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 موجز -أوال  
تتـشكل حمكمـة العــدل الدوليـة، وهــي اهليئـة القـضائية الرئيــسية ملنظمـة األمــم        - ١ 
 قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة لوالية مـدهتا تـسع              ١٥ة، من   املتحد
وقـد أجريـت آخـر انتخابـات         .ويتم جتديد ثلث أعـضاء احملكمـة كـل ثـالث سـنوات             .سنوات

 . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٧مللء تلك الشواغر يف 
ــر / شــباط٦ ويف - ٢  ــشكيلها  ٢٠٠٦فرباي ــة بت ــت احملكم ــد القاضــية  ، انتخب  اجلدي

نائبـا  ) األردن(رئيـسة هلـا والقاضـي عـون شـوكت اخلـصاونة             ) اململكة املتحدة (روزالني هيغرت   
واعتبارا من ذلك التاريخ، أصبح تشكيل احملكمـة بالتـايل           .لرئيستها لوالية مدهتا ثالث سنوات    

وكت عــون شــ  :؛ ونائــب الرئيــسة )اململكــة املتحــدة (روزالــني هــيغرت   :الرئيــسة :كمــا يلــي 
ــضاة  ــا   :اخلــصاونة؛ والق ــون راجنيف ــغ  )مدغــشقر(رمي ــصني(، وشــي جيويون ــادر  )ال ــد الق ، وعب

الواليـات  (، وتومـاس بويرغنتـال      )فرتويـال ( أرانغـورين    -، وغونزالـو بـارا      )سـرياليون (كوروما  
ــة  ــدة األمريكيـ ــي أووادا )املتحـ ــان(، وهرياشـ ــيما  )اليابـ ــو سـ ــا(، وبرونـ ــا  )أملانيـ ــر تومكـ ، وبيتـ

ــسا(وروين أبراهــام ، )ســلوفاكيا( ــدا(، وكينيــث كيــث )فرن ــاردو ســيبولفيدا )نيوزيلن  -، وبرن
 ).االحتاد الروسي(، وليونيد سكوتنيكوف )املغرب(، وحممد بنونة )املكسيك(أمور 

 لواليـة مـدهتا     ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٨ورئيس قلـم احملكمـة الـذي انتخـب يف            - ٣ 
د فيليـب كـوفرور، أمـا نائـب رئـيس            هـو الـسي    ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٠سبع سنوات تبدأ يف     

 لوالية مدهتا سـبع سـنوات فهـو    ٢٠٠١فرباير / شباط١٩القلم الذي أعيد انتخابه هو أيضا يف      
 . جاك أرنالديز-السيد جان 

وبلغ عدد القضاة اخلاصني الذين اختارهتم الدول األعـضاء خـالل الفتـرة قيـد               - ٤ 
ومـن حـني آلخـر يعـني نفـس      ( فـردا  ١٩م  قاضيا خاصا، حيث يقوم هبذه املها    ٢٥االستعراض  

 ).الشخص قاضيا خاصا يف أكثر من قضية خمتلفة
وكما تعلم اجلمعيـة العامـة، فـإن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احملكمـة الدوليـة                     - ٥ 

 .واختصاصها هذا مزدوج .الوحيدة ذات الطابع العاملي واالختصاص القضائي العام
حملكمــة أن تبــت فيمــا تعرضــه عليهــا الــدول   ففــي املقــام األول، يــتعني علــى ا  - ٦ 

ويف هذا الـصدد تنبغـي اإلشـارة إىل أنـه            .مبحض إرادهتا من نزاعات يف إطار ممارستها لسيادهتا       
 دولـــة إىل النظـــام األساســـي للمحكمـــة،  ١٩٢، انـــضمت ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٣١إىل غايـــة 
 ٢رية للمحكمة وفقا للفقـرة       منها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا للوالية اإلجبا        ٦٥وأودعت  
 معاهـدة   ٣٠٠وعـالوة علـى ذلـك، يـنص حنـو           .  من النظام األساسـي للمحكمـة      ٣٦من املادة   
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ثنائية أو متعددة األطراف على اختصاص احملكمة يف حل الرتاعات اليت تنـشأ عـن تطبيـق هـذه                   
 خـالل  وجيـوز للـدول أيـضا أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن              .املعاهدات أو تفـسريها   

ــة        .اتفــاق خــاص  ــرح إقام ــى احملكمــة، أن تقت ــرتاع عل ــد عرضــها ل ــة، عن وأخــريا، جيــوز للدول
علــى موافقــة مل تعطهــا أو تبــدها بعــد الدولــة الــيت أقيمــت عليهــا الــدعوى،  اختــصاص احملكمــة

فـإذا قبلـت هـذه الدولـة األخـرية           . من الئحة احملكمة   ٣٨ من املادة    ٥وذلك استنادا إىل الفقرة     
تصاص، فإن احملكمة يكون هلـا اختـصاص وهـذا مـا تنـتج عنـه احلالـة املعروفـة باسـم                      ذلك االخ 

 ).forum prorogatum(‘‘ امتداد االختصاص’’
وثانيا، جيوز للجمعية العامة وجملس األمن أيضا أن يستشريا احملكمـة بـشأن أي               - ٧ 

االهتـا املتخصـصة    مسألة قانونية، وجيـوز ذلـك أيـضا ألي هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وك                    
 .بشأن أي مسائل قانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك

وجيدر باملالحظـة أن احملكمـة الـيت احتفلـت الـسنة املاضـية بالـذكرى الـسنوية                   - ٨ 
فلـئن كانـت قـد     .الستني إلنشائها ظلت طيلة العقد األخري مشغولة أكثر مـن أي وقـت مـضى     

 أمـرا باإلشـارة بتـدابري    ٤٠ حكمـا و   ٩٢مـا ال يقـل عـن         ١٩٤٦إنشائها يف عـام     أصدرت منذ   
 ١٨(وما ينـاهز نـصف تلـك األوامـر      )  حكما ٣٠(فإن ما يقارب ثلث تلك األحكام        حتفظية،

وتدفع الثقة املعـززة الـيت وضـعها اجملتمـع الـدويل يف             .قد صدرا يف العشر سنوات األخرية     ) أمرا
 .احملكمة ستظل مشغولة للغاية يف السنوات القادمةاحملكمة إىل االعتقاد بأن 

 .وخالل السنة املاضية، استمر عدد القضايا املعروضة على احملكمـة يف التزايـد        - ٩ 
وتوشـك أن    .فقد أصدرت احملكمـة حكمـني وأمـرا بنـاء علـى طلـب باإلشـارة بتـدابري حتفظيـة                   

اديو ديــالو صــ وأمحــد :عقــدت جلــسات يف القــضايا األربــع التاليــة  كمــا .تــصدر حكمــا آخــر
وطاحونتـا اللبـاب    ؛  )الـدفوع االبتدائيـة   (  )مجهورية غنينا ضـد مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         (

احلـدود البحريـة   تعـيني   و؛  )التدابري التحفظيـة  ) (األرجنتني ضد أوروغواي  (على هنر أوروغواي    
؛ )هر الـدعوى  جـو ) (نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس      (بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكـارييب      

ــري    ــي والبحـ ــرتاع اإلقليمـ ــا  (والـ ــد كولومبيـ ــاراغوا ضـ ــة ) (نيكـ ــدفوع االبتدائيـ  ٣١ويف  ).الـ
  )١(. قضية١٢، بلغ عدد القضايا يف جدول الدعاوى ٢٠٠٧يوليه /متوز

__________ 
مجهوريــة الكونغــو  (أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية املتعلقــة باألنــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو         )١( 

التقنيـة  غـري أن القـضية ال تـزال معلقـة مـن الناحيـة               . ٢٠٠٥ديـسمرب   /يف كـانون األول   ) الدميقراطية ضد أوغندا  
الصرفة ما دام ميكن للطرفني أن يعودا إىل احملكمة مرة أخرى للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عليهما التوصل إىل   

 مـن الئحـة احملكمـة، علـى         ٣٨ مـن املـادة      ٥وقد تؤدي موافقة فرنـسا، وفقـا للفقـرة          .  اتفاق بشأن هذه النقطة   
 . قضية١٣ندا، إىل تزايد عدد القضايا املعروضة إىل اختصاص احملكمة بالنظر يف الدعوى اليت أقامتها روا
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ومنـها يف الوقـت الـراهن        :وتعرض الرتاعات القضائية من خمتلف أرجاء العامل       - ١٠ 
ربع بني دول من أمريكا الالتينية، واثنتان بـني دول أفريقيـة،    ثالث قضايا بني دول أوروبية، وأ     

ويـدل   .وواحدة بني دولتني آسيويتني، يف حني تكتـسي قـضيتان طابعـا مـشتركا بـني القـارات                  
 .هذا التنوع اإلقليمي على عاملية احملكمة

فـــإىل جانـــب املنازعـــات  .وختتلـــف مواضـــيع هـــذه القـــضايا اختالفـــا شـــديدا - ١١ 
على األراضي ومنازعات تعيني احلدود البحرية واملنازعات املتعلقة مبعاملة الـدول           ‘ ‘التقليدية’’

، مـن قبيـل ادعـاءات       ‘‘رائـدة ’’األخرى للمواطنني، تعرض على احملكمـة قـضايا تتعلـق مبـسائل             
ــة       ــوارد الطبيعي ــة أو إدارة امل ــادة اجلماعي ــا فيهــا اإلب ــسان، مب ــة حلقــوق اإلن ــهاكات اجلماعي االنت

 .املشتركة
ــة       - ١٢  ــى احملكمـ ــة علـ ــضايا املعروضـ ــانوين للقـ ــائعي والقـ ــد الوقـ ــامى التعقيـ  .ويتنـ

وباإلضافة إىل ذلك، كثريا ما تنطوي على عدد من املراحل نتيجة للدفوع االبتدائية لألطـراف               
املدعى عليها بشأن االختـصاص أو املقبوليـة وبـسبب طلبـات اإلشـارة بالتـدابري التحفظيـة الـيت                    

  .ى سبيل االستعجاليتعني تناوهلا عل
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٣وخالل الفترة قيد االستعراض، أصدرت احملكمـة، يف        - ١٣ 
، قرارها بشأن طلب لإلشارة بالتـدابري التحفظيـة قدمتـه أوروغـواي يف القـضية املتعلقـة           ٢٠٠٧

 ٢٠بــدعوى أنــه، منــذ ) األرجنــتني ضــد أوروغــواي (بطــاحونيت اللبــاب علــى هنــر أوروغــواي
جـسرا  ’’، حاصرت جمموعات منظمة مـن املـواطنني األرجنتينـيني           ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاينتشرين  

ة حــهــذا العمــل يتــسبب يف أضــرار اقتــصادية فاد    أن و‘‘ دوليــا حيويــا علــى هنــر أوروغــواي    
وطلبـت أوروغـواي إىل    .ألوروغواي وأن األرجنتني مل تتخذ أي إجراءات إلهناء هذا احلـصار         

ملنـع وإهنـاء عرقلـة      ... كافـة اإلجـراءات املعقولـة واملالئمـة         ’’اختـاذ   احملكمة أن تأمر األرجنتني ب    
ــدولتني      ــه إهنــاء حماصــرة اجلــسور والطــرق بــني ال ــتني، مبــا في ؛ ‘‘املــرور بــني أوروغــواي األرجن

االمتناع عن أي إجـراء مـن شـأنه أن يفـاقم الـرتاع أو يوسـع نطاقـه أو جيعـل تـسويته أكثـر                          ’’و
س حبقــوق أوروغــواي راء آخــر مــن شــأنه أن ميــ جــأي إ’’ن ؛ واالمتنــاع أخــريا عــ ‘‘استعــصاء

الظروف كما تبـدو للمحكمـة يف       ’’وقضت احملكمة يف أمرها بأن       .‘‘املنازع فيها أمام احملكمة   
 مـن النظـام األساسـي       ٤١الوقت الراهن، ال تستلزم يف حد ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة            

 .‘‘واإلشارة بتدابري حتفظية
، أصـدرت احملكمـة     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٦ بفترة وجيزة، أي يف      وبعد ذلك  - ١٤ 

البوسـنة   (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا           حكمها يف القضية املتعلقة     
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دولـة  فيهـا   يف القـضية القانونيـة األوىل الـيت وجهـت            )٢(،)واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسـود     
وكانـت احملكمـة قـد قـضت باختـصاصها بـالنظر             .ضد دولة أخـرى   ادعاءات باإلبادة اجلماعية    

وكانــت القــضية الراهنــة بالتــايل متعلقــة   .يف القــضية يف حكــم ســابق بــشأن الــدفوع االبتدائيــة 
غري أن الطرف املدعى عليه عرض على احملكمة مسائل اختصاص جديدة ناشـئة عـن                .باجلوهر

وأكدت احملكمة أن هلا اختصاصا يـستند       . ٢٠٠١قبوله عضوا جديدا يف األمم املتحدة يف عام         
 .إىل املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

__________ 
، بأن املمثل   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧أبلغ مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة احملكمة، يف رسالة مؤرخة            )٢( 

 أن ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣الــدائم لــصربيا واجلبــل األســود لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــورك قــد طلــب يف  
كمـا أحـال مكتـب الـشؤون        .  امسـا رمسيـا جلمهوريـة صـربيا داخـل األمـم املتحـدة             ‘‘ ربياصـ ’’يستخدم اسم   

 يبلـغ فيهـا رئـيس مجهوريـة صـربيا          ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٣القانونية إىل احملكمة نـسخة مـن رسـالة مؤرخـة            
ل األسـود يف  األمني العام لألمم املتحدة بأنه يف أعقاب إعالن االستقالل الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية للجبـ    

 مـن امليثـاق الدسـتوري لـصربيا         ٦٠ستواصل مجهوريـة صـربيا، بنـاء علـى املـادة            ’’،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣
واجلبــل األســود، عــضوية احتــاد الــدولتني صــربيا واجلبــل األســود يف األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا كافــة أجهــزة      

 .‘‘مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 ١٦أحــــال مكتــــب الــــشؤون القانونيــــة إىل احملكمــــة رســــالة مؤرخــــة  ، ٢٠٠٦يونيــــه / حزيــــران٢١ويف   

مجهوريـة  ’’ يبلغ هبا وزيـر خارجـة مجهوريـة صـربيا األمـني العـام، يف مجلـة أمـور، بـأن          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
صربيا تواصل ممارسة حقوقها والوفـاء بالتزاماهتـا املنبثقـة عـن املعاهـدات الدوليـة الـيت أبرمتـها صـربيا واجلبـل                   

أن تعترب مجهورية صربيا طرفـا يف كافـة االتفاقـات الدوليـة النافـذة، بـدل صـربيا واجلبـل                     ’’ويطلب  ‘‘ األسود
 مبوجـــب قرارهـــا ٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٨عـــالوة علـــى ذلـــك، قبلـــت اجلمعيـــة العامـــة يف  .  ‘‘األســـود

 .، مجهورية اجلبل األسود عضوا جديدا يف األمم املتحدة٦٠/٢٦٤
يونيـه  / حزيـران ٣٠، أحال مكتب الـشؤون القانونيـة إىل احملكمـة رسـالة مؤرخـة              ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٩ويف    

ــة صــربيا كمرفــق ملــذكرة شــفوية مؤرخــة      ٢٠٠٦ ــة مجهوري ــر خارجي  ٣ موجهــة إىل األمــني العــام مــن وزي
وأكد الوزير برسـالته نيـة      .   موجهة من البعثة الدائمة جلمهورية صربيا لدى األمم املتحدة         ٢٠٠٦يوليه  /متوز
رية صربيا االستمرار يف ممارسة حقوقها والوفاء بالتزاماهتـا املنبثقـة عـن املعاهـدات الدوليـة الـيت أبرمتـها                      مجهو

؛ وأوضـح أن كافـة اإلعالنـات    ٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٣صربيا واجلبل األسود، وذلك بـأثر نافـذ ابتـداء مـن      
 نافذة جتاه مجهورية صربيا، ما مل       والتحفظات واإلشعارات اليت أصدرهتا صربيا واجلبل األسود ستظل بالتايل        

 .ُيشعر خبالفه األمني العام بصفته وديعا
بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة           الـصادر يف القـضية املتعلقـة         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٦ويف حكمها املؤرخ      

مهـا بـادئ ذي     اهتمااحملكمـة   ، أولـت    )البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود     (اجلماعية واملعاقبة عليها    
ــتقل دولـــة بـــدء ملـــسألة حتديـــد الطـــرف املـــدعى عليـــه، بعـــد أن الحظـــت أن     يف تاجلبـــل األســـود قـــد اسـ

وبعد أخذت بعني االعتبار آراء البوسنة واهلرسـك، ومجهوريـة صـربيا ومجهوريـة              .  ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣
. يف تـاريخ إصـدار احلكـم     اجلبل األسود، استنتجت أن مجهورية صربيا كانت الطـرف املـدعى عليـه الوحيـد                

 أوضحت فعال أن أي مسؤولية عن األحداث املاضية احملددة يف حكمها تتعلق بدولـة صـربيا واجلبـل                   اغري أهن 
 .األسود يف الوقت ذي الصلة



A/62/4 
 

5 07-45629 
 

ــا إذا كانـــت    - ١٥  ــة مـــسهبة بـــشأن مـ ــتنتاجات وقائعيـ وخلـــصت احملكمـــة إىل اسـ
مــا إذا كــان حتديــد  فعــال، وإذا كــان األمــر كــذلك،  حــدثتاألعمــال الوحــشية املزعومــة قــد  

وبعـد أن قـضت بـأن أعمـال القتـل اجلمـاعي واألعمـال                .إلمكان نعتها بكوهنـا إبـادة مجاعيـة       با
الوحشية األخرى قد ارتكبت خالل الرتاع يف كل أرجاء إقليم البوسنة واهلرسـك، اسـتنتجت               
احملكمة أن هذه األعمال مل تقترن بالنية احملددة الـيت تعـرف جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة، أال وهـي                     

أن أعمـال القتـل الـيت    اسـتنتجت فعـال   غـري أن احملكمـة       . اجلماعة احملمية كال أو جزءا     نية تدمري 
تــدمري مجاعــة مــسلمي حمــددة يف  كانــت بنيــة ١٩٩٥يوليــه /سا يف متــوزتــنييارتكبــت يف سريرب

واســتنتجت  .البوســنة واهلرســك جزئيــا يف تلــك املنطقــة وأن مــا وقــع كــان إبــادة مجاعيــة فعــال
تطابقة ومعززة تشري إىل أن قرار قتل الذكور البالغني يف اجلماعـة املـسلمة          احملكمة وجود أدلة م   

 ).VRS(ركـان الرئيـسية جلـيش مجهوريـة صربـسكا           األنتسا اختـذه بعـض أفـراد هيئـة          ييف سريرب 
غــري أن األدلــة املعروضــة علــى احملكمــة ال تثبــت أن أعمــال جــيش مجهوريــة صربــسكا ميكــن     

  .وجب قواعد القانون الدويل ملسؤولية الدولإسنادها إىل الطرف املدعى عليه مب
واستنتجت احملكمة مع ذلك أن صربيا قـد انتـهكت التزامهـا الـوارد يف املـادة                  - ١٦ 
ــة يف      األوىل ــادة اجلماعي ــة والــذي يوجــب عليهــا أن متنــع اإلب ــادة اجلماعي ــة منــع اإلب  مــن اتفاقي
لــدول الــيت هــي علــم بــاخلطر والحظــت احملكمــة أن هــذا االلتــزام يوجــب علــى ا .اشنيتــيسريرب

أعمال إبـادة مجاعيـة أو يفتـرض فيهـا عـادة أن تكـون علـى                 ارتكاب  اجلدي املتمثل يف احتمال     
علم بذلك، أن تستخدم كل الوسائل اليت يعقل أن تكون متاحة هلـا ملنـع اإلبـادة اجلماعيـة، يف             

 املــدعى عليــه وخلــصت احملكمــة كــذلك إىل أن الطــرف .احلــدود الــيت جييزهــا القــانون الــدويل
انتهك التزامه مبعاقبة مرتكيب اإلبادة اجلماعية، مبا يف ذلك عدم تعاونه تعاونـا تامـا مـع احملكمـة                   

 .اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة فيمـا يتعلـق بتـسليم اللـواء راتكـو مالديـتش للمحاكمـة                    
ليـه مبوجـب املـادة      ويشكل عدم تسلميه انتهاكا للواجبات الواقعة على عاتق الطرف املـدعى ع           

 .الرابعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية
وفيما يتعلق بطلب اجلرب الذي قدمته البوسنة واهلرسـك، قـضت احملكمـة بأنـه                - ١٧ 

ملا مل يثبت أن اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتـسا كـان باإلمكـان تفاديهـا فعـال لـو سـعت صـربيا               
اإلبـادة اجلماعيـة يف سريربينتيـسا لـيس هـو الـشكل              منـع إىل منعها، فـإن اجلـرب املـايل عـن عـدم             

وارتأت احملكمة أن أنسب شكل للترضية هو اإلعالن يف اجلزء املتعلـق بـاملنطوق      .املالئم للجرب 
أمـا فيمـا يتعلـق بـااللتزام       .أن صربيا مل تـف بالتزامهـا مبنـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة              بمن احلكم   

يــة، فــإن احملكمــة اســتنتجت أن اإلعــالن يف اجلــزء املتعلــق  باملعاقبــة علــى أعمــال اإلبــادة اجلماع
أن صربيا قد انتهكت التزاماهتا مبوجب االتفاقية وأن عليها أن تنقل األفراد املتـهمني              بباملنطوق  
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باإلبادة اجلماعية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة وأن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع                  
 .ل ترضية مالئمةاحملكمة اجلنائية يشك

، أصـدرت احملكمـة حكمهـا بـشأن مقبوليـة طلـب            ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٤ويف   - ١٨ 
 بينـــها وبـــني مجهوريـــة الكونغـــو  بأمحـــدو صـــاديو ديـــالومجهوريـــة غينيـــا يف القـــضية املتعلقـــة  

ونظـرت احملكمـة     .وتناولت هذه القضية مسائل مهمة تتعلق باحلماية الدبلوماسـية         .الدميقراطية
انت غينيا تستويف شروط ممارسة احلماية الدبلوماسية مبوجب القانون الدويل العـريف            فيما إذا ك  

سيد ديـالو الشخـصية الفرديـة، وحقوقـه املباشـرة           لحقوق ا  :من حيث ثالث فئات من احلقوق     
 زائــري -و أفريكــونتينري ) Africom Zaire( زائــري -أفريكــوم : بــصفته شــريكا يف شــركتني مهــا

)Africontainers Zaire(     واســتنتجت  .‘‘اإلنابــة’’، وحقــوق هــاتني الــشركتني، عــن طريــق
عى إىل محايـة تلـك احلقـوق ألنـه          احملكمة فيما يتعلق حبقوق السيد ديالو أنه جيـوز لغينيـا أن تـس             

أمـا فيمـا يتعلـق حبمايـة         .أحد ينازع يف أن اجلنسية الوحيدة للـسيد ديـالو هـي جنـسية غينيـا                ال
 باعتبــاره شــريكا يف الــشركتني الكونغــوليتني، فإنــه بعــد دراســة  احلقــوق املباشــرة للــسيد ديــالو

تلــك احلقــوق املباشــرة، قــضت احملكمــة الــدويل بــأن  قــانون الــشركات الكونغــويل الــذي حيــدد
 . لغينيا صفة حلماية احلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكا يف الشركتني

ــا إذا كــا     - ١٩  ــد يف القــضية هــو مــسألة م ــا أن متــارس  واجلانــب املعق ن جيــوز لغيني
 .بالنـسبة للـشركتني الكونغـوليتني     ‘‘ عن طريق اإلنابـة   ’’احلماية الدبلوماسية بشأن السيد ديالو      

ــة   ف ــة باإلناب ــة احلماي ــسعى نظري ــوفري إىل ت ــة ت ــب يف شــركة    حلاحلماي ــة األســهم األجان ــن مل مم
 أخـرى، علـى اعتبـار    أي وسـيلة انتـصاف  تتاح هلم  أو ال    ةميكنهم التعويل على معاهدة دولي     ال

وبعــد النظــر  .مــال غــري املــشروعة املزعومــة قــد ارتكبتــها ضــد الــشركة دولــة جنــسيتها عأن األ
الدوليـة، اسـتنتجت احملكمـة أنـه        القـضائية يئـات   اهلبإمعان يف ممارسة الدول وقـرارات احملـاكم و        

لعــريف جييــز مــستقر يف القــانون الــدويل ااســتثناء يوجــد، يف الوقــت الــراهن علــى األقــل، أي  ال
 .احلماية باإلنابة

ليـــة قـــد اســـتوفيت  كمـــا قـــضت احملكمـــة بـــأن قاعـــدة ســـبل االنتـــصاف احمل   - ٢٠ 
وأعلنت احملكمة بالتـايل أن طلـب غينيـا مقبـول فيمـا              .تشكل مانعا حيول دون االختصاص     وال

يتعلق حبماية حقوق السيد ديـالو بـصفته فـردا وحقوقـه املباشـرة بـصفته شـريكا يف يف شـركيت                      
 زائـري، لكـن الطلـب غـري مقبـول فيمـا يتعلـق حبمايـة الـسيد                   - زائري وأفـر يكـونتنري       -فريكوم  أ

 - ز زائـري وأفـر يكـونتنري      -ديالو فيما يتـصل باالنتـهاكات املزعومـة حلقـوق شـركيت أفريكـوم               
 .زائري
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 ســنة حافلــة باألشــغال، إذا كانــت ٢٠٠٧-٢٠٠٦وكانــت الــسنة القــضائية  - ٢١ 
 سنة حافلـة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ولة يف الوقت ذاته، وستكون السنة القضائية        مخس قضايا قيد املدا   

تـاريخ افتتـاح املرافعـات الـشفوية يف         فعـال   ويف هـذا الـصدد، أعلنـت احملكمـة           .للغاية هي أيـضا   
، وميـدل روكـس، وسـاوث ليـدج         هبـوالو بـاتو بوتـ     /يدرا برانكا بالقضية املتعلقة بالسيادة على     

  .وستواصل العمل أيضا على قضيتني أخريني ).وىجوهر الدع) (سنغافورة/ماليزيا(
وتأتى حتمـل هـذا املـستوى مـن نـشاط احملكمـة بفـضل رغبتـها يف اختـاذ عـدد                       - ٢٢ 

كـبري مــن اإلجـراءات لزيــادة فعاليتـها ومتكينــها بالتــايل مـن التــصدي للزيـادة املطــردة يف عــبء      
تخدمه الـدول الـيت متثـل     أول توجيـه إجرائـي هلـا لتـس    ٢٠٠١فبعد أن اعتمدت يف عام       .عملها

أمامها، دأبـت احملكمـة علـى أن تعيـد النظـر فيهـا بانتظـام يف إطـار العمليـة اجلاريـة السـتعراض                         
قـررت احملكمـة أن تعقـد        عـالوة ذلـك،    ).أدنـاه  ٢٠٢الفقـرة   انظـر   (إجراءاهتا وأساليب عملها    

 .نتاجيتـها اجتماعات منتظمـة خمصـصة للتخطـيط االسـتراتيجي ألعماهلـا، حرصـا علـى تعزيـز إ                 
ووضعت لنفسها جدول صارما للجلسات واملداوالت حىت يتأتى البـت يف عـدة قـضايا يف آن                 

  .واحد
 ةووظيفـ قـضائيني   ويف هذا السياق تطلب احملكمة إنشاء تـسعة وظـائف كتبـة              - ٢٣ 

وسـيمكن   .٢٠٠٩-٢٠٠٨إضافية ملسؤول رئيسي يف إدارة الـشؤون القانونيـة لفتـرة الـسنتني         
هذه كل عضو من أعضاء احملكمة من االستفادة مـن مـساعدة            القضائيني  كتبة  لاإنشاء وظائف   

ويف  .بفعاليــة أكــربشــاب ويتــيح هلــم بالتــايل القيــام بواجبــاهتم القــضائية  شخــصية يقــدمها حمــام
الوقــت الــراهن، ال يتــاح ألعــضاء احملكمــة األربعــة عــشر مــن غــري الــرئيس الــذي خيــصص لــه     

يقـسم وقتـهم ال بـني أعـضاء احملكمـة        قضائيني  كتبة  سة  مخمساعد شخصي إال فريق صغري من       
ولقـد تبينـت ضـرورة تقـدمي مـساعدة           .فحسب بل حـىت بـني القـضاة اخلاصـني العـشرين أيـضا             

ذات الوقـائع الكثيفـة وتعـاظم أمهيـة أعمـال            قاض ألسباب أوهلا تزايد عدد القضايا      فردية لكل 
ملرافعات واملـستندات الـيت يقـدمها األطـراف         البحث والتحليل والتقييم الالزمة ال فيما يتعلق با       

ــل حــىت  فحــسب  ــق ب ب ــا يتعل ــامي للمحــاكم     فيم ــضائي املتن ــهاد الق ــة واالجت ــات القانوني األدبي
بـل إن املـساعدة الفرديـة تكتـسي أمهيـة حامسـة يف متكـني               .الدوليـة األخـرى   القـضائية   يئات  اهلو

قيد التداول، فإن كل عـضو مـن   وعندما تتداخل القضايا  .احملكمة من إصدار أحكامها بسرعة 
أعضاء احملكمة يـتعني أن يكـون قـادرا، يف آن واحـد وخبـصوص عـدة قـضايا، علـى أن يـدرس                        

ــذكرات ومرفقاهتــا   ــة مــذكرات قــضائية مستفيــضة،       الــضخمة امل ــل عقــد اجللــسات، لكتاب قب
يا واإلعداد للمداوالت عن طريق قـدر كـبري مـن القـراءات اإلضـافية ورمبـا كتابـة آراء يف قـضا               

ومن الواضح للغاية أن هذا الوترية اليت ال حميد عنـها إذا كانـت الـدول ترغـب                   .شديدة التنوع 
 إقرار العدالة دون تأخري غري مقبـول، ال ميكـن احلفـاظ عليهـا مـستقبال إال إذا قـدم ألعـضاء                       يف
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واجلــدير بالتأكيــد أن كتابــة األحكــام والفتــاوى ســيظل ينجزهــا القــضاة    .احملكمــة دعــم أكــرب
ومن املثري للدهشة أن حمكمـة العـدل الدوليـة الـيت يـصفها امليثـاق بأهنـا األداة               .كالعادة فسهمأن

تتلقـى   لقضائية الدوليـة الوحيـدة الـيت ال   القضائية الرئيسية لألمم املتحدة، هي احملكمة أو اهليئة ا    
 . هذا الشكل من املساعدة

 رئيـسي، ملـساعدة رئـيس    ويستند إىل نفس املنطق إنشاء وظيفة ثانيـة ملـسؤول        - ٢٤ 
فهذه الوظيفة أساسـية لـتمكني احملكمـة مـن العمـل خـالل               .اإلدارة، يف إدارة الشؤون القانونية    

كافة مراحل اإلجراءات بلغتيها الرمسيتني وضرورية حتما لالضطالع مبسؤوليات رئـيس القلـم             
 .ضون اآلجال غاملتعددة الداعمة إلقامة العدل، مع التقيد مبعيار اجلودة الالزمة ويف 

مـدون مراجـع    /ويف مشروع ميزانيتها، تطلب احملكمة إحداث وظيفة مفهرس        - ٢٥ 
مؤقتة ملكتبة احملكمة وإعادة تصنيف وظيفـة رئـيس الوحـدة اجلديـدة املقـرر أن تنـشأ عـن دمـج           

 .شعبيت املكتبة واحملفوظات
تحـدة مـن قيـود    وتود احملكمة أن تشري إىل أهنا، وعيا منها مبا تواجهه األمـم امل             - ٢٦ 

ــها إىل احلــد األدىن     ــة، دأبــت علــى ختفــيض مقترحــات ميزانيت ــرة   .متعلقــة بامليزاني ــسبة لفت وبالن
 يف املائـة يف املــوارد املطلوبـة ناشــئ   ٥,١، فـإن جممــوع الزيـادة البــالغ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـسنتني  

ولعلـها   .عن عدم تلبية طلباهتا املتعلقة باملساعدة القـضائية األساسـية علـى مـدى سـت سـنوات               
زيادة متواضعة اعتبارا ملا أبانت عنه احملكمة من فعالية يف الـسنوات األخـرية ومـا أظهرتـه فعـال               

فاحملكمة مبيزانيتها الـسنوية الـيت تقـل         .من إرادة يف التعجيل بالنظر يف الدعاوى املعروضة عليها        
نـشاط متزايـد هـي     يف املائة من جممـوع ميزانيـة األمـم املتحـدة ومـا هلـا مـن دور برائـد و               ١عن  

 .فعالية تكاليفها قطعا وسيلة للحل السلمي للمنازعات استثنائية يف
وخالصة القول، إن حمكمة العـدل الدوليـة ترحـب بالثقـة الـيت تبـديها الـدول                   - ٢٧ 

وســتويل احملكمــة نفــس العنايــة الفائقــة والرتيهــة   .جمــددا يف قــدرة احملكمــة علــى حــل منازعاهتــا 
ــه خــالل دورة    للقــضايا املعروضــة عليهــ  ــا قامــت ب ــسنة القادمــة علــى غــرار م -٢٠٠٦ ا يف ال

٢٠٠٧. 
 

 تنظيم احملكمة -ثانيا  
 تشكيل احملكمة -ألف  

روزالــني هــيغرت؛ ونائــب   :الرئيــسة :التــشكيل احلــايل للمحكمــة هــو كالتــايل   - ٢٨ 
رميــون راجنيفــا، وشــي جيويونــغ، وعبــد القــادر  :عــون شــوكت اخلــصاونة؛ والقــضاة :الرئيــسة
تومـاس بويرغنتـال، وهرياشـي أووادا، وبرونـو سـيما،           و أرانغـورين،    -وما، وغونزالو بارا    كور
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 و حممـد بنونـة،      ، أمـور  -كينيـث كيـث، وبرنـاردو سـيبولفيدا         ووبيتر تومكا، وروين أبراهـام،      
 .وليونيد سكوتنيكوف

أما نائـب رئـيس قلـم احملكمـة          .ورئيس قلم احملكمة هو السيد فيليب كوفرور       - ٢٩ 
 . جاك أرنالديز-السيد جان فهو 

ــادة  - ٣٠  ــا للمـ ــرة   ٢٩ووفقـ ــنويا دائـ ــة سـ ــام األساســـي، تـــشكل احملكمـ  مـــن النظـ
 :لإلجراءات املستعجلة مكونة على النحو التايل

 :األعضاء 
 الرئيسة هيغرت  
 نائب الرئيسة اخلصاونة  
  أرانغورين وبويرغنتال وسكوتنيكوف -القضاة بارا   
 : العضوان املناوبان 
 القاضيان كوروما وأبراهام  
بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا          ويف القضية املتعلقة     - ٣١ 

 ، اختـارت البوسـنة واهلرسـك الـسيد أمحـد            )٣()البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبـل األسـود       (
ريتــشا قاضــيا مــاحيو قاضــيا خاصــا بينمــا اختــارت صــربيا واجلبــل األســود الــسيد ميلينكــو ك    

 . خاصا
) سـلوفاكيا /هنغاريـا ( ناغيمـاروس    -مبشروع غابشيكوفو   ويف القضية املتعلقة     - ٣٢ 

سكوبتشفسكي قاضيا خاصا، بعـد تنحـي القاضـي         . اختارت سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج    
 . من النظام األساسي للمحكمة٢٤تومكا مبوجب املادة 

مجهوريـــة غينيــا ضـــد مجهوريـــة  (لو بأمحــد صـــاديو ديــا  ويف القــضية املتعلقـــة   - ٣٣ 
، اختـارت غينيـا الـسيد أمحـد مـاحيو قاضـيا خاصـا، واختـارت مجهوريـة               )الكونغو الدميقراطيـة  

  .الكونغو الدميقراطية السيد أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصا

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٣( 
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مجهوريـة الكونغـو    (باألنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو      ويف القضية املتعلقة     - ٣٤ 
 اختارت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة الـسيد جـو فرهـوفن قاضـيا               )٤()دميقراطية ضد أوغندا  ال

 .كاتيكا قاضيا خاصا. خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل
بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا          ويف القضية املتعلقة     - ٣٥ 

تـارت كرواتيـا الـسيد بودسـالف فوكـاس قاضـيا             اخ )٥()كرواتيا ضـد صـربيا واجلبـل األسـود        (
 .خاصا واختارت صربيا واجلبل األسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا

ــة ب  - ٣٦  ــدوراس يف    تعــيني ويف القــضية املتعلق ــة بــني نيكــاراغوا وهن احلــدود البحري
يا ا قاضـ  يـ ، اختـارت نيكـاراغوا الـسيد جورجيـو غا         )نيكاراغوا ضد هنـدوراس   (البحر الكارييب   

 .خاصا واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا
ـــالرتاع الــربي والبحــري  ويف القــضية املتعلقــة   - ٣٧  ــا (ب ، )نيكــاراغوا ضــد كولومبي

. كولومبيــا الــسيد إيــف ل قاضــيا خاصــا واختــارت اختــارت نيكــاراغوا الــسيد جورجيــو غايــا
  .فورتيي قاضيا خاصا

مجهوريـة الكونغـو    (بـبعض اإلجـراءات اجلنائيـة يف فرنـسا          لقة  ويف القضية املتع   - ٣٨ 
واختـارت   .إيف دو كـارا قاضـيا خاصـا       -، اختارت مجهورية الكونغو السيد جان     )ضد فرنسا 

 مـن  ٢٤فرنسا السيد جيلرب غيوم قاضيا خاصا، بعد أن تنحـى القاضـي أبراهـام مبوجـب املـادة             
  .النظام األساسي للمحكمة

ــدرا برانكــا  تعلقــة ويف القــضية امل - ٣٩  ــسيادة علــى ي ــاتو بو /بال ــوالو ب ــهب ــدل ت ، ومي
دوغـار  . ر. ؛ اختارت ماليزيا السيد كريـستوفر ج      )سنغافورة/ماليزيا(روكس، وساوث ليدج    

 .قاضيا خاصا واختارت سنغافورة السيد بيماراجو سرينيفاسا راو قاضيا خاصا
رومانيــا ضــد (حــر األســود بتعــيني احلــدود البحريــة يف البويف القــضية املتعلقــة  - ٤٠ 
بيـار كـوت قاضـيا خاصـا واختـارت أوكرانيـا الـسيد              -، اختارت رومانيا السيد جان    )أوكرانيا
 .أوكسمان قاضيا خاصا. برنارد هـ
بــالرتاع بــشأن حقــوق املالحــة واحلقــوق املرتبطــة هبــا       ويف القــضية املتعلقــة   - ٤١ 

ــسيد أن )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا ( ــارت كوســتاريكا ال ــسادو  ، اخت ــو أوغوســطو كان طوني
 .ترينداد واختارت نيكاراغوا السيد جيلرب غيوم قاضيا خاصا

__________ 
 .، أعاله١انظر احلاشية )٤( 
 .، أعاله٢انظر احلاشية  )٥( 
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األرجنـتني ضـد    (بطـاحونيت اللبـاب علـى هنـر أوروغـواي           ويف القضية املتعلقـة      - ٤٢ 
، اختـــارت األرجنـــتني الـــسيد راوول إمييليـــو فينويـــسا قاضـــيا خاصـــا واختـــارت  )أوروغـــواي

 .رنارديس قاضيا خاصاأوروغواي السيد سانتياغو توريس ب
جيبـويت  ( اجملال اجلنـائي ببعض مسائل املساعدة املتبادلة يف   ويف القضية املتعلقة     - ٤٣ 

 واختـارت فرنـسا     ،، اختارت جيبويت السيد عبد القوي أمحد يوسف قاضيا خاصا         )ضد فرنسا 
نظـام   مـن ال ٢٤السيد جيلرب غيوم قاضيا خاصا، بعد أن تنحى القاضـي أبراهـام مبوجـب املـادة           

 .األساسي للمحكمة
 

 االمتيازات واحلصانات -باء  
يتمتـع أعـضاء احملكمـة،      ” : من النظام األساسـي علـى مـا يلـي          ١٩تنص املادة    - ٤٤ 

 .“لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية
 هولنـدا،   وإثر تبادل للرسائل بني رئيس احملكمـة ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف              - ٤٥ 
ــاريخ  ــران٢٦بت ــه / حزي ــازات     ١٩٤٦يوني ــذات االمتي ــون ب ــة يتمتع ــصفة عام ــضاة ب ــات الق ، ب

واحلصانات والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسـية املعتمـدين لـدى            
  ).I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp.205-211 and pp.215-217(جاللة ملكة هولندا 

 ١٩٤٦ديــسمرب /  كــانون األول١١، املــؤرخ )١ -د  (٩٠جــب القــرار ومبو - ٤٦ 
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقات املربمـة        ) ٢١١-٢١١املرجع نفسه، الصفحات    (

 : وأوصت مبا يلي١٩٤٦يونيه /مع حكومة هولندا يف حزيران
 إذا كان قاض يقطن يف بلد آخر غري بلده كـي يكـون بـصورة دائمـة رهـن                  ’’  

إشــارة احملكمــة، فينبغــي أن متــنح لــه االمتيــازات واحلــصانات الدبلوماســية خــالل فتــرة 
 “ إقامته هناك

 وأنه
ينبغي أن مينح القضاة كل التسهيالت ملغادرة البلد الذي قد يوجـدون فيـه،              ”  

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

جبميــع االمتيــازات واحلــصانات والتــسهيالت الــيت متنحهــا تلــك البلــدان للمبعــوثني        
 .“الدبلوماسيني
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ويتــضمن القــرار نفــسه توصــية تــدعو الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة إىل     - ٤٧ 
وقــد صــدرت  .لــذي تــصدره احملكمــة للقــضاة وقبولــه االعتــراف جبــواز مــرور األمــم املتحــدة ا 

وهـي تـشبه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت تـصدرها               . ١٩٥٠جوازات املرور هذه منذ عـام       
 .األمانة العامة لألمم املتحدة

ــرة     - ٤٨  ــنص الفق ــك، ت ــى ذل ــادة  ٨وعــالوة عل  مــن النظــام األساســي  ٣٢ مــن امل
ــه   ــى أن ــآت وا ”للمحكمــة عل ــضات تعفــى الرواتــب واملكاف ــا القــضاة [لتعوي ــيت يتلقاه مــن ] ال

 .“الضرائب كافة
 

 اختصاص احملكمة -ثالثا  
 اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات -ألف  

 كانــت الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة البــالغ ،٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١يف  - ٤٩ 
 . دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة١٩٢عددها 

ــة حلــد اآلن إعالنــات  وأصــدرت مخــس وســت  - ٥٠  ــها مــشفوع  (ون دول العديــد من
 مـن   ٥ و   ٢تقر فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة على النحو املتوخى يف الفقـرتني            ) بتحفظات

ــادة  ــام األساســي  ٣٦امل ــن النظ ــي . م ــدا      :وه ــواي وأوغن ــتونيا وأوروغ ــتراليا وإس ــبانيا واس إس
غاريـا وبنمـا وبوتـسوانا وبولنـدا وبـريو      وباراغواي وباكستان وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبل  

وتوغو واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وجورجيـا وجيبـويت والـدامنرك             
وسلوفاكيا والسنغال وسوازيلند والسودان وسـورينام والـسويد وسويـسرا والـصومال وغامبيـا              

وكمبوديا وكنـدا وكـوت ديفـوار        بيساو والفلبني وفنلندا وقربص والكامريون       -وغينيا وغينيا   
وكوستاريكا وكمنولث دومينيكا، وكينيا ولكسمربغ وليربيـا وليختنـشتاين وليـسوتو ومالطـة             
ومدغشقر ومصر واملكـسيك ومـالوي واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية                  

نــد وهنــدوراس وموريــشيوس والنــرويج والنمــسا ونيجرييــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت واهل 
وميكـن االطـالع علـى نـصوص اإلعالنـات الـيت أودعتـها              .وهنغاريا وهولندا واليابـان واليونـان     

  .الدول املذكورة أعاله يف موقع احملكمة على االنترنت
ــى        - ٥١  ــنص عل ــيت ت ــات ال ــوائم املعاهــدات واالتفاقي ــى ق ــا ميكــن االطــالع عل كم

ويف الوقــت الــراهن يــسري مفعــول حنــو  .نــتاختــصاص احملكمــة يف موقــع احملكمــة علــى االنتر
 .  من االتفاقيات الثنائية١٨٠ من هذه االتفاقيات املتعددة األطراف وحوايل ١٣٠
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 اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء -باء  
 اللـذان   -اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن         (باإلضافة إىل أجهـزة األمـم املتحـدة          - ٥٢ 

واجمللـس االقتـصادي    -“ أي مـسألة قانونيـة   ”حملكمـة بـشأن     يؤذن هلما بأن يطلبـا فتـاوى مـن ا         
يـؤذن حاليـا للمنظمـات      ) واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنة املؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة           

 :التالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها
 منظمة العمل الدولية؛ 
 لألغذية والزراعة؛منظمة األمم املتحدة  
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 
 منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
 منظمة الصحة العاملية؛ 
 البنك الدويل؛ 
 املؤسسة املالية الدولية؛ 
 املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 
 صندوق النقد الدويل؛ 
 االحتاد الدويل لالتصاالت؛ 
 صاد اجلوية؛املنظمة العاملية لألر 
 املنظمة البحرية الدولية؛ 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وترد قائمة بالـصكوك الدوليـة الـيت تـنص علـى اختـصاص احملكمـة يف إصـدار                 - ٥٣ 
  .يف موقع احملكمة على االنترنتالفتاوى 
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 أسلوب عمل احملكمة - رابعا  
 جلان احملكمة -ألف  

اجتمعت اللجان اليت تنـشئها احملكمـة لتيـسري أداء مهامهـا اإلداريـة عـددا مـن                   - ٥٤ 
 :على النحو اآليتهذه اللجان  وتتشكل ،املرات خالل الفترة قيد االستعراض

، ونائب رئيـسة احملكمـة      )رئيسة(ضم رئيسة احملكمة    وت :جلنة اإلدارة وامليزانية   )أ( 
 والقضاة راجنيفا و بويرغنتال وأووادا وتومكا؛

، والقــضاة ســيما وتومكــا  )رئيــسا(وتــضم القاضــي بويرغنتــال   :جلنــة املكتبــة )ب( 
 .وكيث وبنونة

 كهيئة دائمة، مـن     ١٩٧٩وتتكون جلنة الالئحة، اليت شكلتها احملكمة يف عام          - ٥٥ 
أمــــور وبنونــــة -والقــــضاة ســــيما وأبراهــــام وكيــــث وســــيبولفيدا ) رئيــــسا(ووادا القاضــــي أ

 .وسكوتنيكوف
 

 قلم احملكمة -باء  
حمكمة العدل الدولية هـي اهليئـة الرئيـسية الوحيـدة بـاألمم املتحـدة الـيت متلـك             - ٥٦ 

ــا   ــادة  (إدارة خاصــة هب ــر امل ــاق ٩٨انظ ــن امليث ــدائم     ). م ــاز اإلداري ال ــو اجله ــة ه ــم احملكم وقل
 ٢٢ املـواد    ال سـيما  (وحيدد النظام األساسي للمحكمة والئحتـها دور هـذا اجلهـاز             .للمحكمة

وحيث أن احملكمة هيئة قـضائية ومؤسـسة دوليـة يف الوقـت نفـسه، فـإن               ). من الالئحة  ٢٩إىل  
وحتـدد احملكمـة تنظـيم       .دور قلم احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانـة دوليـة            

مة بناء على مقترحات من رئيس قلم احملكمة بينما تتحدد مهامه بتعليمـات يـصدرها               قلم احملك 
وقــد  ).٢٨ مــن املــادة ٣ و ٢انظــر الالئحــة، الفقرتــان (رئــيس قلــم احملكمــة وتقرهــا احملكمــة  

ــشرين األول      ــة يف ت ــم احملكم ــة بقل ــات املتعلق ــوبر /وضــعت التعليم ــرد اهليكــل  . ١٩٤٦أكت وي
 . هذا التقريرالتنظيمي لقلم احملكمة يف

ــم        - ٥٧  ــيس قل ــاء علــى اقتراحــات مــن رئ ــم احملكمــة بن وتعــني احملكمــة مــوظفي قل
احملكمة أو يعينهم رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئـيس احملكمـة حينمـا يتعلـق األمـر بـاملوظفني مـن             

وحتـدد   .عقـود قـصرية األجـل   بويعني رئيس قلم احملكمة املوظفني العاملني      . فئة اخلدمات العامة  
 من الئحـة    ٢٨انظر املادة   (روط العمل يف النظام األساسي للموظفني الذي اعتمدته احملكمة          ش

وبصفة عامة يتمتع موظفو قلم احملكمة بذات االمتيازات واحلصانات الـيت يتمتـع هبـا              ).احملكمة
كمــا يتمتعــون مــن حيــث مركــزهم  .أعــضاء البعثــات الدبلوماســية مــن نفــس الرتبــة يف الهــاي
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اشاهتم بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا موظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات أو الرتـب                  وأجورهم ومع 
 .املعادلة

ــسنوات اخلمــس عــشرة        - ٥٨  ــى مــدى ال ــم احملكمــة، عل وشــهد حجــم العمــل بقل
التكنولوجيـات اجلديـدة، وذلـك بـسبب الزيـادة       تكييفـه مـع     األخرية، زيادة كـبرية بـالرغم مـن         

 .ة على احملكمةضالكبرية يف عدد القضايا املعرو
-٢٠٠٦واعتبـارا إلحــداث وظيفيــتني مــن الفئــة الفنيــة يف إطــار فتــرة الــسنتني  - ٥٩ 
:  موظف وذلك علـى النحـو التـايل        ١٠٠، فإن مالك موظفي قلم احملكمة يبلغ جمموعه         ٢٠٠٧

 ١٢ موظفـا يـشغلون وظـائف ثابتـة و      ٣٥ومنـهم   ( موظفا من الفئة الفنية و الرتبة األعلـى          ٤٧
 يـشغلون وظـائف   ٥١منـهم  ( موظفـا يف فئـة اخلـدمات العامـة           ٥٣ ، و )ئف مؤقتة يشغلون وظا 

 ).  يشغالن وظيفتني مؤقتتني٢ثابتة و
ــيم أداء         - ٦٠  ــام لتقي ــة، وضــع نظ ــة العام ــها اجلمعي ــت عن ــيت أعرب ــآلراء ال ــا ل ووفق

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١موظفي قلم احملكمة، اعتبارا من 
 

 رئيس قلم احملكمة ونائبه  
رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصل العادية بني احملكمة واخلارج ويتـوىل علـى               - ٦١ 

وجه اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليـات إحالـة الوثـائق الالزمـة مبوجـب                
النظام األساسي للمحكمـة أو الئحتـها؛ ويعـد جـدوال عامـا جبميـع القـضايا ويـدوهنا ويرقمهـا                     

ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق الـيت رفعـت هبـا الـدعاوى أو الـيت طلبـت           حسب الترتيب الذي    
ــرب       ــه يف جلــسات احملكمــة ودوائرهــا كمــا يعت ــه نائب ــاوى؛ وحيــضر شخــصيا أو ميثل ــها فت مبوجب
مــسؤوال عــن إعــداد حماضــر تلــك اجللــسات؛ ويتخــذ الترتيبــات الالزمــة لتــوفري مــا قــد حتتاجــه  

ــة أو شــفوي   ــرمسيتني  احملكمــة مــن ترمجــة حتريري ــة(ة إىل لغــيت عملــها ال أو ) الفرنــسية واإلنكليزي
التأكــد مــن ســالمة الترمجــة؛ ويوقــع مجيــع أحكــام احملكمــة والفتــاوى واألوامــر الــصادرة عنــها  
فضال عن حماضر جلساهتا؛ وهو مـسؤول عـن إدارة قلـم احملكمـة وعـن أعمـال مجيـع اإلدارات               

ارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول هبـا              مبا يف ذلك احلسابات واإلد     ،والشعب التابعة له  
يف األمم املتحدة؛ ويـساعد يف تعهـد العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة السـيما مـع أجهـزة األمـم             
املتحــدة ومــع املنظمــات الدوليــة والــدول األخــرى ويتــوىل مــسؤولية اإلعــالم املتعلــق بأنــشطة    

م ودمغــات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي   احملكمــة ومنــشوراهتا؛ وأخــريا يكــون قيِّمــا علــى أختــا      
 ).مبا يف ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغ(حمفوظات أخرى تكون يف عهدة احملكمة 
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ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه يف غيابـه؛ وقـد عهـدت           - ٦٢ 
 مــسؤوليات إداريــة واســعة النطــاق مبــا يف ذلــك اإلشــراف املباشــر علــى  ١٩٩٨إليــه منــذ عــام 

 . احملفوظات وتكنولوجيا املعلومات واملساعدة العامةُشعب
وختول لـرئيس القلـم ونائـب رئـيس القلـم، عنـدما يعمـل عمـل رئـيس القلـم،                      - ٦٣ 

ــاي، عمــال          ــية يف اله ــاء البعثــات الدبلوماس ــازات واحلــصانات الــيت ختــول لرؤس ــس االمتي نف
 .  أعاله٤١بالرسائل املتبادلة املذكورة يف الفقرة 

 
 الوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمةالُشعب و  
 إدارة الشؤون القانونية   

 موظفني من الفئة الفنية وموظف واحد مـن فئـة          ةتتكون هذه اإلدارة من سبع     - ٦٤ 
ــة داخــل قلــم احملكمــة     وتتمثــل  .اخلــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن مجيــع الــشؤون القانوني

ــى أداء و    ــة عل ــساعدة احملكم ــسية يف م ــها الرئي ــضائية مهمت ــا الق ــداد حماضــر    .ظائفه ــوىل إع وتت
جلسات احملكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الـصياغة، الـيت تعـد مـسودات قـرارات احملكمـة،                  

وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال القـانون الـدويل              .كما تعمل أيضا بوصـفها أمانـة جلنـة الالئحـة          
لمحكمـة ولـرئيس قلـم      حيث تدرس السوابق القضائية واإلجرائية وتعد دراسـات ومـذكرات ل          

وتقــوم كــذلك بإعــداد مجيــع املراســالت املتــصلة بالقــضايا العالقــة،  .احملكمــة حــسب االقتــضاء
وبــصفة أعــم، تقــوم بإعــداد املراســالت الدبلوماســية ذات الــصلة بتطبيــق النظــام األساســي          

 وهـي مـسؤولة أيـضا عـن        .للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بالتوقيع عليها         
وأخـريا، ميكـن استـشارة هـذه اإلدارة يف مجيـع املـسائل           .رصد اتفاقات املقر مع البلـد املـضيف       

 .القانونية املتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم احملكمة
 مهمتـهم القيـام     قـضائيني ويعمل يف إطـار جمموعـة داخـل اإلدارة مخـسة كتبـة               - ٦٥ 

كمـا ينتمـي إىل إدارة الـشؤون         . اخلاصـني  بأحباث قانونية بطلـب مـن أعـضاء احملكمـة والقـضاة           
 . للرئيسياملساعد الشخص القانونية، من املنظور اإلداري،

 
 إدارة الشؤون اللغوية  

 موظفـــا مـــن الفئـــة الفنيـــة ١٧تتكـــون هـــذه اإلدارة يف الوقـــت الـــراهن مـــن   - ٦٦ 
 الـرمسيتني  وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة، وتتـوىل مـسؤولية ترمجـة الوثـائق إىل اللغـتني        

وتشمل الوثائق املترمجة املذكرات املقدمة يف القـضايا         .للمحكمة ومنهما وتقدم الدعم للقضاة    
واملراســـالت األخـــرى الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف، واحملاضـــر احلرفيـــة جللـــسات احملكمـــة  
وأحكامهــا وفتاواهــا وأوامرهــا، إىل جانــب مــسوداهتا ووثــائق عملــها ومالحظــات القــضاة         
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احملكمة واجتماعات اللجان والتقارير الداخليـة واملالحظـات والدراسـات واملـذكرات            وحماضر  
 واخلطــب الــيت يلقيهــا رئــيس احملكمــة والقــضاة أمــام اهليئــات اخلارجيــة والتقــارير  وجيهــاتوالت

ــة، ومــا إىل ذلــك   ــة   . والرســائل املوجهــة إىل األمان ــوفر اإلدارة خــدمات الترمجــة الفوري كمــا ت
، حسب االقتضاء، ولالجتماعـات الـيت يعقـدها رئـيس           ةة والعامة للمحكم  لالجتماعات اخلاص 

 .احملكمة وأعضاؤها مع وكالء األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني اآلخرين
ونتيجة لنمو اإلدارة ، مت التقليل من االسـتعانة بـاملترمجني اخلـارجيني إىل حـد                  - ٦٧ 

وتبـذل اإلدارة   .ن إىل املـساعدة اخلارجيـة  بيد أنـه ال تـزال هنـاك حاجـة يف بعـض األحيـا        .كبري
قصاراها مع ذلـك السـتخدام الترمجـة عـن بعـد وتقاسـم املـورد مـع اإلدارات اللغويـة األخـرى                

ويــستعان بــاملترمجني الفــوريني اخلــارجيني يف جلــسات احملكمــة  .داخــل منظومــة األمــم املتحــدة
 .ومداوالهتا

 
 إدارة شؤون اإلعالم  

يت تتكون من ثالثـة مـوظفني مـن الفئـة الفنيـة وموظـف واحـد             هذه اإلدارة، ال   - ٦٨ 
وتتمثـل مهامهـا     .من فئة اخلدمات العامة، تؤدي دورا هامـا يف العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة              

ــضمن        :يف ــيت تت ــائق ال ــع الوث ــات املعلومــات املتعلقــة باحملكمــة؛ وإعــداد مجي ــى طلب ــة عل اإلجاب
ر الـسنوي للمحكمـة املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة،             التقريـ  ال سـيما  و(معلومات عامة عن احملكمة     

؛ وتـشجيع وسـائط اإلعـالم ومـساعدهتا يف إعـداد            )واحلولية، والكتيبات املوجهـة إىل اجلمهـور      
 عــن طريــق إعــداد النــشرات الــصحفية وتطــوير أدوات ال ســيماو(تقــارير عــن أعمــال احملكمــة 

ــصال،  ــةاتــ ــصرية وخاصــ ــسمعية البــ ــدم اإلدارة  ). األدوات الــ ــة   وتقــ ــن احملكمــ ــا عــ عروضــ
وتتـوىل مـسؤولية اسـتكمال موقـع احملكمـة          ) للدبلوماسيني ورجال القـانون، والطلبـة وغريهـم       (

 . وتشمل مهامها االتصال الداخلي أيضا .على شبكة اإلنترنت
كما تتوىل إدارة شؤون اإلعالم تنظيم اجللسات العلنية للمحكمة وغري ذلـك              - ٦٩ 

 تنظيم عدد وفري من الزيارات، مبا فيها الزيارات الـيت يقـوم هبـا               من املناسبات الرمسية، والسيما   
 .وهكذا تقوم أيضا مبهام مكتب مراسم .ضيوف مرموقون

 
 الُشعب التقنية  

 شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني  
يف الوقت الراهن، تضطلع هذه الشعبة املؤلفة مـن موظـف فـين وموظـف مـن                  - ٧٠ 

قيام مبهام شىت تتعلق بـإدارة شـؤون املـوظفني وتنظيمهـا، مبـا يف         فئة اخلدمات العامة مبسؤولية ال    
وحتـرص   .ختطيط وتنفيذ تعيني املوظفني وتنـسيبهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإهنـاء خدمتـهم              :ذلك
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يف إدارهتــا لــشؤون املــوظفني علــى التقيــد بالنظــام األساســي ملــوظفي قلــم احملكمــة، ومــا تــرى    
ويف إطـار عمليـة      .ي واإلداري ملـوظفي األمـم املتحـدة       احملكمة أنه يسري من النظـامني األساسـ       

التوظيف، تعد الشعبة اإلعالنات عن الشواغر، وتستعرض الطلبات وترتـب إلجـراء املقـابالت        
الختيــار املرشــحني وتعــد عــروض العمــل للمرشــحني النــاجحني، وتتــوىل دورات التعريــف         

ــاد واإلحاطــة للمــوظفني اجلــدد    ــدير الــشعبة وترصــ    .واإلرش د اســتحقاقات املــوظفني  كمــا ت
وامتيازاهتم، وتتـوىل اإلجـراءات اإلداريـة ذات الـصلة، وتكـون صـلة الوصـل مـع مكتـب إدارة                     

 .املوارد البشرية و الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
 

 الُشعبة املالية  
ة مـوظَفني مـن فئـة    تتكون هذه الشعبة من موظَفني اثنني من الفئة الفنية وثالثـ          - ٧١ 

وتتـضمن مهامهـا املاليـة يف مجلـة أمـور مـا              .اخلدمات العامة وهي مسؤولة عـن الـشؤون املاليـة         
إعـــداد امليزانيـــة؛ واحملاســـبة املاليـــة وإعـــداد التقـــارير املاليـــة؛ وأعمـــال الـــشراء ومراقبـــة    :يلـــي

تعلقـة بكـشوف    املوجودات؛ وتسديد الفواتري للباعة؛ وإعـداد كـشوف املرتبـات والعمليـات امل            
 .والسفر) أجور العمل اإلضايف/ البدالت(املرتبات 

 
 شعبة املنشورات  

تتكون هـذه الـشعبة مـن ثالثـة مـوظفني مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مـسؤولة عـن                  - ٧٢ 
إعداد التصفيف الطباعي للمخطوطات الرمسية للمحكمة وتصحيح التجارب املطبعيـة اخلاصـة            

ــها واخ    ــديرات تكلفت ــة تق ــا ودراس ــي    هب ــشورات ه ــذه املن ــة، وه ــار دور الطباع ــارير ) أ( :تي تق
الببليوغرافيـا؛   )ج(ملرافعات الشفوية والوثائق؛    املذكرات وا ) ب(األحكام والفتاوى واألوامر؛    

كما تتوىل املسؤولية عن خمتلف املنشورات األخرى وفقا لتعليمـات احملكمـة أو     .احلوليات) د(
النظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجيــة لطبــع     عــالوة علــى ذلــك، وبــ    .رئــيس قلــم احملكمــة  

منـشورات احملكمـة، فــإن الـشعبة مــسؤولة أيـضا عـن إعــداد العقـود مــع دور الطباعـة وإبرامهــا        
لالطـالع علـى منـشورات احملكمـة انظـر الفـصل            ( .وتنفيذها، مبا يف ذلك مراقبة مجيـع الفـواتري        

 ).الثامن أدناه
 

  مكتبة احملكمة-شعبة الوثائق   
ثل املهمة الرئيسية هلذه الـشعبة، املكونـة مـن مـوظفني اثـنني مـن الفئـة الفنيـة           مت - ٧٣ 

وثالثة من فئة اخلدمات العامـة، يف اقتنـاء وحفـظ وتـصنيف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون                      
 .الــدويل، فــضال عــن عــدد كــبري مــن املنــشورات الدوريــة وغــري ذلــك مــن الوثــائق ذات الــصلة

ــع مك    ــق م ــاون وثي ــل بتع ــارنيجي    وتعم ــة ملؤســسة ك ــسالم التابع ــصر ال ــة ق ــداد   .تب ــوم بإع وتق
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ببليوغرافيات ألعضاء احملكمة حسب الطلب وتعد ببليوغرافيـا سـنوية جبميـع كافـة املنـشورات              
وقــد اقتنــت  .كمــا تــساعد املتــرمجني علــى تلبيــة كافــة احتياجــاهتم املرجعيــة  .املتعلقــة باحملكمــة

 .عة املنشورات وعمليات الشعبةمؤخرا برامج حاسوبية جديدة إلدارة جممو
وتتوىل مكتبة احملكمـة أيـضا مـسؤولية حمفوظـات حمكمـة نـورمربغ العـسكرية              - ٧٤ 
وبنـاء   ).مبا فيها الوثائق املطبوعة وأسـطوانات الغراموفـون واألشـرطة وبعـض األشـياء             (الدولية  

كتبـة خطـة حفـظ    على القرارات اليت اختذهتا احملكمة وقلمها بشأن حفظ احملفوظات، أجنزت امل   
  .وحتويل الوثائق إىل شكل رقمي وجيري يف الوقت الراهن وضع ملساهتا األخرية

 
 شعبة تكنولوجيا املعلومات  

تتـوىل ُشــعبة تكنولوجيـا املعلومــات الــيت تتكـون مــن مــوظفني اثـنني مــن الفئــة      - ٧٥ 
ــة اخلــدمات العامــة مــسؤولة عــن ضــمان الكفــاءة يف       ــة مــوظفني مــن فئ ــة وثالث اســتعمال الفني

وهـي مكلفـة بـإدارة الـشبكات احملليـة       .تكنولوجيـا املعلومـات وتطويرهـا باسـتمرار يف احملكمـة     
كمـا تتـوىل مـسؤولية تنفيـذ      .باحملكمة وسري عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنيـة األخـرى         

 املــشاريع اجلديــدة املتعلقــة بالرباجميــات واملعــدات احلاســوبية، وتــساعد مــستخدمي احلاســوب   
وأخـريا، تتـوىل ُشـعبة تكنولوجيـا         .وتتوىل تدريبـهم علـى مجيـع جوانـب تكنولوجيـا املعلومـات            

ــه      ــتقين ملوقــع احملكمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وإدارت وبفــضل  .املعلومــات مــسؤولية التطــوير ال
، تأتى لرئيسها الـذي     ٢٠٠٦ يف عام     لرئيس شعبة تكنولوجيا املعلومات    ٤-إحداث وظيفة ف  
ية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل لتكنولوجيـا املعلومـات، تبـسيط وزيـادة             أعد خطة استراتيج  

ك زيـادة تبـادل املعلومـات والتعـاون مـع نظرائـه يف املنظمـات األخـرى                  لعمليات الشعبة وكـذ   
 .اليت يوجد مقرها يف الهاي

 
 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع  

ية ومخسة موظفني من فئـة      تتكون هذه الشعبة من موظف واحد من الفئة الفن         - ٧٦ 
اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتـصنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق الـصادرة عـن                  

 .احملكمــة أو الــواردة إليهــا، وكــذا عــن إحــضار أي مــن هــذه الوثــائق الحقــا بنــاء علــى طلــب  
وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعداد فهرس مستكمل للمراسـالت الـصادرة والـواردة          

وتتحمل أيضا مسؤولية فحص مجيع الوثـائق        .وكذا جلميع الوثائق املدونة الرمسية وغري الرمسية      
وخـالل فتـرة الـسنتني       .الداخلية اليت يتخذ بعضها طابعا سريا حمضا، وتتوىل توزيعها وحفظهـا          

 .هذه سُيعمل داخل الشعبة بنظام حموسب جديد إلدارة الوثائق الداخلية واخلارجية
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 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع أيـضا إرسـال املنـشورات الرمسيـة             وتتوىل - ٧٧ 
  .إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد

 
 شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ  

تتوىل هـذه الـشعبة، الـيت تتـشكل مـن موظـف واحـد مـن الفئـة الفنيـة وتـسعة                  - ٧٨ 
ات العامــة، مجيــع أعمــال الطباعــة لقلــم احملكمــة واستنــساخ النــصوص مــوظفني مــن فئــة اخلــدم
 .املطبوعة عند االقتضاء

وإضافة إىل املراسـالت الفعليـة، تتـوىل الـشعبة بـصفة خاصـة مـسؤولية طباعـة                   - ٧٩ 
ترمجـات املـذكرات اخلطيـة ومرفقاهتـا، واحملاضـر احلرفيـة للجلـسات               :واستنساخ الوثائق التالية  

 .ترمجـات آراء القـضاة    وات مذكرات القضاة وتعديالهتم على مسودة حكـم         وترمجاهتا، وترمج 
 ،عالوة على ذلـك    .وتتوىل أيضا مسؤولية طباعة واستنساخ أحكام احملكمة وفتاويها وأوامرها        

 .تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع وإعادة قراءهتا وتصفيفها
 

 كتبة القضاة  
بأعمـال متنوعـة ومتعـددة      اخلمـسة عـشر     صون للقـضاة    يضطلع الكتبـة املخصـ     - ٨٠ 
ــة طباعــة املــذكرات والتعــديالت واآلراء وكــذا مجيــع      .اجلوانــب وكقاعــدة عامــة يتــوىل الكتب

قــضاهتم يف إدارة دفــاتر مواعيــد أعمــاهلم ويف   ويــساعدون .رســائل القــضاة والقــضاة اخلاصــني 
 . الزوار واالستفساراتإعداد األوراق ذات الصلة باالجتماعات، كما يتولون أمور 

 
 ُشعبة املساعدة العامة  

تقدم ُشعبة املساعدة العامة اليت تتكون مـن تـسعة مـوظفني مـن فئـة اخلـدمات             - ٨١ 
العامة املساعدة العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيمـا يتعلـق خبـدمات الـسعاة                 

 .منكما تتوىل مسؤولية األ .والنقل واالستقبال واهلاتف



 

 

A
/62/4 

 

21 
07-45629 

 رئيس قلم احملكمة
  

 رئيس قلم احملكمة
 حمكمة العدل الدولية ، رتبة رئيسيةمساعد إداري

 ٢ -نائب رئيس قلم احملكمة، مد  نائب رئيس قلم احملكمة ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١يف 
 ، رتب أخرىمساعد إداري

  

 
 شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني

 ٤ -رئيس الشعبة، ف
 ى، رتب أخرمساعد إداري

   اإلدارات 

  

  الشعب التقنية

          

احملفوظات والفهرسة   املعلوماتتكنولوجيا املنشورات املالية مكتبة احملكمةقسم الشؤون الصحفية واإلعالم الشؤون اللغوية الشؤون القانونية 
 املساعدة العامة جتهيز النصوص والتوزيع

                    
-ني قـانوين رئيـسي، مـد    أم 

١ 
 ٥-أمني أول، ف

 ٤ -أمني، ف 
 ٤ -أمني، ف 

 ٣ -موظف قانوين، ف 
 ٣ -موظف قانوين، ف 
 ٣ -موظف قانوين، ف 
، رتـــــــب مـــــــساعد إداري

 أخرى

ــيس إدارة،  أمــــني أول،  رئــ
 ٥-ف

 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 :وظائف لفترة السنتني

- مترمجني حتريـريني ف    ٣ 
٤ 
- مترمجني حتريـريني ف    ٩ 
٣ 
ــساعد إداري  ، رتــــــب مــــ

 أخرى
 

ــال    ــؤون اإلعـ ــيس شـ ــني، مرئـ ، أمـ
  ٥-ف

 ٣-، فشؤون اإلعالمموظف 
 ٢-عالم، فاإلموظف شؤون 

 :وظائــــــــــــف لفترة السنتني
 ، رتب أخرىمساعد إداري 

 

  ٤ -رئيس الشعبة، ف 
 ٢ف  أمني مكتبة معاون،

  رتب أخرىكاتب،
رتــب كاتــب قاعــة مطالعــة،  

 أخرى
ــع   ــيف ومراجــ كاتــــب أرشــ

 رتب أخرى
 

ــشعبة،   ــيس الــــــ رئــــــ
  ٤ -ف

 ٢-نائب الرئيس، ف
مكلـــــــف بـــــــشؤون 
ــات املرتبــــــــــــــــــــــــ
 كاتب، رتب أخرى

ــب  شــــــــؤون كاتــــــ
 ، رتب أخرىالشراء

كاتـــــــــب إدخــــــــال 
ــات ــات،/ البيان الطلب

  رتب أخرى

 ٤ -رئيس الشعبة، ف 
 ٣-نائب الرئيس، ف

ــد نـــــــ  ــصحح/سخمعـــــ مـــــ
 ٢- ف

 ٤ -رئيس الشعبة، ف 
 ٢-نائب الرئيس، ف

 مدير نظم، رتب أخرى
املــــــــــــــشرف علــــــــــــــى 

 رتب أخرى/الشبكة
اختصاصي دعـم الـربامج،     

 رتب أخرى
 

 ٣-رئيس الشعبة، ف 
 نائب رئيس، رتبة رئيسية

 مفهرس، رتب أخرى
 ،مساعد شـؤون اإلنترنيـت    

 رتب أخرى
كاتـــــب توزيـــــع، رتـــــب   

 أخرى
كاتـــــب توزيـــــع، رتـــــب   

 أخرى
 

 ٣-رئيس الشعبة، ف 
نائـــــب رئـــــيس، رتـــــب   

 أخرى
مــساعد جتهيــز النــصوص، 

 رتب أخرى
 طابع، رتب أخرى
  طابع، رتب أخرى
  طابع، رتب أخرى
  طابع، رتب أخرى
 طابع، رتب أخرى

ــساخ، رتــب   كاتــب استنت
 أخرى

كاتـــــب استنتـــــساخ، رتـــــب 
 أخرى

ــسق  ــب  /منــ ــائق رتــ ســ
 أخرى

 نائب، رتب أخرى
موظف استقبال، رتب   

 أخرى
 استقبال، رتب   موظف
 أخرى
ــائق ــاع، رتــــب  /ســ ســ
 أخرى
ــائق ــاع، رتــــب  /ســ ســ
 أخرى

 ساع، رتب أخرى
 حارس رتب أخرى
 حارس رتب أخرى

   
 

 كتبة القضاة  قضائيونكتبة 
 

     
 ٣-ف 

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

 

كاتب أقـدم، رتـب أخـرى        
 )مع بدل وظيفة(

رتـب أخـرى    كاتب أقـدم،    
 )مع بدل وظيفة(

كاتب أقـدم، رتـب أخـرى       
 )مع بدل وظيفة(

 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 رىكاتب أقدم، رتب أخ

 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
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 املقر -جيم  
؛ لكن ذلـك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد             )هولندا(يوجد مقر احملكمة يف الهاي       - ٨٢ 

 ٢٢ مـن املـادة      ١الفقـرة   (جلساهتا ومزاولة مهامها يف أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسـبا             
 ).ئحة احملكمة من ال٥٥من النظام األساسي للمحكمة؛ املادة 

 ١٩٤٦فربايـر   / شـباط  ٢١ويف   .السالم بالهاي  يف قصر  مباٍنوتشغل احملكمة    - ٨٣ 
أُبــرم اتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومؤســسة كــارنيجي املــسؤولة عــن إدارة قــصر الــسالم، حيــدد   

ويـنص ذلـك االتفـاق علـى أن تـدفع ملؤسـسة كـارنيجي             .شروط استخدام احملكمة هلذه املبـاين     
 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١ ٤٠٧ ٧٦٦ة تبلغ يف الوقت الراهن مسامهة سنوي

 
 متحف قصر السالم -دال  

 ١٧افتـــتح األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة، ســـعادة الـــسيد كـــويف عنـــان، يف    - ٨٤ 
، متحــف حمكمــة العــدل الدوليــة الواقــع يف اجلنــاح اجلنــويب مــن مــبىن قــصر   ١٩٩٩مــايو /أيــار

الـسالم مـن خـالل      ’’تحف الذي تديره مؤسسة كارنيجي حملة عـن موضـوع           ويقدم امل  .السالم
 .‘‘إقامة العدل

 
 العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة -خامسا  

 قــضية منازعــات معروضــة ١٣، كانــت هنــاك قيــد االســتعراضخــالل الفتــرة  - ٨٥ 
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ قضية معروضة يف ١٢وال تزال منها  على احملكمة،

ــدة يف    و - ٨٦  ــضية جديـ ــام قـ ــدول العـ ــة يف اجلـ ــسطس / آب٩أدرجـــت احملكمـ أغـ
 .)جيبـويت ضـد فرنـسا     ( اجلنـائي    اجملـال قـضية بعـض مـسائل املـساعدة املتبادلـة يف            هي   :٢٠٠٦

، ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ٩طلـب أودعتـه مجهوريـة جيبـويت يف     بوقد أقيمت هذه الدعوى     
ــدعو     ــشأن ال ــراء ب ــة مل تتخــذ أي إج ــى     لكــن احملكم ــسية عل ــة الفرن ــق اجلمهوري ــا تواف ى ريثم

 اختـصاص   ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٩قبلت فرنسا يف    قد  و .اختصاص احملكمة بالنظر يف القضية    
 . من الئحة احملكمة٣٨ من املادة ٥احملكمة عمال بالفقرة 

ــسان١٨ويف  - ٨٧  ــل/ ني ــة    ٢٠٠٧ أبري ــا إىل احملكم ــدا طلب ــة روان ــدمت مجهوري ، ق
ضـد  الفرنـسية  دوليـة أصـدرهتا الـسلطات القـضائية       قـبض   ق بـأوامر    بشأن نزاع مـع فرنـسا يتعلـ       

 وطلـب أرسـل إىل األمـني العـام     ٢٠٠٦نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٠مسؤولني روانديني يف ثالثة  
لألمــم املتحــدة يرمــي إىل تقــدمي رئــيس روانــدا بــول كاغــامي للمحاكمــة يف احملكمــة اجلنائيــة     

تقريــر ’’ أن موضــوع الــرتاع يتعلــق مبــا زعــم مــن  وذكــرت روانــدا يف طلبــها .الدوليــة لروانــدا
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ــسي [أصــدره  ــاض فرن ــقاط  ‘‘ ] ق ــشأن إس ــائرةب ــسان٦ يف ط ــل / ني ــل  ١٩٩٤أبري ــت تق  كان
روانــدا وبورونــدي الــسيدان جوفينيــل هابيارميانــا   دولتــا أشخاصــا مــن بينــهم الــراحالن رئيــسا 

بإصـدارها ألوامـر القـبض      وطلبت رواندا إىل احملكمة أن تعلن أن فرنـسا،           .وسيربيان نتاريامريا 
قــد انتــهكت، وال تــزال تنتــهك، القــانون الــدويل فيمــا يتعلــق باحلــصانات   ’’املــذكورة أعــاله، 

روانـدا، وأن   ‘‘ سيادة’’، وكذلك   ‘‘الدولية بعامة، وفيما يتعلق باحلصانات الدبلوماسية خباصة      
بطلـب حماكمـة الـرئيس      وفيمـا يتعلـق      .‘‘التزاما بإبطال أوامر القبض الدولية تلك فورا      ’’عليها  

قـد  ’’كاغامي يف احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، طلبت رواندا أن تقضي احملكمـة بـأن فرنـسا                 
وأن ‘‘  األخـرى   كـل دولـة بعـدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة للـدول               متصرفت مبا خيل بـالتزا    

اسـتندت روانـدا    وإلقامـة اختـصاص احملكمـة،        .روانـدا ‘‘  سيادة   باحترامواجبا يلزمها   ’’عليها  
... بـأن فرنـسا     ] ــها [كامـل ثقتــ   ’’ من الئحة احملكمة وأعربت عن       ٣٨ من املادة    ٥إىل الفقرة   

 :ومبوجب تلك املادة .وية الرتاعسبت‘‘ ستقبل اختصاص احملكمة
إذا بينــت الدولــة املدعيــة اســتنادها يف القــول بــصحة اختــصاص احملكمــة إىل ”  

 عنـها بعـد الدولـة الـيت رفعـت الـدعوى عليهـا،               موافقة مل تكن قـد أعطتـها أو أعربـت         
يتخـذ   يد يف اجلدول العام للمحكمـة، وال      بيد أهنا ال تق    .حتال العريضة إىل هذه الدولة    

ــا باختــصاص       ــدعوى عليه ــيت رفعــت ال ــة ال ــل الدول ــدعوى إىل أن تقب أي إجــراء يف ال
 .“احملكمة يف النظر يف القضية

ومة الفرنـسية طلـب مجهوريـة روانـد الـذي           ووفقا هلذا احلكم، أحيل إىل احلك      - ٨٨ 
، مل تقبـل فرنـسا      ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣١غري أنـه إىل غايـة        .إلشارة بتدابري حتفظية  لذيل بطلب   

 بعد اختصاص احملكمـة بـالنظر يف هـذه القـضية، وبالتـايل، مل حتـل أي وثـائق أخـرى ومل تتخـذ                   
 .أي إجراءات يف الدعوى

اديو ديــالو صــأمحــد  : القــضايا التاليــة وعقــدت احملكمــة جلــسات علنيــة يف    - ٨٩ 
طاحونتــا اللبــاب ؛ و)الــدفوع االبتدائيــة)( نيــا ضــد مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةيمجهوريــة غ(

احلـدود البحريـة   تعـيني   و؛  )التدابري التحفظيـة  ) (األرجنتني ضد أوروغواي  (على هنر أوروغواي    
؛ )جـوهر الـدعوى   ) (ضـد هنـدوراس   نيكـاراغوا   (بني نيكاراغوا وهندوراس يف البحر الكـارييب        

 .)الدفوع االبتدائية) (نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري و
ــع  وأصــدرت احملكمــة حكمهــا يف جــوهر القــضية املتعلقــة ب    - ٩٠  ــة من تطبيــق اتفاقي

 ويف )٦( )البوسنة واهلرسك ضـد صـربيا واجلبـل األسـود    (جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٦( 
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 يف القـضية املتعلقــة  لـدفوع االبتدائيـة الـيت قــدمها الطـرف املـدعى عليـه بــشأن مقبوليـة الطلـب        ا
 . )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(بأمحد صاديو ديالو 

األرجنـتني ضـد    (بطـاحونيت اللبـاب علـى هنـر أوروغـواي           ويف القضية املتعلقـة      - ٩١ 
 . أن طلب التدابري التحفظية الذي قدمته أوروغواي، أصدرت احملكمة أمرا بش)أوروغواي
بعـض   :كما أصدرت احملكمة أوامر حتـدد أو متـدد اآلجـال يف القـضايا التاليـة                - ٩٢ 

طاحونتـا اللبـان علـى هنـو        ؛ و )جيبـويت ضـد فرنـسا      (اجلنـائي اجملـال   مسائل املساعدة املتبادلـة يف      
رومانيا ضـد   (بحرية يف البحر األسود     تعيني احلدود ال  و ،) ضد أورغواي  األرجنتني(أوروغواي  
  .)مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحد صاديو ديالو ؛ و)أوكرانيا
وباإلضافة إىل ذلك، نقحت احملكمـة التـوجيهني اإلجـرائيني التاسـع واحلـادي               - ٩٣ 

 ٢٠٢ ةالفقـر ر  انظـ (اإلجرائيني التاسع مكررا والتاسع مكـررا ثانيـا          عشر واعتمدت التوجيهني  
 ).أدناه

 
 القضايا املعروضة على احملكمة -ألف  

البوسنة واهلرسك ضـد صـربيا   (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          - ١ 
 )واجلبل األسود

، أودعـت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك طلبـا تقـيم        ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠يف   - ٩٤ 
 )٧()املعروفة آنذاك باسم مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   (سود به دعوى على صربيا واجلبل األ   

بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا، الـيت        
ويـشار إليهـا أدنـاه       (١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ٩اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       

واستندت البوسنة واهلرسـك إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة              ).‘‘دة اجلماعية اتفاقية اإلبا ’’باسم  
 .اإلبادة اجلماعية إلقامة اختصاص احملكمة

ــها،  - ٩٥  ــن أن     التمــست ويف طلب ــرر وتعل ــة، أن تق ــن احملكم البوســنة واهلرســك م
قد قتلت مـواطنني مـن البوسـنة واهلرسـك وتعمـدت قتلـهم وجـرحهم                ’’صربيا واجلبل األسود    

وذلـك  ‘‘ واغتصبتهم وهنبتهم وعذبتهم واختطفتهم واحتجـزهتم بـصورة غـري قانونيـة، وأبـادهتم         
الـتطهري  ’’عن طريق عمالئها ووكالئها، وأن عليها أن تكف فورا عن هذه املمارسة املسماة بـ             

 .وأن تدفع تعويضات‘‘ العرقي

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٧( 
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رة ، قدمت البوسنة واهلرسك أيـضا طلـب لإلشـا         ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠ويف   - ٩٦ 
، ومبوجـب أمـر مـؤرخ       ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٢ و ١وُعقدت جلسات علنية يف      .بتدابري حتفظية 

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

أال تتخذا أي إجراء قد يؤدي إىل تفاقم أو توسـيع           ’’د والبوسنة واهلرسك    صربيا واجلبل األسو  
ــدابريها   .‘‘أو جيعلــه أكثــر استعــصاء علــى احلــل  ... نطــاق الــرتاع القــائم   وقــصرت احملكمــة ت

 .التحفظية على الطلبات املندرجة يف االختصاص الذي ختوله هلا اتفاقية اإلبادة اجلماعية
، أودعـت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك طلبـا ثانيـا             ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٧ويف   - ٩٧ 

 طلــب لــصربيا واجلبــل األســود ١٩٩٣أغــسطس / آب١٠لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة، أعقبــه يف 
، ١٩٩٣أغـــسطس / آب٢٦ و ٢٥وعقـــدت جلـــسات علنيـــة يف  .لإلشـــارة بتـــدابري حتفظيـــة

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

 ١٥وأودعـت مـذكرة البوسـنة واهلرســك يف غـضون األجـل املمـدد إىل غايــة        - ٩٨ 
 .١٩٩٤أبريل /نيسان

، أودعــت صــربيا واجلبــل األســود يف غــضون ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٢٦ويف  - ٩٩ 
ملــضادة، بعــض الــدفوع االبتدائيــة بــشأن اختــصاص احملكمــة  األجــل املمــدد إليــداع مــذكرهتا ا 

 مــن الئحــة ٧٩املــادة (فُعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى . ومقبوليــة الطلــب
وبعـد أن أودعــت البوسـنة واهلرســك بيانـا خطيــا بـشأن الــدفوع االبتدائيـة، عقــدت       ).احملكمـة 

يوليـه  / متـوز  ١١ويف  . ١٩٩٦مـايو   /أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيـسان  ٢٩جلسات علنية يف الفترة مـن       
، نطقــت احملكمــة حبكمهــا بــشأن الدفـــــوع االبتدائيــة، ومبقتــضاه رفــضت الــدفوع الــيت ١٩٩٦

قدمتها صربيا واجلبل األسود، وخلصت استنادا إىل املادة التاسعة من اتفاقية اإلبـادة اجلماعيـة،             
ــاس اإلضـــ     ــضية ورفـــضت األسـ ــالنظر يف القـ ــصاصا بـ ــا اختـ ــذي  إىل أن هلـ ــصاص الـ ايف لالختـ

ــه مجهوريــة البوســنة واهلرســك   ورأت أن الطلــب املقــدم مــن مجهوريــة البوســنة   . اســتظهرت ب
 .واهلرسك مقبول

، قـــدمت صـــربيا ١٩٩٧يوليـــه / متــوز ٢٢يف املــذكرة املـــضادة املودعـــة يف   و - ١٠٠ 
ــن أن         ــرر وتعل ــة أن تق ــن احملكم ــا م ــضادة التمــست فيه ــات م ــل األســود طلب ــنة ’’واجلب البوس

‘‘ اهلرسك مسؤولة عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة املرتكبـة ضـد الـصرب يف البوسـنة واهلرسـك                  و
كمـا طلبـت إىل احملكمـة أن         .عـن هـذه األعمـال     ‘‘ ملزمة مبعاقبة من تثبـت مـسؤوليتهم      ’’وأهنا  

البوســنة واهلرســك ملزمــة باختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع تكــرار تلــك األعمــال يف    ’’حتكــم بــأن 
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اتفاقيــة .... بإزالــة مجيــع اآلثــار املترتبــة علــى انتــهاك االلتزامــات الــيت حــددهتا   ’’و‘‘ املــستقبل
 .‘‘]اإلبادة اجلماعية[

ــالة مؤرخـــة   - ١٠١  ــنة واهلرســـك  ١٩٩٧يوليـــه / متـــوز٢٨ويف رسـ ، أبلغـــت البوسـ
ال ... الطرف املدعي يعتقد أن الطلب املـضاد املقـدم مـن الطـرف املـدعى عليـه                  ”احملكمة بأن   

 مـن الئحـة احملكمـة وينبغـي بالتـايل      ٨٠ مـن املـادة   ١املعيـار املنـصوص عليـه يف الفقـرة         يستويف  
 .“عدم ضمه إىل الدعوى األصلية

وبعد أن أودع كل طـرف مالحظاتـه اخلطيـة، قـضت احملكمـة، بـأمر مـؤرخ                   - ١٠٢ 
، بأن الطلبات املضادة املقدمة من صربيا واجلبـل األسـود يف   ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧

؛ كمـا طلبـت     ‘‘جزءا من الـدعوى اجلاريـة     ’’وتشكل  ‘‘ مقبولة يف حد ذاهتا   ’’مذكرهتا املضادة   
إىل الطرفني أن يقدما مذكراهتما اخلطية بـشأن جـوهر طلباهتمـا وحـددت أجـل تقـدمي البوسـنة                    

ومـدد هـذان     .واهلرسك ملذكرهتا اجلوابية وأجل تقدمي صربيا واجلبل األسود ملـذكرهتا التعقيبيـة           
فأودعت البوسنة واهلرسك مذكرهتا اجلوابيـة      . ن بناء على طلب كل طرف من الطرفني       األجال

 ٢٢ وأودعـــت صـــربيا واجلبـــل األســـود مـــذكرهتا التعقيبيـــة يف  ١٩٩٨أبريـــل / نيـــسان٢٣يف 
  .، نازع كل طرف يف ادعاءات الطرف اآلخرهاتني املذكرتنيويف . ١٩٩٩فرباير /شباط

 .ئل بشأن صعوبات إجرائية أخرى يف القضيةوجرى الحقا تبادل عدة رسا  - ١٠٣ 
، ســجل رئــيس احملكمــة يف احملــضر ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٠وبــأمر مــؤرخ  - ١٠٤ 

 .سحب صربيا واجلبل األسود للطلبات املضادة الـيت قدمتـها تلـك الدولـة يف مـذكرهتا املـضادة               
حب طلباهتــا وقــد صــدر األمــر بعــد أن أبلغــت صــربيا واجلبــل األســود احملكمــة بأهنــا تنــوي ســ  

 .املضادة وأوضحت البوسنة واهلرسك أهنا ال تعترض على ذلك السحب
، ٢٠٠٣فربايـــر / شـــباط٣ وجيـــدر باإلشـــارة أن احملكمـــة قـــد أصـــدرت، يف  - ١٠٥ 

 الــصادر يف القــضية ١٩٩٦يوليــه / متــوز١١طلــب إعــادة النظــر يف احلكــم املــؤرخ حكمهــا يف 
البوســنة واهلرســك ضــد ( اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا بتطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة املتعلقــة 

وقــضت مبوجبــه بعــدم ) يوغوســالفيا ضــد البوســنة واهلرســك(الــدفوع االبتدائيــة ) يوغوســالفيا
  .قبول طلب إعادة النظر

اليت كانـت تعـرف آنـذاك       (وجيدر باإلشارة كذلك أن صربيا واجلبل األسود         - ١٠٦ 
، وثيقة معنونـة    ٢٠٠١مايو  / أيار ٤مت إىل احملكمة، يف     قد قد ) جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية  

ومـن الـدفوع     .‘‘مبادرة إىل احملكمة إلعادة النظر يف االختـصاص التلقـائي علـى يوغوسـالفيا             ’’
ــل        ــيس هلــا اختــصاص شخــصي علــى صــربيا واجلب املقدمــة يف تلــك الوثيقــة أن احملكمــة أوال ل
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راءات من حيـث جـوهر القـضية إىل أن تتخـذ            أن تعلق اإلج  ’’األسود، وثانيا أن احملكمة ينبغي      
ــادرة   ــشأن هــذه املب ــرارا ب ــصاص    ‘‘ق ــسألة االخت ــشأن م ــرارا ب ويف رســالة  .أي إىل أن تتخــذ ق

، أبلغ رئيس القلم طريف القضية بأن احملكمة قـد قـضت بأنـه          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢مؤرخة  
 .ال ميكنها أن تعلق اإلجراءات يف ظل مالبسات القضية

 ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٢٧ت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من        وعقد - ١٠٧ 
التاليـة  اخلتاميـة   االلتماسـات   ويف ختـام تلـك اجللـسات قـدم الطرفـان            . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٩إىل  

 .إىل احملكمة
  :بالنسبة إىل البوسنة واهلرسك  

 :تطلب البوسنة واهلرسك إىل احملكمة أن تقرر وتعلن  
ــل األ  - ١  ــات     أن صــربيا واجلب ــا أو الكيان ــق أجهزهت ــهكت، عــن طري ــد انت ســود ق

ــة      ــادة اجلماعي ــع جرميــة اإلب ــة من ــسيطرهتا، التزاماهتــا مبوجــب اتفاقي اخلاضــعة ل
واملعاقبة عليها بإهالكها العمدي جلزء من اجلماعة القوميـة العرقيـة أو الدينيـة              

داخــل إقلــيم البوســنة واهلرســك،  نيغــري الــصربية، وال ســيما الــسكان املــسلم
 :ون أن يقتصر ذلك على هذا اإلقليم، وذلك بقيامها ميا يليود

 قتل أفراد اجلماعة؛ � 
 إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة؛ � 
إخضاع اجلماعة عمدا ألحـوال معيـشية يقـصد هبـا إهالكهـا الفعلـي كليـا أو                   � 

 جزئيا؛
 فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة؛ � 
 ال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى؛نقل أطف � 
 :احتياطيا - ٢ 
أن صربيا واجلبـل األسـود قـد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة منـع            ‘١’  

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها باشتراكها يف اإلبـادة اجلماعيـة          جرمية  
 أو/ أعاله؛ و١كما ورد تعريفها يف الفقرة 

خلـت بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة منـع      أن صربيا واجلبـل األسـود قـد أ      ‘٢’  
ــات     ــراد واجلماعـ ــساعدهتا األفـ ــا مبـ ــة عليهـ ــة واملعاقبـ ــادة اجلماعيـ اإلبـ
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والكيانات املـشاركة يف ارتكـاب أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة كمـا ورد        
  أعاله؛١تعريفها يف الفقرة 

جرميــة أن صــربيا واجلبــل األســود قــد أخلــت بالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة منــع   - ٣ 
بادة اجلماعية واملعاقبة عليها بتآمرها الرتكاب اإلبـادة اجلماعيـة وحتريـضها     اإل

  أعاله؛١على ارتكاب اإلبادة اجلماعية كما ورد تعريفها يف الفقرة 
جرميــة أن صــربيا واجلبــل األســود قــد أخلــت بالتزاماهتــا مبوجــب اتفاقيــة منــع   - ٤ 

 اب اإلبادة اجلماعية؛اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعدم منعها ارتك
أن صربيا واجلبل األسود قد انتهكت وتنتـهك التزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة منـع                 - ٥ 

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ألهنا مل تعاقب وال تعاقـب علـى أعمـال        جرمية  
اإلبـادة اجلماعيـة   جرميـة  اإلبادة اجلماعية أو أي عمل آخر حتظـره اتفاقيـة منـع      

، ومل حتل أو ال حتيل األفراد املتهمني باإلبادة اجلماعيـة أو بـأي              واملعاقبة عليها 
عمل آخر حتظـره االتفاقيـة إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة                 

 وال تتعاون تعاونا تاما مع هذه احملكمة؛
 أعــاله تــشكل  ٥ إىل ١وأن انتــهاكات القــانون الــدويل املبينــة يف الفقــرات      - ٦ 

 مــشروعة تــسند إىل صــربيا واجلبــل األســود وتــستتبع مــسؤوليتها  أعمــاال غــري
 :الدولية، وبالتايل

ــة لــضمان      )أ(  ــوار إجــراءات فعلي جيــب علــى صــربيا واجلبــل األســود أن تتخــذ ف
االمتثــال التــام بالتزامهــا مبعاقبــة أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة مبوجــب اتفاقيــة منــع 

أي عمـل آخـر حتظـره االتفاقيـة وأن          جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها أو       
حتيل األفراد املتهمني باإلبادة اجلماعيـة أو أي عمـل آخـر حتظـره االتفاقيـة إىل           
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وأن تتعاون تعاونا تامـا مـع هـذه              

 احملكمة؛
ة دوليـا،  وجيب على صربيا واجلبل األسود أن جترب نتائج أعماهلا غـري املـشروع         )ب( 

وبناء على املسؤولية الدولية املترتبة على االنتهاكات املذكورة أعـاله التفاقيـة            
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، يـتعني عليهـا أن تـدفع إىل البوسـنة           
واهلرسك اليت حيق هلا أن تتلقى حبكم ما يؤول إليها من حق وبصفتها الـوطن         

ــضا كــام  ــا   األم ملواطنيهــا، تعوي ــسببت فيه ــيت ت  .ال عــن األضــرار واخلــسائر ال
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ــا         ــديره مالي ــصفة خاصــة، أي ضــرر ميكــن تق ــويض، ب وجيــب أن يغطــي التع
 :ويتعلق مبا يلي

الضرر الالحق باألشخاص الطبيعـيني والنـاجم عـن األعمـال            ‘١’   
املشار إليها يف املادة الثالثة من االتفاقية، مبـا فيـه الـضرر غـري               

حايا أو وورثتـــهم أو خلفهــــم  املـــادي الـــذي تكبـــده الـــض    
 ومعالوهم؛

الضرر املادي الذي حلق مبمتلكـات األشـخاص الطبيعـيني أو       ‘٢’   
االعتبــاريني، مــن القطــاع العــام أو القطــاع اخلــاص، بــسبب  

 األعمال املشار إليها يف املادة الثالثة من االتفاقية؛
ــضرر املــادي الــذي حلــق بالبوســنة واهلرســك فيمــا يتعلــق      ‘ ٣’    ال

النفقــات املــصروفة بــصورة معقولــة لرفــع أو ختفيــف الــضرر  
ــن      ــة مـ ــادة الثالثـ ــا يف املـ ــشار إليهـ ــال املـ ــن األعمـ ــاجم عـ النـ

 االتفاقية؛
ــة عــدم     )ج(  وجيــب أن حتــدد احملكمــة طبيعــة التعــويض وشــكله ومقــداره، يف حال

اتفــاق الطــرفني بعــد ســنة مــن إصــدار احملكمــة حلكمهــا، وأن حتــتفظ احملكمــة  
 الالحقة هلذه الغاية؛باإلجراءات 

وجيب أن تقدم صربيا واجلبل األسود ضمانات وتأكيدات حمددة تكفل عـدم             )د( 
تكرار األعمـال غـري املـشروعة املـشتكى منـها، علـى أن حتـدد احملكمـة شـكل                    

 هذه الضمانات والتأكيدت؛
ظيـة  وأن صربيا واجلبل األسود، بعدم امتثاهلا لألوامر اليت تشري بالتـدابري التحف            - ٧ 

ــة يف    ــدرهتا احملكمـ ــيت أصـ ــسان٨الـ ــل / نيـ ــول١٣ و١٩٩٣أبريـ ــبتمرب / أيلـ سـ
، أخلــت بالتزاماهتــا الدوليــة ويقــع علــى عاتقهــا التــزام بــأن تقــدم إىل    ١٩٩٣

 .‘‘البوسنة واهلرسك تعويضا رمزيا عن ذلك اإلخالل، حتدد احملكمة مقداره
 

  :بالنسبة لصربيا واجلبل األسود
 مــن الئحــة احملكمــة، تطلــب صــربيا ٦٠ادة  مــن املــ٢وفقــا للفقــرة ’’ �  

 :واجلبل األسود إىل احملكمة أن تقرر وتعلن
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أن هذه احملكمة ليس هلـا اختـصاص ألن اجلهـة املـدعى عليهـا مل تـتح                  �  
 هلا أي فرصة للجوء إىل احملكمة يف ذلك الوقت، أو احتياطيا

ن أن هــذه احملكمــة لــيس هلــا اختــصاص علــى اجلهــة املــدعى عليهــا أل  �  
جرميــة املــدعى عليــه مل يظــل ملزمــا باملــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع    

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها أو مل يصبح ملزما هبـا، وألنـه مل لـيس     
 .هناك أي أساس يرتكز عليه االختصاص على املدعى عليه

وإذا قـــررت احملكمـــة أن االختـــصاص قـــائم تطلـــب صـــربيا واجلبـــل     
 :ة أن تقرر وتعلناألسود إىل احملكم

ــرات    �   ــواردة يف الفق ــات ال ــنة   ٦ إىل ١أن الطلب ــن التماســات البوس  م
واهلرسك واملتعلقـة بانتـهاكات مزعومـة لاللتزامـات القائمـة مبوجـب            

اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا طلبـات مرفوضـة            جرميـة   اتفاقية منع   
 .ألهنا تفتقر إىل أساس يف القانون أو يف الواقع

أو االمتناع عن األعمال اليت يـدعى       /ى أي حال، فإن األعمال و     وعل �  
أن الدولــة املــدعى عليهــا مــسؤولة عنــها ال تــسند إىل الدولــة املــدعى  

فهذا اإلسناد من شأنه أن ينطـوي بالـضرورة علـى انتـهاكات              .عليها
 .للقانون الواجب التطبيق يف هذه اإلجراءات

تـصاف املتاحـة للدولـة املدعيـة        ودون إخالل مبا سبق، فإن وسيلة االن       �  
اإلبــادة جرميــة يف هــذه الــدعوى، وفقــا للتفــسري املالئــم التفاقيــة منــع 
 .اجلماعية واملعاقبة عليها، تقتصر على إصدار حكم ُمعِلن

ودون إخـــالل مبـــا ســـبق أيـــضا، فـــإن أي مـــسألة تتعلـــق باملـــسؤولية   �  
دابري التحفظيـة   القانونية عن االنتهاكات املزعومة ألوامر اإلشارة بالتـ       

 ١٣ و١٩٩٣أبريـــــــل / نيـــــــسان٨الـــــــيت أصـــــــدرهتا احملكمـــــــة يف 
، ال تدخل يف اختصاص احملكمة بتوفري وسـائل         ١٩٩٣سبتمرب  /أيلول

جــرب مالئمــة للدولــة املدعيــة يف ســياق الــدعوى القــضائية، وبالتــايل،  
ــرة      ــوارد يف الفق ــب ال ــض الطل ــي رف ــنة   ٧ينبغ ــن التماســات البوس  م

 .‘‘واهلرسك
 .، أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٦ ويف - ١٠٨ 

 :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي
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 وهلذه األسباب،” 
 فإن احملكمة، 
 بأغلبية عشرة أصوات مقابل مخسة، )١( 
 للمـدعى عليـه والـيت تفيـد بـأن احملكمـة       اخلتامية الدفوع الواردة يف االلتماسات      ترفض 

تؤكد أن هلا مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة             ليس هلا اختصاص؛ و   
 ١٩٩٣مــارس / آذار٢٠ للبــت يف الــرتاع الــذي عرضــته عليهــا يف اختــصاصاواملعاقبــة عليهــا، 

 مجهورية البوسنة واهلرسك؛
 أووادا، وســـيما والقـــضاة اخلـــصاونة، ونائـــب الرئيـــسة هـــيغرت؛ الرئيـــسة :املؤيدون 

  اخلـاص  والقاضيأمور، وبنونة،   -براهام، وكيث، وسيبولفيدا  وتومكا، وأ 
 ماحيو؛

 اخلــاص والقاضــيالقــضاة راجنيفــا، وشــي، وكورومــا، وســكوتنيكوف؛   :املعارضون 
 كريتشا؛

 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٢( 
جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة، عــن طريــق أجهزهتــا أو عــن  مل ترتكــب  بــأن صــربيا ستنتجتــ 
أشــخاص تترتــب عــن تــصرفاهتم مــسؤوليتها مبوجــب القــانون الــدويل العــريف، انتــهاكا    طريــق 

 اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛
 وأووادا، وســيما وشــي، وكورومــا،   راجنيفا،والقــضاة  هــيغرت؛الرئيــسة :املؤيدون 

ــيبولفيدا  ــام، وكيــــــث، وســــ ــا، وأبراهــــ ــة، أمــــــور،  - وتومكــــ وبنونــــ
  اخلاص كريتشا؛والقاضيوسكوتنيكوف؛ 

  اخلاص ماحيو؛والقاضي اخلصاونة؛ نائب الرئيسة :املعارضون 
 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٣( 
 أن صربيا مل تتآمر الرتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية ومل حتـرض علـى ارتكـاب             تستنتج 

اهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة           جرمية اإلبادة اجلماعية، انتهاكا اللتزام    
 عليها؛

ــسة :املؤيدون  ــا، وأووادا، وســيما   والقــضاة  هــيغرت؛الرئي ــا، وشــي، وكوروم  راجنيف
أمور، وبنونة، وسـكوتنيكوف؛    -وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا   

  اخلاص كريتشا؛والقاضي
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  اخلاص ماحيو؛قاضيوال اخلصاونة؛ نائب الرئيسة :املعارضون 
 ، أصواتبأغلبية أحد عشر أصوات مقابل أربعة )٤( 
 أن صـــربيا مل تكــن شـــريكة يف ارتكــاب جرميـــة اإلبــادة اجلماعيـــة، انتـــهاكا    تــستنتج  

 اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛
ــسة :املؤيدون  ــا، وشــي، وك والقــضاة  هــيغرت؛الرئي ــا، وأووادا، وســيما   راجنيف وروم

 اخلاص  والقاضيأمور، وسكوتنيكوف؛   -وتومكا، وأبراهام، وسيبولفيدا  
 كريتشا؛

 اخلــاص والقاضــي كيــث وبنونــة؛ والقاضــيان اخلــصاونة؛ نائــب الرئيــسة :املعارضون 
 ماحيو؛

 بأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل ثالث أصوات، )٥( 
بـادة اجلماعيـة، مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة            االلتزام مبنـع اإل   انتهكت   أن صربيا    تستنتج 

اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا، فيمـا يتعلـق باإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف سريربينيتـسا يف           
 ؛١٩٩٥يوليه /متوز

ــسة :املؤيدون  ــيغرت؛ والرئي ــس  ه ــب الرئي ــضاةة اخلــصاونة، ونائ ــا، وشــي،  الق  راجنيف
أمـــور، -يـــث، وســـيبولفيداوكورومـــا، وأووادا، وســـيما، وأبراهـــام، وك

 وبنونة، والقاضي اخلاص ماحيو؛
  تومكا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛القاضيان :املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٦( 
 أن صربيا قـد انتـهكت التزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة                     تستنتج 

ــدم  ــا بع ــة عليه ــادة      واملعاقب ــرار اهتــام باإلب ــه ق ــذي صــدر يف حق ــتش، ال ــسليمها راتكــو مالدي  ت
اجلماعية واملشاركة يف اإلبادة اجلماعية، للمحاكمة أمام احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا       

 السابقة، وبالتايل فإهنا مل تتعاون تعاونا تاما مع تلك احملكمة؛
ــيغرت؛ و  :املؤيدون  ــسة ه ــس الرئي ــب الرئي ــنائ ــضاةصاونة، وة اخل ــا، وشــي،  الق  راجنيف

-وكوروما، وأووادا، وسـيما، وتومكـا؛ وأبراهـام، وكيـث، وسـيبولفيدا           
 أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص ماحيو؛

 القاضي اخلاص كريتشا؛ :املعارضون 
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 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٧( 
ل للتـدابري التحفظيـة الـيت أمـرت هبـا            بـأن صـربيا قـد انتـهكت التزامهـا باالمتثـا            تستنتج 

 يف هذه القضية، ما دامت قد امتنعـت         ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ١٣أبريل و   / نيسان ٨احملكمة يف   
ماعيـة يف سريربنيتـسا يف      جلصـالحيتها ملنـع اإلبـادة ا       عن اختـاذ كافـة التـدابري املندرجـة يف إطـار           

 ؛١٩٩٥يوليه /متوز
 راجنيفـــا، وشـــي، القـــضاةة اخلـــصاونة، ويـــسنائـــب الرئ هـــيغرت؛ والرئيـــسة :املؤيـــدون 

-وكوروما، وأووادا، وسـيما، وتومكـا؛ وأبراهـام، وكيـث، وسـيبولفيدا           
  اخلاص ماحيو؛القاضيأمور، وبنونة؛ و

 القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص كريتشا؛ :املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٨( 
راءات فعلية لضمان االمتثال التـام اللتزاماهتـا مبوجـب          أن تتخذ صربيا فورا إج    ب تقضي 

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها باملعاقبة على أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة احملـددة         
مـن   يف املادة الثانية من االتفاقية، أو أي عمل مـن األعمـال األخـرى الـيت حتظرهـا املـادة الثالثـة            

ــسليم ا  ــة، وت ــأي عمــل مــن األعمــال األخــرى      االتفاقي ــة أو ب ــادة اجلماعي ــهمني باإلب ــراد املت ألف
تتعاون تعاونا تامـا مـع تلـك    أن للمحاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، و       

 احملكمة؛
ــسة :املؤيدون  ــيغرت؛ والرئي ــس  ه ــب الرئي ــضاةة اخلــصاونة، ونائ ــا، وشــي،  الق  راجنيف

-ا، وتومكـا؛ وأبراهـام، وكيـث، وسـيبولفيدا        وكوروما، وأووادا، وسـيم   
  اخلاص ماحيو؛القاضيأمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ و

 القاضي اخلاص كريتشا؛ :املعارضون 
 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٩( 
 أنـه فيمـا يتعلـق بـإخالل صـربيا بالتزاماهتـا املـشار إليهـا يف الفقـرتني الفـرعيتني                      تستنتج 

ات ترضية مالئمة، وأنه لـيس مـن        ره، تشكل استنتاجات احملكمة يف تلك الفق      أعال) ٧(و  ) ٥(
فع تعويض، أو إصدار توجيه، فيما يتعلق باالنتهاك املشار إليهـا          داملالئم يف هذه القضية األمر ب     

 .، بتقدمي تأكيدات وضمانات بعدم التكرار)٥(يف الفقرة الفرعية 
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ــسة :املؤيدون  ــا، وأووادا، وســيما    راجنالقــضاةو  هــيغرت؛الرئي ــا، وشــي، وكوروم يف
أمور، وبنونة، وسـكوتنيكوف؛    -وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا   

  اخلاص كريتشا؛القاضيو
 .‘‘ اخلاص ماحيوالقاضية اخلصاونة؛ ونائب الرئيس :املعارضون 
 القـضاة   وذيل؛ة اخلصاونة حكم احملكمة برأي خمالف نائب الرئيس وذيل   - ١٠٩ 

 وكوروما حكم احملكمة برأي خمـالف مـشترك؛ وذيـل القاضـي راجنيفـا حكـم                 راجنيفا وشي 
احملكمة برأي مستقل؛ وذيل القاضيان شي وكوروما حكم احملكمة بإعالن مشترك؛ وذيل            

ــرأيني مــستقلني؛    ــل  القاضــيان أووادا وتومكــا حكــم احملكمــة ب ــة  القــضاةوذي  كيــث وبنون
ماحيو حكم احملكمـة بـرأي     اخلاص  ي  قاضلوسكوتنيكوف حكم احملكمة بإعالنات؛ وذيل ا     

 .قاضي اخلاص كريتشا حكم احملكمة برأي مستقللخمالف؛ وذيل ا
 )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس -مشروع غابشيكوفو  - ٢ 

، أشـعرت هنغاريـا وسـلوفاكيا معـا احملكمـة، بتوقيـع             ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢يف   - ١١٠ 
عــرض علــى احملكمــة بعــض املــسائل   ، يقــضي بــأن ُت١٩٩٣أبريــل / نيــسان٧اتفــاق خــاص يف 

ــة يف       ــست املربم ــذ وإهنــاء معاهــدة بوداب ــشأن تنفي ــات ب ــول١٦النامجــة عــن خالف ســبتمرب / أيل
 . ناغيماروس- املتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابشيكوفو ١٩٧٧

 : من االتفاق اخلاص٢وجاء يف املادة  
بـادئ  املقواعـد و  لاُيطلب من احملكمة أن تفصل بناء على املعاهـدة و         ’’ )١(  

 :، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أهنا واجبة التطبيققانون الدويلالعامة لل
، يف عـام  الحقـا فيما إذا كـان حيـق جلمهوريـة هنغاريـا أن توقـف وأن تتخلـى                 )أ( 

، عــن األشــغال املتعلقــة مبــشروع ناغيمــاروس والــشطر الــذي ُتحمِّــل   ١٩٨٩
 ة عنه من مشروع غابشيكوفو؛املعاهدة مجهورية هنغاريا املسؤولي

فيما إذا كان حيق للجمهورية االحتادية التـشيكية والـسلوفاكية أن تـشرع، يف               )ب( 
وأن ُتشّغل ابتداء مـن     “ احلل املؤقت ”، يف تنفيذ    ١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ــشرين األول ــوبر /ت ــق اخلــرباء    ١٩٩٢أكت ــر فري ــة يف تقري ــشبكة، املبين  هــذه ال

ــا   املـــستقلني العامـــل ال ــة اجلماعـــات األوروبيـــة ومجهوريـــة هنغاريـ تـــابع للجنـ
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣واجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية املؤرخ      

 يف  ١٨٥١,٧إقامة سـد علـى هنـر الـدانوب عنـد الكيلـومتر النـهري                 (١٩٩٢
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اإلقليم التشيكوسلوفاكي وما يترتـب عليـه مـن آثـار بالنـسبة للمجـرى املـائي                 
 ؛)يواملالح

مـايو  / أيـار  ١٩ماهية اآلثار القانونيـة املترتبـة علـى قيـام مجهوريـة هنغاريـا، يف                 )ج( 
 .، باإلخطار بإهناء املعاهدة١٩٩٢

ُيطلـب مـن احملكمـة أيـضا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيهـا حقـوق            - ٢  
مـن  ) ١(ة الطرفني وواجباهتما، الناشئـــة عن حكمها فــــي املـسائـــل الـواردة يف الفقـر             

 .“هذه املادة
ومـذكرة جوابيـة     وأودع كل طرف مـن الطـرفني مـذكرة، ومـذكرة مـضادة             - ١١١ 

  .يف غضون اآلجال اليت حددهتا احملكمة أو رئيسها
ــن     - ١١٢  ــرة مـ ــضية يف الفتـ ــشأن القـ ــسات بـ ــارس إىل / آذار٣وعقـــدت جلـ  ١٥مـ
ألول مـرة   (ة مبعاينـة    ، قامـت احملكمـ    ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ٤ إىل   ١ومن  . ١٩٩٧أبريل  /نيسان

 . من الئحتها٦٦ ناغيماروس، وذلك مبقتضى املادة -ملشروع غابشيكوفو ) يف تارخيها
، قضت احملكمـة بـأن هنغاريـا        ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ويف حكمها املؤرخ     - ١١٣ 

ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حـسنة لـضمان           .وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماهتما القانونية    
أهنـا ال تـزال نافـذة املفعـول،         احملكمة   اليت أعلنت    ١٩٧٧قيق أهداف معاهدة بودابست لعام      حت

 .١٩٨٩وأن تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ 
ــا   ١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٣ويف  - ١١٤  ، أودعــت ســلوفاكيا لــدى قلــم احملكمــة طلب

ــر  ورأت ســلوفاكيا أن إصــدار حكــم مــن هــذ    .بإصــدار حكــم إضــايف يف القــضية   ــل أم ا القبي
ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكم الذي أصـدرته احملكمـة يف تلـك القـضية يف                   

 .١٩٩٧سبتمرب /  أيلول٢٥
 كـانون  ٧وأودعت هنغاريا يف غضون األجل الذي حدده رئيس احملكمـة يف    - ١١٥ 
 . إضايف بيانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم١٩٩٨ديسمرب /األول

واستأنف الطرفان فيما بعد املفاوضات بينهما وظـال يبلغـان احملكمـة بانتظـام               - ١١٦ 
 . عن التقدم احملرز فيها

 )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحدو صاديو ديالو  - ٣ 
ــا يف   - ١١٧  ــة غيني  دعــوى ضــد ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٢٨أقامــت مجهوري

إىل لبـت فيـه   ط“  احلمايـة الدبلوماسـية    ألغـراض طلـب   ”نغو الدميقراطية مبوجـب     مجهورية الكو 
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إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اليت ارتكبـت           ” احملكمة
 .، هو السيد أمحدو صاديو ديالو“يف حق مواطن غيين

ديـالو، وهـو رجـل أعمـال     ووفقا ملا ذكرته غينيا، فـإن الـسيد أمحـدو صـاديو         - ١١٨ 
“ سـجنته سـلطات الدولـة ظلمـا    ” عامـا،  ٣٢كان مقيما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ملدة       

وممتلكاتـه   أعمالـه التجاريـة   وجردتـه مـن اسـتثماراته الكـبرية، و        ”ملدة شهرين ونـصف الـشهر،       
‘‘  مـن البلـد    طردتـه ’’،  ١٩٩٦فربايـر   / شـباط  ٢يف   ‘‘املنقولة والعقاريـة وحـساباته املـصرفية، مث       

ألنه سعى إىل استرداد ديون مستحقة لـه علـى مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ولـدى شـركات          
 زائـري   -مبوجب عقود أبرمت مـع شـركتني ميلكهمـا، مهـا أفريكـوم               نفطية تعمل يف ذلك البلد    

 . زائري-وأفريكاكونتينرز 
يهمـا مجهوريـة     استظهرت غينيـا بـإعالنني تقبـل ف        ، اختصاص احملكمة  وإلقامة - ١١٩ 

 ١٩٨٩فربايــر / شــباط٨الكونغــو الدميقراطيــة وغينيــا نفــسها الواليــة اإلجباريــة للمحكمــة، يف 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ و

ويف  .وأودعـــت غينيـــا مـــذكرهتا يف غـــضون األجـــل الـــذي مددتـــه احملكمـــة  - ١٢٠ 
 الـــدفوع ، أودعـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة بعـــض ٢٠٠٢أكتـــوبر /تـــشرين األول ٣

االبتدائية بشأن اختصاص احملكمة ومقبولية الطلـب، وذلـك يف غـضون األجـل املمـدد إليـداع                  
 مــن الئحــة ٧٩املــادة (مــذكرهتا املــضادة؛ فُعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى 

 ).احملكمة
 ٧، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧وبــأمر مــؤرخ  - ١٢١ 

ــه/متــوز ــدفوع      ٢٠٠٣ يولي ــشأن ال ــان خطــي مبالحظاهتــا والتماســاهتا ب ــا لبي ــداع غيني  أجــال إلي
وقـد أودع البيـان اخلطـي يف غـضون           .االبتدائية اليت تقدمت هبا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         

 .األجل احملدد
ــن       - ١٢٢  ــة م ــدفوع االبتدائي ــشأن ال ــة ب ــسات علني ــدت جل ــر / شــباط٢٧وعق فرباي
ويف ختـــام تلـــك املرافعـــات قـــدم الطرفـــان     . ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول١ إىل ٢٠٠٦

 .مالحظاهتما اخلتامية إىل احملكمة
 :بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
ــة إىل احملكمــة بكــل ا   ’’   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــرر  تطلــب مجهوري ــرام أن تق حت

  وتعلن أن طلب مجهورية غينيا غري مقبول،
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بسبب كون مجهورية غينيا ليست هلـا صـفة ملمارسـة احلمايـة الدبلوماسـية يف                 - ١ 
ــها يــسعى أساســا إىل احلــصول علــى جــرب للــضرر      ــة، ألن طلب الــدعوى احلالي

 احلاصل بسبب انتهاك حقوق شركتني ال حتمالن جنسيتها؛
تني والسيد ديالو، يف مجيع األحوال، مل يستنفد أي منـهما           وبسبب أن الشرك   - ٢ 

 .‘‘سبل االنتصاف احمللية القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 :وبالنسبة جلمهورية غينيا 
 :تلتمس مجهورية غينيا من احملكمة’’  
 أن ترفض الدفوع االبتدائية اليت قدمتها مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ - ١ 
 وأن تعلن مقبولية طلب مجهورية غينيا؛ - ٢ 
 .‘‘وأن حتدد آجال اإلجراءات األخرى - ٣ 
 .، أصدرت احملكمة حكمهـا يف الـدفوع االبتدائيـة     ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤ويف   - ١٢٣ 

 :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي
 وهلذه األسباب،” 
 فإن احملكمة، 
 بـشأن   بتدائيـة غـو الدميقراطيـة مـن دفـوع ا        فيما يتعلق مبا قدمته مجهوريـة الكون       )١( 

املقبولية واليت تفيد افتقار مجهورية الكونغو للـصفة الـيت ختوهلـا ممارسـة احلمايـة الدبلوماسـية يف         
 :هذه القضية

 باإلمجاع )أ( 
 الدفع فيما يتعلق حبماية احلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكا يف شـركيت              ترفض 
  زائري؛- زنتينريزائري وأفركو - أفريكوم
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،) ب( 
 يتـصل باالنتـهاكات املزعومـة حلقـوق     ا يتعلق حبماية الـسيد ديـالو فيمـا         الدفع فيم  تؤيد 

  زائري؛- ززائري وأفركونتينري-شركيت أفريكوم
  راجنيفـــا، وشـــي،القـــضاةة اخلـــصاونة، ونائـــب الرئيـــس هـــيغرت؛ والرئيـــسة : املؤيدون 

وكورومــا، و بويرغنتــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا؛ وأبراهــام، وكيــث،  
  اخلاص مامبويا؛القاضيوبنونة، وسكوتنيكوف؛ و
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  اخلاص ماحيو؛القاضي :املعارضون 
قدمته مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن دفـوع ابتدائيـة بـشأن                فيما يتعلق مبا   )٢( 

 :بل االنتصاف احملليةاملقبولية بدعوى عدم استنفاد السيد ديالو لس
 باإلمجاع )أ( 
  الدفع فيما يتعلق حبماية حقوق السيد ديالو بصفته فردا؛ترفض 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 
 الدفع فيما يتعلق حبماية احلقوق املباشرة للسيد ديالو بصفته شريكا يف شـركيت              ترفض 
  زائري؛- ززائري وأفركونتينري-أفريكوم
 راجنيفــا، وشــي،  القــضاة اخلــصاونة، ونائــب الرئيــسة  هــيغرت؛ والرئيــسة  :املؤيدون 

وكورومــا، و بويرغنتــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا؛ وأبراهــام، وكيــث،  
  اخلاص ماحيو؛القاضيوبنونة، وسكوتنيكوف؛ و

 القاضي اخلاص مامبويا؛ :املعارضون 
 وبناء عليه، )٣( 
 باإلمجاع )أ( 
وريـة غينيـا مقبـول فيمـا يتعلـق حبمايـة حقـوق الـسيد ديـالو بـصفته           تعلن أن طلب مجه  

 فردا؛ 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 
تعلن أن طلب مجهورية غينيا مقبول فيما يتعلق حبمايـة احلقـوق املباشـرة للـسيد ديـالو                   

  زائري؛؛- ززائري وأفريكونتينر-بصفته شريكا يف شركيت أفريكوم
 راجنيفـــا، وشـــي، القـــضاة اخلـــصاونة؛ ونائـــب الرئيـــسةالرئيـــسة هـــيغرت؛ و :ناملؤيدو 

ــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا، وأبراهــام، وكيــث،     وكورومــا، وبويرغنت
  اخلاص ماحيو؛القاضيوبنونة، وسكوتنيكوف؛ و

  اخلاص مامبويا؛القاضي :املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ج( 
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ب مجهورية غينيا غري مقبول فيمـا يتعلـق حبمايـة الـسيد ديـالو فيمـا يتـصل                    أن طل  تعلن 
  زائري؛؛- ززائري وأفريكونتينر-باالنتهاكات املزعومة حلقوق شركيت أفريكوم

 راجنيفـــا، وشـــي، القـــضاة اخلـــصاونة؛ ونائـــب الرئيـــسةالرئيـــسة هـــيغرت؛ و :املؤيدون 
ــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا، وأ   براهــام، وكيــث،  وكورومــا، وبويرغنت

 وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي اخلاص مامبويا؛
 . اخلاص ماحيوالقاضي :املعارضون 
وذيل القاضي اخلاص ماحيو حكـم احملكمـة بـإعالن؛ وذيـل القاضـي اخلـاص                 - ١٢٤ 

 .مامبويا حكم احملكمة برأي مستقل
ــؤرخ  - ١٢٥  ــأمر مـ ــران٢٧وبـ ــه / حزيـ ــاريخ  ٢٠٠٧يونيـ ــة تـ  ٢٧، حـــددت احملكمـ

 .  أجال إليداع مجهورية الكونغو الدميقراطية ملذكرة مضادة٢٠٠٨مارس /آذار
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو  - ٤ 

، أودعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا           ١٩٩٩يونيـه   / حزيران ٢٣يف   - ١٢٦ 
دوان مــسلح ارتكبــت يف انتــهاك ســافر أعمــال عــ”تقــيم مبوجبــه دعــوى ضــد أوغنــدا، بــسبب 

 .“مليثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية
هـذا العـدوان املـسلح      ”وادعت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف طلبـها بـأن            - ١٢٧ 

وســالمتها ] مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة[انطــوى، يف مجلــة أمــور، علــى انتــهاك ســيادة  ... 
 .“اكات للقـــانون اإلنـــساين الــدويل وانتـــهاكات جـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان وانتـــه. اإلقليميــة 

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

 ؛كما التمست “بصورة خاصة
ــال النــهب والتــدمري وســلب        احلــصول علــى  ’’  ــن أوغنــدا عــن مجيــع أعم تعــويض م

، ]ـــــها [املمتلكات واألشخاص وغريهـا مـن األعمـال غـري املـشروعة الـيت تنـسب إلـيــ                 
باحلق يف أن تعـني يف وقـت الحـق          ] مجهورية الكونغو الدميقراطية  [واليت حتتفظ حياهلا    

اسـترداد مجيـع املمتلكـات      مقدار الضرر الذي حلق هبا بالتحديد، فضال عن مطالبتـها ب          
 .‘‘املسلوبة 

ــة إىل احملكمــة أن تقــرر      - ١٢٨  ــة الكونغــو الدميقراطي ــه، التمــست مجهوري ــاء علي وبن
 مــن ميثــاق األمــم ٢ مــن املــادة ٤وتعلــن أن أوغنــدا قــد ارتكبــت عمــل عــدوان خمالفــا للفقــرة  

توكـــولني  والربو١٩٤٩جنيـــف لعـــام  املتحـــدة، وأهنـــا ترتكـــب انتـــهاكات متكـــررة التفاقيـــة 
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 وأهنا ارتكبـت أيـضا انتـهاكات مجاعيـة حلقـوق اإلنـسان خرقـا ألبـسط           ١٩٧٧اإلضافيني لعام   
ــد  قواعــد القــانون العــريف، وأهنــا    ــا  علــى وجــه التحدي ــة   باســتيالئها علــى ســد إنغ ــد الطاق لتولي

الكهربائية و تسببها يف قطع التيار الكهرباء عمدا وبانتظام، تتحمل مسؤولية اخلسائر الفادحـة              
ــة ــالغ عــددهم     للغاي ــشاسا واملنطقــة اجملــاورة والب ــة كين  ماليــني ٥ يف األرواح بــني ســكان مدين

 ٧٢٧ لطــائرة مــن طــراز بوينــغ  ١٩٩٨أكتــوبر / تــشرين األول٩نــسمة؛ وأهنــا بإســقاطها، يف  
انتــهكت أوغنــدا   مــدنيا،٤٠يف مقتــل  مملوكــة للخطــوط اجلويــة الكونغوليــة، وتــسببها بالتــايل 

وطلبت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة إىل       .نة تتعلق بالطريان املدين الدويل    كذلك اتفاقيات معي  
احملكمة كذلك أن تقرر وتعلن ضرورة انسحاب كافـة القـوات املـسلحة األوغنديـة واملـواطنني          
األوغنــديني، ســواء كــانوا أشخاصــا طبيعــيني أو اعتبــاريني، مــن األراضــي الكونغوليــة، وحــق    

 .ية يف التعويضمجهورية الكونغو الدميقراط
ــة إىل       - ١٢٩  ــصاص احملكم ــة اخت ــة يف إقام ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــتندت مجهوري واس

اإلعالنني اللذين قبلت الدولتان هبما الوالية اإلجبارية للمحكمة فيما يتعلـق بـأي دولـة أخـرى          
 ). من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٢الفقرة (تقبل االلتزام ذاته 

 مذكرة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومـذكرة أوغنـدا املـضادة يف              وأودعت - ١٣٠ 
 .١٩٩٩كتوبر أ/ تشرين األول٢١اآلجال احملددة مبوجب األمر املؤرخ 

 قــدمت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٩ويف  - ١٣١ 
لــــحق استئنـــاف    ، أ ]٢٠٠٠[يونيـه   / حزيـران  ٥منـذ   ”باإلشارة بتدابري حتفظيـة، وذكـرت أنـه         

أوغنـدا وجـيش أجـنيب آخـر أضـرارا كـبرية جبمهوريـة              ... القتـــال بــني القـــوات املسلحــــة لــ       
هـذه التكتيكـات قـد أدينـت باإلمجـاع، وال سـيما           ”رغـم أن    “ الكونغو الدميقراطيـة وبـسكاهنا    

سه، لفـت رئـيس   ويف رسالتني حتمـالن التـاريخ نفـ    .“من قبل جملس األمن التابع لألمم املتحدة      
ــادة  ٤احملكمــة، يف إطــار الفقــرة   ــاه كــال الطــرفني إىل  ”، مــن الئحــة احملكمــة،  ٧٤ مــن امل انتب

ضرورة التصرف بطريقة متكن أي أمر تتخـذه احملكمـة بـشأن طلـب التـدابري التحفظيـة مـن أن                     
 .“حيدث مفعوله املالئم

 ٢٨ و ٢٦وعقدت جلسات علنيـة بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يف          - ١٣٢ 
، أصـدرت احملكمـة     ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١ويف جلسة علنية، ُعقدت يف      . ٢٠٠٠يونيه  /حزيران

 أمرها الذي مبقتضاه أشارت باإلمجاع بأن على الطرفني 
أن مينعا وأن يكفا على الفور عن كل عمـل، وال سـيما أي عمـل مـسلح، قـد ميـس                      ” 

كمـة يف القـضية، أو قـد        حبقوق الطرف اآلخر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد تـصدره احمل               
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يزيد من خطورة الرتاع املعروض على احملكمة أو يطيل مـن أمـده أو جيعـل حلـه أكثـر                   
  ؛‘‘استعصاء

وأن يتخــذا علــى الفــور مجيــع التــدابري الالزمــة لالمتثــال جلميــع التزاماهتمــا مبوجــب    ” 
ميثـاق  القانون الدويل، وال سيما االلتزامـات املعقـودة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة و                

، )٢٠٠٠ (١٣٠٤منظمة الوحدة األفريقية ولقرار جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة             
  ؛‘‘٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦املؤرخ 

 وأن 
يتخذا على الفور مجيع التـدابري الالزمـة لكفالـة االحتـرام التـام داخـل منطقـة الـرتاع                    ’’ 

 .“حلقوق اإلنسان األساسية وألحكام القانون اإلنساين املنطبقة
ــدا يف   - ١٣٣  ــدمت أوغن ــضادة  وق ــذكرهتا امل ــضادة  م ــات م ــة طلب ــق  .ثالث األول يتعل

ــق        ــاين يتعل ــة؛ والث ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا مجهوري ــها يف حقه ــة ارتكبت بأعمــال عــدوان مزعوم
هبجمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيها يف كينشاسا وعلـى مـواطنني أوغنـديني               

الدميقراطيــة مــسؤولة عنــها؛ ويتعلــق الثالــث بانتــهاكات مزعومــة  ادعــي أن مجهوريــة الكونغــو 
وطلبــت أوغنــدا أن حتــتفظ مبــسألة  .التفــاق لوســاكا قامــت هبــا مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

، قـضت   ٢٠٠١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩وبأمر مـؤرخ     .اجلرب إىل مرحلة الحقة من الدعوى     
ا أوغنـــدا ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  احملكمـــة بـــأن الطلـــبني املـــضادين اللـــذين قدمتـــهم 

، غري أن الطلب الثالث غـري       “جزءا من الدعوى اجلارية   ] ويشكالن[مقبوالن بصفتهما تلك    ”
واعتبارا هلذه االستنتاجات، ارتأت احملكمة أن من الالزم أن تـودع مجهوريـة الكونغـو                .مقبول

ليتنـاوال طلبـات الطـرفني، وحـددت        الدميقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية،        
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩ أجال إليداع املـذكرة اجلوابيـة وتـاريخ          ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٩تاريخ  
وحرصــا علــى املــساواة التامــة بــني الطــرفني كــذلك،   . أجــال إليــداع املــذكرة التعقيبيــة٢٠٠٢

خطيـا مـرة ثانيـة بـشأن        احتفظت احملكمة حبـق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تقـدمي آرائهـا                
وقد أودعـت املـذكرة      .الطلبات املضادة ألوغندا، يف مذكرة إضافية تكون موضوع أمر الحق         

، مـددت احملكمـة أجـل       ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧وبأمر مؤرخ    .اجلوابية يف األجل احملدد   
 جديـدا    أجـال  ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٦إيداع أوغندا ملذكرهتا التعقيبية وحددت تاريخ       

 .وقد أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد .للقيام بذلك
ــؤرخ   - ١٣٤  ــأمر م ــاين ٢٩وب ــاير / كــانون الث ــة   ٢٠٠٣ين ــة جلمهوري ــت احملكم ، أذن

الكونغــو الدميقراطيــة بــأن تقــدم مــذكرة إضــافية تتعلــق حــصرا بالطلبــات املــضادة الــيت قدمتــها   
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وقـد أودعـت املـذكرة يف        . أجـال إليـداعها    ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٨أوغندا، وحددت تـاريخ     
 .غضون األجل احملدد

أبريـل  / نيـسان  ٢٩ إىل   ١١وعقدت جلسات علنية شأن جوهر الدعوى مـن          - ١٣٥ 
٢٠٠٥ . 

، اسـتنتجت   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ويف احلكم الذي أصدرته يف       - ١٣٦ 
نغـو الدميقراطيـة يف أراضــي   ، بقيامهـا بأنـشطة عــسكرية ضـد مجهوريـة الكو    أوغنـدا احملكمـة أن  

هذه األخرية، واحتالهلا إليتوري وتقدميها الـدعم الفعلـي إىل قـوات غـري نظاميـة كانـت تعمـل                   
يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية، قد انتهكت مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة يف العالقـات                  

ــو       ــة بــني الق ــهكت، خــالل األعمــال العدائي ــدخل؛ وانت ــدأ عــدم الت ــة ومب  ةات العــسكريالدولي
ــدويل        ــانون ال ــا مبوجــب الق ــسانغاين، التزاماهت ــة يف كي ــسكرية الرواندي ــوات الع ــة والق األوغندي
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ وانتهكت، بسلوك قواهتا املسلحة والسيما بـصفتها            

ب الــسلطة القائمــة بــاالحتالل يف مقاطعــة إيتــوري، التزامــات أخــرى تقــع علــى عاتقهــا مبوجــ   
 الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل، وأهنــا أخلــت بالتزاماهتــا مبوجــب  نالقــانو

القانون الدويل، بأعمال هنب املوارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغالهلا اليت ارتكبـها أفـراد              
فتها قواهتا املسلحة يف أراضي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وعـدم منعهـا لتلـك األعمـال بـص                   

كمـا اسـتنتجت احملكمـة أن أوغنـدا مل متتثـل ألمـر        .سلطة قائمة باالحتالل يف مقاطعـة إيتـوري       
 .٢٠٠٠يوليه / متوز١احملكمة املتعلق بالتدابري التحفظية املؤرخ 

وفيما يتعلـق بالطلـب املـضاد الثـاين الـذي قدمتـه أوغنـدا، فـإن احملكمـة، بعـد                   - ١٣٧ 
جت أن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة قـد أخلـت بـدورها       رفضها للطلب املضاد األول، استنت    

بااللتزامـــات الواقعـــة علـــى عاتقهـــا جتـــاه مجهوريـــة أوغنـــدا مبوجـــب اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات  
، مـن خـالل إسـاءة معاملتـها وعـدم محايتـها لألشـخاص واملمتلكـات                 ١٩٦١الدبلوماسية لعام   

  .احملمية مبوجب بتلك املعاهدة
ت احملكمــة أن الطــرفني يقــع علــى عاتقهمــا التــزام إزاء كــل   ولــذلك اســتنتج - ١٣٨ 

ت بـأن مـسألة اجلـرب سـتبت فيهـا احملكمـة،             جب عليهما جرب الضرر احلاصل؛ وقض     منهما يستو 
 .اإلجراءات الالحقــة يف هــذه القــضيةبــ هلــذه الغايــة احتفظــتو .يف حالــة عــدم اتفــاق الطــرفني

 .ولذلك، فإن القضية ال تزال معلقة
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كرواتيـا ضـد صـربيا واجلبـل        (تفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا           تطبيق ا  - ٥ 
 )األسود
، أقامــت مجهوريـــة كرواتيــا دعــوى ضــد صـــربيا     ١٩٩٩يوليــه  / متــوز ٢يف  - ١٣٩ 

 بــسبب انتــهاكات )٨()املعروفــة آنــذاك باســم مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة(واجلبــل األســود 
 زعمت أهنـا ارتكبـت يف الفتـرة    ١٩٤٨ اجلماعية واملعاقبة عليها لعام التفاقية منع جرمية اإلبادة 

 . ١٩٩٥ و ١٩٩١ما بني عامي 
 وادعت كرواتيا يف طلبها أن  - ١٤٠ 
ــل األســود [”  ــراد    ]صــربيا واجلب ــسيطرهتا املباشــرة علــى نــشاط قواهتــا املــسلحة وأف ، ب

 منطقـة كـنني     كرواتيـا يف  … خمابراهتا وخمتلف مفارزها شـبه العـسكرية علـى أراضـي            
ــن      ــسؤولة ع ــا، م ــة ودملاتي ــشرقية والغربي ــلوفينيا ال ــي ”وس ــتطهري العرق ــواطنني “ ال للم

ومطالبـة   وكـذا تـدمري املمتلكـات علـى نطـاق واسـع       ,…الكرواتيني يف هذه املنـاطق   
 .“بتقدمي تعويض عن الضرر الناجم عن ذلك

 وادعت كرواتيا كذلك أن 
ى ذلــك، بتوجيههــا وتــشجيعها وحثهــا    عــالوة علــ  ،]صــربيا واجلبــل األســود  [”أن  

املواطنني الكرواتيني ذوي األصول الصربية يف منطقة كنني على اجلالء عن املنطقـة يف              
ــام  ــشرعية     ١٩٩٥ع ــة ال ــلطتها احلكومي ــسط س ــا ب ــادة كرواتي ــاء إع اخنرطــت ... ، أثن

 .‘‘‘التطهري العرقي’باإلضافة إىل ذلك يف مسلك كان مبثابة جولة ثانية من 
بنــاء عليــه، طلبــت كرواتيــا إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن صــربيا واجلبــل   و - ١٤١ 
 إزاء كرواتيا مبوجب اتفاقية اإلبادة اجلماعية وأهنا ‘‘ قد خرقت التزاماهتا القانونية’’ األسود 
ــدفع إىل   ”  ــأن ت ــة ب ــا،     ... ملزم ــوطن األم ملواطنيه ــا وبوصــفها ال ــا حبكــم حقه كرواتي

حلـق باقتـصاد    واملمتلكات، فضال عمـا قت باألشخاص تعويضات عن األضرار اليت حل  
كرواتيــا وبيئتــها بــسبب االنتــهاكات اآلنفــة الــذكر للقــانون الــدويل بالقــدر الــذي          

 .‘‘ستحدده احملكمة
اختـصاص احملكمـة، اسـتندت كرواتيـا إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة                 إلقامة  و - ١٤٢ 

 .وصربيا واجلبل األسود طرفان فيهااإلبادة اجلماعية اليت قالت إن كرواتيا نفسها 

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٨( 
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، ويف غــضون األجــل الــذي مددتــه احملكمــة،     ٢٠٠١مــارس / آذار١٤ويف  - ١٤٣ 
، ويف غضون األجـل املمـدد إليـداع         ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١١ويف   .أودعت كرواتيا مذكرهتا  

 املذكرة املضادة، أودعت صـربيا واجلبـل األسـود بعـض الـدفوع االبتدائيـة تتعلـق باالختـصاص                  
 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة (فُعلقت بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى  .واملقبولية
، ويف غــضون األجــل الــذي حددتــه احملكمــة   ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٥ويف  - ١٤٤ 

ــا مبالحظاهتــا   ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤بأمرهــا املــؤرخ  ــا خطي ــا بيان ، أودعــت كرواتي
ولـذلك فـإن القـضية       .االبتدائيـة الـيت أثارهتـا صـربيا واجلبـل األسـود           والتماساهتا بـشأن الـدفوع      

 . جلسات بشأن الدفوع االبتدائيةلعقدجاهزة 
نيكــاراغوا ضــد (تعـيني احلــدود البحريــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب   - ٦ 

 )هندوراس
بـــا ، أودعـــت مجهوريـــة نيكـــاراغوا طل١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٨يف  - ١٤٥ 

إلقامة دعـوى ضـد مجهوريـة هنـدوراس بـشأن الـرتاع املتعلـق بتحديـد املنـاطق البحريـة التابعـة                       
 .لكل من الدولتني يف البحر الكارييب

ــود      - ١٤٦  ــا علـــى مـــدى عقـ ــور، أهنـ ــة أمـ ــها، يف مجلـ ــاراغوا يف طلبـ وذكـــرت نيكـ
، “ددمتــسكت مبوقــف مفــاده أن حــدودها البحريــة مــع هنــدوراس يف البحــر الكــارييب مل حتــ  ”

 بينما متثل موقف هندوراس يف أنه
يوجد يف الواقع خط حدود ميتد بشكل مستقيم شرقا على خط العرض مـن النقطـة                ” 

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٣قـرار التحكـيم املـؤرخ       يف  [احملددة على مصب هنر كوكـو       
 الــصادر مــن ملــك إســبانيا بــشأن احلــدود الربيــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس،   ١٩٠٦

 أنـه صـحيح   ١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨حمكمة العدل الدولية بتاريخ الذي رأت  
 .“]وملزم

أدى إىل مواجهــات ... فــإن املوقــف الــذي اختذتــه هنــدوراس ”ووفقــا ملــا ذكرتــه نيكــاراغوا، 
 .“متكررة وعمليات احتجاز متبادلة لسفن البلدين داخل وحـول منطقـة احلـدود بـصفة عامـة                

  .“ملفاوضات الدبلوماسية قد فشلتا”وذكرت نيكاراغوا كذلك أن 
 وطلبت نيكاراغوا إىل احملكمة بالتايل - ١٤٧ 
أن حتــدد مــسار اخلــط احلــدودي البحــري الوحيــد بــني منــاطق البحــر اإلقليمــي،          ” 

، نيكاراغوا وهنـدوراس  لكل من   واجلرف القاري، واملنطقة االقتصادية اخلالصة التابعة       
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لقانون الـدويل بأهنـا     القواعد العامة ل  عترف  تاليت  وفقا ملبادئ العدالة والظروف اخلاصة      
 .“تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد

ختــصاص احملكمــة، اســتظهرت نيكــاراغوا باملــادة احلاديــة والــثالثني إلقامــة او - ١٤٨ 
قعـة يف   ، املو )“ميثـاق بوغوتـا   ”واملعروفة رمسيـا باسـم      (من املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية      

 مـن  ٣٦ مـن املـادة   ٢، وكذلك اإلعالنات الـصادرة مبوجـب الفقـرة    ١٩٤٨أبريل  / نيسان ٣٠
النظـــام األساســـي للمحكمـــة، والـــيت قبلـــت كـــل مـــن الـــدولتني مبوجبـــها الواليـــة اإلجباريـــة   

 .للمحكمة
مـارس  / آذار ٢١ضون اآلجـال احملـددة مبوجـب األمـر املـؤرخ            غوأودعت يف    - ١٤٩ 
 . ا ومذكرة هندوراس املضادة مذكرة نيكاراغو٢٠٠٠

وطلبــت حكومــات جامايكــا والــسلفادور وكولومبيــا نــسخا مــن املــذكرات   - ١٥٠ 
طلــيب  مــن الئحــة احملكمــة، قبلــت احملكمــة  ٥٣ مــن املــادة ١ووفقــا للفقــرة  .والوثــائق املرفقــة

 بعــد أن حتققــت مــن آراء الطــرفني، وراعــت الــسلفادورطلــب  ورفــضت جامايكــا وكولومبيــا
 .اليت أعربا عنهااآلراء 

، أذنــت احملكمــة لنيكــارغوا بتقــدمي ٢٠٠٢يونيــه /حزيــران ١٣وبــأمر مــؤرخ  - ١٥١ 
وقــد أودعــت املــذكرتان يف األجلـــني     .مــذكرة جوابيــة وهلنــدوراس بتقــدمي مـــذكرة تعقيبيــة     

 . احملددين
 ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٥وعقدت جلسات علنية بشأن الـدفوع االبتدائيـة مـن            - ١٥٢ 

 اخلتاميـة التاليـة   التماسـاهتا ويف ختام تلك املرافعات قـدم الطرفـان      . ٢٠٠٧رس  ما/ آذار ٢٣إىل  
 :إىل احملكمة

 :بالنسبة لنيكاراغوا 
  احملكمة أن تقرر وتعلن،منتلتمس ’’ 
منصف اخلطوط املمثلة للجبهات الـساحلية للطـرفني الـوارد وصـفه يف املـذكرات،               أن   

 15o ل تقريبا من مـصب النـهر يف املوقـع    أميا٣واملرسوم من نقطة ثابتة تقع على بعد 

احلــد البحــري الوحيــد ألغــراض تعــيني  يــشكل  غربــا، "83o 05' 26 مشــاال و "00 '02
واملنطقــة االقتــصادية اخلالــصة اإلقليمــي احلــدود يف املنــاطق املتنــازع عليهــا مــن البحــر  

 . واجلرف القاري يف منطقة عتبة نيكاراغوا
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د هــي احلــد املــائي للمــصب الرئيــسي لنــهر كوكــو   ونقطــة االنطــالق يف تعــيني احلــدو  
حسبما قد يكون عليه يف أي وقت معني وفقا ملا حدده قـرار حتكـيم ملـك إسـبانيا يف                  

 .١٩٠٦عام 
ودومنــا إخــالل مبــا ســبق، يطلــب إىل احملكمــة أن تبــت يف مــسألة الــسيادة علــى اجلــزر   

 .‘‘واحلشفات داخل املنطقة املتنازع عليها
 :سوبالنسبة هلندورا 
  احملكمة أن تقرر وتعلن،منتلتمس ’’ 
إن حشفات بوبل وساوث وسـافانا وبـورت رويـال، إىل جانـب كافـة اجلـزر         - ١ 

والصخور والضفاف والشعاب األخرى اليت تطالب هبا نيكاراغوا والـيت تقـع             
 . مشال خط العرض اخلامس عشر ختضع لسيادة مجهورية هندوراس

النقطـة الواقعـة يف    البحريـة   ني احملكمـة للحـدود      وتكون نقطة االنطالق يف تعـي      - ٢ 
أمــا احلــدود  .غربــا '83o 05,8مشــاال وخــط الطــول   '14o 59,8خطــة العــرض 

 يف خـط العـرض      ١٩٦٢ددهتا اللجنة املختلطة يف عام       املنطلقة من النقطة اليت   
14o 59,8'  83مشاال وخط الطولo 8,9'    غربا إىل نطقة انطالق احلـدود البحريـة
ينها احملكمـة فيتفـق عليهـا الطرفـان يف هـذه القـضية اسـتنادا إىل قـرار                اليت سـتع  

 وامللـزم للطـرفني، ومـع       ١٩٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٣حتكيم ملك إسبانيا املؤرخ     
املعـروف أيـضا بنـهر      (ملـصب هنـر كوكـو        مراعاة اخلصائص اجلغرافيـة املـتغرية     

 ).سيغوفيا أو وانكس
غربـا مـن خـط     '83o 05,8العـرض و  مشـاال مـن خـط     '14o 59,8وشرق النقطـة   - ٣ 

الطول، يتبع احلد البحري الوحيد الـذي يقـسم حبـري هنـدوراس ونيكـاراغوا               
اإلقليمــيني ومنطقتيهمــا االقتــصاديتني اخلالــصتني وجرفيهمــا القــاريني خــط       

ــرض  ــاره احلــ   '14o 59,8الع ــساوي    مشــاال باعتب ــائم، أو خــط ت د البحــري الق
 .‘‘ لدولة ثالثةاملسافة، حىت بلوغ الوالية الوطنية

 .وأثناء إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها - ١٥٣ 
 )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري  - ٧ 

، قـدمت نيكـاراغوا طلبـا إلقامـة دعـوى      ٢٠٠١ديـسمرب  / كانون األول  ٦يف   - ١٥٤ 
بـني  “ لقانونيـة املترابطـة العالقـة     جمموعـة مـن املـسائل ا      ”ضد كولومبيا فيما يتعلق بـرتاع حـول         

 .غرب البحر الكارييب“ بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية”الدولتني 
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 :والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تعلن وتقرر - ١٥٥ 
أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا، وســان أنــدريس ... أوال، ’’  

ر واجلـزر املنخفـضة التابعـة هلـا، وأهنـا تـشمل كـذلك اجلـزر          وسانتا كاتالينا وكل اجلـز    
 ؛)بقدر قابليتها للتملك(املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو 

ــه أعــاله،     ”   مــن تلــتمس ثانيــا، علــى ضــوء مــا تقــرره بــشأن احلــق املطالــب ب
ــاطق اجلــرف      ــة الوحيــد بــني من  احملكمــة كــذلك أن تقــرر مــسار خــط احلــدود البحري

نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك      لكل من   القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة اليت تعود       
لقـانون الـدويل    القواعـد العامـة ل    قـر   توفقا ملبادئ اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت        
 .“بأهنا تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد

ــا    - ١٥٦  ــة   ”وأشــارت نيكــاراغوا كــذلك إىل أهن ــويض عــن  حتــتفظ حبــق املطالب بتع
عناصــر اإلثــراء بــال ســبب املترتبــة علــى حيــازة كولومبيــا جلــزر ســان أنــدريس وبروفيدنــسيا،     

 حــق ملكيــة دون، ٨٢وكــذلك علــى اجلــزر املنخفــضة واملــساحات البحريــة إىل خــط الطــول  
حبق املطالبة بالتعويض عن التـدخل يف أنـشطة     ’’وذكرت نيكاراغوا أهنا حتتفظ أيضا       .‘‘شرعي

 .“لنيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منهاسفن الصيد ا
 ٣٦ مـن املـادة      ٢وإلقامة اختصاص احملكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا بـالفقرة            - ١٥٧ 

من النظام األساسي للمحكمة وباملادة احلادية والثالثني من معاهدة الـدول األمريكيـة للتـسوية               
، الـيت تعـد كـل       ١٩٤٨أبريل  / نيسان ٣٠ة يف   املوقع) ‘‘مبيثاق بوغوتا ’’املعروفة رمسيا   (السلمية  

 .من نيكاراغوا وكولومبيا طرفني فيها
ــؤرخ   - ١٥٨  ــأمر مـ ــباط٢٦وبـ ــر / شـ ــاريخ   ٢٠٠٢فربايـ ــة تـ ــددت احملكمـ  ٢٨، حـ
 ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ   ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان

 .عت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملددوقد أود .أجال إليداع كولومبيا ملذكرهتا املضادة
وطلبت حكومات هنـدوراس وجامايكـا وشـيلي وبـريو وإكـوادور وفرتويـال               - ١٥٩ 

وعمــال  . مــن الئحـة احملكمـة  ٥٣ مـن املـادة   ١نـسخا مـن املــذكرات والوثـائق مبقتـضى الفقــرة     
 .بنفس احلكم، استجابت احملكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفني

ــه / متــوز٢١ويف  - ١٦٠  ــشأن   ٢٠٠٣يولي ــة ب ــا دفوعاهتــا االبتدائي ، أودعــت كولومبي
فعلقت بالتـايل إجـراءات      .اختصاص احملكمة، يف غضون األجل احملدد إليداع مذكرهتا املضادة        

وأودعت نيكـاراغوا يف غـضون أجـل     ). من الئحة احملكمة ٧٩املادة  (النظر يف جوهر الدعوى     
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ســبتمرب / أيلــول٢٤ الــذي حددتــه احملكمــة يف أمرهــا املــؤرخ  ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٦
 .، بيانا خطيا مبالحظاهتا والتماساهتا بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارهتا كولومبيا٢٠٠٣

يونيـه  / حزيـران  ٨ إىل   ٤وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع االبتدائية مـن          - ١٦١ 
 : اخلتامية التالية إىل احملكمةلتماساتاالويف هناية تلك اجللسات قدم الطرفان . ٢٠٠٧

 
 :بالنسبة لكولومبيا 
 من الئحة احملكمة، واعتبارا للمرافعات اخلطيـة و الـشفوية        ٦٠عمال باملادة   ’’  

 :لكولومبيا، تلتمس كولومبيا بكل احترام من احملكمة أن تقرر وتعلن
 والرابعـــة أنـــه مبوجـــب ميثـــاق بوغوتـــا، والســـيما عمـــال باملـــادتني الـــسادسة  )١( 

يف اخلالف الذي عرضـته عليهـا        والثالثني، تعلن احملكمة أهنا غري خمتصة للنظر      
  نيكاراغوا مبوجب املادة احلادية والثالثني، وتعلن هناية اخلالف؛

 مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، لـيس           ٣٦ مـن املـادة      ٢وأنه مبوجب الفقرة     )٢( 
  للمحكمة اختصاص للنظر يف طلب نيكاراغوا، وأن

 .‘‘طلب نيكاراغوا مرفوض )٣( 
 

 :بالنسبة لنيكاراغوا
 من الئحة احملكمة واعتبارا للمـذكرات اخلطيـة والـشفوية،           ٦٠وفقا للمادة   ’’  

 :تلتمس مجهورية نيكاراغوا من احملكمة بكل احترام أن تقرر وتعلن
ص أن الدفوع االبتدائية اليت قدمتها مجهورية كولومبيا، سواء بشأن االختـصا           - ١ 

 مـن   ٢بشأن االختصاص املرتكـز علـى الفقـرة          وأاملرتكز على ميثاق بوغوتا،     
 . من النظام األساسي للمحكمة، دفوع غري صحيحة٣٦املادة 

 مـن   ٧واحتياطيا، يطلب من احملكمـة أن تقـرر وتعلـن، وفقـا ألحكـام الفقـرة                  - ٢ 
يـا لـيس     من الئحة احملكمة أن الدفوع اليت قدمتها مجهوريـة كولومب          ٧٩املادة  

 .هلا طابع ابتدائي حصري
 من احملكمة أن تـرفض طلـب   ىل ذلك، تلتمس مجهورية نيكاراغوا    وباإلضافة إ  - ٣ 

مجهوريــة كولومبيــا إعــالن اخلــالف الــذي عرضــته عليهــا نيكــاراغوا مبوجــب  
، وفقـا للمــادتني  ‘‘منتــهيا’’املـادة احلاديـة والــثالثني مـن ميثــاق بوغوتـا خالفـا      

 .لثالثني من الصك ذاتهالسادسة والرابعة وا
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وأن أي مــسائل أخــرى مل يــتم تناوهلــا صــراحة يف البيــان اخلطــي واملرافعــات     - ٤ 
 .‘‘لة اجلوهر من هذه الدعوىح، حيتفظ هبا صراحة ملرةالشفوي

 .وأثناء إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها - ١٦٢ 
 )رية الكونغو ضد فرنسامجهو(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا  - ٨ 

، أودعت مجهورية الكونغو طلبـا أقامـت   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول ٩يف   - ١٦٣ 
به دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تـدابري التحقيـق واملالحقـة القـضائية الـيت اختـذهتا الـسلطات                    

ت هبـا   القضائية الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدم           
مجعيــات عــدة ضــد رئــيس مجهوريــة الكونغــو، الــسيد دينــيس ساســو نغيــسو، ووزيــر خارجيــة 

 دابـريا، املفـتش العـام للقـوات      نـوربر الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخرين مبـن فـيهم اللـواء             
كمــا ذكــر الطلــب أنــه، فيمــا يتــصل بتلــك اإلجــراءات، أصــدر قاضــي     .املــسلحة الكونغوليــة

 .كمة االبتدائية ملو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهداالتحقيق يف احمل
بتخويلـها لنفـسها اختـصاصا عامليـا يف         ’’وادعت مجهورية الكونغو أن فرنسا       - ١٦٤ 

املسائل اجلنائية وانتحاهلا سلطة مالحقة وحماكمـة وزيـر داخليـة دولـة أجنبيـة عـن جـرائم زعـم               
املبـدأ  ’’، انتـهكت  ‘‘ه لـسلطاته املتعلقـة حبفـظ النظـام العـام يف بلـده          أنه ارتكبها يف إطار ممارست    

خرقــا ملبــدأ  (...)القاضــي بأنــه ال جيــوز ألي دولــة أن متــارس ســلطتها يف إقلــيم دولــة أخــرى، 
كما ادعت مجهورية الكونغو بأن فرنسا بإصـدارها         .‘‘املساواة بني مجيع أعضاء األمم املتحدة     

ط الشرطة بالتحقيق مع رئيس مجهوريـة الكونغـو بـصفته شـاهدا،     ألمر يوجه تعليمات إىل ضبا    
 .‘‘احلصانة اجلنائية لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد احملكمة’’انتهكت 
وأشارت مجهورية الكونغو يف طلبها، إىل أهنا تـسعى إىل أن تقـيم اختـصاص                - ١٦٥ 

علــى موافقــة اجلمهوريــة   ’’ة احملكمــة،  مــن الئحــ ٣٨ مــن املــادة  ٥احملكمــة، عمــال بــالفقرة   
ــا    ــتبديها قطع ــيت س ــسية، ال ــو إىل       .‘‘الفرن ــة الكونغ ــب مجهوري ــل طل ــذا احلكــم، أحي ــا هل ووفق

 .احلكومة الفرنسية ومل يتخذ أي إجراء يف الدعوى يف تلك املرحلة
 ١١ تلقاهـــا قلـــم احملكمـــة يف ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان٨ويف رســـالة مؤرخـــة  - ١٦٦ 
تقبل اختـصاص احملكمـة بـالنظر يف    ’’ ، صرحت اجلمهورية الفرنسية بأهنا    ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

وقـد أتاحـت هـذه املوافقـة إدراج القـضية يف جـدول               .‘‘٣٨ من املادة    ٥الطلب عمال بالفقرة    
وأضــافت فرنــسا يف رســالتها أن موافقتــها علــى اختــصاص  .احملكمــة والــشروع يف اإلجــراءات

 مــن ٢املــادة ’’وأن ‘‘ الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــوالطلبــات ’’احملكمــة يقتــصر حــصرا علــى 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١معاهدة التعاون اليت وقعتها اجلمهورية الفرنـسية ومجهوريـة الكونغـو يف             
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، والــيت تــشري إليهــا هــذه األخــرية يف طلبــها، ال تــشكل أساســا الختــصاص احملكمــة يف  ١٩٧٤
 .‘‘هذه القضية

ــة الكو  - ١٦٧  ــدبري حتفظــي   وأرفــق طلــب مجهوري ــتمس ’’نغــو بطلــب اإلشــارة بت يل
ي التحقيـــق يف احملكمـــة  إصـــدار أمـــر بـــالوقف الفـــوري لإلجـــراءات الـــيت يقـــوم هبـــا قاضـــ       

 .‘‘ملو االبتدائية
 ٢٩ إىل   ٢٨وعقدت جلسات علنية بشأن طلب اإلشارة بتدبري حتفظـي مـن             - ١٦٨ 
نــت احملكمــة أن  ، أعل٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٧ويف أمرهــا املــؤرخ  . ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان

يف الوقــت الــراهن، ال تــستلزم يف حــد ذاهتــا ممارســة ســلطتها مبوجــب هلــا الظــروف كمــا تبــدو 
 . من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١املادة 

ــضادة يف اآلجــال        - ١٦٩  ــسا امل ــذكرة فرن ــو وم ــة الكونغ ــذكرة مجهوري وأودعــت م
 . ٢٠٠٣يوليه / متوز١١احملددة مبوجب األمر املؤرخ 

ذنـت احملكمـة جلمهوريـة الكونغـو        أ،  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧وبأمر مؤرخ    - ١٧٠ 
بتقدمي مذكرة جوابية، وأذنت لفرنسا بتقدمي مذكرة تعقيبية، مراعية اتفاق الطرفني والظـروف             

ويف أعقـاب طلبـات متتاليـة لتمديـد أجـل            .اخلاصة للقضية، وحـددت أجلـي إيـداع املـذكرتني         
 أجــال إليــداع ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١١ابيــة، حــدد رئــيس احملكمــة تــاريخ   إيــداع املــذكرة اجلو

 أجـال لتقـدمي فرنـسا       ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١١مجمهورية الكونغو ملذكرهتا اجلوابيـة، وتـاريخ        
 . وقد أودعت املذكرة اجلوابية جلمهورية الكونغو يف غضون األجل املمدد. ملذكرهتا التعقيبية

ــا   - ٩  ــدرا برانكـ ــى بيـ ــسيادة علـ ــ/الـ ــدج    بـ ــاوث ليـ ــس، وسـ ــدل روكـ ــه، وميـ ــاتو بوتـ والو بـ
 )سنغافورة/ماليزيا(

يوليــه / متــوز٢٤أخطــرت ماليزيــا وســنغافورة احملكمــة بــصورة مــشتركة، يف   - ١٧١ 
ــا، يف      ٢٠٠٣ ــع يف بوتراجاي ــدولتني، وقّ ــني ال ــاق خــاص ب ــر / شــباط٦، بالتوصــل إىل اتف فرباي
 . ٢٠٠٣مايو / أيار٩، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٣

  من ذلك االتفاق اخلاص، طلب الطرفان إىل احملكمة٢ملادة ويف ا 
 :أن حتدد ما إذا كانت السيادة على”  
 بوالو باتو بوته؛/بيدرا برانكا )أ( 
 ميدل روكس؛ )ب( 
 ساوث ليدج، )ج( 
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 .“تعود إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورة
باعتباره حكمـا   . ..على قبول حكم احملكمة     ] الطرفان[اتفق  ’’،  ٦ويف املادة     

 .‘‘هنائيا وملزما هلما
 . تباعهاإكما أوضح الطرفان رأيهما بشان اإلجراءات املزمع  
، حـدد الـرئيس، بعـد مراعـاة أحكـام           ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١وبأمر مـؤرخ     - ١٧٢ 

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥ وتـاريخ    ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٥ من االتفاق اخلـاص، تـاريخ        ٤املادة  
ــداع كــل طــرف مــن الطــرفني مــذكرة ومــذكرة مــضادة     ، أجلــني إل٢٠٠٥ ــد أودعــت   .ي وق

 .املذكرة واملذكرة املضادة على النحو الواجب يف غضون األجلني احملددين
، حــددت احملكمــة، مراعــاة ألحكــام  ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١وبــأمر مــؤرخ  - ١٧٣ 

رفني ملـذكرة   أجـال إليـداع كـال الطـ    ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٥االتفاق اخلاص، تاريخ    
  . على النحو الواجب يف األجل احملدداملذكرتانوقد أودعت  .جوابية

، أبلـغ الطرفـان     ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣ويف رسالة مشتركة مؤرخـة       - ١٧٤ 
وقـررت احملكمـة     .احملكمة بأهنما اتفقا على أنه ال حاجة إىل تبادل مذكرات تعقيبية يف القـضية             

 . إىل املزيد من املرافعات وأن اإلجراءات اخلطية قد أغلقت بالتايلنفسها الحقا أنه ال حاجة
ــاريخ   - ١٧٥  ــاين ٦وحــددت احملكمــة ت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاح  ٢٠٠٧ن  موعــدا الفتت

 . اجللسات يف هذه القضية
 )رومانيا ضد أوكرانيا(احلدود البحرية يف البحر األسود تعيني  - ١٠ 

عــت رومانيــا طلبــا تقــيم مبوجبــه دعــوى  ، أود٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٦يف  - ١٧٦ 
إقامة خط حـدود حبـري وحيـد بـني الـدولتني يف البحـر       ”ضد أوكرانيا فيما يتعلق برتاع بشأن    

 .“اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكل منهماتعيني األسود، ومن مث 
ــه   - ١٧٧  ــها أن ــا يف طلب ــة مفاوضــات معقــدة ”وشــرحت روماني ، “يف أعقــاب عملي

، معاهـدة عالقـات تعـاون وحـسن جـوار،           ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٢عت هي وأوكرانيا، يف     وق
ودخــل  .وأبرمتـا اتفاقــا إضــافيا عــن طريـق تبــادل الرســائل بــني وزاريت اخلارجيـة لكــال البلــدين   

ومبوجــب هــذين االتفــاقني، . ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٢الــصكان معــا حيــز النفــاذ يف  
 لتعـيني  بينـهما، فـضال عـن اتفـاق          تنيعاهدة بشأن نظام حدود الدول    رام م التزمت الدولتان بإب  ”

ويف ذات الوقـت،     .“يف البحـر األسـود    ... اجلرف القاري واملنطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني       
املنـاطق املـذكورة أعـاله، وبـّين التـزام      تعيني نص االتفاق اإلضايف على املبادئ اليت ستنفذ يف      ”

 .“ن ُيحال إىل حمكمـة العـدل الدوليـة، رهنـا باسـتيفاء شـروط معينـة                البلدين بأن الرتاع ميكن أ    



A/62/4
 

07-45629 52 
 

ــة مفاوضــات ٢٤، ُعقــدت ٢٠٠٤ و ١٩٩٨وبــني عــامي   ــا،    . جول ــه، حــسب روماني ــد أن بي
ــتم التوصــل إىل     مل” ــائج، ومل ي ــق أي نت ــينيتتحق ــه  تع ــق علي ــة يف البحــر   ل متف ــاطق البحري لمن

ن أجـل حتاشـي إطالـة أمـد املناقـشات           مـ ”وقد عرضت رومانيا املسألة على احملكمة        .“األسود
 .“ال ميكن أن تؤدي إىل أي نتائج اأهن، من وجهة نظرها،  اتضحاليت

أن ترســم، وفقــا للقــانون الــدويل، وال ســيما ”وطلبــت رومانيــا مــن احملكمــة  - ١٧٨ 
 مـن االتفـاق اإلضـايف، خطـا وحيـدا للحـدود البحريـة بـني         ٤املعايري املنصوص عليهـا يف املـادة     

 .“القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكلتا الدولتني يف البحر األسوداجلرف 
مـن االتفـاق    ) ح (٤وإلقامة اختصاص احملكمـة، اسـتندت رومانيـا إىل املـادة             - ١٧٩ 

 :اإلضايف اليت تنص على ما يلي
إبـرام االتفـاق املـشار إليـه     ] املشار إليهـا أعـاله  [إذا مل حتدد هذه املفاوضات   ”  

ــصتني يف    بــش[أعــاله  أن تعــيني حــدود اجلــرف القــاري واملنطقــتني االقتــصاديتني اخلال
يف وقت زمين معقول، ال يتجاوز سـنتني مـن تـاريخ البـدء فيهـا، تتفـق                  ] البحر األسود 

حكومة رومانيا وحكومة أوكرانيا علـى أن حتـل حمكمـة العـدل الدوليـة التابعـة لألمـم                   
نطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني، بنـاء        املتحدة مشكلة تعيني حدود اجلرف القاري وامل      
 تنيعاهـدة املتعلقـة بنظـام حـدود الـدول         على طلب أي مـن الطـرفني، شـريطة دخـول امل           

حمكمـة العـدل الدوليـة أن تـأخر     ه إذا رأت بيـد أنـ   .بني رومانيـا وأوكرانيـا حيـز النفـاذ        
ف دخــول املعاهــدة املتعلقــة بنظــام حــدود الدولــة حيــز النفــاذ نــاتج عــن تقــصري الطــر   

بإمكاهنا النظر يف الطلب املتعلق بتعيني حـدود اجلـرف القـاري واملنطقـتني              إن  اآلخر، ف 
 .“االقتصاديتني اخلالصتني قبل دخول املعاهدة حيز النفاذ

من االتفـاق اإلضـايف     ) ح (٤وادعت رومانيا بأن الشرطني احملددين يف املادة         - ١٨٠ 
 بـني   تني وألن معاهـدة نظـام حـدود الـدول         ثريقد استوفيا ألن املفاوضـات جتـاوزت الـسنتني بكـ          

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٧رومانيا وأوكرانيا دخلت حيز النفاذ يف 
كما قدمت رومانيا يف طلبها حملة عامة عـن القـانون الـذي جيـب تطبيقـه مـن                    - ١٨١ 

 وكـذا باتفاقيـة   ١٩٩٧أجل حل النـزاع، واستشهدت بعدد من أحكام االتفـاق اإلضـايف لعـام            
، واليت تعد كل من أوكرانيـا       ١٩٨٢دة لقانون البحار املربمة يف خليج مونتيغو عام         األمم املتح 

 .ورومانيا طرفا فيها، إىل جانب صكوك أخرى تتعلق باملوضوع وتلزم البلدين
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٩وأودعت يف اآلجال احملددة مبوجب األمر املـؤرخ          - ١٨٢ 
 . ضادة مذكرة رومانيا ومذكرة أوكرانيا امل٢٠٠٤



A/62/4 
 

53 07-45629 
 

ــأمر مــؤرخ  - ١٨٣  ــه / حزيــران٣٠وب ــا بإيــداع  ٢٠٠٦يوني ، أذنــت احملكمــة لروماني
ــارخيي      ــددت تــ ــة وحــ ــذكرة تعقيبيــ ــداع مــ ــا بإيــ ــة، وألوكرانيــ ــذكرة جوابيــ ــانون ٢٢مــ  كــ

 . أجلـــني إليـــداع هـــاتني املـــذكرتني   ٢٠٠٧يونيـــه  / حزيـــران١٥ و ٢٠٠٦ديـــسمرب /األول
يونيـه  / حزيـران  ٨وبـأمر مـؤرخ      .األجـل احملـدد   وأودعت رومانيا مـذكرهتا اجلوابيـة يف غـضون          

يوليــه / متــوز٦، مــددت احملكمــة أجــل إيــداع رومانيــا ملــذكرهتا التعقيبيــة إىل تــاريخ        ٢٠٠٧
ــة يف غــضون األجــل املمــدد    .٢٠٠٧ ــذلك تكــون القــضية   .وقــد أودعــت املــذكرة التعقيبي وب

 .جاهزة لعقد جلسات بشأهنا
 )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( املرتبطة هبا الرتاع بشأن حقوق املالحة واحلقوق - ١١ 

، أودعــت كوســتاريكا طلبــا تقــيم بــه دعــوى  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٩يف  - ١٨٤ 
ضد نيكاراغوا بشأن نزاع يتعلق حبقـوق كوسـتاريكا املالحيـة واحلقـوق املرتبطـة هبـا علـى هنـر                    

 .سان خوان
] نيكــاراغو[وقــف تــصرف ’’وقالــت كوســتاريكا يف طلبــها إهنــا تــسعى إىل   - ١٨٥ 

الذي مينع املمارسة والتمتع احلرين والكاملني باحلقوق اليت متلكها كوسـتاريكا علـى هنـر سـان                 
مبوجـب اتفاقـات معينـة بينـها وبـني      ‘‘ خوان، كما مينع كوستاريكا من االضطالع مبـسؤولياهتا     

غوا أن وطلبت كوستاريكا إىل احملكمة أيضا حتديد اجلـرب الـذين يـتعني علـى نيكـارا               .نيكاراغوا
 - السـيما منـذ أواخـر التـسعينات          -نيكـاراغوا قـد فرضـت       ’’وادعت كوستاريكا أن     .تقدمه

، ‘‘عددا من القيود على املالحة اليت تقوم هبا سفن كوستاريكا وركاهبـا علـى هنـر سـان خـوان      
 بــني كوســتاريكا ١٨٥٨املوقعــة يف [للمــادة الــسادسة مــن معاهــدة احلــدود  ’’وذلــك انتــهاكا 

اليت متنح لنيكاراغوا السيادة على مياه هنر سان خـوان، ويعتـرف يف الوقـت ذاتـه                 ] ونيكاراغوا  
وتـدعي كوسـتاريكا أن هـذه احلقـوق قـد أكـدها وفـسرها قـرار                  .‘‘لكوستاريكا حبقوق مهمة  

 ٢٨حتكــيم صــادر عــن رئــيس الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الــسيد غروفــر كليفالنــد، يف          
اتفـاق  ’’، وكـذلك    ١٩١٦عدل بأمريكـا الوسـطى لعـام        ، وحكم حملكمة ال   ١٨٨٨مارس  /آذار

وتــدعي كوســتاريكا أيــضا أن  .‘‘]١٩٤٩لعــام [تكميلــي للمــادة الرابعــة مــن ميثــاق الــصداقة  
 . ‘‘هذه القيود تتسم بطابع مستمر’’

وإلقامة االختصاص، استظهرت كوستاريكا بإعالنات قبول الطـرفني لواليـة           - ١٨٦ 
كالـديرا   - من النظام األساسـي، وكـذا باتفـاق توفـار            ٣٦ادة   من امل  ٢احملكمة مبوجب الفقرة    
 مـن   ١كما استندت كوستاريكا إىل الفقـرة       . ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٦املوقع بني الطرفني يف     

ميثـاق  ’’ من النظام األساسي للمحكمة مبقتضى مفعول املـادة احلاديـة والـثالثني مـن                ٣٦املادة  
  .١٩٤٨ نيسان أبريل ١٣املؤرخ ‘‘ بوغوتا
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وقد أودعت كوستاريكا مذكرهتا وأودعـت نيكـاراغوا مـذكرهتا املـضادة يف              - ١٨٧ 
 . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩غضون اآلجال اليت حددها األمر املؤرخ 

وعمــال  .وطلبــت حكومــة كولومبيــا نــسخا مــن املــذكرات والوثــائق املرفقــة  - ١٨٨ 
حملكمـة عـدم االسـتجابة لـذلك الطلـب يف            من الئحة احملكمة، قررت ا     ٥٣ من املادة    ١بالفقرة  

 .ت اآلراء اليت أعربا عنهاع آراء الطرفني وراالوقت الراهن، بعد أن تأكدت من
 )األرجنتني ضد أوروغواي(طاحونتا اللباب على هنر أوروغواي  - ١٢ 

، أودعــت األرجنــتني طلبــا تقــيم بــه دعــوى ضــد       ٢٠٠٦مــايو / أيــار٤يف  - ١٨٩ 
ت أوروغـواي املزعومـة اللتزامـات تقـع علـى عاتقهـا مبوجـب النظـام                أوروغواي بشأن انتهاكا  

 ١٩٧٥فربايـر   / شـباط  ٢٦األساسي لنـهر أوروغـواي، وهـي معاهـدة وقعـت بـني الـدولتني يف                 
ـــ   ( ــاه ب ــا أدن ــشار إليه ــام   ’’وي ــشتركة   ) ‘‘١٩٧٥بالنظــام األساســي لع ــة امل ــشاء اآللي بغــرض إن

 مــن النــهر الــذي يــشكل حــدودا مــشتركة  الــضرورية لالنتفــاع األمثــل والرشــيد بــذلك اجلــزء 
 .بينهما

واهتمت األرجنتني يف طلبها حكومة أوروغواي بأهنا رخـصت انفراديـا ببنـاء           - ١٩٠ 
طاحونيت لباب على هنـر أوروغـواي دون أن تتقيـد بـاإلجراءات اإلجباريـة لإلشـعار والتـشاور                   

لبــاب هــاتني تــشكالن وتــدعي األرجنــتني أن طــاحونيت ال .املــسبقني مبوجــب النظــام األساســي
تسببا لألرجنـتني يف ضـرر     تفسدا نوعية مياه النهر و    تخطرا حمدقا بالنهر وبيئته، ومن شأهنما أن        

  .عابر للحدود ذي شأن
وتــستند األرجنــتني، يف إقامتــها الختــصاص احملكمــة، إىل الفقــرة األوىل مــن     - ١٩١ 

جيـوز ألي طـرف أن حييـل إىل          اليت تـنص علـى أنـه         ١٩٧٥ من النظام األساسي لعام      ٦٠املادة  
 .لنظام األساسي تتعذر تسويته باملفاوضات املباشرةا أي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق احملكمة

ــت        - ١٩٢  ــضاه طلب ــة مبقت ــدابري حتفظي ــتني بطلــب لإلشــارة بت وأشــفع طلــب األرجن
 البنـاء   األرجنتني توجيه أمـر إىل أوروغـواي بتعليـق التـرخيص ببنـاء الطـاحونتني وكافـة أعمـال                  

ريثما تصدر احملكمة قرارا هنائيا، والتعاون مع األرجنتني بغية محايـة و صـون البيئـة املائيـة لنـهر                    
أوروغواي، وكـذا االمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء انفـرادي آخـر فيمـا يتعلـق ببنـاء الطـاحونتني                     

ه الـرتاع   تفاقم مع ي، واالمتناع عن أي إجراء آخر قد        ١٩٧٥يتعارض مع النظام األساسي لعام      
 .أو تستعصي به تسويته

 ٩ و   ٨وعقدت جلسات علنية بـشأن طلـب اإلشـارة بالتـدابري التحفظيـة يف                - ١٩٣ 
، تال رئـيس احملكمـة يف جلـسة علنيـة، أمـرا             ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣، ويف   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
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ب مبوجبه احملكمة أن الظروف، كما تبدو للمحكمـة يف الوقـت الـراهن، ال تـستوج               استنتجت  
  . من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

ــاين ٢٩ويف  - ١٩٤  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا    ٢٠٠٦ن ــدورها طلب ــواي ب ــدمت أوروغ ، ق
، قامـت جمموعـات   ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٠لإلشارة بتدابري حتفظية بدعوى أنه، منذ       

، وأن هذا العمل يتسبب هلـا       ‘‘جسر دويل حيوي  ’’حاصرة  منظمة من املواطنني األرجنتينيني مب    
ويف ختـام طلبـها،    .إلهنـاء احلـصار   يف أضرار اقتصادية كبرية وأن األرجنتني مل تتخذ أي إجراء      
كافة اإلجراءات املعقولة واملالئمـة     ’’التمست أوروغواي من احملكمة أن تأمر األرجنتني باختاذ         

أوروغواي األرجنـتني، مبـا فيـه إهنـاء حماصـرة اجلـسور والطـرق        ملنع وإهناء عرقلة املرور بني  ... 
عن أي إجراء من شأنه أن يفاقم الـرتاع أو يوسـع نطاقـه أو جيعـل                 ”؛ واالمتناع   ‘‘بني الدولتني 

س حبقــوق أي إجــراء آخــر مــن شــأنه أن ميــ’’؛ واالمتنــاع أخــريا عــن ‘‘تــسويته أكثــر استعــصاء
وعقدت جلسات علنية بشأن طلـب اإلشـارة بالتـدابري           .‘‘أوروغواي املنازع فيها أمام احملكمة    

، ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣، ويف   ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ و ١٨التحفظية يف   
 يف هلـا تال رئيس احملكمة يف جلسة علنية، أمرا قضت مبوجبه احملكمة بأن الظروف، كمـا تبـدو       

 من النظـام األساسـي واإلشـارة      ٤١الوقت الراهن، ال تستوجب ممارسة سلطتها مبوجب املادة         
  .بتدابري حتفظية

ــضادة       - ١٩٥  ــذكرهتا املـ ــواي مـ ــت أوروغـ ــذكرهتا وأودعـ ــتني مـ ــت األرجنـ وأودعـ
ــه /متــوز٢٠( ــه / متــوز١٣يف غــضون اآلجــال احملــددة مبوجــب األمــر املــؤرخ    ) ٢٠٠٧يولي يولي

٢٠٠٦ . 
 ).د فرنساجيبويت ض ( اجلنائياجملالبعض مسائل املساعدة املتبادلة يف  - ١٣ 

، أودعــت مجهوريــة جيبــويت طلبــا تقــيم بــه ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين٩يف  - ١٩٦ 
رفض السلطات احلكوميـة والقـضائية الفرنـسية تنفيـذ إنابـة قـضائية              ’’دعوى ضد فرنسا بشأن     

دوليــة تتعلــق بنقــل ملــف حتقيــق يف قــضية مرفوعــة ضــد جمهــول بــشأن قتــل برنــار بوريــل إىل      
وتـدعي جيبـويت أن هـذا الـرفض يـشكل انتـهاكا اللتزامـات                .‘‘ جيبـويت  السلطات القضائية يف  

يونيـه  / حزيـران  ٢٧فرنسا الدولية مبوجب معاهـدة الـصداقة والتعـاون املوقعـة بـني الـدولتني يف                 
 ٢٧ واتفاقيــة املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة بــني فرنــسا وجيبــويت، املؤرخــة         ١٩٧٧
يبويت يف طلبها أن فرنسا، باسـتدعائها للـشهادة مـواطنني           كما تدعي ج  . ١٩٨٦سبتمرب  /أيلول

] ممـثلني قانونيـا   [ بـصفتهم شـهودا مـؤازرين        ، مبن فيهم رئـيس الدولـة      ،حمميني دوليا من جيبويت   
فيما يتـصل بـشكاية جنائيـة تتعلـق حبمـل الـشهود علـى اإلدالء بـشهادة الـزور ضـد جمهـول يف                         
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 على شخص وحرية وكرامة األشـخاص املتمـتعني         قضية بوريل، انتهكت التزامها مبنع االعتداء     
 .بتلك احلماية

وتذكر مجهورية جيبويت يف طلبها أهنا تعتزم أن تقيم اختصاص احملكمـة علـى              - ١٩٧ 
واثقـة مـن أن اجلمهوريـة الفرنـسية         ’’ مـن الئحـة احملكمـة وهـي          ٣٨ من املـادة     ٥أساس الفقرة   

 املــادة، أحيــل طلــب  لــكووفقــا لت .‘‘ســتوافق علــى اختــصاص احملكمــة للبــت يف هــذا الــرتاع   
 .مجهورية جيبويت إىل احلكومة الفرنسية

، أوضـحت اجلمهوريـة الفرنـسية       ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٥ويف رسالة مؤرخـة      - ١٩٨ 
 وبناء علـى تلـك    ٣٨ من املادة    ٥تقبل اختصاص احملكمة بالنظر يف الطلب عمال بالفقرة         ’’أهنا  

قــة إدراج القــضية يف جــدول احملكمــة والــشروع يف وقــد أتاحــت هــذه املواف .‘‘الفقــرة وحــدها
 .اإلجراءات

، حـددت احملكمـة أجـل تقـدمي     ٢٠٠٦نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٥وبأمر مؤرخ    - ١٩٩ 
ــذكرة مــضادة     ــسا مل ــويت ملــذكرة وأجــل تقــدمي فرن ــذكرتان يف األجلــني    .جيب ــد أودعــت امل وق

 .احملددين
 

 تعديل التوجيهات اإلجرائية واعتمادها - باء 
يف إطــار االســتعراض اجلــاري إلجــراءات احملكمــة وأســاليب عملــها، نقحــت  - ٢٠٠ 

احملكمة التوجيهني اإلجـرائيني التاسـع واحلـادي عـشر واعتمـدت تـوجيهني إجـرائيني جديـدين                  
وجيــدر . ٢٠٠٦مهــا التوجيهــان اإلجرائيــان التاســع مكــررا والتاســع مكــررا ثانيــا يف هنايــة عــام 

، ٢٠٠١أكتـوبر   /رائية اليت اعتمدت ألول مـرة يف تـشرين األول         باملالحظة أن التوجيهات اإلج   
 . ال تنطوي على أي حتوير لالئحة احملكمة، بل هي إضافة إليها

بصيغتها املعدلة من التوجيـه اإلجرائـي التاسـع التـذكري            ٢والقصد من الفقرة     - ٢٠١ 
ة، مبــا يف ذلــك بــأن الطــرف الراغــب يف اإلدالء بوثــائق جديــدة بعــد إغــالق اإلجــراءات اخلطيــ 

 مـن   ٥٦ مـن املـادة      ٢ و   ١املرافعات الـشفوية، ال بـد وأن يتبـع اإلجـراءات املبينـة يف الفقـرتني                 
 .٥٦ مـن املـادة      ٣ إىل   ١الئحة احملكمـة؛ ويكمـل التوجيـه اإلجرائـي التاسـع أحكـام الفقـرات                

 ٤التاسـع مكـررا إرشـادات لألطـراف بـشأن حقهـم مبوجـب الفقـرة          ويقدم التوجيه اإلجرائـي   
 مــن الالئحــة يف أن حييلــوا أثنــاء املرافعــات الــشفوية إىل حمتويــات وثيقــة تــشكل  ٥٦مــن املــادة 

ويقدم التوجيه اإلجرائي التاسع مكررا ثانيـا        - ‘‘ من مطبوع ميكن احلصول عليه بيسر      ءاجز’’
 خـالل  القـضاة ملفـات الوثـائق تـوفريا للمـشقة علـى      ’’إرشادات إضافية لألطراف بشأن إعداد   
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ويف التوجيـه اإلجرائـي احلـادي عـشر، حـذفت اجلملـة األوىل مـن الـنص                   .‘‘عات الشفوية املراف
 .السابق

وترد أدنـاه النـصوص الكاملـة للتـوجيهني اإلجـرائيني التاسـع واحلـادي عـشر                  - ٢٠٢ 
 :والتوجيهني اإلجرائيني اجلديدين التاسع مكررا والتاسع مكررا ثانيا

 التوجيه اإلجرائي التاسع’’  
ينبغــي أن يكــف أطــراف الــدعوى املعروضــة علــى احملكمــة عــن تقــدمي وثــائق    - ١” 

 .جديدة بعد اختتام املرافعات اخلطية
غري أن الطرف الراغب يف تقدمي وثيقة جديدة بعد اختتـام املرافعـات اخلطيـة،                - ٢” 

،  مــن الالئحــة٥٦ مــن املــادة ٢ و ١مبــا يف ذلــك خــالل املرافعــات الــشفوية، عمــال بــالفقرتني 
ب عليه أن يشرح السبب الـذي جيعلـه يـرى ضـرورة إدراج الوثيقـة يف ملـف القـضية ويـبني                       جي

 .األسباب اليت حالت دون اإلدالء بالوثيقة يف مرحلة مبكرة
ــاإلدالء بالوثيقــة       - ٣”  ــأذن احملكمــة ب ــة الطــرف اآلخــر، ال ت ــة عــدم موافق ويف حال

إذا بـدا للمحكمـة أن اإلدالء بالوثيقـة         اجلديدة إال يف ظروف اسـتثنائية، إذا اعتربهتـا ضـرورية و           
 . له ما يربرهيف هذه املرحلة من اإلجراءات

 مــن الئحــة ٥٦وإذا أضــيفت وثيقــة جديــدة إىل ملــف القــضية مبوجــب املــادة   - ٤” 
احملكمة، فإن الطرف اآلخر، عند التعليق عليها، سيقتـصر يف تقـدمي أي وثـائق أخـرى علـى مـا             

 .“اته على ما تتضمنه هذه الوثيقة اجلديدةهو ضروري وذو صلة قطعا بتعليق
 التوجيه اإلجرائي التاسع مكررا

 مــن الئحــة احملكمــة علــى حنــو يقــوض   ٥٦ مــن املــادة ٤ال يلجــأ إىل الفقــرة  - ١” 
القاعدة العامة اليت تفيد بأن مجيع الوثائق املؤيدة الدعاءات طرف من األطراف جيب أن ترفـق                

 . من الئحة احملكمة٥٦ من املادة ٢ و١فقا للفقرتني مبرافعاته اخلطية أو يدىل هبا و
 كانــت احملكمــة تقــرر، يف ســياق قــضية معينــة، مــا إذا كانــت وثيقــة مــن  لــئنو - ٢” 

 من الئحة احملكمة، ميكن اعتبارها وثيقة تـشكل         ٥٦ من املادة    ٤الوثائق املشار إليها يف الفقرة      
تــود أن توضــح لألطــراف وجــوب  ، فإهنــا ‘‘ مــن مطبــوع ميكــن احلــصول عليــه بيــسر  اجــزء’’

 . استيفاء املعيارين التاليني عند تطبيق ذلك احلكم
. أي أن تكـون متاحـة للعمـوم   ‘‘  مـن مطبـوع  جـزء ’’أوال، أن تشكل الوثيقـة    ‘١’ 

، أو شــكل  )ورقيــة أو إلكترونيــة  (أي صــيغة  وميكــن أن يكــون املطبــوع يف  
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ــروينمــادي أو ( ــشورات علــى اإلنترنــت  إلكت ــل املن أو أي واســطة ) ، مــن قبي
 ). واسطة ورقية أو رقمية أو غريها من الوسائط(بيانات 

باالسـتناد إىل   ‘‘ ميكن احلـصول عليـه بيـسر      ’’ شرط كون املطبوع     يقاسثانيا،   ‘٢’ 
وهكــذا ينبغــي أن يكــون  . إمكانيــة إتاحتــه للمحكمــة وكــذا للطــرف اآلخــر  

، الـرمسيتني ة لغـيت احملكمـ  املطبوع أو األجزاء ذات الصلة منـه متاحـة بلغـة مـن              
ــة قــصرية       ــرة زمني ــوع يف فت وينبغــي أن يكــون باإلمكــان االطــالع علــى املطب

وهــذا يعــىن أن الطــرف الراغــب يف اإلحالــة خــالل املرافعــة    .بــصورة معقولــة
ــيت احملكمــة          ــن لغ ــة م ــاح بلغ ــوع غــري مت ــدة يف مطب ــة جدي ــشفوية إىل وثيق ال

 هـاتني اللغـتني مـشهود       الرمسيتني ينبغي أن يديل بترمجة لتلك الوثيقة بلغـة مـن          
 .بدقتها

وإلثبات ما إذا كانت وثيقة من الوثـائق تـشكل مطبوعـا ميكـن احلـصول عليـه                   - ٣” 
 أعاله ولـضمان سـالمة إدارة العمليـة القـضائية، ينبغـي أن يـورد الطـرف،                  ٢بيسر طبقا للفقرة    

ة، املرجـع   مـن الئحـة احملكمـ   ٥٦ مـن املـادة     ٤عند إحالتـه إىل حمتويـات وثيقـة مبوجـب الفقـرة             
مـن قبيـل    (الضروري لتيسري سرعة االطالع علـى الوثيقـة، مـا مل يكـن مـصدر الوثيقـة معروفـا                    

وثــائق األمــم املتحــدة، وجمموعــات املعاهــدات الدوليــة، وأمهــات الكتــب يف القــانون الــدويل،   
 ).واألعمال املرجعية املستقرة وما إىل ذلك

لى إحالة الطرف اآلخر إىل وثيقـة       وإذا اعترض طرف خالل املرافعة الشفوية ع       - ٤” 
 .يف املسألةاحملكمة تبت  فإن من الئحة احملكمة، ٥٦ من املادة ٤مبوجب الفقرة 

 مــن مطبــوع اوإذا أحــال طــرف خــالل مرافعــة شــفوية إىل وثيقــة تــشكل جــزء - ٥” 
 .“ميكن احلصول عليه بيسر، فإن الطرف اآلخر تتاح له فرصة التعليق عليها

 ئي التاسع مكررا ثانياالتوجيه اإلجرا’’
وقــد الحظــت احملكمــة ممارســة األطــراف يف إعــداد ملفــات الوثــائق تــوفريا   ”  

وتدعو احملكمة األطراف إىل االعتـدال       .للمشقة على القضاة خالل املرافعات الشفوية     
ــشري إىل ضــرورة    ــصدد وت ــذا ال ــائق يف ه ــاض وفقــا    اإلدالء بالوث ــف ق ــة يف مل  املدرج

 . من الئحة احملكمـة    ٥٦ من املادة    ٢ و   ١ألساسي أو الفقرتني     من النظام ا   ٤٣ للمادة
جيوز إدراج وثائق أخرى يف امللف عدا أي وثيقة تشكل جزءا من املطبـوع الـذي               وال

 التاسـع مكـررا وبالـشروط احملـددة         ئـي وفقـا للتوجيـه اإلجرا     ميكن احلصول عليـه بيـسر     
 اخلطيـة أو    للمذكراتمرفق  وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يبني األطراف من أي           .فيه
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 مــن الالئحــة أخــذت ٥٦ مــن املــادة ٢ و١مــن أي وثيقــة أديل هبــا مبوجــب الفقــرتني  
 .“الوثائق املدرجة يف ملف قاض من القضاة

 التوجيه اإلجرائي احلادي عشر
ينبغــي أن يقتــصر األطــراف يف املرافعــات الــشفوية بــشأن طلبــات اإلشــارة    ”  

ــا هــو ذو صــ     ــى م ــة عل ــدابري حتفظي ــى النحــو     بت ــة عل ــدابري حتفظي ــايري اإلشــارة بت لة مبع
وينبغـي   .املنصوص عليه يف النظام األساسي للمحكمة والئحتـها واجتـهادها القـضائي    

 .‘‘ يف جوهر الدعوى بقدر يتجاوز ما هو ضروري قطعا هلذه الغايةختوضأال 
 
 الذكرى السنوية الستون للمحكمة -سادسا  

ــة ل   - ٢٠٣  ــة العامـ ــدت اجلمعيـ ــدة، يف  اعتمـ ــم املتحـ ــانون األول٤ألمـ ــسمرب / كـ ديـ
االحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية ’’ املعنـــون  ٦١/٣٧، القـــرار ٦٤، يف جلـــستها العامـــة ٢٠٠٦

 .وقد اقترحت اللجنة السادسة هذا القرار .‘‘الستني حملكمة العدل الدولية
 .٦١/٣٧ويرد أدناه نص القرار  - ٢٠٤ 
 إن اجلمعية العامة’’ 
 من ميثاق األمم املتحـدة، يفـض       ٢ من املادة    ٣ أنه عمال بالفقرة     هاإذ تضع يف اعتبار    

مجيع األعضاء منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية، على وجه ال جيعـل الـسلم واألمـن والعـدل      
 على الصعيد الدويل عرضة للخطر،

 إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــات الوديـــة وإذ تأخـــذ يف احلـــسبان 
نازعـات  ، وإعالن مـانيال بـشأن تـسوية امل        )٩(اون فيما بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة       والتع

 ،)١٠(الدولية بالوسائل السلمية
 إىل التقيــد عامليــا بــسيادة القــانون وتطبيقهــا علــى الــصعيدين الــوطين وإذ تقــر باحلاجــة 

 والدويل على السواء،
از القـضائي الرئيـسي لألمـم املتحـدة،      إىل أن حمكمة العدل الدولية هي اجلهـ    وإذ تشري  

 وإذ تؤكد من جديد سلطة احملكمة واستقالليتها،

__________ 
 .، املرفق)٢٥ -د  (٢٦٢٥القرار  )٩( 
 .، املرفق٣٧/١٠القرار  )١٠( 
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 يوافق الذكرى السنوية الستني للجلسة االفتتاحية حملكمـة         ٢٠٠٦ أن عام    وإذ تالحظ  
 العدل الدولية،

 املناســـبة االحتفاليـــة اخلاصـــة الـــيت نظمـــت يف الهـــاي يف  وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير 
  إلحياء تلك الذكرى السنوية،٢٠٠٦أبريل /نيسان

 رمسيا على حمكمة العدل الدولية نظرا إىل الدور املهم الذي اضطلعت به             تثين - ١ 
يف تسوية املنازعات بني الدول على مدى السنوات الـستني املاضـية، بـصفتها اجلهـاز القـضائي                  

 الرئيسي لألمم املتحدة، وتعترف مبا ألعماهلا من قيمة؛
رها للمحكمة نظرا إىل التـدابري الـيت اختـذهتا لكـي تنـهض بعـبء                عن تقدي تعرب   - ٢ 

 عملها املتزايد بأقصى قدر من الكفاءة؛
 استـصواب إجيـاد سـبل ووسـائل عمليـة لتعزيـز احملكمـة، علـى أن تراعـي،                    تؤكد - ٣ 

 بوجه خاص، االحتياجات الناشئة عن عبء العمل املوكول إليها؛
ــشجع - ٤  ــى مواصــلة النظــر يف  ت ــدول عل ــة بالوســائل املتاحــة    ال  اللجــوء إىل احملكم

مبوجب نظامها األساسي، وهتيب بالدول الـيت مل تنظـر بعـد يف قبـول اختـصاص احملكمـة وفقـا                     
 لنظامها األساسي أن تفعل ذلك؛

 بالــدول أن تنظــر يف ســبل تعزيــز عمــل احملكمــة، بوســائل مــن بينــها تقــدمي هتيـب  - ٥ 
ني العام االسـتئماين ملـساعدة الـدول علـى تـسوية            الدعم، على أساس طوعي، إىل صندوق األم      

املنازعات عن طريق حمكمة العدل الدوليـة، وذلـك لـتمكني الـصندوق مـن االسـتمرار ولتعزيـز           
 الدعم الذي يوفره للبلدان اليت تعرض منازعاهتا على احملكمة؛

 أمهية تعزيز عمل حمكمة العدل الدولية وحتث على مواصـلة بـذل اجلهـود،          تؤكد - ٦ 
بالوسائل املتاحة، لتشجيع التوعية العامة عـن طريـق تـدريس أنـشطة احملكمـة يف جمـال التـسوية                    
الــسلمية للمنازعــات، نظــرا إىل مهامهــا القــضائية واالستــشارية معــا، ودراســة تلــك األنــشطة    

 .ونشرها على نطاق أوسع
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 الزيارات -سابعا  
 

 زيارة األمني العام لألمم املتحدة -ألف  
ــام - ٢٠٥  ــان كــي      ق ــسيد ب ــم املتحــدة، ال ــام لألم ــارة  - ســعادة األمــني الع ــون بزي  م

  معهــمتبــادل وورحــب بــه رئــيس احملكمــة وأعــضاؤها  .٢٠٠٧فربايــر / شــباط١للمحكمــة يف 
 .يف قاعة مداوالت احملكمةاآلراء يف جلسة خاصة 

 الزيارات الرمسية لرؤساء الدول -باء  
  صاحيب اجلاللة ملك وملكة األردنةزيار  

 صاحيب اجلاللـة ملـك   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١استقبلت احملكمة يف     - ٢٠٦ 
ويف جلـــسة رمسيـــة عقـــدت يف قاعـــة العـــدل الكـــربى   .ادن عبـــد اهللا الثـــاين وامللكـــة رانيـــاألر

وحضرها السلك الدبلوماسي وممثلو الـسلطات اهلولنديـة، وشـىت املؤسـسات الدوليـة األخـرى                
 . رئيسة احملكمة خطابا رد عليه ملك األردناليت يوجد مقرها بالهاي، ألقت

األردن، على مر تارخيه قد دأب علـى التعـاون          ’’والحظت الرئيسة هيغرت أن      - ٢٠٧ 
مع الدول األخرى يف إطار املؤسسات الدويل، سـواء علـى املـستوى العـاملي أو علـى املـستوى                    

وق اإلنـسان الـيت ختـول     والحظت أن اململكة اهلامشية طرف يف شىت معاهدات حق         .‘‘اإلقليمي
ـــ      ــا أو تفــسريها، وذكــرت ب ــة بتطبيقه ــسوية املنازعــات املتعلق ــصاص ت ــدور ’’للمحكمــة اخت ال

باآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن     الـذي قـام بـه األردن خـالل إجـراءات الفتـوى املتعلقـة         ‘‘ النشيط
الثـاين علـى    كمـا أشـادت بتـصميم امللـك عبـد اهللا             .تشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة        

 ‘‘جهــود األردن القدميــة العهــد مــن أجــل تعزيــز عمليــة الــسالم يف الــشرق األوســط’’مواصــلة 
ملا تبذله من جهود حثيثة للـذود عـن حقـوق الطفـل واملـرأة يف                 ’’ابامللكة راني كذلك  أشادت  و

وأضـافت الرئيـسة قوهلـا إن زيـارة ملـك وملكـة اململكـة اهلامشيـة                  .‘‘األردن وعلى نطاق عاملي   
 .بالعــدل واحلريــة والتفــاهم بــني األمــم  ] جلاللتيهمــا[تعكــس االلتــزام الشخــصي  ’’للمحكمــة 

 .‘‘وتشجعنا على إجناز مهمتنا
ويف معرض رده، قال امللـك عبـد اهللا الثـاين إن مهمـة احملكمـة هـي أن تتـوىل                      - ٢٠٨ 
، ‘‘ا العـاملي   أوثـق صـلة بعـصرن      نيكو...نظاما قانونيا دوليا يف خدمة العدل والسالم      ’’بالرعاية  

لألثــر العــاملي للــرتاع اإلقليمــي، والنطــاق العــاملي للــصدمات والتوجهــات االقتــصادية    ’’نظــرا 
وتنقالت الناس واألفكار بني املنـاطق، وواقـع املـشاكل البيئيـة والـشواغل الـصحية الـيت تـشمل                    

كمــة ويف معــرض اإلشــارة إىل احلالــة يف الــشرق األوســط، قــال امللــك إن فتــوى حم  .‘‘املعمــور
منظـورا قانونيـا    ... ألول مـرة يف تـاريخ هـذا الـرتاع املريـر             ’’العدل يف قضية اجلدار قد وفرت       
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ربز الظلـم العميـق الـذي مـا فتـئ يعـاين منـه الـشعب                 تـ ففتـوى احملكمـة     ’’ .‘‘ هلـذا الـرتاع    رصينا
ا إنه ال ميكن أن يكون مثـة سـالم دائـم إال إذا رفـع هـذ           ’’ وأضاف قائال    .الفلسطيين منذ عقود  

إن هـذه حقيقـة     ’’:واختـتم امللـك عبـد الثـاين قـائال            .‘‘الظلم، بتوافق تام مـع الـشرعية الدوليـة        
فالــسلم واالحتــرام بــني األمــم يتوقفــان علــى الثقــة، والثقــة تتوقــف علــى توقــع إحقــاق    :قدميــة
 .‘‘وإين أتعهد بأن يقدم األردن دعمه املتواصل .العدل

 ربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةزيارة جاللة ملكة اململكة املتحدة ل  
قامت جاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                - ٢٠٩ 

ورحبــت جباللتــها  .٢٠٠٧فربايــر / شــباط٥وآيرلنــدا الــشمالية بزيــارة خاصــة ملقــر احملكمــة يف 
 .قصريارئيسة احملكمة وأعضاؤها، إىل جانب أزواجهم، وتبادلت معهم حديثا 

كما قدم للملكة كبار ممثلي املنظمات الدولية اليت يوجـد مقرهـا يف الهـاي،               - ٢١٠ 
مث تفقدت جاللتـها     .وكذلك بعض سفراء الدول أعضاء الكومنولث اليت تعد امللكة رئيسة هلا          

 اســتقبال يف فــلواختتمــت الزيــارة حب .قــصر الــسالم، والتقــت بعــدد مــن مــوظفي قلــم احملكمــة
 . لقت خالله رئيسة احملكمة كلمة تقديرمطعم القضاة أ

 
 زيارات أخرى -جيم  

كـذلك   خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، اسـتقبل رئـيس احملكمـة وأعـضاؤها و                - ٢١١ 
رئيس قلم احملكمة وموظفو قلم احملكمة عددا كبريا مـن الـزوار، مـن بينـهم أعـضاء حكومـات                     

ــة ورؤســاء وأعــضاء هيئــات قــضا    ئية ومــسؤولون آخــرون رفيعــو  ودبلوماســيون ووفــود برملاني
 .املستوى
 وكان مثة توجه ملحوظ متثـل يف طلبـات وردت مـن حمـاكم وطنيـة وإقليميـة                   - ٢١٢ 

ــنقض       ــها علــى األخــص حمكمــة ال ــادل األفكــار واآلراء، ومن ــارة احملكمــة لتب ــتمس زي ــدة تل رائ
مـات  وشـرعت احملكمـة مـن جهتـها يف تبـادل إلكتـروين للمعلو       .الفرنسية وحمـاكم الكومنولـث    

 .ذات الصلة مع طائفة من احملاكم واهليئات القضائية األخرى
ــارات قامــت هبــا جمموعــات مــن البــاحثني واألكــادمييني     - ٢١٣   كمــا كانــت مثــة زي

 .ورجال القانون وغريهم
 

 خطب عن أعمال احملكمة -ثامنا  
كلمـة  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ألقت رئيسة احملكمة، القاضية هينغرت،           - ٢١٤ 

 .T.M.C(ســي أســري . إم. يف احلفــل الرمســي الــذي خيلــد الــذكرى الــسنوية األربعــني ملعهــد ت
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Asser Institute (  يف الهــاي، وكــذلك كلمــة يف حفــل الــذكرى الــسنوية العاشــرة للمحكمــة
  .الدولية لقانون البحار يف هامبورغ

 ٤١عامــة ، ألقــت كلمــة يف اجللــسة ال٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٦ويف  - ٢١٥ 
 ٢٧ويف   .للدورة احلاديـة والـستني للجمعيـة العامـة مبناسـبة عـرض التقريـر الـسنوي للمحكمـة                  

، ألقت أيضا كلمة يف اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة ودعيـت               ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
 .إللقاء كلمة أمام جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف اجتماع خاص

 ةية هــيغرت أيــضا كلمــة أمــام املنظمــ ويــورك، ألقــت القاضــوأثنــاء وجودهــا بني - ٢١٦ 
، وألقــت ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٠األفريقيــة يف  -االستــشارية القانونيــة اآلســيوية   

 يف اجتمـــاع املستـــشارين القـــانونيني لـــوزارات ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٣خطابـــا يف 
  .اخلارجية
يـــسة هـــيغرت ببيـــان للـــصحافة يف  الرئت، أدلـــ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط٢٦ويف  - ٢١٧ 

ــادة   أعقــاب تــالوة حكــم احملكمــة الــصادر يف القــضية املتعلقــة    بتطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلب
؛ والغـرض مـن هـذا       )البوسـنة واهلرسـك ضـد صـربيا واجلبـل األسـود           (اجلماعية واملعاقبة عليهـا     

  .البيان هو إيراد تعليق توضيحي بشأن حكم احملكمة
ــسا٦ويف  - ٢١٨  ــل /ن نيـ ــ٢٠٠٧أبريـ ــست، ألقـ ــسة   ة رئيـ ــة يف اجللـ ــة كلمـ  احملكمـ

ويف األسبوع التايل، ألقـت القاضـية        .االفتتاحية للجمعية اآلسيوية للقانون الدويل يف سنغافورة      
ــا      ــان، مب ــن احملاضــرات يف الياب ــسلة م ــيغرت سل ــم املتحــدة وجامعتــ   ه ــة األم ــا جامع ــو افيه  كيوت

 .وهريوشيما
ــران٤ويف  - ٢١٩  ــه / حزي ــة، أبنــت فيهــا    ، عقــدت احملكمــة ٢٠٠٧يوني جلــسة رمسي

الرئيسة السيد كيبا مباي، القاضي السابق ونائب رئـيس احملكمـة الـذي وافتـه املنيـة يف كـانون                    
  .٢٠٠٧يناير /الثاين

، ألقــت الرئيــسة كلمــة يف أعــضاء جلنــة القــانون  ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٠ويف  - ٢٢٠ 
 .الدويل يف جنيف

 
  ووثائقها وموقعها على شبكة االنترنتمنشورات احملكمة -اسعا ت 

توزع منـشورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول                      - ٢٢١ 
وتنظم بيع هذه املنشورات غالبا أقسام البيـع         .أمامها، وعلى مكتبات القانون الكربى يف العامل      

ــورك وجنيــف     ــم املتحــدة يف نيوي ــة لألم ــة العام ــسويق باألمان ــوزع .والت ــة هبــذه   وت  قائمــة جماني
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 ٢٠٠٧وستنـشر يف هنايـة عـام         .بـاللغتني االنكليزيـة والفرنـسية     ) وقائمة بأسـعارها  (املنشورات  
 .نسخة منقحة ومستكملة من القائمة

وتتــألف منــشورات احملكمــة مــن عــدة جمموعــات تــصدر ثــالث منــها ســنويا   - ٢٢٢ 
 Reports of Judgements, Advisory Opinions(“ تقـارير األحكـام والفتـاوى واألوامـر    ” :هـي 

and Orders) (اليت حتمـل طبعتـها   (“ احلولية”، و)وتنشر يف كراسات مستقلة وكمجلد واحد
ووقـت   .لألعمـال والوثـائق ذات الـصلة باحملكمـة        “ ببليوغرافيـا ”و  ) Annuaire :الفرنسية اسم 

 قــد ٢٠٠٦لعــام ‘‘ Reports التقــارير’’إعــداد هــذا التقريــر، كانــت الكراســات يف سلــسلة      
وستـصدر جملـدات     . فهي يف مراحل خمتلفة مـن اإلصـدار        ٢٠٠٧أما تلك املتعلقة بعام      .طبعت

مبجــرد (I.C.J Reports)  ٢٠٠٦  و٢٠٠٥  و٢٠٠٤تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لــسنوات 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لـسنوات   (I.C.J Yearbooks)دوليـة  لأما حولية حمكمة العـدل ا  .طبع الفهارس

ــا     .يــد اإلعــداد  فهــي ق٢٠٠٦-٢٠٠٥و  ــرة قيــد االســتعراض بيبليوغرافي ونــشرت خــالل الفت
 .٥٣رقم  (I.C.J Bibliography)حمكمة العدل الدولية 

وتعد احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملستندات إقامة الـدعاوى يف قـضية               - ٢٢٣ 
وكــذلك طلبــات إصــدار   ) طلبــات إقامــة الــدعاوى، واالتفاقــات اخلاصــة    (معروضــة عليهــا  

وخالل الفترة قيد االستعراض، تلقت احملكمة طلبا واحـدا يف القـضية املتعلقـة بـبعض                .تاوىالف
  .، وقد طبع)جيبويت ضد فرنسا (اجملال اجلنائيمسائل املساعدة املتبادلة يف 

بعـد  ) بالـشكل الـذي قدمتـه هبـا األطـراف         (وتنشر احملكمة وثـائق كـل قـضية          - ٢٢٤ 
 ,Pleadings“ املذكرات واملرافعات الـشفوية والوثائـــــق  ”انتهاء إجراءات الدعوى يف سلسلة 

Oral Arguments, Docments.     وال تنشر يف الوقــــت الــــراهن إال بـصــــورة اسـتثنائية مرفقـات
املـذكرات واملراســالت املتعلقــة بالقـضايا، وذلــك بالقــدر الــالزم لفهـم القــرارات الــيت تتخــذها    

  .ئق من هذه السلسلة يف مراحل شىت من اإلصدارحاليا عدة وثا وتوجد .احملكمة
 Acts and(“ النـصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة     ”وضـمن جمموعـة    - ٢٢٥ 

Documents concerning the Organization of the Court(    تنشر احملكمة أيـضا الـصكوك الـيت ،
 ٦ديـدة رقـم     اجلطبعـة   الراض  وقـد نـشرت يف الفتـرة قيـد االسـتع           .تنظم سري أعماهلا وممارساهتا   

وتتوافر طبعـة جديـدة      .اليت استكملت متاما ومشلت التوجيهات اإلجرائية اليت اعتمدهتا احملكمة        
ديـسمرب  / كـانون األول   ٥مستنسخة لالئحة احملكمة باالنكليزية والفرنسية، بصيغتها املعدلة يف         

ــبانية واألمل      .٢٠٠٠ ــة لالئحــة باإلس ــوافر ترمجــات غــري رمسي ــا تت ــصينية   كم ــة والروســية وال اني
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥بدون تعديالت (والعربية 
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وتوزع احملكمة نشرات صحفية وملخـصات ألحكامهـا وورقـات معلومـات             - ٢٢٦ 
 وأســاتذة اجلامعــات وطلبتــها واملــسؤولني احلكــوميني  رجــال القــانونأساســية ودلــيال إلطــالع 

وقـد صـدرت الطبعـة اخلامـسة مـن       . واختـصاصاهتا  والصحافة والعموم على أعماهلـا ووظائفهـا      
 بلغـــيت احملكمـــة الـــرمسيتني، ٢٠٠٦ينـــاير / يف كـــانون الثـــاين،)‘‘الكتـــاب األزرق’’(الكتيـــب 

وقد صـدرت الترمجـات اإلسـبانية والروسـية والـصينية والعربيـة للنـسخة                .الفرنسية واالنكليزية 
ــام   ــسابقة يف ع ــات اإلســبانية واال  . ١٩٩٠ال ــشرت الطبع ــا ن ــصينية   كم ــة والروســية وال نكليزي

والعربية والفرنسية واهلولندية لكتيب املعلومات العامـة عـن احملكمـة الـذي صـدر بالتعـاون مـع                   
 .إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة، ووجه للجمهور

 بعنــوان كتــاب مــصور خــاص عــن احملكمــة     ٢٠٠٦وصــدر يف هنايــة عــام    - ٢٢٧ 
)’’Coffee Table Book“ ( وإىل جانـب هـذا املنـشور اخلـاص،     . إلنكليزيـة والفرنـسية  بـاللغتني ا

، أعمـال النـدوة الـيت       ٢٠٠٧نشرت احملكمة أيضا باللغتني اإلنكليزيـة والفرنـسية يف بدايـة عـام              
أبريــل / نيــسان١١ و ١٠يف ) باشــتراك مــع معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث (نظمتــها 
 .إلنشائها  ختليدا للذكرى السنوية الستني٢٠٠٦

وللتعجيــل بإتاحــة وثــائق حمكمــة العــدل الدوليــة علــى أوســع نطــاق وخلفــض  - ٢٢٨ 
 احملكمــة موقعــا جديــدا علــى الــشبكة العامليــة بــاللغتني االنكليزيــة   افتتحــتتكــاليف االتــصال، 

وبعـد سـنتني مـن العمـل الـدؤوب، أنـشأت احملكمـة              .١٩٩٧سـبتمرب   / أيلول ٢٥والفرنسية يف   
، تتضمن مـن    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٦ملة متاما من املوقع يف      صيغة ديناميكية وموسعة ومستك   

 . املعلومات مخسة أضعاف ما كانت تتضمنه الصيغة القدمية
ونظــرا ملــا يتــسم بــه املوقــع اجلديــد مــن ســهولة يف االســتعمال وبــرامج حبــث   - ٢٢٩ 

ع قويــة، فإنــه يــدخل حتــسينات علــى طريقــة التــصفح ويتقيــد باملعــايري الدوليــة لتيــسري اإلطــال    
ــايل          ــاهنم بالت ــيكون بإمك ــذين س ــة ال ــن ذوي اإلعاق ــت م ــبكة االنترن ــستخدمي ش املوضــوعة مل

وأصـبح االجتـهاد القـضائي الكامـل للمحكمـة منـذ        .االطالع على طائفة كاملة من احملتويـات    
 متاحــا علــى الــشبكة، وكــذلك اجتــهاد ســالفتها، حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة، إىل   ١٩٤٦

ة من املرافعـات اخلطيـة والـشفوية لـشىت القـضايا، والنـشرات الـصحفية،                جانب الوثائق الرئيسي  
ــائق األساســية   ــها    (وبعــض الوث ــاق األمــم املتحــدة والنظــام األساســي للمحكمــة والئحت ؛ )ميث

واإلعالنات اليت تقر بالوالية اإلجبارية للمحكمة وقائمة باملعاهدات واالتفاقات األخـرى الـيت             
ت عامــة عــن تــاريخ احملكمــة وإجراءاهتــا وســري وتــراجم القــضاة  تتعلــق هبــذه الواليــة؛ ومعلومــا

ويقدم املوقع اجلديـد معلومـات مفـصلة للـراغبني يف زيـارة احملكمـة، مبـا يف               .وقوائم املنشورات 
 واجللــسات، وإرشــادات للوصــول إىل قــصر الــسالم، ومنــاذج  للمناســباتذلــك جــدوال زمنيــا 
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يف حـضور جلـسات أو عـروض عـن أنـشطة            إلكترونية للدخول موجهة للمجموعـات الراغبـة        
إعالنات الـشواغر وفـرص التـدريب يف        ‘‘ فرص العمل ’’وسترد يف القسم املخصص لـ    . احملكمة

افتراضــية حتــصل فيهــا وســائط ‘‘ قاعــة صــحفية’’عــالوة علــى ذلــك، أنــشئت  .فــصل الــصيف
د حلـضور   املعلومـات الالزمـة لتغطيـة عمـل احملكمـة وإعـداد وثـائق االعتمـا               كافـة   اإلعالم علـى    

ويتــاح بــصفة دائمــة معــرض للــصور الفوتوغرافيــة، ميكــن مــن خاللــه حتميــل صــور  . اجللــسات
ومـستقبال، سـيتأتى أيـضا     .رقمية عالية الوضوح جمانا السـتخدامها يف األغـراض غـري التجاريـة      
، كـان املوقـع     يويف املاضـ   .االطالع على مواد صوتية ومصورة من اجللسات وتالوة األحكـام         

وأصـبح اآلن باإلمكـان أيـضا تـصفح أي          .  احملكمة الـرمسيتني اإلنكليزيـة والفرنـسية       متاحا بلغيت 
وثيقة بصيغتيها اإلنكليزية والفرنسية يف شكل نص مكتوب مبجرد اسـتخدام فـأرة احلاسـوب،                

ونظرا للنطاق العاملي للمحكمة، ومن أجل تعزيز تيـسري احلـصول            .مع البقاء يف نفس الصفحة    
كمــة علــى نطــاق عــاملي، يتــاح عــدد مــن الوثــائق يف الوقــت الــراهن     عــن احمل علــى املعلومــات

وميكـن   .العربيـة اإلسبانية والروسـية والـصينية و     : باللغات الرمسية األربع األخرى لألمم املتحدة     
 .http://www.icj cij.org :االطالع على املوقع يف العنوان التايل

م للمهــتمني بأعماهلــا مــن ، مــا فتئــت احملكمــة تقــد١٩٩٩مــارس /ومنــذ آذار - ٢٣٠ 
ــى        ــشورة عل ــصحفية املن ــشراهتا ال ــشأن ن ــروين ب ــد اإللكت ــراد واملؤســسات إشــعارات بالربي األف

 .موقعها على االنترنت
 
 حملكمةامالية  -عاشرا  
 

 طريقة تغطية النفقات -ألف  
تحمل األمـم   ت’’ : من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي       ٣٣تنص املادة    - ٢٣١ 
وملــا كانــت ميزانيــة  .‘‘مــصروفات احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة املتحــدة 

احملكمة بالتايل مدرجة يف ميزانيـة األمـم املتحـدة، فـإن الـدول األعـضاء تـشترك يف مـصروفات                     
 .كل منهما بنفس النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة

، تقيـد املبـالغ املتأتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن               رةمـستق  ومبوجب قاعدة    - ٢٣٢ 
، والفائـدة   )اليت تتوالها أقسام املبيعـات باألمانـة العامـة        (مرتبات املوظفني ومبيعات املنشورات     

 .املصرفية، وما إىل ذلك، كإيراد لألمم املتحدة
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 إعداد امليزانية -باء  

 رئــيس قلــم، يقــوم )٣٠-٢٦املــواد (وفقــا للتعليمــات املتعلقــة بقلــم احملكمــة  - ٢٣٣ 
ــة    ــشروع أويل للميزاني ــداد م ــة بإع ــة      .احملكم ــة امليزاني ــى جلن ــشروع األويل عل ــذا امل ويعــرض ه

 .والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده
مـم املتحـدة    وعندما يتم اعتماد مشروع امليزانيـة، ُيقـدم إىل األمانـة العامـة لأل              - ٢٣٤ 

مث تقـــوم اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة  .إلدراجـــه يف مـــشروع ميزانيـــة األمـــم املتحـــدة
وامليزانية، التابعـة لألمـم املتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك ُيعـرض علـى اللجنـة اخلامـسة للجمعيـة             

ة مبيزانيـة   وأخريا تعتمده اجلمعية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقـ             .العامة
 .األمم املتحدة

 
 متويل االعتمادات واحلسابات -جيم  

يضطلع رئـيس قلـم احملكمـة مبـسؤولية تنفيـذ امليزانيـة، مبـساعدة رئـيس شـعبة                    - ٢٣٥ 
ويتعني على رئيس القلم كفالة االستخدام الـسليم لألمـوال الـيت صـوِّت علـى اعتمادهـا                   .املالية

ولــه وحــده احلــق يف حتمــل ديــون باســم  . امليزانيــةوعــدم تكبــد نفقــات لــيس هلــا اعتمــادات يف
ووفقـا لقـرار صـادر عـن احملكمـة، اختـذ بنـاء علـى                 .أي تفـويض ممكـن للـسلطة      باحملكمة، رهنا   

توصية اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، يرسل رئـيس القلـم، كـل ثالثـة أشـهر بيانـا باحلـسابات                    
 .محكمةإىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة لل

ويقـــوم جملـــس مراجعـــي احلـــسابات الـــذي تعينـــه اجلمعيـــة العامـــة مبراجعـــة    - ٢٣٦ 
مبراجعـة   حسابات احملكمة سنويا، ويقوم مراجعو احلسابات الداخليون التابعون لألمم املتحـدة          

ويف هنايـة كـل فتـرة سـنتني، تقـدم احلـسابات املقفلـة إىل                 .تلك احلـسابات علـى فتـرات دوريـة        
 .لألمم املتحدةاألمانة العامة 

 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية احملكمة لفترة السنتني  -دال  

، يـسر احملكمـة أن تالحـظ        ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخبصوص ميزانيـة فتـرة الـسنتني         - ٢٣٧ 
 لـريأس إدارة    ٤-فتعـيني موظـف ذي خـربة برتبـة ف          .قبول طلـيب إحـداث وظيفـتني جديـدتني        

 بقـدر أكـرب بالتكنولوجيـا اجلديـدة       تكنولوجيا املعلومـات لـديها مكـن احملكمـة مـن أن تـستعني               
وتنجز خطة استراتيجية لتكنولوجيا املعلومات لألجـل القـصري واملتوسـط والطويـل، متـشيا مـع                 

وباإلضـافة إىل ذلـك، أصـبح لـدى احملكمـة يف الوقـت الـراهن موظـف                   .رغبات اجلمعية العامـة   
سلة كاملــة مــن  القــضائية، بسلــاضطلع إىل جانــب مهامهــتــ يت الــة يــساعد الرئيــس٣-برتبــة ف

 .املهام ذات الطابع الدبلوماسي أو اإلداري
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية فترة السنتني   
 
 بدوالرات الواليات املتحدة  

  أعضاء احملكمة: الربنامج 
 ٦٨١ ٣٠٠ إجازة زيارة الوطن/السفر حلضور جلسات احملكمة/منح التعليم ٠٣١١٠٢٥
 ٢ ٩٣٣ ٨٠٠ املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣
 ٥٩٥ ٦٠٠ )القضاة اخلاصون: (بدل الوظيفة ٠٢٤٢٥٠٤
 ٤٤ ٤٠٠ السفر يف مهام رمسية ٢٠٤٢٣٠٢
 ٥ ١٥١ ٢٠٠ األجور ٠٣٩٣٩٠٢

  ٩ ٤٠٦ ٣٠٠ 
  قسم احملكمة: الربنامج 

 ١١ ٩٧٠ ٤٠٠ الوظائف الثابتة ٠١١٠٠٠٠
 ٢ ٢٩٤ ٩٠٠ الوظائف املؤقتة لفترة السنتني ٠١٧٠٠٠٠
 ٥ ٩٩٧ ٣٠٠ امة للموظفنيالتكاليف الع ٠٢٠٠٠٠٠
 ٧ ٢٠٠ بدل التمثيل ٠٢١١٠١٤
 ١ ٥٧٦ ١٠٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٢١٠٠٠٠
 ١٥٤ ٩٠٠ املساعدة املؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠
 ٤٤ ٠٠٠ االستشاريون ١٤١٠٠٠٠
 ٩٠ ٩٠٠ أجر العمل اإلضايف ١٥١٠٠٠٠
 ٣٩ ١٠٠ السفر الرمسي ٢٠٤٢٢٣٠٢
 ١٩ ٣٠٠ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١

  ٢٢ ١٩٤ ١٠٠ 
  دعم الربامج: الربنامج 

 ٢٧٣ ٨٠٠ الترمجة اخلارجية ٣٠٣٠٠٠٠
 ٦٩٣ ٥٠٠ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠
 ١٣٤ ٩٠٠ خدمات جتهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠
 ٢ ٥٢٢ ١٠٠ صيانة أماكن العمل/استئجار ٤٠١٠٠٠٠
 ٤٢ ١٠٠ استئجار األثاث واملعدات ٤٠٣٠٠٠٠
 ٣٤٣ ٦٠٠ االتصاالت ٤٠٤٠٠٠٠
 ٢٤٠ ٨٠٠ يانة األثاث واملعداتص ٤٠٦٠٠٠٠
 ٤٢ ٤٠٠ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠
 ٢٦٤ ١٠٠ اللوازم واملواد ٥٠٠٠٠٠٠
 ١٧٣ ١٠٠ كتب املكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠



A/62/4 
 

69 07-45629 
 

 بدوالرات الواليات املتحدة  

 ٨٨ ٩٠٠ األثاث واملعدات ٦٠٠٠٠٠٠
 ١٠١ ٧٠٠ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤١
 ٢٠٥ ٨٠٠ باستبادل معدات التشغيل اآليل للمكات ٦٠٢٥٠٤٢
 ٥٧ ٨٠٠ استبدال سيارات احملكمة ٦٠٤٠٠٠٠

  ٥ ١٨٤ ٦٠٠ 
  ٣٦ ٧٨٥ ٠٠٠ 

 
 فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق - حادي عشر

 من الدورة احلاديـة والـستني للجمعيـة العامـة، املعقـودة             ٤١ يف اجللسة العامة     - ٢٣٨ 
عية العامة فيهـا علمـا بتقريـر احملكمـة          ، واليت أحاطت اجلم   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦يف  

، ألقـت القاضـية روزالـني       ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٣١ إىل   ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١عن الفترة مـن     
 ).A/61/PV.41(هيغرت، رئيسة احملكمة، كلمة يف اجلمعية العامة عن دور احملكمة وأدائها 

عملـها  زيـادة حـصيلة     ’’ احملكمة هو    هدف وأوضحت الرئيسة يف كلمتها أن       - ٢٣٩ 
هلـذه الغايـة، وافقـت احملكمـة بالنـسبة للـسنة القادمـة علـى                ’’والحظت أنه    .‘‘يف السنة القادمة  
اجللــسات واملــداوالت، حيــث ينظــر يف أكثــر مــن قــضية واحــدة يف مجيــع         بجــدول حافــل  

، ‘‘قـــت املناســـب أحكامهـــا يف الو’’وحرصـــا مـــن احملكمـــة علـــى أن تـــصدر      .‘‘األوقـــات
 برتبـة   قـضائيني ةبـ كت وظائف عامة إىل املوافقة على إحداث تسع    ة ال الرئيسة هيغرت اجلمعي   دعت
ملمــا يــثري االســتغراب أن ’’وقالــت الرئيــسة إنــه  . حــىت تتــوفر للقــضاة املــساعدة املالئمــة٢-ف

تكون حمكمة العدل الدولية هي احملكمة الدوليـة العليـا الوحيـدة الـيت ال يتـاح هلـا هـذا الـشكل                       
الـيت هـي اجلهـاز القـضائي الرئيـسي          ] احملكمة[حرمت  ’’نه إذا   ، وحذرت من أ   ‘‘من املساعدة   

للمحكمة مما يقدم بـصورة روتينيـة لكـل حمكمـة عليـا أخـرى، فإنـه لـن يكـون بوسـعها تقـدمي                          
 . ‘‘ريدها الدول األعضاء اليت تعرض قضايا على احملكمةتاخلدمات اليت 

 استعراض السنة القضائية السابقة
 إىل ٢٠٠٥أغــسطس / آب١ إىل أنــه يف الفتــرة مــن  أشــارت رئيــسة احملكمــة- ٢٤٠ 

، عرضــت علــى احملكمــة ثــالث قــضايا جديــدة، وأصــدرت أمــرا فيمــا  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٣١
يتعلق بطلب لإلشارة بالتـدابري التحفظيـة، وعقـدت جلـسات يف قـضيتني، وأصـدرت حكمـني              

باألنــشطة ة املتعلقــة واســتنادا إىل الرئيــسة، فــإن القــضية املتعلقــة بالقــضي  - يف قــضيتني أخــريني
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والقــضية املتعلقــة ) مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا ( يف أراضــي الكونغــو املــسلحة
البوســنة واهلرســك ضــد صــربيا  (بتطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا   

 من جوانب شـىت     ا التعقيد مكانتا قضيتني تتسمان بضخامة استثنائية ويطبعه     ’’) واجلبل األسود 
ت وقالـ  .‘‘فهي قضايا متعددة أدرجت داخل كـل قـضية رئيـسية           .من الناحية القانونية الصرفة   

قــد اســتلزمت عقـد جلــسات عامــة امتـدت علــى مــدى   ’’ ة ريالرئيـسة هيــنغرت إن القــضية األخـ  
 . ١٩٩١شهود ألول مرة منذ عام إفادة ، استمتعت خالهلا احملكمة إىل ‘‘شهرين ونصف

 املتزايدة بالقانون اإلنساين الدويل والقانون البيئي الدويلاالهتمام 
إىل تنـوع املنازعـات املعروضـة علـى احملكمـة، الحظـت               ويف معرض اإلشـارة    - ٢٤١ 

ــدويل         ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــة حبقــوق اإلن ــسائل املتعلق ــدول بامل ــد اهتمــام ال ــسة تزاي الرئي
 مـن الواضـح     أصـبح ت الرئيسة هيغرت إىل أنه ملـا        ويف هذا الصدد، أشار    .والقانون البيئي الدويل  

 من القانون الدويل ككل، وهذا أمـر مفهـوم، ونظـرا    ءا الدول تعترب القانون البيئي جز   للغاية أن 
مل جتـر انتخابـات هليئـة هـذه     فإنـه  مل يسبق أن استخدمت الدائرة املستقلة للمسائل البيئيـة،    ألنه  
 مـن املـادة     ٢ تطلب تـشكيل دائـرة مبوجـب الفقـرة           نا أ غري أن األطراف بإمكاهنا دائم     .الدائرة
 . من النظام األساسي للمحكمة٢٦

 
 ة للتأملبالذكرى السنوية الستون مناس  

 أشارت الرئيسة إىل أن احملكمة حتتفـل بالـذكرى الـسنوية الـستني لتأسيـسها،                - ٢٤٢ 
 ١٩٤٦نــه يف عــام والحظــت الرئيــسة هــيغرت أ .يــوفر فرصــة للتأمــل يف إجنازاهتــاهــي مناســببة و
لكنـه يف الوقـت ذاتـه       ‘‘ الدولية] القانونية[كانت احملكمة احملفل الوحيد تقريباً حلل الرتاعات        ’’
 نقـيم عالقـات   أننـا ’’ وأكـدت  .‘‘ من االحتياجـات الدوليـة  مجلةنشأت حماكم جديدة لتعاجل   ”

يـة أن تـرى أن   إن مـن دواعـي ارتيـاح حمكمـة العـدل الدول          ’’ وأضـافت قوهلـا     ‘‘  فيما بيننا  ودية
بأحكـام   ،واهليئات القـضائية تستـشهد بانتظـام، وبطريقـة جوهريـة يف منطقهـا القـانوين             احملاكم  

 .‘‘مبسائل القانون الدويل واإلجراءاتفيما يتعلق حمكمة العدل الدولية 
 باكـستان    ويف أعقاب عرض تقرير رئيسة احملكمة، ألقى كلمة كل من ممثلي           - ٢٤٣ 

، )باسـم االحتـاد األورويب    (وجنـوب أفريقيـا والـسودان وسـوريا وفنلنـدا           وبولندا وبريو وتونس    
ــدا    ــا ونيوزيلنـ ــشقر ومـــصر واملكـــسيك ونيجرييـ ــامريون ومدغـ ــتراليا  (والكـ ــدا واسـ ــم كنـ باسـ

 .، واهلند واليابان)ونيوزيلندا
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 وميكن احلصول علـى معلومـات أوىف عـن أعمـال احملكمـة خـالل الفتـرة قيـد                    - ٢٤٤ 
2007Yearbook . J.C.I- (٢٠٠٦-٢٠٠٥حمكمـة العـدل الدوليـة للفتـرة     االستعراض يف حولية 

 . اليت ستصدر يف موعد الحق،)2006
 روزالني هيغرت،
 رئيسة
 حمكمة العدل الدولية

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١الهاي، يف 
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