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 موجز -أوال  
املتحدة، مـن  تتشكل حمكمة العدل الدولية، وهي اهليئة القضائية الرئيسية ملنظمة األمم         - ١

ويـتم جتديـد ثلـث     . قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لوالية مدهتا تسع سـنوات      ١٥
 تشـرين   ٢١ آخر انتخابـات ملـلء الشـواغر يف          أجريتوقد   .أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات    

وعبـد القـادر كورومـا      ) الصني(وأعيد انتخاب القاضيني شي جيويونغ      . ٢٠٠٢أكتوبر  /األول
 وبيتـر تومكـا     ،)أملانيـا ( وبرونـو سـيما      ،)اليابـان (وانتخب السـادة هرياشـي أووادا        ).ليونسريا(
 .٢٠٠٣فرباير / شباط٦بأثر نافذ ابتداء من ) سلوفاكيا(

 شـي جيويونـغ     القاضـي  ،ويف هذا التاريخ األخري، انتخبـت احملكمـة بتشـكيلها اجلديـد            
 .الية مدهتا ثالث سنوات رميون راجنيفا نائبا لرئيسها لووالقاضي ،رئيسا هلا

ــوم     - ٢ ــبري غي ــاب اســتقالة القاضــي جل ــن  ) فرنســا(ويف أعق ــارا م ــر / شــباط١١اعتب فرباي
ــن يف     ٢٠٠٥ ــس األم ــة وجمل ــة العام ــت اجلمعي ــباط١٥، انتخب ــر / ش  الســيد روين ٢٠٠٥فرباي

ــيت ســتنتهي يف      ) فرنســا(أبراهــام  ــوم ال ــة القاضــي غي ــة مــن والي ــرة املتبقي ــر / شــباط٥للفت فرباي
٢٠٠٩. 

 :الـرئيس  :التـايل ك ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٥وعليه، صار تشكيل احملكمة اعتبارا مـن         - ٣
ــغ   ــرئيس )الصــني(شــي جيويون ــا   :؛ نائــب ال ــادر  :؛ القضــاة)مدغشــقر(رميــون راجنيف ــد الق  عب

ــن س)ســرياليون(كورومــا  اململكــة (؛ وروزالــني هــيغرت  )االحتــاد الروســي (فريشــينت . ؛ وفالدل
؛ وفرانسيسـكو   )هولنـدا (كوميـانس    .؛ وبيتر هـ  )فرتويال(أرانغورن   - ارا؛ وغونسالو ب  )املتحدة
الواليـات املتحـدة   (؛ وتوماس بويرغنتال )األردن(صاونة  اخلت؛ وعون شوك )الربازيل(ريزيك  

؛ )أملانيـــا(؛ وبرونـــو ســـيما )اليابـــان(؛ وهيساشـــي أووادا )مصـــر(؛ ونبيـــل العـــريب )األمريكيـــة
 ).فرنسا( أبراهام ؛ وروين)سلوفاكيا(تومكا  وبيتر

فربايـر  /  شـباط ١٠ورئيس قلـم احملكمـة الـذي انتخـب لواليـة مـدهتا سـبع سـنوات يف               - ٤
ــي     ٢٠٠٠ ــب رئـ ــا نائـ ــوفرور، أمـ ــب كـ ــيد فيليـ ــو السـ ــد انتخابـــه يف     هـ ــذي أعيـ ــم الـ س القلـ

ــر /شــباط ١٩ ــو الســيد جــان      كــذلك  ٢٠٠١فرباي ــنوات فه ــدهتا ســبع س ــة م  جــاك - لوالي
 .أرنالديز

األطـراف  شارة كـذلك أن عـدد القضـاة اخلاصـني الـذين اختـارهتم الـدول                 وجدير باإل  - ٥
يعـني أحيانـا نفـس الشـخص ليتـوىل         ( شخصـا    ١٦ قاضيا، ويضطلع هبـذه املهـام        ١٩يبلغ حاليا   

 ).مهام القاضي اخلاص يف عدة قضايا خمتلفة
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يـدة   فـإن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احملكمـة الدوليـة الوح       ،وكما تعلم اجلمعية العامـة     - ٦
 .واختصاصها هذا مزدوج .ذات الطابع العاملي واالختصاص القضائي العام

ففي املقام األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول مبحض إرادهتـا                - ٧
بغــي اإلشــارة إىل أنــه إىل غايــة   تن،ويف هــذا الصــدد .مــن نزاعــات يف إطــار ممارســتها لســيادهتا 

 دولـة،  ١٩١ النظام األساسـي للمحكمـة    األطراف يف لغ عدد الدول    ، ب ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٣١
 ٢ منها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا للوالية اإلجبارية للمحكمة وفقا للفقـرة              ٦٥وأودعت  
 معاهـدة   ٣٠٠وعـالوة علـى ذلـك، يـنص حنـو            . من النظام األساسـي للمحكمـة      ٣٦من املادة   

حملكمة يف حل الرتاعات اليت تنشـأ عـن تطبيـق هـذه             ثنائية أو متعددة األطراف على اختصاص ا      
وأخريا، جيوز للدول أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن خـالل                   .املعاهدات أو تفسريها  

 .اتفاق خاص على غرار ما قام به عدد من الدول يف اآلونة األخرية

 بشــأن أي وثانيــا، جيــوز للجمعيــة العامــة أو جملــس األمــن أيضــا أن يستشــريا احملكمــة    - ٨
 أو وكاالهتـا املتخصصـة بشـأن         األخـرى  يئات األمم املتحدة  هلمسألة قانونية، وجيوز ذلك أيضا      

 . يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلكاليت تثارقانونية السائل امل

 فبينمـا   .وخالل السنة املاضية استمر عدد القضـايا املعروضـة علـى احملكمـة يف التزايـد                - ٩
تتضمن قائمة الدعاوى املعروضة علـى احملكمـة خـالل أي وقـت يف فتـرة السـبعينات سـوى                     مل

 قضـايا   ٩ بـني    ١٩٩٧ و   ١٩٩٠ عـامي    قضية واحـدة أو اثنـتني، تـراوح عـددها يف الفتـرة بـني              
ونتيجـة لبـت    . قضـية أو يزيـد     ٢٠  يف حـدود   عدد القضـايا  ظل  ومنذ ذلك احلني     . قضية ١٣ و

 . قضية١١الستعراض يف عشر قضايا، فإن عددها يبلغ حاليا احملكمة خالل الفترة قيد ا

وتعــرض الرتاعــات القضــائية مــن جانــب الــدول مــن خمتلــف أرجــاء العــامل، ومنــها يف    - ١٠
الوقت الراهن ثالث قضايا بني دول أفريقية، وواحدة بـني دولـتني آسـيويتني، وأربـع بـني دول          

 .طرفا ما من قارتني خمتلفتني وقضية واحدة أوروبية، واثنتان بني دول من أمريكا الالتينية،
وهكـذا فـإن قائمـة الـدعاوى املعروضـة           .وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفـا كـبريا        - ١١

علــى احملكمــة كــثريا مــا تتضــمن قضــايا تتعلــق باملنازعــات علــى األراضــي بــني دولــتني جــارتني  
السـيادة  هلا  منهما  من   قرار حيدد    تسعيان إىل ترسيم حدودمها الربية والبحرية، أو إىل استصدار        

علـى التـوايل نيكـاراغوا      هـي   ربـع قضـايا أطرافهـا       الشأن بالنسبة أل  وهذا هو    .على مناطق معينة  
ومـن األنـواع     .وهندوراس، ونيكاراغوا وكولومبيا، وماليزيا وسـنغافورة، ورومانيـا وأوكرانيـا         

 شـكوى بشـأن معاملـة يلقاهـا         التقليدية األخـرى للمنازعـات تلـك الـيت ترفـع فيهـا دولـة معينـة                
 وينطبـق ذلـك علـى القضـية بـني غينيـا ومجهوريـة        ؛واحد أو أكثر من رعاياهـا يف دولـة أخـرى        

 .الكونغو الدميقراطية والقضية بني مجهورية الكونغو وفرنسا
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وهكـذا   .على اجلمعيـة العامـة أو جملـس األمـن         ضت  ُعروتتصل قضايا أخرى بأحداث      - ١٢
فيهمـا البوسـنة واهلرسـك وكرواتيـا إىل استصـدار قـرار             تسـعى   تان  علـى احملكمـة قضـي     معروض  

 اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة          بانتهاكبإدانة صربيا واجلبل األسود     
يف قضـيتني منفصـلتني أهنــا   تـدعي  الكونغــو الدميقراطيـة  كمـا أن مجهوريـة   . ١٩٤٨عليهـا لعـام   

 . أوغندا ورواندا تباعاقامت به مسلح العتداءكانت ضحية 

 اختذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجة لتقـدمي دفـوع ابتدائيـة              ،وعالوة على ذلك   - ١٣
 ناهيــك -بشـأن االختصـاص أو املقبوليـة، ونتيجـة للطلبــات املضـادة وطلبـات اإلذن بالتـدخل        

 .ى وجه السرعةعن طلبات املدعني باإلشارة بتدابري حتفظية واليت ينبغي معاجلتها عل

ــة يف       - ١٤ ــتعراض، أصــدرت احملكم ــد االس ــرة قي ــانون األول١٥وخــالل الفت ديســمرب / ك
صــربيا (مبشــروعية اســتعمال القــوة  أحكامهــا بشــأن القضــايا الثمــاين املتبقيــة واملتعلقــة  ٢٠٠٤

صربيا واجلبل األسـود ضـد   (؛ )صربيا واجلبل األسود ضد كندا  (؛  )واجلبل األسود ضد بلجيكا   
صـربيا  (؛  )صـربيا واجلبـل األسـود ضـد إيطاليـا         (؛  )صربيا واجلبـل األسـود ضـد أملانيـا        (؛  )فرنسا

صـربيا واجلبـل األسـود      (؛  )صربيا واجلبـل األسـود ضـد الربتغـال        (؛  )واجلبل األسود ضد هولندا   
هلـا   اختصـاص  البأن باإلمجاع  قضت احملكمة   يف كل من هذه القضايا      ؛ و )ضد اململكة املتحدة  

 . املقدمة من قبل صربيا واجلبل األسوداتبلنظر يف املطالل

ــل األســود    - ١٥ ــذاك (وادعــت صــربيا واجلب ــة ’’آن ــة يوغوســالفيا االحتادي ــدى ) ‘‘مجهوري ل
أن كل دولة مـن الـدول املـدعى عليهـا           )  يف اجملموع  ١٠ (١٩٩٩رفعها هذه الدعاوى يف عام      

لقـوة ضـد دولـة أخـرى،        بالتزامهـا الـدويل الـذي حيظـر اسـتعمال ا          ’’ارتكبت أعماال أخلت هبا     
عـدم انتـهاك سـيادة دولـة        بتـزام   لوااللتزام بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخـرى، واال         

أخــرى، وااللتــزام حبمايــة الســكان املــدنيني واألهــداف املدنيــة وقــت احلــرب، وااللتــزام حبمايــة 
م املتعلــق حبقــوق اإلنســان  البيئــة، وااللتــزام املتصــل حبريــة املالحــة يف األهنــار الدوليــة، وااللتــزا   

واحلريات األساسية، وااللتزام بعدم استخدام األسـلحة احملظـورة، وااللتـزام بعـدم تعمـد فـرض                 
واسـتندت يف كافـة الـدعاوى        .“أوضاع معيشية بنية التسبب يف اهلالك املـادي جملموعـة قوميـة           

ع جرميــة اإلبــادة العشــر مــن أجــل إقامــة اختصــاص احملكمــة إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــ    
 كــــانون ٩اجلماعيــــة واملعاقبــــة عليهــــا الــــيت اعتمــــدهتا اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة يف  

واستندت أيضـا يف القضـايا السـت املرفوعـة           ).اتفاقية اإلبادة اجلماعية   (١٩٤٨ديسمرب  /األول
 ٣٦ملـادة    مـن ا   ٢ىل الفقـرة    إضد إسبانيا والربتغال وبلجيكا وكندا واململكـة املتحـدة وهولنـدا            

من النظام األساسي للمحكمة، فيما استندت يف الدعاوى األربع ضـد أملانيـا وإيطاليـا وفرنسـا                 
وإضـافة إىل ذلـك، قـدمت        . مـن الئحـة احملكمـة      ٣٨ من املادة    ٥والواليات املتحدة إىل الفقرة     
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ند تسـت ‘‘ تكملـة للطلـب   ’’ن املقـامتني ضـد بلجيكـا وهولنـدا          صربيا واجلبل األسود يف الـدعوييْ     
إىل اتفاقيـة لتسـوية املنازعـات أبرمـت مـع كـل مـن هـاتني                 ، إلقامة اختصـاص احملكمـة،       كذلك

 . إلقامة اختصاص احملكمة،١٩٣٠ل عام الدولتني يف أوائ

ــرين صــادرين يف   - ١٦ ــران٢ومبوجــب أم ــه / حزي ــدابري   ١٩٩٩يوني ــبني الختــاذ ت  بشــأن طل
قـامتني ضـد إسـبانيا والواليـات املتحـدة،          حتفظية قدمتهما صربيا واجلبل األسود يف القضيتني امل       

 .قررت احملكمة شطب هـاتني القضـيتني مـن قائمتـها الفتقارهـا الـبني الختصـاص النظـر فيهمـا                    
ومبوجب أوامر صدرت يف نفس التاريخ بشأن القضايا الثماين املتبقية، صرحت احملكمـة بعـدم               

دعى عليهـا مجيعهـا دفوعـا       الـدول املـ   الحقـا   وقـدمت    .اختصاصها املفتـرض مبـدئيا للنظـر فيهـا        
   .ابتدائية بشأن هذه الدعاوى تتعلق باختصاص احملكمة للنظر يف القضية ومبقبولية الطلب

 أن  ،٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٥ يف أحكامهـا الصـادرة يف        ،والحظت احملكمة  - ١٧
كمـة يف  مسألة معرفـة مـا إذا كانـت اجلهـة املدعيـة دولـة طرفـا أم ال يف النظـام األساسـي للمح                  

ــإن مل تكــن كــذلك، ال ميكنــ       ــر أساســي؛ ف ــدعاوى أم ــع ال ــاريخ رف ــة التقاضــي  هات إىل احملكم
 . مــن النظــام األساســي٣٥ مــن املــادة ٢ســتوف الشــروط املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  ت مل مــا

ــدعي       ــتيفاء امل ــة دراســة اس ــى احملكم ــذلك، وجــب عل ــن أجــل    أم ال ول للشــروط املفروضــة م
 مـن النظـام األساسـي، وذلـك قبـل دراسـة             ٣٥ و ٣٤ليها يف املادتني     إليها املنصوص ع   التقاضي

 . من النظام األساسي٣٧ و٣٦املسائل املتعلقة بالشروط املنصوص عليها يف املادتني 

وأشارت احملكمة إىل أنه ليس هناك شك يف أن صربيا واجلبل األسود تعترب فعال دولـة                 - ١٨
غـري أن بعـض املـدعى علـيهم أثـاروا       .م األساسـي   مـن النظـا    ٣٤ مـن املـادة      ١ الفقرة   يف مفهوم 

ــا ــل األســود مل تكــن   دفع ــاده أن صــربيا و اجلب ــدعوى  ، مف ــدمي ال ــان تق  مســتوفية للشــروط  ، إب
هنا مل تكـن عضـوا يف األمـم    أل من النظام األساسي، ٣٥ من املادة ١املنصوص عليها يف الفقرة  

 القـانوين للدولـة املدعيـة    بالوضـع تعلقـة  املحصـر سلسـلة الوقـائع      وبعد   .املتحدة يف الفترة املعنية   
يف جلمهورية يوغوسالفيا االحتاديـة     أن الوضع القانوين    إىل   احملكمة   خلصت األمم املتحدة،    جتاه

 يف أعقـاب تفكـك اجلمهوريـة    ٢٠٠٠و  ١٩٩٢عـامي  بني األمم املتحدة خالل الفترة املمتدة     
وأدى تطـور   . ويقبل تـأويالت خمتلفـة    االحتادية االشتراكية اليوغوسالفية، يظل يشوبه الغموض     

أكتــوبر مــن تلــك / تشــرين األول٢٧ففــي  .ا الوضــعهــذإهنــاء  إىل ٢٠٠٠جديــد وقــع يف عــام 
 تشـرين   ١يف األمـم املتحـدة، ويف       ة  عضويالالسنة، قدمت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية طلب       

ليـه، اكتسـب املـدعي    وع. ٥٥/١٢ الطلب مبوجب قرار اجلمعية العامـة       ابل هذ نوفمرب، قٌ /الثاين
ألمـم املتحـدة    انضمامه ل غري أن   . ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١العضوية يف املنظمة ابتداء من      

ال يترتب عليه وما كان أن يترتب عليه سريان مفعول عضويته يف التاريخ الـذي تفككـت فيـه       
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إىل  احملكمـة    تخلصوبناء على ذلك،     .اجلمهورية االحتادية االشتراكية اليوغوسالفية واندثرت    
ــام          ــا يف النظ ــة طرف ــذه الصــفة دول ــم املتحــدة، ومل يكــن هب ــدعي مل يكــن عضــوا يف األم أن امل

اإلجراءات بشأن كـل قضـية      الشروع يف   األساسي حملكمة العدل الدولية يف تاريخ تقدمي طلب         
 يكـن وحيـث أن املـدعي مل   . ١٩٩٩أبريـل  / نيسـان ٢٩من القضايا املعروضة علـى احملكمـة يف        

 إىل احملكمـة يف ذلـك التـاريخ     التقاضـي  يف النظام األساسي بأي صفة أخرى، فال حيـق لـه             طرفا
 . من النظام األساسي٣٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

. ٣٥ مـن املـادة      ٢ املدعي إليهـا مبوجـب الفقـرة         أن يلجأ مث نظرت احملكمة يف إمكانية       - ١٩
علـى أهنـا   تأويلـها   الفقـرة ينبغـي      تلكة يف   الوارد‘‘ املعاهدات املعمول هبا  ’’والحظت أن عبارة    

 حيـز النفـاذ، وأنـه نتيجـة       نفسـه  إىل املعاهدات النافـذة يف تـاريخ دخـول النظـام األساسـي            تشري  
ــو ا  ــذلك، حــىت ل ــل ــع      فُت ــاريخ رف ــة يف ت ــادة اجلماعي ــة اإلب ــا يف اتفاقي ــدعي كــان طرف رض أن امل

 التقاضـي ساسـي ال ختـول لـه سـند           من النظام األ   ٣٥ من املادة    ٢أحكام الفقرة   فإن  الدعاوى،  
ا مل تــدخل حيــز النفــاذ إال يف  إىل احملكمــة مبوجــب املــادة التاســعة مــن تلــك االتفاقيــة، مبــا أهنــ   

 .، أي بعد دخول النظام األساسي حيز النفاذ١٩٥١يناير /كانون الثاين ١٢

ا إذا  وفيما خيص الدعويني املرفوعتني ضد بلجيكا وهولنـدا، درسـت احملكمـة أخـريا مـ                - ٢٠
كان جيوز لصربيا واجلبل األسـود االسـتناد إىل اتفاقيـة تسـوية املنازعـات الـيت أبرمتـها مـع كـل                  

ــتلــكمــن  لنظــر يف هــاتني لإلقامــة اختصــاص احملكمــة  كأســاس ل الثالثينــات  الــدولتني يف أوائ
وائـل  عتـرب االتفاقيتـان املربمتـان يف أ       جيوز أن تُ  هو ما إذا كان      السؤال املطروح    وكان .القضيتني

يف ‘‘ املعاهــدات املعمــول هبــا’’أي قبــل دخــول النظــام األساســي حيــز النفــاذ، مــن الثالثينــات، 
وأشــارت  . االحتكــام إىل احملكمــةخيــول أساســا ، وأن تشــكال٣٥ مــن املــادة ٢ الفقــرة مفهــوم

تعلق باالحتكام إىل حمكمة العـدل الدوليـة        ت األساسي   ها من نظام  ٣٥احملكمة أوال إىل أن املادة      
مث الحظت أن شروط انتقـال االختصـاص مـن     .ليس إىل سلفها حمكمة العدل الدولية الدائمة و

 مــن النظــام  ٣٧ املــادة تضــبطها أحكــام حمكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة إىل احملكمــة احلاليــة      
 ال تنطبق إال فيما بني األطراف يف النظام األساسـي           ٣٧والحظت احملكمة أن املادة      .األساسي

د وحيـث أنـه سـبق هلـا أن قضـت بـأن صـربيا واجلبـل األسـو                  . ٣٥ مـن املـادة      ١ة  مبوجب الفقر 
 ٣٧ت بنـاء علـى ذلـك بـأن املـادة      تكن طرفـا يف النظـام األساسـي إبـان رفـع الـدعوى، قضـ                مل
 ٣٥ مــن املــادة   ٢االحتكــام إىل احملكمــة مبوجــب الفقــرة     لصــربيا واجلبــل األســود    ختــول  ال

بغـض النظـر عـن كـون هـذين الصـكني            ل الثالثينـات،     يف أوائ  باالستناد إىل االتفاقيتني املربمتني   
 . تاريخ تقدمي الطلب١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩ نافذي املفعول أم ال يف
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وأشارت احملكمة يف اخلتام يف كل من األحكام اليت أصدرهتا إىل أنـه بغـض النظـر عـن          - ٢١
الت مسـؤولة عمـا صـدر       تظل يف مجيع احلـا    ’’فإن األطراف   لنظر يف منازعة أم ال      لاختصاصها  

 .‘‘نها من أفعال تنتهك حقوق الدول األخرىم

ــر / شــباط١٠وأصــدرت احملكمــة يف   - ٢٢ ــة   ٢٠٠٥فرباي ــدفوع االبتدائي ــا بشــأن ال  حكمه
ــلة ب ــة    املتصـ ــية املتعلقـ ــا يف القضـ ــها أملانيـ ــة الـــيت قدمتـ ــاص واملقبوليـ ــة االختصـ ــات معينـ مبمتلكـ

 .لنظر يف الطلب الذي قدمته ليختنشتاينلها وقضت بعدم اختصاص .)ليختنشتاين ضد أملانيا(

 الـدعوى أمـام احملكمـة، أثـارت اختصـاص           ٢٠٠١وحينما رفعت ليختنشتاين يف عـام        - ٢٣
 . مــن االتفاقيــة األوروبيــة لتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية١احملكمــة باالســتناد إىل املــادة 

ــة       ــة بشــأن اختصــاص احملكم ــوع ابتدائي ــا ســتة دف ــدمت أملاني ــن   وق ــدم م ــة الطلــب املق ومقبولي
 .ليختنشتاين بلِق

صــادرت تشيكوســلوفاكيا يف عــام  :الســياق التــارخيي هلــذه الــدعوى كمــا يلــيكــان و - ٢٤
 أمـري   ، بعض املمتلكات العائدة لرعايا من ليختنشتاين، من بينهم فرانتز جوزيف الثـاين            ١٩٤٥

ــة  ’’درةالــيت أذنــت مبصــا ‘‘ مبراســيم بنــيس ’’ليختنشــتاين، وذلــك عمــال   ‘‘ املمتلكــات الزراعي
 األملـاين   نيجلميع األشخاص املنتمني إىل الشـعب     ’’) تاملنقوالويف ذلك العقارات واملنشآت      مبا(

وأقيم نظام خاص باألصول اخلارجيـة األملانيـة وغريهـا           .‘‘بغض النظر عن جنسيتهم   نغاري  واهل
االتفاقيـة املتعلقـة بتسـوية       ’’باحلرب العامليـة الثانيـة مبوجـب      فيما يتصل   من املمتلكات املصادرة    

. ١٩٥٢املربمـة يف بـون يف عـام         ) الفصـل السـادس   (‘‘ القضايا الناشـئة عـن احلـرب واالحـتالل        
بإعـارة لوحـة للرسـام اهلولنـدي بييتـر          ) تشيكوسلوفاكيا(برنو  يف  ، قام متحف    ١٩٩١ويف عام   

منـذ  هـذه اللوحـة     وكانـت    . يف أحـد معارضـه     لتعـرض ) أملانيـا  (ياكولونيف  فان ليري إىل متحف     
وصـادرهتا تشيكوسـلوفاكيا يف عـام    احلـاكم،  ملـك أسـرة أمـري ليختنشـتاين        القرن الثـامن عشـر      

رفـع أمـري ليختنشـتاين هـانز آدم الثـاين دعـوى أمـام احملـاكم                 و . مبوجب مراسيم بينـيس    ١٩٤٥
غــري أن الــدعوى  باعتبارهــا ملكــا لــه، للوحــةااألملانيــة بصــفته الشخصــية مــن أجــل اســترجاع  

وهـي مـادة ال تـزال    ( مـن الفصـل السـادس مـن اتفاقيـة التسـوية       ٣ املـادة   أنضـت بنـاء علـى   رف
عالقـة  هلـا   تنص علـى أنـه ال جيـوز قبـول أي مطالبـة أو دعـوى                 ) تنيفقرتاها األوىل والثالثة نافذ   

بالتدابري املتخذة ضد األصول األملانية اخلارجيـة يف أعقـاب احلـرب العامليـة الثانيـة أمـام احملـاكم                    
 أمـام احملكمـة األوروبيـة حلقـوق       الثـاين  ورفضت أيضـا مطالبـة قـدمها األمـري هـانز آدم            .ألملانيةا

 .اإلنسان تتعلق بالقرارات اليت اختذهتا احملاكم األملانية

الطــرفني بوجــود نــزاع قــانوين بــني  وقضــت  ،األول ألملانيــاالــدفع ، احملكمــةورفضــت  - ٢٥
 ٣ املـادة  هـا لتزاماهتا الدولية جتاه ليختنشـتاين بتطبيق قت اخرأملانيا يتمثل يف معرفة ما إذا كانت  

6 05-46834 
 



A/60/4  
 

 املصــادر مــن قبــلومــن الفصــل الســادس مــن اتفاقيــة التســوية علــى امللــك العائــد لليختنشــتاين  
 .، وحتديد املسؤولية الدولية ألملانيا إذا ثبت ذلك١٩٤٥تشيكوسلوفاكيا يف عام 

نيـــا أن تقـــرر يف ضـــوء أحكـــام  ن أملاالثـــاين املقـــدم مـــالـــدفع  يفإىل احملكمـــة  وطلـــب - ٢٦
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة لتسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية مـا إذا                  ٢٧مـن املـادة     ) أ( الفقرة

 تــاريخ ،١٩٨٠فربايــر / شــباط١٨ قبــل أو بعــد ناشــئةأوضــاع بكــان الــرتاع يتعلــق بوقــائع أو 
والحظـت احملكمـة يف هـذا الصـدد      .دخول االتفاقية املربمة بني أملانيا وليختنشـتاين حيـز النفـاذ     

أنه ال جدال يف أن الرتاع أثارته القرارات اليت اختذهتا احملـاكم األملانيـة بشـأن القضـية املـذكورة                
 بـل يف تـاريخ الوقـائع أو        ،غري أن املسألة احلامسة ال تتمثل يف التاريخ الذي ثار فيه الـرتاع             .آنفا

كمـة أن الـرتاع املعـروض عليهـا ال ميكـن أن             وتـرى احمل   .األوضاع اليت نشأ الـرتاع مـن جرائهـا        
ــه كــون ت ــة باألحــداث الــيت وقعــت يف التســعينات  ل ــا، كمــا   إال عالق حاجــت إذا كانــت أملاني

 سـابق مفـاده أن اتفاقيــة   متـواتر ليختنشـتاين بـذلك، إمـا قـد ختلــت يف تلـك الفتـرة عـن موقــف        
السـوابق  قـانون   بتطبيقهـا    ،ملانيـة التسوية ال تنطبق على ممتلكات ليختنشـتاين، أو أن احملـاكم األ           

 طبقـت  قـد    ،القضائية الصـادرة مبوجـب اتفاقيـة التسـوية ألول مـرة علـى ممتلكـات ليختنشـتاين                 
ن يأن كـال األمـر  بـ قضـت احملكمـة   و .بعد مرور التـاريخ احلاسـم  ‘‘ وضع جديد  ’’علىاالتفاقية  

رات اختــذهتا رفــع ليختنشــتاين هــذه الــدعاوى نتيجــة لقــرا واســتنتجت أنــه رغــم  ،غــري صــحيح
لرسام بييتر فان ليري، فإن هذه األحداث نشـأت عـن تـدابري معينـة         لاحملاكم األملانية بشأن لوحة     

ــام   ــلوفاكيا يف عـ ــذهتا تشيكوسـ ــادرة ممتلكـــات ١٩٤٥اختـ ــ أدت إىل مصـ ــود لـ ــا تعـ بعض رعايـ
 ز جوزيـف الثـاين، وعـن النظـام اخلـاص املنبثـق عـن              تـ  فران ، أمري ليختنشتاين  ومنهمليختنشتاين،  

 بنـاء علـى ذلـك يف اتفاقيـة التسـوية            يوجـد اتفاقية التسوية، وأن مصدر الرتاع أو سببه احلقيقي         
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة لتسـوية     ٢٧مـن املـادة     ) أ(ويف ضـوء أحكـام الفقـرة         .ومراسيم بينـيس  

 هقدمتـ  الثـاين الـذي   الدفع االبتـدائي   بناء على ذلكاملنازعات بالوسائل السلمية، أيدت احملكمة   
 . ليختنشتاين من حيث جوهر الدعوىات يف مطالبالبتأملانيا، وقضت بأنه ال ميكنها 

الـرتاع  شكلت بشـأن قضـية      ت، أصدرت دائرة احملكمة اليت      ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢ويف   - ٢٧
وقامت مبوجب هذا احلكـم أوال بتحديـد مسـار احلـدود بـني               . حكمها )النيجر/بنن(احلدودي  

 الـيت تعـود مللكيـة كـل         يجـر، وحـددت اجلـزر املوجـودة يف هنـر النيجـر             هنر الن  قطاعالطرفني يف   
، وعينت خـط احلـدود علـى مسـتوى جسـرين علـى هنـر النيجـر؛ وحـددت                    طرف من الطرفني  

 .مسار احلدود بني الطرفني يف قطاع هنر ميكروكذلك الدائرة 

تعمرتني وبعـــد عـــرض الســـياق اجلغـــرايف واخللفيـــة التارخييـــة للـــرتاع بـــني هـــاتني املســـ - ٢٨
ــت        ــا اسـ ــية إىل أن نالتـ ــة الفرنسـ ــا الغربيـ ــن أفريقيـ ــزءا مـ ــا جـ ــتني كانتـ ــابقتني اللـ الهلما يف قالسـ
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ــدائرة تطرقــت، ١٩٦٠أغســطس /آب كــرت أن ذ و.علــى هــذا الــرتاع املنطبــق لقــانون إىل ا ال
ــازة       ــة االســتعمار أو مبــدأ احلي القــانون يشــمل مبــدأ عــدم املســاس باحلــدود املوروثــة عــن حقب

ضــمان احتــرام احلــدود . يف هدفــه األساســي’’الــذي يتمثــل ‘‘ uti possidetis juris’’اجلاريــة 
 ،وقضت احملكمة بأنـه بنـاء علـى هـذا املبـدأ           .‘‘ حتقيق االستقالل  إبان  كما توجد عليه   اإلقليمية

 .يف هــذه القضــية احلــدود املوروثــة عــن اإلدارة الفرنســية     تعــني يــتعني عليهــا الســعي إىل أن   
ني اتفقا على أن التاريخ الذي يـتعني وضـعه يف االعتبـار هلـذا لغـرض هـو                   الطرف’’والحظت أن   

 .‘‘١٩٦٠أغسطس / آب٣  و١تاريخ استقالهلما على التوايل يف 

ودرسـت يف البدايـة    .مث نظرت الـدائرة يف مسـألة مسـار احلـدود يف قطـاع هنـر النيجـر              - ٢٩
 .أجـل دعـم مطلـب كـل منـهما         الصكوك التنظيمية أو اإلداريـة الـيت اسـتند إليهـا الطرفـان مـن                

أيا من الطرفني مل يفلح يف إقامـة الـدليل علـى حيـازة احلـق اسـتنادا للصـكوك                    ’’واستنتجت أن   
ووفقا للمبـدأ القائـل بأنـه مـىت انعـدمت حيـازة احلـق يف                 .‘‘املذكورة خالل الفترة االستعمارية   

ــا  ــة أن  الشــيء قانون ــازة الفعلي ــدائرة ســت در، و‘‘راعــى دون اســتثناءت’’ينبغــي للحي كــذلك ال
القــرائن الــيت قــدمها الطرفــان فيمــا يتعلــق باملمارســة الفعليــة للســلطة يف امليــدان خــالل الفتــرة     

إىل أي مـن    حتديـد    و ، مسـار احلـدود يف قطـاع هنـر النيجـر           حتديداالستعمارية، وذلك من أجل     
 . وال سيما جزيرة لييت،الدولتني تعود ملكية كل جزيرة من جزر هنر النيجر

ــاء علـــى  - ٣٠ ــةوبنـ ــذه القرينـ ــدة  هـ ــالفترة املمتـ ــة بـ ــامي بـــني  املتعلقـ ، ١٩٥٤و  ١٩١٤عـ
بني السلطات احملليـة يف داهـومي والنيجـر يف املنطقـة             استنتجت الدائرة وجود أسلوب للتعايش    

 يعترب مبوجبه أن قناة النهر الرئيسـية الصـاحلة للمالحـة تشـكل حـدودا                نياملعنية كان كال الطرف   
والحظـت الـدائرة أنـه عمـال بأسـلوب التعـايش هـذا، مـارس النيجـر سـلطته                     .بني املسـتعمرتني  

مبـا يف ذلـك جزيـرة    (اإلدارية على اجلزر الواقعـة علـى يسـار القنـاة الرئيسـية الصـاحلة للمالحـة               
والحظــت  .، ومارســت داهــومي ســلطتها اإلداريــة علــى اجلــزر الواقعــة علــى ميــني القنــاة )لــييت

ارة جزيـرة لـييت وضـع مـن حـني آلخـر موضـع التسـاؤل لـدوافع                  حق النيجـر يف إد    ’’الدائرة أن   
وفيمـا يتعلـق بـاجلزر الواقعـة قبالـة           .‘‘مل يطعن فيه سواء قانونا أو حبكـم الواقـع          عملية، غري أنه  

 أنــه بنــاء علــى أســلوب التعــايش املــذكور، كانــت هــذه الــدائرة، الحظــت )النيجــر(بلــدة غايــا 
نتج مـن ذلـك يف نظـر الـدائرة أن خـط احلـدود يف             ويسـت  .اجلزر تعترب خاضـعة لسـلطة داهـومي       

 . على يسار تلك اجلزر الثالثممتداهذا القطاع من النهر كان يعترب 

بـني  واعتربت الدائرة أن احلالة كانـت علـى قـدر أقـل مـن الوضـوح يف الفتـرة املمتـدة                       - ٣١
أن ’’ني، مل يتســن هلــا، بنــاء علــى األدلــة املقدمــة مــن الطــرف غــري أنــه .١٩٦٠و  ١٩٥٤عــامي 
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 قـد   ١٩٥٤ختلص إىل أن إدارة جزيرة لييت الـيت كـان النيجـر يضـطلع هبـا دون شـك قبـل عـام                        
 .‘‘فعال إىل داهومي أو أهنا تولتهانقلت 

 متتـد علــى واسـتنتجت الــدائرة ممـا ســبق أن احلـدود بــني بـنن والنيجــر يف هـذا القطــاع       - ٣٢
 . االسـتقالل  يكمـا كانـت عليـه يف تـارخي        القناة الرئيسية القابلة للمالحة من هنـر النيجـر          جمرى  

 . خط احلـدود علـى يسـار هـذه اجلـزر     ميتدمع العلم أنه يف جوار اجلزر الثالث قبالة بلدة غايا،         
وعليه، يكون لبنن احلق يف اجلزر الواقعة بني احلدود املعينة على هذا النحو والضفة الـيمىن مـن                  

 .احلدود والضفة اليسرى من النهرتلك النهر، وللنيجر احلق يف اجلزر الواقعة فيما بني 

وسعيا إىل تعيني مسار خط احلدود بشـكل دقيـق يف القنـاة الرئيسـية القابلـة للمالحـة،         - ٣٣
ىل إأي اخلط األكثر عمقا، بالشكل الذي كـان عليـه يف تـارخيي االسـتقالل، اسـتندت الـدائرة                    

بناء علـى طلـب     ) NEDECO( شركة هولندية لالستشارة اهلندسية      ١٩٧٠تقرير أعدته يف عام     
 ١٥٤وحـددت الـدائرة يف احلكـم إحـداثيات          .هومي ومايل والنيجر ونيجرييا   حكومات دا من  

 عربها خط احلدود بني النيجر وبنن يف ذلك القطاع، وحددت إىل أي مـن الطـرفني                 ميتدنقطة  
ود نـهر، وذلـك بنـاء علـى خـط احلـد      التعود ملكية كل من اجلزر اخلمس والعشرين الواقعـة يف   

تعـود ملكيتـها   غونغـو  وصرحت الدائرة جبملة أمـور منـها أن جزيـرة لـييت          .الوارد وصفه أعاله  
 .إىل النيجر

أن االتفـاق اخلـاص أسـند إليهـا أيضـا اختصـاص تعـيني        بـ ويف اخلتام، استنتجت الدائرة    - ٣٤
 ىوقضــت بــأن خــط احلــدود علــ  . بــني غايــا وماالنفيــلاجلســرينخــط احلــدود علــى مســتوى  

 . يوافق مسار احلدود يف هنر النيجرسريناجلمستوى 

 الذي يتناول اجلزء الغريب من احلدود بـني بـنن والنيجـر يف     احلكمالثاين من   الفرع  ويف   - ٣٥
قطــاع هنــر ميكــرو، درســت الــدائرة خمتلــف الوثــائق الــيت اســتند إليهــا الطرفــان يف مطلــب كــل 

 يعتمـد عليـه     ١٩٠٧د لعـام    وخلصت إىل أنه علـى الـرغم مـن وجـود سـند قـانوين يعـو                 .منهما
 ١٩٢٧ابتـداء مـن عـام    علـى األقـل   ’’النيجر يف تأييد مطلبه بشـأن احلـدود، يبـدو واضـحا أنـه           

 جمـرى هنـر ميكـرو حـدودا فاصـلة بـني             تعتـرب وما بعد ذلك، كانت السلطات اإلدارية املختصة        
واليـة   احلـدود يف الصـكوك املت  تلـك أوردت مستعمريت داهـومي والنيجـر، وأن تلـك السـلطات      

 صـكوك   أومـأت بصريح العبـارة، فيمـا      إليها  أشار بعضها   واليت  ،  ١٩٢٧اليت أصدرهتا بعد عام     
أغســطس /القــانون القــائم يف تــارخيي االســتقالل يف آبحالــة أخــرى إليهــا، وأن تلــك كانــت 

وخلصت الدائرة إىل أن احلدود بني النيجـر وبـنن علـى مسـتوى قطـاع هنـر ميكـرو                .‘‘١٩٦٠
 .لوسط للنهرتتمثل يف اخلط ا
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عقـد  تزايـدت صـعوبة    ،ونظرا للعدد املتزايد للقضايا املعروضـة علـى احملكمـة وتشـعبها         - ٣٦
كانـت  قـد   و .شـرة بعـد اختتـام اإلجـراءات الكتابيـة         مبا جلسات بشأن كل القضـايا قيـد النظـر        

كمــا ســيكون الشــأن  ســنة حافلــة باألعمــال بشــكل خــاص، ٢٠٠٥-٢٠٠٤الســنة القضــائية 
وقـد أعلنـت احملكمـة يف هـذا السـياق عـن افتتـاح اجللسـات اخلاصـة                    .القادمـة  السنة   كذلك يف 

البوسـنة واهلرسـك   (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا           بالدعوى املتعلقة   
  .)ضد صربيا واجلبل األسود

ــه مثيــل، ســب      - ٣٧ ق وســعيا إىل التصــدي إىل تزايــد عــبء عمــل احملكمــة الــذي مل يســبق ل
 تدابري خمتلفة لترشيد عمل قلـم احملكمـة وزيـادة اسـتخدام             ١٩٩٧للمحكمة أن اختذت يف عام      

تكنولوجيا املعلومات لغرض حتسني أساليب عملها وضمان تعاون األطراف معهـا بقـدر أكـرب               
خمتلـف هـذه التـدابري يف التقريـر املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة                ت  وردأوقـد    .فيما يتصل بإجراءاهتا  

 ١انظــر التــذييل  (١٩٩٧ديســمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٥٢/١٦١قــرار اجلمعيــة عمــال ب
وقــد  ).١٩٩٨يوليــه / متــوز٣١ إىل ١٩٩٧أغســطس / آب١لتقريــر احملكمــة عــن الفتــرة مــن   

ــود    ــذه اجله ــذل ه ــن شــأهنا تقصــري اإلجــراءات        .اســتمر ب ــة أيضــا خبطــوات م وقامــت احملكم
وابتـداء   .دلت احملكمة بعض أحكام الئحتـها   ، ع ٢٠٠٠ديسمرب  /ويف كانون األول   .وتبسيطها

 ٩٨ الصــفحتنيانظــر (، اعتمــدت عــدة توجيهــات إجرائيــة ٢٠٠١أكتــوبر /مــن تشــرين األول
وترحـب احملكمــة بالتعـاون الـذي أبدتــه     ).٢٠٠٢-٢٠٠١لفتـرة  ل مـن التقريـر الســنوي   ٩٩ و

اخلطيـة   إجـراءات للحـد مـن عـدد املـذكرات       وذلك بـأن اختـذت    بعض األطراف يف الدعاوى،     
 مرافعاهتا الشـفوية، وأتاحـت للمحكمـة مـذكراهتا يف بعـض القضـايا بلغـيت                ومن مدة وحجمها  

، استعرضـت احملكمـة مـرة أخـرى أسـاليب عملـها             ٢٠٠٢أبريل  /ويف نيسان  .احملكمة الرمسيتني 
 تـدابري أخـرى هتـم       ٢٠٠٤يوليـه   /واختـذت احملكمـة مـؤخرا يف متـوز         .اليت ختضع ملراجعـة دائمـة     

غيل الــداخلي للمحكمــة وترســي أســاليب عمليــة لزيــادة عــدد األحكــام الصــادرة   أساســا التشــ
ــداوالت        ــاح امل ــة وافتت ــام اإلجــراءات اخلطي ــرة الفاصــلة بــني اختت ــايل الفت ســنويا، وختفــض بالت

وباإلضافة إىل ذلك، تسعى احملكمة إىل ضمان امتثـال الـدول األطـراف يف الـدعاوى                 .الشفوية
إىل تسريع وترية إجراءات احملكمة واليت تنوي تطبيقها بقـدر أكـرب مـن             لقراراهتا السابقة الرامية    

ديـدة  اجلجرائيـة   اإلتوجيهات  الوعدلت احملكمة التوجيه اإلجرائي اخلامس وأصدرت        .الصرامة
لالطــالع علــى نــص هــذه التوجيهــات اإلجرائيــة، انظــر (ثــاين عشــر ال وادي عشــراحلــعاشــر وال

ــفحة  ــنوي   ٧٧الصـ ــر السـ ــن التقريـ ــرلمـ ــدلت ).٢٠٠٤-٢٠٠٣ة لفتـ ــةوعـ ــا يف  احملكمـ  أيضـ
 .تها أحكاما إضافية من الئح٢٠٠٥أبريل /نيسان

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف التقرير السنوي السابق، لوحظ فيما يتعلق مبيزانيـة فتـرة السـنتني               - ٣٨
إىل  أن احملكمة طلبت إجراء توسيع متواضع ملالك شعبة احلوسبة التابعة هلـا مـن موظـف واحـد      
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وتـبني أن   .، وذلـك نظـرا لتزايـد اعتمادهـا علـى التكنولوجيـا املتطـورة         ة الفنيـة   من الفئـ   موظفني
 تتــوفر فيــه مهــارات عاليــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات مــن الفئــة الفنيــةاحلاجــة إىل موظــف 

ــا      ــز اســتخدام التكنولوجي ــة  العامــة الــداعي إىل تعزي مســألة أساســية لالســتجابة لطلــب اجلمعي
ــرة حملكمــةغــري أن طلــب ا .احلديثــة مل يكــن موفقــا لألســف، إذ اعتــربت  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفت

هـذه  لضـرورة  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية أنه يتعني تقـدمي املزيـد مـن املـربرات                
استشـاري لـه خـربة يف جمـال     بواستعانت حمكمة العدل الدولية      .الوظيفة من قبل خبري خارجي    

كمـا أوصـت    تعراض مسـتقل صـادر عـن أهـل اخلـربة، و           عمل األمم املتحدة من أجل إجراء اس      
 املوافقـة علـى اسـتحداث       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانيتها للفتـرة    يف وثيقة   اقترحت احملكمة،   الدراسة  

وحيــث أن ميزانيــة  . هــي وظيفــة رئــيس شــعبة احلوســبة ٤-فبرتبــة  الفنيــة الفئــةوظيفــة مــن 
يف  ١أقـل مـن   (ة، جـد متواضـعة   م املتحـد احملكمة، باعتبارها هيئـة قضـائية رئيسـية ملنظمـة األمـ        

 الـيت شـهدت   ١٩٤٦املائة من جمموع ميزانية األمم املتحدة، أي أقل من نفـس النسـبة يف سـنة         
 بصدق أن تستجيب اجلمعية العامة إىل طلباهتـا القليلـة لفتـرة              تأمل  احملكمة فإن،  )إنشاء احملكمة 

جهــة التحــديات الــيت  وأن تتــيح هلــا بالتــايل الوســائل مــن أجــل موا  ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦الســنتني 
 . بالتزاماهتا املنصوص عليها يف نظامها األساسيوهي تضطلعتنتظرها خالل تلك الفترة 

إن حمكمة العدل الدولية ترحـب بالثقـة املتزايـدة الـيت تبـديها الـدول        فوخالصة القول،    - ٣٩
ــا     ــى حــل منازعاهت ــدرة احملكمــة عل  مبهامهــا ٢٠٠٥-٢٠٠٤وقــد اضــطلعت يف الفتــرة    .يف ق

 .وستسري بطبيعة احلال على نفس املنوال يف السنة القادمة .بعناية وحزمضائية الق
 

 تنظيم احملكمة -ثانيا  
 

 تشكيل احملكمة -ألف  
 درميونـ : شي جيويونغ؛ نائب الـرئيس    : الرئيس: التشكيل احلايل للمحكمة هو كالتايل     - ٤٠

روزالني هيغنـز، وغونزالو بـارا     فريشتني، و . عبد القادر كوروما، وفالدلن س    : راجنيفا؛ القضاة 
كوميـانس، وفرانشيسـكو ريزيـك، وعـون شـوكت اخلصـاونة، وتومـاس              . أرانغورين، وبيتر هــ   

 .بويرغنتال، ونبيل العريب، وهيساشي أووادا، وبرونو سيما، وبيتر تومكا، وروين أبراهام
) فرنســا(يف أعقــاب اســتقالة القاضــي جلــبري غيــوم ووخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض،  - ٤١

/  شـباط ١٥ انتخـب جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة، يف           ،٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١١اعتبارا من   
للفترة املتبقية من والية القاضي غيـوم الـيت سـتنتهي           ) فرنسا( السيد روين أبراهام     ٢٠٠٥فرباير  

 .٢٠٠٩فرباير / شباط٥يف 
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 قلـم احملكمـة فهـو       أمـا نائـب رئـيس     . ورئيس قلـم احملكمـة هـو السـيد فيليـب كـوفرور             - ٤٢
 . جاك أرنالديز-السيد جان 

ــرة لإلجــراءات    ٢٩ووفقــا للمــادة  - ٤٣  مــن النظــام األساســي، تشــكل احملكمــة ســنويا دائ
 :املستعجلة مكونة على النحو التايل

 األعضاء 
 شي جيويونغ  :الرئيس 
 راجنيفا. ر :نائب الرئيس 
 بويرغنتال.  تاخلصاونة، و. ش. بارا  أرانغورين، و ع. غ  :القضاة 
 العضوان املناوبان 
 أووادا. العريب و هـ. ن :القاضيان 

 وبعـد  ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ١١ويف أعقاب استقالة القاضي جلـبري غيـوم اعتبـارا مـن       - ٤٤
، أصــبحت دائــرة املســائل البيئيــة التابعــة  ٢٠٠٥أبريــل / نيســان٨االنتخابــات الــيت أجريــت يف 

 مـن النظـام األساسـي،    ٢٦ مـن املـادة   ١ عمال بـالفقرة  ١٩٩٣اليت أنشئت يف عام   وللمحكمة  
 :، مَشكَّلة على النحو التايل٢٠٠٦فرباير /واليت تنتهي واليتها بعضويتها احلالية يف شباط

 شي جيويونغ  :الرئيس 
 راجنيفا. ر :نائب الرئيس 
ســــيما، . العــــريب، وب. ريزيــــك، ون. كوميــــانس، و ف. هـــــ. ب  :القضاة 

 .تومكا .ب و
 مـن أجـل مـلء    ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط  ١٦وعقب عمليـة االنتخابـات الـيت أجريـت يف            - ٤٥

اسـتقالة القاضـي غيـوم، رئـيس الـدائرة املشـكلة ملعاجلـة القضـية املتعلقـة          املنصب الشاغر نتيجـة    
ــالرتاع احلــدودي   ــنن(ب ــدائرة مشــكلة كمــا يلــي  )النيجــر/ب ــرئيس: ، صــارت ال راجنيفــا؛ . ر: ال

 .بنونة. جباوي وم. م: القاضيان اخلاصانوأبراهام؛ .  وركوميانس،. هـ. ب: القاضيان
البوسـنة  (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا   ويف القضية املتعلقة   - ٤٦

، اختـارت البوسـنة واهلرسـك السـري إيليهـو لوترباخـت             )واهلرسك ضد صـربيا واجلبـل األسـود       
ويف . جلبل األسود السيد ميلينكـو كريتشـا قاضـيا خاصـا       قاضيا خاصا، بينما اختارت صربيا وا     
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ــاب اســتقالة الســري إ   ــارت البوســن   يأعق ة واهلرســك الســيد أمحــد حميــو    ليهــو لوترباخــت، اخت
 .خاصا قاضيا
ــيكوفو    - ٤٧ ــروع غابشـ ــة مبشـ ــية املتعلقـ ــاروس -ويف القضـ ــا( ناغيمـ ــلوفاكيا/هنغاريـ ، )سـ

قاضيا خاصـا، بعـد تنحيـة القاضـي     سكوبتشفسكي . اختارت سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج    
 .تومكا
مجهوريــة غينيــا ضــد مجهوريــة الكونغــو  (بـــأمحدو صــاديو ديــالو  ويف القضــية املتعلقــة  - ٤٨

، اختارت غينيا السيد حممد البجاوي قاضيا خاصـا، واختـارت مجهوريـة الكونغـو               )الدميقراطية
ويف أعقـاب اسـتقالة السـيد    . الدميقراطية السيد أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضـيا خاصـا         

 .البجاوي، اختارت غينيا السيد أمحد حميو قاضيا خاصا
؛ )صـربيا واجلبـل األسـود ضـد بلجيكـا         (مبشروعية استعمال القوة    ويف القضايا املتعلقة     - ٤٩

صــربيا واجلبــل (؛ )صــربيا واجلبــل األســود ضــد فرنســا (؛ )صــربيا واجلبــل األســود ضــد كنــدا (
ــا  ــا  صــر(؛ )األســود ضــد أملاني ــل األســود ضــد إيطالي ــل األســود ضــد   (؛ )بيا واجلب صــربيا واجلب

ــدا ــال    (؛ )هولن ــل األســود ضــد الربتغ ــة     (و ) صــربيا واجلب ــل األســود ضــد اململك صــربيا واجلب
، اختـارت صـربيا واجلبـل األسـود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضـيا خاصـا؛ ويف قضـايا                      )املتحدة

صـربيا واجلبـل    (و) بـل األسـود ضـد كنـدا       صـربيا واجل  ( و) صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكـا     (
، اختـارت بلجيكـا السـيد باتريـك دوينسـالغر قاضـيا خاصـا، واختـارت                )األسود ضـد إيطاليـا    

وشـارك  .  قاضـيني خاصـني    كندا السيد مارك اللوند، واختارت إيطاليا السيد جيورجيو غاجـا         
. اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة     هؤالء القضاة أثناء البت يف طلبات صربيا واجلبل األسود الراميـة إىل             

وفيمـا يتعلـق    . ، أشارت الربتغال أيضا إىل أهنا تعتزم تعيني قاض خاص         ٢٠٠٠مارس  /ويف آذار 
مبرحلــة اإلجــراءات املتعلقــة بالــدفوع االبتدائيــة، قــررت احملكمــة أال يشــارك القضــاة اخلاصــون  

ة مــن جنســيات الــذين اختــارهتم الــدول املــدعى عليهــا يف تلــك املرحلــة، مراعــاة لوجــود قضــا  
والحظت احملكمة أن هذا القرار ال حيكـم مسـبقا          . بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة احملكمة     

بأي حال من األحوال يف مسألة ما إذا كان القضـاة اخلاصـون سيشـاركون يف مراحـل الحقـة                   
 .من القضايا، إذا رفضت احملكمة الدفوع االبتدائية للدول املدعى عليها

ــ - ٥٠ ــة ويف القضـ ــو  ية املتعلقـ ــلحة يف أراضـــي الكونغـ ــطة املسـ ــو (باألنشـ ــة الكونغـ مجهوريـ
، اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة السـيد جـو فرهـوفن قاضـيا                 )الدميقراطية ضد أوغنـدا   

 .كاتيكا قاضيا خاصا. خاصا، واختارت أوغندا السيد جيمس ل
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كرواتيـا  (اجلماعية واملعاقبة عليهـا     بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة      ويف القضية املتعلقة     - ٥١
ــا الســيد بودســالف فوكــاس قاضــيا خاصــا،    )ضــد صــربيا واجلبــل األســود   ــارت كرواتي ، اخت

 .واختارت صربيا واجلبل األسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا
ويف القضــية املتعلقــة بتعــيني احلــدود البحريــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر          - ٥٢

، اختارت نيكاراغوا السيد جورجيو غاجا قاضيا خاصـا،         )نيكاراغوا ضد هندوراس  (الكارييب  
 .واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا

، اختـارت ليختنشـتاين     )ليختنشـتاين ضـد أملانيـا     (مبمتلكـات معينـة     ويف القضية املتعلقة     - ٥٣
 السـيد براونلـي، اختـارت ليختنشـتاين         ويف أعقـاب اسـتقالة    . السيد يان براونلـي قاضـيا خاصـا       

 أوغسـت  -وبعد أن تنحى القاضي سيما، اختارت أملانيا السـيد كـارل            . السري فرانكلن برمان  
 .فاليشهاور قاضيا خاصا

، اختــارت )نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا(بـــالرتاع الــربي والبحــري ويف القضــية املتعلقــة  - ٥٤
فـورتيي  . ، واختـارت كولومبيـا السـيد إيـف ل         نيكاراغوا السيد حممـد البجـاوي قاضـيا خاصـا         

 .قاضيا خاصا
، اختـارت بـنن السـيد حممـد بنونـة        )النيجـر /بنن(بـالرتاع احلدودي   ويف القضية املتعلقة     - ٥٥

 .قاضيا خاصا، واختارت النيجر السيد حممد البجاوي قاضيا خاصا
) ٢٠٠٢:  جديــدطلــب(باألنشــطة املســلحة يف أراضــي الكونغــو ويف القضــية املتعلقــة  - ٥٦

، اختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الســيد )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا(
دوغـار قاضـيا    . ر.   بيار مافونغو قاضيا خاصا، واختارت رواندا السـيد كريسـتوفر ج           -جان  
 .خاصا
ــة   - ٥٧ ــة يف فرنســا   ويف القضــية املتعلق ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــو  (ب ــة الكونغ ضــد مجهوري

وبعـد أن تنحـى     . إيف دو كارا قاضـيا خاصـا      -، اختارت مجهورية الكونغو السيد جان     )فرنسا
 .القاضي أبراهام، اختارت فرنسا السيد جلبري غيوم قاضيا خاصا

بـوالو بـاتو بـوتش، وميـدل روكـس،          /بالسيادة علـى بيـدرا برانكـا      ويف القضية املتعلقة     - ٥٨
دوغـار قاضـيا    . ر.  ماليزيـا السـيد كريسـتوفر ج       ؛ اختـارت  )سـنغافورة /ماليزيـا (وساوث ليدج   

 .قاضيا خاصاداو خاصا، واختارت ماليزيا السيد بيماراجو سرينيفاسا 
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 االمتيازات واحلصانات –باء  
أعضـاء احملكمـة يتمتعـون، لـدى     ”:  من النظام األساسي على مـا يلـي        ١٩تنص املادة      - ٥٩

 .“انات الدبلوماسيةمزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلص
وبــات القضــاة يف هولنــدا، إثــر تبــادل للرســائل بــني رئــيس احملكمــة ووزيــر اخلارجيــة،   - ٦٠

، يتمتعــون بصــفة عامــة بــذات االمتيــازات واحلصــانات      ١٩٤٦يونيــه  / حزيــران٢٦بتــاريخ 
J.C.I .(والتسهيالت املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين لدى جاللة ملكة هولندا 

207 201. , pp5.Acts and Documents No( .       وعـالوة علـى ذلـك، ووفقـا للشـروط املنصـوص
، بـات لـرئيس احملكمـة       ١٩٧١فربايـر   / شباط ٢٦عليها يف رسالة لوزير خارجية هولندا بتاريخ        

األسبقية من الناحية الربوتوكولية على رؤساء البعثات، مبـن فـيهم عميـد السـلك الدبلوماسـي،          
باشرة بعد الرئيس نائب رئيس احملكمة، مث متنح األسبقية الربوتوكوليـة بالتنـاوب             ويلي العميد م  

 ).٢١٣-٢٠٧، الصفحات املرجع نفسه(بني رؤساء البعثات وأعضاء احملكمة 
، املرجـع نفسـه    (١٩٤٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١١املـؤرخ   ) ١ (٩٠ومبوجب القرار    - ٦١

م املتحــدة االتفــاق املــربم مــع حكومــة  ، أقــرت اجلمعيــة العامــة لألمــ )٢١١-٢٠٦الصــفحات 
 : وأوصت مبا يلي١٩٤٦يونيه /هولندا يف حزيران

إذا كان قاض يقطن يف بلد آخر غري بلده كـي يكـون بصـورة دائمـة رهـن                   ’’  
إشــارة احملكمــة، فينبغــي أن متــنح لــه االمتيــازات واحلصــانات الدبلوماســية خــالل فتــرة 

 ، “إقامته هناك
 وبأنه 
 القضاة كل التسهيالت ملغادرة البلد الذي قد يوجـدون فيـه،            ينبغي أن مينح  ”  

كمــا ينبغــي أن .  مــن أجــل دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه احملكمــة جلســاهتا ومغادرتــه
يتمتعوا يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون هبـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمارسـة مهـامهم،                      

ا تلــك البلــدان للمبعــوثني   جبميــع االمتيــازات واحلصــانات والتســهيالت الــيت متنحهــ     
 .“الدبلوماسيني

ويتضمن القرار نفسـه توصـية تـدعو الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة إىل االعتـراف                     - ٦٢
وقد صـدرت جـوازات املـرور    . جبواز مرور األمم املتحدة الذي تصدره احملكمة للقضاة وقبوله 

صــدرها األمانــة العامــة وهــي تشــبه يف شــكلها جــوازات املــرور الــيت ت. ١٩٥٠هــذه منــذ عــام 
 .لألمم املتحدة
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 من النظام األساسي للمحكمة علـى       ٣٢ من املادة    ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة       - ٦٣
 .“من الضرائب كافة] اليت يتلقاها القضاة[تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات ”أنه 
 

 اختصاص احملكمة - ثالثا 
 تاختصاص احملكمة يف قضايا املنازعا -ألف  

، كانــت الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة البــالغ عــددها  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٣١يف  - ٦٤
 . دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة١٩١
) العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات    (وأصدرت مخس وستون دولة حلـد اآلن إعالنـات          - ٦٥

 ٣٦ مـن املـادة      ٥ و   ٢تني  تقر فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة علـى النحـو املتـوخى يف الفقـر             
ــاراغواي    : وهــي. مــن النظــام األساســي  ــدا وب أســبانيا وأســتراليا وإســتونيا وأوروغــواي وأوغن

وباكســتان وبربــادوس والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا وبوتســوانا وبولنــدا وبــريو وتوغــو    
وفاكيا واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجورجيــا والــدامنرك وســل       

والســنغال وســوازيالند والســودان وســورينام والســويد وسويســرا وصــربيا واجلبــل األســود         
 بيســاو وغينيــا والفلــبني وفنلنــدا وقــربص والكــامريون وكمبوديــا -والصــومال وغامبيــا وغينيــا 

 ةوكندا وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا ولكسمربغ وليربيا وليختنشـتاين وليسـوتو ومالطـ          
يرلنـدا الشـمالية    أ واملكسـيك ومـالوي واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و             ومدغشقر ومصر 

وموريشـــيوس ونـــاورو والنـــرويج والنمســـا ونيجرييـــا ونيكـــاراغوا ونيوزيلنـــدا وهـــاييت واهلنـــد 
وســترد نصــوص اإلعالنــات الــيت أودعتــها  . وهنــدوراس وهنغاريــا وهولنــدا واليابــان واليونــان 

ع الثـاين مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـة حلوليـة حمكمـة                   الدول املذكورة أعاله، يف الفـر     
 .العدل الدولية

وسيتضمن الفرع الثالث من الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـة حلوليـة حمكمـة العـدل                     - ٦٦
ويف الوقـت الـراهن     . الدولية قوائم املعاهدات واالتفاقيـات الـيت تـنص علـى اختصـاص احملكمـة              

 مـن االتفاقيـات     ١٦٠ه االتفاقيات املتعددة األطراف وحـوايل        من هذ  ١٠٠يسري مفعول حنو    
وباإلضافة إىل ذلك، يشمل اختصاص احملكمـة املعاهـدات أو االتفاقيـات السـارية الـيت                . الثنائية

 مــن النظــام األساســي ٣٧املــادة (تقضــي بإحالــة الرتاعــات إىل حمكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة  
 ).حملكمة العدل الدولية
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 صاص احملكمة يف قضايا اإلفتاءاخت -باء  
اجلمعية العامة وجملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي      (باإلضافة إىل هيئات األمم املتحدة       - ٦٧

، يـؤذن حاليـا للمنظمـات       )واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنة املؤقتة التابعة للجمعيـة العامـة         
 :ة ضمن نطاق أنشطتهاالتالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئ

 منظمة العمل الدولية؛ 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 
 منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
 منظمة الصحة العاملية؛ 
 البنك الدويل؛ 
 املؤسسة املالية الدولية؛ 
 املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 
 النقد الدويل؛صندوق  
 االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
 املنظمة البحرية الدولية؛ 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
 .يةالوكالة الدولية للطاقة الذر 

وســـترد قائمـــة بالصـــكوك الدوليـــة الـــيت تـــنص علـــى اختصـــاص احملكمـــة يف إصـــدار   - ٦٨
ــة حمكمــة العــدل       ـــمقبلة حلولي ــع مــن الطبعــة الـــ ـــصل الراب ـــفتاوى، يف الفــرع األول مــن الفـ الـ

 .الدولية
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 عمل احملكمةأسلوب  -رابعا  
 جلان احملكمة -ألف  

 :يسري أداء مهامها اإلدارية على النحو اآليتتتشكل اللجان اليت تنشئها احملكمة لت - ٦٩
، ونائـب رئـيس احملكمـة       )رئيسـا (وتضم رئيس احملكمة    : جلنة اإلدارة وامليزانية   )أ( 

 .ونة وبيورغنتالصاوالقضاة كوروما وفرييشتني وكوميانس واخل
ــة العالقـــات )ب(  ــارا  : جلنـ ــاة بـ ــاونة   -وتضـــم القضـ ــورين وريزيـــك واخلصـ أرانغـ

 .وأووادا
، وكوميـــانس وريزيـــك  )رئيســـا(وتضـــم القضـــاة كورومـــا   : نـــة املكتبـــة جل )ج( 

 .وبويرغنتال وتومكا
ــع      )د(  ــرئيس، وعضــويتها مفتوحــة أمــام مجي ــة احلوســبة الــيت يرأســها نائــب ال  جلن

 . املهتمنيأعضاء احملكمة
 كهيئة دائمـة، مـن القضـاة        ١٩٧٩وتتكون جلنة الالئحة، اليت شكلتها احملكمة يف عام          - ٧٠

 .، والعريب وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام)رئيسة(هيغرت 
 

 قلم احملكمة –باء  
حمكمــة العــدل الدوليــة هــي اهليئــة الرئيســية الوحيــدة بــاألمم املتحــدة الــيت متلــك إدارة    - ٧١

. وقلـم احملكمـة هـو اجلهـاز اإلداري الـدائم للمحكمـة            ).  من امليثـاق   ٩٨انظر املادة   (خاصة هبا   
 مـن   ٢٩ إىل   ٢٢وال سيما املواد    ( للمحكمة والئحتها دور هذا اجلهاز       وحيدد النظام األساسي  

وحيــث أن احملكمــة هيئــة قضــائية ومؤسســة دوليــة يف الوقــت نفســه، فــإن دور قلــم  ). الالئحــة
قلـم عمـل قضـائي      الفعمـل   . احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانـة دوليـة معـا            

ــة   ودبلوماســي مــن جهــة، ومياثــل مــن جهــة    ــة واملالي ــة واإلداري أخــرى عمــل اإلدارات القانوني
قلـم بنـاء علـى      الوحتدد احملكمة تنظيم    . وإدارات خدمة املؤمترات واإلعالم يف أي منظمة دولية       

، بينمــا تتحــدد مهامــه بتعليمــات يصــدرها رئــيس قلــم احملكمــة وتقرهــا   همقترحــات مــن رئيســ
ــة  ــان (احملكمـ ــة،  الفقرتـ ــادة ٣  و٢الالئحـ ــة  . )٢٨ مـــن املـ ــات املتعلقـ ــد وضـــعت التعليمـ وقـ
ــم ــرين األول  بقلـ ــة يف تشـ ــوبر /احملكمـ ــرد اهل. ١٩٤٦أكتـ ــة    ويـ ــم احملكمـ ــي لقلـ ــل التنظيمـ يكـ
 .٢٥ الصفحة يف
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قلـم  ال، أو يعينـهم رئـيس       هقلم بناء علـى اقتراحـات مـن رئيسـ         الوتعني احملكمة موظفي     - ٧٢
ويعــني رئــيس قلــم .  العامــةفئــة اخلــدماتوظفي مبوافقــة رئــيس احملكمــة حينمــا يتعلــق األمــر مبــ 

وحتـدد شـروط العمـل يف النظـام         . احملكمة املوظفني العاملني علـى أسـاس عقـود قصـرية األجـل            
وبصـفة عامـة   ).  من الئحة احملكمـة ٢٨انظر املادة (األساسي للموظفني الذي اعتمدته احملكمة  

ــع هبــا أعضــ       ــيت يتمت ــازات واحلصــانات ال ــذات االمتي ــم احملكمــة ب ــع موظفــو قل ــات يتمت اء البعث
كمـــا يتمتعـــون مـــن حيـــث مركـــزهم وأجـــورهم . الدبلوماســـية مـــن نفـــس الرتبـــة يف الهـــاي

مانــة العامــة يف الفئــات أو   بــنفس احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا موظفــو األ     التقاعديــة ومعاشــاهتم 
 .املعادلة الرتب
وشهد حجم العمل بقلم احملكمة، على مدى السنوات اخلمس عشرة األخـرية، زيـادة               - ٧٣
ــادة الكــبرية يف عــدد     كــب ــدة، وذلــك بســبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات اجلدي رية ب

 .القضايا املعروضة على احملكمة
انظــر الفقــرة  (٢٠٠٥-٢٠٠٤واعتبــارا إلحــداث وظيفيــتني أمنيــتني يف فتــرة الســنتني   - ٧٤
لنحـو   موظفـا وذلـك علـى ا   ٩٨، فإن مالك موظفي قلم احملكمة يبلـغ جمموعـه اآلن    ) أعاله ٢٨
 موظفـا يشـغلون وظـائف دائمـة     ٣٣منـهم  ( موظفا من فئة اإلداريني أو رتب أعلى        ٤٥: التايل
 يشـغلون   ٥١منـهم   ( موظفـا مـن فئـة اخلـدمات العامـة            ٥٣ ، و ) يشغلون وظائف مؤقتـة    ١٢ و

 ). يشغالن وظيفتني مؤقتتني٢وظائف دائمة و
أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة، فـإن      تعزيز فعالية قلم احملكمة ووفقا لآلراء الـيت      لزيادة  و - ٧٥

 .نظام لتقييم أداء موظفي قلم احملكمةيعمل حاليا على وضع القلم 
 

 رئيس قلم احملكمة ونائبه  
رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصل العادية بـني احملكمـة واخلـارج، ويتـوىل علـى وجـه                    - ٧٦

وثائق الالزمة مبوجـب النظـام      اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة ال       
األساسي للمحكمة أو الئحتها؛ ويعد جـدوال عامـا جبميـع القضـايا ويـدوهنا ويرقمهـا حسـب                   
الترتيب الذي ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق اليت رفعت هبا الـدعاوى أو الـيت طلبـت مبوجبـها                    

ا يتــوىل مســؤولية فتــاوى؛ وحيضــر شخصــيا أو ميثلــه نائبــه يف جلســات احملكمــة ودوائرهــا، كمــ
إعداد حماضر تلك اجللسات؛ ويتخذ الترتيبات الالزمة لتوفري ما قد حتتاجه احملكمـة مـن ترمجـة                 

ــرمسيتني    ــها ال ــة أو شــفوية إىل لغــيت عمل ــةالالفرنســية وا(حتريري أو التأكــد مــن ســالمة  ) نكليزي
ــال        ــها فضـ ــادرة عنـ ــر الصـ ــاوى واألوامـ ــة والفتـ ــام احملكمـ ــع أحكـ ــع مجيـ ــة؛ ويوقـ ــن الترمجـ عـ

جلساهتا؛ وهو مسـؤول عـن إدارة قلـم احملكمـة وعـن أعمـال مجيـع اإلدارات والشـعب                     حماضر
 مبا يف ذلك احلسابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول هبـا يف األمـم                     ،التابعة له 
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املتحدة؛ ويساعد يف تعهد العالقات اخلارجية للمحكمـة، والسـيما مـع أجهـزة األمـم املتحـدة                  
ــة و ــدول ويف ميــ  األخــرى مــع املنظمــات الدولي اإلعــالم فيمــا يتعلــق بأنشــطة احملكمــة   ادين وال

؛ وأخـريا، يكـون     )الصحفية وما إىل ذلك   نشرات  املنشورات الرمسية للمحكمة وال   (ومنشوراهتا  
قيِّما على أختام ودمغات احملكمة وحمفوظاهتا وأي حمفوظـات أخـرى تكـون يف عهـدة احملكمـة                   

 ).فوظات حمكمة نورمربغمبا يف ذلك حم(
ويقـوم مقامـه يف غيابـه؛ وقـد         مسـاعدة رئـيس القلـم       نائب رئـيس قلـم احملكمـة        يتوىل  و - ٧٧

 مسـؤوليات إداريـة أوسـع نطاقـا، مبـا يف ذلـك اإلشـراف املباشـر                  ١٩٩٨عهدت إليه منـذ عـام       
 .على ُشعب احملفوظات واحلوسبة واملساعدة العامة

، نفــس املعاملــة الــيت ختــول لرؤســاء قــوم مقامــهعنــدما ي، هنائبــلوختــول لــرئيس القلــم و - ٧٨
 .  أعاله٦٠البعثات الدبلوماسية يف الهاي، عمال بالرسائل املتبادلة املذكورة يف الفقرة 

 
 الُشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة  
 إدارة الشؤون القانونية  

ــة الفنيــ      - ٧٩ ــة   تتكــون هــذه اإلدارة مــن ســبعة مــوظفني مــن الفئ ة وموظــف واحــد مــن فئ
ــة داخــل قلــم احملكمــة     وتتمثــل . اخلــدمات العامــة، وهــي مســؤولة عــن مجيــع الشــؤون القانوني

وتتـوىل إعـداد    . مهمتها علـى وجـه التحديـد يف مسـاعدة احملكمـة علـى أداء وظائفهـا القضـائية                  
حماضــر جلســات احملكمــة وتعمــل بوصــفها أمانــة للجــان الصــياغة الــيت تعــد مســودات قــرارات 

وتضـطلع بـالبحوث يف جمـال القـانون     . كمة، كما تعمـل أيضـا بوصـفها أمانـة جلنـة الالئحـة          احمل
ــة الســابقة، وتعــد دراســات ومــذكرات       ــة واإلجرائي ــدرس القــرارات القانوني ــدويل، حيــث ت ال

وتقــوم كــذلك بإعــداد مجيــع املراســالت  . للمحكمــة ولــرئيس قلــم احملكمــة حســب االقتضــاء  
فيهــا، وبصــفة أعــم، املراســالت الدبلوماســية ذات الصــلة بتطبيــق  املتصــلة بالقضــايا قيــد النظــر 

واإلدارة . النظام األساسي للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بـالتوقيع عليهـا           
وأخريا، ميكن استشـارة هـذه اإلدارة       .  مسؤولة أيضا عن رصد اتفاقات املقر مع البلد املضيف        

 .علقة بشروط عمل موظفي قلم احملكمةيف مجيع املسائل القانونية املت
قانونيـة، مـن الفئـة الفنيـة،       الشـؤون   للوأحلقت باإلدارة أيضا جمموعـة مـن مخسـة كتبـة             - ٨٠

 .مهمتهم القيام بأحباث قانونية بطلب من أعضاء احملكمة
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 إدارة الشؤون اللغوية  

فئـة اخلـدمات     موظفا من الفئة الفنية وموظـف واحـد مـن            ١٨تتكون هذه اإلدارة من      - ٨١
وتشـمل هـذه    . العامة، وتتوىل مسؤولية ترمجة الوثائق إىل اللغـتني الـرمسيتني للمحكمـة ومنـهما             

ــة يف القضــايا    ــذكرات املقدم ــائق امل ــائل الوث ــراف،     ، والرس ــدول األط ــن ال ــواردة م األخــرى ال
مـن   احملكمة وفتاواهـا وأوامرهـا ومـا يتصـل بـذلك              وأحكام ،واحملاضر احلرفية جللسات احملكمة   

مسودات ووثـائق عمـل، ومالحظـات القضـاة وحماضـر جلسـات احملكمـة واللجـان، والتقـارير                   
الداخلية واملالحظات والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيهـا رئـيس احملكمـة             

. ، ومـا إىل ذلـك      العامـة   والتقارير والرسائل املوجهة إىل األمانة     ،والقضاة أمام اهليئات اخلارجية   
لالجتماعــات الــيت يعقــدها رئــيس احملكمــة الشــفوية تــوفر هــذه اإلدارة خــدمات الترمجــة كمــا 

 .وأعضاؤها يف جلسات سرية أو علنية مع وكالء األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني
، قلـت االسـتعانة بـاملترمجني       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ونتيجة لنمـو اإلدارة منـذ فتـرة السـنتني              - ٨٢

ــ.  اخلــارجيني إىل حــد كــبري   ــان إىل املســاعدة      بي ــاك حاجــة يف بعــض األحي ــزال هن ــه ال ت د أن
كمـا ال تـزال مثـة حاجـة         . اخلارجية يف الترمجـــة التحريرية وال سيما بالنسـبة جللسـات احملكمـة           

 .خارجيني بشكل منتظم، وخاصة بالنسبة جللسات احملكمة ومداوالهتاشفويني إىل مترمجني 
 

 إدارة شؤون اإلعالم  
واحـدة  يتقاسـم موظفـان   (ة، اليت تتكون من موظفني اثنني مـن الفئـة الفنيـة    هذه اإلدار  - ٨٣

وموظـف مـن فئـة اخلـدمات        ) حيث يعمل كل واحد منهما نصف الوقت      من هاتني الوظيفتني    
وتتمثــل مهامهــا يف إعــداد مجيــع . دورا هامــا يف العالقــات اخلارجيــة للمحكمــةتــؤدي العامــة، 

وال سـيما التقريـر السـنوي    (ن معلومات عامـة عـن احملكمـة     الوثائق أو أجزاء الوثائق اليت تتضم     
ــائق األمــم      املقــدم مــن ا  ــة العامــة، واألجــزاء املتعلقــة باحملكمــة يف خمتلــف وث حملكمــة إىل اجلمعي
ــدة، و ــةاملتحـ ــور احلوليـ ــة إىل اجلمهـ ــائق املوجهـ ــيم   )، والوثـ ــة لتعمـ ــات الالزمـ ــاذ الترتيبـ ؛ واختـ

يت تصــدر عــن احملكمــة؛ وتشــجيع الصــحافة واإلذاعــة  املنشــورات املطبوعــة والوثــائق العامــة الــ 
وال ســيما عــن طريــق إعــداد   (والتلفزيــون ومســاعدهتا يف إعــداد تقــارير عــن أعمــال احملكمــة    

؛ والــرد علــى مجيــع طلبــات املعلومــات املتعلقــة باحملكمــة؛ وإبقــاء أعضــاء   )الصــحفيةالنشــرات 
نترنـت بشـأن القضـايا املعروضـة        احملكمة على علم مبا تنشره الصحافة أو يظهـر علـى شـبكة اإل             

ــن          ــك م ــة وغــري ذل ــة للمحكم ــا؛ وتنظــيم اجللســات العلني ــيت حيتمــل رفعه ــة أو ال ــى احملكم عل
 .املناسبات الرمسية مبا يف ذلك عدد وفري من الزيارات
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 فنيةالُشعب ال  
 شعبة شؤون املوظفني  

فئـة اخلـدمات   تضطلع هذه الشـعبة املؤلفـة مـن موظـف مـن الفئـة الفنيـة وموظـف مـن              - ٨٤
ختطـيط وتنفيـذ تعـيني    : العامة مبهام شىت تتعلـق بـإدارة شـؤون املـوظفني وتنظيمهـا، ومـن ذلـك              

وحتـرص يف إدارهتـا لشـؤون املـوظفني       . املوظفني وتنسيبهم وترقيتهم وتدريبهم وإهنـاء خدمتـهم       
ــن النظــامني األساســي           ــا يســري م ــة، وم ــم احملكم ــوظفي قل ــام األساســي مل ــد بالنظ ــى التقي عل

ــة التوظيــف، تعــد الشــعبة اإلعالنــات عــن    . داري ملــوظفي األمــم املتحــدة واإل ويف إطــار عملي
الشواغر، وتستعرض الطلبـات، وترتـب إلجـراء املقـابالت املهيكلـة الختيـار املرشـحني، وتعـد                  

واإلرشـاد للمـوظفني    والتوجيـه   عروض العمل للمرشحني الناجحني، وتتـوىل دورات التعريـف          
بة إدارة ورصـــد اســـتحقاقات املـــوظفني وامتيـــازاهتم واالضـــطالع  كمـــا تتـــوىل الشـــع. اجلـــدد

صـلة مـع مكتـب إدارة املـوارد البشـرية و الصـندوق        قـيم ال  باإلجراءات اإلدارية ذات الصلة، وت    
 .املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 
 الشعبة املالية  

ية وثالثة موظفني من فئة اخلـدمات       تتكون هذه الشعبة من موظفني اثنني من الفئة الفن         - ٨٥
إعـداد  : وتتضمن مهامها املالية يف مجلـة أمـور مـا يلـي           . العامة وهي مسؤولة عن الشؤون املالية     

امليزانية؛ واحملاسبة املالية وإعداد التقـارير املاليـة؛ وأعمـال الشـراء وجـرد املوجـودات؛ وتسـديد                  
/ البــدالت( املتعلقــة بكشــوف املرتبــات الفــواتري للباعــة؛ وإعــداد كشــوف املرتبــات والعمليــات

 .والسفر) أجور العمل اإلضايف
 

 شعبة املنشورات  
إعــداد تتكــون هــذه الشــعبة مــن ثالثــة مــوظفني مــن الفئــة الفنيــة، وهــي مســؤولة عــن    - ٨٦

املخطوطات وتصحيح التجارب املطبعية اخلاصـة هبـا ودراسـة تقـديرات تكلفتـها واختيـار دور          
تقـــارير األحكـــام ) أ: ( للمحكمـــة التاليـــةتعلـــق باملنشـــورات الرمسيـــةالطباعـــة، وذلـــك فيمـــا ي

؛ )سـابقا “ السلسـلة جـيم  ”(املذكرات واملرافعات الشفوية والوثـائق   ) ب(والفتاوى واألوامر؛   
كما تتوىل املسـؤولية عـن خمتلـف املنشـورات األخـرى وفقـا              . احلوليات) د(الببليوغرافيا؛  ) ج(

وهـو كتيـب عـن احملكمـة موجـه       “ الكتـاب األزرق  ”(احملكمة  لتعليمات احملكمة أو رئيس قلم      
تشـكيل  (“ الكتـاب األبـيض  ”، و“مذكرات معلومات أساسية عـن احملكمـة   ”، و )إىل اجلمهور 

وعــالوة علــى ذلــك، وبـالنظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجيــة لطبــع  ). احملكمـة وقلــم احملكمــة 
قـود مــع دور الطباعـة وإبرامهــا   منشـورات احملكمـة، فــإن الشـعبة مســؤولة أيضـا عـن إعــداد الع     
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لالطـالع علـى منشـورات احملكمـة انظـر الفصـل            .  (وتنفيذها، مبا يف ذلك مراقبة مجيع الفواتري      
 ).الثامن أدناه

 
  مكتبة احملكمة–شعبة الوثائق   

تمثل املهمة الرئيسية هلذه الشعبة، املكونة مـن مـوظفني اثـنني مـن الفئـة الفنيـة وثالثـة                    ت - ٨٧
دمات العامة، يف اقتناء وحفظ وتصنيف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون الـدويل،                 من فئة اخل  

وتعمـل بتعـاون وثيـق مـع        . فضال عن املنشورات الدوريـة وغـري ذلـك مـن الوثـائق ذات الصـلة               
املـواد غـري املدرجــة يف   تقـتين للمحكمــة  مكتبـة قصـر الســالم التابعـة ملؤسسـة كــارنيجي؛ كمـا      

 .اء على طلبفهرس مكتبة كارنيجي، بن
أجهزهتـا الرئيسـية وتتـوىل      وثـائق   منشـورات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك            أيضا  وتتلقى   - ٨٨

االقتضـاء  وتقـوم بإعـداد ببليوغرافيـات ألعضـاء احملكمـة حسـب             . فهرستها وتصنيفها وحتديثها  
تعمـل علـى حـل مشـكلة        كمـا   و. وتعد ببليوغرافيـا سـنوية جبميـع املنشـورات املتعلقـة باحملكمـة            

ــرمجني  عــ ــة بالنســبة للمت ــة املرجعي ــوفر اخلدم أجنــع بأســاليب األخــذ وتســعى الشــعبة إىل  . دم ت
 .ت اجلديدة تدرجييالتكنولوجياإدخال اسيما عن طريق  يف القيام مبهامها، والوأحدث 

 
 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع  

ــة ومخســة مــوظفني     - ٨٩ ــة الفني ــة تتكــون هــذه الشــعبة مــن موظــف واحــد مــن الفئ  مــن فئ
اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصـنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق الصـادرة عـن                  

وتشـمل مهـام   . احملكمة أو الواردة إليهـا، وعـن إحضـار أي مـن هـذه الوثـائق بنـاء علـى طلـب          
هــذه الشــعبة بصــفة خاصــة إعــداد فهــرس مســتكمل للمراســالت الصــادرة والــواردة وجلميــع    

والعمـل جـار إلجنـاز مهمـة التشـغيل اآليل إلدارة امللفـات           . رمسية وغري الرمسيـة   الوثائق املدونة ال  
 .وحتديد وضعها وإمتام املرحلة األخرية من التشغيل اآليل للشعبة وحوسبتها

وتتــوىل الشــعبة أيضــا إرســال املنشــورات الرمسيــة إىل األعضــاء يف األمــم املتحــدة وإىل   - ٩٠
سـؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت            مب أيضـا    طلع  وتض. املؤسسات واألفراد العديد من   

 .يتخذ بعضها طابعا سريا للغاية، وتتوىل توزيعها وحفظها
 

 شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ  
من موظف واحد من الفئة الفنيـة وتسـعة مـوظفني مـن فئـة      املكونة تتوىل هذه الشعبة،   - ٩١

خلاصــة بقلــم احملكمــة واستنســاخ النصــوص املطبوعــة اخلــدمات العامــة، مجيــع أعمــال الطباعــة ا
 .االقتضاء عند
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وإضافة إىل املراسالت الفعلية، تتوىل الشعبة بصفة خاصة مسؤولية طباعـة واستنسـاخ              - ٩٢
ترمجـات املـذكرات اخلطيـة ومرفقاهتـا، واحملاضـر احلرفيـة للجلسـات وترمجاهتـا،                : الوثائق التالية 

. م واألحكام والفتـاوى واألوامـر وترمجـات آراء القضـاة          وترمجات مذكرات القضاة وتعديالهت   
ــك    ــى ذلـ ــالوة علـ ــطلع وعـ ــعبة  تضـ ــذه الشـ ــؤولية فحـــص  مبهـ ــادة   سـ ــع وإعـ ــائق واملراجـ الوثـ

 .وتصفيفها قراءهتا
 

 كتبة القضاة  
. يضطلع الكتبة اخلمسة عشر املخصصون للقضـاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب               - ٩٣

طباعــة املــذكرات والتعــديالت واآلراء وكــذلك مجيــع رســائل  وكقاعــدة عامــة، يتــوىل الكتبــة  
 يف املـذكرات واآلراء ويقـدمون   ةكما يدققون صحة املراجع الـوارد     . القضاة والقضاة اخلاصني  

 .مساعدات أخرى عند احلاجة
 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات  
ة الفنيــة تتــوىل ُشــعبة تكنولوجيــا املعلومــات، الــيت تتكــون مــن موظــف واحــد مــن الفئــ  - ٩٤

وثالثــة مــوظفني مــن فئــة اخلــدمات العامــة، مســؤولية ضــمان الكفــاءة يف اســتعمال تكنولوجيــا 
وهي مكلفة بإدارة الشبكات احمللية باحملكمـة وسـري         . املعلومات وتطويرها باستمرار يف احملكمة    

جلديـدة  كما تتوىل مسؤولية تنفيذ املشاريع ا     . عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنية األخرى     
املتعلقة بالرباجميات واملعدات احلاسوبية، وتساعد مستخدمي احلاسـوب وتتـوىل تدريبـهم علـى              

وأخــريا، تتــوىل ُشــعبة تكنولوجيــا املعلومــات مســؤولية  . مجيــع جوانــب تكنولوجيــا املعلومــات 
 .إنشاء وإدارة موقع حمكمة العدل الدولية على شبكة اإلنترنت

 
 شعبة املساعدة العامة  

 ، اليت تتكون من تسعة مـوظفني مـن فئـة اخلـدمات العامـة              ،تقدم ُشعبة املساعدة العامة    - ٩٥
املساعدة العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيما يتعلق خبدمات السـعاة والنقـل               

 .كما تتوىل مسؤولية األمن. واالستقبال واهلاتف
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رئيس قلم احملكمة، أمني عام مساعد
 ٦-مساعد إداري، ع

الشعب التقنية

٤-شؤون املوظفني، ف/موظف أقدم لشؤون اإلدارة
 ٥-مساعد إداري، ع

 املوظفنيشؤون/ اإلدارةموظف أقدم لشؤون

٢-نائب رئيس قلم احملكمة، مد
 ٥-مساعد إداري، ع

*٥-كاتب أقدم، ع
 *٥-كاتب أقدم، ع
 *٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع

 

.٦-مع بدل وظيفة خاص لرتبة ع  *  

 ٢-رئيس الشعبة، ف
 ٦- نظم، عيرمد

مساعد شؤون 
 ٦-اإلنترنت، ع

ي دعم أخصائ
 ٤-الربامج، ع

 ٣-رئيس الشعبة، ف
 ٦-مشرف نظم، ع

مساعد جتهيز النصوص، 
 ٥-ع

 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع

 ٤-ل طابع، عخمتز
 ٤-خمتزل طابع، ع

 ٤-كاتب استنساخ، ع

 ٤-رئيس الشعبة، ف
أمني مكتبة معاون، 

 ٢-ف
 ٥- عتبة،كاتب مك

كاتب قاعة مطالعة، 
 ٥-ع

كاتب أرشيف ومراجع، 
 ٤-ع

 ٤-سائق، ع/منسق
كاتب /نائب املنسق

 ٣-تسجيل، ع
 ٣-موظف استقبال، ع
 ٣-موظف استقبال، ع

 ٣-حارس، ع
 ٣-ارس، عح

 ٢-ساع، ع
 ٥-حارس، ع
 ٥-حارس، ع

٤-رئيس الشعبة، ف
 ٣-موظف ثان، ف
مصحح، /معد نسخ

 ٢-ف

 ٣-رئيس الشعبة، ف
 ٧-نائب الرئيس، ع

 ٥-مفهرس، ع
-مساعد حمفوظات، ع

٥ 
 ٥-كاتب توزيع، ع
 ٥-كاتب توزيع، ع

 ٥-أمني أول، ف
موظف شؤون إعالم، 

  ٢-ف
 :وظيفة لفترة السنتني

 ٤-، عمساعد إداري

 ٤-رئيس الشعبة، ف
موظف مايل معاون، 

 ٢-ف
شؤون إدارة املرتبات، 

 ٥-كاتب، ع
٥-كاتب مشتريات، ع

/ كاتب إدخال البيانات
 ٣-الطلبات، ع

أمني قانوين رئيسي،
 ١-مد

 ٥-أمني أول، ف
 ٤-أمني، ف
 ٤-أمني، ف

 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف
 ٥-مساعد إداري، ع

 
 ٢-كاتب، ف
 ٢-كاتب، ف
 ٢-كاتب، ف
 ٢-كاتب، ف
 ٢-كاتب، ف

 ٥-أمني أول، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٣-مترجم حتريري، ف
 :وظائف لفترة السنتني

- مترمجني حتريريني، ف٣
٤ 
- مترمجني حتريريني، ف٩
٣

باعة االختزال والط
احملفوظات والفهرسة مكتبة احملكمة احلوسبة املساعدة العامة واالستنساخ

 الشؤون القانونية الشؤون اللغوية اإلعالم املالية املنشورات والتوزيع

 كتبة القضاة

نائب رئيس قلم احملكمة

 رئيس قلم احملكمة
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 املقر -جيم  
؛ لكن ذلك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد جلسـاهتا          )هولندا(يوجد مقر احملكمة يف الهاي       - ٩٦

 مــن ٢٢ مــن املــادة ١الفقــرة (ومزاولــة مهامهــا يف أي مكــان آخــر عنــدما تــرى ذلــك مناســبا  
 ). من الئحة احملكمة٥٥النظام األساسي للمحكمة؛ املادة 

 املكاتــب الــيت كانــت تشــغلها يف الســابق   وتشــغل احملكمــة يف قصــر الســالم بالهــاي   - ٩٧
حمكمة العدل الدولية الدائمة باإلضافة إىل جناح جديـد أنشـئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا ومت            

ــام   ــد إضــافة إىل عــدد مــن املكاتــب      . ١٩٧٨افتتاحــه يف ع ــاح اجلدي ــتح ملحــق للجن كمــا افت
 .١٩٩٧اجلديدة يف الطابق الثالث لقصر السالم يف عام 

، أُبــرم اتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومؤسســة كــارنيجي  ١٩٤٦فربايــر /باط شــ٢١ويف  - ٩٨
وأقـرت اجلمعيـة   . املسؤولة عن إدارة قصر السالم، حيدد شروط اسـتخدام احملكمـة هلـذه املبـاين           

 / كـــانون األول١١املـــؤرخ ) ١ -د  (٨٤العامـــة لألمـــم املتحـــدة ذلـــك االتفـــاق يف قرارهـــا  
ــدة ت  ١٩٤٦ديســمرب  ــدفع    . عــديالت، وخضــع فيمــا بعــد لع ــى أن ت ــنص ذلــك االتفــاق عل وي

ــراهن    ــنوية تبلـــغ يف الوقـــت الـ ــامهة سـ ــارنيجي مسـ ــة كـ  مـــن دوالرات ٢ ٣٢٥ ٤٠٠ملؤسسـ
 .الواليات املتحدة

 
 متحف احملكمة -دال  

ــان، يف        - ٩٩ ــويف عنـ ــيد كـ ــعادة السـ ــاحب السـ ــدة، صـ ــم املتحـ ــام لألمـ ــني العـ ــتح األمـ افتـ
وغريهــا مــن املؤسســات املتخــذة مــن (دوليــة ، متحــف حمكمــة العــدل ال١٩٩٩مــايو /أيــار ١٧

 .الواقع يف اجلناح اجلنويب من مبىن قصر السالم) قصر السالم مقرا هلا
، “الســالم مــن خــالل إقامــة العــدل”وتقــدم معروضــات املتحــف حملــة عــن موضــوع   -١٠٠

؛ ١٩٠٧ و ١٨٩٩وتسلط األضـواء علـى تـاريخ مـؤمتري الهـاي للسـالم املعقـودين يف عـامي           
شاء حمكمة التحكيم الدائمة يف ذلك الوقت؛ وما أعقـب ذلـك مـن بنـاء قصـر السـالم               وعلى إن 

ــة؛ وكــذلك إنشــاء و    ــة الدولي ــرا للعدال ــة الدائمــة   ســري عمــل  بوصــفه مق حمكمــة العــدل الدولي
عـدة معروضـات تسـتعرض مـيالد األمـم املتحـدة؛ واحملكمـة، وقلـم احملكمـة؛                  (واحملكمة احلالية   

راهن؛ والدول اليت ينتمي إليها القضاة والدول اليت أقامـت دعـاوى؛      وهيئة احملكمة يف الوقت ال    
وإجراءات احملكمـة؛ والـنظم القانونيـة العامليـة؛ واالجتـهاد القضـائي للمحكمـة؛ والشخصـيات                 

 .)البارزة اليت زارت احملكمة
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 العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة -خامسا  
 قضـية منازعـات معروضـة علـى احملكمـة،           ٢١ خالل الفترة املستعرضـة، كانـت هنـاك        -١٠١

 . منها كذلك١١وال تزال 
تعـيني احلـدود البحريـة      : وخالل هذه الفترة، عرضت على احملكمة قضـية جديـدة هـي            -١٠٢

 .)رومانيا ضد أوكرانيا(يف البحر األسود 
ــةوعقــدت احملكمــة جلســات ع  -١٠٣ باألنشــطة املســلحة يف أراضــي   يف القضــية املتعلقــة  لني
باألنشـطة املسـلحة يف     ، والقضـية املتعلقـة      )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضـد أوغنـدا      (غو  الكون

 .)مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا) (٢٠٠٢: طلب جديد(أراضي الكونغو 
وأصدرت احملكمة أحكاما بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت أثارهـا الطـرف املـدعى عليـه              -١٠٤

) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد بلجيكـا     (مبشـروعية اسـتعمال القـوة       قـة   يف كل مـن القضـايا املتعل      
صـربيا واجلبـل    (و) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد فرنسـا         (و) صربيا واجلبل األسـود ضـد كنـدا       (و

ــا  ــا  (و) األســود ضــد أملاني صــربيا واجلبــل األســود ضــد  (و) صــربيا واجلبــل األســود ضــد إيطالي
) صربيا واجلبل األسود ضـد اململكـة املتحـدة   ( و)صربيا واجلبل األسود ضد الربتغال (و) هولندا

 .)ليختنشتاين ضد أملانيا(مبمتلكات معينة القضية املتعلقة و
وخالل الفترة قيد االسـتعراض، عقـدت أيضـا الـدائرة الـيت شـكلتها احملكمـة للنظـر يف                   -١٠٥

 .  وأصدرت حكمها يف القضية، جلسات)النيجر/بنن(بالرتاع احلدودي القضية املتعلقة 
 أمــرا تســجل )النيجــر/بــنن(بــالرتاع احلــدودي وأصــدرت احملكمــة يف القضــية املتعلقــة   -١٠٦

ــية       ــذه القضـ ــر يف هـ ــة للنظـ ــدائرة املؤلفـ ــكيل الـ ــيريات يف تشـ ــر بعـــض التغـ ــه يف احملضـ  .مبوجبـ
بالسـيادة علـى بيـدرا      أصدرت أوامر حتدد آجال إيداع املـذكرات يف القضـيتني املتعلقـتني              كما

وبتعــيني  )ماليزيــا ضــد ســنغافورة(، وميــدل روكــس، وســاوث ليــدج ه بوتــبــوالو بــاتو/برانكــا
 . )رومانيا ضد أوكرانيا(احلدود البحرية يف البحر األسود 

وأصدر رئيس احملكمة أوامر متدد مبوجبها آجـال إيـداع املـذكرات يف القضـية املتعلقـة                  -١٠٧
 . )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا 

 .وعدلت احملكمة كذلك بعض أحكام الئحتها -١٠٨
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 القضايا املعروضة على احملكمة -ألف  
البوسنة واهلرسك ضـد صـربيا   (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          -.١ 

 )واجلبل األسود
 ، أودعــت مجهوريــة البوســنة واهلرســك طلبــا ترفــع فيــه      ١٩٩٣مــارس / آذار٢٠يف  -١٠٩

) املعروفــة آنــذاك باســم مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة (دعــوى علــى صــربيا واجلبــل األســود  
بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا، الـيت        

ه ويشـار إليهـا أدنـا      (١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ٩اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       
واستندت البوسنة واهلرسـك إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة             ). ‘‘اتفاقية اإلبادة اجلماعية  ’’باسم  

 .منع اإلبادة اجلماعية إلقامة اختصاص احملكمة
وطلبت البوسنة واهلرسك من احملكمة، إضافة إىل مطالب أخـرى، أن تقـرر وتعلـن أن           -١١٠

لبوسـنة واهلرسـك وتعمـدت قتلـهم وأصـابتهم          قد قتلت مـواطنني مـن ا      ’’صربيا واجلبل األسود    
‘‘ جبراح واغتصبتهم وهنبتهم وعذبتهم واختطفتـهم واحتجـزهتم بصـورة غـري قانونيـة، وأبـادهتم               

وذلك عن طريـق عمالئهـا ووكالئهـا، وأن عليهـا أن تكـف فـورا عـن هـذه املمارسـة املسـماة                    
 .وأن تدفع تعويضات‘‘ بالتطهري العرقي’’

 لإلشــارة بتــدابري ا، قــدمت البوســنة واهلرســك أيضــا طلبــ١٩٩٣مــارس / آذار٢٠ويف  -١١١
، ومبوجـــب أمـــر مـــؤرخ ١٩٩٣أبريـــل /ن نيســا ٢ و١وُعقـــدت جلســـات علنيـــة يف . حتفظيــة 

أن تتخـذ فـورا     ’’ ، أشـارت احملكمـة بـأن علـى صـربيا واجلبـل األسـود                ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٨
وأن علـى كـل مـن    ، ‘‘جلماعيـة كل ما يف وسعها مـن تـدابري ملنـع ارتكـاب جرميـة اإلبـادة ا           ... 

أال تتخذا أي إجراء قد يؤدي إىل تفاقم أو توسـيع           ’’صربيا واجلبل األسود والبوسنة واهلرسك      
ــدابريها   .‘‘أو جيعلــه أكثــر استعصــاء علــى احلــل  ... نطــاق الــرتاع القــائم   وقصــرت احملكمــة ت

 .إلبادة اجلماعيةالتحفظية على الطلبات املندرجة يف االختصاص الذي ختوله هلا اتفاقية ا
، أودعت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك طلبـا ثانيـا لإلشـارة              ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٧ويف   -١١٢

صـربيا واجلبـل األسـود      مقـدم مـن      طلـب    ١٩٩٣أغسـطس   / آب ١٠بتدابري حتفظيـة، أعقبـه يف       
ــة  ــدابري حتفظيـ ــارة بتـ ــة يف  . لإلشـ ــات علنيـ ــدت جلسـ ــطس / آب٢٦ و٢٥وعقـ  .١٩٩٣أغسـ

، أعادت احملكمة تأكيـد التـدابري التحفظيـة الـيت           ١٩٩٣سبتمرب  /يلول أ ١٣ومبوجب أمر مؤرخ    
 .أشارت هبا سابقا، مضيفة أنه ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعليا

ه رئيس احملكمة رسالة إىل الطرفني، يشـري فيهـا إىل           ، وجَّ ١٩٩٣أغسطس  / آب ٥ويف   -١١٣
أن يـدعو   ’’نتظـار انعقـاد احملكمـة،        من الئحـة احملكمـة الـيت ختولـه، يف ا           ٧٤ من املادة    ٤الفقرة  
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األطراف إىل التصرف على حنو ميكن معه ألي أمـر قـد تصـدره احملكمـة بصـدد طلـب التـدابري                     
 .‘‘التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه

 غضـــــون األجـــــل املمـــــدد إىل غايـــــة  وأودعـــــت مـــــذكرة البوســـــنة واهلرســـــك يف  -١١٤
 .١٩٩٤أبريل /نيسان ١٥

، أودعــت صــربيا واجلبــل األســود يف غضــون األجــل   ١٩٩٥يــه يون/ حزيــران٢٦ويف  -١١٥
املمدد إليداع مـذكرهتا املضـادة، بعـض الـدفوع االبتدائيـة بشـأن اختصـاص احملكمـة ومقبوليـة                    

).  مـن الئحـة احملكمـة      ٧٩املـادة   (فُعلقـت بالتـايل إجـراءات النظـر يف جـوهر الـدعوى              . الطلب
ن الــدفوع االبتدائيــة يف غضــون األجــل وبعــد أن أودعــت البوســنة واهلرســك بيانــا خطيــا بشــأ 

ــدد يف  ــر احملكمــة املــؤرخ    ١٩٩٥نــوفمرب / تشــرين الثــاين ١٤احمل يوليــه / متــوز١٤ مبوجــب أم
ويف . ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيسان ٢٩، عقدت جلسات علنية يف الفترة من        ١٩٩٥

 قدمتـها   مبقتضـاه الـدفوع الـيت     الـذي رفضـت     ، نطقت احملكمـة حبكمهـا       ١٩٩٦يوليه  / متوز ١١
 اسـتنادا إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة، إىل                 ،صربيا واجلبل األسود، وخلصت   

النظر يف القضية ورفضت األساس اإلضايف لالختصـاص الـذي اسـتظهرت بـه         أن هلا اختصاص  
 . الطلب املقدم من مجهورية البوسنة واهلرسكيةقبولمب وقضت .مجهورية البوسنة واهلرسك

، قدمت صربيا واجلبـل األسـود       ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٢ويف املذكرة املضادة املودعة يف       -١١٦
البوسـنة واهلرسـك مسـؤولة عـن     ’’طلبات مضادة التمست فيها من احملكمة أن تقرر وتعلن أن        

ملزمـة مبعاقبـة مـن      ’’وأهنـا   ‘‘ أعمال اإلبادة اجلماعية املرتكبة ضد الصرب يف البوسنة واهلرسك        
ــأن   . عــن هــذه األعمــال ‘‘ تهمتثبــت مســؤولي  البوســنة ’’كمــا طلبــت إىل احملكمــة أن حتكــم ب

بإزالـة مجيـع    ’’ و‘‘ واهلرسك ملزمة باختاذ التدابري الالزمة ملنع تكرار تلك األعمال يف املستقبل          
 .]اإلبادة اجلماعيةاتفاقية [تفاقية الاآلثار املترتبة على انتهاك االلتزامات اليت حددهتا ا

، أبلغــت البوســنة واهلرســك احملكمــة بــأن  ١٩٩٧يوليــه / متــوز٢٨لة مؤرخــة ويف رســا -١١٧
ــه       ” ــدعى علي ــن الطــرف امل ــدم م ــد أن الطلــب املضــاد املق ــدعي يعتق ــار  ... امل ال يســتويف املعي

 مـن الئحـة احملكمـة وينبغـي بالتـايل عـدم ضـمه إىل                ٨٠ مـن املـادة      ١املنصوص عليه يف الفقـرة      
 .“الدعوى األصلية

 كـانون   ١٧ودع كل طرف مالحظاته اخلطية، قضت احملكمة، بأمر مـؤرخ           وبعد أن أ   -١١٨
، أن الطلبــات املضــادة املقدمــة مــن صــربيا واجلبــل األســود يف مــذكرهتا ١٩٩٧ديســمرب /األول

؛ كمــا طلبــت إىل ‘‘جــزءا مــن الــدعوى اجلاريــة ’’ وتشــكل ‘‘مقبولــة يف حــد ذاهتــا ’’املضــادة 
بشــأن جــوهر طلباهتمــا وحــددت أجــل تقــدمي    ني خطيــتني أخــرينيالطــرفني أن يقــدما مــذكرت 

. البوســنة واهلرســك ملــذكرهتا اجلوابيــة وأجــل تقــدمي صــربيا واجلبــل األســود ملــذكرهتا التعقيبيــة  
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فأودعـت البوسـنة واهلرسـك مـذكرهتا        . ومدد هذان األجالن بناء على طلب كل مـن الطـرفني          
د مـذكرهتا التعقيبيـة يف       وأودعـت صـربيا واجلبـل األسـو        ،١٩٩٨أبريـل   / نيسـان  ٢٣اجلوابية يف   

، نـــــازع كـــــل طـــــرف يف ادعـــــاءات اتني املـــــذكرتنيويف هـــــ. ١٩٩٩فربايـــــر / شـــــباط٢٢
 .اآلخر الطرف
ئل بشـــأن صـــعوبات إجرائيـــة جديـــدة  وجـــرى منـــذ ذلـــك احلـــني تبـــادل عـــدة رســـا  -١١٩
 .القضية يف

، ســجل رئــيس احملكمــة يف احملضــر ســحب  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٠وبــأمر مــؤرخ  -١٢٠
وقــد  .بــل األســود للطلبــات املضـادة الــيت قدمتــها تلــك الدولـة يف مــذكرهتا املضــادة  صـربيا واجل 

صدر األمر بعد أن أبلغت صـربيا واجلبـل األسـود احملكمـة بأهنـا تنـوي سـحب طلباهتـا املضـادة                    
 .وأوضحت البوسنة واهلرسك أهنا ال تعترض على ذلك السحب

، حكمهــا يف ٢٠٠٣فربايــر /اط شــب٣وجيــدر باإلشــارة أن احملكمــة قــد أصــدرت، يف   -١٢١
 بتطبيــق  يف القضــية املتعلقــة١٩٩٦يوليــه / متــوز١١طلــب إعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر يف  

 ،)البوســنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا( اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا  
 قبول طلب إعـادة     وقضت مبوجبه بعدم  ) يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك   (الدفوع االبتدائية   

 .النظر
اليت كانت تعرف آنذاك جبمهوريـة      (وجيدر باإلشارة كذلك أن صربيا واجلبل األسود         -١٢٢

مبـادرة  ’’، وثيقـة معنونـة      ٢٠٠١مايو  / أيار ٤قد قدمت إىل احملكمة، يف      ) يوغوسالفيا االحتادية 
الـدفوع املقدمـة يف     ومـن   . ‘‘إىل احملكمة إلعادة النظر يف االختصاص التلقائي على يوغوسالفيا        

أن احملكمة ليس هلا اختصاص شخصي على صربيا واجلبـل األسـود، وثانيـا              ، أوال،   تلك الوثيقة 
 القضــية إىل أن تتخـذ قــرارا بشــأن  جـوهر أن تعلـق اإلجــراءات مـن حيــث   ’’أن احملكمـة ينبغــي  

ــادرة  ــذه املبـ ــأن ، ‘‘هـ ــرارا بشـ ــذ قـ ــاص  أي إىل أن تتخـ ــألة االختصـ ــاريخ  . مسـ ــالة بتـ ويف رسـ
ــران ١٢ ــه /حزي ــأن احملك   ٢٠٠٣يوني ــم طــريف القضــية ب ــيس القل ــغ رئ ــه   ، أبل ــد قضــت بأن مــة ق
 .ميكنها أن تعلق اإلجراءات يف ظل مالبسات القضية ال

 . موعدا الفتتاح اجللسات٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧وحددت احملكمة تاريخ  -١٢٣
 

 )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس -مشروع غابسيكوفو  - ٢ 
ــه /ز متــو٢يف  -١٢٤ ــاق     ١٩٩٣يولي ــع اتف ــا احملكمــة بتوقي ــا وســلوفاكيا مع ، أشــعرت هنغاري
، يقضــي بــأن ُتعــرض علــى احملكمــة بعــض املســائل   ١٩٩٣أبريــل / نيســان٧ يف  بينــهماخــاص
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ــة يف       ــذ وإهنــاء معاهــدة بودابســت املربم ــات بشــأن تنفي ــول١٦النامجــة عــن خالف ســبتمرب / أيل
 . ناغيماروس-يكوفو  املتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابس١٩٧٧

 : من االتفاق اخلاص٢وجاء يف املادة  
ُيطلــب مــن احملكمــة أن تفصــل بنــاء علــى املعاهــدة وقواعــد ومبــادئ    )١(’’  

 :القانون الدويل يف عموميته، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أهنا واجبة التطبيق
ــا أن توقــف وأن تتخلــى ف    )أ(   ــة هنغاري يمــا فيمــا إذا كــان حيــق جلمهوري

، عن األشغال املتعلقة مبشروع ناغيماروس والشطر الذي ُتحمِّـل          ١٩٨٩بعد، يف عام    
 املعاهدة مجهورية هنغاريا املسؤولية عنه من مشروع غابسيكوفو؛

فيمــا إذا كــان حيــق للجمهوريــة االحتاديــة التشــيكية والســلوفاكية أن   )ب(  
وأن ُتشـّغل ابتـداء   “ ملؤقـت احلـل ا ”، يف تنفيذ    ١٩٩١نوفمرب  /تشرع، يف تشرين الثاين   

 هذه الشبكة، املبينة يف تقرير فريق اخلـرباء املسـتقلني           ١٩٩٢أكتوبر  /من تشرين األول  
العامــل التــابع للجنــة اجلماعــات األوروبيــة ومجهوريــة هنغاريــا واجلمهوريــة االحتاديــة    

إقامـة سـد علـى هنـر         (١٩٩٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣التشيكية والسلوفاكية املؤرخ    
 يف اإلقلـيم التشيكوسـلوفاكي ومـا يترتـب          ١٨٥١,٧لدانوب عند الكيلـومتر النـهري       ا

 ؛)عليه من آثار بالنسبة للمجرى املائي واملالحي
ــة    )ج(   ــة املترتبـ ــار القانونيـ ــة اآلثـ ــا، يف   ماهيـ ــة هنغاريـ ــام مجهوريـ ــى قيـ علـ

 .، باإلخطار بإهناء املعاهدة١٩٩٢مايو /أيار ١٩
ا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيهـا حقـوق       ُيطلـب مـن احملكمـة أيضـ     )٢(”  

مـن  ) ١(الطرفني وواجباهتما، الناشئـــة عن حكمها فــــي املسائــــل الـواردة يف الفقـرة              
 .“هذه املادة

اآلجــال الــيت حــددهتا احملكمــة أو رئيســها يف غضــون وأودع كــل طــرف مــن الطــرفني  -١٢٥
 كـانون  ٥  و١٩٩٤مـايو  / أيـار ٢ يف ، ومـذكرة جوابيـة علـى التـوايل       مذكرة ومـذكرة مضـادة    

  .١٩٩٥يونيه / حزيران٢٠ و١٩٩٤ديسمرب /األول
أبريــل / نيســان١٥مــارس إىل / آذار٣قــدت جلســات بشــأن القضــية يف الفتــرة مــن وُع -١٢٦

مبعاينــة ) ألول مـرة يف تارخيهـا  (، قامـت احملكمـة   ١٩٩٧أبريـل  / نيسـان ٤ إىل ١ومـن  . ١٩٩٧
 . من الئحتها٦٦وس ، وذلك مبقتضى املادة  ناغيمار-موقع مشروع غابسيكوفو 

ــؤرخ   -١٢٧ ــا املـ ــول٢٥ويف حكمهـ ــبتمرب / أيلـ ــا    ١٩٩٧سـ ــأن هنغاريـ ــة بـ ــت احملكمـ ، قضـ
ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حسـنة لضـمان          . وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماهتما القانونية    
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نافــذة املفعــول، وأن  الـيت أعلنــت أهنــا ال تــزال  ١٩٧٧حتقيـق أهــداف معاهــدة بودابســت لعــام  
 .١٩٨٩عام تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ 

ــا بإصــدار    ١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٣ويف  -١٢٨ ، أودعــت ســلوفاكيا لــدى قلــم احملكمــة طلب
ورأت ســلوفاكيا أن إصــدار حكــم مــن هــذا القبيــل أمــر ضــروري    . حكــم إضــايف يف القضــية 

/  أيلـول  ٢٥ته احملكمـة يف القضـية يـوم         بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكـم الـذي أصـدر           
 .١٩٩٧سبتمرب 
وذكرت سلوفاكيا يف طلبها أن الطرفني أجريـا سلسـلة مـن املفاوضـات بشـأن طرائـق                   -١٢٩

عــا بــاألحرف األوىل مشــروع اتفــاق إطــاري، وافقــت عليــه حكومــة قَّتنفيــذ حكــم احملكمــة وو
 أن هنغاريـا أرجـأت      ا مفادهـ  وسـاقت سـلوفاكيا حجـة     . ١٩٩٨مـارس   / آذار ١٠سلوفاكيا يف   

ــى احلكــم يف   ــها عل ــا   ١٩٩٨مــارس /  آذار٥موافقت ــد توليه ــدة عن ــها اجلدي ، ومضــت حكومت
مـايو، حنـو التنصـل مـن مشـروع االتفـاق اإلطـاري وتسـببت                /احلكم يف أعقاب انتخابات أيـار     

ومتسكت سـلوفاكيا بأهنـا ترغـب يف أن تبـت احملكمـة يف طرائـق                . بذلك يف تأخري تنفيذ احلكم    
 . احلكمتنفيذ
مــن االتفــاق اخلــاص ) ٣ (٥واستنـــــدت سلوفاكيــــــا، كأســــاس لطلبــها، إلـــــى املــادة  -١٣٠

رض الــرتاع بصــورة لعــ ١٩٩٣أبريــل / نيســان٧هنغاريــا يف بروكســيل يــوم  مــع الــذي وقّعتــه 
 .مشتركة على احملكمة

ــا يف غضــون أجــل    -١٣١ ــذي حــدده   ١٩٩٨ديســمرب / كــانون األول٧وأودعــت هنغاري ال
 .يس احملكمة بيانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايفرئ

التقــدم واســتأنف الطرفــان فيمــا بعــد املفاوضــات وظــال يبلغــان احملكمــة بانتظــام عــن     -١٣٢
 . فيها احملرز

 
 )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحدو صاديو ديالو  - ٣ 

 دعــوى ضــد مجهوريــة ١٩٩٨ديســمرب / كــانون األول٢٨ا يف رفعــت مجهوريــة غينيــ -١٣٣
مــن طلبــت فيــه “ طلــب مــن أجــل تــوفري احلمايــة الدبلوماســية ”الكونغــو الدميقراطيــة مبوجــب 

إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اليت ارتكبـت           ”احملكمة  
 .الو، هو السيد أمحدو صاديو دي“يف حق مواطن غيين

ووفقا ملا ذكرته غينيا، فإن السيد أمحدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمـال كـان مقيمـا            -١٣٤
“ سجنته سلطات الدولة بطريقة غري قانونيـة      ” عاما،   ٣٢يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ملدة      

وجردته من استثماراته الكبرية، وشـركاته وحسـاباته املصـرفية،          ”ملدة شهرين ونصف الشهر،     
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 نتيجة حملاوالته اسـترداد مبـالغ   ١٩٩٦فرباير / شباط٢يف “ لكاته املنقولة والثابتة، مث طردته  وممت
وال ســيما لــدى مؤسســة جيكــامني، وهــي (مســتحقة لــه لــدى مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

زائــري شــل، (ولــدى شــركات نفطيــة تعمــل يف ذلــك البلــد ) مؤسســة حكوميــة حتتكــر التعــدين
 زائـري  -مبوجب عقود أبرمت مـع شـركتني ميلكهمـا، مهـا أفريكـوم        )  فينا وزائري موبيل، وزائري  

 . زائري-ونتينرز اكوأفريك
وكأســاس الختصــاص احملكمــة اســتظهرت غينيــا بإعالهنــا بقبــــــول الواليــة اإلجباريــة    -١٣٥

 وإعــالن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ١٩٩٨نــوفمرب / تشــرين الثــاين١١للمحكمــة، املــؤرخ 
 .١٩٨٩فرباير /باط ش٨املؤرخ 
ــة       -١٣٦ ــه احملكم ــذي مددت ــذكرهتا يف غضــون األجــل ال ــا م  تشــرين ٣ويف . وأودعــت غيني
، أودعت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بعـض الـدفوع االبتدائيـة بشـأن              ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

اختصاص احملكمة ومقبولية الطلب، وذلك يف غضون األجل املمدد إليداع مـذكرهتا املضـادة؛           
 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة ( بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى فُعلقت
يوليـه  / متـوز  ٧، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٧وبأمر مؤرخ    -١٣٧

 أجال إليـداع غينيـا لبيـان خطـي مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت                      ٢٠٠٣
 .وقد أودع البيان اخلطي يف غضون األجل احملدد. دميقراطيةتقدمت هبا مجهورية الكونغو ال

 
صربيا واجلبل األسـود   (و) صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا    (مشروعية استعمال القوة     ١١-٤ 

) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد أملانيـا         (و) صربيا واجلبل األسود ضد فرنسـا     (و) ضد كندا 
صـربيا  (و) اجلبـل األسـود ضـد هولنـدا       صـربيا و  (و) صربيا واجلبل األسود ضد إيطاليا    (و

 )صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحدة(و) واجلبل األسود ضد الربتغال
املعروفـة آنـذاك باسـم      (، أودعـت صـربيا واجلبـل األسـود          ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٩يف   -١٣٨

ــة  ــة يوغوســالفيا االحتادي ــا وإيطاليــ إطلبــات رفعــت فيهــا دعــاوى ضــد   ) مجهوري ا ســبانيا وأملاني
والربتغــال وبلجيكــا وفرنســا وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  

 .“إلخالهلا بالتزام عدم استعمال القوة”
وأوضــحت صــربيا واجلبــل األســود يف طلبــها أن الــدول املــذكورة أعــاله قــد ارتكبــت  -١٣٩

 ،ل القــوة ضــد دولــة أخــرى أفعــاال أخلــت هبــا بالتزامهــا الــدويل الــذي حيظــر عليهــا اســتعما   ’’
؛ ‘‘بعــدم انتــهاك سيادتــهـــا’’، و ‘‘وااللتــزام بعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة لتلــك الدولــة

ــة وقــت احلــرب، و    ’’ و ــدنيني واألهــداف املدني ــة الســكان امل ـــها حبماي ــة التزاماتـ ــة البيئ ؛ ‘‘محاي
ــة    ’’ و ــار الدولي ــة املالحــة يف األهن ـــا املتصــلة حبري ــوق   ’’و ؛ ‘‘التزامـاتــه ــة حبق ـــاهتا املتعلق التزامـ
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التزامــاهتا بعدم استخدام األسلحة احملظـورة، وعـدم تعمـد          ’’؛ و   ‘‘اإلنسان واحلريات األساسية  
وطلبـت صـربيا واجلبـل       .“فرض أوضاع معيشية بنية التسبب يف اهلالك املـادي جملموعـة قوميـة            

مسؤولة عـن   ’’ املشار إليها أعاله     األسود إىل احملكمة أن تقرر وتعلن، يف مجلة أمور، أن الدول          
ملزمـة بتقـدمي تعـويض عمـا أحلقتـه          ’’ وأهنـا   ‘‘ أعـاله ] املـذكورة [اإلخالل بااللتزامات الدوليـة     

 .‘‘أضرار من
لنظـــر يف الـــدعوى، يف لوأشـــارت يوغوســـالفيا كأســـاس إلقامـــة اختصـــاص احملكمـــة  -١٤٠

ململكـة املتحـدة وهولنـدا، إىل الفقـرة     القضايا املرفوعة على أسبانيا والربتغال وبلجيكا وكندا وا   
 ؛، من النظام األساسي للمحكمة واملادة التاسـعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة               ٣٦ من املادة    ٢

ويف القضايا املرفوعـة علـى أملانيـا وإيطاليـا وفرنسـا والواليـات املتحـدة، إىل املـادة التاسـعة مـن                       
 . من الئحة احملكمة٣٨ة  من املاد٥اتفاقية اإلبادة اجلماعية، والفقرة 

ويف اليوم ذاته، قـدمت صـربيا واجلبـل األسـود أيضـا طلبـا لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يف                       -١٤١
 .كل قضية من هذه القضايا

ويف أعقاب عقد جلسات علنية بشـأن طلبـات اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يف الفتـرة مـن                     -١٤٢
، مثانيـة أوامـر يف      ١٩٩٩يونيـه   /ان حزير ٢، أصدرت احملكمة يف     ١٩٩٩مايو  / أيار ١٢ إىل   ١٠

صـربيا  (و  ) صربيا واجلبل األسـود ضـــد كنـدا       (و  ) صربيا واجلبل األسود ضــد بلجيكا    (قضايا  
صـربيا واجلبـل األسـود      (و  ) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد أملانيـا         (و  ) واجلبل األسود ضد فرنسـا    

) جلبـل األسـود ضـد الربتغـال    صربيا وا (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد هولندا    (و  ) ضـــد إيطاليا 
ومبقتضـاها رفضـت احملكمـة الطلبـات املتعلقـة          ) صربيا واجلبل األسود ضـــد اململكة املتحدة     (و  

باإلشــارة بتــدابري حتفظيــة الــيت قدمتــها صــربيا واجلبــل األســود بعــد أن تــبني هلــا أهنــا تفتقــر إىل    
ويف .  يف اإلجـراء الالحـق  االختصاص األويل للنظـر يف املسـألة، وأرجـأت إىل قـرار آخـر البـت             

صــربيا واجلبــل األســود ضــد الواليــات     (و) صــربيا واجلبــل األســود ضـــــد أسبانيــــا    (قضــييت 
ــة وأمــرت     )املتحــدة ، رفضــت احملكمــة طلبــات صــربيا واجلبــل األســود اإلشــارة بتــدابري حتفظي

اص بشـطب هـاتني القضــيتني مـن اجلــدول، بعـدما تــبني هلـا أهنــا تفتقـر افتقــارا واضـحا الختصــ       
 يبـدو    كـان  اذإ إطار نظام االختصاص الرضائي،   يف   هالنظر يف طلب صربيا واجلبل األسود، وأن      

ن تستطيع البـت يف جـوهر قضـية معينـة، فـإن إبقـاء تلـك القضـية         يف حكم املؤكد أن احملكمة ل   
 .لن يسهم بالتأكيد يف إقامة العدل على أساس سليمعلى اجلدول العام 

واجلبـل األسـود مـذكراهتا يف كـل قضـية مـن القضـايا الثمـاين                 وبعد أن أودعت صربيا      -١٤٣
، أثـارت  ٢٠٠٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٥اليت أبقيت على اجلـدول، يف غضـون األجـل احملـدد يف              

أملانيـا، وإيطاليـا، والربتغـال، وبلجيكـا، وفرنسـا، وكنـدا،           (كل دولة من الـدول املـدعى عليهـا          

34 05-46834 
 



A/60/4  
 

غضون األجل احملدد إليداع مـذكراهتا       يف   ٢٠٠٠وليه  ي/ متوز ٥، يف   )واململكة املتحدة وهولندا  
ــة؛ فُعلقــت بالتــايل       ــة بشــأن عــدم االختصــاص وعــدم املقبولي املضــادة، بعــض الــدفوع االبتدائي

 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة (إجراءات النظر يف جوهر الدعوى 
ــأمر مــؤرخ      -١٤٤  ســبتمرب/ أيلــول٨ويف كــل قضــية مــن هــذه القضــايا، حــددت احملكمــة ب

 أجــال ميكــن خاللــه لصــربيا واجلبــل األســود أن تقــدم ٢٠٠١أبريــل / نيســان٥، تــاريخ ٢٠٠٠
وبنـاء  . اليت أثارهتا الدولـة املـدعى عليهـا       االبتدائية  بيانا خطيا مبالحظاهتا وردودها على الدفوع       

ــل      ــة األجـ ــددت احملكمـ ــود، مـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ ــب صـ ــى طلـ ــرتنيعلـ ــؤرخني   مـ ــأمرين مـ  بـ
ــباط ٢١ ــر /شـ ــارس / آذار٢٠ و٢٠٠١فربايـ ــا٢٠٠٢مـ ــان٥حـــىت   تباعـ  ٢٠٠٢أبريـــل / نيسـ
ودعــت صــربيا واجلبــل ويف كــل قضــية مــن هــذه القضــايا، أ.  تباعــا٢٠٠٣نيســان أبريــل  ٧ و

بياهنــا اخلطــي بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت   ،٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول ٢٠األســود، يف 
 . أثارهتا الدولة املدعى عليها، يف غضون األجل املمدد

وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت أثارهتــا كــل دولــة مــن الــدول   -١٤٥
ويف هنايـــة تلـــك اجللســـات قـــدمت  . ٢٠٠٤أبريـــل / نيســـان٢٣ إىل ١٩املـــدعى عليهـــا مـــن 
 : التالية إىل احملكمة األخريةاألطراف االلتماسات

 
 بالنسبة لبلجيكا  

صـربيا واجلبـل األسـود ضـد     (لقـوة  بـمشروعية اسـتعمال ا يف القضية املتعلقة   ’’  
ــا ــة      )بلجيك ــة لبلجيكــا املؤرخ ــدفوع االبتدائي ــباب املبينــة يف ال ــوز٥، ولألس يوليــه / مت
دمي املالحظــــات الشــــفوية بتــــاريخ تقــــ ، وكــــذلك لألســــباب املبينــــة خــــالل٢٠٠٠

 : ، تطلب بلجيكا إىل احملكمة٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ و ١٩
ربيا واجلبـل األسـود ضـد بلجيكـا         أن تشطب القضية الـيت أقامتـها صـ         )أ(  

 من اجلدول،
وبصفة احتياطية، أن حتكم بأن احملكمة ليس هلـا اختصـاص النظـر يف               )ب(  

أو أن القضـية الـيت أقامتـها        /القضية اليت أقامتها صربيا واجلبل األسـود ضـد بلجيكـا، و           
 .صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا غري مقبولة
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 بالنسبة لكندا  
حكومة كندا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن بأن احملكمة ليس هلـا     تطلب   - ١”  
 مـن  ٢ألن املدعي قد ختلـى عـن كـل األسـباب املبينـة أصـال يف طلبـه عمـال بـالفقرة                    اختصاص

 . من الئحة احملكمة ومل حيدد أي أسباب بديلة لالختصاص٣٨املادة 
 :وتعلنوبصفة احتياطية، تطلب حكومة كندا إىل احملكمة أن تقرر  - ٢  
 الـدعوى الـيت أقامتـها الدولـة     البـت يف احملكمة ليس هلا اختصـاص     أن   )أ(  

، علـى أسـاس إعـالن       ١٩٩٩أبريـل   /ن نيسـا  ٢٩املدعية ضد كندا يف     
 . املستند إليه١٩٩٩بريل/نيسان ٢٥

ختصـاص اسـتنادا إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة             تفتقـر لال  أن احملكمة    )ب(  
 اإلبادة اجلماعية؛

يونيـه  / حزيـران  ١٠ن الطلبات اجلديدة املتعلقـة بـالفترة الـيت تبـدأ يف             أ )ج(  
ــة  ١٩٩٩ ــأهنا  غــري مقبول ــن ش ــ حتوألن م ــذي   ي ــرتاع ال ل موضــوع ال

 عرض أصال على احملكمة، 
الطلبــات يف مجلتــها غــري مقبولــة ألن موضــوع القضــية يســتلزم       أن  )د(  

 .‘‘مل متثل أمام احملكمة حضور أطراف ثالثة
 

 رنسابالنسبة لف  
لألســباب الــيت بينتــها شــفويا يف مرافعاهتــا الشــفوية واخلطيــة، تطلــب اجلمهوريـــة         ’’ 

 :الفرنسية إىل حمكمة العدل الدولية
 بصفة رئيسية، أن تشطب القضية من اجلدول؛ - 
البــت يف الــدعوى الــيت أقامتــها تفتقــر الختصــاص وبصــفة احتياطيــة، أن تقضــي بأهنــا  - 

 .ية ضد فرنسامجهورية يوغوسالفيا االحتاد
 .الطلب وكبديل آخر، أن تقضي بعدم قبول - 

 
 :بالنسبة ألملانيا”  

إضـافة إىل   ،  تطلب أملانيا إىل احملكمة أن ترفض الطلب النعـدام االختصـاص          ’’  
 .‘‘ الشفويةاعدم مقبوليته لألسباب اليت ذكرهتا يف الدفوع االبتدائية وخالل مرافعاهت
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 بالنسبة إليطاليا  
ــدفع احلك    لألســبا’’   ــا الشــفوية، ت ــة وبياناهت ــا االبتدائي ــة يف دفوعه ــة ب املبين وم

 :يلي اإليطالية مبا
 تطلب إىل احملكمة أن تقرر وتعلن، 
 :بصفة رئيسية، أن 
ليس مثـة مـا يـدعو إىل البـت يف الطلـب الـذي أودعتـه  لـدى قلـم احملكمـة يف                          -أوال  

وريــة اإليطاليــة  صــربيا  واجلبــل األســود ضــد اجلمه١٩٩٩أبريــل /نيسـان  ٢٩
باملــذكرة املودعــة يف شــفوع ، وامل‘‘النتــهاك االلتــزام بعــدم اســتخدام القــوة ’’
ــاير /كــانون الثــاين ٥ اع بــني صــربيا واجلبــل  ز، إذ مل يعــد مثــة أي نــ ٢٠٠٠ين

 .األسود واجلمهورية اإليطالية أو لكون موضوع الرتاع قد ارتفع
 :واحتياطيا 
للبـت يف القضــية الراهنــة مــا دامــت   شخصــي اختصــاصاحملكمـة لــيس هلــا  أن  -ثانيا  

ــدما أودعــت        ــا يف النظــام األساســي عن ــل األســود مل تكــن طرف صــربيا واجلب
ختـــول ‘‘ معاهـــدة نافـــذة’’ وألهنـــا أيضـــا ال تعتـــرب نفســـها طرفـــا يف ،الطلـــب

  من النظام األساسي؛٣٥ من املادة ٢االختصاص للمحكمة، وفقا للفقرة 
 للبـت يف هــذه القضـية، مـا دامــت    ختصــاص موضـوعي اأن احملكمـة لـيس هلـا     -ثالثا  

صربيا واجلبل األسود ال تعترب نفسها ملزمة باملادة التاسعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة               
ــدت   ــيت أبـ ــة الـ ــمام يف    علاجلماعيـ ــعارا باالنضـ ــدميها إشـ ــد تقـ ــا عنـ ــا حتفظـ يهـ

 وما دام الرتاع، الناشئ مبقتضى الطلـب الـذي أقيمـت بـه         ٢٠٠١مارس  /آذار
تفسـري  ’’باملذكرة ليس، يف مجيع األحوال، نزاعا متعلقا بـ     شفوع  املوالدعوى،  

عيـــة، علـــى حنـــو مـــا تـــنص عليـــه اتفاقيـــة اإلبـــادة اجلما‘‘ أو تطبيـــق أو إنفـــاذ
 التاسعة؛ املادة

ــه،      -رابعا   أن طلــب صــربيا واجلبــل األســود املشــفوع باملــذكرة غــري مقبــول يف مجلت
ــا ــه     م ــن خالل ــل األســود تســعى م ــن  دامــت صــربيا واجلب  إىل أن تستصــدر م

احملكمة قرارا بشأن مشروعية اإلجراء الـذي اختـذه أشـخاص للقـانون الـدويل               
  حاضرين فيها؛كلهمغري حاضرين يف هذه الدعوى أو ليسوا 
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أن طلــب صــربيا واجلبــل األســود غــري مقبــول فيمــا يتعلــق بااللتمــاس احلــادي   -خامسا  
ا واجلبـل األسـود تسـعى       عشر، املذكور ألول مرة يف املذكرة، مادامت صـربي        

 .‘‘بذلك إىل إدخال نزاع خمتلف متاما عن الرتاع األصلي الناشئ عن الطلب
 بالنسبة هلولندا  

 تطلب إىل احملكمة أن تقرر وتعلن،”  
 حتجم عـن ممارسـة االختصـاص         أن عليها أن   أن احملكمة ليس هلا اختصاص أو      - 

هلـا اختصـاص أو مل يعـد        ألن األطراف تتفق يف الواقع علـى أن احملكمـة لـيس             
 مثة نزاع بني األطراف بشأن اختصاص احملكمة

 واحتياطيا، 
 أنه ال حيق لصربيا واجلبل األسود املثول أمام احملكمة؛ - 

 اليت قدمتها صـربيا واجلبـل       النظر يف املطالبات  وأن احملكمة ليس هلا اختصاص       - 
 أو/ و؛األسود ضد هولندا

 غـري   مطالباتربيا واجلبل األسود ضد هولندا هي       اليت قدمتها ص  أن املطالبات    - 
 .‘‘مقبولة

 
 بالنسبة للربتغال

 :احملكمة أن تقرر وتعلنلتمس من ت”  
ــة يف       ‘١’   ــت احملكم ــدعو إىل أن تب ــا ي ــة م ــيس مث ــه ل ــاتأن   صــربيا مطالب

 واجلبل األسود
 واحتياطيا، 
  اختصاص،  سواء هلاأن احملكمة ليس ‘٢’  
  من النظام األساسي؛٣٦ من املادة  ٢مبوجب الفقرة  )أ(   
 أو مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية؛ )ب(   
 وأن 
 .‘‘ غري مقبولةاملطالبات 
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 :بالنسبة للمملكة املتحدة
اململكـة  لـتمس    االبتدائية ويف اجللسـة الشـفوية، ت       نالألسباب  املبينة يف دفوع    ”  

 :املتحدة من احملكمة
 أو احتياطيا،، القضية من اجلدولأن تشطب  - 

 :أن تقرر وتعلن - 

 اليت أقامتـها صـربيا واجلبـل    املطالباتأهنا ليس هلا اختصاص للنظر يف      -  
 األسود ضد اململكة املتحدة

 أو/و 
 اليت قدمتها صربيا واجلبل األسود ضـد اململكـة املتحـدة            املطالباتأن   -  

 .‘‘غري مقبولة
 

 ألسودبالنسبة لصربيا واجلبل ا
ملراسـالت  وا والسيما يف مالحظاهتا اخلطية      ،لألسباب املدىل هبا يف مرافعاهتا    ’’  

 احملكمةمن صربيا واجلبل األسود لتمس الالحقة مع احملكمة ويف اجللسة الشفوية، ت
  على هذه القضايا؛اختصاصا شخصياأن تقرر وتعلن أن هلا  - 

تـأمر بـاإلجراءات    أن  دعى عليها، و  ترفض بقية الدفوع االبتدائية للدول امل     أن   - 
 .‘‘اختصاصا شخصيايف اجلوهر إذا استنتجت أن هلا 

واحــدة  يف كــل ، أصــدرت احملكمــة حكمهــا٢٠٠٤ديســمرب  / كــانون األول١٥ويف  -١٤٦
 :احلكمفقرة منطوق من هذه القضايا، وفيما يلي نص 

 وهلذه األسباب،”  
 ،فإن احملكمة  
 ،باإلمجاع  
ــن   ــاتها للنظــر يف  عــدم اختصاصــ تعل  املدرجــة يف الطلــب املقــدم مــن   املطالب

 “.١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩صربيا واجلبل األسود يف 
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 ، وكوميــانس، وهيغــيرت،والقضــاة غييــوم، ل نائــب الــرئيس راجنيفــا، ذّيــويف كــل قضــية 
 .له القاضي كورومـا بـإعالن   وذيَّ؛والعريب حكم احملكمة برأي مشترك ،وبورغنتال ،واخلصاونة

 .شا برأي مستقلت كرياملخصصرت وكوميانس والعريب والقاضي يله القضاة هيغوذيَّ
 

 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو  - ١٢ 

ــران٢٣يف  -١٤٧ ــه / حزي ــع     ١٩٩٩يوني ــا ترف ــة طلب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ، أودعــت مجهوري
ل عـدوان مسـلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـاق              أعمـا ”مبوجبه دعوى ضـد أوغنـدا، بسـبب         

 .“األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية
...  هـــذا العـــدوان املســـلح ”وادعـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف طلبـــها أن   -١٤٨

وســـالمتها ] مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة[، علـــى انتـــهاك ســـيادة يف مجلـــة أمـــورانطـــوى، 
ــة ــه. اإلقليمي ــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان    وانت ــدويل وانت ــانون اإلنســاين ال  .“اكات للق

ضمان وقـف أعمـال العـدوان املوجهـة ضـدها، الـيت       ”والتمست مجهورية الكونغو الدميقراطية     
تشكل هتديدا خطريا للسلم واألمـن يف وسـط أفريقيـا بشـكل عـام ومنطقـة الـبحريات الكـربى                     

ويض مـن أوغنـدا عـن مجيـع أعمـال النـهب             احلصول على تع  ”؛ كما التمست    “بصورة خاصة 
، ]إليهـا [املنسـوبة   والتدمري وسلب املمتلكات واألشخاص وغريها من األعمـال غـري املشـروعة             

ن يف وقـت الحـق مقـدار    بـاحلق يف أن تعـيَّ   ] مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    [واليت حتتفظ حياهلا    
 .‘‘ مجيع املمتلكات املسلوبة الضرر الذي حلق هبا بالتحديد، فضال عن مطالبتها باسترداد

وبنــاء عليــه، التمســت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن   -١٤٩
 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وأهنـا      ٢ من املـادة  ٤ للفقرة   اأوغندا قد ارتكبت عمل عدوان خمالف     

إلضــافيني لعـــام   والربوتوكـــولني ا١٩٤٩ترتكــب انتــهاكات متكـــررة التفاقيــة جنيـــف لعــام     
أبسـط قواعـد    خارقـة بـذلك      وأهنا ارتكبت أيضـا انتـهاكات مجاعيـة حلقـوق اإلنسـان              ،١٩٧٧

عـام   لتوليد الطاقـة الكهربائيـة و تسـببها يف قطـع            وأهنا باستيالئها على سد إنغا     ؛القانون العريف 
 بــني يف األرواحجــدا  عمــدا وبانتظــام، تتحمــل مســؤولية اخلســائر الفادحــة   ئيلتيــار الكهربــال

  أوغنـــدا ماليـــني نســـمة؛ وأن٥ســـكان مدينـــة كينشاســـا واملنطقـــة اجملـــاورة والبـــالغ عـــددهم 
ــقاطها، يف  ــوبر / تشــرين األول٩بإس ــدو  ١٩٩٨أكت ــغ    ، يف كين ــراز بوين ــن ط ــائرة م  ٧٢٧ط

انتـهكت  ، تكـون قـد       مـدنيا  ٤٠يف مقتـل     مملوكة للخطوط اجلوية الكونغولية، وتسببها بالتـايل      
وطلبت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة إىل       .ة تتعلق بالطريان املدين الدويل    كذلك اتفاقيات معين  

احملكمة كذلك أن تقرر وتعلن ضرورة انسحاب كافـة القـوات املسـلحة األوغنديـة واملـواطنني          
ــة، وأن         ــن األراضــي الكونغولي ــاريني، م ــيني أو اعتب ــانوا أشخاصــا طبيع ــواء ك ــديني، س األوغن

 .ية احلق يف التعويضجلمهورية الكونغو الدميقراط
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ــة يف إقامــة اختصــاص احملكمــة إىل اإلعالنــني    و -١٥٠ اســتندت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
اللــذين قبلــت الــدولتان هبمــا الواليــة اإلجباريــة للمحكمــة فيمــا يتعلــق بــأي دولــة أخــرى تقبــل 

 ). من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٢الفقرة (االلتزام ذاته 
أكتـوبر  / تشـرين األول   ٢١اة التفاق بني الطرفني، حددت احملكمة بـأمر مـؤرخ           ومراع -١٥١

/  نيسـان  ٢١ أجـال إليـداع الكونغـو ملـذكرهتا وتـاريخ            ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٢١، تاريخ   ١٩٩٩
وقـد أودعـت مـذكرة مجهوريـة الكونغـو       . أجال إليداع أوغندا ملـذكرهتا املضـادة  ٢٠٠١أبريل 

 .الدميقراطية يف األجل احملدد
لإلشـارة   قـدمت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا            ،٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩يف  و -١٥٢

، ألـــــحق استئنــــاف القتـــــال ]٢٠٠٠[يونيــه / حزيــران٥منــذ ”تــدابري حتفظيــة، وذكــرت أنــه ب
وغنـدا وجـيش أجـنيب آخـر أضـرارا كـبرية جبمهوريـة الكونغـو         أ ... بــني القـــوات املسلحــــة لـ

هذه التكتيكات كانت قد أدينـت باإلمجـاع، وال سـيما مـن             ”رغم أن   “ وبسكاهناالدميقراطية  
ويف رســالتني حتمــالن التــاريخ نفســه، لفــت رئــيس  .“قبــل جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة

ــادة  ٤احملكمــة، يف إطــار الفقــرة   ــاه كــال الطــرفني إىل  ”، مــن الئحــة احملكمــة،  ٧٤ مــن امل انتب
حيقـــق  احملكمـــة بشـــأن طلـــب التـــدابري التحفظيـــة صـــدره تأي أمـــر جتعـــل ضـــرورة التصـــرف 

 .“املرجوة آثاره
 ٢٨  و٢٦تــــدابري حتفظيــــة يف اإلشــــارة ب  جلســــات علنيــــة بشــــأن طلــــبتوعقــــد -١٥٣

، أصـدرت احملكمـة     ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١ويف جلسة علنية، ُعقدت يف      . ٢٠٠٠يونيه  /حزيران
 وأن يكفـا علـى الفـور عـن كـل      علـى الطـرفني أن مينعـا   ” باإلمجـاع أن   قضـت فيـه   أمرها الذي   

عمل، وال سيما أي عمل مسلح، قد ميـس حبقـوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد               
تصدره احملكمة يف القضية، أو قد يزيد من خطورة الرتاع املعروض على احملكمـة أو يطيـل مـن      

زمـة لالمتثـال   أن يتخذا على الفـور مجيـع التـدابري الال     ’’؛ و   ‘‘أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء     
جلميع التزاماهتما مبوجب القانون الدويل، وال سيما االلتزامات املعقـودة مبوجـب ميثـاق األمـم                

 ١٣٠٤املتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة ولقــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة  
ــران١٦، املــؤرخ )٢٠٠٠( ــه / حزي ــدا  ’’ ؛ و ‘‘٢٠٠٠يوني ــع الت بري أن يتخــذا علــى الفــور مجي

الالزمة لكفالة االحترام التام داخل منطقة الرتاع حلقوق اإلنسان األساسـية وألحكـام القـانون                
 .“اإلنساين املنطبقة

 احملـدد  ٢٠٠١أبريـل  / نيسـان ٢١وأودعت أوغنـدا مـذكرهتا املضـادة يف غضـون أجـل        -١٥٤
  ثـالث وتضـمنت املـذكرة املضـادة     .١٩٩٩أكتـوبر  / تشـرين األول ٢١بـأمر احملكمـة املـؤرخ    

علق بأعمال عـدوان مزعومـة ارتكبتـها يف حقهـا مجهوريـة الكونغـو               تت األوىل .مضادةمطالبات  
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تعلـــق هبجمـــات علـــى مبـــان دبلوماســـية أوغنديـــة وعلـــى موظفيهـــا يف ت ةوالثانيـــ الدميقراطيـــة؛
؛ مكينشاســا وعلــى مــواطنني أوغنــديني ادعــي أن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مســؤولة عنــه

 مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة التفــاق   هبــا بانتــهاكات مزعومــة قامــتة الثالثــلبــة املطاتعلــقتو
وبـأمر مـؤرخ    .حتفظ مبسألة اجلرب إىل مرحلة الحقة من الـدعوى ُيوطلبت أوغندا أن  .لوساكا

 اللــذين  األولــينينيت املضــاداملطــالبتني، قضــت احملكمــة بــأن ٢٠٠١نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٩
جـزءا  ] شـكالن تو[ان بصـفتهما تلـك      تـ مقبول”ورية الكونغو الدميقراطية    قدمتهما أوغندا ومجه  

واعتبـارا هلـذه االسـتنتاجات، ارتـأت     . ة غري مقبولـ ة الثالث املطالبة، غري أن    “من الدعوى اجلارية  
احملكمة أن من الالزم أن تودع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـذكرة جوابيـة وتـودع أوغنـدا                    

 أجــال ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٩ الطــرفني، وحــددت تــاريخ مطالبــات نتنــاوالتمــذكرة تعقيبيــة، 
ــاريخ    ــة وت ــذكرة اجلوابي ــداع امل ــاين  ٢٩إلي ــوفمرب /تشــرين الث ــذكرة  ٢٠٠٢ن ــداع امل  أجــال إلي

حرصا علـى املسـاواة التامـة بـني الطـرفني، احتفظـت احملكمـة حبـق مجهوريـة          كذلك و .التعقيبية
 املضــادة ألوغنــدا، يف املطالبــاتمــرة ثانيــة بشــأن الكونغــو الدميقراطيــة يف تقــدمي آرائهــا خطيــا 

 .وقـد أودعـت املـذكرة اجلوابيـة يف األجـل احملـدد       .مذكرة إضافية تكون موضـوع أمـر الحـق   
، مـددت احملكمـة أجـل إيـداع أوغنـدا ملـذكرهتا             ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٧وبأمر مؤرخ    

وقـد    .ديـدا للقيـام بـذلك    أجـال ج ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول ٦التعقيبية وحـددت تـاريخ   
 .أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد

ــأمر مــؤرخ   -١٥٥ ــاين ٢٩وب ــاير / كــانون الث ــو   ٢٠٠٣ين ــة الكونغ ، أذنــت احملكمــة جلمهوري
 املضــادة الــيت قدمتــها أوغنــدا، باملطالبــاتالدميقراطيــة بــأن تقــدم مــذكرة إضــافية تتعلــق حصــرا 

يف املكتوبـة  وقـد أودعـت املـذكرة     . أجـال إليـداعها  ٢٠٠٣فربايـر  / شـباط ٢٨وحددت تاريخ 
 .غضون األجل احملدد

ة الســـابق، حـــددت احملكمـــة تـــاريخ  وكمـــا ســـبقت اإلشـــارة إليـــه يف تقريـــر احملكمـــ  -١٥٦
 . موعدا الفتتاح اجللسات٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٠

ــة  -١٥٧ ــالة مؤرخـ ونغـــو ، أثـــارت مجهوريـــة الك٢٠٠٣نـــوفمرب / تشـــرين الثـــاين٥ويف رسـ
الدميقراطيـــة مســـألة مـــا إذا كـــان باإلمكـــان تأجيـــل اجللســـات إىل تـــاريخ الحـــق، مـــن شـــهر 

يف جـو   الـيت شـرع فيهـا الطرفـان         إجراء املفاوضـات الدبلوماسـية      ليتسىن  ،  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
، أوضـحت أوغنـدا أهنـا تؤيـد     ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشـرين الثـاين  ٦ويف رسـالة مؤرخـة    .من اهلدوء

 .لب الكونغواالقتراح وتتبىن ط
، أبلـغ رئـيس القلـم الطـرفني بـأن           ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٦ويف رسالة مؤرخـة      -١٥٨

 ٥٤ مـن املـادة      ١ مبوجـب الفقـرة      وذلـك احملكمة قد قررت تأجيل افتتـاح املرافعـات الشـفوية،           
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لمالحظــات الــيت أبــداها الطرفــان، بيــد أهنــا قــررت أيضــا  ل ومراعــاة منــهامــن الئحــة احملكمــة، 
ومبـا أن اجلـدول القضـائي      . اجللسات املؤجلةلعقدأبريل /لة حتديد موعد يف شهر نيساناستحا

 ت فيـه  أدرجـ حبيـث   ،  مبدةقد اعتمد قبل ذلك     ،  ٢٠٠٤وحىت فترة متقدمة من عام      ،  للمحكمة
عدة جلسات ومداوالت بشأن عدد من القضـايا األخـرى، فـإن حتديـد تـاريخ جديـد الفتتـاح                    

 .الحقاسيجري  القضية اإلجراءات الشفوية يف هذه
. ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٢٩ إىل   ١١وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من         -١٥٩

 .اخلتامية إىل احملكمةالتماساهتما  قدم الطرفان ،اجللساتتلك ويف ختام 
 

 ):فيما يتعلق مبطالباهتا (بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
 :طية إىل احملكمة أن تقرر وتعلنتطلب مجهورية الكونغو الدميقرا”  
عمليـات عسـكرية وشـبه عسـكرية ضـد مجهوريـة            بشنها  أن حكومة أوغندا،     - ١ 

 تقـدمي  بنشـاط علـى      وعملـها  أراضـيها    وقيامهـا بـاحتالل   الكونغو الدميقراطية،   
ــة        ــوات غــري نظامي ــايل إىل ق ــدعم العســكري واللوجســيت واالقتصــادي وامل ال

 املبــادئ التاليــة للقــانون قــد انتــهكت ،اكهنــقامــت وال تــزال تقــوم بعمليــات 
 :االتفاقي والعريف

 ا يف ذلك حظر العدوان؛مبمبدأ عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية،  - 

ض يتعـر  عـدم لكفالـة  التـزام تسـوية الرتاعـات الدوليـة بالوسـائل السـلمية دون غريهـا،         - 
 ؛للخطر ،، والعدلنيالسالم واألمن الدولي

ادة الدول وحقوق الشعوب يف تقرير مصـريها، ومـن مث حقهـا يف أن ختتـار                 احترام سي  - 
 ؛رية ودون أي تدخل خارجيحبنظامها السياسي واالقتصادي 

مبـا يف   للـدول، الوطنيـة  مبدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون الـيت تكـون مـن صـميم الواليـة          - 
 يف اشـطة ونيف حـرب مدنيـة   ضـالعة   أي مساعدة إىل أطـراف  تقدميذلك االمتناع عن   
 .إقليم دولة أخرى

أن مجهورية أوغندا، بارتكاهبـا أعمـال عنـف ضـد مـواطين مجهوريـة الكونغـو                  - ٢ 
 هــااختاذ، وبعــدم الدميقراطيــة، مــن قتــل وجــرح، أو بتجريــدهم مــن ممتلكــاهتم 

ــو     ل ــة الكونغـ ــان يف مجهوريـ ــوق اإلنسـ ــهاكات حقـ ــع انتـ ــة ملنـ ــدابري الالزمـ لتـ
أو /أو ســلطتها، ولواليــة أوغنــدا  الدميقراطيــة مــن جانــب أشــخاص خيضــعون
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عاقبــة األشــخاص اخلاضــعني لواليتــها أو ســلطتها مــن مــرتكيب   مب عــدم قيامهــا
 :األعمال املذكورة، قد انتهكت املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف

وكفالــة احتــرام حقــوق  احترامبــ امبــدأ القــانون االتفــاقي والعــريف الــذي يفــرض التزامــ - 
الصراع املسلح، عمال بأحكام القـانون اإلنسـاين      وقت  اسية، مبا يف ذلك     اإلنسان األس 

 .الدويل

العمـل يف أي صـراع مسـلح علـى          ب امبدأ القانون االتفاقي والعريف الذي يفرض التزامـ        - 
 .العسكريةاألهداف التمييز يف كل األوقات، بني األهداف املدنية و

ــع    -  ــوليني يف التمتـ ــواطنني الكونغـ ــق املـ ــطحـ ــها   بأبسـ ــة منـ ــية، املدنيـ ــوق األساسـ  احلقـ
 .  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلكوالسياسية، وكذ

أن مجهورية أوغندا، بضلوعها يف االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة                - ٣ 
 التــدابري هــا اختاذوبعــدم، األصــول والثــروات الكونغوليــة الكونغوليــة، وهنــب 

روع ملوارد مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مـن    الالزمة ملنع االستغالل غري املش    
ــها أو ســلطتها، و   ــة قيامهــا مب بعــدمأو /جانــب أشــخاص خيضــعون لواليت عاقب

األشخاص اخلاضعني لواليتها أو سلطتها من مرتكيب األعمـال املـذكورة، قـد            
 :انتهكت املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف

 ؛نطبقة امللقانون اإلنساين الدويلاقواعد  - 

 احترام سيادة الدول، مبا يف ذلك سيادهتا على مواردها الطبيعية؛ - 

 يف تقريــر املصــري، وبالتــايل  اواجــب دعــم حتقيــق مبــدأ املســاواة بــني الشــعوب وحقهــ   - 
 ؛على يد أجانب واالستغاللأوالسيطرة أاالمتناع عن تعريض الشعوب إىل القهر 

مبـا فيهـا    للـدول، الوطنيـة   مـن صـميم الواليـة    مبدأ عدم التدخل يف الشؤون اليت تكون - 
 .الشؤون االقتصادية

ــانون الـــدويل   )أ( - ٤  ــهاكات القـ ــاتأن انتـ ــة يف االلتماسـ  ٣  و٢  و١ املبينـ
 ممــا حيملــها مســؤولية دوليــة   إىل أوغنــداتعــزىتشــكل أعمــاال غــري مشــروعة  

 ؛بشأهنا
املسـتمرة  مجيع األعمـال    عن  تكف فورا   جيب أن   أن مجهورية أوغندا     )ب(  

يف تقـوم بعمليـات     قـوات غـري نظاميـة       دعمهـا ل  سـيما    غري املشروعة دوليـا، ال    
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ات واملــــوارد الطبيعيــــة مجهوريـــة الكونغــــو الدميقراطيـــة، واســــتغالهلا للثـــرو   
 ؛الكونغولية

تقـدم ضـمانات وتأكيـدات حمـددة بأهنـا          جيب أن   أن مجهورية أوغندا     )ج(  
 ة املتظلم منها؛لن تعود إىل ارتكاب األعمال غري املشروع

 جبــربأن مجهوريــة أوغنــدا ملزمــة إزاء مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   )د(  
ــها هبــا مــن جــراء خــرق االلتزامــات الــيت يفرضــها       مجيــع األضــرار الــيت أحلقت

 ؛ أعاله٣ و٢ و١ االلتماسات يف والواردةالقانون الدويل 

غـه، يف حـال      وشكله ومبل  نوع التعويض أن احملكمة هي اليت ستحدد       )هـ(  
 اإلجـراء   سـتحفظ  وأن احملكمـة     ،عدم توصل الطرفني إىل اتفاق يف هذا الشأن       

 الالحق هلذا الغرض؛

ؤرخ يف   التحفظية املـ   التدابريأن مجهورية أوغندا قد خرقت أمر احملكمة بشأن          - ٥ 
 :التحفظية التاليةبالتدابري تقيدها بسبب عدم  ٢٠٠٠يوليه / متوز١

 مينعا وأن يكفا على الفور عن كل عمل، وال سـيما            على الطرفني أن   )١(’  
أي عمل مسلح، قد ميس حبقـوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد                     
تصــدره احملكمــة يف القضــية، أو قــد يزيــد مــن خطــورة الــرتاع املعــروض علــى 

 ؛‘‘احملكمة أو يطيل من أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء
ور مجيــع التــدابري الالزمــة لالمتثــال  أن يتخــذا علــى الفــعلــى الطــرفني )٢(  

ــدويل، وال   ــانون ال ــع التزاماهتمــا مبوجــب الق ســيما االلتزامــات املعقــودة   جلمي
مبوجب ميثاق األمم املتحدة وميثـاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة ولقـرار جملـس            

ــابع لألمــم املتحــدة    ــران١٦، املــؤرخ )٢٠٠٠ (١٣٠٤األمــن الت ــه / حزي يوني
 ؛‘‘٢٠٠٠

ــة    فني علــى الطــر )٣(   أن يتخــذا علــى الفــور مجيــع التــدابري الالزمــة لكفال
ــام         ــية وألحك ــوق اإلنســان األساس ــرتاع حلق ــة ال ــام داخــل منطق ــرام الت االحت

 .‘“القانون اإلنساين املنطبقة
 

  مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةمبطالبـــاتفيمـــا يتعلـــق  (بالنســـبة جلمهوريـــة أوغنـــدا 
 :) املضادةواملطالبات

 : احملكمةمنة أوغندا  مجهوريتمستل”  
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 :أن تقرر وتعلن وفقا للقانون الدويل - ١ 

خبصـوص   الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية طلباتمقبولية  عدم   )ألف(   
 املبينــة لألســباب عمالئهــاب أو روانــدا مهوريــةجب املتعلقــة احلــاالت أو األنشــطة

 ها يفتأكيـــد والـــيت أعيـــد املضـــادة املـــذكرة مـــن عشـــر اخلـــامس الفصـــل يف
 الشفوية؛ رافعاتملا

 طلبات مجهورية الكونغو الدميقراطية أن تقرر احملكمـة         رفض )باء(   
وتعلن أن مجهوريـة روانـدا مسـؤولة عـن خروقـات متعـددة للقـانون الـدويل،                  

 أو املرافعات الشفوية؛/ اجلواب وأو/حسب املزاعم الواردة يف املذكرة و

 أوغندا يف الفصـل الثـامن       املضادة اليت قدمتها   املطالباتتأييد   )جيم(   
عشر من املذكرة املضادة، وأعادت تأكيدها يف الفصل السـادس مـن املـذكرة              

 .املرافعات الشفويةيف التعقيبية و

 املضـادة املقدمـة مـن جانـب أوغنـدا      باملطالبـات حفظ مسألة اجلرب فيما يتعلـق       - ٢ 
 .“إىل مرحلة الحقة من الدعوى

 
 ): أوغندا املضادةمبطالباتفيما يتعلق  (قراطيةبالنسبة جلمهورية الكونغو الدمي 

 :احملكمة أن تقرر وتعلنمن  الكونغو تلتمس ”  

 ، من أوغنداة املقدم األوىلة املضاداملطالبةبشأن   
أن  توىل لوران ديزيـري كـابيال السـلطة،          اليت سبقت تعلق بالفترة   تفيما يتصل    - ١ 

تنازلـت عـن حقهـا يف تقـدمي         ن  سـبق أ   ألن أوغنـدا     ةأوغندا غـري مقبولـ    مطالبة  
 من الصـحة ألن أوغنـدا       ا ال أساس هل   أن املطالبة ، واحتياطيا،   املطالبة هذهمثل  

 ؛تستند إليها الوقائع اليت تتمكن من إثباتمل 
بالفترة املمتدة من تاريخ تـويل لـوران ديزيـري كـابيال السـلطة إىل               فيما يتصل    - ٢ 

 أوغنـدا ال أسـاس      مطالبـة  أنلح،  الوقت الذي شنت فيه أوغندا هجومها املسـ       
ــ ــدا مل    اهل ــع ألن أوغن ــن الصــحة يف الواق ــات   م ــن إثب ــتمكن م ــائع الــيت  ت  الوق

 إليها؛ تستند
ن مطالبــة أبــالفترة الــيت تلــت قيــام أوغنــدا بشــن هجــوم مســلح،  فيمــا يتصــل  - ٣ 

ألن حبكــم الواقــع أو حبكــم القــانون أوغنــدا ال أســاس هلــا مــن الصــحة ســواء  
 مـن إثبـات الوقـائع الـيت تسـتند إليهـا، ويف مجيـع األحـوال،                  أوغندا مل تـتمكن   
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ــارا مــن    أغســطس يف / آب٢فقــد كانــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اعتب
 .حالة دفاع عن النفس

 املطالبة املضادة الثانية املقدمة من أوغندا بشأنو  
ن  بشــأ١٩٦١مــن حيــث أهنــا تتعلــق اآلن بتفســري وتطبيــق اتفاقيــة فيينــا لعــام    - ١ 

العالقات الدبلوماسية، أن املطالبة املقدمة من أوغندا حتـدث تغـيريا جـذريا يف              
موضوع الرتاع ، خالفا ملا ينص عليه النظام األساسـي للمحكمـة والئحتـها؛              

 إسقاط هذا اجلزء من املطالبة من الدعوى احلالية؛وبالتايل جيب 
واطنيني األوغنـديني يظـل     أن جزء املطالبة املتعلق بادعاء سوء معاملة بعـض املـ           - ٢ 

غري مقبول ألن أوغندا مل تتمكن من إثبات استيفاء الشروط املنصوص عليهـا             
يف القــانون الــدويل مــن أجــل ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية؛ واحتياطيــا، أن 

ال أسـاس لـه مـن الصـحة ألن أوغنـدا مل تـتمكن حـىت                 املطالبة  ذلك اجلزء من    
 .“لقانونية ملطالباهتاااآلن من إثبات األسس الفعلية و

أن اجلـــزء املتعلـــق يف املطالبـــة باالدعـــاء بـــاختالس ممتلكـــات عامـــة ألوغنـــدا    - ٣ 
أســاس لــه مــن الصــحة ألن أوغنــدا مــا زالــت عــاجزة عــن إثبــات األســس    ال

 .“الفعلية واقانونية ملطالباهتا
 .إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمهاقت و  - ١٦٠ 

 
كرواتيـا ضـد صـربيا واجلبـل         ( طبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا        ت - ١٣ 

 )األسود
، أودعـت مجهوريــة كرواتيـا طلبـا ترفــع مبوجبـه دعـوى ضــد      ١٩٩٩يوليـه  / متـوز ٢يف  -١٦١
 بسـبب انتـهاكات  ) املعروفة آنذاك باسم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية(واجلبل األسود  صربيا

الفتـرة   ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، زعمـت أهنـا ارتكبـت يف   ١٩٤٨عام ة التفاقي
 .١٩٩٥ و ١٩٩١ما بني عامي 

ــها أن   -١٦٢ ــا يف طلب ــل األســود [”وادعــت كرواتي ــا  ]صــربيا واجلب ، بإخضــاع نشــاط قواهت
 شـرافها كرواتيـا إل … وأفراد خمابراهتا وخمتلف مفارزها شـبه العسـكرية علـى أراضـي      املسلحة

“ العرقـي  الـتطهري ”املباشر يف منطقة كـنني وسـلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودملاتيـا، مسـؤولة عـن        
 - واســع  تــدمري املمتلكــات علــى نطــاقلكوكــذ… الكــرواتيني يف هــذه املنــاطق للمــواطنني 

، ]صـربيا واجلبـل األسـود     [”ومضت كرواتيا قائلة إن     . “ومطالبة جبرب الضرر الناجم عن ذلك     
الكرواتيني ذوي األصول الصـربية يف منطقـة كـنني علـى      ها وتشجيعها وحثها املواطننيبتوجيه
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، أثنــاء إعــادة كرواتيــا بســط ســلطتها احلكوميــة الشــرعية ،١٩٩٥اجلــالء عــن املنطقــة يف عــام 
 .“التطهري العرقي”اخنرطت باإلضافة إىل ذلك يف مسلك كان مبثابة جولة ثانية من 

ــا إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن صــربيا واجلبــل األســود  وبنــاء عليــه، طلبــت كرو  -١٦٣  اتي
ملزمـة بـأن   ’’وأهنـا   إزاء كرواتيا مبوجب اتفاقية اإلبادة اجلماعيـة ‘‘ انتهكت التزاماهتا القانونية”

كرواتيا حبكم حقها وبوصفها الـوطن األم ملواطنيهـا، تعويضـات عـن األضـرار الـيت                 ... تدفع لـ 
فضـال عمـا حلـق مـن ضـرر باقتصـاد كرواتيـا وبيئتـها بسـبب          باألشـخاص واملمتلكـات،    حلقت

 .“بالقدر الذي ستحدده احملكمة، اآلنفة الذكر للقانون الدويل االنتهاكات
اختصـاص احملكمـة، اسـتندت كرواتيـا إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة         قامـة  كأساس إل و -١٦٤
 . طرفان فيهااجلماعية اليت قالت إن كرواتيا وصربيا واجلبل األسود اإلبادة
، ويف غضــون األجــل الــذي مددتــه احملكمــة، أودعــت      ٢٠٠١مــارس / آذار١٤ويف  -١٦٥

، ويف غضون األجـل املمـدد إليـداع املـذكرة           ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١١ويف  . كرواتيا مذكرهتا 
 .صربيا واجلبل األسود بعض الدفوع االبتدائية تتعلـق باالختصـاص واملقبوليـة    املضادة، أودعت

يف و. ) مــن الئحــة احملكمــة  ٧٩املــادة (لتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى     فُعلقــت با
ــان ٢٥ ــل /نيسـ ــذي  ٢٠٠٣أبريـ ــل الـ ــون األجـ ــؤرخ    ، ويف غضـ ــا املـ ــة بأمرهـ ــه احملكمـ  حددتـ
، أودعـت كرواتيـا بيانـا خطيـا مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن        ٢٠٠٢نـوفمرب  /الثاين تشرين ١٤

 . واجلبل األسوداالبتدائية اليت أثارهتا صربيا الدفوع
 

نيكـــــاراغوا ( احلـــــدود البحريـــــة بـــــني نيكـــــاراغوا وهنـــــدوراس يف البحـــــر الكـــــارييب - ١٤ 
 )هندوراس ضد
، أودعت مجهورية نيكاراغوا طلبـا إلقامـة دعـوى          ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٨  يف -١٦٦

لـدولتني  هندوراس بشأن الرتاع املتعلق بتحديد املناطق البحرية التابعـة لكـل مـن ا    ضد مجهورية
 .البحر الكارييب يف

متسـكت مبوقـف   ”، أهنا على مـدى عقـود   يف مجلة أموروذكرت نيكاراغوا يف طلبها،   -١٦٧
، بينمــا متثــل موقــف “حــدودها البحريــة مــع هنــدوراس يف البحــر الكــارييب مل حتــدد  مفــاده أن

  أنه هندوراس يف
رض يوجد يف الواقع خط حدود ميتـد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـ               ”  

ــؤرخ  يف [مــن النقطــة احملــددة علىمصــب هنــر كوكــو     ــرار التحكــيم امل  كــانون ٢٣ق
إسـبانيا بشـأن احلـدود الربيـة بـني نيكـاراغوا         الصادر عـن ملـك  ١٩٠٦ديسمرب /األول
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ــة    ــدل الدولي ــة الع ــذي رأت حمكم ــدوراس، ال ــاريخ  وهن ــاين ١٨بت ــوفمرب / تشــرين الث ن
 . أنه صحيح وملزم١٩٦٠

ــه نيكــارا     ــا ذكرت ــا مل ــدوراس   ”غوا، ووفق ــه هن ــذي اختذت ــإن املوقــف ال أدى إىل  ... ف
احلــدود  مواجهــات متكــررة وعمليــات متبادلــة الحتجــاز ســفن البلــدين داخــل وحــول منطقــة

 .“املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت”وذكرت نيكاراغوا كذلك أن . “بصفة عامة
 :وطلبت نيكاراغوا إىل احملكمة بالتايل 
مناطق البحـر اإلقليمـي،    دي البحري الوحيد بنيأن حتدد مسار اخلط احلدو”  

لنيكــاراغوا وهنــدوراس علــى  واجلــرف القــاري، واملنطقــة االقتصــادية اخلالصــة التابعــة
م بأهنـا  االقـانون الـدويل العـ    التوايل، وفقا ملبادئ العدالة والظروف اخلاصة الـيت يعتـرف  
 .“تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد

وكأســاس الختصــاص احملكمــة، اســتظهرت نيكــاراغوا باملــادة احلاديــة والــثالثني مــن     -١٦٨
، املوقعــة يف )“ميثــاق بوغوتــا”واملعروفــة رمسيــا باســم (األمريكيــة للتســوية الســلمية  املعاهــدة

غوا وهنــدوراس طرفــان فيهــا، وكــذلك    نيكــاراالــيت قالــت إن  ، و١٩٤٨أبريــل /نيســان ٣٠
 مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، والـيت      ٣٦ مـن املـادة   ٢لفقـرة  ا إلعالنات الصادرة مبوجـب با

 .مبوجبها الوالية اإلجبارية للمحكمة قبلت كل من الدولتني
ــأمر صــادر يف   -١٦٩ ــ/ آذار٢١وب ــاريخ  ٢٠٠٠ارس م مــارس /آذار ٢١، حــددت احملكمــة ت

 أجـال إليـداع مـذكرة    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢١ أجال إليداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ       ٢٠٠١
 .ودعت املذكرتان يف األجلني احملددينوقد أُ .ندوراس املضادةه

وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكوميت كولومبيا وجامايكا، بناء علـى             -١٧٠
 .طلبهما
 بتقــدمي مــذكرة النيكــاراغو، أذنــت احملكمــة ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣وبــأمر مــؤرخ  -١٧١

 : األجلـني التـاليني إليـداع هـاتني املـذكرتني          بية وحددت جوابية وهلندوراس بتقدمي مذكرة تعقي    
ــاين  ١٣ ــاير /كــانون الث ــة، و ٢٠٠٣ين  للمــذكرة ٢٠٠٣أغســطس /آب ١٣  للمــذكرة اجلوابي

ــة ــد   .التعقيبي ــة وهن ــة يف األجلــني  ووأودعــت نيكــاراغوا مــذكرهتا اجلوابي راس مــذكرهتا التعقيبي
 .احملددين
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 )نياليختنشتاين ضد أملا(ممتلكات معينة  - ١٥ 

دعوى ضد أملانيـا تتعلـق    تقيم به   ، قدمت ليختنشتاين طلبا     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١يف   -١٧٢
 وبعده باعتبار ممتلكـات معينـة خاصـة    ١٩٩٨  عامالقرارات اليت اختذهتا أملانيا يف ”برتاع بشأن   

كنتيجـة  االستيالء عليها ألغـراض اجلـرب أو الـرد، أو           ’’مبواطنني من ليختنشتاين أمواال أملانية مت       
 دون كفالة أي تعويض ملالكيها عـن فقـدان          - أي نتيجة للحرب العاملية الثانية     -حلالة احلرب   

 .‘‘ نفسهاتلك املمتلكات، وعلى حساب ليختنشتاين
ــة     -١٧٣ ــها مــن احملكم ــا تتحمــل   ’’والتمســت ليختنشــتاين يف طلب ــن أن أملاني أن حتكــم وتعل

عــويض مناســب إىل ليختنشــتاين عمــا حلقهــا مــن مســؤولية قانونيــة دوليــة وأهنــا ملزمــة بتقــدمي ت
تقيـيم وحتديـد طبيعـة ومقـدار التعـويض، يف      ”وطلبـت ليختنشـتاين كـذلك     .“ضرر وإجحاف

 .‘‘حالة عدم توصل الطرفني إىل اتفاق، يف مرحلة مستقلة من الدعوى إذا اقتضى األمر
ــادة    -١٧٤ ــتاين إىل املـ ــتندت ليختنشـ ــة، اسـ ــة  مـــن اال١وكأســـاس الختصـــاص احملكمـ تفاقيـ

أبريــل /  نيســان٢٩األوروبيــة لتســوية املنازعــات بــالطرق الســلمية، املوقعــة يف ستراســبورغ يف 
١٩٥٧. 
ــأمر مــؤرخ  -١٧٥ ــران٢٨وب ــه يو/ حزي مــارس /آذار ٢٨، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠٠١ني

 أجــال ٢٠٠٢ديسـمرب  / كــانون األول٢٧ أجـال إليـداع مــذكرة ليختنشـتاين، وتـاريخ     ٢٠٠٢
 .وقد أودعت املذكرة يف غضون األجل احملدد .انيا املضادةإليداع مذكرة أمل

باختصـاص احملكمـة    ، أدلت أملانيا بدفوع ابتدائية تتعلق       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٧ويف   -١٧٦
 مــن الئحــة ٧٩املــادة ( فُعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى  الطلــب؛ومقبوليــة
ــاين  ١٥أودعــت ليختنشــتاين يف غضــون أجــل   و ).احملكمــة ــوف/تشــرين الث ــذي ٢٠٠٢مرب ن  ال

، بيانا خطيـا مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت أثارهتـا                  حدده رئيس احملكمة  
   .أملانيا
إىل  ١٤مــن  وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت أثارهتــا أملانيــا         -١٧٧
االلتماسـات النهائيـة التاليـة      الطرفـان   م  ويف هناية تلك اجللسات قـد     . ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ١٨

  :إىل احملكمة
 

 :بالنسبة ألملانيا
 احملكمة أن تقرر وتعلن،من تلتمس  
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أهنا ليس هلا اختصاص للنظـر يف الطلبـات الـيت قدمتـها إمـارة ليختنشـتاين ضـد أملانيـا،                      - 
 ،٢٠٠١مايو / أيار٣٠واملشار إليها بطلب ليختنشتاين املؤرخ 

اليت قدمتها إمارة ليختنشتاين ضد أملانيا غري مقبولة حسبما هـو مـبني يف          أن الطلبات   و - 
 .‘‘االبتدائية دفوعها

 
 :بالنسبة لليختنشتاين

 :تلتمس إمارة ليختنشتاين باحترام من احملكمة’’ 
تقرر وتعلن أن احملكمة هلا اختصاص للنظـر يف الطلبـات املقدمـة يف طلبـها                أن   )أ( 

 وأن الطلبات مقبولة؛
 تايلوبال

 .‘‘ترفض الدفوع االبتدائية ألملانيا يف جمملهاأن  )ب( 
 ه، أصـدرت احملكمـة حكمهـا الـذي تـنص فقـرة منطوقـ              ٢٠٠٥فربايـر   /شباط ١٠ويف   -١٧٨

 :على ما يلي
 وهلذه األسباب،” 
 فإن احملكمة 

 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )أ( )١(
 ني ليختنشتاين وأملانيا؛نزاع ببعدم وجود  الدفع االبتدائي ترفض 
الرئيس شي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني             :املؤيدون 

 أرانغـورين وكوميـانس وريزيـك واخلصـاونة وبويرغنتـال           -وهيغرت وبـارا    
 والعريب وأووادا وتومكا والقاضي اخلاص السيد فرانكلني برمان؛

 ؛القاضي اخلاص فاليشاور :املعارضون 
 بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل أربعة أصوات؛ )ب( 
 الدفع االبتـدائي بـرفض طلـب ليختنشـتاين لعـدم اختصـاص احملكمـة، مـن حيـث                    تؤيد 

 الزمان، يف البت يف الرتاع؛
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الرئيس شي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني             :املؤيدون 
ــارا   ــيغرت وب ــك واخلصــاونة  -وه ــورين وريزي ــا   أرانغ ــال وتومك  وبويرغنت

 والقاضي اخلاص فاليشاور؛
كوميــانس، والعــريب ،وأووادا والقاضــى اخلــاص الســيد فــرانكلني   القضــاة :املعارضون 

 برمان
 بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل أربعة أصوات؛ )٢(

يونيـه  /حزيـران  ١لطلـب الـذي قدمتـه ليختنشـتاين يف          يف ا للبـت    غـري خمتصـة       أهنـا  تقرر 
٢٠٠١. 

الرئيس شي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني             :وناملؤيد 
ــارا   ــيغرت وب ــا    -وه ــال وتومك ــك واخلصــاونة وبويرغنت ــورين وريزي  أرانغ

 والقاضي اخلاص فاليشاور؛
وأووادا والقاضـى اخلـاص السـيد فـرانكلني          كوميـانس، والعـريب ،     القضاة :املعارضون 

 .“برمان
لـه القاضـي   انس والعـريب وأووادا حكـم احملكمـة بـآراء خمالفـة، وذيَّ       ل القضـاة كوميـ    وذيَّ -١٧٩

 .اخلاص فاليشاور ببيان، وذيله القاضي اخلاص السيد فرانكلني برمان برأي خمالف
 

 )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري  - ١٦ 
ــا  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٦يف  -١٨٠ وى ضــد دعــتقــيم بــه ، قــدمت نيكــاراغوا طلب

بني الـدولتني   “ جمموعة من املسائل القانونية املترابطة العالقة     ”كولومبيا فيما يتعلق برتاع حول      
 .غرب البحر الكارييب“ بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية”

 :وتعلنتقرر والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن  -١٨١
 جــزر بروفيدينســيا، وســان أنــدريس نيكــاراغوا الســيادة علــىل ...أوال، أن ’’  

وسانتا كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر املنخفضـة التابعـة هلـا، وأهنـا تشـمل كـذلك اجلـزر              
 ؛)بقدر قابليتها للتملك(املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو 

، على ضوء ما تقرره بشأن احلق املطالب بـه أعـاله، تطلـب مـن احملكمـة                  ثانيا  
ــاطق اجلــرف القــاري      كــذلك أ ــد بــني من ــة الوحي ن تقــرر مســار خــط احلــدود البحري

واملنطقة االقتصادية اخلالصـة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   
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ملبــادئ اإلنصــاف والظــروف ذات الصــلة الــيت يقــر القــانون الــدويل يف عموميتــه بأهنــا   
 .“تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد

حتتفظ حبق املطالبـة بتعـويض عـن عناصـر اإلثـراء      ”شارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنا   وأ -١٨٢
بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنسـيا، وكـذلك علـى اجلـزر                

أهنــا و .‘‘، يف غيــاب حــق ملكيــة شــرعي٨٢ املســاحات البحريــة إىل خــط الطــولاملنخفضــة و
يض عـن التـدخل يف أنشـطة سـفن الصـيد النيكاراغويـة اجلنسـية أو                حتتفظ حبق املطالبة بـالتعو    ’’

 .“احلاصلة على ترخيص منها
 مـن النظـام     ٣٦ من املـادة     ٢وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا بالفقرة        -١٨٣

األساسي للمحكمة وباملادة احلادية والـثالثني مـن معاهـدة الـدول األمريكيـة للتسـوية السـلمية                  
ــة ( ــا رمساملعروف ــاق بوغوت ــا مبيث ــة يف ) ي ــل /نيســان ٣٠املوقع ــيت تعــد كــل مــن   و، ١٩٤٨أبري ال

 .نيكاراغوا وكولومبيا طرفني فيها
 .وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكومة هندوراس، بناء على طلبها -١٨٤
أبريــل /نيســان ٢٨، حــددت احملكمــة تــارخيي ٢٠٠٢يــر فربا/ شــباط٢٦وبــأمر مــؤرخ  -١٨٥
ــران٢٨  و٢٠٠٣ ــه / حزي ــا    ٢٠٠٤يوني ــداع كولومبي ــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وإي  أجلــني إلي

 .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملدد .ملذكرهتا املضادة
، أودعـــت كولومبيـــا دفوعـــا ابتدائيـــة بشـــأن اختصـــاص ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٢١ويف  -١٨٦
 ). مـن الئحـة احملكمـة   ٧٩املـادة   (فُعلقت بالتايل إجـراءات النظـر يف جـوهر الـدعوى     .احملكمة

يف   الـذي حددتـه احملكمـة   ٢٠٠٤ينـاير  / كانون الثـاين  ٢٦يف غضون أجل     وأودعت نيكاراغوا 
 ، بيانـا خطيـا مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن الـدفوع       ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤أمرها املـؤرخ    

 .االبتدائية اليت أثارهتا كولومبيا
 

 )جرالني/بنن(الرتاع احلدودي  - ١٧ 
، أشعرت بنن والنيجر بصورة مشتركة احملكمـة باتفـاق خـاص       ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣يف   -١٨٧

ــاه يف  ــران١٥وقع ــه / حزي ــاذ يف    ٢٠٠١يوني ــز النف ــو ودخــل حي ــل / نيســان١١ يف كوتون أبري
٢٠٠٢. 
 من االتفاق اخلاص، اتفـق الطرفـان علـى عـرض نزاعهمـا احلـدودي                ١ومبوجب املادة    -١٨٨

 مـن النظـام     ٢٦ مـن املـادة      ٢كمـة؛ كمـا اتفقـا علـى أنـه عمـال بـالفقرة               على دائرة تشـكلها احمل    
 .األساسي للمحكمة، سيختار كل منهما قاضيا خاصا
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 : من االتفاق اخلاص موضوع الرتاع على النحو التايل٢وتورد املادة  -١٨٩
 :إن املطلوب من احملكمة”  
نيجــر يف قطــاع بــنن ومجهوريــة الأن حتــدد مســار خــط احلــدود بــني مجهوريــة  )أ( 

 النيجر؛ هنر
ــة اجلــز      )ب(  ــا ملكي ــود إليه ــيت تع ــة ال ــذكور،   أن حتــدد الدول ــهر امل ــة يف الن ر الواقع

 سيما جزيرة لييت؛ وال
 .“أن حتدد مسار خط احلدود بني الدولتني يف قطاع هنر ميكرو )ج( 
يف انتظـار صـدور حكـم       ” :نصـه كالتـايل   “ تعهدا خاصـا   ”١٠وأخريا تضمنت املادة     -١٩٠

 .“لدائرة، يتعهد الطرفان حبفظ السلم واألمن والسكينة بني شعيب الدولتنيا
، قـررت احملكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها           ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧وبأمر مؤرخ    -١٩١

بآراء الطرفني بشأن تشكيل الدائرة وإبالغه احملكمة هبا، أن تستجيب لطلـب الطـرفني تشـكيل                
اختارمهــا لت دائــرة مــن ثالثــة قضــاة وقاضــيني خاصــني  فشــك؛ قضــاةةدائــرة خاصــة مــن مخســ

الـرئيس غيـوم، والقاضـيان راجنيفـا وكوميـانس، والقاضـيان             :الطرفان وذلك علـى النحـو التـايل       
 ).من اختيار بنن(وبنونة ) من اختيار النيجر(اخلاصان البجاوي 

 . أجال إليداع كل طرف ملذكرتـه      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٧وحددت احملكمة تاريخ     -١٩٢
 .وقد أودعت املذكرتان يف األجل احملدد

مـايو  /أيـار  ٢٨، حدد رئـيس الـدائرة تـاريخ         ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١١ويف أمر مؤرخ     -١٩٣
ــه املضــادة   ٢٠٠٤ ــداع كــل طــرف ملذكرت ــذكرتان املضــادتان   . أجــال إلي ــد أودعــت امل يف  وق
 .احملدد األجل
ائرة أول جلســة علنيــة ، عقــدت الــد٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٠ويــوم اخلمــيس  -١٩٤

بغرض متكني القاضيني اخلاصني من اإلدالء بـاإلعالن الرمسـي الـذي يشـترطه النظـام األساسـي                  
 . والئحتهالمحكمةل

، ومراعــاة لرغبــة الطــرفني يف تقــدمي مــذكرة ثالثــة ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩وبــأمر مــؤرخ  -١٩٥
 كـل طـرف ملـذكرة جوابيـة         ينص عليه االتفاق اخلاص، أذن رئـيس الـدائرة بتقـدمي           على حنو ما  

وقــد أودعــت  . أجــال إليــداع تلــك املــذكرة٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٧وحــدد تــاريخ 
 .يف غضون األجل احملدداملذكرتان اجلوابيتان 
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، أعلنـت احملكمـة أن القاضـي روين أبرهـام قـد             ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ١٦وبأمر مؤرخ    -١٩٦
 مللء الشغور الذي خلفته اسـتقالة القاضـي          عضوا بالدائرة  ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٦انتخب يف   

ونتيجة أيضا لتلك االسـتقالة، أصـبح نائـب رئـيس           . غيوم، الرئيس السابق للدائرة، من احملكمة     
الرئيس اجلديد للدائرة، اليت أصبحت بـذلك مشـكلة علـى    هو احملكمة، القاضي رميون راجنيفا،  

 : النحو التايل
 ؛راجنيفا   :الرئيس 
 انس،كومي  يانضاالق 
 أبرامهام؛    
 ،البجاوي القاضيان اخلاصان 
 .بنونة    
ويف ختـام تلـك     . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١١ إىل   ٧وعقدت الدائرة جلسـات علنيـة مـن          -١٩٧

 .اجللسات، قدم الطرفان التماساهتما اخلتامية إىل الدائرة
 

 :بالنسبة لبنن
 مجهوريـة بـنن إىل      لألسباب اليت بينتها يف مرافعاهتا اخلطية والشفوية، تطلب       ”  

 :دائرة حمكمة العدل الدولية أن تقرر
 :أن احلدود بني مجهورية بنن ومجهورية النيجر تأخذ املسار التايل )١( 

 شـرق  “10 '25 °02  مشـال خـط العـرض و   15 '54 °11 ” من النقطة ذات اإلحـداثيات   - 
ــهر م     ــع اخلــط الوســط لن ــول، تتب ــة كــرو إىل يخــط الط ــداث غاي ــة ذات اإلح  ياتالنقط

  شرق خط الطول؛“38 '49 °02 مشال خط العرض و 29 '24 12°”

النقطـة  غايـة   إىل  ] هنـر النيجـر   [ومن تلـك النقطـة، تتبـع احلـدود الضـفة اليسـرى للنـهر                 - 
 شرقا؛ “44 '36 °03 مشاال و 44 '41 °11”ذات اإلحداثيات 

رة لـييت،   وأن السيادة على مجيـع اجلـزر الواقعـة يف هنـر النيجـر، والسـيما جزيـ                  )٢( 
 .“تعود إىل مجهورية بنن

 
 :بالنسبة للنيجر

 :مجهورية النيجر إىل احملكمة أن تقرر وتعلنتطلب  
 مشـال  27 '24 °12”  النقطـة  أن احلدود بني مجهورية بنن ومجهورية النيجر مـن         )١( 

  النقطـــة شـــرق خـــط الطـــول، إىل غايـــة “36 '49 °2 النقطـــةخـــط العـــرض و
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 شــرق خــط الطــول “44 '36 °3 النقطــة، و مشــال خــط العــرض40.7 '41 11°”
خط السرب األعمق يف هنر النيجر، حبسبما ميكن حتديـد ذلـك اخلـط علـى                تتبع  

 .النحو الذي كان عليه يف تاريخ احلصول على االستقالل
 طرف؛اليت تعود ملكيتها لكل زر اجلأن ذلك اخلط حيدد  )٢( 

تونـدي  ويمىن للنهر، وهـي بكينغـا،       أن اجلزر الواقعة بني خط السرب األعمق والضفة ال         - 
دان وغانــديغايب بــارو كاينــا، وســاندى تونغــا بــارو، وكــوكي بــارو، وكواريــا بــارو، 

كونــدو بــارو، واحلــاج شــيبو بــارو كاينــا وبــارو احلــاج دان جــودا، وكــوري كــرياوا، 
 تابعة جلمهورية بنن؛

هــي بومبــا بــارو أن اجلـزر الواقعــة بــني خــط السـرب األعمــق والضــفة اليســرى للنـهر، و    - 
مونبـوي  ولـييت غونغـو،   وسانسان غونغو،  وكواسي بارو،   وبومبا بارو كاينا،    وبريي،  

ــارو،   ــا ب ــارو،  وســيين غونغــو،  وتونغ ــا ب ــارو،  والم ــا وغــاغنو غونغــو،  وكوتشــا ب كات
غوسـو  واحلـاج شـيبو بـارو بـريي،     وغـويراوا بـارو،   وغانديغايب بـارو بـريي،   وغونغو،  
 .رو، تابعة جلمهورية النيجربيو بارو، ودويل باوبارو، 

أن توزيع اجلزر بني مجهورية بنن ومجهورية النيجر وفقـا خلـط السـرب األعمـق             )٣( 
 .حسبما جرى حتديده يف تاريخ احلصول على االستقالل، ُيعترب هنائيا

ــا    )٤(  ــق جبســور غاي ــا يتعل ــل،  - وفيم ــر مالنفي ــك    مت ــن تل احلــدود وســط كــل م
 .اهلياكل

خطـا  تتبـع  كرو يمجهورية بنن ومجهورية النيجر يف قطاع هنر م   احلدود بني   أن   )٥( 
 :مؤلفا من جزأين

نـهر النيجـر والنقطـة     بكـرو   ياجلزء األول هو خط مستقيم يربط بني نقطـة التقـاء هنـر م              - 
ــه         ــل إحداثيات ــاكورا، وتتمث ــال آت ــاريس بسلســلة جب ــا خــط الوســط ب ــيت يلتقــي فيه ال

 “14 '20 °2 وخــط الطــول  مشــاال50 '41 °11”: خــط العــرض :االســتداللية فيمــا يلــي
 ؛اشرق

اجلــزء الثــاين مــن اخلــط يــربط هــذه النقطــة األخــرية بالنقطــة الــيت تلتقــي فيهــا احلــدود     - 
تـاكورا، وتتمثـل   أالسابقة بني دائـريت سـاي وفـادا باحلـدود السـابقة بـني دائـريت فـادا و               

ــه االســتداللية فيمــا يلــي    وخــط الطــول   مشــاال37 '44 °11” :خــط العــرض  :إحداثيات
 .اشرق “55 '18 2°
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علـى  منطوقـه   ، أصدرت احملكمة حكمها الذي تنص فقرة        ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢ويف   -١٩٨
 :ما يلي

 وهلذه األسباب،” 
 فإن الدائرة، 

 بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، )١(
 بأن احلدود بني مجهورية بـنن ومجهوريـة النيجـر، يف قطـاع هنـر النيجـر، تأخـذ                    تقضي 

 :املسار التايل
خط السرب األعمق لقناة املالحة الرئيسية لذلك النـهر، مـن تقـاطع اخلـط املـذكور مـع                    - 

 مشــال 29 '52 °11”اإلحــداثيات عنــد إىل النقطــة الواقعــة كــرو، ياخلــط الوســط لنــهر م
 شرق خط الطول؛ “34 '25 °3خط العرض و 

عنـد  رى إىل النقطـة الواقعـة       من تلـك النقطـة، خـط السـرب األعمـق لقنـاة املالحـة اليسـ                 - 
 شرق خط الطـول، حيـث       “41 '27 °3 مشال خط العرض و      55 '51 °11”اإلحداثيات  

تلتقـي بقنـاة املالحـة      مث  تنحرف احلدود عن هذه القناة ومتر يسار جزيرة كاتا غونغو،           
ــية  ــة  يف الرئيسـ ــة الواقعـ ــد النقطـ ــداثيات عنـ ــرض،  41 '51 °11”اإلحـ ــال خـــط العـ  مشـ

 ق خط الطول؛ شر“53 '28 °3 و

من هـذه النقطـة األخـرية، خـط السـرب األعمـق لقنـاة املالحـة الرئيسـية للنـهر إىل غايـة                         - 
 حدود الطرفني مع نيجرييا؛

 الـيت تـرد     ١٥٤  إىل ١ر عرب النقاط املرقّمة مـن        يتقدم باجتاه املصب، مي    ، الذي وأن خط احلدود  
  من هذا احلكم؛١١٥إحداثياهتا ُمبّينة يف الفقرة 

ــيان      :دوناملؤي  ــدائرة، القاضـ ــيس الـ ــة، رئـ ــيس احملكمـ ــا، نائـــب رئـ ــي راجنيفـ القاضـ
 أبراهام، والقاضي اخلاص البجاوي؛وكوميانس 

 القاضي اخلاص بنونة؛ :املعارضون 
 بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، )٢(

مهوريـة  جلجلمهورية بنن أو    ملك  ، بالتايل،   هي بأن اجلزر الواقعة يف هنر النيجر        تقضي 
  من هذا احلكم؛١١٧النيجر على النحو املُبّين يف الفقرة 

05-46834 57 
 



A/60/4
 

ــيان      :املؤيدون  ــدائرة، القاضـ ــيس الـ ــة، رئـ ــيس احملكمـ ــا، نائـــب رئـ ــي راجنيفـ القاضـ
 أبراهام، والقاضي اخلاص البجاوي؛وكوميانس 

 القاضي اخلاص بنونة؛ :املعارضون 
 بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، )٣(

ــني  تقضــي  ــأن احلــدود ب ــا       ب ــني غاي ــى اجلســور ب ــة النيجــر عل ــنن ومجهوري ــة ب  مجهوري
 وماالنفيل تتبع مسار احلدود يف النهر؛

ــيان      :املؤيدون  ــدائرة، القاضـ ــيس الـ ــة، رئـ ــيس احملكمـ ــا، نائـــب رئـ ــي راجنيفـ القاضـ
 أبراهام، والقاضي اخلاص البجاوي؛وكوميانس 

 القاضي اخلاص بنونة؛ :املعارضون 
 ،باإلمجاع )٤(

كرو تتبـع اخلـط     يود بني مجهورية بنن ومجهورية النيجر يف قطاع هنر م          بأن احلد  تقضي 
الوسط لـذلك النـهر، ابتـداء مـن تقـاطع اخلـط املـذكور مـع خـط السـرب األعمـق لقنـاة املالحـة                           

 ‘‘.فاسو الرئيسية لنهر النيجر إىل غاية حدود الطرفني مع بوركينا
  .لفل القاضي اخلاص بنونة حكم الدائرة برأي خماوذيَّ -١٩٩

 
مجهوريـــة الكونغـــو ) (٢٠٠٢: طلـــب جديـــد(األنشـــطة املســـلحة يف أراضـــي الكونغـــو  - ١٨ 

 )الدميقراطية ضد رواندا
، أودعت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا تقـيم              ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨يف   -٢٠٠

قـوق  االنتهاك اجلسيم واخلطـري والفـادح حل      ” :به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق مبا يلي        
عن أعمال العدوان املسلح الذي ارتكبتـه روانـدا         ”الناجم  “ اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين   

وســالمتها ] هــذه األخــرية[يف أراضــي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف انتــهاك ســافر لســيادة 
 .“اإلقليمية، اللتني يضمنهما ميثاقا األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية

عـدوانا  ” مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكـب             وذكرت -٢٠١
تسـبب   ذلـك العـدوان       وأفـادت بـأن    . وإىل الوقت الـراهن    ١٩٩٨أغسطس  /منذ آب “ مسلحا

يف كيفـو اجلنوبيـة، بـإقليم كاتانغـا واإلقلـيم الشـرقي، ويف              “ مذحبة بشـرية واسـعة النطـاق      ”يف  
واغتيال شخصـيات سياسـية ونشـطاء حقـوق      ”،  “ي عليهن اغتصاب النساء واالعتداء اجلنس   ”

“ وإلقـاء القـبض واالحتجـاز التعسـفي، واملعاملـة الالإنسـانية واملهينـة             ”،  “اإلنسان واختطافهم 
انتــهاك ”، و “النــهب املنــهجي للمؤسســات العامــة واخلاصــة، وحجــز ممتلكــات املــدنيني   ” و
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الرئيسـية يف    يف املـدن  ‘ املتمـردين ’ئهم  ة وحلفـا  حقوق اإلنسان على يد اجلنود الروانـديني الغـزا        
 .البلد“ تدمري حيوانات ونباتات” ، و“مجهورية الكونغو الدميقراطية”شرق 
وتعلن أن روانـدا  تقرر وبناء عليه، طلبت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة أن          -٢٠٢

يثـاق منظمـة الوحـدة       مـن م   ٤  و ٣ثاق األمم املتحدة واملـادتني      قد انتهكت وال تزال تنتهك مي     
األفريقية بانتهاكها حلقـوق اإلنسـان الـيت هـي مقصـد تنشـده األمـم املتحـدة مـن خـالل حفـظ                        
السلم واألمن الدوليني؛ وأهنا انتهكت كذلك عددا من الصكوك اليت حتمـي حقـوق اإلنسـان؛            

يـة  ة اخلطـوط اجلويـة الكونغول      متلكهـا شـرك    ٧٣٧بإسقاطها لطائرة من طراز بوينغ      وأن رواندا   
 مدنيا، انتهكت أيضـا     ٤٠ يف كيندو، والتسبب بالتايل يف مصرع        ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين ٩يف  

 بقيامهــا بأعمــال التقتيــل والــذبح   روانــدااتفاقيــات معينــة تتعلــق بــالطريان املــدين الــدويل؛ وأن  
 ٠٠٠واالغتصاب والنحر، والصلب، ارتكبت جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة يف حـق مـا يزيـد علـى                    

ويل، مبــن فــيهم ضــحايا املــذابح األخــرية يف مدينــة كيســنغاين، وانتــهكت احلــق   كونغــ٣ ٥٠٠
املقـدس يف احليـاة املنصـوص عليـه يف عـدة صـكوك حتمـي حقـوق اإلنسـان ويف اتفاقيـة اإلبـادة            

وتعلن أن على مجيـع القـوات املسـلحة الروانديـة أن     تقرر كما طلبت إىل احملكمة أن    .اجلماعية
 .ولية؛ وأن جلمهورية الكونغو الدميقراطية احلق يف التعويضتنسحب من األراضي الكونغ

وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف طلبـها إىل عـدد               -٢٠٣
 .من بنود التحكيم يف املعاهدات

، أودعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨ويف اليوم ذاته، أي يف       -٢٠٤
قــدت جلســات علنيــة بشــأن طلــب اإلشــارة بتــدابري   وُع . لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة أيضــا طلبــا
، أصـدرت احملكمـة     ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٠ويف  . ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ١٤ و   ١٣حتفظية يف   

أمرهــا الــذي قضــت فيــه بأنــه لــيس هلــا أي اختصــاص أويل للنظــر يف املســألة، فرفضــت طلــب   
 احملكمة يف ذلـك األمـر دفوعـات مجهوريـة روانـدا             كما رفضت  .مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 .الرامية إىل شطب القضية من جدول احملكمة
 مـن   ٣و   ٢، قـررت احملكمـة، وفقـا للفقـرتني          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٨وبأمر مؤرخ    -٢٠٥
ــة أوال مســائل اختصــاص     ٧٩املــادة   مــن الئحــة احملكمــة املنقحــة، أن تتنــاول املرافعــات اخلطي

 أجـال إليـداع روانـدا       ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٠ الطلب وحددت تاريخ     احملكمة ومقبولية 
 أجــال لتقــدمي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملــذكرهتا ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٠ملــذكرهتا وتــاريخ 

 .احملددين وقد أودعت املذكرتان يف األجلني .املضادة
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 الطلـب يف الفتـرة      وعقدت جلسات علنية بشأن مسـأليت اختصـاص احملكمـة ومقبوليـة            -٢٠٦
النهائيـة  التماسـاهتما  ويف ختام تلـك اجللسـات، قـدم الطرفـان         . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨ إىل   ٤من  

 .إىل احملكمة
 

 :بالنسبة لرواندا
  :تطلب مجهورية رواندا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن’’ 
أهنــا لــيس هلــا اختصــاص للنظــر يف الــدعاوى الــيت أقامتــها مجهوريــة الكونغــو     - ١ 

 ميقراطية ضد مجهورية رواندا، الد
ن الــدعاوى الــيت أقامتــها مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد       أواحتياطيــا،  - ٢ 

 ‘‘.مجهورية رواندا، ليست مقبولة
 

  :بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية
  احملكمة،تلتمس من’’ 
وليــة  نــدا بشــأن االختصــاص واملقب  أن تقضــي بــأن الــدفوع الــيت أثارهتــا روا     - ١ 

 تستند إىل أي أساس؛ ال
وبالتايل، تقضي باختصـاص احملكمـة يف البـت يف جـوهر القضـية وبـأن طلـب                   - ٢ 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية مقبول على النحو املقدم؛
 “.وأن تقرر البت يف القضية من حيث اجلوهر - ٣ 
 . إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمهاوقتو -٢٠٧

 
 )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا  - ١٩ 

، أودعــت مجهوريــة الكونغــو طلبــا ســعت بــه إىل ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٩يف  -٢٠٨
إقامة دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تدابري التحقيق واملالحقة القضائية اليت اختذهتا السـلطات              

تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت هبـا         القضائية الفرنسية بناء على شكوى      
مجعيــات عــدة ضــد رئــيس مجهوريــة الكونغــو، الســيد دينــيس ساســو نغيســو، ووزيــر داخليــة    
الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخرين مبن فـيهم اللـواء نـوربري دابـريا، املفـتش العـام للقـوات            

 فيمـا يتصـل بتلـك اإلجـراءات، أصـدر قاضـي             وذكر الطلب كـذلك أنـه،      .املسلحة الكونغولية 
 .حتقيق يف احملكمة االبتدائية يف مو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدا
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بتخويلـها لنفسـها اختصاصـا عامليـا يف املسـائل      ’’وادعت مجهورية الكونغـو أن فرنسـا      -٢٠٩
عــم أنــه ة أجنبيــة عــن جــرائم ُزاجلنائيــة وانتحاهلــا ســلطة مالحقــة وحماكمــة وزيــر داخليــة دولــ  

املبــدأ ’’، انتــهكت ‘‘ارتكبــها يف إطــار ممارســته لســلطاته املتعلقــة حبفــظ النظــام العــام يف بلــده   
مبـدأ  خارقـة بـذلك     القاضي بأنه ال جيوز ألي دولة أن متـارس سـلطتها يف إقلـيم دولـة أخـرى،                   

، كــذلك، أن فرنســا وادعــت مجهوريــة الكونغــو .‘‘املســاواة بــني مجيــع أعضــاء األمــم املتحــدة
بإصــدارها ألمــر يوجــه تعليمــات إىل ضــباط الشــرطة بــالتحقيق مــع رئــيس مجهوريــة الكونغــو    

احلصانة اجلنائية لـرئيس دولـة أجـنيب، وهـي قاعـدة عرفيـة       ’’بصفته شاهدا يف القضية، انتهكت  
 .‘‘دولية أقرها اجتهاد احملكمة

ى إىل أن تقـيم اختصـاص احملكمـة،    وأشارت مجهورية الكونغو يف طلبها، إىل أهنا تسـع      -٢١٠
علـى موافقـة اجلمهوريـة الفرنسـية، الـيت          ’’ مـن الئحـة احملكمـة،        ٣٨ من املـادة     ٥عمال بالفقرة   
لكونغــو إىل احلكومــة الفرنســية ووفقــا هلــذا احلكــم، أحيــل طلــب مجهوريــة ا .‘‘ســتبديها قطعــا

 .يتخذ أي إجراء يف الدعوى يف تلك املرحلة ومل
أبريـل  /نيسـان  ١١ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف        ٢٠٠٣ل  أبريـ / نيسـان  ٨خة  ويف رسالة مؤر   -٢١١

لنظـر يف الطلـب عمـال       لتقبل اختصاص احملكمة    ’’ ، صرحت اجلمهورية الفرنسية بأهنا      ٢٠٠٣
ــالفقرة  ــادة  ٥ب ــن امل ــة       .‘‘٣٨ م ــة إدراج القضــية يف جــدول احملكم ــذه املوافق ــد أتاحــت ه وق

التها أن موافقتــها علــى اختصــاص احملكمــة وأضــافت فرنســا يف رســ .والشــروع يف اإلجــراءات
 مــن معاهــدة ٢املــادة ’’وأن ‘‘ الطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــو’’قتصــر حصــرا علــى ت

، ١٩٧٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١التعاون اليت وقعتها اجلمهورية الفرنسية ومجهورية الكونغو يف         
ــا        ــها، ال تشــكل أساس ــذه األخــرية يف طلب ــا ه ــيت تشــري إليه ــذه   وال ــة يف ه الختصــاص احملكم

 .‘‘القضية
يلـتمس إصـدار أمـر      ’’وأرفق طلب مجهوريـة الكونغـو بطلـب اإلشـارة بتـدبري حتفظـي                -٢١٢

 .‘‘بالوقف الفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو
كمـة، حـدد رئـيس       من الئحة احمل   ٧٤ من املادة    ٣واعتبارا ملوافقة فرنسا ووفقا للفقرة       -٢١٣

 موعدا الفتتاح اجللسات العلنية بشـأن طلـب اإلشـارة           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨احملكمة تاريخ   
 .بتدبري حتفظي املقدم من مجهورية الكونغو

، تـال رئـيس احملكمـة،       ٢٠٠٣أبريـل   / نيسـان  ٢٩ و   ٢٨وبعد عقد تلك اجللسات، يف       -٢١٤
كمــة، بأغلبيــة أربعــة عشــر صــوتا  احملفيــه ، األمــر الــذي قضــت  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٧يف 

مقابل صوت واحد، بأن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقـت الـراهن، ال تسـتلزم يف حـد                   
 . من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة 
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ــ -٢١٥ ــرأي مشــترك مســتقل، وذيَّ    وذيَّ ــر ب ــا وفرييشــتني األم ــه ل القاضــيان كوروم القاضــي ل
 .اخلاص دي كارا برأي خمالف

كـــانون  ١١، حـــدد رئـــيس احملكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز١١وبـــأمر مـــؤرخ  -٢١٦
 ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١١ أجال لتقدمي مجهورية الكونغو ملـذكرهتا وتـاريخ          ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

النحــو وقــد أودعــت املــذكرة واملــذكرة املضــادة علــى   .أجــال لتقــدمي فرنســا ملــذكرهتا املضــادة 
 .يف غضون األجلني احملددين الواجب
، أذنــت احملكمــة جلمهوريــة الكونغــو بتقــدمي ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٧وبــأمر مــؤرخ  -٢١٧

مــذكرة جوابيــة، وأذنــت لفرنســا بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة، مراعيــة اتفــاق الطــرفني والظــروف     
ــاريخ     ــران١٠ و ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠اخلاصــة للقضــية وحــددت ت ــه / حزي يوني

ــا   ٢٠٠٥ ــذكرتني تباع ــداع امل ــني إلي ــة   . أجل ــأوامر مؤرخ ــانون األول٢٩ و ٨وب ديســمرب / ك
ــوز١١ و ٢٠٠٤ ــه / متـ ــا إىل    ٢٠٠٥يوليـ ــني تباعـ ــة األجلـ ــيس احملكمـ ــدد رئـ ــانون ١٠، مـ  كـ
أغسـطس  / آب ١١ و   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١١، مث إىل    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٠يناير و   /الثاين

، مراعـاة منـه     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠ و   ٢٠٠٦يناير  /ين كانون الثا  ١١، وأخريا إىل    ٢٠٠٦
 .اليت أشارت إليها مجهورية الكونغو واالتفاق املربم بني الطرفنيلألسباب 

 
ــا   - ٢٠  ــدرا برانكـ ــى بيـ ــيادة علـ ـــ /السـ ــاتو بوت ــوالو بـ ــدج   هبـ ــاوث ليـ ــس، وسـ ــدل روكـ ، وميـ

 )سنغافورة/ماليزيا(
، ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٤، يف أخطــرت ماليزيــا وســنغافورة احملكمــة بصــورة مشــتركة  -٢١٨

 ودخـل   ٢٠٠٣فربايـر   /شـباط  ٦لدولتني، وقّـع يف بوتراجايـا يف        بالتوصل إىل اتفاق خاص بني ا     
 .٢٠٠٣مايو / أيار٩حيز النفاذ يف 

  من ذلك االتفاق اخلاص، طلب الطرفان إىل احملكمة٢ويف املادة  
 أن حتدد ما إذا كانت السيادة على” 
 ؛هباتو بوتبوالو /بيدرا برانكا )أ( 
 ميدل روكس؛ )ب( 
 ساوث ليدج، )ج( 
 .“تعود إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورة 
باعتبـاره حكمـا هنائيـا      ... علـى قبـول حكـم احملكمـة         ] الطرفان[اتفق  ’’،  ٦ويف املادة    

 .‘‘وملزما هلما
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  .كما أوضح الطرفان رأيهما بشأن اإلجراءات املزمع اتباعها 
، بعد مراعاة أحكام املـادة       احملكمة ، حدد رئيس  ٢٠٠٣سبتمرب  /يلول أ ١وبأمر مؤرخ    -٢١٩

ينـــاير /كـــانون الثـــاين ٢٥ وتـــاريخ ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٥ريخ  مـــن االتفـــاق اخلـــاص، تـــا٤
ــداع كــل طــرف مــن الطــرفني مــذكرة ومــذكرة مضــادة     ٢٠٠٥ ــد أودعــت   .، أجلــني إلي وق

 .األجلني احملددينيف غضون  على النحو الواجباملذكرتان واملذكرتان املضادتان 
ــأمر مــؤرخ   -٢٢٠ ــر / شــباط١وب ، حــددت احملكمــة، مراعــاة ألحكــام االتفــاق   ٢٠٠٥فرباي

 . أجال إليداع كال الطرفني ملذكرة جوابية٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥اخلاص، تاريخ 
 

 )كرانياورومانيا ضد أ(احلدود البحرية يف البحر األسود  - ٢١ 
، أودعـــت رومانيـــا طلبـــا ترفـــع مبوجبـــه دعـــوى ضـــد ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول١٦يف  -٢٢١

إقامــة خــط حــدود حبــري وحيــد بــني الــدولتني يف البحــر  ”أوكرانيــا فيمــا يتعلــق بــرتاع بشــأن  
 .“لكل منهماواملنطقة االقتصادية اخلالصة األسود، ومن مث ترسيم اجلرف القاري 

هـي  ، وقعـت  “يف أعقـاب عمليـة مفاوضـات معقـدة    ”وشرحت رومانيا يف طلبها أنـه      -٢٢٢
، معاهدة عالقات تعاون وحسن جـوار، وأبرمتـا اتفاقـا        ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٢، يف   وأوكرانيا

وقـد دخـل كـال الصـكني       . إضافيا عن طريق تبادل الرسائل بني وزاريت اخلارجية لكال البلـدين          
التزمـــت ”ومبوجـــب هـــذين االتفـــاقني، . ١٩٩٧أكتـــوبر / تشـــرين األول٢٢حيـــز النفـــاذ يف 

بـإبرام معاهـدة بشـأن نظـام حـدود الدولـة بينـهما، فضـال عـن اتفـاق لترسـيم اجلـرف                الدولتان  
نــص ”ويف ذات الوقــت، . “يف البحــر األســود... القــاري واملنطقــتني االقتصــاديتني اخلالصــتني

االتفــاق اإلضــايف علــى املبــادئ الــيت ســتنفذ يف ترســيم املنــاطق املــذكورة أعــاله، وبــّين التــزام     
بـني  و. “ميكن أن ُيحال إىل حمكمة العدل الدولية، رهنا بتوافر شروط معينة          البلدين بأن الرتاع    

بيــــد أنــــه، حســــب رومانيــــا، .  جولــــة مفاوضــــات٢٤، ُعقــــدت ٢٠٠٤و  ١٩٩٨ عــــامي
تتحقق أية نتائج، ومل يتم التوصل إىل ترسيم متفـق عليـه بشـأن املنـاطق البحريـة يف البحـر                      مل”

مـن أجـل حتاشـي إطالـة أمـد املناقشـات            ”احملكمة  املسألة على   رومانيا  عرضت  وقد  . “األسود
 .“أن تؤدي إىل أية نتائجبالتأكيد اليت، من وجهة نظرها، ال ميكن 

ــا مــن احملكمــة    -٢٢٣ ــايري    ”وطلبــت روماني ــدويل، والســيما املع ــانون ال ــا للق أن ترســم، وفق
 اجلـرف    من االتفـاق اإلضـايف، خطـا وحيـدا للحـدود البحريـة بـني               ٤املنصوص عليها يف املادة     

 .“القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكلتا الدولتني يف البحر األسود

مـن االتفـاق اإلضـايف      ) ح (٤وإلقامة اختصاص احملكمـة، اسـتندت رومانيـا إىل املـادة             -٢٢٤
 :اليت تنص على ما يلي
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إبـرام االتفـاق املشـار إليـه     ] املشار إليهـا أعـاله  [إذا مل حتدد هذه املفاوضات   ”  
بشــأن ترســيم اجلــرف القــاري واملنطقــتني االقتصــاديتني اخلالصــتني يف البحــر    [ه أعــال

سـنتني مـن تـاريخ البـدء فيهـا،          ذلـك   يتجاوز  على أال   يف وقت زمين معقول،     ] األسود
كرانيـا علـى أن حتـل حمكمـة العـدل الدوليـة             وفقد اتفقت حكومـة رومانيـا وحكومـة أ        

ــيم اجلـــرف ال   ــكلة ترسـ ــدة مشـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــاديتني  التابعـ ــتني االقتصـ ــاري واملنطقـ قـ
اخلالصتني، بناء علـى طلـب أي مـن الطـرفني، شـريطة دخـول املعاهـدة املتعلقـة بنظـام                     

بيــد أن حمكمــة العــدل الدوليــة إذا  .كرانيــا حيــز النفــاذوحــدود الدولــة بــني رومانيــا وأ
رأت أن تــأخري دخــول املعاهــدة املتعلقــة بنظــام حــدود الدولــة حيــز النفــاذ نــاتج عــن    

ري الطــرف اآلخــر، فبإمكاهنــا النظــر يف الطلــب املتعلــق بترســيم اجلــرف القــاري     تقصــ
 .“النفاذ واملنطقتني االقتصاديتني اخلالصتني قبل دخول املعاهدة حيز

من االتفاق اإلضايف أصـبحا     ) ح (٤واحتجت رومانيا بأن الشرطني احملددين يف املادة         -٢٢٥
ــة بــني     بكــجتــاوزت الســنتني مســتوفيني ألن املفاوضــات   ثري وألن معاهــدة نظــام حــدود الدول

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٧كرانيا دخلت حيز النفاذ يف ورومانيا وأ
كما قدمت رومانيا يف طلبها حملة عامة عن القانون الذي جيـب تطبيقـه مـن أجـل حـل                -٢٢٦
 وكــذا اتفاقيــة األمــم  ١٩٩٧عــدد مــن أحكــام االتفــاق اإلضــايف لعــام   ب واستشــهدتزاع، ـالنــ

كرانيـا  و كـل مـن أ  دخلـت والـيت  ،  ١٩٨٢لقانون البحار املربمة يف خليج مونتيغـو عـام          املتحدة  
 .نيانب صكوك أخرى تتعلق باملوضوع وتلزم البلدجورومانيا طرفا فيها، إىل 

، حددت احملكمة، آخذة بعـني االعتبـار   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩أمر مؤرخ   بو -٢٢٧
ــاريخ   ــب     ٢٠٠٥أغســطس / آب١٩آراء الطــرفني، ت ــن جان ــذكرة م ــداع م ــا إلي ــدا هنائي  موع

 .كرانياو موعدا هنائيا إليداع مذكرة مضادة من جانب أ٢٠٠٦مايو / أيار١٩ رومانيا و
 

 تعديل الئحة احملكمة -باء  
اعتمدت احملكمـة، يف إطـار االسـتعراض الـذي تقـوم بـه إلجراءاهتـا وأسـاليب عملـها،                     -٢٢٨

وقـد عـدلت ديباجـة الالئحـة كـي تتضـمن       . ة بالئحتهاإجراء جديدا إلصدار التعديالت املتعلق 
 .هذا اإلجراء

 . من الئحتها٥٢وعدلت احملكمة أيضا املادة  -٢٢٩
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 إجراء جديد إلصدار تعديالت الئحة احملكمة  
يــنص اإلجــراء اجلديــد إلصــدار تعــديالت الالئحــة علــى أنــه كلمــا اعتمــدت احملكمــة    -٢٣٠

لتعديل يف موقع احملكمـة علـى الشـبكة العامليـة مـع إشـارة            تعديال ملادة من الئحتها، ينشر نص ا      
مـا إذا كـان   (إىل تاريخ دخوله حيز النفاذ ومالحظة عن أي حتفظ زماين بشأن قابليته للتطبيـق              

 حيـز   ذي الصـلة  تطبيق املادة املعدلة يقتصر مثال على قضايا مرفوعة بعد تاريخ دخول التعـديل              
علــى اإلشــارة يف الديباجــة إىل كــل تعــديل يف الئحــة   وقــد جــرت العــادة يف الســابق  ). النفــاذ
 .وتوقف اآلن العمل هبذه املمارسة. احملكمة
إىل املـواد   بصيغته الـيت مت حتـديثها       ومن اآلن فصاعدا، سيشار يف النص الكامل لالئحة          -٢٣١

 بواسـطة  عالمـة النجمـة    ١٩٧٨يوليـه  / متـوز ١اليت عدلت منذ دخول الالئحـة حيـز النفـاذ يف     
 .ةوحاشي
ــنصوسيســتمر نشــر   -٢٣٢ ــة   ال ــل لالئحــة احملكم ــيت مت حتــديثها    الكام يف نســخة بصــيغته ال

 .حسب االقتضاءمطبوعة من حني إىل آخر 
 

  من الئحة احملكمة٥٢تعديل املادة   
 ) املرافعات اخلطية- ٢اجلزء الفرعي ( من الئحتها ٥٢عدلت احملكمة املادة  -٢٣٣
دة، وتتعلـق بـاإلجراء الـذي جيـب اتباعـه عنـدما يرتـب              مـن هـذه املـا      ٣ُشطبت الفقـرة     -٢٣٤

ــم  ــيس القل ــادة    رئ ــدلت حاشــية امل ــة، وُع ــة مرافع ــع وثيق ــر طب ــرة  .  أم ــرقيم الفق ــد ت  مــن ٤وأعي
 .٣يث أصبحت اآلن الفقرة حب ٥٢ ملادةا

 : من الالئحة٥٢وفيما يلي الصيغة املعدلة لكل من نص الديباجة ونص املادة  -٢٣٥
 

 مة العدل الدوليةديباجة الئحة حمك   
 )١٩٧٨(كمة احملالئحة ”   
يوليه / متوز١اليت دخلت حيز النفاذ يف و ١٩٧٨أبريل / نيسان١٤ــدة يف املعتم   

١(١٩٧٨(  
 

 *ديباجةال   
 إن احملكمة،  
 بعد االطالع على الفصل الرابع عشر من ميثاق األمم املتحدة؛  
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 ملرفق بامليثاق؛وبعد االطالع على النظام األساسي للمحكمة ا  
  من النظام األساسي؛٣٠وعمال باملادة   
 .تعتمد الالئحة التالية  

_________ 
 .إىل املواد املعدلة بعد هذا التاريخ بعالمة النجمة، وترد هنا بصيغتها املعدلةيشار  )١(   
 “.٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤دخل التعديل حيز النفاذ يف  *      

  
 ئحة من الال٢٥املادة    

 *)١(٥٢املادة ” 
يوقع الوكيل على النسخة األصلية لكـل وثيقـة مرافعـة ويودعهـا قلـم          - ١  

احملكمة، وترفق هبا صورة مصدقة طبق األصل منـها ومـن كـل مـن املسـتندات املرفقـة                   
 مــن ٤٣ مــن املــادة ٤ومــن أيــة ترمجــات، إلبالغهــا إىل الطــرف اخلصــم وفقــا للفقــرة  

ا عدد النسخ اإلضافية اليت يطلبها قلم احملكمة؛ غـري أنـه            النظام األساسي، كما يرفق هب    
 .ميكن طلب مزيد من هذه النسخ يف وقت الحق إذا نشأت حاجة إىل ذلك

وإذا تعـني إيـداع الوثيقـة يف        . ينبغي أن حتمل كل وثيقة مرافعة تارخيا       - ٢  
 .به احملكمةتاريخ حمدد، فإن تاريخ تسلم قلم احملكمة للوثيقة هو التاريخ الذي تأخذ 

ميكــن يف أي وقــت، مبوافقــة الطــرف اخلصــم أو بــإذن مــن الــرئيس،     - ٣  
وخيطــر الطــرف اخلصــم بكــل    . تصــحيح أي ســهو أو خطــأ يــرد يف مســتند مــودع     

تصحيح جيري على هذا النحو بالطريقة ذاهتا اليت يتم هبـا إخطـاره بوثيقـة املرافعـة الـيت         
 .تتصل هبذا املستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجى من وكالء األطراف االستعالم من قلم احملكمـة عـن الشـكل املعتمـد عـادة لـدى احملكمـة                      )١(   

 .لوثائق املرافعة
 .“٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤التعديل حيز النفاذ يف هذا دخل  *      
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 الزيارات -سادسا  
 وأعضـاؤها ورئـيس قلـم احملكمـة         خالل الفترة قيد االستعراض، استقبل رئيس احملكمة       -٢٣٦

وموظفــو قلــم احملكمــة عــددا كــبريا مــن الزائــرين، مــن بينــهم أعضــاء حكومــات ودبلوماســيون 
 .ووفود برملانية ورؤساء وأعضاء هيئات قضائية إىل جانب مسؤولني آخرين رفيعي املستوى

العـاملني يف   واستقبل أيضا عدد كبري من جمموعات الدارسني واألكـادمييني واحملـامني و            -٢٣٧
 .سلك القضاء وغريهم

 
 خطب عن أعمال احملكمة -سابعا 

يف كلمـة   التقريـر، ألقـى رئـيس احملكمـة، بصـفته الرمسيـة،             ذا  خالل الفتـرة املشـمولة هبـ       -٢٣٨
، يف اجتمــاع املستشــارين القــانونيني لــوزراء خارجيــة الــدول  ٢٠٠٤نــوفمرب /تشــرين الثــاين ١

ــم املتحــدة   ــاين  ت٤ويف . األعضــاء يف األم ــوفمرب /شــرين الث ــة يف   ٢٠٠٤ن ــرئيس كلم ــى ال ، ألق
عــرض  واخلمســني للجمعيــة العامــة مبناســبة تاســعة للــدورة الالتاســعة واألربعــنياجللســة العامــة 

 أمام اللجنـة    ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥يف حني ألقى كلمة يف      . التقرير السنوي للمحكمة  
ــة العامــة ويف   ــه، ألقــ/ متــوز١٤السادســة للجمعي يف جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون  ى كلمــة يولي

 .اليت عقدت يف جنيف) اجلزء الثاين(ة واخلمسني بعالدويل، خالل دورهتا السا
 

 منشورات احملكمة ووثائقها وموقعها على شبكة االنترنت -ثامنا  
تــوزع منشــورات احملكمــة علــى حكومــات مجيــع الــدول الــيت حيــق هلــا املثــول أمامهــا،  -٢٣٩

ــات ــا أقســام البيــع    .  القــانون الكــربى يف العــامل وعلــى مكتب ــنظم بيــع هــذه املنشــورات غالب وت
والتسويق باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف نيويـورك وجنيـف الـيت تقـيم صـالت بـدور النشـر                

ــامل    ــع أحنــاء الع ــع املتخصصــة يف مجي ــة هبــذه املنشــورات    . والتوزي ــوزع قائمــة جماني وقائمــة (وت
وقد مت إعداد نسخة منقحة ومستكملة هلـذه القائمـة          . كليزية والفرنسية باللغتني اإلن ) بأسعارها

 .٢٠٠٤ عام يف أواخرومن املقرر أن تصدر 
تقـارير  ”: وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر ثالث منها سنويا هي           -٢٤٠

) Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders(“ األحكـام والفتـاوى واألوامـر   
الــيت حتمــل طبعتــها الفرنســية  (“ احلوليــة”، و)وتنشــر يف كراســات مســتقلة وكمجلــد واحــد (

ــا”و ) Annuaire: اســم ــائق ذات الصــل “ ببليوغرافي ووقــت إعــداد  . ة باحملكمــةلألعمــال والوث
ــر،  هــذا ــارير’’الكراســات يف سلســلة  كانــت التقري ــ‘‘ التق ــد   للفت رة املشــمولة باالســتعراض ق

 ٢٠٠٢جملــد تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة، وطُبــع . عــــداد للطبــــد اإلعــــي قيــــأو ه طُبعــــت
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)ICJ Reports 2000(  وحوليـة الفتـرة   . مبجـرد طبـع الفهـارس   ٢٠٠٣، بينما سيصدر جملد عـام 
 . فهي قيد اإلعداد٢٠٠٤-٢٠٠٣ هي حاليا قيد الطبع، أما حولية الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٢
غتني ملستندات إقامة الدعاوى يف قضـية معروضـة         وتعد احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بل      -٢٤١
ويف . فضـال عـن طلبـات إصـدار الفتـاوى         ) طلبات إقامة الدعاوى، واالتفاقـات اخلاصـة      (عليها  

بتعيني احلـدود البحريـة يف البحـر         يف القضية املتعلقة     االفترة قيد االستعراض، تلقت احملكمة طلب     
 .د للطبعوهو قيد اإلعدا) رومانيا ضد أوكرانيا(األسود 
 مــن الئحــة احملكمــة، جيــوز للمحكمــة قبــل إهنــاء قضــية مــا، وبعــد  ٥٣وعمــال باملــادة  -٢٤٢

التحقــق مــن آراء األطــراف، أن تتــيح املرافعــات واملســتندات املرفقــة هبــا حلكومــة أي دولــة هلــا 
وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن          . احلق يف املثول أمام احملكمة، بناء على طلب تلك الدولة         

ء األطراف، أن تطبع نسخا من تلك املذكرات و الوثائق إلطالع اجلمهـور عنـد فـتح بـاب              آرا
بالشــكل الــذي قدمتــه هبــا (وتنشــر احملكمــة وثــائق كــل قضــية . املرافعــة الشــفوية أو بعــد ذلــك

“ املذكرات واملرافعات الشـفوية والوثـائق  ”بعد انتهاء إجراءات الدعوى يف سلسلة     ) األطراف
Pleadings, Oral Arguments, Docments .بصــورة اســتثنائية  وال تنشــر يف الوقــت الــراهن إال

مرفقات املـذكرات واملراسـالت املتعلقـة بالقضـايا، وذلـك بالقـدر الـالزم لفهـم القـرارات الـيت            
هـي يف مراحـل شـىت     وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير نشر الوثائق التاليـة أو       . تتخذها احملكمة 

ــة اإلصــدار  ــ: مــن عملي ــا فاســو (رتاع احلــدودي ال ــة مــايل /بوركني ــدات٤) (مجهوري  نصــية  جمل
قضـية تعـيني احلـدود البحريـة يف املنطقـة الواقعـة بـني غرينالنـد ويـان مـايني                     و) وخريطة واحدة 

أغسـطس  /آب ١٠ الذي وقع يف  ؛ وقضية احلادث اجلوي     ) جملدات ٣) (الدامنرك ضد النرويج  (
ضية مشروعية استخدام دولة لألسلحة النوويـة       وق). جملد واحد ) (باكستان ضد اهلند   (١٩٩٩

) سينشـران معـا   ) (اسـتخدامها  يف نزاع مسلح وقضـية مشـروعية التهديـد باألسـلحة النوويـة أو             
 ).  جملدات٤-٣) (الربتغال ضد أستراليا(؛ وقضية تيمور الشرقية ) جملدات٥(

 Acts and Documents(“ النصوص والوثائق املتعلقة بتنظيم احملكمة”وضمن جمموعة  -٢٤٣

concerning the Organization of the Court(        تنشـر احملكمـة أيضـا الصـكوك الـيت تـنظم سـري ،
، ويعـاد طبعهـا بانتظـام،    ١٩٨٩، يف عـام   )٥رقـم   (وقد نشرت آخر طبعـة      . أعماهلا وممارساهتا 

. وجيــري إعــداد طبعــة جديــدة . ١٩٩٦وأحــدث طبعــة هــي الطبعــة الــيت أعيــد إصــدارها عــام   
ر طبعــة جديــدة مستنســخة لالئحــة احملكمــة باإلنكليزيــة والفرنســية، بصــيغتها املعدلــة يف وتتــواف

كما تتوافر ترمجات غـري رمسيـة لالئحـة باإلسـبانية واألملانيـة             . ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٥
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥بدون تعديالت (والروسية والصينية والعربية 
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صـحفية وملخصـات ألحكامهـا وورقـات معلومـات أساسـية            وتوزع احملكمة نشرات     -٢٤٤
ودليال إلطالع احملامني وأساتذة اجلامعات وطلبتها واملسؤولني احلكوميني والصـحافة والعمـوم            

 باإلنكليزيــةوقــد صــدرت الطبعــة الرابعــة مــن الــدليل  . علــى أعماهلــا ووظائفهــا واختصاصــاهتا 
لتـوايل مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلمسـني           علـى ا   ١٩٩٧ يوليـه /مـايو ومتـوز   /والفرنسية يف أيـار   

. هـي قيـد الطبــع  وقـد مت إعــداد طبعـة جديـدة بـاللغتني الــرمسيتني للمحكمـة و     . إلنشـاء احملكمـة  
ــا ــام      صــدرت كم ــة يف ع ــه باإلســبانية والروســية والصــينية والعربي  مبناســبة ١٩٩٠ ترمجــات ل

ــة  ــاء احملكمـ ــنوية األربعـــني إلنشـ ــا طبعـــات با . الـــذكرى السـ ــبانية ونشـــرت أيضـ للغـــات اإلسـ
من كتيب يشمل معلومات عامـة      واهلولندية  والروسية والفرنسية والصينية والعربية      نكليزيةواال

 يف األمـــم املتحـــدة وهـــو كتيـــب  عـــن احملكمـــة، صـــدر بالتعـــاون مـــع إدارة شـــؤون اإلعـــالم  
 .للعموم موجه
كــاليف وللتعجيــل بإتاحــة وثــائق حمكمــة العــدل الدوليــة علــى أوســع نطــاق وخلفــض ت -٢٤٥

االتصــال، أنشـــأت احملكمـــة موقعـــا علـــى الشــبكة العامليـــة بـــاللغتني اإلنكليزيـــة والفرنســـية يف   
وتورد صفحة املوقع النصـوص الكاملـة ألحكـام احملكمـة وفتاويهـا        . ١٩٩٧سبتمرب  /أيلول ٢٥

 وملخصــات للقــرارات الســابقة؛ ومعظــم ؛وتعلــن يــوم صــدورها (١٩٧١وأوامرهــا منــذ عــام 
الطلــب أو االتفــاق اخلــاص إلقامــة الــدعوى (ة يف القضــايا املعروضــة عليهــا الوثــائق ذات الصــل

؛ )مبجــرد مــا تــتم إتاحتــها للعمــوم، واملرافعــات الشــفوية) بــدون مرفقــات(واملــذكرات اخلطيــة 
ــائق        ــذكرات غــري املنشــورة بالنســبة للقضــايا الســابقة؛ والنشــرات الصــحفية؛ وبعــض الوث وامل

؛ واإلعالنـات الـيت تقـر       )والنظام األساسي للمحكمة والئحتـها    ميثاق األمم املتحدة    (األساسية  
بالوالية اإلجبارية للمحكمة وقائمة باملعاهدات واالتفاقات األخـرى الـيت تتعلـق هبـذه الواليـة؛                

 .املنشــوراتب وقائمــةومعلومــات عامــة عــن تــاريخ احملكمــة وإجراءاهتــا وســري وتــراجم القضــاة 
 .http://www.icj-cij.org: ان التايلوميكن االطالع على املوقع يف العنو

وإضافة إىل موقع احملكمة على الشبكة العامليـة ولكـي تـوفر احملكمـة خدمـة أفضـل ملـن                     -٢٤٦
 ثالثـة عنـاوين جديـدة       ١٩٩٨يونيـه   / من أفراد ومؤسسات، أحـدثت يف حزيـران        ايهتم بأعماهل 

ــروين ميكــن إرســال التعليقــات واالستفســارات إليهــا    ــد اإللكت -webmaster@icj: وهــي. للربي

cij.org) للتعليقــات التقنيــة( و ،information@icj-cij.org)   لطلــب املعلومــات واحلصــول علــى
وقد بدأ تشـغيل نظـام لإلبـالغ    ). للطلبات والتعليقات األخرى (mail@icj-cij.org، و  )الوثائق

 العامليــة اإللكتــروين بالنســبة للنشــرات الصــحفية الــيت تنشــر علــى موقــع احملكمــة علــى الشــبكة  
 .١٩٩٩مارس / آذار١اعتبارا من 
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 مالية احملكمة -تاسعا  
 طريقة تغطية النفقات -ألف  

حتمـل األمـم املتحـدة      ’’:  من النظام األساسي للمحكمـة علـى مـا يلـي           ٣٣تنص املادة    -٢٤٧
وملا كانت ميزانيـة احملكمـة بالتـايل    ‘‘ مصروفات احملكمة على الوجه الذي تقرره اجلمعية العامة  

مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضاء تشترك يف مصروفات كـل منـهما بـنفس           
 .النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة

أما الدول الـيت ليسـت أعضـاء يف األمـم املتحـدة ولكنـها أطـراف يف النظـام األساسـي                       -٢٤٨
نفســها عنــدما أصــبحت أطرافــا يف النظــام األساســي، فتــدفع، وفقــا للتعهــد الــذي قطعتــه علــى 

 .مع تلك الدولاشتراكا حتدد اجلمعية العامة مقداره من حني آلخر بالتشاور 
ــةٌ غــري طــرف يف النظــام األساســي لكــن هلــا أن       -٢٤٩ ــا يف دعــوى دول ــدما تكــون طرف وعن

ن نفقـات احملكمـة     تتقاضى أمام احملكمة، حتدد احملكمة مقدار ما جيب أن تتحمله هذه الدولة م            
وتقوم الدولة املعنية عندئـذ بـدفع مسـامهتها حلسـاب           ). ٣، الفقرة   ٣٥النظام األساسي، املادة    (

 .األمم املتحدة
. وتعترب مسامهات الدول اليت ليست أعضـاء يف األمـم املتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة           -٢٥٠

 اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني         ومبوجب القاعدة املقررة، تقيـد املبـالغ اآلتيـة مـن االقتطاعـات            
، والفائـدة املصـرفية، ومـا إىل        )اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة     (ومبيعات املنشورات   

 .ذلك، كإيراد لألمم املتحدة أيضا
 

 إعداد امليزانية -باء  
ة ، يقــوم أمــني ســجل احملكمــ)٣٠-٢٦املــواد (وفقــا للتعليمــات املتعلقــة بقلــم احملكمــة  -٢٥١

ويعــرض هــذا املشــروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والشــؤون   . بإعــداد مشــروع أويل للميزانيــة
 .اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده

وعندما يتم اعتماد مشروع امليزانية، ُيقـدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إلدراجـه                   -٢٥٢
مث تقوم اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة، التابعـة          . مم املتحدة يف مشروع ميزانية األ   

وأخــريا . لألمــم املتحــدة بدراســته، وبعــد ذلــك ُيعــرض علــى اللجنــة اخلامســة للجمعيــة العامــة  
 .تعتمده اجلمعية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة
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 ل االعتمادات واحلساباتمتوي -جيم  
ويـتعني  . رئيس قلم احملكمة مسـؤول عـن تنفيـذ امليزانيـة، مبسـاعدة رئـيس شـعبة املاليـة            -٢٥٣

على رئيس القلم كفالـة االسـتخدام السـليم لألمـوال الـيت صـوِّت علـى اعتمادهـا وعـدم تكبـد                       
كمـة، رهنـا   ولـه وحـده احلـق يف حتمـل ديـون باسـم احمل          . نفقات ليس هلا اعتمـادات يف امليزانيـة       

ووفقــا لقـرار صــادر عـن احملكمــة، اختــذ بنـاء علــى توصــية    . مبراعـاة أي تفــويض ممكـن للســلطة  
اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل ثالثة أشـهر بيانـا باحلسـابات إىل جلنـة                   

 .امليزانية التابعة للمحكمةشؤون اإلدارة و
ي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسـابات احملكمـة         ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذ     -٢٥٤

سنويا، ويقوم مراجعو احلسابات الـداخليون التـابعون لألمـم املتحـدة مبراجعـة تلـك احلسـابات            
ويف هناية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانـة العامـة لألمـم           . على فترات دورية  

 .املتحدة
 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني ميزانية احملكمة لفترة -دال  
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف التقرير السنوي األخري، لوحظ فيما يتعلـق مبيزانيـة فتـرة السـنتني                -٢٥٥

أن احملكمة قد طلبت توسيعا متواضعا يف شعبتها احملوسبة مـن موظـف فـين واحـد إىل مـوظفني             
ىل موظـف   وتـبني أن احلاجـة إ     . اثنني، وذلك نظرا لتزايـد اعتمادهـا علـى التكنولوجيـا املتطـورة            

فين تتوفر فيه مهارات عالية يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات مسـألة أساسـية لالسـتجابة لطلـب                    
غـري أن طلـب احملكمـة مل يكـن          . اجلمعية العامة الداعي إىل تعزيز استخدام التكنولوجيا احلديثة       

ملزيـد مـن    موفقا لألسف، إذ ارتأت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ضرورة تقدمي ا           
 وقد أُجري يف وقـت الحـق اسـتعراض خـرباء مسـتقل بنـاء علـى طلـب                    .املربرات هلذه الوظيفة  

اللجنة االستشارية واقترح إنشاء وظيفة عليا لـرئيس احلوسـبة يف وثيقـة ميزانيـة احملكمـة للفتـرة                   
 . من أجل املوافقة عليه٢٠٠٧-٢٠٠٦

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية فترة السنتني   

  
  اء احملكمةأعض: الربنامج

 ١٦٨ ١٠٠ منح التعليم :٠٢٣٠٠٠٠
 ٣٢٢ ١٠٠ إجازة زيارة الوطن/السفر حلضور جلسات احملكمة :٠٢٤٢٥٠٤
 ٢ ٨٠٣ ٠٠٠ املعاشات التقاعدية :٠٣١١٠٢٣
 ٤٥ ٤٠٠  رمسيةمالسفر يف مها :٢٠٤٢٣٠٢
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 ٤ ٨٤٨ ٨٠٠ األجور :٠٣٩٣٩٠٢
 ٨ ١٨٧ ٤٠٠ 

  قلم احملكمة: الربنامج
 ١٠ ٩٠٠ ٠٠٠ ظائفالو :٠١١٠٠٠٠

 ١ ٥٥٤ ٢٠٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات :١٢١٠٠٠٠٠
 ٢٥٧ ٦٠٠ املساعدة املؤقتة العامة :١٣١٠٠٠٠
 ٣٨ ٩٠٠ االستشاريون :١٤١٠٠٠٠
 ١٠٨ ٤٠٠ أجر العمل اإلضايف :١٥١٠٠٠٠
 ٢ ٢١٣ ٤٠٠ الوظائف املؤقتة لفترة السنتني :٠١٧٠٠٠٠
 ٦ ٢٣٢ ٨٠٠ التكاليف العامة للموظفني :٠٢٠٠٠٠٠
 ٧ ٢٠٠ بدل التمثيل :٠٢١١٠١٤

 ٣٤ ١٠٠ السفر الرمسي :٢٠٤٢٢٣٠٢
 ١٨ ٩٠٠ الضيافة  ٠٤٥٤٥٠١

 ٢١ ٣٦٥ ٥٠٠ 
  اخلدمات املشتركة: الربنامج

 ٢٧٠ ١٠٠ الترمجة اخلارجية :٣٠٣٠٠٠٠
 ٦٢٨ ٥٠٠ الطباعة :٣٠٥٠٠٠٠
 ١٣٩ ٤٠٠ خدمات جتهيز البيانات :٣٠٧٠٠٠٠
 ٢ ٥٧٧ ١٠٠ يانة أماكن العملص/استئجار :٤٠١٠٠٠٠
 ٦٣ ٨٠٠ استئجار األثاث واملعدات :٤٠٣٠٠٠٠
 ٢٩٧ ٦٠٠ االتصاالت :٤٠٤٠٠٠٠
 ٢٣٠ ١٠٠ صيانة األثاث واملعدات :٤٠٦٠٠٠٠
 ٤٣ ٠٠٠ خدمات متنوعة :٤٠٩٠٠٠٠
 ٢٥٤ ٥٠٠ اللوازم واملواد :٥٠٠٠٠٠٠
 ١٥٤ ٧٠٠ كتب املكتبة واللوازم :٥٠٣٠٠٠٠
 ٢٣٣ ٨٠٠ واملعداتاألثاث  :٦٠٠٠٠٠٠
 ١٣٣ ٧٠٠ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٠٢٥٠٤١
 ٢٥٣ ١٠٠ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٠٢٥٠٤٢

 ٥ ٢٧٩ ٤٠٠ 
 ٣٤ ٨٣٢ ٣٠٠ اجملموع 

72 05-46834 
 



A/60/4  
 

 فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق -عاشرا  
ــة العامــة، املعقــودة يف  ة واخلمتاســع مــن الــدورة ال٤٩يف اجللســة العامــة  -٢٥٦ ســني للجمعي

، واليت أحاطت اجلمعيـة العامـة فيهـا علمـا بتقريـر احملكمـة عـن                 ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤
، ألقـى القاضـي شـي جيويونـغ،     ٢٠٠٤يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١الفترة من   

 ).A/55/PV.49(رئيس احملكمة، كلمة يف اجلمعية العامة عن دور احملكمة وسري أعماهلا 
شعوره بالرضا ملالحظة تزايـد اسـتخدام احملكمـة مـن           ” وأعرب الرئيس يف كلمته عن       – ٢٥٧

احملكمة قد اختذت مزيـدا مـن اخلطـوات         ”، وأضاف أن    “جانب الدول خالل األعوام األخرية    
يف الفترة املشـمولة باالسـتعراض لتحسـني كفاءهتـا القضـائية مـن أجـل االسـتجابة هلـذا الطلـب                      

برهنـت احملكمـة    ” وعلى مدى السنة القضـائية املنصـرمة،         “يد والقيام مبسؤولياهتا القضائية   املتزا
أثبتـت بوضـوح أهنـا قـادرة علـى التحـرك       ”  و“ا على معاجلة قضايا متنوعـة وصـعبة     على قدرهت 

 إىل طلبــات اجلمعيــة العامــة   تجابةولالســ ...بشــكل عاجــل وفعــال، لتلبيــة حاجــات الــدول     
 .“فتوى إصدار

 
 ة حجم العمل ضخام  

عقـدت احملكمـة مخـس      ”،  ٢٠٠٣أغسـطس   /آبقال الرئيس للجمعية العامة أنـه منـذ          - ٢٥٨
ت بشـكل   عقـد ( دعـوى    ١٢ية تتعلق مبـا ال يقـل عـن          جمموعات من جلسات االستماع الشفو    

ومضــى ”. “)وعية اســتعمال القــوة الثمــاين املتعلقــة مبشــر ى جلســات جممــوع الــدعاو متــزامن
وة علــى ذلــك، أصــدرت احملكمــة حكمــا هنائيــا يف ثــالث دعــاوى  عــال”الــرئيس موضــحا أنــه 

 .“وأصدرت فتوى واحدة
 “نشـاط غـري مسـبوق يف تـاريخ احملكمـة     هذا املستوى مـن ال    ”والحظ الرئيس شي أن      -٢٥٩
مت نتيجــة هــذه اجلهــود تقلــيص عــدد القضــايا املدرجــة يف قائمــة الــدعاوى الــيت ســتنظر   ”وأنــه 

ووقـت إلقائـه الكلمـة،      . “ عنـد هنايـة فتـرة االسـتعراض        ٢٠   قبـل سـنة إىل     ٢٥احملكمة فيها من    
 قضية على القائمة العامة، عقـب شـروع رومانيـا يف إجـراءات ضـد أوكرانيـا       ٢١كانت هناك   

د مـــن القضـــايا ميثـــل عبئـــا كـــبريا  وأشـــار إىل أن ذلـــك العـــد. ٢٠٠٤ســـبتمرب /أيلـــول ١٦يف 
 .العمل من

ــام القضــائي املاضــي بصــفة خ    -٢٦٠ ــز الع ــد متي ــذي أصــدرته احملكمــة يف   اصــة وق ــاحلكم ال ب
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      (القضية املتعلقـة مبنصـات الـنفط         يف   ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرين ٦

، والـيت قضـت فيهـا بأنـه ال ميكـن تربيـر التـدابري الـيت اختـذهتا                    )ضد الواليات املتحدة األمريكيـة    
دابري ضـرورية حلمايـة املصـاحل األمنيـة     الواليات املتحدة ضد منصات النفط اإليرانية بوصـفها تـ         
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عاهــدة الصــداقة والعالقــات احليويــة للواليــات املتحــدة، غــري أهنــا ال تشــكل مــع ذلــك خرقــا مل  
، بـالنظر إىل عـدم وجـود أي         ١٩٥٥ يف عـام     بني الدولتني االقتصادية واحلقوق القنصلية املربمة     

نفط املنـتج عـن طريـق تلـك املنصـات           تعامل جتاري بني إيران والواليات املتحدة فيما يتعلق بـال         
عـام  وبعد أن خلصت احملكمـة إىل إن إيـران بـدورها مل ختـرق معاهـدة       . وقت وقوع اهلجمات  

، كما ادعت الواليـات املتحـدة، رفضـت التماسـات ومطالبـات التعـويض املقدمـة مـن                ١٩٥٥
 .كال الدولتني

بطلـب إعـادة    تعلقـة   ، صدر حكم ثان يف القضـية امل       ٢٠٠٣ديسمرب  / األول كانونويف   -٢٦١
 الصــادر يف قضــية الــرتاع املتعلــق باحلــدود ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول١١النظــر يف احلكــم املــؤرخ 
السـلفادور ضـد    ) (نيكـاراغوا طـرف متـدخل     : هنـدوراس /السلفادور (الربية واجلزرية والبحرية  

م مـن  أن الطلب املقـد   كلت للنظر يف القضية     استنتجت دائرة احملكمة اليت شُ    ، حيث   )هندوراس
 .السلفادور غري مقبول

املتعلقــة ، أصــدرت احملكمــة قرارهــا يف القضــية املتعلقــة ب٢٠٠٤مــارس /آذار ٣١مث يف  -٢٦٢
، والــذي )املكســيك ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة  (بأبينــا ومــواطنني مكســيكيني آخــرين 

القـات القنصـلية    اتفاقيـة فيينـا للع    قضت فيه بأن الواليات املتحدة قد أخلت بالتزاماهتا مبوجـب           
ــة   فيمــا ــق مبعامل ــذي حوكمــوا و   ٥١يتعل ــواطنني املكســيكيني ال ــوا و مــن امل ــيهم  أدين حكــم عل

ــدة  ــات املتحـ ــدام يف الواليـ ــر يف   . باإلعـ ــادة النظـ ــة أن إعـ ــتنتجت احملكمـ ــة  واسـ ــام اإلدانـ أحكـ
ــها      عــن ا مالئمــا جــربسيشــكلوالعقوبــات احملكــوم هبــا علــى املــواطنني املكســيكيني ومراجعت

 . االتفاقيةتانتهاكا
يوليـه  /متـوز  ٩، أصـدرت احملكمـة يف        العاجـل  جلمعيـة العامـة   اوأخريا، اسـتجابة لطلـب       -٢٦٣

، اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــةفتــوى بشــأن  ٢٠٠٤
 يف  تشييد اجلدار الذي تقوم إسـرائيل، الدولـة القائمـة بـاالحتالل، ببنائـه             ’’حيث استنتجت أن    

 مـع  ان القـدس وحوهلـا، والنظـام املـرتبط بـه، يتعارضـ        مبا يف ذلـك يف    األرض الفلسطينية احملتلة،    
النتـهاكات بالنسـبة    املترتبـة علـى تلـك ا      اآلثار القانونية   كما حددت احملكمة    . ‘‘القانون الدويل 
 .بالنسبة للدول األخرى، وبالنسبة لألمم املتحدةوإىل إسرائيل، 

ــرئيس  -٢٦٤ ــتم ال ــائال إن واخت ــتعراض     ” ق ــرة املشــمولة باالس ــة خــالل الفت إجنــازات احملكم
تعكس التزامها بتناول القضايا بأسرع وأكفأ طريقة ممكنة، بينما حتـافظ علـى نوعيـة أحكامهـا                 

 .“واحترام الطابع التوافقي الختصاصها
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 حاجة واضحة إىل مزيد من األموال  
 احملكمـة وعـددها     علـى  ال تـزال معروضـة       قدم الرئيس شي حملة عامة عـن القضـايا الـيت           -٢٦٥
 قضية، وهو ما يوضح تنوع الرتاعات الدولية اليت حتـال عـادة إىل احملكمـة، وهـي نزاعـات                    ٢١
مية بني الدول املتجاورة والرتاعـات التقليديـة الـيت تشـتكي فيهـا دولـة مـا مـن املعاملـة الـيت                        يإقل

استعمال القـوة والـيت غالبـا مـا تكـون         يلقاها مواطنوها من جانب دولة أخرى، وقضايا تتعلق ب        
 .متصلة بأحداث معروضة على اجلمعية العامة أو جملس األمن

وفيما يتعلق بامليزانية املخصصـة للمحكمـة مـن أجـل النـهوض بعـبء العمـل املـذكور                    -٢٦٦
، رأى الــرئيس ضــرورة اســترعاء انتبـــــاه اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤خــالل فتــرة الســنتني 

قبل أن تطلـب اجلمعيـة العامـة بشـكل عاجـل إصـدار       ”يزانيــة قد متت املوافقة عليها      إلــى أن امل  
اسـتقطبت  ”، وهي قضية    “ يف األرض الفلسطينية احملتلة    جدار القانونية لبناء    آلثارفتوى بشأن ا  

ترتب على تلبية مطالب وسائل اإلعالم وتوفري األمـن الـالزم   ” ، و“اهتماما عامليا غري مسبوق   
احملكمة ستحتاج بالتـايل إىل مبـالغ إضـافية         ” وقال الرئيس إن     “لى موارد احملكمة  عبء كبري ع  

، وطلب إىل اجلمعيـة أن تتخـذ التـدابري الالزمـة            “٢٠٠٥-٢٠٠٤نفقاهتا لفترة السنتني    لتغطية  
 .“زم ألداء دورها يف السنة املقبلةالدعم املايل الال”لكفالة حصول احملكمة على 

 املتحـدة   لمته بتقدمي الشكر إىل ممثلي الـدول األعضـاء يف األمـم           واختتم الرئيس شي ك    -٢٦٧
ــه يف    “تشــجيعهم ومســاعدهتم ”علــى  ــرة االســتعراض، وأعــرب عــن أمل  للمحكمــة خــالل فت

زيادة التعاون والتفـاهم يف السـنوات املقبلـة، حـىت تـتمكن احملكمـة مـن اإلسـهام يف جعـل                  يف”
 .“ألمم املتحدة أكثر حيوية وفعاليةا

 رئيس احملكمة لتقريرها، أدىل ببيان كل مـن ممثلـي االحتـاد الروسـي               عرضأعقاب  ويف   -٢٦٨
وإسبانيا وأوغندا وبريو واجلمهورية العربية السـورية وغواتيمـاال وماليزيـا واملكسـيك ونيجرييـا          

 .واليابان 
 على معلومات أوىف عن أعمال احملكمة خالل الفترة قيـد االسـتعراض           الطالعوميكن ا  -٢٦٩

، الـيت  )I.C.J. Yearbook 2004-2005 (٢٠٠٥-٢٠٠٤ة حمكمة العـدل الدوليـة للفتـرة    يف حولي
 .ستصدر يف الوقت املناسب

  جيويونغ شي)توقيع (
 رئيس 
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