‘١

التزامها بعادين انتاهاك ساالمة نيكااراغوا اإلقليمياة علاى النحاو احملاده
لوجاااب معازااادة احلااادوه لعااااين  ١8٥8وساااب ماااا فسااارزا قااارار
كليفالنااد التحكيمااي لعاااين  ١888والقاارارات التحكيميااة اخلمسااة
الصااهرة عااو احملكام ح ب ألكسااندر يف  ٣٠أيلول/ساابتم ١897
و  ٢٠كااااانون األول/هيساااام  ١897و  ٢٢آذار/مااااارس ١898
و  ٢6متوز/يوليه  ١899و  ١٠آذار/مارس ١9٠٠؛

’‘٢

التزامها بعدين ححلاق ضرر بإقليم نيكاراغوا؛

’‘٣

التزاماهتااا لوجااب القواعااد العامااة للقااانون الاادو واالتفاقيااات البيإليااة
ذات الصاالة ،لااا يف ذل ا اتفاقيااة رامسااار املتعلقااة باألراضااي الرطبااة،
واالتفاق املتعلق باملناطق احلدوهية احملمية بني نيكااراغوا وكوساتاريكا
(االتفاااق املتعلااق بالنظاااين الاادو للمناااطق احملميااة مااو أجاال السااالين)،
واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية في ومحاية التنوع البيولوجي يف
مواقع احلياة ال ية الرئيسية يف أمريكا الوسطى

 - ٢وتلتمس نيكاراغوا ك ل مو احملكمة أن تقرر وتعلو أنه باب علاى
كوستاريكا ما يلي:
’‘١

وقف يع أعماهلا املستمرة غري املشروعة هوليا اليت ت ثر أو اليت ماو
احملتمل أن ت ثر على قوق نيكاراغوا؛

’‘٢

القياين قدر اإلمكان بإعاهة احلالاة حىل ماا كانات علياه ساابقا ،يف ظال
اال تاااراين الكامااال لساااياهة نيكااااراغوا علاااى هنااار ساااان خاااوان هي
نيكاااراغوا ،لااا يف ذل ا اختاااذ التاادابري االسااتعجالية الالزمااة للحااد
أو الت فيف مو الضرر املستمر الواقع على النهر والبيإلة احمليطة به؛

’‘٣

التعويض عو يع األضارار الايت ا التسابب ىلاا ا ا ن ماا هاين ال
اكو حصالح زا األضارار عاو طرياق الاره ،لاا يف ذلا التكااليف
املضااافة حىل تعميااق اارى هناار سااان خااوان هي نيكاااراغوا ،علااى أن
يدحده مبلد التعويضات يف مر لة ال قة يف ز القضية

 - ٣وعالوة على ذل  ،تلتمس نيكاراغوا مو احملكمة أن تقرر وتعلو أناه
بب على كوستاريكا:
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’‘١

عاادين االضاااطالع بااأي أعماااال حنشاااء يف املساااتقبل يف املنطقاااة هون
حجااراء هراسااة تقييميااة لألثاار العااابر للحاادوه علااى البيإلااة ،وموافاااة
نيكاراغوا ىل الدراساة يف الوقات املناساب ماو أجال حتليلاها والاره
عليها؛

’‘٢

االمتناااع عااو اساات داين الطريااق  ١8٥6لنقاال املااواه اخلطاارة طاملااا
مل تقدين ضامانات باأن الطرياق تتفاق ماع أفضال املمارساات يف اال
التشااييد وأعلااى املعااايري اإلقليميااة والدوليااة ألمااو ركااة املاارور علااى
الطرق يف احلاالت املماثلة

 - 4كا ل تطلااب هوريااة نيكاااراغوا حىل احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أنااه
حيق لنيكاراغوا ما يلي:
’‘١

أن تقوين ،وفقا ملعازدة عاين  ١8٥8على النحو ال ي فسارته قارارات
التحكيم الال قة ،بتنفي أشغال لتحسني املال ة يف هنر سان خاوان،
وأن تشااامل زا ا األشاااغال تعمياااق ااارى هنااار ساااان خاااوان هي
نيكاراغوا مو أجل حزالة الترسب واحلواجز األخرى أماين املال ة “

وبالنسبة لكوستاريكا ( ١أيار/مايو :)٢٠١٥
”لألسااباب املبينااة يف امل ا كرات اخلطيااة والشاافوية ،تطلااب كوسااتاريكا حىل
احملكمة رفض يع مطالبات نيكاراغوا يف ز الدعوى“
 - ١٣7وباادأت احملكمااة مااداوالهتا وستصاادر كمهااا يف جلسااة علنيااة يعلااو موعاادزا يف
الوقت املناسب
 - 6االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ (بوليفيا ضد شيلي)
 - ١٣8يف  ٢4نيسان/أبريل  ،٢٠١٣أوهعت بوليفيا طلب حقامة هعوى ضد هورية شايلي
بشأن نزاع يتعلق با ” التزاين شيلي بالتفاوض وسو نياة وفعلياا ماع بوليفياا بغارض التوصال حىل
اتفاق ان بوليفيا منف ا مشموال بسياهة كاملة حىل احمليج اهلاهئ“
 - ١٣9وتتضمو عريضة بوليفيا موجزا بالوقاائع  -بادءا ماو اساتقالل البلاد يف  ١8٢٥ا
الوقت الرازو  -وزي وقائع تشكل يف نظر بوليفيا ”الوقاائع الرئيساية ذات الصالة الايت يساتند
حليها طلبها[اا]“
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 - ١4٠وذكاارت بوليفيااا يف عريضااتها ،أن موضااوع الااياع يكمااو يف(” :أ) وجااوه االلتاازاين
[السالف ال كر]( ،ب) وعدين وفاء شيلي ب ل االلتازاين( ،ج) وواجاب وفااء شايلي باااللتزاين
امل كور“
 - ١4١واهعاات بوليفيااا ،يف لااة أمااور ،أن ”شاايلي ،بصاارق النظاار عااو التزاماهتااا العامااة
لوجااب القااانون الاادو  ،قااد التزماات ،بصااورة أكثاار حتدياادا وكاام االتفاقااات واملمارسااة
الدبلوماسية وسلسلة مو اإلعالنات اليت تنساب حىل كثليهاا الرفيعاي املساتوى ،بالتفااوض علاى
ماان بوليفيااا منف ا ا مشااموال بسااياههتا“ ووفقااا لبوليفيااا” ،مل تااف شاايلي ب ا ل االلتاازاين
وتنكر وجوه التزامها“
 - ١4٢وبناء عليه ،طلبت بوليفيا حىل احملكمة ’’أن تقرر وتعلو أن:
(أ) علااى شاايلي التزامااا بالتفاااوض مااع بوليفيااا مااو أجاال التوصاال حىل اتفاااق ااان
بوليفيا منف ا مشموال بسياهة كاملة حىل احمليج اهلاهئ؛
(ب) أن شيلي قد انتهكت االلتزاين امل كور؛
(ج) أن على شيلي الوفاء ب ل االلتازاين وساو نياة ،وفاورا ،ورمسياا ،ويف غضاون
فترة زمنية معقولة ،وفاء فعليا ،ان بوليفيا منف ا مشموال بسياهة كاملة حىل احمليج اهلاهئ“
 - ١4٣وإلقامااة اختصاااص احملكمااة ،اسااتظهر الطاارق املاادعي باملاااهة احلاهيااة والااثالثني مااو
املعازدة األمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا) امل رخاة  ٣٠نيساان/أبريل  ١948والا ي
يعد كل مو الدولتني طرفا فيها
 - ١44وقالت بوليفيا ،يف ختاين عريضاتها ،حهناا ”حتاتفي بااحلق يف طلاب حنشااء زيإلاة حتكايم
وفقاا لاللتاازاين لوجااب املاااهة الثانيااة عشاارة مااو معازاادة الساالم والصااداقة امل مااة مااع شاايلي يف
 ٢٠تشااريو األول/أكتااوبر  ١9٠4وبروتوكااول  ١6نيسااان/أبريل  ،١9٠7يف الااة قياااين أي
مطالب بشأن تل املعازدة“
 - ١4٥وباااأمر ما ا ر  ١8زيران/يونياااه  ،٢٠١٣ااادهت احملكماااة تااااري  ١7نيساااان/
أبريال  ٢٠١4أجااال إليااداع بوليفياا ملا كرهتا وتاااري  ١8شاباط/ف اير  ٢٠١٥أجااال إليااداع
شيلي مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت امل كرة يف األجل احملده
 - ١46ويف  ١٥متوز/يوليااه  ،٢٠١4أوهعاات شاايلي هفوعاهتاااا االبتدائيااة بشااأن اختصااااص
احملكمااة لوجاااب الفقاارة  ١ماااو املاااهة  79ماااو الئحاااة احملكمااة وعدلقااات بناااء علاااى ذلاا
اإلجراءات املتعلقة جبوزر الدعوى عمال بالفقرة  ٥مو نفس املاهة
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 - ١47وباااأمر ما ا ر  ١٥متوز/يولياااه ،اااده رئااايس احملكماااة تااااري  ١4تشاااريو الثااااين/
ناااوفم  ٢٠١4أجاااال إلياااداع بوليفياااا بياناااا خطياااا لال ظاهتاااا واساااتنتاجاهتا بشاااأن الااادفع
االبتدائي لشيلي وقد أوهع البيان اخلطي لبوليفيا يف األجل احملده
 - ١48وعقاادت اجللسااات العلنيااة بشااأن الاادفوع االبتدائيااة املتعلقااة باختصاااص احملكمااة يف
الفترة مو  4حىل  8أيار/ماايو  ٢٠١٥ويف ختااين تلا اجللساات ،قادين الطرفاان االساتنتاجات
اخلتامية التالية حىل احملكمة:
بالنسبة لشيلي:
” تلتمس هورية شيلي مو احملكمة أن تقرر وتعلو باأن املطالباة املقدماة ماو
بوليفيا ضد شيلي ال تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة“
وبالنسبة لبوليفيا:
”تلتمس بوليفيا مو احملكمة:
(أ)

أن ترفض الدفوع املقدمة مو شيلي بشأن اختصاصها؛

(ب) أن تقااارر وتعلاااو أن املطالباااة املقدماااة ماااو بوليفياااا تااادخل يف نطااااق
اختصاصها“
 - ١49وسيصدر كم احملكمة بشأن الدفع االبتدائي يف جلساة علنياة ،سايعلو عاو موعادزا
يف الوقت املناسب
 - 7مسألة تعيني حادود اجلارف القااري باني نيكااراغوا وكولومبياا خاارج نطااق  200ميال
حبري من ساحل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
 - ١٥٠يف  ١6أيلول/سبتم  ،٢٠١٣أوهعت نيكاراغوا عريضة حقامة هعوى ضد كولومبياا
بشأن ”الياع املتعلق بتعيني احلدوه باني اجلارق القااري لنيكااراغوا خاار ،نطااق  ٢٠٠ميال
وااري مااو خطااوط األساااس الاايت يقاااس منااها عاارض البحاار اإلقليمااي لنيكاااراغوا ،مااو جهااة،
واجلرق القاري لكولومبيا ،مو جهة ثانية“
 - ١٥١وطلباات نيكاااراغوا يف عريضااتها حىل احملكمااة أن ”تقاارر وتعلااو … املسااار الاادقيق
للحدوه البحرية بني نيكاراغوا وكولومبيا يف مناطق اجلرق القاري التابعة لكل مناهما خاار،
احلدوه اليت دههتا احملكمة يف كمها املا ر  ١9تشاريو الثااين/نوفم  “٢٠١٢يف القضاية
املتعلقة باال اع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) وطلب الطارق املادعي كا ل
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حىل احملكمة أن تشري حىل ”مباهئ وقواعد القانون الدو اليت حتده قاوق وواجباات الادولتني
فيما يتعلق لنطقة اجلرق القاري اليت يطالب ىلا الطرفان معاا ،واساتغالل موارهزاا ،يف انتظاار
تعيني احلدوه البحرية بينهما خار ،نطاق  ٢٠٠ميل وري مو سا ل نيكاراغوا“
 - ١٥٢وأشااارت نيكاااراغوا حىل أن ”خااج احلاادوه البحريااة الو يااد بااني اجلاارق القاااري
واملنطقة االقتصاهية اخلالصة لكل مو نيكاراغوا وكولومبيا هاخل دوه  ٢٠٠ميل واري ماو
خطااوط األساااس الاايت يقاااس منااها عاارض البحاار اإلقليمااي لنيكاااراغوا قااد دهتااه احملكمااة يف
الفقرة  ٢٥١مو كمها امل ر  ١9تشريو الثاين/نوفم “٢٠١٢
 - ١٥٣وأشارت نيكاراغوا كا ل حىل أهناا ”ساعت ،يف تلا القضاية ،حىل استصادار حعاالن
مو احملكمة يصف مسار دوه جرفها القااري يف ياع أحنااء املنطقاة الايت يتاداخل فيهاا جازء
اجلاارق القاااري ال ا ي يعااوه هلااا مااع ذل ا العائااد حىل كولومبيااا“ ،لكااو ”احملكمااة رأت أن
نيكاااراغوا مل تثباات ينا اك أن هلااا افااة قاريااة خااار ،نطااق  ٢٠٠مياال وااري مااو خطااوط
األساااس الاايت يقاااس منااها ورزااا اإلقليمااي ،وأن [احملكمااة] با ل مل يكااو باسااتطاعتها ينإلا
تعيني دوه اجلرق القاري على حنو ما طلبته نيكاراغوا“
 - ١٥4وتاادعي نيكاااراغوا أن ”املعلومااات النهائيااة‘‘ الاايت قدمتااها حىل جلنااة اادوه اجلاارق
القاري يف  ٢4زيران/يونيه ’’ ٢٠١٣تبني أن احلافة القارياة لنيكااراغوا متتاد علاى بعاد أكثار
مو  ٢٠٠ميل وري مو خطوط األساس اليت يقااس مناها عارض البحار اإلقليماي لنيكااراغوا،
وأهنا ’ ‘١متر ع منطقة تقع على بعاد أكثار ماو  ٢٠٠ميال واري ماو كولومبياا ،وأهناا أيضاا
’ ‘٢تتداخل جزئيا مع منطقة تقع هاخل دوه  ٢٠٠ميل وري مو سا ل كولومبيا“
 - ١٥٥وأشار الطرق املدعي أيضاا حىل أن الادولتني ”مل تتفقاا علاى ادوه ورياة بيناهما يف
املنطقة الواقعة خار ،نطاق  ٢٠٠ميل وري مو سا ل نيكااراغوا وعاالوة علاى ذلا  ،فقاد
اعترضت كولومبيا على املطالبات املتعلقة باجلرق القاري يف تل املنطقة“
 - ١٥6وتستظهر نيكاراغوا يف حقامة اختصاص احملكمة باملاهة احلاهياة والاثالثني ماو املعازادة
األمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا)” ،اليت تعاد كال ماو نيكااراغوا وكولومبياا طارفني
فيها“ وذكرت نيكاراغوا أهنا ”أُجا ت علاى اختااذ حجاراء بشاأن زا املساألة عااجال ولايس
آجال يف شكل ز الدعوى“ ألنه ”يف  ٢7تشاريو الثااين/نوفم  ،٢٠١٢أشاعرهتا كولومبياا
بانسحاىلا مو ميثاق بوغوتا اعتباارا ماو ذلا التااري ؛ ووفقاا للمااهة  ٥6ماو امليثااق ،يصاب
االنسحاب ناف ا بعد سنة وا دة ،أي أن امليثاق يظل سااريا علاى كولومبياا ا  ٢7تشاريو
الثاين/نوفم “٢٠١٣

15-13922

45/71

A/70/4

 - ١٥7وباإلضاااافة حىل ذلاا  ،تااادعي نيكااااراغوا أن ’’موضاااوع الااادعوى يظااال ضااامو
اختصاص احملكمة ال ي تقارر يف القضاية املتعلقاة باال اع اإلقليماي والبحاري (نيكااراغوا ضاد
كولومبياااا) ماااا هاين أن احملكماااة مل تبااات هنائياااا ،يف كمهاااا املاا ر  ١9تشاااريو الثااااين/
نوفم  ، ٢٠١٢يف مسألة تعايني ادوه اجلارق القااري باني نيكااراغوا وكولومبياا يف املنطقاة
الواقعة خار ،نطاق  ٢٠٠ميل وري ماو ساا ل نيكااراغوا ،وزاي مساألة كانات وماا زالات
معروضة على احملكمة يف تل القضية“
 - ١٥8وبأمر م ر  9كانون األول/هيسم  ،٢٠١٣دهت احملكماة تااري  9كاانون األول/
هيسااام  ٢٠١4أجاااال إلياااداع نيكااااراغوا ملاا كرهتا وتااااري  9كاااانون األول/هيسااام ٢٠١٥
أجال إليداع كولومبيا مل كرهتا املضاهة
 - ١٥9ويف  ١4آب/أغسااطس  ،٢٠١4قاادمت كولومبيااا ،لوجااب املاااهة  79مااو الئحااة
احملكماة ،بعاض الاادفوع االبتدائياة بشااأن اختصااص احملكمااة ومقبولياة الاادعوى وعدلقات بناااء
على ذل اإلجراءات املتعلقة جبوزر الدعوى عمال بالفقرة  ٥مو نفس املاهة
 - ١6٠وبأمر م ر  ١9أيلول/سبتم  ،٢٠١4ادهت احملكماة تااري  ١9كاانون الثااين/
يناااير  ٢٠١٥أجااال إليااداع نيكاااراغوا بيانااا خطيااا لال ظاهتااا واسااتنتاجاهتا بشااأن الاادفوع
االبتدائية اليت قدمتها كولومبيا وقد أوهع البيان اخلطي لنيكاراغوا يف األجل احملده
 - ١6١ويف رساالة م رخاة  ١7شاباط/ف اير  ،٢٠١٥طلبات شايلي ،لوجاب الفقارة  ١مااو
املاهة  ٥٣مو الئحة احملكمة ،تزويدزا بنس مو امل كرات والوثائق املرفقة يف القضاية ووفقاا
لنفس املاهة ،استجابت احملكمة ل ل الطلب ،بعد أن تأكدت مو آراء الطرفني
 - 8االنتهاكات املزعومة للحقوق السايادية واجملاال البحاري يف البحار الكاارييب (نيكااراغوا
ضد كولومبيا)
 - ١6٢يف  ٢6تشاااريو الثااااين/نوفم  ،٢٠١٣أوهعااات نيكااااراغوا عريضاااة تقااايم لوجباااها
هعااوى ضااد كولومبيااا بشااأن ”الااياع املتعلااق بانتااهاكات احلقااوق السااياهية واجملااال البحااري
لنيكاراغوا ،على حنو ما أُعلو عنه يف كام احملكماة املا ر  ١9تشاريو الثااين/نوفم ٢٠١٢
[يف القضية املتعلقة باال اع اإلقليماي والبحاري (نيكااراغوا ضاد كولومبياا)] وجلاوء كولومبياا
حىل التهديد باست داين القوة مو أجل تنفي ز االنتهاكات‘‘
 - ١6٣ووره يف عريضة نيكاراغوا أهنا:
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’’تلااتمس مااو احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أن كولومبيااا قااد انتااهكت :التزامهااا
بعااادين اسااات داين القاااوة أو التهدياااد باسااات دامها لوجاااب املااااهة  )4( ٢ماااو ميثااااق
[األماام املتحاادة] والقااانون العااريف الاادو ؛ والتزامهااا بعاادين انتااهاك املناااطق البحريااة
لنيكاااراغوا كمااا عديّناات يف الفقاارة  ٢٥١مااو كاام حمكمااة العاادل الدوليااة امل ا ر
 ١9تشااريو الثاااين/نوفم  ،٢٠١٢فضااال عااو احلقااوق السااياهية والواليااة القضااائية
لنيكاراغوا يف ز املناطق؛ والتزامها بعدين انتهاك قاوق نيكااراغوا لوجاب القاانون
الدو العريف على النحو املبني يف اجلزأيو اخلامس والساهس مو اتفاقية قاانون البحاار
[اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاار لعااين ]١98٢؛ وأن كولومبياا ،بنااء علاى ذلا ،
ملزمااة باالمتثااال للحكاام املاا ر  ١9تشااريو الثاااين/نوفم  ،٢٠١٢ومس ا ا ثااار
القانونية واملاهية ألفعاهلا غري املشروعة هوليا ،وجا الضارر النااجم عاو تلا األفعاال
بصورة كاملة“
 - ١64واستشااهد الطاارق املاادعي ،هعمااا الهعائااه ،بتصاارحيات ةتلفااة يقااال بااأن رئاايس
كولومبيا ونائب رئيسها ووزير خارجيتاها ،وكا ل قائاد البحرياة الكولومبياة ،أهلاوا ىلاا باني
 ١9تشااريو الثاااين/نوفم  ٢٠١٢و  ١8أيلول/ساابتم  ٢٠١٣وتاادعي نيكاااراغوا أن تل ا
التصرحيات متثل ”رفضا“ مو كولومبياا حلكام احملكماة ،وقارارا ماو جاناب كولومبياا باعتباار
احلكم ”ال ينطبق“
 - ١6٥وذكرت نيكاراغوا أن ” زا التصارحيات الصااهرة عاو السالطات الكولومبياة العلياا
بلغاات ذروهتااا بسااو [رئاايس كولومبيااا] مرسااوما ينتااه انتااهاكا صاارحيا احلقااوق السااياهية
لنيكاراغوا على مناطقها البحرية يف منطقة البحر الكارييب“ ويستشهد الطرق املادعي ،علاى
وجااه التحديااد ،باملاااهة  ٥مااو املرسااوين الرئاسااي  ،١946الاايت تنشاائ ”منطقااة متاسااة تشااكل
جاازءا ال يتجاازأ مااو اإلقلاايم“ وتغطااي ،وفقااا لاارئيس كولومبيااا” ،اجملااال البحااري املمتااد مااو
اجلنوب ،يث تقع جزيرة ألبوكركي املن فضة واجلزيرة املن فضة الشارقية اجلنوبياة الشارقية،
حىل الشاامال ،يااث تقااع جزياارة سااريانيال املن فضااة [و] تشاامل جاازر سااان أناادريس
وبروفيدينسااايا وساااانتا كاتاليناااا وكويتاساااوينيو وساااريانيّا ورونكااااهور ،وتشاااكيالت أخااارى
يف املنطقة“
 - ١66وذكرت نيكاراغوا ك ل أن رئيس كولومبيا أعلو أنه ”يف ز املنطقة املتاسة الايت
تشكل جزءا ال يتجزأ مو اإلقليم ،ستمارس [كولومبيا] واليتها القضائية وسيطرهتا على ياع
اجملاااالت املتصاالة باااألمو ومكافحااة اجلراااة ،وعلااى الشاا ون الضااريبية واجلمركيااة والبيإليااة
والصحية وش ون اهلجرة وغريزا مو اجملاالت“
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 - ١67واختتمت نيكاراغوا بالبيان التا :
”قبل سو املرسوين  ،١946وخصوصا بعاد سانه ،كاان لدعالناات الصااهرة
عو السلطات الكولومبية واملعاملة العدائية اليت تعامل ىلاا القاوات البحرياة الكولومبياة
السفو النيكاراغوية تأثري ساليب للغاياة علاى حمكانياة قيااين نيكااراغوا باساتغالل املاواره
احلية وغري احلية يف منطقتها االقتصاهية اخلالصة وجرفها القاري يف البحر الكارييب“
 - ١68ووفقااا للطاارق املاادعي ،فقااد أعاارب رئاايس نيكاااراغوا عااو اسااتعداه بلااد ”ملناقشااة
املسائل املتعلقة بتنفي كم احملكمة‘‘ وتصميمه ”على التعامل مع الوضع باالطرق السالمية“،
ولكو رئيس كولومبيا ”رفض احلوار“
 - ١69وتستند نيكاراغوا يف حقامة اختصاص احملكمة حىل املاهة احلاهية والاثالثني ماو املعازادة
األمريكية للتساوية السالمية (”ميثااق بوغوتاا“) امل رخاة  ٣٠نيساان/أبريل  ،١948الايت يعاد
”كل مو نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيها“ وتشري نيكاراغوا حىل أناه ”يف  ٢7تشاريو الثااين/
نااوفم  ،٢٠١٢أخطاارت كولومبيااا بانسااحاىلا اعتبااارا مااو ذلا التاااري مااو ميثاااق بوغوتااا؛
ووفقا للماهة  ٥6مو امليثاق ،يصاب االنساحاب نافا ا بعاد سانة وا ادة ،أي أن امليثااق يظال
 ٢7تشريو الثاين/نوفم “٢٠١٣
ساريا على كولومبيا
 - ١7٠وباإلضااافة حىل ذلا  ،حتااتر نيكاااراغوا ’’عااالوة علااى ذلا وباادال مااو ذلا [ ،بااأن]
اختصاص احملكمة يكمو يف سلطتها الطبيعية يف البت يف اإلجراءات اليت تتطلبها أ كامها‘‘
 - ١7١وبااأمر ماا ر  ٣شاااباط/ف اير  ،٢٠١4اادهت احملكماااة تاااري  ٣تشاااريو األول/
أكتاااوبر  ٢٠١4أجاااال إلياااداع نيكااااراغوا ملاا كرهتا وتااااري  ٣زيران/يونياااه  ٢٠١٥أجاااال
إليداع كولومبيا مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت نيكاراغوا م كرهتا يف األجل احملده
 - ١7٢ويف  ١9كااانون األول/هيساام  ،٢٠١4قاادمت كولومبيااا ،لوجااب املاااهة  79مااو
الئحااة احملكمااة ،بعااض الاادفوع االبتدائيااة بشااأن اختصاااص احملكمااة وعدلقاات بناااء علااى ذلا
اإلجراءات املتعلقة جبوزر الدعوى عمال بالفقرة  ٥مو نفس املاهة
 -١7٣وباااأمر ما ا ر  ١9كاااانون األول/هيسااام  ،٢٠١4اااده رئااايس احملكماااة تااااري
 ٢٠نيسان/أبريل  ٢٠١٥أجاال إلياداع نيكااراغوا بياناا خطياا لال ظاهتاا واساتنتاجاهتا بشاأن
الدفوع االبتدائية اليت قدمتها كولومبيا وقد أوهع البيان اخلطي لنيكاراغوا يف األجل احملده

48/71

15-13922

A/70/4

 - ١74ويف رساالة م رخاة  ١7شاباط/ف اير  ،٢٠١٥طلبات شايلي ،لوجاب الفقارة  ١مااو
املاهة  ٥٣مو الئحة احملكمة ،تزويدزا بنس مو امل كرات والوثائق املرفقة يف القضاية ووفقاا
لنفس املاهة ،استجابت احملكمة ل ل الطلب ،بعد أن تأكدت مو آراء الطرفني
 - 9املسائل املتصلة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة (تيمور  -ليشيت ضد أستراليا)
 - ١7٥يف  ١7كانون األول/هيسم  ،٢٠١٣أوهعت هورية تيماور  -ليشايت الداقراطياة
عريضااة تقاايم لوجبااها هعااوى ضااد أسااتراليا بشااأن قياااين ”وكاالء أسااتراليا“ لصاااهرة و جااز
”وثائق وبياناات وكتلكاات أخارى تعاوه حىل تيماور  -ليشايت و/أو لتيماور  -ليشايت احلاق يف
محايتها لوجب القانون الدو “
 - ١76واهعاااات تيمااااور  -ليشاااايت ،علااااى وجااااه اخلصااااوص ،أنااااه يف  ٣كااااانون األول/
هيسااااام  ،٢٠١٣قااااااين ضاااااباط زيإلاااااة االسااااات بارات األمنياااااة األساااااترالية ،يااااازعم أهنااااام
يتصرفون لوجب أمر صاهر عاو املادعي العااين ألساتراليا ،باقتحااين مقار عمال مستشاار قاانوين
لتيمور  -ليشيت يف كانبريا وصااهروا ،يف لاة أماور ،وثاائق وبياناات تتضامو مراساالت باني
كومة تيمور  -ليشيت ومستشاريها القانونيني ،وال سيما الوثائق املتعلقاة بتحكايم قياد النظار
لوجب معازدة ور تيمور لعاين  ٢٠٠٢بني تيمور  -ليشيت وأستراليا
 - ١77وطلبت تيمور  -ليشيت ،بناء عليه ،حىل احملكمة أن تقرر وتعلو ما يلي:
”أوال ،أن مصااااهرة أساااتراليا للوثاااائق والبياناااات فيهاااا انتاااهاك ’ ‘١لساااياهة
تيمور  -ليشيت ‘٢’ ،ومللكيتها و قوقها األخرى لوجب القانون الادو وأي قاانون
حملي ذي صلة؛
ثانيا ،أن مواصالة أساتراليا جاز الوثاائق والبياناات فيهاا انتاهاك ’ ‘١لساياهة
تيمور  -ليشيت ‘٢’ ،ومللكيتها و قوقها األخرى لوجب القانون الادو وأي قاانون
حملي ذي صلة؛
ثالثا ،يتعني على أستراليا أن تعيد على الفاور حىل كثال تيماور  -ليشايت املعايّو
يع الوثائق والبياناات ا نفاة الا كر ،وأن تتلاف متاماا كال نسا ة ماو زا الوثاائق
والبيانات املوجوهة يف يازة أستراليا أو حتت سيطرهتا ،وأن تكفل تادمري كال نسا ة
مررهتا أستراليا ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،حىل ش ص ثالث أو هولة ثالثة؛
رابعااا ،ينبغااي ألسااتراليا ترضااية تيمااور  -ليشاايت فيمااا يتعلااق باالنتااهاكات
امل ا كورة حلقوقهااا لوجااب القااانون الاادو وأي قااانون حملااي ذي صاالة ،يف شااكل
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اعت ار رمسي ،مع ره التكاليف الايت تكبادهتا تيماور  -ليشايت يف ساياق حعاداه وتقاد
ز الدعوى“
 - ١78وإلقاماااة اختصااااص احملكماااة ،ا اااتر الطااارق املااادعي باإلعالناااات الصااااهرة عاااو
تيمور  -ليشيت وأستراليا عمال بالفقرة  ٢مو املاهة  ٣6مو النظاين األساسي للمحكمة
 - ١79ويف  ١7كانون األول/هيسم  ،٢٠١٣أوهعت تيمور  -ليشيت أيضاا طلباا لدشاارة
بتدابري حتفظية وذكرت باأن الغارض ماو الطلاب زاو محاياة قوقهاا ومناع اسات داين الوثاائق
والبيانااات الاايت صاااهرهتا أسااتراليا لدضاارار لصااار و قااوق تيمااور  -ليشاايت يف التحكاايم قيااد
النظااار وفيماااا يتعلاااق لساااائل أخااارى ذات صااالة ببحااار تيماااور وماااواره (انظااار ،A/69/4
الفقرة )١89
 - ١8٠وعدقدت يف الفترة مو  ٢٠حىل  ٢٢كانون الثاين/ينااير  ٢٠١4جلساات علنياة بشاأن
طلب اإلشارة بتدابري حتفظية ال ي قدمته تيمور  -ليشيت
 - ١8١ويف هنايااة اجلولااة الثانيااة مااو املال ظااات الشاافوية ،أكاادت تيمااور  -ليشاايت التاادابري
التحفظية اليت كانت قاد طلبات ماو احملكماة أن تشاري ىلاا؛ وقادين وكيال أساتراليا ،ماو جهتاه،
االستنتاجات التالية باسم كومته:
” - ١تطلب أستراليا حىل احملكمة أن تارفض طلاب اإلشاارة بتادابري
حتفظية املقدين مو هورية تيمور  -ليشيت الداقراطية
 - ٢تطلب أستراليا ك ل حىل احملكماة وقاف اإلجاراءات حىل أن
تصدر زيإلة التحكيم كمها يف قضية التحكية مبوجب معاهدة حبر تيمور“
 - ١8٢وبااأمر ما ر  ٢8كااانون الثاين/يناااير  ،٢٠١4اادهت احملكمااة تاااري  ٢8نيسااان/
أبرياال  ٢٠١4أجااال إليااداع تيمااور  -ليشاايت مل ا كرهتا وتاااري  ٢8متوز/يوليااه  ٢٠١4أجااال
إليداع أستراليا مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت امل كرتان ضمو األجلني احملدهيو
 - ١8٣وبأمر م ر  ٣آذار/مارس  ،٢٠١4بينت احملكمة التدابري التحفظية التالية:
”( )١تكفال أسااتراليا أال يدساات دمين مضامون املااواه املصاااهرة ،بااأي
ال مو األ وال أو يف أي وقت مو األوقات ،ماو جاناب أي شا ص أو أشا اص
لدضرار لصلحة تيمور  -ليشيت حىل أن يتم البت يف ز القضية؛
( )٢حتتفي أستراليا بالوثائق والبيانات اإللكترونية املصااهرة وأي
نس منها ةتومة حىل أن تصدر احملكمة قرارا آخر يف ز ا الشأن؛
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( )٣ال تتاادخل أسااتراليا بااأي شااكل مااو األشااكال يف االتصاااالت
بني تيمور  -ليشيت ومستشاريها القانونيني يف التحكيم قيد النظار مبوجاب معاهادة حبار
تيمور املؤرخة  20أيار/مايو  2002بني تيمور  -ليشيت وأستراليا ،ويف أي مفاوضات
ثنائية مستقبلية بشأن تعيني احلادوه البحرياة ،أو يف أي حجاراء ماو اإلجاراءات األخارى
ذات الصلة بني الدولتني ،لا يف ذل ز القضية املعروضة على احملكمة “
 - ١84وقااررت احملكمااة عقااد جلسااات علنيااة يف القضااية يف الفتاارة مااو  ١7حىل  ٢4أيلااول/
سبتم ٢٠١4
 - ١8٥غااري أن الطاارفني طلبااا حىل احملكمااة ،عااو طريااق رسااالة مشااتركة م رخااة  ١أيلااول/
ساابتم  ٢٠١4مااو جااواكيم هي فونساايكا ،وكياال تيمااور  -ليشاايت وجااون ريااد ،وكياال
أستراليا” ،تأجيل اجللسة املقرر أن تبدأ يف  ١7أيلول/سابتم  ٢٠١4ماو أجال متكيناهما ماو
التوصل حىل تسوية وهية“
 - ١86ويف  ٣أيلول/ساابتم  ،٢٠١4قااررت احملكمااة عمااال باملاااهة  ٥4مااو الئحااة احملكمااة
”املوافقاااة علاااى طلاااب الطااارفني تأجيااال املرافعاااات الشااافوية حىل فتااارة حتاااده يف الوقااات
املناسب“
 - ١87ويف رسااالة م رخااة  ٢٥آذار/مااارس  ،٢٠١٥أشااارت أسااتراليا حىل أهنااا ترغااب يف
حعاهة الوثائق والبيانات اليت متت مصاهرهتا وبناء على ذلا  ،طلبات تعاديل التادبري التحفظاي
الثاين ال ي أشارت حليه احملكمة يف أمرزا املا ر  ٣آذار/ماارس  ٢٠١4وطلبات أساتراليا حىل
احملكمة ”أن متارس سلطتها لوجب املاهة  )١( 76مو الالئحة فتأذن بنقال املاواه ماو موقعهاا
احلا اا  ،ياااث ظلااات ةتوماااة ،وأن تسااام بإعاههتاااا ،وزاااي ال تااازال ةتوماااة ،حىل مكتاااب
 Collaery Lawyersللمحاماااة وأ اطاات تيمااور  -ليشاايت علمااا بطلااب أسااتراليا يف مال ظاهتااا
اخلطيااة علااى ذلا الطلااب وذكاارت أنااه ”لاايس لااديها اعتااراض“ علااى تعااديل األماار املا كور
ل ل الغرض
 - ١88وبأمر م ر  ٢٢نيسان/أبريل  ،٢٠١٥قررت احملكمة أن تلايب طلاب أساتراليا بتعاديل
األماار ال ا ي ياابني التاادابري التحفظيااة الصاااهرة يف  ٣آذار/مااارس  ،٢٠١4وأذناات بإعاااهة يااع
ما صاهرته أستراليا يف  ٣كانون األول/هيسم  ٢٠١٣مو وثائق وبيانات حىل تيمور  -ليشايت،
على أن تدعاه ز الوثائق والبيانات وزي ال تزال ةتومة
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 - ١89ويف رسالة مشتركة م رخة  ١٥أيار/مايو  ،٢٠١٥أكد الطرفان ،وفقا ألمار احملكماة
امل ر  ٢٢نيسان/أبريل  ،٢٠١٥أن أساتراليا قاد أعااهت ،يف  ١٢أيار/ماايو  ،٢٠١٥الوثاائق
والبيانات اليت كانت قد صاهرهتا يف  ٣كانون األول/هيسم ٢٠١٣
 - ١9٠ويف رسااالة م رخااة  ٢زيران/يونيااه  ،٢٠١٥أوضاا وكياال تيمااور  -ليشاايت أنااه
”عقب قياين أستراليا يف  ١٢أيار/مايو  ٢٠١٥بإعااهة الوثاائق والبياناات الايت صااهرهتا ،تكاون
تيمور  -ليشيت ]قد[ ققت بنجاح اهلدق مو الطلب ال ي تقدمت باه حىل احملكماة ،أال وزاو
حعاهة املمتلكات الشرعية لتيمور  -ليشيت ،وبالتا االعتراق الضم مو جانب أساتراليا باأن
حجراءاهتا شكلت انتاهاكا للحقاوق الساياهية لتيماور  -ليشايت“ ،وأبلاد احملكماة باأن كومتاه
ترغب يف وقف اإلجراءات يف القضية
 - ١9١وأ يلاات فااورا نس ا ة مااو تل ا الرسااالة حىل كومااة أسااتراليا ويف رسااالة م رخااة
 9زيران/يونيه  ،٢٠١٥أبلد وكيل أستراليا احملكمة بأن كومتاه لايس لاديها اعتاراض علاى
وقااف القضااية علااى حنااو مااا طلباات تيمااور  -ليشاايت وكاارر وكياال أسااتراليا التأكيااد علااى أن
”طلب أستراليا بإعاهة املواه ي شكل تأكيادا علاى التزامهاا بالتساوية السالمية للمنازعاة بطريقاة
بناءة وحبابية لكي يتجاوززا الطرفان“ وذل على النحو املابني يف رساالته امل رخاة  ٢٥آذار/
ماااارس  ٢٠١٥املوجهاااة حىل احملكماااة ،وأضااااق قاااائال حناااه ”لااايس زنااااك أي هاللاااة أخااارى
لدجراءات اليت اخت هتا أستراليا“
 - ١9٢ونتيجااة ل ا ل  ،يف  ١١زيران/يونيااه  ،٢٠١٥أصاادر رئاايس احملكمااة أماارا يسااجل
وقاااف اإلجاااراءات ماااو جاناااب تيماااور  -ليشااايت ويتضااامو توجيهاااا بشاااطب القضاااية ماااو
جدول احملكمة
 - ١٠تعيني احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
 - ١9٣يف  ٢٥شااباط/ف اير  ،٢٠١4أوهعاات كوسااتاريكا عريضااة تقاايم ىلااا هعااوى ضااد
نيكاراغوا بشأن ”نزاع يتعلق بتعيني احلدوه البحرية يف البحر الكارييب واحمليج اهلاهئ“
 - ١94وطلبااات كوساااتاريكا حىل احملكماااة ،يف عريضاااتها تلا ا ” ،أن حتاااده مساااار اخلاااج
احلدوهي البحري الو يد بني يع املناطق البحرياة التابعاة لكال ماو كوساتاريكا ونيكااراغوا
يف البحاار الكااارييب ويف احملاايج اهلاااهئ ،اسااتناها حىل القااانون الاادو “ ”وطلب ات ك ا ل حىل
احملكمااة أن حتااده بدقااة اإل ااداثيات اجلغرافيااة لل ااج احلاادوهي البحااري الو يااد يف البحاار
الكارييب ويف احمليج اهلاهئ“
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 - ١9٥وأوضحت كوستاريكا أن ”سوا ل الدولتني يناتر عناها تاداخل يف املنااطق البحرياة
اليت حيق لكل منها املطالبة ىلا يف البحر الكارييب واحمليج اهلاهئ على د سواء“ وأناه ”مل ياتم
تعيني احلدوه البحرية بني الدولتني [يف أي مو زاتني الرقعتني املائيتني]“
 - ١96وذكر الطرق املدعي أن ”املفاوضات الدبلوماساية فشالت يف رسام احلادوه البحرياة
بني كوستاريكا ونيكاراغوا يف احمليج اهلاهئ والبحار الكاارييب لوجاب اتفااق باني الطارفني“،
مشاريا حىل ةتلاف احملااوالت الايت أخفقات يف تسااوية زا املساألة عاو طرياق املفاوضاات بااني
عاامي  ٢٠٠٢و  ،٢٠٠٥ويف عااين  ٢٠١٣وأكاد كا ل باأن الادولتني ”اساتنفدتا الوساائل
الدبلوماسية حلل خالفاهتما املتعلقة باحلدوه البحرية“
 - ١97ووفقا للطرق املدعي ،فإن كوستاريكا ونيكاراغوا قامتا ،خالل املفاوضاات” ،بتقاد
مقتر ااات ةتلفااة بشااأن خااج اادوه وااري و يااد يف احملاايج اهلاااهئ لتحديااد البحاار اإلقليمااي
واملنطقااااة االقتصاااااهية اخلالصااااة واجلاااارق القاااااري لكاااال منااااهما“ وبااااأن ”االخااااتالق بااااني
املقتر ات […] أظهر وجوه تداخل يف املناطق اليت يطالب ىلا كل طرق يف احمليج اهلاهئ“
 - ١98وفيماااا يتعلاااق باااالبحر الكاااارييب ،ت كاااد كوساااتاريكا باااأن الااادولتني معاااا ’’ركزتاااا
[يف املفاوضااات] علااى موقااع العالمااة احلدوهيااة ال يااة املبدئيااة مااو جهااة البحاار الكااارييب،
لكنهما مل تتمكنا مو التوصل حىل اتفاق بشأن نقطة بداية احلدوه البحرية“
 - ١99ويف رأي الطرق املدعي ،فإن:
”[وجوه نزاع] بني الدولتني فيما يتعلق باحلادوه البحرياة يف البحار الكاارييب
قد تأكد  ،ال سيما مو خاالل ا راء واملواقاف الايت أعربات عناها الادولتان خاالل
الطلااب ال ا ي قدمتااه كوسااتاريكا للتاادخل يف ال ا اع اإلقليمااي والبحااري (نيكاااراغوا
ضد كولومبيا)؛ ويف الرسائل املتباهلاة عقاب االساتنتاجات الايت قدمتاها نيكااراغوا حىل
جلنة دوه اجلرق القاري؛ وبقياين نيكااراغوا بنشار ماواه تتعلاق بالتنقياب عاو الانفج
واساااتغالله؛ وبإصااادار نيكااااراغوا مرساااوما يعلاااو خطاااوط األسااااس املساااتقيمة يف
عاين “٢٠١٣
 - ٢٠٠ووفقااا لكوسااتاريكا ،ففااي ذلا املرسااوين” ،تاادعي نيكاااراغوا بااأن ميازهااا الداخليااة
تشااامل منااااطق ماااو البحااار اإلقليماااي واملنطقاااة االقتصااااهية اخلالصاااة لكوساااتاريكا يف البحااار
الكااارييب“ وأضاااق الطاارق املاادعي أنااه ”قاااين ،علااى وجااه الساارعة ،باال تجااا ،علااى ز ا ا
االنتهاك لسياهته و قوقه السياهية وواليته القضاائية يف رساالة حىل األماني العااين لألمام املتحادة
م رخة  ٢٣تشريو األول/أكتوبر “٢٠١٣
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 - ٢٠١وتاادعي كوسااتاريكا أهنااا ،يف آذار/مااارس  ،٢٠١٣هعاات نيكاااراغوا ماارة أخاارى حىل
ل ز اخلالفات عو طرياق املفاوضاات ،لكاو نيكااراغوا ،رغام قبوهلاا رمسياا هلا الادعوة،
”مل تت أي حجراء آخر للشروع مو جديد يف عملية التفااوض الايت ختلات عناها ماو جاناب
وا د يف عاين “٢٠٠٥
 - ٢٠٢وإلقامة اختصااص احملكماة ،اساتظهرت كوساتاريكا باإعالن قباول الوالياة اإلجبارياة
للمحكماااة الصااااهر عاااو كوساااتاريكا يف  ٢٠شاااباط/ف اير  ،١97٣لوجاااب الفقااارة  ٢ماااو
املاهة  ٣6مو النظاين األساسي ،واإلعالن الصاهر عو نيكااراغوا يف  ٢4أيلول/سابتم ١9٢9
(واملعااادل يف  ٢٣تشاااريو األول/أكتاااوبر  ،)٢٠٠١وذلا ا لوجاااب املااااهة  ٣6ماااو النظااااين
األساسي حملكمة العدل الدو الدائمة ،ال ي يعت  ،عمال بالفقرة  ٥مو املااهة  ٣6ماو النظااين
األساسي للمحكمة احلالية ،قبوال للوالية اإلجبارية هل احملكمة
 - ٢٠٣وباإلضااافة حىل ذلا  ،حتااتر كوسااتاريكا بااأن احملكمااة ةتصااة بااالنظر يف زا القضااية
وفقا أل كاين الفقرة  ١ماو املااهة  ٣6ماو نظامهاا األساساي ،ولقتضاى مفعاول املااهة احلاهياة
والااثالثني مااو اتفاقيااة البلاادان األمريكيااة للتسااوية الساالمية (”ميثاااق بوغوتااا“) ،امل مااة يف
 ٣٠نيسان/أبريل ١948
 - ٢٠4وباااأمر ما ا ر  ١نيساااان/أبريل  ،٢٠١4ااادهت احملكماااة تااااري  ٣شاااباط/ف اير
 ٢٠١٥أجااال إليااداع كوسااتاريكا مل ا كرهتا وتاااري  8كااانون األول/هيساام  ٢٠١٥أجااال
إليداع نيكاراغوا مل كرهتا املضاهة وأوهعت كوستاريكا م كرهتا يف األجل احملده
 - ١١االلتزامااات املتعلقااة باملفاوضااات املتصاالة بوقا
النووي (جزر مارشال ضد اهلند)

سااباق التساالا النااووي وناازع السااال

 - ٢٠٥يف  ٢4نيسااان/أبريل  ،٢٠١4أوهعاات هوريااة جاازر مارشااال عريضااة تقاايم ىلااا
هعوى ضد هورية اهلند ،متهماة حيازاا بعادين الوفااء بالتزاماهتاا املتعلقاة بوقاف ساباق التسال
النووي يف موعد مبكر وبيع السالح النووي
 - ٢٠6ورغاام أن اهلنااد مل تصاادق علااى معازاادة عاادين انتشااار األساالحة النوويااة ،فااإن جاازر
مارشاااال ،الااايت انضااامت ماااو جانباااها حىل تلا ا املعازااادة كطااارق يف  ٣٠كاااانون الثااااين/
ينااااير  ،١99٥أكااادت أن ”االلتزاماااات املنصاااوص عليهاااا يف املااااهة الساهساااة ماااو معازااادة
عدين االنتشاار ليسات اره التزاماات تعازدياة ،بال زاي قائماة أيضاا بصاورة مساتقلة لوجاب
القانون الادو العاريف“ وتنطباق علاى ياع الادول ،لقتضاى القاانون الادو العاريف وا اتر
الطاارق املاادعي بأنااه ”مااو خااالل اال ااراط يف ساالوك يتعااارض مباشاارة مااع التزامااات ناازع
54/71

15-13922

A/70/4

السالح النووي ووقف سباق التسل النووي يف موعد مبكر ،فاإن [اهلناد] أخلات وماا زالات
ختل بواجبها القانوين بالوفاء وسو نية بالتزاماهتا لوجب القانون الدو العريف“
 - ٢٠7وطلب الطرق املدعي ك ل حىل احملكمة أن تأمر املدعى عليه باختاذ يع اخلطاوات
الالزمة لالمتثال لاللتزامات امل كورة يف غضون سنة وا ادة ماو صادور احلكام ،لاا يف ذلا
السعي وسو نية حىل حجراء مفاوضات ،وبادئها عناد اللازوين ،ىلادق حباراين اتفاقياة بشاأن ناازع
السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة هولية حمكمة وفعالاة
 - ٢٠8وإلقامة اختصاص احملكمة يف الادعوى املرفوعاة ضاد اهلناد ،اساتظهر الطارق املادعي
بااالفقرة  ٢مااو املاااهة  ٣6مااو نظامهااا األساسااي ،وأشااار حىل حعااالين قبااول الواليااة اإلجباريااة
للمحكمااة الصاااهريو لوجااب ذلا احلكاام عااو جاازر مارشااال يف  ٢4نيسااان/أبريل ،٢٠١٣
وعو اهلند يف  ١8أيلول/سبتم ١974
 - ٢٠9وبأمر م ر  ١6زيران/يونيه  ،٢٠١4قررت احملكمة أن تتنااول املا كرات اخلطياة
أوال مسااألة اختصاااص احملكمااة ،و اادهت تااارخيي  ١6كااانون األول/هيساام  ٢٠١4أجااال
إليااداع جاازر مارشااال ملاا كرهتا و  ١6زيران/يونيااه  ٢٠١٥أجااال إليااداع اهلنااد ملاا كرهتا
املضاهة وأوهعت جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملده
 - ٢١٠ويف رسااالة م رخااة  ٥أيار/مااايو  ،٢٠١٥طلباات اهلنااد متديااد األجاال احملااده إليااداع
م كرهتا املضاهة بشأن مسألة االختصاص ثالثة أشاهر بعاد تااري  ١6زيران/يونياه ٢٠١٥
وعنااد اسااتالين تلا الرسااالة ،أ ااال رئاايس القلاام نسا ة منااها حىل جازر مارشااال ويف رسااالة
م رخة  8أيار/مايو  ،٢٠١٥أبلغت جزر مارشال احملكمة بأنه ليس لديها اعتاراض علاى تلبياة
طلب اهلند وبأمر م ر  ١9أيار/مايو  ،٢٠١٥مدهت احملكمة األجل احملده إلياداع املا كرة
املضاهة للهند مو  ١6زيران/يونيه  ٢٠١٥حىل  ١6أيلول/سبتم ٢٠١٥
 - ١٢ا اللتزامااات املتعلقااة باملفاوضااات املتصاالة بوقا
النووي (جزر مارشال ضد باكستان)

سااباق التساالا النااووي وناازع السااال

 - ٢١١يف  ٢4نيسااان/أبريل  ،٢٠١4أوهعاات جاازر مارشااال عريضااة تقاايم بااه هعااوى ضااد
هورية باكستان اإلسالمية ،متهمة حيازا بعدين الوفاء بالتزاماهتا املتعلقاة بوقاف ساباق التسال
النووي يف موعد مبكر وبيع السالح النووي
 - ٢١٢ورغم أن باكستان مل تصدق على معازدة عادين انتشاار األسالحة النووياة ،فاإن جازر
مارشاااال ،الااايت انضااامت ماااو جانباااها حىل تلا ا املعازااادة كطااارق يف  ٣٠كاااانون الثااااين/
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يناااير  ،١99٥أكاادت أن ”االلتزامااات املنصااوص عليهااا يف املاااهة الساهسااة مااو معازاادة عاادين
االنتشار ليست ره التزامات تعازدية ،بل زاي قائماة أيضاا بصاورة مساتقلة لوجاب القاانون
الدو العاريف“ وتنطباق علاى ياع الادول ،لقتضاى القاانون الادو العاريف وا اتر الطارق
املاادعي بأنااه ”مااو خااالل اال ااراط يف ساالوك يتعااارض مباشاارة مااع التزامااات ناازع السااالح
النووي ووقف سباق التسل النووي يف موعد مبكر ،فإن [باكستان] أخلات وماا زالات ختال
بواجبها القانوين بالوفاء وسو نية بالتزاماهتا لوجب القانون الدو العريف“
 - ٢١٣وطلب الطرق املدعي ك ل حىل احملكمة أن تأمر الطارق املادعى علياه باختااذ ياع
اخلطوات الالزماة لالمتثاال لاللتزاماات املا كورة يف غضاون سانة وا ادة ماو صادور احلكام،
لا يف ذل السعي وسو نية حىل حجاراء مفاوضاات ،وبادئها عناد اللازوين ،ىلادق حباراين اتفاقياة
بشأن نازع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة هولية حمكمة وفعالاة
 - ٢١4وإلقامااة اختصاااص احملكمااة يف الاادعوى املرفوعااة ضااد باكسااتان ،اسااتظهر الطاارق
املاادعي بااالفقرة  ٢مااو املاااهة  ٣6مااو نظامهااا األساسااي ،وأشااار حىل حعااالين قبااول الواليااة
اإلجباريااة للمحكمااة الصاااهريو لوجااب ذلاا احلكاام عااو جاازر مارشااال يف  ٢4نيسااان/
أبريل  ،٢٠١٣وعو باكستان يف  ٢٣أيلول/سبتم ١96٠
 - ٢١٥وبأمر م ر  ١٠متوز/يوليه  ،٢٠١4قرر رئيس احملكمة أن تتناول املا كرات اخلطياة
أوال مسااألة اختصاااص احملكمااة ومقبوليااة الاادعوى ،و ااده تااارخيي  ١٢كااانون الثاين/يناااير
 ٢٠١٥أجال إليداع جزر مارشال مل كرهتا و  ١7متوز/يولياه  ٢٠١٥أجاال إلياداع باكساتان
مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملده
 -٢١6ويف م ا كرة شاافوية م رخااة  ٢متوز/يوليااه  ،٢٠١٥طلباات كومااة باكسااتان متديااد
األجل احملده إليداع م كرهتا املضاهة ستة أشهر وعند اساتالين تلا املا كرة الشافوية ،أ اال
رئيس القلم نس ة منها حىل جازر مارشاال ويف رساالة م رخاة  8متوز/يولياه  ،٢٠١٥أبلغات
كومااة هوريااة جاازر مارشااال احملكمااة بأهنااا ،لألسااباب املبينااة يف تلا الرسااالة” ،ستشااعر
باالرتياااح لتمديااد األجاال األو احملااده بسااتة أشااهر [إليااداع املا كرة املضاااهة لباكسااتان] حىل
تسعة أشهر يف اجملموع ،اعتبارا مو تاري حيداع جزر مارشال للم كرة“
 -٢١7وبأمر م ر  9متوز/يوليه  ،٢٠١٥مده رئيس احملكمة األجال احملاده إلياداع املا كرة
املضااااهة لباكساااتان املتعلقاااة لساااأليت اختصااااص احملكماااة ومقبوليااة الااادعوى ماااو  ١7متاااوز/
يوليه  ٢٠١٥حىل  ١كانون األول/هيسم ٢٠١٥
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 - ١٣االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصلة بوق سباق ا لتسلا النووي ونازع الساال الناووي
(جزر مارشال ضد اململكة املتحدة)
 - ٢١8يف  ٢4نيسااان/أبريل  ،٢٠١4أوهعاات جاازر مارشااال عريضااة تقاايم ىلااا هعااوى ضااد
اململكة املتحدة ل يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،متهمة حيازا بعدين الوفااء بالتزاماهتاا املتعلقاة
بوقف سباق التسل النووي يف موعد مبكر وبيع السالح النووي
 - ٢١9وحتتر جزر مارشاال الروقاات ارتكبتاها اململكاة املتحادة ل يطانياا العظماى وأيرلنادا
الشمالية للماهة الساهسة مو معازدة عدين انتشار األسلحة النووية ،اليت تنص على أن ”يتعهاد
كل طرق مو األطراق يف املعازدة بأن بري مفاوضات وسو نية الختااذ تادابري فعالاة تتعلاق
بوقف سباق التسال الناووي يف موعاد مبكار وبايع الساالح الناووي ،ولعقاد معازادة بشاأن
نازع السااالح العاااين الكاماال يف ظاال رقابااة هولياة حمكمااة وفعالااة“ وحتااتر جاازر مارشااال بأنااه
”بعاادين السااعي وسااو نيااة حىل حجااراء مفاوضااات بشااأن التاادابري الفعالااة املتعلقااة بوقااف سااباق
التساال النااووي يف موعااد مبكاار وباايع السااالح النااووي ،واال ااراط عااوض ذلا يف ساالوك
يتعااارض مباشاارة مااع تل ا التعهاادات امللزمااة قانونااا ،يكااون الطاارق املاادعى عليااه قااد أخاال
ومااا زال خياال بواجبااه القااانوين بالوفاااء وسااو نيااة بالتزاماتااه لوجااب معازاادة عاادين االنتشااار
والقانون الدو العريف“
 - ٢٢٠وباإلضافة حىل ذل  ،طلب الطرق املدعي حىل احملكمة أن تأمر اململكة املتحادة باختااذ
يع اخلطوات الالزمة لالمتثال اللتزاماهتا لوجب املااهة الساهساة ماو معازادة عادين االنتشاار
ولوجب القانون الدو العريف يف غضون سنة وا دة مو صدور احلكام ،لاا يف ذلا الساعي
وسو نية حىل حجراء مفاوضات ،وبدئها عند اللزوين ،ىلادق حباراين اتفاقياة بشاأن ناازع الساالح
النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة هولية حمكمة وفعالاة
 - ٢٢١وإلقامااة اختصاااص احملكمااة يف الاادعوى املرفوعااة ضااد اململكااة املتحاادة ،اسااتظهر
الطرق املدعي بالفقرة  ٢مو املاهة  ٣6مو نظامها األساسي ،وأشار حىل حعاالين قباول الوالياة
اإلجبارية للمحكمة الصااهريو لوجاب ذلا احلكام عاو جازر مارشاال يف  ٢4نيساان/أبريل
 ،٢٠١٣وعو اململكة املتحدة يف  ٥متوز/يوليه ٢٠٠4
 - ٢٢٢وبااأمر م ا ر  ١6زيران/يونيااه  ،٢٠١4اادهت احملكمااة تاااري  ١6آذار/مااارس
 ٢٠١٥أجال إليداع جزر مارشال مل كرهتا وتااري  ١6كاانون األول/هيسام  ٢٠١٥أجاال
إليداع اململكة املتحدة مل كرهتا املضاهة وأوهعت جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملده
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 - ٢٢٣ويف  ١٥زيران/يونياااه  ،٢٠١٥قااادمت اململكاااة املتحااادة ،لوجاااب الفقااارة  ١ماااو
املاااهة  79مااو الئحااة احملكمااة ،بعااض الاادفوع األوليااة يف القضااية وعدلقاات بناااء علااى ذل ا
اإلجراءات املتعلقة جبوزر الدعوى عمال بالفقرة  ٥مو نفس املاهة وعمال بتل الفقارة ،وماع
مراعاااة التوجيااه اإلجرائااي خامسااا ،قاااين الاارئيس ،بااأمر ماا ر  ١9زيران/يونيااه ،٢٠١٥
بتحديااد تاااري  ١٥تشااريو األول/أكتااوبر  ٢٠١٥أجااال لتقااد جاازر مارشااال بيانااا خطيااا
لال ظاهتا واستنتاجاهتا بشأن الدفوع االبتدائية اليت قدمتها اململكة املتحدة
 - ١4تعيني احلدوه البحرية يف احمليج اهلندي ( الصومال ضد كينيا)
 - ٢٢4يف  ٢8آب/أغساااطس  ،٢٠١4قااادمت هورياااة الصاااومال االحتاهياااة طلباااا إلقاماااة
هعوى ضد هورية كينيا فيما يتعلق لنازعة بشأن حتديد احليز البحري ال ي تطالب به كلتاا
الدولتان يف احمليج اهلندي
 - ٢٢٥ويف طلبها ،تدعي الصومال باأن الادولتني ”ختتلفاان بشاأن موقاع احلادوه البحرياة يف
املنطقة اليت تتداخل فيهاا اساتحقاقاهتما البحرياة“ وت كاد أن املفاوضاات الدبلوماساية ،الايت ا
خالهلا تباهل ا راء بشكل كامل ،قد أخفقت يف ل ز ا اخلالق“
 - ٢٢6ونتيجاة لا ل  ،طلبات الصااومال حىل احملكماة ”أن حتااده ،اساتناها حىل القااانون الاادو ،
مسار اخلج احلدوهي البحري الو يد ال ي يفصال باني ياع املنااطق البحرياة التابعاة للصاومال
وكينيا يف احمليج اهلندي ،لا يف ذل اجلرق القاري على مسافة تتجااوز [ ٢٠٠ميال واري]“
وطلااب الطاارق املاادعي ك ا ل حىل احملكمااة ”أن حتااده بدقااة اإل ااداثيات اجلغرافيااة لل ااج
احلدوهي البحري الو يد يف احمليج اهلاهئ“
 - ٢٢7ووسااب رأي الطاارق املاادعي ،بااب حنشاااء احلاادوه البحريااة بااني الطاارفني يف البحاار
اإلقليمااي واملنطقااة االقتصاااهية اخلالصااة واجلاارق القاااري وفقااا للمااواه  ١٥و  74و  8٣علااى
التوا مو اتفاقية األمم املتحدة لقاانون البحاار وتوضا الصاومال أن خاج احلادوه يف البحار
اإلقليمي ،بالتا ” ،ينبغي أن يكون اخلاج الوساج علاى النحاو احملاده يف املااهة  ،١٥لاا أناه ال
توجااد ظااروق خاصااة مااو شااأهنا أن تا ر اخلاارو ،عااو زا ا اخلااج“ وأن احلاادوه ،يف املناااطق
االقتصاهية اخلالصة واجلرق القاري” ،ينبغي حتديدزا وفقا لعملية م لفاة ماو ثاال خطاوات
تست دمها احملكمة باستمرار يف تطبيقها للماهتني  74و “8٣
 - ٢٢8وأكد الطرق املدعي أن ”املوقف احلا لكينيا فيماا يتعلاق باحلادوه البحرياة زاو أناه
ينبغي أن يكون زناك خج مساتقيم ينطلاق ماو نقطاة هناياة احلادوه ال ياة باني الطارفني ،واتاد
شرقا على طاول خاج العارض الا ي تقاع علياه نقطاة هناياة احلادوه ال ياة ،يف النطااق الكامال
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للبحر اإلقليمي واملنطقة االقتصاهية اخلالصة واجلرق القاري ،لا يف ذل اجلرق القااري علاى
مسافة تتجاوز ] ٢٠٠ميل وري[“
 - ٢٢9وبيناات الصااومال يف هنايااة املطاااق أهنااا ”حتااتفي وقوقهااا يف أن تضاايف حىل هعوازااا
أو تعدّهلا“
 - ٢٣٠وإلقامة اختصاص احملكمة ،استظهر الطرق املدعي بأ كااين الفقارة  ٢ماو املااهة ٣6
مو النظااين األساساي للمحكماة ،مشاريا حىل اإلعالناني املاتعلقني بااالعتراق بالوالياة اإلجبارياة
للمحكماااة الصااااهريو عاااو الصاااومال يف  ١١نيساااان/أبريل  ١96٣وكينياااا يف  ١9نيساااان/
أبريل ١96٥
 - ٢٣١وباإلضااافة حىل ذل ا  ،هفعاات الصااومال بااأن ”الواليااة القضااائية للمحكمااة لوجااب
الفقرة  ٢مو املاهة  ،٣6مو النظاين األساسي ت كدزا املاهة  ٢8٢مو اتفاقياة قاانون البحاار“،
اليت صدقت عليها كل مو الصومال وكينيا يف عاين ١989
 - ٢٣٢وباااأمر ما ا ر  ١6تشاااريو األول/أكتاااوبر  ،٢٠١4اااده رئااايس احملكماااة تااااري
 ١٣متوز/يوليه  ٢٠١٥أجال إليداع الصومال مل كرهتا و  ٢7أيار/ماايو  ٢٠١6أجاال إلياداع
كينيا مل كرهتا املضاهة وقد أوهعت الصومال م كرهتا ضمو األجل احملده
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الفصل الساهس
الزيارات حىل احملكمة واألنشطة األخرى
 - ٢٣٣خالل الفترة قيد االساتعراض ،ر بات احملكماة يف مقرزاا بعاده كابري ماو الش صايات
املرموقة
زيارة كثلي الدول األعضاء يف لس األمو التابع لألمم املتحدة
 - ٢٣4يف  ١١آب/أغسااطس  ،٢٠١4ر باات احملكمااة لمثلااي الاادول األعضاااء يف لااس
األمو التابع لألمم املتحادة وللات الزياارة عقاد اجتمااع خااص باني أعضااء الوفاد والارئيس
تومكا وأعضاء احملكمة ورئيس قلم احملكمة السايد كاوفرور وا تبااهل ا راء بشاأن عاده ماو
املسااائل ،لااا يف ذل ا أمهيااة العدالااة الدوليااة وهور احملكمااة وعاابء عملااها احلااا وعالقتااها
باجمللس ،فضال عو املسائل األخرى ذات االزتماين املشترك ويف هناية االجتمااع ،هدعاي رئايس
لس األمو ،السري مارك اليل غرانت ،حىل التوقيع على كتاب زوار احملكمة
زيارات رمسية أخرى
 - ٢٣٥يف  ٢٥أيلول/سااابتم  ،٢٠١4قااااين خاااوان سااايلفا ميااازا ،رئااايس احملكما اة العلياااا يف
املكسي  ،بزياارة حىل مقار احملكماة ورافقاه حهوارهو حيبااروال نيكاولني ،سافري املكساي لادى
كلكة زولندا ،وكارلوس برييز فاسكيز ،مستشار السيد سيلفا ميزا واجتماع الوفاد املكسايكي
بالرئيس تومكا ونائب الرئيس سيبولفيدا  -أمور ورئيس القلم مث هعا نائب الارئيس يف ذلا
الوقت السااهة سايلفا ميازا وحيبااروال نيكاولني وبريياز فاساكيس حىل جولاة مصاحوبة لرشاديو
يف قصر السالين
 - ٢٣6ويف  ١9كانون الثاين/ينااير  ،٢٠١٥زارت احملكماة رينياه جونزباوس ،األميناة العاماة
لوزارة الش ون اخلارجية يف زولندا ،ونورا ستيهوير فان حيرسايل ،سافرية املنظماات الدولياة يف
وزارة اخلارجيااة يف زولناادا ور ااب الاارئيس تومكااا ورئاايس القلاام بالساايدة رينيااه جونزبااوس
والساايدة نااورا سااتيهوير فااان حيرساايل عنااد وصااوهلما بعااد ذل ا عقااد اجتماااع مااع الاارئيس
وأعضاااء آخااريو يف احملكمااة ورئاايس القلاام وسااتيفو فااان زوغسااتراتو ،املاادير العاااين مل سسااة
كارنيغي وكان ا ملوضوع الرئيساي للمناقشاة زاو ظاروق العمال يف املابىن الا ي أتاي بشاكل
م قت ألعضاء احملكمة ريثما يتم االنتهاء مو حزالة األسبستوس ومو أعمال التجدياد يف اجلازء
ال ي يضم مكاتب القضاة يف مبىن قصر السالين
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 - ٢٣7ويف  9آذار/مااارس  ،٢٠١٥زارت احملكم اةَ هورياات باااينيش ،رئيسااة احملكمااة العليااا
إلساارائيل ورافقهااا اااييم هيفااون ،ساافري حساارائيل لاادى زولناادا ،وهبلوماساايني حساارائيليون
آخارون وعنااد وصااول الوفااد ،اسااتقبله نائااب الارئيس يوسااف ورئاايس القلاام ور ااب نائااب
الاارئيس بالساايدة باااينيش باساام احملكمااة وبعااد ذلا أجاارت رئيسااة احملكمااة العليااا إلساارائيل
ووفدزا مناقشات مع نائب الرئيس وأعضاء آخريو يف احملكمة ورئيس القلم
 - ٢٣8ويف  ٢٣نيسان/أبريل  ،٢٠١٥زار احملكمة كزبري زاغاجنوري ،رئايس احملكماة العلياا
يف ألبانيا ،مصحوبا بوفد وكان رئيس القلم يف استقبال السيد زاغااجنوري عناد وصاوله بعاد
ذل أجارى السايد زاغااجنوري وأعضااء وفاد مناقشاات ماع الارئيس أبرازااين ونائاب الارئيس
يوسف والقاضية سيبوتيندي ورئيس القلم
 - ٢٣9ويف  ١٢أيار/مايو  ،٢٠١٥زارت احملكمة زينب بانغورا ،املمثلة اخلاصة لألمني العااين
املعنيااة بااالعنف اجلنسااي يف اااالت الااياع وأجاارت الساايدة بااانغورا مناقشااات مااع القاضاايني
تومكا وكانساهو ترينداهي بشأن هور احملكمة وساري أعماهلاا ،وبشاأن أنشاطتها بصافتها كثلاة
خاصة ،وال سيما يف ال محاية قوق املرأة
 - ٢4٠ويف  ٢6أيار/ماااايو  ،٢٠١٥زار احملكماااة بافيااال ساااامال ،رئااايس احملكماااة العلياااا يف
اجلمهورية التشيكية وكان يف استقبال السيد سامال والوفد املرافاق لاه نائاب الارئيس يوساف
والقاضاااي كراوفاااوره ونائاااب رئااايس القلااام وركااازت املناقشاااات علاااى أنشاااطة امل سساااتني
القضائيتني واجتهاهاهتما القضائية
 - ٢4١ويف  ١8زيران/يونيه  ،٢٠١٥زار احملكمة سوند  -تااي رئايس قضااة احملكماة العلياا
يف هورية كوريا ،مصحوبا بوفد كبري مو أعضاء تل احملكمة ور ب بالسيد سوند  -تااي
وأعضاااءو وفااد الاارئيس أبرازاااين والقاضاايان شااوي وىلانااداري ورئاايس القلاام وأجاارى الساايد
سااوند  -تاااي وأعضاااء وفااد مناقشااات مااع رئاايس احملكمااة وأعضااائها ورئاايس قلمهااا بشااأن
تنظاايم احملكمااتني وسااري عملااهما مث هعااي الساايد سااوند  -تاااي ووفااد حىل جولااة مصااحوبة
لرشديو يف قصر السالين
 - ٢4٢ويف اليااوين نفسااه ،زار احملكمااة جونسااتون بااازنيي ،وزياار العاادل يف هوريااة رواناادا
ووفد مرافق له وكاان يف اساتقبال رئايس احملكماة ورئايس قلمهاا وركاز تبااهل ا راء الا ي
أعقااب ذلا علااى ةتلااف جوانااب العدالااة الدوليااة وهور احملكمااة ومشاااركة الاادول األفريقيااة
يف القضايا
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أنشطة أخرى
 - ٢4٣ر ااب رئاايس احملكمااة وأعضاااسزا ،وك ا ل رئاايس وةتلااف مااوظفي قلاام احملكمااة،
بعااده كاابري مااو األسااات ة اجلااامعيني والبااا ثني واحملااامني والصااحفيني وقاادمت خااالل تل ا
الزيارات عروض عو هور احملكمة وساري عملاها وباإلضاافة حىل ذلا  ،ألقاى الارئيس وأعضااء
احملكمة ورئيس القلم العديد مو الكلمات أثناء زيارهتم مل تلف البلادان بادعوة ماو كوماهتاا
وم سساهتا القانونية واألكاهاية وغريزا
 - ٢44ويف يااوين األ ااد  ٢١أيلول/ساابتم  ،٢٠١4ر باات احملكمااة بالعديااد مااو الاازوار يف
حطار ”يوين الزاي الدو “ وز زي املرة السابعة اليت تشارك فيهاا احملكماة يف زا املناسابة
الاايت تاانظم باالشااتراك مااع بلديااة الزاااي وترمااي حىل تعريااف اجلمهااور باملنظمااات الدوليااة الاايت
يوجد مقرزاا يف املديناة واملنطقاة اجملااورة وقاد بثات حهارة شا ون اإلعاالين فيلماا عاو احملكماة
أنتجه قلم احملكمة ،وقدمت عروضا وأجابت على أسإللة الزوار
 -٢4٥ويف زيران/يونيااه  ،٢٠١٥شاااركت احملكمااة يف تنظاايم وحهارة أساابوع العدالااة الدوليااة
اإليبريي  -األمريكي اخلامس ،بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ،واملعهد اإليابريي  -األمريكاي
يف الزاي وم سسات أخرى واستضافت احملكماة فال االفتتااح ،الا ي عقاد يف قاعاة العادل
الك ى يف قصر السالين يف  ١زيران/يونيه ويف تل املناسبة ،ألقى رئيس القلم كلماة باللغاة
اإلساابانية ويف  ١١زيران/يونيااه ،ويف حطااار زا املناساابة ،ألقااى رئاايس قلاام احملكمااة كلمااة،
باللغااة اإلساابانية أيضااا ،عااو موضااوع ”الاادول اإليبرييااة  -األمريكيااة يف تاااري حمكمااة العاادل
الدولية“
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الفصل السابع
منشورات احملكمة وتعريف اجلمهور باحملكمة
ألف  -املنشورات
 - ٢46توزع منشاورات احملكماة علاى كوماات ياع الادول الايت حياق هلاا املثاول أمامهاا،
وعلااى املنظمااات الدوليااة ومكتبااات القااانون الك ا ى يف العااامل وتااوزع قائمااة انيااة ىلاا
املنشااورات تصاادر باااللغتني اإلنكليزيااة والفرنسااية وندشاارت نس ا ة منقحااة ومسااتكملة مااو
القائمااة (تتضاامو مراجااع جدياادة بأرقاااين الكتااب املو اادة الدوليااة ( )ISBNذات الثالثااة عشاار
رقمااا) أثناااء الفتاارة قيااد االسااتعراض وزااي متا ااة يف موقااع احملكمااة علااى شاابكة اإلنترناات
( )www.icj-cij.orgحتت عنوان ”( “Publicationsاملنشورات)
 - ٢47وتتألف منشورات احملكمة مو عادة موعاات وتصادر اجملموعتاان التاليتاان سانويا:
(أ) تقااااارير األحكااااام والفتاااااو واألواماااار ( Reports of Judgments, Advisory Opinions and
( )Ordersتنشر يف كراسات مستقلة ويف لد وا د)؛ (ب) احلولية ()Yearbook
 - ٢48وندشر لد جمموعة التقارير لعام  2014أثنااء حعاداه زا ا التقريار أماا لاد جمموعاة
التقااااارير لعااااام  )Reports 2015( 2015فسيصااااادر يف النصااااف األول مااااو عااااااين ٢٠١6
ونشاارت يف الفتاارة قيااد االسااتعراض حوليااة الفتاارة ،)Yearbook 2012-2013( 2013-2012
يف ااني سااتتاح حوليااة الفتاارة  )Yearbook 2013-2014( 2014-2013للماارة األوىل بلغااتني
(اإلنكليزية والفرنسية) ،يف النصف الثاين مو عاين ٢٠١٥
 - ٢49وتنشر احملكمة أيضا نس ا مطبوعة بلغتني ملا تتلقا مو مساتندات حقاماة الادعاوى يف
قضااايا املنازعااات املعروضااة عليهااا (عاارائض حقامااة الاادعاوى ،واالتفاقااات اخلاصااة) ،وكا ل
عرائض اإلذن بالتدخل ،وحعالنات التدخل وطلبات حصدار الفتاوى وخاالل الفتارة املشامولة
ىل ا ا التقرياار ،عرضاات قضااية منازعااات وا اادة علااى احملكمااة (انظاار الفقاارة  4أعااال )؛ وقااد
ندشرت عرائض حقامة الدعوى
 - ٢٥٠وتنشاار املرافعااات وغريزااا مااو الوثااائق املقدمااة حىل احملكمااة يف قضااية مااو القضااايا
بعاااد املساااتندات املقيماااة للااادعوى يف موعاااة املاااذكرات واملرافعاااات الشااافوية والوثاااائق
( )Pleadings, Oral Arguments, Documentsوزاا اجمللاااااادات الااايت تشماااااال ا ن النصاااوص
الكاملاة للما كرات اخلطيااة ،لااا يف ذلا املرفقااات واحملاضاار احلرفيااة للجلسااات العلنيااة ،تتااي
الفرصة للممارسني لالطالع بشكل واق على احلجار الايت تقادمها األطاراق وقاد نشار اثناا
عشر لدا مو ز اجملموعة يف الفترة املشمولة ىل ا التقرير
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( Acts and Documents

 - ٢٥١وضاامو سلساالة النصااو والوثااائق املتعلقااة بتنظااية احملكمااة
 ،)concerning the Organization of the Courtتنشر احملكمة الصكوك اليت تانظم زيكلاها وساري
أعماهلا وكارساهتا وقد صدرت يف عاين  ٢٠٠7أ د طبعاة زاي الطبعاة رقام  6الايت تشامل
التوجيهات اإلجرائية اليت اعتمدهتا احملكمة وتتاوافر طبعاة جديادة مستنسا ة لالئحاة احملكماة
باإلنكليزيااة والفرنسااية ،بصاايغتها املعدلااة يف  ٥كااانون األول/هيساام  ٢٠٠٠واكااو أيضااا
االطالع على تل الوثائق على املوقع الشابكي للمحكماة حتات عناوان ”“Basic Documents
(وثائق أساساية) وتتااح أيضاا تر اات غاري رمسياة لالئحاة احملكماة باللغاات الرمسياة األخارى
لألمم املتحدة وباللغة األملانية ،واكو االطالع عليها يف املوقع الشبكي للمحكمة
 - ٢٥٢وتصدر احملكمة نشرات صحفية ومل صات لقراراهتا
 - ٢٥٣ونشاار كتاااب خاااص ،فاااخر الصااور ،معنااون ’’حمكمااة العاادل الاادوئ الدائمااة‘‘ ،يف
عاين  ٢٠١٢وقد أصادر قلام احملكماة زا ا املنشاور باثال لغاات ،زاي اإلنكليزياة والفرنساية
واإلسبانية ،لت ليد ال كرى السانوية التساعني إلنشااء سالفها وتضااق حىل ’’الكتااب املصاور
حملكمة العدل الدولية‘‘ ،ال ي نشر يف عاين  ،٢٠٠6وال ي يتوقع أن تصدر صايغته املساتكملة
ختليدا لل كرى السبعني إلنشاء احملكمة ،املزمع اال تفال ىلا يف عاين ٢٠١6
 - ٢٥4وتنشاار احملكمااة أيضااا كتيبااا موجهااا لتسااهيل فهاام أ سااو لتاااري احملكمااة وتنظيمهااا
واختصاصاااها وحجراءاهتاااا واجتاااهاهزا وقاااد ندشااارت طبعتاااه الساهساااة ،احملدثاااة بالكامااال ،يف
عاين  ٢٠١4باللغتني الرمسيتني للمحكمة ،وستترجم ال قا حىل اللغاات الرمسياة األخارى لألمام
املتحدة وحىل األملانية
 - ٢٥٥وباإلضافة حىل ذل  ،تصدر احملكمة كتيبا للمعلوماات العاماة يف شاكل أساإللة وأجوباة
وسيدنشاار ز ا ا الكتيااب ،ال ا ي ا حتديثااه بالكاماال ،يف النصااف الثاااين مااو عاااين  ٢٠١٥باااللغتني
الااارمسيتني للمحكماااة ،وسااايترجم ال قاااا حىل اللغاااات الرمسياااة األخااارى لألمااام املتحااادة وحىل
اللغة اهلولندية
 - ٢٥6وأخريا ،يتعاون قلم احملكمة مع األمانة العاماة بتزويادزا لل صاات قارارات احملكماة،
الاايت حتاارر باااللغتني اإلنكليزيااة والفرنسااية ،وذل ا بغاارض تر تااها ونشاارزا باللغااات الرمسيااة
األخاارى لألماام املتحاادة وي ا هي نشاار األمانااة العامااة ملااوجز األحكااام والفتاااو واألواماار
الصادرة عن حمكمة العدل الدولية بكل لغة مو تل اللغات وظيفة يوية يف كال أحنااء العاامل
ويوفر للجمهور العريض فرصا أك لالطالع على أزم مضاامني أ كااين احملكماة الايت ال تتااح
حال باللغتني اإلنكليزية والفرنسية
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باء  -الفيلم اخلاص باحملكمة
 - ٢٥7خالل الفترة قيد االستعراض الايت شاهدت انت اباات احملكماة الايت جتاري كال ثاال
ساانوات ،ا ّد قلاام احملكمااة الفاايلم اخلاااص لحكمااة العاادل الدوليااة والفاايلم ،ال ا ي صاادر
باااللغتني اإلنكليزيااة والفرنسااية يف عاااين  ،٢٠٠9أصااب متا ااا بااا  ١٢لغااة من ا عاااين :٢٠١٣
باللغاااات الرمسياااة السااات لألمااام املتحااادة ،وكاا ل باللغاااات األملانياااة واإليطالياااة والنروبياااة
والفييتناميااة والكوريااة واهلولنديااة وباري اليااا اإلعااداه لتر تااه حىل لغااات أخاارى ،لساااعدة
ساافارات ةتلفااة وحهارة اإلعااالين باااألمم املتحاادة ومركزيهااا اإلقليماايني يف بروكساال ونااريو
ومتت بالفعل تر ة النص حىل اللغات األيسلندية وال تغالياة والبولندياة والدا ركياة والساويدية
والفنلندية والع ية واهلندية واليونانية ،يف ني أن زناك تر ات حىل لغات أخرى قياد اإلعاداه
أو قيد النظر (التركية والسوا يلية والفارسية واليابانية ولغة اإلشارة)
 - ٢٥8والفيلم متاح على شبكة اإلنترنت ،على املوقع الشابكي للمحكماة وعلاى موقاع قنااة
األمم املتحدة التلفزيونية ع اإلنترنت وأتي الفيلم أيضا إلهارة ش ون اإلعالين ومكتبة األمام
املتحدة السمعية البصرية للقانون الدو التابعة هلا ،وملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
 - ٢٥9وتقدين نسا ماو الفاي لم ،يف شاكل أقاراص فياديو رقمياة ،بصاورة منتظماة حىل الازوار
املااوقريو وحىل العديااد مااو اجملموعااات الاايت تااأ ،حىل احملكمااة كاال ساانة وتعطااى أقااراص فيااديو
رقمية أيضا ،عناد الطلاب ،حىل البعثاات الدبلوماساية ووساائج اإلعاالين وامل سساات التعليمياة
وقد دوزّعت على الدول األعضااء يف األمام املتحادة يف تشاريو األول/أكتاوبر  ،٢٠١٣لناسابة
عارض التقريار الساانوي للمحكماة علااى اجلمعياة العاماة ومااو املقارر أن تصاادر نسا ة الفايلم
لعاااين  ٢٠١6ا تفاااال بالا كرى الساابعني لبدايااة اجللسااة االفتتا يااة للمحكمااة يف  ١8نيسااان/
أبريل ١946
 - ٢6٠وجتاري االساتعداهات إلنتاا ،فايلم آخار ياوفر حملاة مواضايعية عاو عمال احملكماة منا
عااااين  ،١946سااايكون عنواناااه ”حمكماااة العاااادل الدولياااة  70عاماااا يف خدماااة السااااالم
“2016-1946

جيم  -املواره واخلدمات اإللكترونية
 - ٢6١يف عااين  ،٢٠١٥اختا ت احملكماة القاارار باسات داين بعااض شابكات وسااائج التواصاال
االجتماااعي مااو أجاال اجت ا اب عااده أك ا مااو الاازوار علااى موقعهااا الشاابكي وزياااهة الااوعي
بأنشطتها
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 - ٢6٢وبالتوازي مع ذل  ،بدأ العمل يف عاين  ٢٠١4على عملية رئيسية لدصاالح الشاامل
للموقع الشابكي للمحكماة ،ماو املتوقاع أن تدنجاز ولاول أوائال عااين  ٢٠١6ويتمثال اهلادق
الرئيسااي مااو مر لااة العماال ز ا يف جعاال املوقااع متوافقااا مااع األجهاازة احملمولااة (ع ا تنفي ا
التصااميم املسااتجيب للااهواتف ال كيااة واحلواساايب اللو يااة) وتيسااري الوصااول حىل مضاامونه
بواسطة حمركات البحث ،باسات داين تقنياات الاربج األمثال لحركاات البحاث ويتاوخى ماو
تل ا التاادابري ،الاايت اخت ا ت اسااتعداها لل ا كرى الساابعني إلنشاااء احملكمااة ،أن تزيااد االطااالع
حلكترونيا على قرارات احملكمة وأن تشجع الزوار علاى مشاازدة الصاور الفوتوغرافياة ومقااطع
الفيديو املتصلة بعمل احملكمة
 -٢6٣وتوفر احملكمة من هناية عاين  ٢٠٠9تغطية كاملة ية (بث تدفقي شابكي) ومساجلة
(فيديو عند الطلب) جللساهتا العلنية على موقعها الشبكي وتل التساجيالت الصاوتية متا اة
لالطالع عليها بالطريقة العاهية مو خالل شاشة اسوب منا عااين  ٢٠٠9ولالطاالع عليهاا
ع الوسائل احملمولاة ماو زواتاف ذكياة و واسايب لو ياة منا عااين  ٢٠١٣كماا أهناا تدباث
على قناة األمم املتحدة التلفزيونية ع اإلنترنت سواء عو طريق البث احلاي أو الباث الشابكي
عند الطلب وأصبحت ز الدرجة مو الظهور ككنة بفضل التعاون الوثياق باني قلام احملكماة
وحهارة ش ون اإلعالين
 - ٢64وباإلضااافة حىل ذل ا  ،يتااي املوقااع الشاابكي للمحكمااة بسااهولة االطااالع علااى يااع
قراراهتااا (األ كاااين وا راء واألواماار) واحلصااول علااى الوثااائق الرئيسااية مااو املرافعااات اخلطيااة
والشافوية جلميااع القضاايا ،يف املاضااي واحلاضار ،وعااده ماو الوثااائق املرجعياة (لااا فيهاا ميثاااق
األمم املتحدة والنظاين األساسي للمحكمة والئحتها وتوجيهاهتا اإلجرائية)
 - ٢6٥ويتضمو املوقع الشبكي أيضا تراجم القضاة ورئيس القلم ،وكال النشارات الصاحفية
للمحكمة من حنشائها ومعلومات عامة (عاو تااري احملكماة وحجراءاهتاا ،وتنظايم قلام احملكماة
وسري أعماله) ،واجلدول الزم للجلساات ،وركاو خااص بفارص العمال ،وقاوائم املنشاورات
وش اذ ،الطلبات اإللكترونية (للراغبني يف ضاور اجللساات أو العاروض املتعلقاة بأنشاطة
احملكمة ،أو احلصول علاى نشاراهتا الصاحفية ،أو املشااركة يف تادريب هاخلاي أو طارح أساإللة
حمدهة على قلم احملكمة)
 - ٢66وتتي صفحة ”( “Press Roomغرفاة الصاحافة) احلصاول عا اإلنترنات علاى ياع
املعلومااات الالزمااة للصااحفيني الااراغبني يف تغطيااة أنشااطة احملكمااة ،لااا يشاامل (مناا هنايااة
عااااين  )٢٠٠9حمكانياااة تييااال مقتطفاااات مسعياااة (يف شاااكل ملفاااات  )MP3وبصاارية (،Flash
 )MPEG4 ،MPEG2والصااور الفوتوغرافيااة ( )JPEGمااو أ ااد اجللسااات العلنيااة وبفضاال
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التعاون القائم مع حهارة ش ون اإلعالين ،أتيحت أيضا صور احملكماة علاى موقاع األمام املتحادة
للصور من عاين ٢٠١١
 - ٢67ولاإلو كااان املوقااع الشاابكي الرئيسااي للمحكمااة متا ااا بلغتيهااا الاارمسيتني ،اإلنكليزيااة
والفرنسية ،فإن العدياد ماو الوثاائق (النصاوص األساساية ،وماوجز القضاايا منا عااين ،١946
والفيلم اخلاص باحملكمة) اكو االطالع عليه باللغات اإلسبانية والعربية والصاينية والروساية يف
صفحات ةصصة ومتا ة عو طريق صفحة االستقبال يف املوقع الشبكي الرئيسي

هال  -املتحف
 - ٢68يف عاين  ، ١999هشو األماني العااين لألمام املتحادة متحاف حمكماة العادل الدولياة يف
اجلنااح اجلنااو مااو قصاار الساالين وساايبدأ العماال علااى حعااهة التنظاايم والتحااديث يف النصااف
الثاين مو عاين  ،٢٠١٥وسيتم افتتاح املتحف اجملده ديثا خالل ا تفااالت الا كرى السانوية
السبعني بإنشاء احملكمة يف نيسان/أبريل ٢٠١6
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الفصل الثامو
مالية احملكمة
ألف  -طريقة تغطية النفقات
 - ٢69وفقا للماهة  ٣٣مو النظاين األساساي للمحكماة ’’تتحمال األمام املتحادة مصاروفات
احملكمااة علااى الوجااه ال ا ي تقاارر اجلمعيااة العامااة‘‘ وملااا كاناات ميزانيااة احملكمااة مدرجااة يف
ميزانية األمم املتحادة ،فاإن الادول األعضااء تشاترك يف مصاروفات كال مناهما بانفس النسابة،
وفقا جلدول األنصبة املقررة ال ي حتده اجلمعية العامة
 - ٢7٠ووفقااا للممارسااة املتبعااة ،تقيااد املبااالد املتأتيااة مااو االقتطاعااات اإللزاميااة مااو مرتبااات
املااوظفني ومبيعااات املنشااورات والفائاادة املصاارفية ،ومااا حىل ذلاا مااو االئتمانااات ،كااإيراه
لألمم املتحدة

باء  -حعداه امليزانية
 - ٢7١وفقااا للمااواه  ٢4حىل  ٢8مااو التعليمااات املنقحااة لقلاام احملكمااة ،يقااوين رئاايس القلاام
بإعااداه مشااروع أو للميزانيااة ويعاارض ز ا ا املشااروع األو علااى جلنااة امليزانيااة والش ا ون
اإلهارية التابعة للمحكمة للنظر فيه ،مث على احملكمة بكامل زيإلتها العتماه
 - ٢7٢وبعد اعتماه مشاروع امليزانياة ،يدقادين حىل األماناة العاماة إلهراجاه يف مشاروع ميزانياة
األماام املتحاادة مث تقااوين اللجنااة االستشااارية لش ا ون اإلهارة وامليزانيااة بدراسااته ،وبعااد ذل ا
يدعرض على اللجنة اخلامسة للجمعياة العاماة وأخاريا تعتماد اجلمعياة العاماة يف جلساة عاماة،
وذل يف حطار املقررات املتعلقة ليزانية األمم املتحدة

جيم  -تنفي امليزانية
 - ٢7٣يضاطلع رئاايس قلاام احملكمااة لسا ولية تنفيا امليزانيااة ،لساااعدة شااعبة املاليااة ويااتعني
على رئيس القلام كفالاة االسات داين الساليم لألماوال الايت صاوتت علاى اعتماهزاا وعادين تكباد
نفقات ليس هلا اعتمااهات يف امليزانياة ولاه و اد احلاق يف حتمال هياون باسام احملكماة ،رزناا
بأي تفويض ككو للسلطة ووفقا لقرار صاهر عو احملكماة ،يرسال رئايس القلام بانتظااين بياناا
باحلسابات حىل جلنة امليزانية والش ون اإلهارية التابعة للمحكمة
 - ٢74ويقوين لس مراجعي احلسابات ال ي تعينه اجلمعية العامة لراجعة سابات احملكماة
سنويا ويف هناية كل شهر ،تقدين احلسابات املقفلة حىل األمانة العامة لألمم املتحدة
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هال  -امليزانية املنقحة ل لمحكمة لفترة السنتني ٢٠١٥ - ٢٠١4
(بدوالرات الواليات املتحدة)
الربنامج
أعضاء احملكمة
 ٠٣9٣9٠٢األجور
 ٠٣١١٠٢٥بدالت لش النفقات

7 778 4٠٠
١ ٣٠4 ١٠٠

 ٠٣١١٠٢٣املعاشات التقاعدية
 ٠٣9٣9٠9بدل الوظيفة :القضاة اخلاصون
 ٢٠4٢٣٠٢السفر يف مهاين رمسية

4 ٣44 ٥٠٠
١ ٢٢8 ٣٠٠
٥١ ١٠٠

اجملموع الفرعي
قلم احملكمة
 ٠١١٠٠٠٠الوظائف الدائمة
 ٠١7٠٠٠٠الوظائف امل قتة لفترة السنتني
 ٠٢٠٠٠٠٠التكاليف العامة للموظفني
١٥4٠٠٠٠
٠٢١١٠١4
١٢١٠٠٠٠
١٣١٠٠٠٠
١4١٠٠٠٠
١٥١٠٠٠٠
٢٠4٢٣٠٢
٠4٥4٥٠١

التكاليف الطبية والتكاليف املرتبطة ىلا ،بعد انتهاء اخلدمة
بدل التمثيل
املساعدة امل قتة لالجتماعات
املساعدة امل قتة العامة
اخل اء االستشاريون
العمل اإلضايف
السفر يف مهاين رمسية
الضيافة

اجملموع الفرعي
هعم ال امر
٣٠٣٠٠٠٠
٣٠٥٠٠٠٠
٣٠7٠٠٠٠
4٠١٠٠٠٠
4٠٣٠٠٠٠
4٠4٠٠٠٠

التر ة اخلارجية
الطباعة
خدمات جتهيز البيانات
استإلجار/صيانة أماكو العمل
استإلجار األثا واملعدات
االتصاالت

 4٠6٠٠٠٠صيانة األثا واملعدات
 4٠9٠٠٠٠خدمات متنوعة
15-13922

١4 7٠6 4٠٠
١8 6٥٣ 9٠٠
٢٣4 4٠٠
7 ٠7٣ ١٠٠
٥4١ 8٠٠
7 ٢٠٠
١ 676 ٢٠٠
٢86 ٢٠٠
٢١7 8٠٠
١٠٣ 6٠٠
47 ٥٠٠
٢٠ 7٠٠
٢8 86٢ 4٠٠
444 4٠٠
٥96 ٠٠٠
١ ٠١٢ 4٠٠
٣ 4٢6 ١٠٠
٣66 ٥٠٠
٢٠7 ٢٠٠
١٣٣ ٥٠٠
4٣ 4٠٠
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الربنامج
٥٠٠٠٠٠٠
٥٠٣٠٠٠٠
6٠٠٠٠٠٠
6٠٢٥٠4١
6٠٢٥٠4٢
6٠4٠٠٠٠

اللوازين واملواه
كتب املكتبة ولوازمها
األثا واملعدات
اقتناء معدات التشغيل ا للمكاتب
استبدال معدات التشغيل ا للمكاتب
املركبات

اجملموع الفرعي
اجملموع

٥٠4 8٠٠
٢4١ ٣٠٠
٣١٠ 4٠٠
١6٠ 4٠٠
٢8٢ 8٠٠
١٠٥ ١٠٠
7 8٣4 ٣٠٠
٥١ 4٠٣ ١٠٠

 - ٢7٥واكاااو احلصاااول علاااى معلوماااات أوحمل عاااو أعماااال احملكماااة خاااالل الفتااارة قياااد
االستعراض مو موقعها الشبكي كما اكاو االطاالع عليهاا يف حولياة حمكماة العادل الدولياة
للفترة  ،2015-2014اليت ستصدر يف الوقت املناسب
(توقيع) روين أبرازاين
رئيس حمكمة العدل الدولية
الزاي ،يف  ١آب/أغسطس ٢٠١٥
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15-13922

حمكمة العدل الدولية :اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم احملكمة يف  ٣١متوز/يوليه ٢٠١٥
رئيس قلم احملكمة (املاهتان  ٢١و  ٣٢مو النظاين األساسي)
مساعد خاص لرئيس القلم ،ق٣-
مساعد ش صي لرئيس القلم ،ر ر
مساعد لش ون املوظفني ،ر أ

رئيس قلم احملكمة
نائب رئيس قلم احملكمة

نائب رئيس قلم احملكمة ،مد٢-
مساعد حهاري ،ر أ

اإلهارات

كتبة القضاة

منسق (كتبة القضاة) ،ر ر
كاتب لرئيس احملكمة ،ر أ
كاتب لنائب رئيس احملكمة ،ر أ
 ١٢كتبة قضاة ،ر أ
املختصرات :ر ر = رتبة رئيسية؛ ر أ = رتب أخرى؛ ين ين = مساعدة م قتة

)15-13922 (A

رئيس الشعبة،
رئيس حهارة،
أمني أول ،ق  ٥-ق 4-
أمني مكتبة
موظف ش ون
معاون ،ق٢-
اإلعالين ،ق٣-
 ٣كاتب لش ون
موظف حعالين
املكتبات ،ر أ
معاون ،ق٢-
مفهرس ،ر أ
مساعد حهاري،
رأ

رئيس الشعبة،
ق4-
مساعد لش ون
احملاسبة ،ر أ
مساعد لش ون
املالية وامليزانية،
رأ

رئيس الشعبة،
ق 4-
معد نس /
مصح  ،ق ٣-
معاون معد نس /
مصح  ،ق ٢-
مساعد لش ون
املنشورات ،ر أ

رئيس الشعبة،
ق 4-
م مر/مدير قواعد
بيانات ،ق٢-
مساعد لش ون
تكنولوجيا
املعلومات ،ر ر
مدير الشبكة
والنظم ،ر ر
مساعد لش ون
نظم املعلومات،
رأ
اختصاصي هعم
التطبيقات
احلاسوبية ،ر أ

رئيس الشعبة،
ق ٣-
مساعد لش ون
احملفوظات يف
الشعبة ،ر ر
مفهرس ،ر أ
 ٣مساعديو
لش ون
احملفوظات ،ر أ

رئيس الشعبة،
ق ٣-
مساعد لش ون
حهارة الوثائق ،ر أ
مصح مساعد،
رأ
 ٥مساعد جتهيز
نصوص ،ر أ
املساعدة امل قتة:
 ٢مساعد جتهيز
نصوص ،ر أ
 ٢مساعد
خلدمات الطباعة،
رأ

رئيس الشعبة،
ق ٣-
مساعد أمو
املعلومات ،ر أ
 ٣راس أمو ،ر أ
منسق ،ر أ
مساعد لش ون
ال يد ،ر أ
 ٢سائق/ساعٍ ،ر أ
 ٢موظف استقبال

رئيس الشعبة،
ق 4-
نائب رئيس
الشعبة ،ق ٢-
مساعد حهاري
أقدين ،ر ر
مساعد حهاري ،ر
أ
مساعد فريق ،ر أ

ق ( ٥-ين ين،
هواين جزئي
بنسبة
 ٢٥يف املائة)

021015

شعبة الوثائق -
مكتبة احملكمة

071015

رئيس حهارة،
أمني قانوين
رئيسي ،مد ١-
 ٢أمني أول،
ق ٥-
 ٢أمني ،ق4-
 ٣موظف
قانوين ،ق ٣-
مساعد حهاري،
رأ
مساعد خاص
للرئيس ،ق ٣-
 ١٥كاتب قضائي،
ق٢-

رئيس حهارة،
أمني أول،
ق ٥-
 7مترجم
حتريري/مراجع،
ق4-
 9مترجم
حتريري ،ق ٣-
مساعد حهاري،
رأ

املالية

املنشورات

تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

احملفوظات والفهرسة
والتوزيع

جتهيز النصوص
واالستنسا

شعبة األمو
واملساعدة العامة

شعبة اإلهارة
وش ون املوظفني

طبيب أقدين

15-13922

الش ون القانونية

الش ون اللغوية

ش ون اإلعالين

الشعب التقنية

**1513922

A/70/4
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املرفق

