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املادة 1
تكون حمكمة العدل الدولية ،التي ينشئها ميثـاق “األمم املتحدة” األداة القضائية الرئيسية
للهيئـة وتبارش وظائفها وفق ًا ألحكام هذا النظام األسايس.

الفصل األول
تنظيم املحكمة

املادة 2
تتكون هيئة املحكمة من قضاة مستقلني ُينتخبون من األشخاص ذوي الصفات اخللقية العالية
ِّ
املرشعني
احلائزين يف بالدهم للمؤهالت املطلوبة للتعيني يف أرفع املناصب القضائية ،أو من
املشهود هلم بالكفاية يف القانون الدويل وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

املادة 3

 - 1تتألف املحكمة من مخسة عرش عضو ًا ،وال جيوز أن يكون هبا أكثر من عضو واحد من رعايا دولة
بعينها.
 - 2إذا كان شخـص ممكن ًا عدّ ه فيمـا يتعلق بعضوية املحكمة متمتع ًا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه
يعترب من رعايا الدولة التي يبارش فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية.

املادة 4
 - 1أعضاء املحكمة تنتخبهـم اجلمعية العامة وجملس األمـن مـن قائمـة حاويـة أسامء األشخاص
الذين رشحتهم ُ
الشعب األهلية يف حمكمة التحكيم الدائمة وذلك وفق ًا لألحكام التالية.

 - 2بخصوص أعضاء “األمم املتحدة” غري املمثَّلني يف حمكمة التحكيم الدائمة ،تتوىل تسمية املرشحني
ُشعب أهلية تع ِّينها حكوماهتا هلذا الغرض وفق ًا لنفس الرشوط املوضوعة ألعضاء حمكمة التحكيم
الدائمة يف املادة  44من اتفاقية الهاي املعقودة عام  1907يف شأن التسوية السلمية للمنازعات
الدولية.

 - 3يف حالة عدم وجود اتفـاق خـاص ،حتدد اجلمعية العامة ،بنا ًء عىل توصية جملس األمن ،الرشوط
التي بموجبها يمكن لدولة من الدول املنضمة إىل النظام دون أن تكـون عضـو ًا فـي “األمم
املتحدة” ،أن تشرتك يف انتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية.
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املادة 5

يوجه األمني العام لألمم املتحدة طلب ًا كتابي ًا إىل
 - 1قبل ميعاد االنتخاب بثالثة أشهر عىل األقل ِّ
أعضاء حمكمـة التحكيـم الـدائمة ،التابعيـن إلـى الدول املشرتكة يف هـذا النظام األسايس وإلـى
أعضاء ُ
املعينني وفق ًا ألحكام الفقرة  2من املادة  4يدعوهم فيه إىل القيام يف ميعاد
الشعب األهلية َّ
معينَّ بتقـديم أسمـاء األشخـاص الـذين يستطيعون قبول أعباء عضوية املحكمة.

 - 2ال جيـوز ألي شعبة أن تسمي أكثـر مـن أربعة مرشحني ،وال أن يكون بينهم أكثر مـن اثنني من
جنسيتها ،كام ال جيـوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد املناصب املراد ملؤها.

املادة 6
من املرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية ،قبل تقديم أسامء املرشحني ،باستشارة حمكمتها العليا وما
يف بلدها أيض ًا من كليات احلقوق ومدارسها ومن املجامع األهليـة والفـروع األهلية للمجامع
الدولية املتفرغة لدراسة القانون.

املادة 7
املسمني
ُ - 1يعـد األميـن العـام قائمة مرتبة حسب احلروف األبجدية بأسمــاء مجيــع األشخــاص ّ
هبذه الطريقة ،وفيمــا عــدا احلالة التي ُنص عليها يف الفقـرة  2مـن املـادة  12يكـون هـؤالء
األشخاص وحدهم هم اجلائز انتخاهبم.
 - 2يرفع األمني العام هذه القائمة إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن.

املادة 8
املادة 9

يقوم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مستق ً
ال عن اآلخر بانتخاب أعضاء املحكمة.

عىل الناخبني عند كل انتخاب ،أن يراعوا أنه ال يكفي أن يكون املنتخبون حاص ً
ال كل فرد منهم
عىل املؤهالت املطلوبة إطالق ًا ،بل ينبغي أن يكون تأليف اهليئة يف مجلتها كفي ً
ال بتمثيل املدنيات
الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل.

املادة 10
 - 1املرشحـون الذين ينالون األكثرية املطلقة ألصوات اجلمعية العامة وألصوات جملس األمن
يعتربون أهنم قد انتخبوا.
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 - 2عند التصويت بمجلس األمـن النتخـاب القضاة أو لتعيني أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف
املادة  ،12ال حيصل تفريق بني األعضاء الدائمني واألعضاء غري الدائمني باملجلس املذكور.

 - 3إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة عىل األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعية العامة
ويف جملس األمـن اعتـرب أكربهم ســن ًا هو وحده املنتخب.

املادة 11

إذا بقى منصب واحد أو أكثر خالي ًا بعد أول جلسة تُعقد لالنتخــابُ ،عقــدت بالطريقــة ذاهتا،
جلسة ثانية ثم ثالثة عند الرضورة.

املادة 12

 - 1إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغر ًا بعد اجللسة االنتخابيـة الثالثة جاز يف كل وقت ،بنا ًء عىل
تسمي اجلمعية
طلب اجلمعيـة العامـة أو جملـس األمـن ،تأليف مؤمتر مشرتك أعضاؤه ستة ِّ
ويسمي جملس األمن الثالثة اآلخرين ،ليختار ،بطريقـــة التصويت ،باألكثرية
العامة ثالثة منهم
ِّ
املطلقة ،مرشح ًا لكل منصب شاغرُ ،يعرض اسمه عىل اجلمعية العامة وجملس األمن للموافقة
عليه من كل منهام.

 - 2إذا أمجع املؤمتر املشرتك عىل ترشيح شخص جتتمع فيه الرشوط املطلوبة جاز له وضع اسمه يف
قائمة الرتشيح حتى ولو كان اسمه غري وارد يف قائمة الرتشيح املشار إليها يف املادة .7
تـم انتخاهبم ملء
 - 3إذا رأى املؤمتر املشرتك أنه لن ينجح يف االنتخاب ،تولىَّ أعضاء املحكمة الذين َّ
املناصب الشاغرة يف مدة حيددها جملس األمن وذلك باختيار األعضاء الباقني من بني املرشحني
الذين حصلوا عىل أصوات يف اجلمعية العامة أو يف جملس األمن.
 - 4إذا تســاوت أصـوات القضاة ُر ِّجح فريق القايض األكرب سن ًا.

املادة 13
ُ - 1ينتخب أعضاء املحكمـة ملدة تسع سنوات وجيوز إعـادة انتخاهبم علـى أن والية مخسة من
القضاة الذين وقع عليهم االختيار يف أول انتخاب للمحكمة جيب أن تنتهي بعد ميض ثالث
سنوات ووالية مخسة آخرين بعد ست سنوات.
 - 2القضـاة الـذين تنتهــي واليتهــم بنهـايــة الثالث سنــوات والسـت سنوات املشار إليها آنف ًا
تع ِّينهم القرعة ويقوم األميـن العام بعملها بمجرد االنتهاء من أول انتخاب.

 - 3يستمر أعضاء املحكمة يف القيام بعملهم إىل أن يعينَّ من خيلفهم .وجيب عىل كل حال أن يفصلوا
يف القضايا التي بدأوا النظر فيها.
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 - 4إذا رغـب أحـد أعضـاء املحكمـة يف االستقالة ،فاالستقالة تقدَّ م إىل رئيس املحكمة وهو يبلغها
إىل األمني العام ،وهبذا اإلبالغ خيلو املنصب.

املادة 14

جيوز التعيني للمناصب التي ختلو وفق ًا للطريقة املوضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأيت :يقوم
األمني العام بإبالغ الدعوات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة يف الشهر الذي ييل خلو املنصب،
ويعينِّ جملس األمن تاريخ االنتخاب.

املادة 15

عضـو املحكمـة املنتخب بد ً
ال من عضو مل يكمل مدته يتم مدة سلفه.

املادة 16
 - 1ال جيوز لعضو املحكمة أن يتوىل وظائف سياسية أو إدارية كام ال جيوز له أن يشتغل بأعامل من
قبيل أعامل املهن.

 - 2عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.

املادة 17
 - 1ال جيـوز لعضو املحكمـة مبارشة وظيفة وكيل أو مستشار أو حمام يف أية قضية.
 - 2وال جيوز له االشرتاك يف الفصل يف أية قضية سبق له أن كان وكي ً
ال عن أحد أطرافها أو مستشار ًا
أو حمامي ًا أو سبق عرضها عليـه بصـفته عضو ًا يف حمكمة أهلية أو دولية أو جلنة حتقيق أو أية صفة
أخرى.

 - 3عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.

املادة 18

ٍ
 - 1ال ُيفصل عضو من املحكمة من وظيفته إ َّ
مستوف
ال إذا أمجع سائر األعضاء عىل أنه قد أصبح غري
للرشوط املطلوبة.
مسجل املحكمة األمني العام هذا الفصل إبالغ ًا رسمي ًا.
 - 2يبلغ ِّ
 - 3هبذا اإلبالغ خيلو املنصب.
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املادة 19
يتمتع أعضاء املحكمة يف مبارشة وظائفهم باملزايا واإلعفاءات السياسية.

املادة 20
حتيز أو هوى وأنه لن
قبل أن يبارش العضو عمله ِّ
يقرر يف جلسة علنية أنه سيتـوىل وظائفه بال ّ
يستوحي غري ضمريه.

املادة 21
 - 1تنتخب املحكمة رئيسها ونائبه ملدة ثالث سنوات ويمكن جتديد انتخاهبام.

مسجلها وهلـا أن تعينِّ ما تقيض الرضورة بتعيينه من املوظفني اآلخرين.
 - 2تعينِّ املحكمة ِّ

املادة 22
 - 1يكون مقـر املحكمة يف الهاي .عىل أن ذلك ال حيول دون أن تعقد املحكمة جلساهتا ،وأن تقوم
بوظائفها يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسب ًا.
واملسجل يف مقر املحكمة.
 - 2يقيم الرئيس
ِّ

املادة 23

 - 1ال ينقطع دور انعقاد املحكمة إ َّ
ال يف أيام العطلة القضائية .وحتدد املحكمة ميعاد العطلة ومدهتا.

 - 2ألعضـاء املحكمة احلق يف إجازات دورية حتدد املحكمة ميعادها ومدهتا مع مراعاة املسافة التي
تفصل الهاي عن حمال إقامتهم.
تصـرفها ،إ َّ
ال أن يكونوا يف إجـازة أو أن يمنعهم
 - 3عىل أعضاء املحكمة أن يكونوا يف كل وقت حتت
ّ
املرض أو غري ذلك من األسباب اجلدِّ ية التي ينبغي أن ُتبينَّ للرئيس بيان ًا كافي ًا.

املادة 24
 - 1إذا رأى أحد أعضاء املحكمة ،لسبب خاص ،وجوب امتناعه عن االشرتاك يف الفصل يف قضية
معينة فعليه أن خيطر الرئيس بذلك.
َّ

 - 2إذا رأى الرئيـس ،لسبب خـاص ،أنه ال جيوز أن يشرتك أحد أعضاء املحكمة يف الفصل يف قضية
معينة فيخطر ذلك العضو املذكور بذلك.
َّ
 - 3عند اختالف العضو والرئيس يف مثل هذه األحوال تقيض املحكمة يف اخلالف.
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املادة 25

 - 1جتلس املحكمة بكامل هيئتها إ َّ
ال يف احلاالت االستثنائية التـي ُينص عليها يف هذا النظام
األسايس.

سوغ أن تنص الالئحة الداخلية للمحكمة عىل أنه جيوز أن ُيعفى من االشرتاك يف اجللسات
ُ - 2ي َّ
قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق املناوبة عىل أ َّ
ال يرتتب علـى ذلـك أن يقـل عدد القضاة
املوجودين حتت الترصف لتشـكيل املحكمة عن أحد عشـر قاضي ًا.
 - 3يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل املحكمة.

املادة 26

 - 1جيوز للمحكمة أن ِّ
تشكل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثالثة قضاة أو أكثر
عىل حسب ما تقرره ،وذلك للنظر يف أنواع خاصة من القضايا ،كقضايا العمل والقضايا املتعلقـة
بالرتانزيت واملواصالت.
 - 2جيوز للمحكمة أن ِّ
معينة وحتدد املحكمة عدد قضاة هذه
تشكل يف أي وقت دائرة للنظر يف قضية َّ
الدائرة بموافقة الطرفني.
 - 3تنظر الدوائر املنصوص عليها يف هذه املادة يف القضايا وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف
الدعوى.

املادة 27

كل حكـم يصدر من إحدى الدوائر املنصوص عليها يف املادتني  26و 29يعترب صادر ًا من
املحكمة ذاهتا.

املادة 28
جيوز للدوائر املنصوص عليها يف املادتني  26و  29أن تعقـد جلساهتـا وتبارش وظائفها يف غري
الهاي ،وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

املادة 29

لإلرساع يف إنجاز نظر القضايا ِّ
تشكل املحكمة كل سنة دائرة من مخسة قضاة جيوز هلا ،بنا ًء عىل
طلب أطراف الدعوى أن تتبع اإلجراءات املخترصة ،للنظر يف القضايا والفصل فيها .وزيادة عىل
ذلك يخُ تار قاضيان للحلول حمل من يتعذر عليه االشرتاك يف اجللسة من القضاة.
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املادة 30
 - 1تضع املحكمة الئحة تبينِّ كيفية قيامها بوظائفها ،كام تبينِّ بصفة خاصة قواعد اإلجراءات.

 - 2جيوز أن تنص الالئحة عىل اشرتاك مساعدين يف جلسات املحكمة أو جلسات دوائرها دون أن
يكون هلم حق يف التصويت.

املادة 31
 - 1حيق للقضاة ،ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الـدعوى ،أن جيلسوا فـي قضيته املعروضة عىل
املحكمة.

 - 2إذا كـان فـي هيئة املحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الـدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين
أن خيتار قاضي ًا آخر للقضاء .وحيسن أن يخُ تار هذا القايض من بني القضاة الذين جرى ترشيحهم
وفق ًا للامدتني  4و.5
 - 3إذا مل يكـن يف هيئة املحكمـة قاض من جنسية أطراف الدعـوى جاز لكـل منهم أن خيتار قاضي ًا
بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة.

 - 4تطبـق أحكام هذه املادة يف األحوال الواردة يف املادتني  26و ،29ويف هذه األحوال يطلب الرئيس
إىل عضو من أعضاء املحكمة الذين تتألف منهم الدائرة ،أو إىل عضوين إذا اقتىض األمر ،التخيل
عن اجللوس للبديل من أعضاء املحكمة الذين هم من جنسية األطراف ،أو البديل من األعضاء
الذين يع ِّينهم األطـراف يف خصوص القضية يف حالة عدم وجود أعضاء مـن جنسيتهم أو وجود
هؤالء ّ
وتعذر جلوسهم.

 - 5إذا كان لعدة أطراف نفس املصلحة فيعتربون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة وعند قيام
الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف املوضوع.
 - 6جيـب فـي القضـاة الـذين يخُ تـارون عىل الوجه املنصـوص عليـه يف الفقرات  2و 3و 4من هذه
املادة أن تتوافر فيهم الرشوط املنصوص عليها يف املواد  2و( 17الفقرة  )2و 20و 24مـن هـذا
النظام األسايس .ويشرتك هؤالء القضاة يف احلكم عىل وجه املساواة التامة مع زمالئهم.

املادة 32

 - 1يتقاىض كل عضـو من أعضاء املحكمة راتب ًا سنوي ًا.
 - 2يتقاىض الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

 - 3يتقاىض نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
 - 4يتقاىض القضاة املختارون تنفيذ ًا ألحكام املادة  31من غري أعضاء املحكمة تعويض ًا عن كل يوم
يبارشون فيه وظائفهم.

50

النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية

 - 5حتدد اجلمعية العامـة هذه املرتبات واملكافآت والتعويضات وال جيوز إنقاصها أثناء مدة اخلدمة.

املسجل بنا ًء عىل اقرتاح املحكمة.
 - 6حتدد اجلمعية العامة راتب
ِّ
ُقرر بمـوجبها املعاشـات ألعضـاء املحكمـة
	- 7تحُ دَّ د بقواعد تضعها اجلمعية العامة الرشوط التي ت َّ
واملسجل.
واملسجل والرشوط التي ُتسدَّ د بموجبها نفقات السفر ألعضاء املحكمة
ِّ
ِّ

 - 8تُعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات من الرضائب كافة.

املادة 33
تقرره اجلمعية العامة.
تتحمل األمم املتحدة مرصوفات املحكمة عىل الوجه الذي ِّ
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الفصل الثاين

يف اختصاص املحكمة

املادة 34

 - 1للـدول وحـدها احلـق فـي أن تكون أطراف ًا يف الدعاوى التي تُرفع للمحكمة.

 - 2للمحكمة أن تطلـب مـن اهليئـات الدولية العامة املعلومات املتعلقـة بالقضايا التي تنظر فيها.
وتتلقى املحكمة ما تبتدرها به هذه اهليئات من املعلومات .كل ذلك مع مراعاة الرشوط املنصوص
عليها يف الئحتها الداخلية ووفق ًا هلا.
 - 3إذا ُأثري يف قضية معروضة عىل املحكمة البحث يف تأويل وثيقة تأسيسية ُأنشئت بمقتضاها هيئة
املسجل أن خيطر بذلك
دولية عامة ،أو يف تأويل اتفاق دويل ُعقد عىل أساس هذه الوثيقة ،فعىل
ِّ
هذه اهليئة وأن يرسـل إليهـا صور ًا من املحارض واألعامل املكتوبة.

املادة 35
 - 1للدول التي هي أطراف يف هذا النظام األسايس أن تتقاىض إىل املحكمة.

 - 2حيـدد جملـس األمـن الرشوط التي جيوز بموجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاىض إىل املحكمة،
وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمـول هبـا .عىل أنـه ال جيوز بحال
وضع تلك الرشوط بكيفية ّ
ختل باملساواة بني املتقاضيـن أمام املحكمة.
 - 3عندما تكون دولة من غري أعضاء “األمم املتحدة” طرف ًا يف دعوى حتدد املحكمة مقدار ما جيب
أن تتحمله هذه الدولة من نفقات املحكمةَّ .أما إذا كانت هذه الدولة من الدول املسامهة يف نفقات
املحكمة فإن هذا احلكم ال ينطبق عليها.

املادة 36
 - 1تشمل والية املحكمة مجيع القضايا التي يعرضها عليهـا املتقـاضون ،كمـا تشمل مجيع املسائل
املنصوص عليها بصفـة خاصة يف ميثاق “األمم املتحدة” أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا.

ترصح ،يف أي وقت ،بأهنا بذات ترصحيها
 - 2للدول التي هي أطراف يف هذا النظام األسايس أن ِّ
تقـر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات
هذا وبـدون حاجـة إلـى اتفـاق خاصّ ،
القانونية التي تقوم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نفسه ،متى كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق
باملسائل اآلتية:
(أ)

(ب)

تفسري معاهدة من املعاهدات؛

أية مسألة من مسائل القانون الدويل؛
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(ج)

حتقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرق ًا اللتزام دويل؛

(د) نوع التعويض املرتتب عىل خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
 - 3جيوز أن تصدر الترصحيات املشار إليها آنف ًا دون قيـد وال رشط أو أن تع َّلق عىل رشط التبادل من
معينة.
تقيد بمدة َّ
معينة بذاهتا أو أن َّ
جانب عدة دول أو دول َّ
 - 4تودع هـذه الترصحيـات لدى األمني العام لـ “األمم املتحدة” وعليه أن يرسل صور ًا منها إىل
مسجل املحكمة.
الدول التـي هـي أطـراف يف هذا النظام األسايس وإىل ِّ
 - 5الترصحيات الصادرة بمقتىض حكم املادة  36من النظام األسايس للمحكمة الدائمة للعدل
الدويل ،املعمول هبا حتى اآلن ،تعترب ،فيام بني الدول أطراف هذا النظام األسايس ،بمثابة قبول
للوالية اجلربية ملحكمة العدل الدولية ،وذلك يف الفرتة الباقية من مدة رسيان هذه الترصحيات
ووفق ًا للرشوط الواردة فيها.
 - 6يف حالة قيام نزاع يف شأن والية املحكمة تفصل املحكمة يف هذا النـزاع بقرار منها.

املادة 37
كلام نصت معاهدة أو اتفاق معمول به عىل إحالة مسألة إىل حمكمة تنشئها مجعية األمم أو إىل
املحكمة الدائمة للعدل الدويل تعينَّ  ،فيام بني الدول التي هي أطراف يف هذا النظام األسايس،
إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية.

املادة 38

 - 1وظيفـة املحكمـة أن تفصـل يف املنازعـات التي تُرفـع إليهـا وفقـ ًا ألحكـام القانـون الدويل،
وهي تطبق يف هذا الشأن:
االتفـاقات الدولية العامة واخلاصة التي تضع قـواعد معتـرف ًا هبـا صـراحة مـن جانـب
(أ)
(ب)
(ج)

الدول املتنازعة؛

العادات الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون َّ
دل عليه تواتر االستعامل؛

أقـرهتا األمـم املتمدنة؛
مبادئ القانون العامـة التـي َّ

(د) أحكام املحاكـم ومـذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم .و ُيعترب هذا أو
ذاك مصدر ًا احتياطي ًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة .59
 - 2ال يرتتب علـى النص املتقدم ذكره أي إخالل بام للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفق ًا
ملبادئ العـدل واإلنصـاف متى وافق أطراف الدعوى عىل ذلك.

النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية

53

الفصل الثالث
يف اإلجراءات

املادة 39
 - 1اللغات الرسمية للمحكمة هي :الفرنسية واإلنكليزية .فإذا اتفـق الطـرفان علـى أن ُيسار فـي
القضية بالفـرنسية صـدر احلكم هبا ،وإذا اتفقا عىل أن ُيسار فيها باإلنكليزية صدر احلكم هبا
كذلك.

 - 2إذا مل يكن ثمة اتفاق عىل تعيني اللغة التي تستعمل جاز ألطراف الـدعوى أن يستعملـوا يف
املرافعات ما يؤثرون استعامله من هاتني اللغتني .ويف هذه احلالة يصدر احلكم باللغتني الفرنسية
واإلنكليزية .وتبينِّ املحكمة أي النصني هو النص الرسمي.
 - 3جتيـز املحكمة  -ملـن يطلب مـن املتقاضني  -استعامل لغة غري الفرنسية أو اإلنكليزية.

املادة 40
وإما بطلب كتايب ُيرسل
 - 1تُرفـع القضايا إىل املحكمة بحسب األحوال َّإما بإعالن االتفاق اخلاص َّ
املسجل .ويف كلتا احلالتني جيب تعيني موضوع النـزاع وبيان املتنازعني.
إىل
ِّ
املسجل هذا الطلب فور ًا إىل ذوي الشأن.
 - 2يعلن
ِّ
 - 3ويخُ طر به أيض ًا أعضـاء “األمم املتحدة” عىل يد األمني العام ،كام تخُ طر به أي دولة أخرى هلا وجه
يف احلضور أمام املحكمة.

املادة 41
تقرر التدابري املؤقتة التي جيب اختاذها حلفظ حق كل من األطراف وذلك متى رأت
 - 1للمحكمة أن ِّ
أن الظروف تقيض بذلك.
 - 2إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلغ فور ًا أطراف الدعوى وجملس األمن نبأ التدابري التي ُيرى اختاذها.

املادة 42

 - 1يم ِّثل أطراف النـزاع وكالء عنهم.

 - 2وهلـم أن يستعينـوا أمام املحكمة بمستشارين أو بمحامني.

 - 3يتمتع وكالء املتنازعني ومستشاروهم وحماموهم أمام املحكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء
بحرية واستقالل.
واجباهتم ِّ
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املادة 43
 - 1تنقسم اإلجراءات إىل قسمني :كتايب وشفوي.

 - 2تشمـل اإلجـراءات الكتابيـة ما يقدَّ م للمحكمة وللخصوم من املذكرات ومن اإلجابات عليها
ثم من الردود إذا اقتضاها احلال ،كام تشمل مجيع األوراق واملستندات التي تؤيدها.
تقررها املحكمة.
 - 3يكون تقديم ذلك بواسطة
ِّ
املسجل عىل الكيفية ويف املواعيد التي ِّ

 - 4كل مستند يقدِّ مه أحد أطراف الدعوى تُرسل منه إىل الطـرف اآلخـر صـورة مصدَّ ق عليهـا
بمطابقتها لألصل.
 - 5اإلجراءات الشفوية تشمل استامع املحكمة لشهادة الشهود وألقوال اخلرباء والوكالء واملستشارين
واملحامني.

املادة 44
 - 1مجيـع ما يـراد إعـالنه إلـى األشخاص مـن عـدا الـوكالء واملستشارين واملحامني فاملحكمة
ترجع فيه رأس ًا إلـى حكومة الـدولة املقتىض عمـل اإلعـالن يف أرضها.
 - 2وهـذا احلكـم يرسي أيض ًا كلام بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق يعمل يف حمل النـزاع.

املادة 45
يتوىل الرئيس إدارة اجللسات .وعند وجود مانع لديه يتوالها نائبه .وإذا تعذرت رئاستهام للجلسة
تولىّ أعامل الرئاسة أقدم القضاة احلارضين.

املادة 46
تقرر املحكمة خالف ذلك أو يطلـب املتقـاضون عدم قبول
تكـون جلسـات املحكمة علنية ما مل ِّ
اجلمهور فيها.

املادة 47

املسجل والرئيس.
 - 1يعمل لكل جلسة حمرض يو ِّقعه
ِّ

 - 2وهذا املحرض يكون هو وحده املحرض الرسمي.
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املادة 48
تضع املحكمة الرتتيبات الالزمة لسري القضايا ،وتعينِّ للمتقاضني شكـل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها،
كام حتدد املنهج الذي ُي َّتبـع يف تل ِّقي البيانات.

املادة 49
جيوز للمحكمة ،ولو قبل بدء املرافعة ،أن تطلب من الوكالء تقديم أي مستند أو بيان ،وما يقع
من االمتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمي ًا.

املادة 50
جيـوز للمحكمـة ،فـي كـل وقت ،أن تعهـد إىل فـرد أو مجاعة أو مكتب أو جلنة أو أية هيئة أخرى
ختتارها ،يف القيام بتحقيق مسألة ما ،أو أن تطلب من أي ممن ُذكـروا إبـداء رأهيم يف أمر من األمور
بصـفته فنـي ًا خبـري ًا.

املادة 51
مجيـع األسئلـة املتعلقـة بالدعوى تُطرح أثناء سامع الدعوى عىل الشهـود واخلبـراء بالرشوط
التي تب ِّينها املحكمـة فـي الئحتها الـداخليـة املشـار إليهـا يف املادة .30

املادة 52

للمحكمة ،بعد تل ِّقي األسانيد واألدلة يف املواعيد التي حـددهتا هلـذا الغـرض ،أ َّ
ال تقبـل من أحد
من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إ َّ
ال إذا قبل ذلك
األطراف اآلخرون.

املادة 53

 - 1إذا خت َّلف أحد الطرفني عـن احلضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه ،جاز للطرف اآلخر أن
يطلب إىل املحكمة أن حتكم له هو بطلباته.
 - 2وعىل املحكمة قبل أن جتيب هذا الطلب أن تتثبت من أن هلا والية القضاء وفق ًا ألحكام املادتني
 36و ،37ثم من أن الطلبات تقوم عىل أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
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املادة 54
 - 1بعـد أن يفـرغ الـوكالء واملستشارون واملحامون ،بإرشاف املحكمة ،من عرض القضية يعلن
الرئيس ختام املرافعة.
 - 2تنسحب املحكمة للمداولة يف احلكم.
 - 3تكون مداوالت املحكمة رس ًا يظل حمجوب ًا عن كل أحد.

املادة 55
 - 1تفصل املحكمة يف مجيع املسائل برأي األكثرية من القضاة احلارضين.

 - 2إذا تساوت األصواتُ ،ر ِّجح جانب الرئيس أو القايض الذي يقوم مقامه.

املادة 56
 - 1يبينِّ احلكم األسباب التي ُبني عليها.

 - 2ويتضمن أسامء القضاة الذين اشرتكوا فيه.

املادة 57

إذا مل يكن احلكم صادر ًا كله أو بعضه بإمجاع القضاة فمـن حـق كـل قاضـي أن يصدر بيان ًا
مستق ً
ال برأيه اخلاص.

املادة 58

واملسجل ،و ُيتىل يف جلسة علنية ،بعد إخطـار الوكالء إخطار ًا صحيح ًا.
يو َّقع احلكم من الرئيس
ِّ

املادة 59

ال يكون للحكم قوة اإللزام إ َّ
ال بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النـزاع الذي ُفصل فيه.

املادة 60

يكون احلكم هنائي ًا غري قابل لالستئناف وعند النـزاع يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم املحكمة
بتفسريه ،بنا ًء عىل طلب أي طرف من أطرافه.
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املادة 61

 - 1ال ُيقبـل التامس إعادة النظر يف احلكم ،إ َّ
ال بسبب تكشّ ف واقعة حاسمة يف الدعوى كان جيهلها
عند صدور احلكم كل من املحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر ،عىل أ َّ
ال يكون جهل
الطرف املذكور هلذه الواقعة ناشئ ًا عن إمهال منه.

 - 2إجـراءات إعـادة النظـر تُفتتح بحكم من املحكمة ،تثبت فيه رصاحة وجود الواقعة اجلديدة
ربر إعادة النظر ،وتعلن به أن االلتامس بنا ًء عىل ذلك جائز القبول.
وتستظهر فيه صفاهتا التي ت ِّ
 - 3جيـوز للمحكمـة أن تـوجب العمـل بحكمها الذي أصـدرته ،قبــل أن تقبـل السري يف إجراءات
إعادة النظر.
 - 4جيب أن يقدَّ م التامس إعادة النظر خالل ستة أشهر عىل األكثر من تكشف الواقعة اجلديدة.
 - 5ال جيوز تقديم أي التامس إلعادة النظر بعد انقضاء عرش سنوات من تاريخ احلكم.

املادة 62
 - 1إذا رأت إحدى الدول ،أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية جاز هلا أن
تقدِّ م إىل املحكمة طلبــ ًا بالتدخل.
 - 2والبت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل املحكمة.

املادة 63
 - 1إذا كانت املسألة املعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية
املسجل أن خيطر تلك الدول دون تأخري.
فعىل
ِّ
 - 2حيـق لكل دولة تخُ طر عىل الوجه املتقدم أن تتدخل يف الدعوى فإذا هي استعملت هذا احلق كان
التأويل الذي يقيض به احلكم ملزم ًا هلا أيض ًا.

املادة 64
تقرر املحكمة خالف ذلك.
يتحمـل كـل طـرف املصاريف اخلاصة به ما مل ِّ
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يف الفتاوى

املادة 65
رخص هلا ميثاق “األمم
 - 1للمحكمـة أن تفتـي يف أيـة مسألة قانونية بنا ًء عىل طلـب أيـة هيئــة ّ
املتحدة” بـاستفتائهـا ،أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبق ًا ألحكام امليثاق املذكور.
 - 2املوضوعـات التي ُيطلـب مـن املحكمة الفتوى فيها تُعـرض عليها يف طلب كتايب يتضمن بيان ًا
دقيق ًا للمسألة املستفتى فيها وترفق به كل املستندات التي قد تُعني عىل جتليتها.

املادة 66
املسجل طلب االستفتاء دون إبطاء إىل الدول التي حيق هلا احلضور أمام املحكمة.
 - 1يبلغ
ِّ
املسجل تبليغ ًا خاص ًا رأس ًا إىل الدول التي حيق هلا احلضـور أمـام املحكمة أو إىل
 - 2كذلك يرسل
ِّ
أية هيئة دولية ترى املحكمة أو يرى رئيسها  -يف حالة عدم انعقادها  -أهنا قد تستطيع أن تقدِّ م
معلومات يف املوضوعُ ،ينهي فيه إىل كل منها أن املحكمة مستعدة ألن تتلقى يف خالل ميعاد حيدده
الرئيس ،البيانات الكتابية التي تتصل باملوضوع ،أو ألن تسمع يف جلسة علنية تعقد هلذا الغرض،
ما يتصل باملوضوع من بيانات شفوية.
 - 3إذا مل تتلـق دولـة مـن الـدول التي حيـق هلـا احلضور أمام املحكمة ذلك التبليغ اخلاص املشار إليه
يف الفقرة الثانية من هذه املادة جاز هلا أن تعرب عن رغبتها يف أن تقدِّ م بيان ًا كتابي ًا أو أن تلقي بيان ًا
شفوي ًا؛ وتفصل املحكمة يف ذلك.

 - 4الدول واهليئــات التي قدَّ مت بيانـات كتـابية أو شـفوية أو قدَّ مت كليهام جيوز هلا أن تناقش البيانات
التي قدَّ متها دول أو هيئـات أخـرى ،وذلـك عىل الوجه وبالقدر ويف امليـعاد الذي تع ِّينه املحكمة يف
املسجل
كل حالـة عىل حدة أو الذي يع ِّينه رئيسها إذا مل تكن املحكمة منعقدة .ويقتضـي ذلـك أن يبلغ ِّ
يف الوقت املناسب ما يقدَّ م من البيانات الكتابية إىل الدول واهليئات التي قدَّ مت مثل تلك البيانات.

املادة 67

تُصدر املحكمة فتواها يف جلسة علنية بعد أن يكون قد ُأخطر بذلك األمني العام ومندوبو أعضاء
األمم املتحدة ومندوبو الدول األخرى واهليئات الدولية التي يعنيها األمر مبارشة.

املادة 68
عنـدما تبـاشــر املحكمـة مهمـة اإلفتــاء تتبـع  -فوق ما تقدَّ م  -ما تراه هي ممكن التطبيق من
أحكام هذا النظام األسايس اخلاصة باملنازعات القضائية.
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التعديل

املادة 69
جيـري تعـديل هـذا النظام األسايس بنفـس الطـريقة املرسومة يف ميثاق األمم املتحدة لتعديل
امليثاق عىل أن ُيراعى ما قد تتخذه اجلمعية العامة ،بنا ًء عىل توصية جملس األمن ،من أحكام بشأن
اشــرتاك الدول التي تـكون من أطـراف هـذا النظام األسايس وال تكون من أعضاء األمم
املتحدة.

املادة 70
للمحكمـة أن تقتـرح إجراء التعديالت التي ترى رضورة إجرائها يف هذا النظام األسايس ،وتبلغ
اقرتاحاهتا كتابة لألمني العام للنظر فيها وفق ًا ألحكام املادة .69

