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 الفصل األول
 موجز  

رئيــسية ملنظمــة األمــم املتحــدة، تتــشكل حمكمــة العــدل الدوليــة، وهــي اهليئــة القــضائية ال  - ١
. م املتحـدة لواليـة مـدهتا تـسع سـنوات           قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمـ        ١٥ من

وسـتجرى االنتخابـات القادمـة ملـلء تلـك          . ويتم جتديد ثلث أعضاء احملكمة كـل ثـالث سـنوات          
 .٢٠٠٨ عام الربع األخري منالشواغر يف 

 اململكــة املتحــدة(روزالــني هــيغرت : الرئيــسة: والتــشكيل احلــايل للمحكمــة هــو كالتــايل   - ٢
؛ )األردن(اخلــصاونة  عــون شــوكت : الرئيــسة ؛ ونائــب)الــشماليةلربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا   

ــضاة ــا  : والقـ ــون راجنيفـ ــشقر(رميـ ــغ  )مدغـ ــي جيويونـ ــصني(، وشـ ــا  )الـ ــادر كورومـ ــد القـ ، وعبـ
ــارا  )ســرياليون( ــو ب ــورين -، وغونزال ــال( أرانغ ــال  )فرتوي ــاس بويرغنت ــات املتحــدة  (، وتوم الوالي

، وروين  )سـلوفاكيا (، وبيتـر تومكـا      )أملانيـا (سيما  ، وبرونو   )اليابان(، وهرياشي أووادا    )األمريكية
، وحممـد   )املكـسيك ( أمـور    -، وبرنـاردو سـيبولفيدا      )نيوزيلندا(، وكينيث كيث    )فرنسا(أبراهام  

 ).االحتاد الروسي(، وليونيد سكوتنيكوف )املغرب(بنونة 
 تــشرين ٩ويف . وهــو مــواطن مــن بلجيكــا ورئــيس قلــم احملكمــة هــو فيليــب كــوفرور،   - ٣
وهي مواطنة مـن الواليـات      ، انتخبت احملكمة السيدة ترييز دو سانت فال،         ٢٠٠٧أكتوبر  /ولاأل

ــسا  ــة وفرنـ ــدة األمريكيـ ــةاملتحـ ـــ  ، نائبـ ــم لوالي ــرئيس القلـ ــن   لـ ــارا مـ ــنوات اعتبـ ــبع سـ ــدهتا سـ ة مـ
 .٢٠٠٨فرباير /شباط ١٩
ة قيـد   وبلغ عدد القضاة اخلاصني الذين اختارهتم الـدول األعـضاء يف قـضايا خـالل الفتـر                 - ٤

ومـن حـني آلخـر يعـني نفـس          ( فـردا    ١٩ قاضيا خاصا، حيـث يقـوم هبـذه املهـام            ٢٤االستعراض  
 ). يف أكثر من قضية واحدةخاصاالشخص قاضيا 

وحمكمة العدل الدولية هـي احملكمـة الدوليـة الوحيـدة ذات الطـابع العـاملي واالختـصاص                   - ٥
 .واختصاصها هذا مزدوج. القضائي العام

األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضـه عليهـا الـدول مبحـض إرادهتـا                 ففي املقام    - ٦
بغــي اإلشــارة إىل أنــه إىل غايــة    ويف هــذا الــصدد تن . مــن نزاعــات يف إطــار ممارســتها لــسيادهتا    

ــوز ٣١ ــه /متـ ــة إىل ال١٩٢، انـــضمت ٢٠٠٨يوليـ ــة، وأودعـــت    دولـ ــي للمحكمـ ــام األساسـ نظـ
ــدى األمــني  ٦٦ ــها ل ــا بقبو  من ــة  العــام إعالن ــة اإلجباري ــا للفقــرة  هلــا للوالي  مــن ٢للمحكمــة وفق
 معاهـدة ثنائيـة     ٣٠٠ك، يـنص حنـو      وعـالوة علـى ذلـ     .  من النظام األساسـي للمحكمـة      ٣٦ املادة
ــذه          أو ــق ه ــشأ عــن تطبي ــيت تن ــصاص احملكمــة يف حــل الرتاعــات ال ــى اخت ــددة األطــراف عل متع
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ددا على احملكمة عـن طريـق اتفـاق         وجيوز للدول أيضا أن تعرض نزاعا حم      . املعاهدات أو تفسريها  
وأخــريا، جيــوز للدولــة، عنــد عرضــها لــرتاع علــى احملكمــة، أن تقتــرح إقامــة اختــصاص    . خــاص

احملكمة على موافقة مل تعطها أو تبدها بعد الدولة اليت أقيمت عليها الدعوى، وذلـك اسـتنادا إىل               
ة األخـرية ذلـك االختـصاص،       فـإذا قبلـت هـذه الدولـ       .  من الئحة احملكمـة    ٣٨ من املادة    ٥الفقرة  

‘‘ امتـداد االختـصاص  ’’فإن احملكمة يكون هلا اختصاص وهذا ما تنتج عنـه احلالـة املعروفـة باسـم         
)forum prorogatum .( 
وثانيا، جيوز للجمعية العامة وجملـس األمـن أيـضا أن يستـشريا احملكمـة بـشأن أي مـسألة                     - ٧

ألمــم املتحــدة أو وكاالهتــا بــشأن أي مــسائل قانونيـة، وجيــوز ذلــك أيــضا ألي هيئــة مــن هيئــات ا 
 .قانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك

وقـد أصـدرت    . وخالل السنة املاضية، ظل عدد القضايا املعروضة علـى احملكمـة مرتفعـا             - ٨
 إىل ١٢ت انظــر الفقــرا( حتفظيــة شــارة بتــدابريلإلأربعــة أحكــام وأمــرا بنــاء علــى طلــب   احملكمــة

بـوالو  /الـسيادة علـى بيـدرا برانكـا       : عقـدت جلـسات يف القـضايا األربـع التاليـة           كما). أدناه ١٦
؛ وبعض مـسائل املـساعدة املتبادلـة        )سنغافورة/ماليزيا(، وميدل روكس، وساوث ليدج      بوتهباتو  

واملعاقبـة عليهـا    ؛ وتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية        )جيبويت ضد فرنسا  (يف اجملال اجلنائي    
 الـصادر يف القـضية      ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١؛ وطلب تفسري احلكم املؤرخ      )كرواتيا ضد صربيا    (

 ) الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ضــداملكــسيك  (بأبينــا ومــواطنني مكــسيكيني آخــرين     املتعلقــة
، ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ٣١ويف ). التـدابري التحفظيـة  ) (الواليات املتحـدة األمريكيـة   ضد   املكسيك(

 .)١( قضية١٢بلغ عدد القضايا يف جدول الدعاوى 
ومنــها يف الوقــت الــراهن ثــالث : وتعــرض الرتاعــات القــضائية مــن خمتلــف أرجــاء العــامل - ٩

قــضايا بــني دول أوروبيــة، ومخــس بــني دول مــن أمريكــا الالتينيــة، واثنتــان بــني دول أفريقيــة، يف 
ــا مـــشتركا بـــني القـــارات   ــذا التنـــوع اإلقليمـــي علـــى  يـــدلو. حـــني تكتـــسي قـــضيتان طابعـ  هـ

 .احملكمة عاملية
 علـى  االعتياديـة فـإىل جانـب املنازعـات      . هـذه القـضايا اختالفـا شـديدا        وختتلف مواضيع  - ١٠

تعيني احلدود الربية والبحرية واملنازعات املتعلقة مبعاملة الدول األخـرى للمـواطنني، تعـرض علـى       

__________ 

ــة الكونغــو (باألنــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو   أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية املتعلقــة   )١(  مجهوري
غري أن القضية ال تزال معلقـة مـن الناحيـة التقنيـة     . ٢٠٠٥ ديسمرب/يف كانون األول   )أوغنداضد  الدميقراطية  

رة أخرى للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عليهمـا التوصـل   الصرفة ما دام ميكن للطرفني أن يعودا إىل احملكمة م 
 .إىل اتفاق بشأن هذه النقطة
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كات اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان،        ادعـاءات االنتـها    رائـدة، مـن قبيـل      احملكمة قضايا تتعلق مبـسائل    
 .فيها اإلبادة اجلماعية أو إدارة املوارد الطبيعية املشتركة مبا
ــائع ويت - ١١ ــد الوق ــامى التعقي ــانوين للقــضايا املعروضــة علــى احملكمــة   ين وباإلضــافة إىل .  والق

طـراف املـدعى عليهـا    ذلك، كثريا ما تنطوي على عدد مـن املراحـل نتيجـة للـدفوع االبتدائيـة لأل                
بشأن االختصاص أو املقبولية وبسبب طلبات اإلشارة بالتدابري التحفظية الـيت يـتعني تناوهلـا علـى                 

 . سبيل االستعجال
 ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ٨خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أصـدرت احملكمـة يف            و - ١٢

ــة   ــا يف القــضية املتعلق ــني ني  حكمه ــالرتاع اإلقليمــي والبحــري ب ــدوراس يف البحــر  ب كــاراغوا وهن
ففيما يتعلق بالـسيادة علـى جـزر بوبيـل كـي وسـافانا كـي                ). هندوراس ضد   نيكاراغوا(الكارييب  

 مل أنـه  ا، خلـصت احملكمـة إىل  وبورت رويال كي وساوث كي، الواقعة يف املنطقة املتنـازع عليهـ        
زر مبقتـضى مبـدأ احليـازة اجلاريـة        ـــ ــى تلـك اجل   ــــــ  عل اــــــ نيكاراغوا حق لندوراس أو   هل أنـــــب يثبت

)uti possidetis juris ( أي سـلطات  مـا إذا كانـت مثـة    وبعد أن سعت احملكمة عندها إىل حتديد
 قضت بأن السيادة على اجلـزر تعـود إىل         ،)effectivités( احلقبة االستعمارية  ما بعد يف فترة   فعلية  

نـائي واملـدين ونظمـت اهلجـرة، وأنـشطة           ونفـذت قانونيهـا اجل     طبقـت هندوراس، ألهنا أثبتت أهنـا      
أما خبصوص تعـيني املنـاطق البحريـة       . املصائد والبناء ومارست سلطتها على األشغال العامة هناك       

بأنه ال توجد أي حدود ثابتة على طول خـط العـرض اخلـامس              قضت   احملكمة   فإنبني الدولتني،   
. أو إىل اتفـاق ضـمين بـني الطـرفني    ) uti possidetis juris(عشر استنادا إىل مبدأ احليازة اجلارية 
ونظـرا السـتحالة تطبيـق طريقـة تـساوي املـسافة، اعتبـارا              . ولذلك قـررت تعـيني احلـدود بنفـسها        

طـا يتـشكل بتنـصيف الزاويـة     أي خ(للظروف اجلغرافية اخلاصة، فإن احملكمة رمست خطا منـصفا    
. "70º 14' 41.25مقياسـه  بـسمت  ) عـن التقـديرات التقريبيـة اخلطيـة للخطـوط الـساحلية       الناشئة

وعدلت مسار اخلط ملراعاة املياه اإلقليمية املمنوحـة للجـزر املـذكورة وحـل مـسألة التـداخل بـني              
. رسـم خـط وسـط     بوذلـك   ) نيكـاراغوا (تلك املياه اإلقليمية واملياه اإلقليمية جلزيرة إدنربغ كـاي          

راعــت احملكمــة  ا وهنــدوراس،ويف معــرض حتديــد نقطــة انطــالق احلــدود البحريــة بــني نيكــاراغو 
نتـوء إقليمـي ونقطـة تلتقـي فيهـا         وهـو   (االلتحام املتواصـل حنـو الـشرق لكيـب غراسـياس أديـوس              

ررت أن تعـني النقطـة      فقـ نتيجـة للرواسـب الطمييـة لنـهر كوكـو،           ) اجلبهتني الساحليتني للدوليتني  
 لتعلـيم حـددهتا جلنـة خمتلطـة       أميال حبريـة يف اجتـاه البحـر مـن النقطـة الـيت                ثالثةسافة  مبيف املنصف   

 وأشــارت . احلــدود الربيــة يف مــصب هنــر كوكــو نقطــة هنايــة باعتبارهــا ١٩٦٢احلــدود يف عــام 
 ةاحلاليـ نقطـة النهايـة     التفاوض حبسن نية بغية االتفاق على مسار خط بـني           بلطرفني   ا ىعلاحملكمة  

 احلـدود   هنايـة يتعلـق بنقطـة     وفيمـا    . احلـدود البحريـة الـيت مت حتديـدها         ونقطـة بدايـة   للحدود الربية   
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يصل املنطقة الـيت ميكـن أن تتـأثر فيهـا      أن  البحرية، قالت احملكمة إن اخلط الذي رمسته يستمر إىل          
 .حقوق بعض الدول الثالثة

ــانون األول١٣ويف  - ١٣ ــسمرب / كــ ــدفوع   ٢٠٠٧ديــ ــا يف الــ ــة حكمهــ ــدرت احملكمــ ، أصــ
والبحـري  اإلقليمـي   بالرتاع  القضية املتعلقة    كولومبيا يف    لت هبا دأالتمهيدية بشأن اختصاصها اليت     

ــا ضــد نيكــاراغوا( ــة يف حجــج الطــرفني، خلــصت احملكمــة إىل أن     ). كولومبي ــد النظــر بعناي فبع
 كولومبيـا بـسيادة     اعترفـت والـيت مبوجبـها      (١٩٢٨املعاهدة اليت وقعتها كولومبيا ونيكـاراغوا يف        

يكـاراغوا بـسيادة كولومبيـا     نفـت اعترنيكاراغوا على سـاحل موسـكيتو وجـزر كـورن، يف حـني             
 ســان أنــدريس، وبروفيدينــسيا وســانتا كاتالينــا، وعلــى املعــامل البحريــة األخــرى الــيت   رعلــى جــز

جــزر ســان أنــدريس،  علــى ســوت مــسألة الــسيادة  ) تــشكل جــزءا مــن أرخبيــل ســان أنــدريس  
 )يثـاق بوغوتـا   عروفة مب امل(املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية     وبروفيدينسيا وسانتا كاتالينا مبفهوم     

وأنـه ال يوجـد أي نـزاع قـانوين           ،)الذي استظهرت به نيكاراغوا أساسا لالختصاص يف القـضية        (
بالتــايل اختــصاص يف هــذه  بــاق بــني الطــرفني بــشأن املــسألة وأن احملكمــة ال ميكــن أن يكــون هلــا 

نـدريس، ارتـأت    ومن جهة أخرى، فيما يتعلق مبسألة نطاق وتشكيل بقية أرخبيل سـان أ            . النقطة
 مل تــأت بأجوبــة بــشأن حتديــد املعــامل البحريــة األخــرى الــيت تــشكل  ١٩٢٨احملكمــة أن معاهــدة 
وبالتايل قضت احملكمة بأنه هلا اختصاصا، مبوجـب ميثـاق بوغوتـا، للبـت يف               . جزءا من األرخبيل  

صاص فيمــا أمــا فيمــا يتعلــق باالختــ. الــرتاع املتعلــق بالــسيادة علــى تلــك املعــامل البحريــة األخــرى 
وبرتوكـول تبـادل     (١٩٢٨يتصل مبسألة تعـيني احلـدود البحريـة، اسـتنتجت احملكمـة أن معاهـدة                

 بتعيني عام للحدود البحريـة بـني كولومبيـا ونيكـاراغوا، وأنـه              ايقوممل  ) ١٩٣٠التصديقات لعام   
د ومل تؤيــ. ملــا كــان الــرتاع مل يــسو مبفهــوم ميثــاق بوغوتــا، فــإن للمحكمــة اختــصاصا للبــت فيــه 

احملكمــة بالتــايل الــدفوع االبتدائيــة لكولومبيــا املتعلقــة باختــصاصها إال فيمــا يتعلــق منــها بالــسيادة  
 .على جزر سان أندريس وبروفيدينسيا وسانتا كاتالينا

بالـسيادة علـى    ، أصدرت احملكمة حكمها يف القـضية املتعلقـة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣ويف   - ١٤
أشـارت  و .)سـنغافورة /ماليزيـا (دل روكـس، وسـاوث ليـدج        ، وميـ  هبـوالو بـاتو بوتـ     /يدرا برانكا ب

يــدرا بكــان هلــا حــق أصــلي علــى ) ســلف ماليزيــا (جــوهراحملكمــة بــادئ ذي بــدء إىل أن ســلطنة 
غـري أهنـا اسـتنتجت أن       . ، وهي جزيرة غرانيتية توجد هبا منـارة هورسـربغ         بوتهبوالو باتو   /برانكا

، كمـا يـشهد     )١٩٨٠(لـذي تبلـور فيـه الـرتاع         ذلك احلـق قـد انتقـل إىل سـنغافورة، يف التـاريخ ا             
صـاحبة    بعـض األعمـال الـيت قامـت هبـا سـنغافورة باعتبارهـا              سـيما  ال(على ذك تصرف الطرفني     

وحكمـت احملكمـة بالتـايل بـسيادة سـنغافورة          ).  وعدم رد ماليزيا على تـصرف سـنغافورة        السيادة
وكـس، وهـو معلمـة حبريـة تتـألف مـن            أما فيما يتعلق مبيـدل ر     . بوتهبوالو باتو   /درا برانكا بيعلى  

عــدة صــخور تعلــو فــوق املــاء علــى الــدوام، الحظــت احملكمــة الظــروف اخلاصــة الــيت أدت إىل     
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 تعود ملاليزيا ال تـسري بوضـوح علـى جـزر     بوتهبوالو باتو   / برانكا بيدرااستنتاج أن السيادة على     
 ينبغـي اعتبارهـا بأهنـا    ،جـوهر  لـسلطنة  اولذلك قضت بأن ماليزيا، باعتبارهـا دولـة خلفـ        . روكس

وأخــريا، فيمــا يتعلــق مبرتفــع ســاوث ليــدج الــذي   . احتفظــت بــاحلق األصــلي يف ميــدل روكــس 
تنحسر عنه املياه عند اجلزر، الحظت احملكمة أهنا تعتقد بأنـه ينـدرج يف امليـاه اإلقليميـة املتداخلـة                    

كـرت احملكمـة بــأن   وذ .بـوالو بـاتو بوتـه وميــدل روكـس    /فيمـا يبـدو والناشـئة عـن بيــدرا برانكـا     
فقضت بأن السيادة على سـاوث ليـدج تعـود           الطرفني مل خيوالها والية حتديد مياههما اإلقليمية،      

 .إىل الدولة اليت تقع اجلزيرة يف مياهها اإلقليمية
ــران٤ويف  - ١٥ ــه / حزي ــة    ٢٠٠٨يوني ــضية املتعلق ــا يف الق ــبعض ، أصــدرت احملكمــة حكمه ب

ــة يف اجملــ    ــساعدة املتبادل ــسائل امل ــائي م ــويت(ال اجلن ــسا ضــد جيب ــيح   ). فرن ــبة أت ــذه أول مناس وه
 مـن  ٣٨ مـن املـادة    ٥للمحكمة فيها أن تبت يف نـزاع معـروض عليهـا بطلـب يـستند إىل الفقـرة                   

وبــدأت احملكمــة بــالنظر يف اختــصاصها  ).  أعــاله٦امتــداد االختــصاص، انظــر الفقــرة  (الئحتــها 
بتنفيـذ إنابـة قـضائية      : ر يف املنازعـات املتعلقـة     أن هلـا اختـصاصا للنظـ      بـ  فقـضت . بالنظر يف القـضية   

للــشهادة حلــضور ا؛ واســتدعاء ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣وجهتــها جيبــويت إىل فرنــسا يف  
، واســـتدعاءات احلـــضور بـــصفة شـــهود ٢٠٠٥مـــايو / أيـــار١٧املوجـــه إىل رئـــيس جيبـــويت يف 

ــا  ()témoins assistés“” (مــؤازرين إىل مــسؤولني كــبريين مــن   املوجهــة )شــهود ممــثلني قانوني
ــويت يف  ــاين ٤ و ٣جيبـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــران١٧ و ٢٠٠٤نـ ــه / حزيـ ــذلك ٢٠٠٥يونيـ ؛ وكـ

وقـضت  . ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٤استدعاءات احلضور للشهادة املوجهة إىل رئيس جيبـويت يف          
بأنـه لـيس هلـا اختـصاص للنظـر يف الـرتاع املتعلـق بـأوامر القـبض الـصادرة ضـد                       من جهـة أخـرى      

وفيمـا يتعلـق باملالحظـات اخلتاميـة        . ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  ٢٧ني كبريين من جيبويت يف      مسؤول
 املـسائل  االنتـهاكات املزعومـة التفاقيـة املـساعدة املتبادلـة يف             سـيما  الوجليبويت بـشأن املوضـوع،      

ــ ال أن جيبــويت  بــني الطــرفني، اســتنتجت احملكمــة أو ١٩٨٦ســبتمرب /أيلــول ٢٧ املؤرخــة ةاجلنائي
ها االستناد إىل مبدأ املعاملة باملثل يف التماس تنفيذ اإلنابة القضائية الدولية الـيت قدمتـها إىل                 ميكن ال

السلطات القـضائية الفرنـسية وال يبـدو أن ذلـك االلتـزام منـصوص عليـه يف أي مكـان مـن تلـك                         
تفاقيـة   مـن تلـك اال     ٣وأضافت احملكمة أن فرنسا ال يقع عليهـا أي التـزام عمـال باملـادة                . االتفاقية

.. .كـان االلتـزام بتنفيـذ اإلنابـات القـضائية الدوليـة           ’’بإحالة ملـف بوريـل إىل جيبـويت، ألنـه، إذا            
وإذا كــان مــن املــتعني علــى ‘‘ يــتعني أن يــتم وفقــا للقــانون اإلجرائــي للدولــة املقــدم إليهــا الطلــب

ا اسـتنتجت  كمـ . ، فإهنا ال تضمن النتيجـة مبوجـب ذلـك     ‘‘أن تضمن حتريك اإلجراءات   ’’الدولة  
احملكمة أن األسـباب الـيت أدلـت هبـا قاضـية التحقيـق الفرنـسي، الـسيدة كليمـان، لرفـضها طلـب                     

مـن االتفاقيـة، الـيت ختـول للدولـة املقـدم إليهـا              ) ج( ٢املساعدة املتبادلة تندرج ضمن نطاق املادة       
هتا، أو أمنـها،    الطلب حق رفض تنفيذ إنابة قضائية إذا ارتأت أن تنفيذها من شأنه أن خيـل بـسياد                
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غــري أن احملكمــة اســتنتجت فعــال بــأن  . أو نظامهــا العــام، أو غــري ذلــك مــن مــصاحلها األساســية  
 الـيت أبلغـت فيهـا    ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٦فرنسا، بعدم تقدميها ألي سبب يف رسـالتها املؤرخـة           

، ٢٠٠٤وفمرب  نـ / تـشرين الثـاين    ٣جيبويت رفضها تنفيذ اإلنابة القضائية املقدمة بالرسـالة املؤرخـة           
لعـام  ال اجلنـائي    اجملـ  مـن اتفاقيـة املـساعدة املتبادلـة يف           ١٧مل تف بالتزامهـا الـدويل مبوجـب املـادة           

لكــن احملكمــة قــضت بــأن اســتنتاج ذلــك   .  والــذي يــستوجب عليهــا اإلدالء باألســباب ١٩٨٦
 تلــك املتعلقــة ســيما الو ورفــضت طلبــات جيبــويت األخــرى، . االنتــهاك يــشكل ترضــية مالئمــة 

 شـرف أو كرامـة رئـيس        واالعتـداء علـى   االنتهاكات املزعومة للحصانات من الوالية القـضائية،        ب
 باحلصانات اليت قيل بـأن مـدعي اجلمهوريـة ورئـيس األمـن الـوطين جليبـويت                  واملسدولة جيبويت،   

 .يتمتعان هبا
ة  يف طلــب لإلشــارة بتــدابري حتفظيــ ،٢٠٠٨يوليــه /متــوز ١٦وأخــريا، بتــت احملكمــة، يف  - ١٦

 ٢٠٠٤مـارس  / آذار٣١قدمته املكسيك يف سياق طلب تفسري احلكم الذي أصدرته احملكمـة يف           
الواليـــات املتحـــدة  ضـــد املكـــسيك(بأبينـــا ومـــواطنني مكـــسيكيني آخـــرين يف القـــضية املتعلقـــة 

كــل اإلجــراءات ’’ويف أمرهــا، قالــت احملكمــة إن علــى الواليــات املتحــدة أن تتخــذ . )األمريكيــة
ريثمـا يـصدر حكـم يف طلـب     ’’مان عـدم إعـدام املـواطنني املكـسيكيني اخلمـسة          لـض ‘‘ الضرورية
تـتم مراجعـة األحكـام الـصادرة يف حقهـم أو يعـاد النظـر                 مـا مل  ’’املقدم من املكسيك،    ‘‘ التفسري

 يف ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١ مــن حكــم احملكمــة الــصادر يف ١٤١ إىل ١٣٨فيهــا وفقــا للفقــرات 
وإىل أن تـتم تلـك املراجعـة أو إعـادة النظـر      ‘‘ نني مكـسيكيني آخـرين    بأبينا ومـواط  القضية املتعلقة   

 .األمر‘‘ بالتدابري املتخذة لتنفيذ’’وقضت احملكمة بأن على الواليات املتحدة أن تبلغها . تلك
 سـنة حافلـة باألشـغال، إذ كانـت سـت قـضايا              ٢٠٠٨-٢٠٠٧وكانت السنة القضائية     - ١٧

 سـنة حافلـة للغايـة هـي         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ن الـسنة القـضائية      قيد املداولـة يف الوقـت ذاتـه، وسـتكو         
بتعـيني  يف القـضية املتعلقـة   الـشفوية  ويف هذا الصدد أعلنت احملكمـة فعـال افتتـاح املرافعـات       .أيضا

 .)أوكرانيا ضد رومانيا(احلدود البحرية يف البحر األسود 
عــدد كــبري مــن وتـأتى حتمــل هــذا املــستوى مـن نــشاط احملكمــة بفــضل رغبتـها يف اختــاذ     - ١٨

فبعـد أن   . اإلجراءات لزيادة فعاليتها ومتكينها بالتايل من التصدي للزيادة املطردة يف عبء عملـها            
ــه إجرائــي هلــا لتــستخدمه الــدول الــيت متثــل أمامهــا، دأبــت     ٢٠٠١اعتمــدت يف عــام   أول توجي

لعمليـة اجلاريـة    احملكمة على أن تعيد النظر فيها بانتظام وأن تضيف إليها من حني آلخر يف إطار ا               
عالوة ذلك، قررت احملكمة أن تعقـد اجتماعـات منتظمـة            .الستعراض إجراءاهتا وأساليب عملها   

 الووضعت لنفـسها جـدو    . خمصصة للتخطيط االستراتيجي ألعماهلا، حرصا على تعزيز إنتاجيتها       
وهكــذا متكنــت . صــارما للجلــسات واملــداوالت حــىت يتــأتى النظــر يف عــدة قــضايا يف آن واحــد 
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وميكـن اآلن للـدول الـيت تفكـر يف اللجـوء إىل احملكمـة               . احملكمة من تصفية املتراكم مـن قـضاياها       
يف حينـه  أن تكون واثقة من أنه مبجرد مـا ينتـهي تبـادل املـذكرات، سـيتأتى للمحكمـة أن تنتقـل                     

 . الشفويةاإلجراءاتإىل مرحلة 
ــة        - ١٩ ــسعة وظــائف كتب ــت احملكمــة إحــداث ت ــا، طلب ــدعم جهوده ــضول ووظيفــة  ،ائينيق

مــدون مراجــع مؤقتــة يف  /مــسؤول رئيــسي إضــافية يف إدارة الــشؤون القانونيــة ووظيفــة مفهــرس  
ولـئن قبلـت إحـداث الـوظيفتني األخريتـني اللـتني             .٢٠٠٩-٢٠٠٨مكتبة احملكمة لفترة الـسنتني      

 مـن   تعرب احملكمة للجمعية العامة عن امتناهنا بشأهنما، فإنـه مل يقبـل إحـداث إال ثـالث وظـائف                  
ومع ذلك، تظل تلك الوظـائف ضـرورية أكثـر مـن أي وقـت               .  قضائيني أصل تسع وظائف كتبة   

صص خيـ بالتـايل  جعلـه  مضى لتمكني كل عضو يف احملكمة من االستفادة من دعم قـانوين مفـرد و      
وجيـدر باإلشـارة يف هـذا الـصدد، أن الـوترية املتواصـلة              .  أكرب مـن الوقـت للـتفكري واملداولـة         اقدر

ميكـن احلفـاظ    ، المـربر ا الـدول دون تـأخري غـري    كمة اليت أتاحت ضمان البت يف قضاي     لعمل احمل 
وهكـذا، وكمـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف الـسنوات األخـرية، فـإن مـن                   . عليها دون تلك املساعدة   

املثري للدهشة أن حمكمـة العـدل الدوليـة الـيت يـصفها امليثـاق بأهنـا األداة القـضائية الرئيـسية لألمـم                        
. ، هي احملكمة أو اهليئة القضائية الدولية الوحيدة اليت ال تتلقى هـذا الـشكل مـن املـساعدة        املتحدة

، سـتكرر طلبـها إحـداث       ٢٠١١-٢٠١٠ولذلك فإن احملكمة، يف عرض ميزانيتها لفترة السنتني         
كمـا تـود احملكمـة أن تالحـظ          .الستة اليت ال يزال من املتعني منحها هلـا        القضائيني  كتبة  الوظائف  

اجلمعية العامة لألسف مل تزودها بالوسائل إلحداث شـعبة وثـائق فعالـة بـدمج شـعبيت املكتبـة                   أن  
ولذلك ستقدم طلبا إلعادة تصنيف وظيفة ستتيح، يف حد ذاهتـا، تنفيـذ الـدمج مـن                 . واحملفوظات

  .أجل إنتاجية أكرب
. لـم احملكمـة   وستدرج احملكمة أيضا يف عرض ميزانيتها اعتمـادا إضـافيا لتعزيـز مـوظفي ق               - ٢٠

كمــا ســتطلب مبلغــا كــبريا الســتبدال وحتــديث نظــم املــؤمترات واملعــدات الــسمعية البــصرية يف     
الــيت ســيتم ) مبــا فيهــا قاعــة الــصحافة(قاعتــها التارخييــة، وقاعــة العــدل الكــربى، والغــرف املتامخــة 

ملطلـوب  وسـيغطي املبلـغ ا     .جتديدها كليا بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي اليت متلـك قـصر الـسالم            
تركيـب أحـدث تكنولوجيـات املعلومـات علـى منـضدة القـضاة، وعلـى الطـاوالت الـيت            تكاليف  

 فـإذا كانـت كـل احملـاكم الدوليـة قـد أخـذت هبـذه التكنولوجيـا يف           ،يشغلها األطراف يف القضايا   
 .السنوات األخرية، فإن احملكمة ال تزال تفتقر إليها

ها، تالحـظ احملكمـة بتقـدير أن اجلمعيـة العامـة        وفيما يتعلق مبراجعة شروط عمـل أعـضائ        - ٢١
قد استجابت للشواغل اليت أعربت عنها احملكمة خالل السنة قيد االسـتعراض فيمـا يتعلـق بقـرار                  

وتـود أن تعـرب عـن امتناهنـا للجمعيـة           . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤ املؤرخ   ٦١/٢٦٢اجلمعية العامة   
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ومـع ذلـك، ختـشى      . ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٣خ   املؤر ٦٢/٥٤٧ العامة حللها هلذه املسألة مبقررها    
احملكمة يف الوقت الراهن أن يؤدي نظام املعاشـات املقتـرح للقـضاة العـاملني والقـضاة املتقاعـدين         

ــباألســعار احلقللمعــاش اليهم إىل اخنفــاض عــوُم ــة ألن صــايف الراتــب  سيحــسب علــى أســاس  هيقي
تالحـظ احملكمـة أنـه     إىل ذلـك، وباإلضـافة   . األساسي السنوي دون احتساب تـسوية مقـر العمـل         

رغم طلباهتا املتكررة بشأن هذه النقطة، مل توضع أي آلية للتـسوية الفعليـة للزيـادات يف تكـاليف                   
ولــذلك فإهنــا تتوقــع يف الــسنوات القادمــة   .املعيــشة والتقلبــات يف قيمــة دوالر الواليــات املتحــدة 

 أولئـك  سـيما  الو واخللف من أزواجهـم،  يف القوة الشرائية للقضاة املتقاعديناخنفاضا آخر كبريا  
وتعول احملكمة على تفهم اجلمعيـة العامـة للتعجيـل باختـاذ اإلجـراءات               .ن يف منطقة اليورو   واملقيم

 .الضرورية يف هذا الصدد
أخــريا، تــود احملكمــة أن تغتــنم فرصــة تقــدمي تقريرهــا الــسنوي إىل اجلمعيــة العامــة لتعلــق   - ٢٢
 إليـه القـرار     هـا ، على غـرار مـا دعا      ‘‘يف تعزيز سيادة القانون    ...]مةللمحك[على الدور الراهن    ’’
فربايـر  /ففـي شـباط   . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف        ٦٢/٧٠

 لألمــم يــة، أجنــزت احملكمــة االســتبيان الــوارد مــن شــعبة التــدوين مبكتــب الــشؤون القانون ٢٠٠٨
 ويف هذا الصدد، جيـدر باإلشـارة أن احملكمـة، بـصفتها حمكمـة      .املتحدة املزمع استخدامه يف جرد   

وال حتتـاج احملكمـة إىل   . ة خاصـة تتبـوأ مكانـ  عدل، بل واألداة القضائية الرئيـسية لألمـم املتحـدة،           
فهي تـصدر أحكامـا وفتـاوى وفقـا     :  تقوم به إمنا يرمي إىل تعزيز سيادة القانونمااإلشارة إىل أن    

، وتكفـل   ) أدنـاه  انظر الفـصل اخلـامس    (يثاق  املكل جزءا ال يتجزأ من      لنظامها األساسي الذي يش   
 أكرب قدر ممكن من الوعي العاملي بقراراهتا عن طريق منشوراهتا وموقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت،                 

ــ ــهاد القــضائي للمحكمــة وســالفتها،   ٢٠٠٧أعيــد تــصميمه يف عــام  ذي ال  ليــدرج كامــل االجت
ويقـدم أعـضاء احملكمـة ورئـيس القلـم وإدارة           ). لفصل الثامن انظر ا (حمكمة العدل الدويل الدائمة     

زور تـ عـالوة علـى ذلـك،       ). انظـر الفـصل الـسابع     (شؤون اإلعالم بانتظام عروضا بشأن احملكمـة        
وأخـريا، تقـدم احملكمـة برناجمـا        ). انظر الفصل الـسادس   (عداد غفرية من الزوار كل سنة       ة أ احملكم

 من التعـرف علـى املؤسـسة وتعزيـز تدريبـهم يف القـانون               للتدريب ميكن الطلبة من شىت اخللفيات     
 . الدويل
وخالصة القـول، إن حمكمـة العـدل الدوليـة ترحـب بالثقـة الـيت تبـديها الـدول جمـددا يف                        - ٢٣

ــا    ــى حــل منازعاهت ــة عل ــدرة احملكم ــضايا      . ق ــة للق ــة والرتيه ــة الفائق وســتويل احملكمــة نفــس العناي
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ة ى غرار ما قامت به خالل دوراملعروضة عليها يف السنة القادمة عل
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 الفصل الثاين
 تنظيم احملكمة  

 
 تشكيل احملكمة -ألف  

عـون  : الرئيـسة  روزالـني هـيغرت؛ ونائـب   : الرئيسة: التشكيل احلايل للمحكمة هو كالتايل    - ٢٤
رميون راجنيفا، وشـي جيويونـغ، وعبـد القـادر كورومـا، وغونزالـو              : اخلصاونة؛ والقضاة  شوكت

أرانغـورين، وتومـاس بويرغنتـال، وهرياشـي أووادا، وبرونـو سـيما، وبيتـر تومكـا، وروين                   -ارا  ب
 . وحممد بنونة، وليونيد سكوتنيكوف،أمور -وكينيث كيث، وبرناردو سيبولفيدا  أبراهام،

 .رئيس القلم هي ترييز دو سانت فال ونائبة. ورئيس قلم احملكمة هو فيليب كوفرور - ٢٥
 مــن النظــام األساســي، تــشكل احملكمــة ســنويا دائــرة لإلجــراءات        ٢٩مــادة ووفقــا لل - ٢٦

 :املستعجلة مكونة على النحو التايل
 

 :األعضاء  
 الرئيسة هيغرت 
 اخلصاونة الرئيسة نائب 
 أرانغورين وبويرغنتال وسكوتنيكوف -لقضاة بارا ا 

 
 : العضوان املناوبان  

 .القاضيان كوروما وأبراهام 
 اختـارت  )سـلوفاكيا /هنغاريـا ( ناغيمـاروس    ‐ مبـشروع غابـشيكوفو   ية املتعلقـة    ويف القض  - ٢٧

، بعـد تنحـي القاضـي تومكـا مبوجـب           قاضـيا خاصـا   سكوبتشفـسكي   . سلوفاكيا كرزيشتوف ج  
 . من النظام األساسي للمحكمة٢٤املادة 
ـــ    - ٢٨ ــة ب ــضية املتعلق ــالو   ويف الق ــا (أمحــد صــاديو دي ــة غيني ــو   ضــد مجهوري ــة الكونغ مجهوري
 ، اختــارت غينيــا البجــاوي قاضــيا خاصــا، واختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة )لدميقراطيــةا

ويف أعقـاب اسـتقالة الـسيد البجـاوي، اختـارت           . أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصـا      
 . خاصاغينيا أمحد حميو قاضيا 
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ريـــة الكونغـــو  مجهو(باألنـــشطة املـــسلحة يف أراضـــي الكونغـــو    ويف القـــضية املتعلقـــة   - ٢٩
ــة ــدا ضــد الدميقراطي ــة جــو فرهــوفن قاضــيا خاصــا    ) أوغن اختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

 .كاتيكا قاضيا خاصا. واختارت أوغندا جيمس ل
 كرواتيـا (بتطبيق اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا               ويف القضية املتعلقة     - ٣٠

ف فوكاس قاضيا خاصا واختـارت صـربيا واجلبـل األسـود            اختارت كرواتيا بودسال  ) صربياضد  
 .ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا

بتعيني احلدود البحرية بني نيكاراغوا وهنـدوراس يف البحـر الكـارييب            ويف القضية املتعلقة     - ٣١
، اختـــارت نيكـــاراغوا جورجيـــو غايـــا قاضـــيا خاصـــا واختـــارت  )هنـــدوراس ضـــد نيكـــاراغوا(

ويف أعقـاب اسـتقالة غـونزاليس كـامبوس،         .  كـامبوس قاضـيا خاصـا      هندوراس خوليو غـونزاليس   
 . اختارت هندوراس سانتياغو توريس برنارديز قاضيا خاصا

، اختــارت )كولومبيــا ضــد نيكــاراغوا(والبحــري اإلقليمــي بـــالرتاع ويف القــضية املتعلقــة  - ٣٢
ويف . اضـيا خاصـا  فـورتيي ق . كولومبيـا إيـف ل    نيكاراغوا حممد البجاوي قاضيا خاصا واختارت     

 . أعقاب استقالة السيد البجاوي، اختارت نيكاراغوا جورجيو غايا قاضيا خاصا
 ضـــد مجهوريـــة الكونغـــو(بـــبعض اإلجـــراءات اجلنائيـــة يف فرنـــسا ويف القـــضية املتعلقـــة  - ٣٣
واختارت فرنـسا جيلـرب     . خاصاإيف دو كارا قاضيا      -، اختارت مجهورية الكونغو جان      )فرنسا

 مــن النظــام األساســي  ٢٤خاصــا، بعــد أن تنحــى القاضــي أبراهــام مبوجــب املــادة   غيــوم قاضــيا 
 . للمحكمة

ــسيادة علــى    - ٣٤ ــدرا برانكــا بويف القــضية املتعلقــة بال ــاتو  /ي ــهبــوالو ب ــدل روكــس،  بوت ، ومي
 قاضــيا خاصــا دوغــارد. ر. ؛ اختــارت ماليزيــا كريــستوفر ج)ســنغافورة/ماليزيــا(وســاوث ليــدج 

 .اراجو سرينيفاسا راو قاضيا خاصاواختارت سنغافورة بيم
، )أوكرانيـا  ضـد  رومانيـا (بتعـيني احلـدود البحريـة يف البحـر األسـود          ويف القضية املتعلقـة      - ٣٥

أوكــسمان .  بيــار كــوت قاضــيا خاصــا واختــارت أوكرانيــا برنــارد هـــ- اختــارت رومانيــا جــان
 .قاضيا خاصا

 ضـد  كوسـتاريكا (ة واحلقوق املرتبطة هبا بالرتاع بشأن حقوق املالحويف القضية املتعلقة     - ٣٦
، اختارت كوستاريكا أنطونيو أوغوسـطو كانـسادو ترينـداد قاضـيا خاصـا واختـارت              )نيكاراغوا

 .نيكاراغوا جيلرب غيوم قاضيا خاصا
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، )أوروغـواي  ضـد    األرجنتني(بطاحونيت اللباب على هنر أوروغواي      ويف القضية املتعلقة     - ٣٧
إمييليو فينويسا قاضـيا خاصـا واختـارت أوروغـواي سـانتياغو تـوريس              اختارت األرجنتني راوول    

 .برنارديس قاضيا خاصا
 ضــد جيبــويت( بــبعض مــسائل املــساعدة املتبادلــة يف اجملــال اجلنائيــة  ويف القــضية املتعلقــة  - ٣٨
واختـارت فرنـسا جيلـرب غيـوم     . ، اختارت جيبويت عبد القوي أمحد يوسف قاضـيا خاصـا          )فرنسا

 .  من النظام األساسي للمحكمة٢٤بعد أن تنحى القاضي أبراهام مبوجب املادة قاضيا خاصا، 
، اختــارت بــريو جيلــبري غيــوم  )شــيلي ضــد بــريو(بــالرتاع البحــري ويف القــضية املتعلقــة  - ٣٩

 .قاضيا خاصا
 

 االمتيازات واحلصانات -باء  
أعـضاء احملكمـة،    يتمتـع   ”:  علـى مـا يلـي       للمحكمـة   من النظام األساسي   ١٩تنص املادة    - ٤٠

 .“لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية
ن اخلارجيــة يف هولنــدا، بتــاريخ وإثــر تبــادل للرســائل بــني رئــيس احملكمــة ووزيــر الــشؤو  - ٤١
، بــات القــضاة بــصفة عامــة يتمتعــون بــذات االمتيــازات واحلــصانات  ١٩٤٦يونيــه /حزيــران ٢٦

حيات املمنوحـة لرؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية املعتمـدين لـدى جاللـة ملكـة          والتسهيالت والصال 
  ).I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp. 204 211 and pp. 214 217(هولندا 
املرجــع  (١٩٤٦ديــسمرب / كــانون األول١١، املــؤرخ )١ -د  (٩٠ومبوجــب القــرار   - ٤٢

االتفاقـات املربمـة مـع حكومـة هولنـدا يف      أقرت اجلمعية العامة ) ٢١١ -٢١٠نفسه، الصفحات   
 : وأوصت مبا يلي١٩٤٦يونيه /حزيران

إذا كان قاض يقطن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي يكـون بـصورة دائمـة رهـن                       ’’  
ــازات واحلــصان    ــه االمتي ــرة  إشــارة احملكمــة، فينبغــي أن متــنح ل ات الدبلوماســية خــالل فت

 “ هناك إقامته
 

 وأنه 
كل التسهيالت ملغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون فيـه،              ينبغي أن مينح القضاة     ”  

كمـا ينبغـي أن يتمتعـوا    . من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه احملكمة جلساهتا ومغادرته         
يف مجيــع البلــدان الــيت قــد ميــرون هبــا أثنــاء أســفارهم املقترنــة مبمارســة مهــامهم، جبميــع    

لـــــدان للمبعـــــوثني االمتيـــــازات واحلـــــصانات والتـــــسهيالت الـــــيت متنحهـــــا تلـــــك الب 
 .“الدبلوماسيني
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 الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة إىل           أوصت اجلمعية العامـة سـلطات      القرار نفسه    ويف - ٤٣
ــراف جبــواز  ــه     االعت ــصدره احملكمــة للقــضاة وقبول ــذي ت ــد صــدرت  . مــرور األمــم املتحــدة ال وق

 يــصدرها وهــي تــشبه يف شــكلها جــوازات املــرور الــيت. ١٩٥٠املــرور هــذه منــذ عــام  جــوازات
 .العام األمني
 مـن النظـام األساسـي للمحكمـة علـى      ٣٢ من املـادة     ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة       - ٤٤
 .“من الضرائب كافة] اليت يتلقاها القضاة[تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات ”أنه 
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 الفصل الثالث
 اختصاص احملكمة  

 اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات -ألف  
 األمــم املتحــدة البــالغ عــددها     كانــت الــدول األعــضاء يف  ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣١يف  - ٤٥
 .دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة ١٩٢
تقـر  ) العديد منها مـشفوع بتحفظـات     (وستون دولة حلد اآلن إعالنات       وأصدرت ست  - ٤٦

 مــن ٣٦ مــن املــادة ٥ و ٢فيهــا بالواليــة اإلجباريــة للمحكمــة علــى النحــو املتــوخى يف الفقــرتني 
ســتونيا وأملانيــا وأوروغــواي وأوغنــدا وبــاراغواي   إســتراليا وأإســبانيا و: وهــي. النظــام األساســي

ــو          ــريو وتوغ ــدا وب ــسوانا وبولن ــا وبوت ــا وبنم ــا وبلغاري ــال وبلجيك ــادوس والربتغ وباكــستان وبرب
ودومينيكـا  منرك  واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا وجيبويت والـدا        

وســلوفاكيا والــسنغال وســوازيلند والــسودان وســورينام والــسويد وسويــسرا والــصومال وغامبيــا  
يـا وكنـدا وكـوت ديفـوار        بيساو والفلـبني وفنلنـدا وقـربص والكـامريون وكمبود          -وغينيا وغينيا   
 وكينيــا ولكــسمربغ وليربيــا وليختنــشتاين وليــسوتو ومالطــة ومدغــشقر ومــصر        وكوســتاريكا

كسيك ومالوي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموريـشيوس والنـرويج            وامل
والنمسا ونيجرييـا ونيكـاراغوا ونيوزيلنـدا وهـاييت واهلنـد وهنـدوراس وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان                   

 رة أعـاله يف موقـع  وميكن االطالع على نصوص اإلعالنات اليت أودعتها الدول املـذكو         . واليونان
 . )http://www.icj-cij.org (اإلنترنتاحملكمة على 

ــوائم املعاهــدات واالتفاقيــات الــيت تــنص علــى اختــصاص       - ٤٧ كمــا ميكــن االطــالع علــى ق
 مـن هـذه     ١٢٨ويف الوقت الـراهن يـسري مفعـول حنـو           . اإلنترنتاحملكمة يف موقع احملكمة على      

 .  الثنائية من االتفاقيات١٦٦االتفاقيات املتعددة األطراف وحوايل 
 

 اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء -باء  
ن يـأذن هلمـا     الـذ لا -اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن         (باإلضافة إىل أجهزة األمـم املتحـدة         - ٤٨

واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   - ‘‘بــشأن أي مــسألة قانونيــة ’’بطلــب فتــاوى مــن احملكمــة  
 يـؤذن حاليـا للمنظمـات التاليـة بطلـب           ،)جمعيـة العامـة   وجملس الوصاية واللجنـة املؤقتـة التابعـة لل        

 :فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها
 

 منظمة العمل الدولية 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
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 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 منظمة الطريان املدين الدويل 
 حة العامليةمنظمة الص 
 البنك الدويل 
 املؤسسة املالية الدولية 
 املؤسسة اإلمنائية الدولية 
 صندوق النقد الدويل 
 يل لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالحتاد الدو 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 املنظمة البحرية الدولية 
 ملنظمة العاملية للملكية الفكريةا 
 ية الزراعيةالصندوق الدويل للتنم 
 حدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املت 
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وترد قائمة بالصكوك الدولية اليت تـنص علـى اختـصاص احملكمـة يف إصـدار الفتـاوى يف                - ٤٩
 . اإلنترنتموقع احملكمة على 

 



A/63/4 
 

15 08-45377 
 

 الفصل الرابع
 أسلوب عمل احملكمة  

 لجانال -ألف  
ن الــيت تنــشئها احملكمــة لتيــسري أداء مهامهــا اإلداريــة عــددا مــن املــرات    اجتمعــت اللجــا - ٥٠

 :خالل الفترة قيد االستعراض؛ وتتشكل هذه اللجان على النحو اآليت
رئيـسة احملكمـة     ، ونائـب  )رئيسة(وتضم رئيسة احملكمة    : جلنة اإلدارة وامليزانية   )أ( 

 والقضاة راجنيفا و بويرغنتال وأووادا وتومكا؛
ــة جل )ب(  ــة املكتب ــال   : ن ــضم القاضــي بويرغنت ــسا(وت ، والقــضاة ســيما وتومكــا   )رئي

 .وكيث وبنونة
 كهيئـة دائمـة، مـن القاضـي     ١٩٧٩وتتكون جلنة الالئحة، اليت شكلتها احملكمـة يف عـام            - ٥١

 . أمور وبنونة وسكوتنيكوف- والقضاة سيما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا) رئيسا(أووادا 
 

 قلم احملكمة -باء  
حمكمة العدل الدولية هي اهليئة الرئيسية الوحيدة باألمم املتحـدة الـيت متلـك إدارة خاصـة        - ٥٢
وحيــدد . وقلــم احملكمــة هــو اجلهــاز اإلداري الــدائم للمحكمــة).  مــن امليثــاق٩٨انظــر املــادة (هبــا 

). ة مـن الالئحـ  ٢٩  إىل٢٢ املواد  سيما ال(النظام األساسي للمحكمة والئحتها دور هذا اجلهاز        
وحيث إن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف الوقت نفسه، فإن دور قلـم احملكمـة يتمثـل يف            

ــة    ــة دولي ــدعم القــضائي والعمــل كأمان ــوفري ال ــاء علــى     . ت ــم احملكمــة بن وحتــدد احملكمــة تنظــيم قل
مقترحـات مــن رئــيس قلــم احملكمــة بينمــا تتحـدد مهامــه بتعليمــات يــصدرها رئــيس قلــم احملكمــة   

وقد وضعت التعليمـات املتعلقـة      ). ٢٨ من املادة    ٣ و   ٢انظر الالئحة، الفقرتان    ( احملكمة   وتقرها
مرفــق كــل التنظيمــي لقلــم احملكمــة يف ويــرد اهلي. ١٩٤٦أكتــوبر /بقلــم احملكمــة يف تــشرين األول

 .التقرير ذاهل
 يعينـهم   وتعني احملكمة موظفي قلم احملكمة بناء على اقتراحات من رئيس قلم احملكمة أو             - ٥٣

. رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئيس احملكمة حينما يتعلق األمـر بـاملوظفني مـن فئـة اخلـدمات العامـة                   
وحتـدد شـروط    .ويعني رئـيس قلـم احملكمـة املـوظفني العـاملني علـى أسـاس عقـود قـصرية األجـل                  

ــه ا   ــوظفني الــــذي اعتمدتــ ــام األساســــي للمــ ــة العمــــل يف النظــ ــادة (حملكمــ ــر املــ ــن ٢٨انظــ  مــ
وبــصفة عامــة يتمتــع موظفــو قلــم احملكمــة بــذات االمتيــازات واحلــصانات الــيت  ). حملكمــةا الئحــة

كمــا يتمتعــون مــن حيــث  . يتمتــع هبــا أعــضاء البعثــات الدبلوماســية مــن نفــس الرتبــة يف الهــاي  
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ظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات         مركزهم وأجـورهم ومعاشـاهتم بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا مو               
 .الرتب املعادلة أو
وشهد حجم العمل بقلم احملكمة، على مـدى الـسنوات اخلمـس عـشرة األخـرية، زيـادة                   - ٥٤

كبرية بالرغم من إدخال التكنولوجيات اجلديدة، وذلك بسبب الزيـادة الكـبرية يف عـدد القـضايا                  
 . املعروضة على احملكمة

ــة ووظ  اواعتبــار - ٥٥ ــة الفني ــة اخلــد   إلحــداث أربــع وظــائف مــن الفئ مات يفــة واحــدة مــن فئ
 يبلـغ عـدد الوظـائف يف قلـم احملكمـة يف الوقـت احلاضـر        ٢٠٠٩ -٢٠٠٨يف فترة السنتني   العامة
 وظيفـة  ١٢ وظيفـة ثابتـة و   ٣٩منـها  (وظيفـة يف الفئـة الفنيـة و الرتبـة األعلـى          ٥١ : وظيفة ١٠٤
 ). وظيفة ثابتة وثالث وظائف مؤقتة٥٠منها ( وظيفة من فئة اخلدمات العامة ٥٣، و )مؤقتة
ووفقــا لــآلراء الــيت أعربــت عنــها اجلمعيــة العامــة، وضــع نظــام لتقيــيم أداء مــوظفي قلــم    - ٥٦

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١احملكمة، اعتبارا من 
 

 ونائبه رئيس قلم احملكمة - ١ 
رئيس قلـم احملكمـة هـو قنـاة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه                          - ٥٧

راسالت واإلشـعارات وعمليـات إحالـة الوثـائق الالزمـة مبوجـب النظـام               اخلصوص إعداد مجيع امل   
يعـد جـدوال عامـا جبميـع        ) أ: (ويقوم رئيس قلم احملكمة مبا يلـي       .األساسي للمحكمة أو الئحتها   

القضايا ويدوهنا ويرقمها حسب الترتيب الذي ترد فيـه إىل قلـم احملكمـة الوثـائق الـيت أقيمـت هبـا                      
وحيضر شخصيا أو ميثله نائبه يف جلـسات احملكمـة          ) ب(وجبها فتاوى؛   الدعاوى أو اليت طلبت مب    

ويتخـذ الترتيبـات الالزمـة    ) ج(ودوائرها كما يعترب مسؤوال عـن إعـداد حماضـر تلـك اجللـسات؛           
الفرنـسية  (لتوفري ما قـد حتتاجـه احملكمـة مـن ترمجـة حتريريـة أو شـفوية إىل لغـيت عملـها الـرمسيتني                         

ويوقـع مجيـع أحكـام احملكمـة والفتـاوى واألوامـر        ) د(من سالمة الترمجة؛    أو التأكد   ) االنكليزيةو
وهو مسؤول عن إدارة قلم احملكمـة وعـن أعمـال           ) هـ(الصادرة عنها فضال عن حماضر جلساهتا؛       

 مبا يف ذلك احلسابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة            ،مجيع اإلدارات والشعب التابعة له    
 مـع  سـيما  الويساعد يف تعهـد العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة     ) و(ألمم املتحدة؛  املعمول هبا يف ا   

أجهزة األمم املتحدة ومـع املنظمـات الدوليـة والـدول األخـرى ويتـوىل مـسؤولية اإلعـالم املتعلـق               
ــام ودمغــات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي   ال هــوو) ز(بأنــشطة احملكمــة ومنــشوراهتا؛   قــيِّم علــى أخت
 مبــــا يف ذلــــك حمفوظــــات حمكمــــة نــــورمربغ( يف عهــــدة احملكمــــة حمفوظــــات أخــــرى تكــــون

 ).الدولية العسكرية
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وقـد عهـدت إىل نائـب     ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامـه يف غيابـه؛        - ٥٨
إدارية واسعة النطاق مبا يف ذلك اإلشراف املباشـر علـى           مسؤوليات ١٩٩٨رئيس القلم منذ عام     

 .املساعدة العامةشعبة كنولوجيا املعلومات وتشعبة  احملفوظات وشعبة
ــم، نفــس          - ٥٩ ــيس القل ــدما يعمــل عمــل رئ ــم، عن ــيس القل ــم ونائــب رئ ــرئيس القل وختــول ل

ــازات واحلــصانات الــيت ختــول لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية يف الهــاي، عمــال بالرســائل       االمتي
  . أعاله٤١املتبادلة املذكورة يف الفقرة 

 
 ت الفنية التابعة لقلم احملكمةالُشعب والوحدا - ٢ 

 إدارة الشؤون القانونية  
من مثاين وظائف من الفئة الفنية ووظيفـة واحـدة مـن فئـة              الشؤون القانونية   تتكون إدارة    - ٦٠

وبـصفة خاصـة،    . اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن مجيع الشؤون القانونية داخـل قلـم احملكمـة             
وتتـوىل إعـداد حماضـر      . كمـة علـى أداء وظائفهـا القـضائية        تتمثل مهمتها الرئيـسية يف مـساعدة احمل       

جلسات احملكمـة وتعمـل بوصـفها أمانـة للجـان الـصياغة، الـيت تعـد مـسودات قـرارات احملكمـة،                    
وتقوم بإجراء حبوث يف جمال القانون الـدويل حيـث          . كما تعمل أيضا بوصفها أمانة جلنة الالئحة      
دراسـات ومـذكرات للمحكمـة ولـرئيس قلـم احملكمـة       تدرس السوابق القضائية واإلجرائية وتعـد    

، وبـصفة أعـم،     املعلقـة وتقوم كذلك بإعداد مجيع املراسـالت املتـصلة بالقـضايا           . حسب االقتضاء 
تقوم بإعداد املراسالت الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيق النظـام األساسـي للمحكمـة أو الئحتـها،                

ي مـسؤولة أيـضا عـن رصـد اتفاقـات املقـر مـع               وهـ . لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بالتوقيع عليهـا       
وأخـريا، ميكـن استـشارة هـذه اإلدارة يف مجيـع املـسائل القانونيـة املتعلقـة بـشروط                    . البلد املضيف 

 .وأحكام عمل موظفي قلم احملكمة
ــة الــيت يقــدمها       - ٦١ ــد االقتــضاء، علــى املــساعدة املؤقت ــإلدارة أن تعــول، عن ــة الوميكــن ل كتب

 ). أدناه٧٧ و ٧٦انظر الفقرتني (ن مباشرة للعمل مع أعضاء احملكمة واملنتدبالقضائيون 
 

 إدارة الشؤون اللغوية  
 وظيفـة مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـة        ١٧يف الوقت الراهن مـن      الشؤون اللغوية   تتكون إدارة    - ٦٢

 واحد من فئة اخلدمات العامـة، وتتـوىل مـسؤولية ترمجـة الوثـائق إىل اللغـتني الـرمسيتني للمحكمـة                    
وتشمل الوثائق املترمجة املذكرات املقدمـة يف القـضايا واملراسـالت    . ومنهما وتقدم الدعم للقضاة 

األخرى الـواردة مـن الـدول األطـراف، واحملاضـر احلرفيـة جللـسات احملكمـة وأحكامهـا وفتاواهـا                     
وأوامرها، إىل جانب مسوداهتا ووثائق عملها ومالحظات القضاة وحماضـر احملكمـة واجتماعـات              

للجان والتقارير الداخلية واملالحظات والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطـب الـيت يلقيهـا         ا
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رئيس احملكمة والقضاة أمام اهليئـات اخلارجيـة والتقـارير والرسـائل املوجهـة إىل األمانـة، ومـا إىل                    
ــة لالجتماعــات اخلاصــة والعامــة للمحكمــة،     . ذلــك ــوفر اإلدارة خــدمات الترمجــة الفوري كمــا ت

حسب االقتـضاء، ولالجتماعـات الـيت يعقـدها رئـيس احملكمـة وأعـضاؤها مـع وكـالء األطـراف                     
 .وغريهم من الزوار الرمسيني اآلخرين

بيـد  . ونتيجة لنمو اإلدارة، مت التقليل مـن االسـتعانة بـاملترمجني اخلـارجيني إىل حـد كـبري                  - ٦٣
وتبـذل اإلدارة قـصاراها مـع       . يـة أنه ال تزال هناك حاجـة يف بعـض األحيـان إىل املـساعدة اخلارج              

ذلك الستخدام الترمجة عـن بعـد وتقاسـم املـوارد مـع اإلدارات اللغويـة األخـرى داخـل منظومـة                      
 .ويستعان باملترمجني الفوريني اخلارجيني يف جلسات احملكمة ومداوالهتا. األمم املتحدة

 
 إدارة شؤون اإلعالم  

ئف من الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن فئـة        من ثالث وظا    شؤون اإلعالم  إدارةتتكون   - ٦٤
ــة،   ــة   واخلــدمات العام ــة للمحكم ــات اخلارجي ــا يف العالق ــؤدي دورا هام ــا يف . ت ــل مهامه : وتتمث

اإلجابة على طلبـات املعلومـات املتعلقـة باحملكمـة؛ وإعـداد مجيـع الوثـائق الـيت تتـضمن معلومـات               
، واحلوليــةقــدم إىل اجلمعيــة العامــة،  التقريــر الــسنوي للمحكمــة املســيما الو(عامــة عــن احملكمــة 

؛ وتـشجيع وسـائط اإلعـالم ومـساعدهتا يف إعـداد تقـارير عـن                )والكتيبات املوجهـة إىل اجلمهـور     
 عن طريق إعداد النـشرات الـصحفية وتطـوير أدوات اتـصال، وخاصـة         سيما الو(أعمال احملكمة   

لدبلوماسـيني ورجـال القـانون،    ل(وتقدم اإلدارة عروضا عن احملكمـة  ). األدوات السمعية البصرية 
ــة وغريهــم وتــشمل . اإلنترنــتوتتــوىل مــسؤولية اســتكمال موقــع احملكمــة علــى شــبكة    ) والطلب

 . مهامها االتصال الداخلي أيضا
كمــا تتــوىل إدارة شــؤون اإلعــالم تنظــيم اجللــسات العلنيــة للمحكمــة وغــري ذلــك مــن      - ٦٥

الزيــارات، مبــا فيهــا الزيــارات الــيت يقــوم هبــا  تنظــيم عــدد وفــري مــن ســيما الواملناســبات الرمسيــة، 
 .وهكذا تقوم أيضا مبهام مكتب مراسم. ضيوف مرموقون

 
 الُشعب التقنية - ٣ 

 شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني   
املؤلفـة مـن وظيفـة واحـدة        اإلدارة وشـؤون املـوظفني،      يف الوقت الراهن، تـضطلع شـعبة         - ٦٦

 مبـسؤولية القيـام مبهـام شـىت تتعلـق بـإدارة       ،ة اخلدمات العامةمن الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئ     
ختطــيط وتنفيــذ تعــيني املــوظفني وتنــسيبهم وترقيتــهم   : شــؤون املــوظفني وتنظيمهــا، مبــا يف ذلــك 

وحتـرص يف إدارهتـا لـشؤون املـوظفني علـى التقيـد بالنظـام األساسـي         . وتدريبـهم وإهنـاء خدمتـهم   
ة أنــه يــسري مــن النظــامني األساســي واإلداري ملــوظفي ملــوظفي قلــم احملكمــة، ومــا تــرى احملكمــ
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ويف إطــار عمليــة التوظيــف، تعــد الــشعبة اإلعالنــات عــن الــشواغر، وتــستعرض   . األمــم املتحــدة
ــار املرشـــحني وتعـــد عـــروض العمـــل للمرشـــحني     ــابالت الختيـ ــراء املقـ الطلبـــات وترتـــب إلجـ

ــراءات املنـــضمني مـــن املـــوظفني اجلـــدد   ــا. النـــاجحني، وتتـــوىل إجـ  تـــدير الـــشعبة وترصـــد  كمـ
اريـــة ذات الـــصلة، وتكـــون صـــلة اســـتحقاقات املـــوظفني وامتيـــازاهتم، وتتـــوىل اإلجـــراءات اإلد

ــة ملــوظفي  مــع مكتــب إدارة املــوارد البــشرية و الــصندوق املــشترك للمعاشــ    الوصــل ات التقاعدي
 .املتحدة األمم

 
 الُشعبة املالية  

 الفئة الفنية وثالث وظـائف مـن فئـة اخلـدمات      من وظيفتني اثنتني من   املالية  تتكون شعبة    - ٦٧
إعـداد  :  مـا يلـي    يف مجلـة أمـور    وتتـضمن مهامهـا املاليـة       . العامة وهي مسؤولة عن الـشؤون املاليـة       

امليزانية؛ واحملاسـبة املاليـة وإعـداد التقـارير املاليـة؛ وأعمـال الـشراء ومراقبـة املوجـودات؛ وتـسديد                     
أجـور  /البـدالت (ات والعمليات املتعلقة بكـشوف املرتبـات        الفواتري للباعة؛ وإعداد كشوف املرتب    

 .والسفر) العمل اإلضايف
 

 شعبة املنشورات  
من ثالث وظـائف مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مـسؤولة عـن إعـداد                  املنشورات  تتكون شعبة    - ٦٨

التــصفيف الطبــاعي للمخطوطــات الرمسيــة للمحكمــة وتــصحيح التجــارب املطبعيــة اخلاصــة هبــا    
يرات تكلفتــها واختيــار دور الطباعــة فيمــا يتعلــق باملنــشورات الرمسيــة للمحكمــة،    ودراســة تقــد

املـذكرات واملرافعـات الـشفوية والوثـائق؛         )ب( تقـارير األحكـام والفتـاوى واألوامـر؛          )أ(: وهي
كمـا تتـوىل    . احلوليـات  )هــ (الببليوغرافيـا؛    )د( النصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة؛           )ج(

وعـالوة  . عن خمتلف املنشورات األخرى وفقا لتعليمات احملكمة أو رئيس قلـم احملكمـة           املسؤولية  
ــشعبة       ــة لطبــع منــشورات احملكمــة، فــإن ال ــالنظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجي علــى ذلــك، وب
مسؤولة أيضا عـن إعـداد العقـود مـع دور الطباعـة وإبرامهـا وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك مراقبـة مجيـع                   

 ). منشورات احملكمة انظر الفصل الثامن أدناهن عمن املعلوماتللمزيد . (الفواتري
 

 مكتبة احملكمةوشعبة الوثائق   
 من وظيفتني اثنتني من الفئة الفنية وأربع وظائف مـن فئـة اخلـدمات            الوثائق  شعبة تتكون - ٦٩

ون يف اقتنــاء وحفــظ وتــصنيف األعمــال الرائــدة يف جمــال القــان  وتتمثــل مهمتــها الرئيــسية العامــة،
وتعمـل  . الدويل، فضال عن عدد كبري من املنشورات الدورية وغري ذلك من الوثـائق ذات الـصلة    

وتقــوم بإعــداد ببليوغرافيــات . بتعــاون وثيــق مــع مكتبــة قــصر الــسالم التابعــة ملؤســسة كــارنيجي 
. ألعضاء احملكمة حسب الطلب وتعد ببليوغرافيا سنوية جبميع كافة املنشورات املتعلقـة باحملكمـة             
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وقد اقتنت الشعبة مـؤخرا بـرامج حاسـوبية         . كما تساعد املترمجني على تلبية احتياجاهتم املرجعية      
 .وإجراء عملياهتا إلدارة جمموعة املنشورات اقتنيت مؤخرا

ة نــورمربغ العــسكرية الدوليــة وتتــوىل مكتبــة احملكمــة أيــضا مــسؤولية حمفوظــات حمكمــ   - ٧٠
 وجيــري إجنــاز).  الغراموفــون واألشــرطة وبعــض األشــياءفيهــا الوثــائق املطبوعــة وأســطوانات مبــا(

 .خطة حلفظ وحتويل هذه احملفوظات إىل شكل رقمي
 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات  
وظـائف    ُشعبة تكنولوجيا املعلومات من وظيفتني اثنـتني مـن الفئـة الفنيـة وثـالث               تتكون - ٧١

ــة    ــة اخلــدمات العام ــوىل مــن فئ ــاءة يف  يمــسؤولوتت ــات   ة ضــمان الكف ــا املعلوم ــشغيل تكنولوجي ت
وهــي مكلفــة بــإدارة الــشبكات احملليــة باحملكمــة وســري عملــها   . وتطويرهــا باســتمرار يف احملكمــة

كما تتوىل مـسؤولية تنفيـذ املـشاريع اجلديـدة املتعلقـة            . وسائر املعدات احلاسوبية والتقنية األخرى    
تتــوىل تدريبــهم علــى مجيــع  بالرباجميــات واملعــدات احلاســوبية، وتــساعد مــستخدمي احلاســوب و 

وأخــريا، تتــوىل ُشــعبة تكنولوجيــا املعلومــات مــسؤولية التطــوير   . جوانــب تكنولوجيــا املعلومــات
 .  وإدارتهاإلنترنتالتقين ملوقع احملكمة على شبكة 

 
 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع  

ئـة الفنيـة ومخـس      مـن وظيفـة واحـدة مـن الف        احملفوظات والفهرسة والتوزيع    تتكون شعبة    - ٧٢
وظائف من فئة اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسـة وتـصنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق               
الواردة إىل احملكمة أو الصادرة عنها، وكـذا عـن إحـضار أي مـن هـذه الوثـائق الحقـا بنـاء علـى                        

وتـشمل مهـام هـذه الـشعبة بـصفة خاصـة إعـداد فهـرس مـستكمل للمراسـالت الـصادرة                      . طلب
وتتـوىل أيـضا مـسؤولية فحـص مجيـع           .اردة وكذا جلميع الوثائق املدونة الرمسية وغـري الرمسيـة         والو

وسـُيعمل قريبـا    . الوثائق الداخلية اليت يتخذ بعضها طابعا سريا حمـضا، وتتـوىل توزيعهـا وحفظهـا              
 .داخل الشعبة بنظام حموسب جديد إلدارة الوثائق الداخلية واخلارجية

وظات والفهرسة والتوزيع أيـضا إرسـال املنـشورات الرمسيـة للمحكمـة        وتتوىل شعبة احملف   - ٧٣
 . إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد

 
  واالستنساخجتهيز النصوصشعبة   

 وظيفــة واحــدة مــن الفئــة الفنيــة وتــسع تتكــون شــعبة جتهيــز النــصوص واالستنــساخ مــن - ٧٤
مجيع أعمال الطباعة لقلم احملكمـة واستنـساخ النـصوص          وتتوىل  لعامة،  وظائف من فئة اخلدمات ا    

 .املطبوعة عند االقتضاء
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ــسؤولية طباعــة        - ٧٥ ــصفة خاصــة م ــشعبة ب ــوىل ال ــارة، تت ــدقيق العب وإضــافة إىل املراســالت ب
ترمجــات املــذكرات اخلطيــة ومرفقاهتــا، واحملاضــر احلرفيــة للجلــسات  : واستنــساخ الوثــائق التاليــة

ا، وترمجـات مـذكرات القـضاة وتعـديالهتم علـى مـسودات األحكـام، وحكـم ترمجـات          وترمجاهتـ 
ــضاة ــا      . آراء الق ــا وأوامره ــساخ أحكــام احملكمــة وفتاويه ــة واستن ــسؤولية طباع ــضا م ــوىل أي . وتت

 . وتصفيفهاومراجعتهاوعالوة على ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع 
 

 الكتبة القضائيون  
 نيي قــانونهــم مثانيــة مــوظفني عــد الكتبــة القــضائيون رمسيــا مــوظفني يف قلــم احملكمــة، و  ي - ٧٦

يف ســنة وبعــد التــشاور مــع رئــيس قلــم احملكمــة، وضــعت احملكمــة ترتيبــا ســيتم تقييمــه . معــاونني
مــن غــري الــرئيس ( مــع أعــضاء احملكمــة للعمــل، ومبوجبــه ســينتدب ســبعة مــوظفني منــهم ٢٠٠٩

 بــصفة فرديــة، يف حــني ســينتدب اخلاصــنيوالقــضاة )  فعــالالــذي خــصص لــه مــساعد شخــصي 
 . حتت مسؤوليته على املسائل القانونية اليت هتم القضاة ككلللعمل قلم احملكمة لالثمانية 

، ويعملـون حتـت     اخلاصـني ويقوم الكتبة القضائيون بالبحوث ألعـضاء احملكمـة والقـضاة            - ٧٧
تقـــدمي املـــساعدة املؤقتـــة إلدارة الـــشؤون مـــسؤوليتهم، لكـــن ميكـــن اســـتدعاؤهم عنـــد احلاجـــة ل

وتشرف على الكتبة القـضائيني عمومـا جلنـة          . يف املسائل املتعلقة بقضايا حمددة     سيما الالقانونية،  
  .للتنسيق والتدريب تتألف من أعضاء احملكمة وموظفي قلم احملكمة األقدم

 
 كتبة القضاة  

. بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب       يضطلع الكتبـة اخلمـسة عـشر املخصـصون للقـضاة             - ٧٨
وكقاعدة عامة يتـوىل الكتبـة طباعـة املـذكرات والتعـديالت واآلراء وكـذا مجيـع رسـائل القـضاة                     

قضاهتم يف إدارة دفـاتر مواعيـد أعمـاهلم ويف إعـداد األوراق ذات               ويساعدون. والقضاة اخلاصني 
 .الصلة باالجتماعات، كما يتولون أمور الزوار واالستفسارات

 
 ُشعبة املساعدة العامة  

املـساعدة  وتقـدم   من فئة اخلدمات العامـة      وظائف   ُشعبة املساعدة العامة من تسع       تتكون - ٧٩
العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيما يتعلق خبدمات الـسعاة والنقـل واالسـتقبال       

 .كما تتوىل مسؤولية األمن. واهلاتف
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 املقر -جيم  
؛ لكن ذلـك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد جلـساهتا ومزاولـة               احملكمة يف الهاي   يوجد مقر  - ٨٠

ــدما تــرى ذلــك مناســبا      مــن النظــام  ٢٢ مــن املــادة  ١الفقــرة (مهامهــا يف أي مكــان آخــر عن
 ). من الئحة احملكمة٥٥األساسي للمحكمة؛ املادة 

، أُبـرم   ١٩٤٦فرباير  / شباط ٢١ويف  . وتشغل احملكمة مكاتب يف قصر السالم بالهاي       - ٨١
اتفاق بني األمم املتحدة ومؤسـسة كـارنيجي املـسؤولة عـن إدارة قـصر الـسالم، حيـدد شـروط               
استخدام احملكمـة هلـذه املبـاين، ويـنص، يف املقابـل، علـى أن تـدفع ملؤسـسة كـارنيجي مـسامهة               

 ١٩٥١أقرهتـا اجلمعيــة العامــة يف  وقــد زيـدت تلــك املــسامهة عمـال باتفاقــات تكميليــة   . سـنوية 
ــا    ١٩٥٨ و ــات أقرهت ــك االتفاق ــديالت لتل ــام   ، باإلضــافة إىل تع ــة يف ع ــة العام ، ١٩٩٧اجلمعي
 ١٩٩٧صـل يف الفتـرة الفاصـلة بـني          أتاح تسوية املسامهة سـنويا لتتماشـى مـع التـضخم احلا            مما
 آخر لالتفـاق    ، أقرت اجلمعية العامة تعديال    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف  . ٢٠٠٥ و

يــورو  ١ ١٥٢ ٢١٨ دفع ملؤســسة كــارنيجي مبلــغيــويــنص علــى أن  ،١٩٥٨التكميلــي لعــام 
، وذلـك   ٢٠٠٥يف عـام    الـسنوية    يف املائة باملقارنة مع مبلـغ املـسامهة          ١٣سنويا، بزيادة قدرها    

 .٢٠٠٦ يوليه / متوز١ اعتبارا من ،سنوات املاضية فترة اخلمسل
 

 متحف قصر السالم -دال  
، متحــف حمكمــة العــدل ١٩٩٩مــايو / أيــار١٧ة يف لألمــم املتحــد افتــتح األمــني العــام - ٨٢

ويقـدم املتحـف الـذي تـديره مؤسـسة          . الدولية الواقع يف اجلناح اجلنويب من مبىن قـصر الـسالم          
 .‘‘السالم من خالل إقامة العدل’’كارنيجي حملة عن موضوع 
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 الفصل اخلامس
 لمحكمةلالعمل القضائي   

 حملة عامة -ألف  
ــد ا  - ٨٣ ــرة قي ــاك  خــالل الفت ــى   ١٥الســتعراض، كانــت هن ــضية منازعــات معروضــة عل  ق

 .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ قضية معروضة يف ١٢احملكمة؛ وال تزال منها 
 بـريو (الرتاع البحـري    :  قضايا جديدة هي   ٣وخالل تلك الفترة عرضت على احملكمة        - ٨٤

حلكـم  ا وطلـب تفـسري   ؛  )كولومبيـا  ضـد    كـوادور إ(بيد األعشاب   مبالرش اجلوي   و؛  )شيليضد  
 الصادر يف القضية املتعلقة بأبينا ومـواطنني مكـسيكيني آخـرين       ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١املؤرخ  

 ).الواليات املتحدة األمريكية ضد املكسيك( )الواليات املتحدة األمريكية ضد املكسيك(
بـوالو  /الـسيادة علـى بيـدرا برانكـا    : وعقدت احملكمة جلسات علنية يف القـضايا التاليـة     - ٨٥
؛ وبعــض مــسائل املــساعدة  )ســنغافورة/ماليزيــا(وتــه، وميــدل روكــس، وســاوث ليــدج  بــاتو ب

وتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة            ؛  )فرنـسا  ضـد    جيبـويت (املتبادلة يف اجملـال اجلنـائي       
 ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٣١وطلـب تفـسري احلكـم املـؤرخ         ؛  )صـربيا  ضـد    كرواتيا(واملعاقبة عليها   

ــضية املت  ــصادر يف الق ــةال ــواطنني مكــسيكيني آخــرين   علق ــا وم ــات   ( بأبين املكــسيك ضــد الوالي
 ).التدابري التحفظية) (الواليات املتحدة األمريكية ضد املكسيك) (املتحدة األمريكية

بـالرتاع اإلقليمـي والبحـري بـني        جوهر القضية املتعلقة    : وأصدرت احملكمة أحكاما يف    - ٨٦
؛ والــدفوع االبتدائيــة )هنــدوراس ضــد نيكــاراغوا(نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب  

ــشأن االختــصاص الــيت   ــه يف القــضية املتعلقــة   أدىل هبــاب ــالرتاع اإلقليمــي   الطــرف املــدعى علي ب
ــري  ــاراغوا(والبحـ ــد نيكـ ــا ضـ ــة   )كولومبيـ ــضية املتعلقـ ــوهر القـ ــدرا   ؛ وجـ ــى بيـ ــسيادة علـ بالـ

؛ وجـوهر القـضية     )غافورةسـن /ماليزيـا (بوالو باتو بوته، وميدل روكس، وساوث ليدج        /برانكا
 ).فرنسا ضد جيبويت(ببعض مسائل املساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي املتعلقة 

 الـصادر يف  ٢٠٠٤مـارس  / آذار٣١بطلـب تفـسري احلكـم املـؤرخ       ويف القضية املتعلقة     - ٨٧
) الواليـــات املتحـــدة ضـــد املكـــسيك( بأبينـــا ومـــواطنني مكـــسيكيني آخـــرين القـــضية املتعلقـــة

، أصدرت احملكمة أمرا فيما يتعلق بطلب اإلشـارة         )الواليات املتحدة األمريكية   ضد   كسيكامل(
 . بتدابري حتفظية املقدم من املكسيك

ــة،    أوا أيــضا)أو رئــيس احملكمــة(وأصــدرت احملكمــة  - ٨٨ ــأذن بتقــدمي مــذكرات معين مــر ت
ــة حتــدد أو متــدد آجــاال لتقــدمي تلــك املــذكرات أو املــستندات األخــرى، يف      أو  :القــضايا التالي

والــرتاع بــشأن حقــوق ؛ )أوروغــواي ضــد األرجنــتني(طاحونتــا اللبــاب علــى هنــر أوروغــواي  



A/63/4
 

08-45377 24 
 

ــا    ــوق املرتبطــة هب ــرتاع ؛ )نيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا(املالحــة واحلق والبحــري اإلقليمــي وال
ــا  ( ــرتاع البحــري  )نيكــاراغوا ضــد كولومبي ــريو(؛ وال ــالو   ؛ )شــيلي ضــد ب وأمحــدو صــاديو دي
 إكـوادور (والرش اجلـوي مببيـد األعـشاب        ؛  )مجهورية الكونغو الدميقراطية   ضد   غينيامجهورية  (

 ).كولومبياضد 
 

 القضايا املعلقة خالل الفترة قيد االستعراض - باء 
 )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس -مشروع غابشيكوفو  - ١ 

ــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة، بت  ١٩٩٣يوليــه / متــوز٢يف  - ٨٩ وقيــع اتفــاق ، أشــعرت هنغاري
، يقضي بأن ُتعرض على احملكمـة بعـض املـسائل النامجـة عـن               ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧خاص يف   

املتعلقـة  و ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلـول ١٦خالفات بشأن تنفيذ وإهناء معاهـدة بودابـست املربمـة يف            
 . ناغيماروس-غابشيكوفو  بإنشاء وتشغيل شبكة سدود

 : من االتفاق اخلاص٢وجاء يف املادة  
العامــة قواعــد الُيطلــب مــن احملكمــة أن تفــصل بنــاء علــى املعاهــدة و   )١(”  

، واملعاهـدات األخـرى الـيت تـرى أهنـا واجبـة             ومبادئـه لقانون الدويل   ل
 :التطبيق

فيما إذا كان حيق جلمهوريـة هنغاريـا أن توقـف وأن تتخلـى               )أ(   
، عـــن األشـــغال املتعلقـــة مبـــشروع  ١٩٨٩الحقـــا، يف عـــام 

 الذي ُتحمِّل املعاهدة مجهوريـة هنغاريـا        ناغيماروس والشطر 
 املسؤولية عنه من مشروع غابسيكوفو؛

فيمـــــا إذا كـــــان حيـــــق للجمهوريـــــة االحتاديـــــة التـــــشيكية  )ب(   
، ١٩٩١نــوفمرب /والــسلوفاكية أن تــشرع، يف تــشرين الثــاين 

ــذ  ــت ”يف تنفي ــداء مــن تــشرين    “ احلــل املؤق وأن ُتــشّغل ابت
املبينــة يف تقريــر فريــق   هــذه الــشبكة، ١٩٩٢أكتــوبر /األول

اخلــرباء املــستقلني العامــل التــابع للجنــة اجلماعــات األوروبيــة 
ــشيكية     ــة التـــ ــة االحتاديـــ ــا واجلمهوريـــ ــة هنغاريـــ ومجهوريـــ

ــؤرخ   ــسلوفاكية املـ ــاين ٢٣والـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ١٩٩٢نـ
 إقامـــة ســـد علـــى هنـــر الـــدانوب عنـــد الكيلـــومتر النـــهري  (

ا يترتــب عليــه  يف اإلقلــيم التــشيكوسلوفاكي ومــ ١ ٨٥١,٧
 ؛)من آثار بالنسبة للمجرى املائي واملالحي
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يف ماهية اآلثار القانونية املترتبة على قيـام مجهوريـة هنغاريـا،      )ج(   
 .، باإلخطار بإهناء املعاهدة١٩٩٢مايو / أيار١٩يف 

ُيطلـب مـن احملكمـة أيـضا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيهـا حقـوق            )٢(  
ردة يف  ، الناشئـــة عن حكمها فـــي املـسائـــل الـوا        الطرفني وواجباهتما 

 .“من هذه املادة) ١(الفقرة 
ومـذكرة جوابيـة يف غـضون        وأودع كل طرف من الطرفني مذكرة، ومذكرة مـضادة         - ٩٠

 . اليت حددهتا احملكمة أو رئيسها اآلجال
مـــــارس إىل / آذار٣يف الفتـــــرة مـــــن وعقـــــدت جلـــــسات علنيـــــة بـــــشأن القـــــضية   - ٩١
ألول (، قامـت احملكمـة مبعاينـة        ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٤ إىل   ١ومن  . ١٩٩٧أبريل  /سانني ١٥

ــا  ــرة يف تارخيهـ ــشيكوفو  ) مـ ــشروع غابـ ــاروس،-ملـ ــادة    ناغيمـ ــضى املـ ــك مبقتـ ــن ٦٦ وذلـ  مـ
 .احملكمة الئحة
ــؤرخ   - ٩٢ ــا املـ ــول٢٥ويف حكمهـ ــبتمرب / أيلـ ــا    ١٩٩٧سـ ــأن هنغاريـ ــة بـ ــضت احملكمـ ، قـ

ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حـسنة لـضمان          . ما القانونية وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماهت   
 الـيت أعلنــت أهنــا ال تــزال نافــذة املفعــول، وأن  ١٩٧٧حتقيـق أهــداف معاهــدة بودابــست لعــام  

 .١٩٨٩تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ 
ــا إلصــدار   ١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٣ويف  - ٩٣ ، أودعــت ســلوفاكيا لــدى قلــم احملكمــة طلب
ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكم إضايف من هذا القبيل أمر ضـروري            . م إضايف يف القضية   حك

/  أيلـول ٢٥بسبب عـدم رغبـة هنغاريـا يف تنفيـذ احلكـم الـذي أصـدرته احملكمـة يف القـضية يف                
 .١٩٩٧سبتمرب 

 كـــانون ٧الـــذي حـــدده رئـــيس احملكمـــة يف   وأودعـــت هنغاريـــا يف غـــضون األجـــل  - ٩٤
 .يانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف ب١٩٩٨ديسمرب /األول
واســتأنف الطرفــان فيمــا بعــد املفاوضــات بينــهما وظــال يبلغــان احملكمــة بانتظــام عــن     - ٩٥

 . التقدم احملرز فيها
 

 )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحدو صاديو ديالو  - ٢ 
 دعــوى ضــد مجهوريــة الكونغــو  ١٩٩٨ديــسمرب /ن األول كــانو٢٨أقامــت غينيــا يف  - ٩٦

إدانـة  ”طلبت فيـه إىل احملكمـة       “ طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسية     ”الدميقراطية بإيداع   
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مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اليت ارتكبت يف حق مـواطن             
 .، هو أمحدو صاديو ديالو“غيين
ملا ذكرته غينيـا، فـإن أمحـدو صـاديو ديـالو، وهـو رجـل أعمـال كـان مقيمـا يف               ووفقا   - ٩٧

ــدة    ــة ملـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا، ٣٢مجهوريـ ــجنت” عامـ ــا سـ ــة ظلمـ ــلطات الدولـ ــدة “ ه سـ ملـ
وجردتــه مــن اســتثماراته الكــبرية، وشــركاته وممتلكاتــه املنقولــة       ”ونــصف الــشهر،   شــهرين

ألنـه سـعى    ‘‘ طردته من البلد  ’’،  ١٩٩٦فرباير  /باط ش ٢يف  ‘‘ والعقارية وحساباته املصرفية، مث   
إىل استرداد ديون مستحقة له على مجهورية الكونغو الدميقراطية ولدى شركات نفطيـة تعمـل               

 زائـــري - يف ذلـــك البلـــد مبوجـــب عقـــود أبرمـــت مـــع شـــركتني ميلكهمـــا، مهـــا أفريكـــوم        
 . زائري- وأفريكاكونتينرز

 غينيـا بـإعالنني تقبـل فيهمـا مجهوريـة الكونغـو             وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت    - ٩٨
ــة للمحكمــة، يف     ــة اإلجباري ــا الوالي ــة وغيني ــر / شــباط٨الدميقراطي ــشرين ١١ و ١٩٨٩فرباي  ت

 .١٩٩٨نوفمرب /الثاين
ــا مـــذكرهتا يف غـــضون األجـــل  - ٩٩ ــأمر مـــؤرخ   وأودعـــت غينيـ ــة بـ الـــذي مددتـــه احملكمـ
، أودعــت مجهوريــة الكونغــو ٢٠٠٢ أكتــوبر/ تــشرين األول٣ويف . ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٨

ــة، يف غــضون األجــل  املــضادة والــذي مــدد مبوجــب األمــر    احملــدد لتقــدمي مــذكرهتا  الدميقراطي
فُعلقـت بالتـايل   . السالف الذكر، بعض الدفوع االبتدائية الختصاص احملكمـة ومقبوليـة الطلـب           

 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة (إجراءات النظر يف جوهر الدعوى 
يوليـه  / متـوز  ٧، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧بأمر مؤرخ   و - ١٠٠

إليـداع غينيـا لبيـان خطـي مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بـشأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت                      أجال ٢٠٠٣
. احملـدد  وقـد أودع البيـان اخلطـي يف غـضون األجـل           . تقدمت هبا مجهورية الكونغو الدميقراطية    

ــة   ــة مـــن  وعقـــدت جلـــسات علنيـ ــباط٢٧بـــشأن الـــدفوع االبتدائيـ ــانون ١فربايـــر إىل / شـ  كـ
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول
حكمهــا معلنــة قبــول طلــب غينيــا     ، أصــدرت احملكمــة  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٤ويف  - ١٠١
 يف شـركتني  شـريكا  املباشرة بـصفته  هيتعلق حبماية حقوق السيد ديالو بصفته فردا وحقوق        فيما

ا يتعلـق حبمايـة الـسيد ديـالو      ائري، لكن طلبها غري مقبـول فيمـ       زاكونشيزر  أفريكوزائري   أفريكوم
 . زائري-اكونشيزر  زائري وأفريك- أفريكوم يتصل باالنتهاكات املزعومة حلقوق شركيت فيما
مــارس / آذار٢٧، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٧وبــأمر مــؤرخ  - ١٠٢

 وقــد أودعــت املــذكرة. ذكرة مــضادة أجــال إليــداع مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملــ ٢٠٠٨
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، أذنــت احملكمــة لغينيــا ٢٠٠٨مــايو / أيــار٥وبــأمر مــؤرخ . احملــدد املــضادة يف غــضون األجــل
 تـارخيي   توحدد. بتقدمي مذكرة جوابية وجلمهورية الكونغو الدميقراطية بتقدمي مذكرة تعقيبية        

تني املـذكر هـاتني   ع  إليـدا  أجلـني  ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٥ و   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩
 .تنياخلطي

 
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو  - ٣ 

ــران٢٣يف  - ١٠٣ ــه / حزي ــيم     ١٩٩٩يوني ــا تق ــة طلب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ، أودعــت مجهوري
 أعمـال عـدوان مـسلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـاق              ”مبوجبه دعوى ضـد أوغنـدا، بـسبب         

 .“األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية
.. .هــذا العــدوان املــسلح  ”وادعــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف طلبــها بــأن       - ١٠٤

وســـالمتها ] مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة[، علـــى انتـــهاك ســـيادة يف مجلـــة أمـــورانطـــوى، 
. “سيمة حلقـــوق اإلنـــسان وانتـــهاكات للقـــانون اإلنـــساين الــدويل وانتـــهاكات جـــ ،اإلقليميــة 

ا، الـــيت تـــشكل هتديـــدا خطـــريا ضـــمان وقـــف أعمـــال العـــدوان املوجهـــة ضـــده”والتمـــست 
التمــست  ؛ كمــا“لــبحريات الكــربى خاصــة  ومنطقــة اعامــةواألمــن يف وســط أفريقيــا   للــسلم

احلــصول علــى تعــويض مــن أوغنــدا عــن مجيــع أعمــال النــهب والتــدمري وســلب املمتلكــات    ’’
 ‘‘].ـهاـ[إليـ األعمال غري املشروعة اليت تنسب واألشخاص وغريها من 

وبنــاء عليــه، التمــست مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن  - ١٠٥
 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وأهنـا      ٢ من املـادة  ٤أوغندا قد ارتكبت عمل عدوان خمالفا للفقرة        

ــهاكات متكــررة التفاقيــ   ــام  اتترتكــب انت ــابروتوكولي و١٩٤٩ جنيــف لع ــام  ه  اإلضــافيني لع
وطلبــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة كــذلك أن تقــرر وتعلــن ضــرورة . ١٩٧٧

ــديني    ــة واملــواطنني األوغن ــة القــوات املــسلحة األوغندي ، ســواء كــانوا أشخاصــا  انــسحاب كاف
ــيني أو ــق    طبيعـ ــة؛ وحـ ــي الكونغوليـ ــن األراضـ ــاريني، مـ ــو الدمي اعتبـ ــة الكونغـ ــة  مجهوريـ قراطيـ

 .التعويض يف
واســتندت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف إقامــة اختــصاص احملكمــة إىل اإلعالنــني   - ١٠٦

اللــذين قبلــت الــدولتان هبمــا الواليــة اإلجباريــة للمحكمــة فيمــا يتعلــق بــأي دولــة أخــرى تقبــل 
 ). من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٢الفقرة (االلتزام ذاته 

يف اآلجـال    املـضادة  دعت مذكرة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومـذكرة أوغنـدا          وأو - ١٠٧
 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢١احملددة مبوجب األمر املؤرخ 
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إلشـارة  ل، قدمت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا           ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٩ويف   - ١٠٨
 ألـــــحق استئنــــاف القتـــــال ،]٢٠٠٠[يونيــه / حزيــران٥منــذ ”بتــدابري حتفظيــة، وذكــرت أنــه 

أوغندا وجـيش أجـنيب آخـر أضـرارا كـبرية جبمهوريـة الكونغـو               .. . بــني القـــوات املسلحــــة لـ   
 مـن   سـيما  الهذه التكتيكات كانت قد أدينـت باإلمجـاع، و        ”رغم أن   “ الدميقراطية وبسكاهنا 

اريخ نفــسه، لفــت رئــيس ويف رســالتني حتمــالن التــ. “قبــل جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة
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 ٢٦يـــة يف وعقـــدت جلـــسات علنيـــة بـــشأن طلـــب اإلشـــارة بتـــدابري حتفظ       - ١٠٩
، أصـدرت احملكمـة     ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١ويف جلسة علنية، ُعقدت يف      . ٢٠٠٠يونيه  /حزيران

 .أمرها الذي يشري ببعض التدابري التحفظية
ــات    - ١١٠ ــة طلب ــضادة ثالث ــدا يف مــذكرهتا امل ــدمت أوغن ــق بأعمــال  . مــضادة وق األول يتعل

ميقراطية؛ والثاين يتعلـق هبجمـات علـى        عدوان مزعومة ارتكبتها يف حقها مجهورية الكونغو الد       
مبــان دبلوماســية أوغنديــة وعلــى موظفيهــا يف كينــشاسا وعلــى مــواطنني أوغنــديني ادعــي أن     
ــاق        ــة التف ــهاكات مزعوم ــق الثالــث بانت ــها؛ ويتعل ــة مــسؤولة عن ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

ظ مبــسألة اجلــرب إىل وطلبــت أوغنــدا أن حتــتف. لوسـاكا ارتكبتــها مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
، قـضت احملكمـة   ٢٠٠١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٩وبـأمر مـؤرخ     . مرحلة الحقة من الـدعوى    

ــبني  ــأن الطل ــة       ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ــهما أوغن ــذين قدمت ــضادين الل ــوالن ”امل مقب
. ، غـري أن الطلـب الثالـث غـري مقبـول           “جزءا من الدعوى اجلاريـة    ] ويشكالن[بصفتهما تلك   

تبـــارا هلـــذه االســـتنتاجات، ارتـــأت احملكمـــة أن مـــن الـــالزم أن تـــودع مجهوريـــة الكونغـــو واع
الدميقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، لتتنـاوال طلبـات الطـرفني، وحـددت               

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩إليداع املـذكرة اجلوابيـة وتـاريخ          أجال ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٩تاريخ  
وحرصــا علــى املــساواة التامــة بــني الطــرفني كــذلك،  . ع املــذكرة التعقيبيــة أجــال إليــدا٢٠٠٢

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

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

 .املمدد وقد أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل. للقيام بذلك
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ــأمر مــؤرخ - ١١١ ــاير / كــانون الثــاين٢٩ وب ــة الكونغــو ، أذنــت احملكمــة ٢٠٠٣ين جلمهوري
املــضادة الــيت قدمتــها أوغنــدا،  الدميقراطيــة بــأن تقــدم مــذكرة إضــافية تتعلــق حــصرا بالطلبــات 

وقـد أودعـت املـذكرة يف غـضون          . أجـال إليـداعها    ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٨وحددت تـاريخ    
 .احملدد األجل
ــن      - ١١٢ ــدعوى مــ ــوهر الــ ــشأن جــ ــة بــ ــسات علنيــ ــدت جلــ ــسان٢٩ إىل ١١وعقــ  / نيــ
 . ٢٠٠٥ أبريل
، اسـتنتجت احملكمـة     ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ ويف احلكم الذي أصدرته يف       - ١١٣

ــة يف أراضــي هــذه        ــة الكونغــو الدميقراطي ــشطة عــسكرية ضــد مجهوري ــا بأن ــدا، بقيامه أن أوغن
األخـرية، واحتالهلـا إليتــوري وتقـدميها الــدعم الفعلـي إىل قــوات غـري نظاميــة كانـت تعمــل يف       

نغــو الدميقراطيــة، قــد انتــهكت مبــدأ عــدم اســتخدام القــوة يف العالقــات أراضــي مجهوريــة الكو
ــوات العــسكرية        ــة بــني الق ــهكت، خــالل األعمــال العدائي ــدخل؛ وانت ــدأ عــدم الت ــة ومب الدولي
ــدويل        ــانون ال ــا مبوجــب الق ــسانغاين، التزاماهت ــة يف كي ــسكرية الرواندي ــوات الع ــة والق األوغندي

دويل؛ وانتـهكت، بـسلوك قواهتـا املـسلحة جتـاه الـسكان             حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـ       
 بـــصفتها الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل يف مقاطعـــة إيتـــوري،  ســـيما الاملـــدنيني الكونغـــوليني و

التزامات أخرى تقع على عاتقها مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين              
لــدويل، بأعمــال هنـــب املــوارد الطبيعيـــة    الــدويل، وأهنــا أخلـــت بالتزاماهتــا مبوجــب القـــانون ا    

الكونغولية وسلبها واستغالهلا اليت ارتكبها أفـراد قواهتـا املـسلحة يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو          
. الدميقراطية وعدم منعها لتلـك األعمـال بـصفتها سـلطة قائمـة بـاالحتالل يف مقاطعـة إيتـوري                   

 حتفظيــة الــصادر يف  املــشري بتــدابريكمــا اســتنتجت احملكمــة أن أوغنــدا مل متتثــل ألمــر احملكمــة  
 .٢٠٠٠يوليه /متوز ١

وفيما يتعلـق بالطلـب املـضاد الثـاين الـذي قدمتـه أوغنـدا، فـإن احملكمـة، بعـد رفـضها                        - ١١٤
ــدورها     ــة قـــد أخلـــت بـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــتنتجت أن مجهوريـ للطلـــب املـــضاد األول، اسـ

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

 . احملمية مبوجب تلك املعاهدة
ــهما      - ١١٥ ــزام إزاء كــل من ــذلك اســتنتجت احملكمــة أن الطــرفني يقــع علــى عاتقهمــا الت  ول

سألة اجلرب ستبت فيها احملكمـة، يف حالـة         يستوجب عليهما جرب الضرر احلاصل؛ وقضت بأن م       
ولذلك، فـإن   . اإلجراءات الالحقة يف هذه القضية    بواحتفظت هلذه الغاية    . عدم اتفاق الطرفني  

 .القضية ال تزال معلقة
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 )كرواتيا ضد صربيا(تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  - ٤ 

ــوز٢يف  - ١١٦ ــه / متـ ــوى  ، أق١٩٩٩يوليـ ــا دعـ ــت كرواتيـ ــربيا    امـ ــد صـ ــة ضـ ــدى احملكمـ  لـ
بـشأن نـزاع يتعلـق بانتـهاكات مزعومـة      ) آنذاك باسم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة      املعروفة(

بـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي       ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا ارتك         ١٩٤٨التفاقية  
 .١٩٩٥  و١٩٩١
، بــسيطرهتا املباشــرة علــى ]صــربيا[’’لــة أمــور، أن وادعــت كرواتيــا يف طلبــها، يف مج - ١١٧

… نــشاط قواهتــا املــسلحة وأفــراد خمابراهتــا وخمتلــف مفارزهــا شــبه العــسكرية علــى أراضــي      
“ الـتطهري العرقـي  ”، مسؤولة عن    ‘‘كرواتيا يف منطقة كنني وسلوفينيا الشرقية والغربية ودملاتيا       

 من أشـكال اإلبـادة اجلماعيـة الـيت أفـضت           وهو شكل ’’املرتكب يف حق املواطنني الكرواتيني،      
إىل تشريد أعداد غفرية من املواطنني الكرواتيني أو قتلـهم أو تعذيبـهم، أو احتجـازهم بـصورة                  

 .‘‘غري مشروعة، وإىل تدمري للممتلكات على نطاق واسع
ا انتـهكت التزاماهتـ  ’’وبناء عليه، طلبت كرواتيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن صـربيا    - ١١٨

كرواتيـا  .. . ملزمة بأن تدفع لــ    ’’إزاء كرواتيا مبوجب اتفاقية اإلبادة اجلماعية وأهنا        ‘‘ القانونية
حبكم حقها وبوصفها الوطن األم ملواطنيها، تعويـضات عـن األضـرار الـيت حلقـت باألشـخاص                  
ــذكر         ــة ال ــهاكات اآلنف ــسبب االنت ــها ب ــا وبيئت ــصاد كرواتي ــا حلــق باقت واملمتلكــات، فــضال عم

 .‘‘نون الدويل بالقدر الذي ستحدده احملكمةللقا
وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتندت كرواتيــا إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة اإلبــادة   - ١١٩

 . طرفان فيهاالدولتنياجلماعية اليت قالت إن 
مــارس / آذار١٤، حــددت احملكمــة تــاريخ ١٩٩٩ســبتمرب / أيلــول١٤وبــأمر مــؤرخ  - ١٢٠

إليـداع صـربيا     أجـال ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٤رواتيا ملذكرهتا وتاريخ    إليداع ك   أجال ٢٠٠٠
ــأ ومــدد هــذان األجــالن . ملــذكرهتا املــضادة  ٢٠٠٠مــارس / آذار١٠مرين مــؤرخني مــرتني، ب

املمـــدد  وقـــد أودعـــت كرواتيـــا مـــذكرهتا يف غـــضون األجـــل. ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٢٧ و
 .األخري باألمر
املـضادة   احملـدد إليـداع املـذكرة      يف غـضون األجـل    ، و ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ١١ويف   - ١٢١

ــؤرخ     ــدد بــاألمر امل ــصربيا واملم ــه / حزيــران٢٧ل ــت، ٢٠٠٠يوني ــب صــربيا أدل عض الــدفوع ب
وادعت بـصفة خاصـة أن احملكمـة لـيس هلـا اختـصاص              . االبتدائية تتعلق باالختصاص واملقبولية   

رفا يف اتفاقية اإلبـادة اجلماعيـة يف    مل تكن ط يةللنظر يف الرتاع ألن مجهورية يوغوسالفيا االحتاد      
وادعـت صـربيا أهنـا مل تـصبح طرفـا       . ، تاريخ إقامة الدعوى أمـام احملكمـة       ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢
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 تــشرين ١، بعــد قبوهلــا يف األمــم املتحــدة يف    ٢٠٠١يونيــه / حزيــران١٠يف االتفاقيــة إال يف 
 كانـت ملزمـة باملـادة التاسـعة         ، وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مل يـسبق هلـا أن          ٢٠٠٠نوفمرب  /الثاين

.  ألهنـا أبـدت حتفظـا علـى تلـك املـادة عنـدما انـضمت إىل االتفاقيـة                   ةمن اتفاقية اإلبادة اجلماعي   
كمــا حاججــت صــربيا بــأن طلــب كرواتيــا غــري مقبــول مــا دامــت أخطــر احلــوادث وأعمــال    

ت فيـه  ، التـاريخ الـذي نـشأ   ١٩٩٢أبريـل   / نيـسان  ٢٧االمتناع املوصـوفة فيـه قـد حـدثت قبـل            
وأخريا، أكدت أن بعـض     . ند إليها ْسمجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وبالتايل فإنه ال ميكن أن تُ        

 مـن   ٧٩وعمـال باملـادة     . غري ذات موضوع  الطلبات احملددة اليت قدمتها كرواتيا غري مقبولة أو         
 وأودعــت كرواتيــا بيانــا خطيــا . الئحــة احملكمــة، ُعلقــت إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى  

ــصربيا يف      ــة لـ ــدفوع االبتدائيـ ــشأن الـ ــاهتا بـ ــا والتماسـ ــسان٢٥مبالحظاهتـ ــل / نيـ ، ٢٠٠٣أبريـ
 .غضون األجل الذي حددته احملكمة يف

إىل  ٢٦ائيـة واالختـصاص واملقبوليـة مـن        وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع االبتد      - ١٢٢
خلتاميــة إىل  اامالتماســاهتقــدم الطرفــان   ويف ختــام تلــك اجللــسات،  . ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠

 :احملكمة
 

 : بالنسبة لصربيا  
 : أن تقرر وتعلنتطلب صربيا إىل احملكمة’’  
 أن احملكمة ليس هلا اختصاص، - ١ 
 أو احتياطيا، 
أن الطلبات اليت تستند إىل أعمال أو امتناع عن أعمـال حـدثت قبـل                )أ( - ٢ 

ــسان٢٧ ــل / نيـ ــري    ١٩٩٢أبريـ ــة وغـ ــصاص احملكمـ ــن اختـ ــرج عـ  ختـ
  مقبولة؛

 :أن الطلبات املتعلقة مبا يليو )ب(  
 تقدمي بعض األشخاص اخلاضعني لوالية صربيا للمحاكمة،  -  
وتقــــدمي معلومــــات بــــشأن أمــــاكن وجــــود املــــواطنني الكــــرواتيني   -  

 إعادة املمتلكات الثقافية واملفقودين، 
  .‘‘طلبات خترج عن اختصاص هذه احملكمة وهي غري مقبولة -  

 : يابالنسبة لكروات  
 :تطلب مجهورية كرواتيا إىل حمكمة العدل الدولية املوقرة’’  
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دفوع صربيا االبتدائية األول والثاين والثالث، باسـتثناء ذلـك اجلـزء        أن ترفض  - ١ 
من الدفع االبتدائي الثاين الذي يهـم الطلـب املتعلـق بتقـدمي الـسيد سـلوبودان                 

 ميلوسيفيتش إىل احملاكمة، وبالتايل
ر وتعلن أن هلا اختصاصا للبت يف طلـب املقـدم مـن مجهوريـة كرواتيـا         أن تقر  - ٢ 

 . ‘‘١٩٩٩يوليه / متوز٢يف 
 . احملكمة قد شرعت يف مداوالهتا إلصدار حكمت، كانإعداد هذا التقريروعند  - ١٢٣

 
نيكــاراغوا (الــرتاع اإلقليمــي والبحــري بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب   - ٥ 

 )هندوراس ضد
ــا إلقامــة دعــوى ضــد   ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٨يف  - ١٢٤ ، أودعــت نيكــاراغوا طلب

 يف هنـــدوراس بـــشأن الـــرتاع املتعلـــق بتحديـــد املنـــاطق البحريـــة التابعـــة لكـــل مـــن الـــدولتني   
 .الكارييب البحر
متـسكت مبوقـف    ” وذكرت نيكاراغوا يف طلبها، يف مجلة أمور، أهنا على مدى عقود             - ١٢٥

، بينمــا متثــل موقــف “ها البحريــة مــع هنــدوراس يف البحــر الكــارييب مل حتــدد مفــاده أن حــدود
يوجد يف الواقع خط حدود ميتـد بـشكل مـستقيم شـرقا علـى خـط العـرض                 ”هندوراس يف أنه    

ديـسمرب  / كانون األول  ٢٣يف قرار التحكيم املؤرخ     [من النقطة احملددة على مصب هنر كوكو        
دود الربيـة بـني نيكـاراغوا وهنـدوراس، الـذي رأت          الصادر من ملك إسبانيا بشأن احلـ       ١٩٠٦

ووفقـا  . “] أنـه صـحيح وملـزم      ١٩٦٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨حمكمة العدل الدولية بتاريخ     
أدى إىل مواجهـات متكـررة      .. . فـإن املوقـف الـذي اختذتـه هنـدوراس         ”ذكرته نيكـاراغوا،     ملا

وذكـرت  . “حلدود بـصفة عامـة    وعمليات احتجاز متبادلة لسفن البلدين داخل وحول منطقة ا        
 . “املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت”نيكاراغوا كذلك أن 

ــايل    - ١٢٦ أن حتــدد مــسار اخلــط احلــدودي البحــري    ”وطلبــت نيكــاراغوا إىل احملكمــة بالت
 البحــر اإلقليمــي، واجلـرف القــاري، واملنطقــة االقتـصادية اخلالــصة التابعــة   يتالوحيـد بــني مـنطق  

ندوراس، وفقـا ملبـادئ العدالـة والظـروف اخلاصـة الـيت تعتـرف القواعـد         لكل من نيكاراغوا وه 
 .“العامة للقانون الدويل بأهنا تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد

 وإلقامـــة اختـــصاص احملكمـــة، اســـتظهرت نيكـــاراغوا باملـــادة احلاديـــة والـــثالثني مـــن - ١٢٧
، املوقعــة  )“تــا ميثــاق بوغو ”واملعروفــة رمسيــا باســم   (املعاهــدة األمريكيــة للتــسوية الــسلمية    

 ٣٦ مـن املـادة      ٢، وكـذلك اإلعالنـات الـصادرة مبوجـب الفقـرة            ١٩٤٨أبريل  /نيسان ٣٠ يف
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ولتني مبوجبــــها الواليــــة مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة، والــــيت قبلــــت كــــل مــــن الــــد  
 .للمحكمة اإلجبارية
 ٢٠٠٠مـارس   / آذار ٢١ر املـؤرخ    وأودعت يف غـضون اآلجـال احملـددة مبوجـب األمـ            - ١٢٨

 .املضادة مذكرة نيكاراغوا ومذكرة هندوراس
وطلبت حكومـات جامايكـا والـسلفادور وكولومبيـا نـسخا مـن املـذكرات والوثـائق                  - ١٢٩
 مــن الئحــة احملكمــة، قبلــت احملكمــة الطلــبني األولــني  ٥٣ مــن املــادة ١ووفقــا للفقــرة . املرفقــة

 . من آراء الطرفني، وراعت اآلراء اليت أعربا عنهاورفضت الطلب الثالث بعد أن حتققت
، أذنــت احملكمــة لنيكــارغوا بتقــدمي مــذكرة ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣وبــأمر مــؤرخ  - ١٣٠

 . احملددين وقد أودعت املذكرتان يف األجلني. جوابية وهلندوراس بتقدمي مذكرة تعقيبية
ويف ختـــام تلـــك  . ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٣ إىل ٥وعقـــدت جلـــسات علنيـــة مـــن     - ١٣١

 : اخلتامية التالية إىل احملكمةالتماساهتمااملرافعات قدم الطرفان 
 

 :بالنسبة لنيكاراغوا  
 تلتمس إىل احملكمة أن تقرر وتعلن،’’  
ــوارد وصــفه يف    أن    منــصف اخلطــوط املمثلــة للجبــهات الــساحلية للطــرفني ال

قريبا مـن مـصب النـهر يف         أميال ت  ٣املذكرات، واملرسوم من نقطة ثابتة تقع على بعد         
، احلد البحري الوحيـد ألغـراض تعـيني    غربا"83º 05' 26 و  مشاال  "15º 02' 00 املوقع

 واملنطقــة االقتــصادية اخلالــصة اإلقليمــياحلــدود يف املنــاطق املتنــازع عليهــا مــن البحــر  
 . واجلرف القاري يف منطقة عتبة نيكاراغوا

حلــد املــائي للمــصب الرئيــسي لنــهر ونقطــة االنطــالق يف تعــيني احلــدود هــي ا  
كوكو حسبما قد يكـون عليـه يف أي وقـت معـني وفقـا ملـا حـدده قـرار حتكـيم ملـك                         

 .١٩٠٦إسبانيا يف عام 
ودومنا إخالل مبـا سـبق، يطلـب إىل احملكمـة أن تبـت يف مـسألة الـسيادة علـى            

 .‘‘اجلزر واحلشفات داخل املنطقة املتنازع عليها
 

 :وبالنسبة هلندوراس   
 تلتمس إىل احملكمة أن تقرر وتعلن،’’  
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ن جــزر بوبــل كــي وســاوث كــي وســافانا كــي وبــورت رويــال كــي، إىل     أ - ١ 
جانب كافة اجلزر والصخور والـضفاف والـشعاب األخـرى الـيت تطالـب هبـا                
نيكاراغوا واليت تقع مشال خط العرض اخلامس عشر ختضع لـسيادة مجهوريـة             

 . هندوراس
الق يف تعــيني احملكمــة للحــدود النقطــة الواقعــة يف خطــة  وتكــون نقطــة االنطــ - ٢ 

أمـا احلـدود املنطلقـة    .  غربـا '83º 05.8وخـط الطـول    مشاال '14º 59.8العرض 
ــة املختلطــة يف عــام      ــيت حــددهتا اللجن  يف خــط العــرض  ١٩٦٢مــن النقطــة ال

14º 59.8' 83 مشـــاال وخـــط الطـــولº08.9' انطـــالق احلـــدود  غربـــا إىل نقطـــة
ستعينها احملكمة فيتفق عليها الطرفان يف هذه القـضية اسـتنادا إىل            البحرية اليت   

 وامللـزم   ١٩٠٦ ديـسمرب /نون األول اكـ  ٢٣قرار حتكيم ملـك إسـبانيا املـؤرخ         
ــاة اخلـــصائص اجلغرافيـــة املـــتغرية ملـــصب هنـــر كوكـــو     للطـــرفني، ومـــع مراعـ

 ).املعروف أيضا بنهر سيغوفيا أو وانكس(
مـن  غربا  '83º 05.8 اال من خط العرض ومش '14º 59.8وشرق النقطة  - ٣  

خط الطول، يتبع احلد البحري الوحيد الذي يقسم حبري هنـدوراس           
ــصاديتني اخلالـــــصتني    ــا االقتـــ ــيني ومنطقتيهمـــ ــاراغوا اإلقليمـــ ونيكـــ

ــاريني خــط العــرض    ــاره ا  '14º 59.8وجرفيهمــا الق د حلــمشــاال باعتب
غ الواليـة   ، حـىت بلـو     املعـدل  البحري القائم، أو خط تـساوي املـسافة       

 .‘‘الوطنية لدولة ثالثة
وتـنص  . ، أصـدرت احملكمـة حكمهـا يف القـضية         ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول  ٨ويف   - ١٣٢

 :فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي
 

 وهلذه األسباب،” 
 فإن احملكمة، 
 باإلمجاع، )١( 
 جلمهورية هندوراس سيادة على بوبل كـي وسـافانا كـي وبـورت              تقضي بأن   

 رويال كي وساوث كي؛
 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٢( 
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ــة انطــــالق كــــون ت أن تقــــرر   د البحــــري الوحيــــد الــــذي يقــــسم  احلــــنقطــ
وا اإلقليمــــــيني وجرفيهمــــــا مجهوريــــــة هنــــــدوراس ومجهوريــــــة نيكــــــاراغ حبــــــري
 "15º 00' 52اإلحــداثيتني   نقطــةديتني اخلالــصتني عنــدومنطقتيهمــا االقتــصا القــاريني
  غربا؛"83º 05' 58 مشاال و

والقـضاة راجنيفـا، وشـي،       الرئيسة اخلـصاونة   الرئيسة هيغرت؛ ونائب  : املؤيدون  
ــث،     ــام، وكيـ ــا، وأبراهـ ــيما، وتومكـ ــال، وأووادا، وسـ ــا، وبويرغنتـ وكورومـ

 خلاص غايا؛ا أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي - وسيبولفيدا
  والقاضي اخلاص توريس برينارديز؛؛أرانغورين -بارا  القاضي: املعارضون  
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثالث أصوات، )٣(  
ـا  "83º 05' 58 مشـاال و  "15º 00' 52اإلحـداثيتني   أنه انطالقـا مـن نقطـة    تقرر    غرب

 إىل أن يتقــاطع مــع "70º 14' 41.25 مبقيــاسســيتبع خــط احلــد البحــري الوحيــد مستــا 
اإلحـداثيتني   عنـد (يف النقطـة ألـف      كـي   بوبـل   لعشر ميال للبحـر اإلقليمـي        اإلثين قوس

15º 05' 25"  82 مشـاال وº 52' 54"  قـوس  احلـدود ف يتبـع خـط   لـ ومـن النقطـة أ  ). غربـا 
ميال حبريا للبحر اإلقليمـي لبوبـل كـي يف اجتـاه جنـويب إىل أن يتقـاطع مـع                     عشر اإلثين

ــدنربغ كــي    قــوس اإلثــين  ــا للبحــر اإلقليمــي إلي ــاء  يف عــشر مــيال حبري ــد( النقطــة ب  عن
ومـن النقطـة بـاء يتواصـل خـط      ).  غربـا "82º 50' 03 مشـاال و  "14º 57' 13اإلحـداثيتني  

ساوي املـسافة بـني بوبـل كـي         تـ احلدود على طـول خـط الوسـط الـذي تـشكله نقـاط               
ــي     ــاوث كـ ــي وسـ ــال كـ ــورت رويـ ــدورا(وبـ ــي  ) سهنـ ــدنربغ كـ ــار(وإيـ ، )اغوانيكـ

والنقطـة  )  غربـا "82º 33' 56 مشـاال و  "14º 56' 45اإلحـداثيتني  عنـد  (النقطـة جـيم    عـرب 
يلتقـي بنقطـة    ، إىل أن) غربـا "82º 33' 20 مشـاال و  "14º 56' 35اإلحـداثيتني  عنـد  (دال 

بحـــــــر اإلقليمـــــــي  التقـــــــاطع مـــــــع قـــــــوس اإلثـــــــين عـــــــشر مـــــــيال حبريـــــــا لل      
اإلحـداثيتني  عنـد   ( النقطة هاء    يف) انيكاراغو(وإيدنربغ كي    )هندوراس( كي لساوث

14º 53' 15"  82 مشـاال وº 29' 24" ومـن النقطـة هـاء سـيتبع خـط احلـدود قـوس         ). غربـا
خبـط   يلتقـي  أن اإلثين عشر ميال حبريا للبحر اإلقليمي لساوث كـي يف اجتـاه مشـايل إىل           

 ).غربـا   "82º 21' 56  مشـاال و "15º 16' 08اإلحـداثيتني  عنـد  ( النقطـة واو  يفالـسمث  
 إىل أن "70º 14' 41.25 مقياسـه سمت بـ ومن النقطة واو، سيتواصل على طـول اخلـط   

 الثالثة؛   ميكن أن تتأثر فيها حقوق الدوليصل إىل املنطقة اليت
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ــدون   ــب  : املؤيـ ــيغرت؛ ونائـ ــسة هـ ــي،     الرئيـ ــضاة شـ ــصاونة؛ والقـ ــسة اخلـ الرئيـ
ــام،   ــا، وأبراهـ ــيما، وتومكـ ــال، وأووادا، وسـ ــا، وبويرغنتـ ــث، وكورومـ  وكيـ

 اخلاص غايا؛  وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي، أمور- وسيبولفيدا
أرانغـورين، والقاضـي اخلـاص تـوريس         -راجنيفـا وبـارا     ان  القاضي: املعارضون  

 برينارديز؛
 بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٤( 
ــة لالتفـــاق علـــى مـــسار خـــط  وجـــوب تفـــاوض الطـــرفني حبـــسني  تقـــرر    نيـ

ــني نقطــة      احلــدو تعــيني ــع ب ــةد يف ذلــك اجلــزء مــن البحــر اإلقليمــي الواق  احلــدود هناي
ــة ــام    الربيــ ــيم لعــ ــرار التحكــ ــومة مبوجــــب قــ ــد  ١٩٠٦املرســ ــة انطــــالق احلــ  ونقطــ
 مشـاال  "15º 00' 52الذي قررت احملكمـة موقعـه عنـد نقطـة إحـداثييت       الوحيد البحري

 .غربا "83º 05' 58 و
يسة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفـا، وشـي،       الرئ الرئيسة هيغرت؛ ونائب  : املؤيدون  

ــث،     ــام، وكيـ ــا، وأبراهـ ــيما، وتومكـ ــال، وأووادا، وسـ ــا، وبويرغنتـ وكورومـ
اخلاصــان تــوريس  أمــور، وبنونــة، وســكوتنيكوف؛ والقاضــيان - وسـيبولفيدا 

 برنارديز، و غايا؛ 
 .‘‘أرانغورين - القاضي بارا: املعارضون  
كــم احملكمــة بــرأيني مــستقلني؛ وذيــل القاضــي   وذيــل القاضــيان راجنيفــا وكورومــا ح  - ١٣٣
أرانغورين احلكم بإعالن؛ وذيل القاضي اخلاص توريس برنارديز احلكم بـرأي خمـالف؛               - بارا

 .وذيل القاضي اخلاص غايا احلكم بإعالن
 

 )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري  - ٦ 
ــسمرب / كــانون األول٦يف  - ١٣٤ ــدمت نيكــ ٢٠٠١دي ــة دعــوى ضــد   ، ق ــا إلقام اراغوا طلب

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

 : والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تعلن وتقرر-١٣٥
يكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا، وســان أنــدريس   أن لن.. .أوال،’’  

وسانتا كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر املنخفـضة التابعـة هلـا، وأهنـا تـشمل كـذلك اجلـزر              
 ؛)بقدر قابليتها للتملك(املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو 
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طلب مـن احملكمـة   ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن احلق املطالب به أعاله، ت    ”  
ــاطق اجلــرف القــاري       ــد بــني من ــة الوحي كــذلك أن تقــرر مــسار خــط احلــدود البحري
واملنطقة االقتصادية اخلالـصة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   
ملبادئ اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت تقـر القواعـد العامـة للقـانون الـدويل بأهنـا              

 .“حدود حبرية وحيدتسري على تعيني خط 
حتتفظ حبق املطالبة بتعويض عـن عناصـر اإلثـراء          ”وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنا       - ١٣٦

بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنـسيا، وكـذلك علـى اجلـزر                
وذكـرت  . ‘‘، يف غياب حـق ملكيـة شـرعي   ٨٢املنخفضة واملساحات البحرية إىل خط الطول  

ــالتعويض عــن التــدخل يف أنــشطة ســفن الــصيد    ’’يكــاراغوا أهنــا حتــتفظ أيــضا  ن حبــق املطالبــة ب
 .“النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها

وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق                - ١٣٧
 فيـه، وكـذلك بـإعالين الـدولتني الـذي           اكل من نيكاراغوا وكولومبيـا طرفـ       الذي يعد بوغوتا،  

 .مبقتضامها اعترفتا بالوالية اإلجبارية للمحكمة
أبريــل / نيــسان٢٨، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٢٦وبــأمر مــؤرخ  - ١٣٨
 أجــال إليــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠٠٣

 .احملدد وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل .كولومبيا ملذكرهتا املضادة
 وطلبت حكومات هندوراس وجامايكا وشيلي وبريو وإكوادور وفرتويال نـسخا مـن             - ١٣٩

وعمـال بـنفس احلكـم،      .  من الئحة احملكمة   ٥٣ من املادة    ١املذكرات والوثائق مبقتضى الفقرة     
 .رفنياستجابت احملكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الط

 االبتدائيــة بــشأن اختــصاص اهــ أودعــت كولومبيــا دفوع،٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢١ويف  - ١٤٠
وقالـت  .  مـن الئحـة احملكمـة    ٧٩ من املـادة     ١احملدد مبوجب الفقرة     احملكمة، يف غضون األجل   

إن املادة احلادية والـثالثني مـن ميثـاق بوغوتـا ال تـوفر أساسـا كافيـا إلقامـة اختـصاص احملكمـة                        
 وأعربت عن رأيهـا القائـل بأنـه، أيـا كـان األمـر، فـإن الـرتاع قـد سـوي وأهنـي                  لرتاع ا للبت يف 
ــا كــذلك أن احملكمــة لــيس   . فعــال اختــصاص للبــت يف الطلــب مبقتــضى   هلــا وادعــت كولومبي

اإلعالنني اللذين يعترفان بالواليـة اإلجباريـة للمحكمـة والـصادرين عـن الـدولتني، وادعـت يف                  
ونظـرا  .  لطلبـها  إعالهنا، يف تاريخ إيداع نيكـاراغوا ت قد سحبتكانمجلة أمور، أن كولومبيا   

 مــن الئحــة ٧٩املــادة (هلــذه الــدفوع االبتدائيــة، علقــت اإلجــراءات املتعلقــة جبــوهر الــدعوى    
ــة ــذي ح وأودعــت نيكــاراغوا يف غــضون األجــل  ). احملكم ــؤرخ   ال ــا امل ــة يف أمره ــه احملكم ددت
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 بــشأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت ماســاهتاظاهتــا والت، بيانــا خطيــا مبالح٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول ٢٤
 .أدلت هبا كولومبيا

. ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٨ إىل   ٤ وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع االبتدائية من         - ١٤١
 :ويف هناية تلك اجللسات قدم الطرفان االلتماسات اخلتامية التالية إىل احملكمة

 
 :بالنسبة لكولومبيا  

 من الئحة احملكمة، واعتبارا للمرافعات اخلطيـة و الـشفوية           ٦٠عمال باملادة   ”  
 :لكولومبيا، تلتمس كولومبيا من احملكمة املوقرة أن تقرر وتعلن

 عمــال باملــادتني الــسادسة والرابعــة    ســيما  الأنــه مبوجــب ميثــاق بوغوتــا، و    )١( 
ا والثالثني، تعلن احملكمة أهنا غري خمتصة للنظر يف اخلالف الذي عرضـته عليهـ             

 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( 

 
 : لنيكاراغوابالنسبة  

كمة واعتبـارا للمـذكرات اخلطيـة والـشفوية،      من الئحة احمل  ٦٠وفقا للمادة   ”  
 :تلتمس مجهورية نيكاراغوا من احملكمة املوقرة أن تقرر وتعلن

أن الدفوع االبتدائية اليت قدمتها مجهورية كولومبيا، سواء بشأن االختـصاص            - ١ 
 مـن   ٢املرتكز على ميثاق بوغوتا، أو بشأن االختصاص املرتكـز علـى الفقـرة              

 .نظام األساسي للمحكمة، دفوع غري صحيحة من ال٣٦املادة 
 مـن   ٧واحتياطيا، ُيطلب من احملكمـة أن تقـرر وتعلـن، وفقـا ألحكـام الفقـرة                  - ٢ 

 من الئحة احملكمة أن الدفوع اليت قدمتها مجهوريـة كولومبيـا لـيس              ٧٩املادة  
 .هلا طابع ابتدائي حصري

كمة أن تـرفض طلـب   وباإلضافة إىل ذلك، تلتمس مجهورية نيكاراغوا من احمل      - ٣ 
مجهوريــة كولومبيــا إعــالن اخلــالف الــذي عرضــته عليهــا نيكــاراغوا مبوجــب  

، وفقـا للمــادتني  ‘‘منتــهيا’’املـادة احلاديـة والــثالثني مـن ميثــاق بوغوتـا خالفـا      
 .السادسة والرابعة والثالثني من الصك ذاته
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املرافعــات وأن أي مــسائل أخــرى مل يــتم تناوهلــا صــراحة يف البيــان اخلطــي و   - ٤ 
 .‘‘الشفوية، حيتفظ هبا صراحة ملرحلة اجلوهر من هذه الدعوى

ــانون األول١٣ ويف - ١٤٢ ــسمرب / كـ ــدفوع   ٢٠٠٧ديـ ــا يف الـ ــة حكمهـ ــدرت احملكمـ ، أصـ
 :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي. االبتدائية
 وهلذه األسباب،” 
  احملكمة،فإن 
ــدائي األول ل   )١(  ــدفع االبت ــة   فيمــا يتعلــق بال ــه مجهوري الختــصاص الــذي أدلــت ب

 :كولومبيا استنادا إىل املادتني السادسة والرابعة والثالثني من ميثاق بوغوتا
 بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات، )أ(  
 املتعلـــق باالختـــصاص فيمـــا يتعلـــق بالـــسيادة علـــى جـــزء ســـان الـــدفع تؤيـــد  

 أندريس، وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛
ــدونامل   ــارا   : ؤي أرانغــورين،  - الرئيــسة هــيغرت؛ والقــضاة شــي، وكورومــا، وب

ــيبولفيدا    ــث، وسـ ــا، وكيـ ــيما، وتومكـ ــال، وأووادا، وسـ ــور،  - وبويرغنتـ أمـ
 اخلاصان فورتيي وغايا؛ وسكوتنيكوف؛ والقاضيان

  وأبراهام، وبنونة؛ ،راجنيفا الرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة نائب: املعارضون  
 باإلمجاع، )ب(  
 الــدفع املتعلـق باختــصاصها فيمـا يتــصل بالـسيادة علــى املعـامل البحريــة     تـرفض   

 األخرى اليت يتنازع عليها الطرفان؛
 باإلمجاع، )ج(  
  الدفع املتعلق باختصاصها فيما يتصل بتعيني احلدود البحرية بني الطرفني؛ترفض 
 مجهوريــة وفيمــا يتعلــق بالــدفع االبتــدائي الثــاين لالختــصاص الــذي أدلــت بــه  )٢( 

كولومبيا واملتعلق باإلعالنني اللذين أدىل هبما الطرفان واعترفا فيهمـا بالواليـة            
 :اإلجبارية للمحكمة

 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثالث أصوات، )أ( 
ــد  ــى جــز      تؤي ــسيادة عل ــق بال ــصاص فيمــا يتعل ــق باالخت ــدفع املتعل ــدريس،  رال  ســان أن

 وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛
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ــدونامل   ــارا   : ؤي أرانغــورين،  - الرئيــسة هــيغرت؛ والقــضاة شــي، وكورومــا، وب
ــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا، وأبراهــام، وكيــث، وســيبولفيدا     - وبويرغنت

 اخلاصان فورتيي وغايا؛ أمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان
 راجنيفا وبنونة؛  الرئيسة اخلصاونة؛ والقاضيان نائب: املعارضون  
  عشر صوتاً مقابل صوت واحد،بأغلبية ستة )ب( 
بضرورة النظر يف الدفع املتعلق باالختصاص فيما يتصل بالسيادة علـى            تقضي  

ــني          ــة ب ــيني احلــدود البحري ــان وتع ــا الطرف ــازع عليه ــيت يتن ــة األخــرى ال ــامل البحري املع
 الطرفني؛

الرئيــسة اخلــصاونة ؛ والقــضاة راجنيفــا،     نائــبوالرئيــسة هــيغرت؛  : املؤيــدون  
ــي، و ــارا وشـ ــا، وبـ ــا،   - كورومـ ــال، وأووادا، وتومكـ ــورين، وبويرغنتـ أرانغـ

 أمور، وبنونـة، وسـكوتنيكوف؛ والقاضـيان       - وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا  
 اخلاصان فورتيي وغايا؛

 القاضي سيما؛: املعارضون  
 فيما يتعلق باختصاص احملكمة، )٣( 
 باإلمجاع، )أ( 
 احلادية والثالثني من ميثـاق بوغوتـا،     بأن هلا اختصاصا، بناء على املادة      تقضي  

للبت يف الرتاع املتعلق بالسيادة على املعامل البحرية اليت يطالب هبا الطرفـان غـري جـزر                 
 سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛ 

 باإلمجاع، )ب( 
بأن هلا اختصاصا، بناء على املادة احلادية والثالثني من ميثـاق بوغوتـا،           تقضي  

 .‘‘يف الرتاع املتعلق بتعيني احلدود البحرية بني الطرفنيللنظر 
وذيــل القاضــي راجنيفــا   وذيـل نائــب الرئيــسة اخلــصاونة حكــم احملكمـة بــرأي خمــالف؛  - ١٤٣

أرانغورين، وسـيما، وتومكـا حكـم احملكمـة          -حكم احملكمة برأي مستقل؛ وذيل القضاة بارا        
أي مـستقل؛ وذيـل القاضـي كيـث حكـم          بإعالنات؛ وذيـل القاضـي أبراهـام حكـم احملكمـة بـر            

 بنونة حكم احملكمة بـرأي خمـالف؛ وذيـل القاضـي اخلـاص غايـا                لقاضياحملكمة بإعالن؛ وذيل ا   
 حكم احملكمة بإعالن؛
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 تــشرين ١١، حــدد رئــيس احملكمــة تــاريخ    ٢٠٠٨فربايــر /شــباط١١وبــأمر مــؤرخ   - ١٤٤
 .املضادة  أجال إليداع كولومبيا ملذكرهتا٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 
 )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا  - ٧ 

، أودعـت الكونغـو طلبـا أقامـت بـه دعـوى ضـد        ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول ٩يف   - ١٤٥
ــضائية          ــسلطات الق ــيت اختــذهتا ال ــضائية ال ــة الق ــق واملالحق ــدابري التحقي ــاء ت ــسا ملتمــسة إلغ فرن

م مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت هبـا مجعيـات          الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائ     
 مجهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، ووزيـر داخليـة الكونغـو، بيـار أوبـا،                يسعدة ضد رئ  

ــة          ــسلحة الكونغولي ــوات امل ــام للق ــتش الع ــريا، املف ــر داب ــواء روب ــيهم الل ــن ف ــراد آخــرين مب  .وأف
ــه، فيمــا يتــصل بتلــك اإلجــراءات،      كمــا ــق يف احملكمــة   ذكــر الطلــب أن أصــدر قاضــي التحقي

 . بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدامرااالبتدائية ملو أ
بتخويلـها لنفـسها اختـصاصا عامليـا يف املـسائل اجلنائيـة             ’’وادعت الكونغـو أن فرنـسا        - ١٤٦

بيــة عــن جــرائم زعــم أنــه ارتكبــها  وانتحاهلــا ســلطة مالحقــة وحماكمــة وزيــر داخليــة دولــة أجن 
املبــدأ القاضــي ’’، انتــهكت ‘‘إطــار ممارســته لــسلطاته املتعلقــة حبفــظ النظــام العــام يف بلــده    يف
خرقا ملبـدأ املـساواة بـني       (...) ال جيوز ألي دولة أن متارس سلطتها يف إقليم دولة أخرى،             أنهب

كما ادعت الكونغو بأن فرنسا بإصدارها ألمـر يوجـه تعليمـات            . ‘‘مجيع أعضاء األمم املتحدة   
احلـصانة  ’’ىل ضباط الشرطة بالتحقيق مع رئيس مجهوريـة الكونغـو بـصفته شـاهدا، انتـهكت                إ

 .‘‘ لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد احملكمةاجلنائية
وأشــارت الكونغــو يف طلبــها، إىل أهنــا تــسعى إىل أن تقــيم اختــصاص احملكمــة، عمــال  - ١٤٧

على موافقة اجلمهورية الفرنـسية، الـيت سـتبديها         ’’حملكمة،   من الئحة ا   ٣٨ من املادة    ٥بالفقرة  
يتخـذ أي إجـراء    لكونغـو إىل احلكومـة الفرنـسية ومل   ووفقا هلذا احلكم، أحيـل طلـب ا   . ‘‘قطعا

 .يف الدعوى يف تلك املرحلة
أبريـل  / نيـسان  ١١ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف         ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٨ويف رسالة مؤرخة     - ١٤٨

 ٥تقبـل اختـصاص احملكمـة بـالنظر يف الطلـب عمـال بـالفقرة                ’’  بأهنـا    فرنسا، صرحت   ٢٠٠٣
وقــد أتاحــت هــذه املوافقــة إدراج القــضية يف جــدول احملكمــة والــشروع يف  . ‘‘٣٨مــن املــادة 
وأضافت فرنـسا يف رسـالتها أن موافقتـها علـى اختـصاص احملكمـة يقتـصر حـصرا                   . تاإلجراءا

الــيت   مــن معاهــدة التعــاون ٢املــادة ’’وأن ‘‘ غــوالطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكون ’’علــى 
، والـيت تـشري   ١٩٧٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ١وقعتها اجلمهورية الفرنسية ومجهورية الكونغـو يف    

 .‘‘إليها هذه األخرية يف طلبها، ال تشكل أساسا الختصاص احملكمة يف هذه القضية
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تمس إصـدار أمـر بـالوقف       يلـ ’’إلشـارة بتـدبري حتفظـي       لوأرفق طلب الكونغـو بطلـب        - ١٤٩
 .‘‘البتدائية ملوالفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق يف احملكمة ا

 ٢٩و  ٢٨ يف وعقــــدت جلــــسات علنيــــة بــــشأن طلــــب اإلشــــارة بتــــدبري حتفظــــي - ١٥٠
، أعلنــت احملكمــة أن  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٧ويف أمرهــا املــؤرخ  . ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان

الوقــت الــراهن، ال تــستلزم يف حــد ذاهتــا ممارســة ســلطتها مبوجــب الظــروف كمــا تبــدو هلــا يف 
 . بتدابري حتفظيةة من النظام األساسي واإلشار٤١املادة 
احملـددة مبوجـب األمـر       يف اآلجـال    وأودعت مذكرة الكونغو ومذكرة فرنـسا املـضادة        - ١٥١

 .٢٠٠٣يوليه / متوز١١املؤرخ 
ــأمر مــؤرخ - ١٥٢ ــران١٧ وب ــه / حزي لكونغــو بتقــدمي مــذكرة  لت احملكمــة ، أذنــ٢٠٠٤يوني

جوابيــة، وأذنــت لفرنــسا بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة، مراعيــة اتفــاق الطــرفني والظــروف اخلاصــة     
إيــداع  ويف أعقــاب طلبــات متتاليــة لتمديــد أجــل. إيــداع املــذكرتني للقــضية، وحــددت أجلــي

اع الكونغـو   إليـد   أجـال  ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١١ حـدد رئـيس احملكمـة تـاريخ          ،املذكرة اجلوابيـة  
.  أجـال لتقـدمي فرنـسا ملـذكرهتا التعقيبيـة          ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١١ملذكرهتا اجلوابيـة، وتـاريخ      

 . لكونغو يف غضون األجل املمددلاجلوابية  وقد أودعت املذكرة
 

ــا   - ٨  ــدرا برانكـ ــى بيـ ــسيادة علـ ــس،   /الـ ــدل روكـ ــه، وميـ ــاتو بوتـ ــوالو بـ ــاوثبـ ــدج وسـ  ليـ
 )سنغافورة/ماليزيا(

، ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٤زيــا وســنغافورة احملكمــة بــصورة مــشتركة، يف أخطــرت مالي - ١٥٣
ــا، يف       ــع يف بوتراجاي ــدولتني، وقّ ــني ال ــاق خــاص ب ــر / شــباط٦بالتوصــل إىل اتف ، ٢٠٠٣فرباي

 مــن ذلــك االتفــاق اخلــاص، طلــب  ٢ويف املــادة  .٢٠٠٣مــايو / أيــار٩ودخــل حيــز النفــاذ يف 
 :الطرفان إىل احملكمة

 :لسيادة على حتدد ما إذا كانت اأن 
 بوالو باتو بوته؛/بيدرا برانكا )أ( 
 ميدل روكس؛ )ب( 
 ساوث ليدج، )ج( 
 . إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورةتعود 
ــا  با.. .علــى قبــول حكــم احملكمــة ] الطرفــان[، اتفــق ٦ويف املــادة   عتبــاره حكمــا هنائي

 . تباعهاان اإلجراءات املزمع أ أوضح الطرفان رأيهما بشكما .وملزما هلما
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، حدد الرئيس، أجلني إليـداع كـل طـرف مـن          ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١ وبأمر مؤرخ    - ١٥٤
وقـد أودعـت      مـن االتفـاق اخلـاص،      ٤ أحكـام املـادة      يـا مراع .الطرفني مذكرة ومذكرة مضادة   

 .احملددين املذكرتان يف األجلني
 االتفــاق ، حــددت احملكمــة، مراعــاة ألحكــام ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١وبــأمر مــؤرخ  - ١٥٥

 . أجـال إليـداع كـال الطـرفني ملـذكرة جوابيـة          ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥اخلاص، تاريخ   
  .وقد أودعت املذكرات على النحو الواجب يف األجل احملدد

، أبلـغ الطرفـان احملكمـة    ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣ ويف رسالة مـشتركة مؤرخـة     - ١٥٦
وقـررت احملكمـة نفـسها    . ادل مذكرات تعقيبيـة يف القـضية      بأهنما اتفقا على أنه ال حاجة إىل تب       

 .اإلجراءات اخلطيةأغلقت الحقا أنه ال حاجة إىل املزيد من املرافعات وبناء عليه 
ويف ختـام تلـك     . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٦وعقدت جلسات علنية من      - ١٥٧

 :حملكمةاجللسات، قدم الطرفان االلتماسات اخلتامية التالية إىل ا
 :سنغافورةل بالنسبة   

 :تطلب حكومة سنغافورة إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن  
 بوالو باتو بوته؛/جلمهورية سنغافورة سيادة على بيدرا برانكا )أ( 
  سنغافورة سيادة على ميدل روكس؛جلمهوريةو )ب( 
 .ة سنغافورة سيادة على ساوث ليدججلمهوريو )ج( 

 : ملاليزيابالنسبة   
إىل احملكمـة   ] ماليزيا[ من الئحة احملكمة، تطلب      ٦٠ من املادة    ٢ للفقرة   وفقا  

 : املوقرة أن تقرر وتعلن أن السيادة على
 بوالو باتو بوته؛/بيدرا برانكا )أ( 
 ميدل روكس؛و )ب( 
 ساوث ليدجو )ج( 
 . إىل ماليزياتعود 
ص فقـرة املنطـوق منـه        أصدرت احملكمة حكمها الذي تـن      ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣ويف   - ١٥٨

 :على ما يلي
 وهلذه األسباب،  
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  احملكمة،فإن  
 بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل أربعة أصوات، )١( 
 بوالو باتو بوته؛/بأن جلمهورية سنغافورة سيادة على بيدرا برانكا تقضي  
اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا، وشـي،     ، نائب الرئيسة، الرئيس بالنيابة   : املؤيدون  

ــث، وســيبولفيدا   وكو ــال، وأووادا، وتومكــا، وكي ــا، وبويرغنت ــور، - روم  أم
 اخلاص سرينيفاسا راو؛ القاضيووبنونة، وسكوتنيكوف؛ 

ــارا القــضاة: املعارضــون   ــورين، وســيم  ب اخلــاص  ا، وأبراهــام؛ والقاضــي أرانغ
 ؛دوغارد

 بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد، )٢( 
  ميدل روكس؛بأن ملاليزيا سيادة على تقضي  
اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا، وشـي،     ، نائب الرئيسة، الرئيس بالنيابة   : املؤيدون  

أرانغـــورين، وبويرغنتـــال، وأووادا، وســـيما، وتومكـــا،  - وكورومـــا، وبـــارا
 أمـور، وبنونـة، وسـكوتنيكوف؛ والقاضـي        - وأبراهام، وكيـث، وسـيبولفيدا    

 ؛دوغارداخلاص 
 ينيفاسا راو؛اخلاص سر القاضي: املعارضون  
 بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد، )٣( 
بأن السيادة على ساوث ليدج تعود للدولة الـيت تقـع تلـك اجلزيـرة يف                 تقضي  

 .مياهها اإلقليمية
اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفا، وشـي،     ، نائب الرئيسة، الرئيس بالنيابة   : املؤيدون  

ــيما، و  ــال، وأووادا، وسـ ــا، وبويرغنتـ ــث،  وكورومـ ــام، وكيـ ــا، وأبراهـ تومكـ
، دوغـارد اخلاصـان    القاضـيان وأمور، وبنونة، وسـكوتنيكوف؛      - وسيبولفيدا

 وسرينيفاسا راو؛
 .‘‘أرانغورين القاضي بارا: املعارضون  
أرانغـورين حكـم     - وذيل القاضي راجنيفا حكم احملكمة بإعالن؛ وذيل القاضـي بـارا           - ١٥٩

يما وأبراهـام حكـم احملكمـة بـرأي خمـالف مـشترك؛             احملكمة برأي مـستقل؛ وذيـل القاضـيان سـ         
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 حكم احملكمـة بـرأي      دوغاردوذيل القاضي بنونة حكم احملكمة بإعالن؛ وذيل القاضي اخلاص          
  سرينيفاسا راو حكم احملكمة برأي مستقل؛خلاصخمالف؛ وذيل القاضي ا

 
 )أوكرانيا ضد رومانيا(احلدود البحرية يف البحر األسود  - ٩ 

، أودعــت رومانيــا طلبــا تقــيم مبوجبــه دعــوى ضــد       ٢٠٠٤ســبتمرب  / أيلــول١٦يف  - ١٦٠
إقامــة خــط حــدود حبــري وحيــد بــني الــدولتني يف البحــر  ”أوكرانيــا فيمــا يتعلــق بــرتاع بــشأن  

 .“األسود، ومن مث تعيني حدود اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكل منهما
ــه    - ١٦١ ــها أن ــا يف طلب ــ”وشــرحت روماني ــة مفاوضــات معقــدة يف أعق ، وقعــت “اب عملي

ــا ــا، يف روماني ــران٢ وأوكراني ــه / حزي ــاون وحــسن  ١٩٩٧يوني ــات تع جــوار،  ، معاهــدة عالق
ودخـل الـصكان معـا       .وأبرمتا اتفاقا إضافيا برسائل متبادلة بني وزاريت اخلارجية لكـال البلـدين           

التزمـــت ”ومبوجـــب هـــذين االتفـــاقني، . ١٩٩٧أكتـــوبر /ل تـــشرين األو٢٢حيـــز النفـــاذ يف 
حـدود  الدولتان بإبرام معاهـدة بـشأن نظـام حـدود الـدولتني بينـهما، فـضال عـن اتفـاق لتعـيني                       

ويف ذات الوقـت،    . “يف البحـر األسـود    .. .اجلرف القاري واملنطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني       
 يف تعــيني حــدود املنــاطق املــذكورة أعــاله، ســتطبقنــص االتفــاق اإلضــايف علــى املبــادئ الــيت ”
إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، رهنــا باســتيفاء شــروط الــرتاع  إمكانيــة إحالــةن التــزام البلــدين وبــّي
بيـد أنـه، اسـتنادا إىل       .  جولـة مفاوضـات    ٢٤، ُعقـدت    ٢٠٠٤ و   ١٩٩٨وبني عـامي     .“معينة

املنـاطق البحريـة    حلـدود    ليـه  متفـق ع   تعـيني مل تتحقق أي نتائج، ومل يتم التوصل إىل         ”رومانيا،  
مـن أجـل حتاشـي إطالـة أمـد      ”وقد عرضت رومانيـا املـسألة علـى احملكمـة      . “سوديف البحر األ  

 .“املناقشات اليت، من وجهة نظرها، من الواضح أهنا ال ميكن أن تؤدي إىل أي نتائج
 املعــايري ســيما الأن ترســم، وفقــا للقــانون الــدويل، و ”وطلبــت رومانيــا مــن احملكمــة   - ١٦٢

تفـاق اإلضـايف، خطـا وحيـدا للحـدود البحريـة بـني اجلـرف                 من اال  ٤املنصوص عليها يف املادة     
 .“القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكلتا الدولتني يف البحر األسود

مـن االتفـاق اإلضـايف      ) ح (٤وإلقامة اختصاص احملكمة، اسـتندت رومانيـا إىل املـادة            - ١٦٣
 :اليت تنص على ما يلي

ــرر  مل ذاإ   ــشار إ[هــذه املفاوضــات  تق ــا أعــاله امل ــاق  ] ليه ــرام االتف ــسالف إب ال
بــشأن تعــيني حــدود اجلــرف القــاري واملنطقــتني االقتــصاديتني اخلالــصتني يف     [الــذكر

يف وقت زمين معقول، ال يتجاوز سـنتني مـن تـاريخ البـدء فيهـا، تتفـق                  ] البحر األسود 
حكومة رومانيا وحكومة أوكرانيا على أن حتل حمكمـة العـدل الدوليـة مـشكلة تعـيني                 

ود اجلـرف القــاري واملنطقـتني االقتــصاديتني اخلالـصتني، بنـاء علــى طلـب أي مــن      حـد 
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الطرفني، شريطة دخول املعاهدة املتعلقـة بنظـام حـدود الدولـة بـني رومانيـا وأوكرانيـا            
 املعاهـدة املتعلقـة     بدء نفـاذ   أن تأخر    لية أنه إذا رأت حمكمة العدل الدو      غري. حيز النفاذ 

 النظـر يف الطلـب      انه تقـصري الطـرف اآلخـر، فـإن بإمكـا          بنظام حدود الدولة ناتج عـن     
املتعلق بتعيني حـدود اجلـرف القـاري واملنطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني قبـل دخـول                  

 .“املعاهدة حيز النفاذهذه 
مــن االتفــاق اإلضــايف قــد  ) ح (٤وادعــت رومانيــا بــأن الــشرطني احملــددين يف املــادة   - ١٦٤

ت السنتني بكثري وألن معاهدة نظام حدود الدولـة دخلـت حيـز             استوفيا ألن املفاوضات جتاوز   
 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٧النفاذ يف 

 ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩وأودعت يف اآلجال احملددة مبوجب األمـر املـؤرخ           - ١٦٥
 أذنـت  ،٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران  ٣٠وبـأمر مـؤرخ     . املـضادة  ومـذكرة أوكرانيـا    مذكرة رومانيـا  

إيداع مذكرة جوابيـة، وألوكرانيـا بإيـداع مـذكرة تعقيبيـة وحـددت تـارخيي                احملكمة لرومانيا ب  
ــانون األو٢٢ ــسمرب /ل كـ ــران١٥ و ٢٠٠٦ديـ ــه / حزيـ ــاتني   ٢٠٠٧يونيـ ــداع هـ ــني إليـ  أجلـ

وبـــأمر مـــؤرخ . حملـــددا وأودعـــت رومانيـــا مـــذكرهتا اجلوابيـــة يف غـــضون األجـــل. املـــذكرتني
بيـة إىل تـاريخ      التعقي اتهوكرانيـا ملـذكر   ، مددت احملكمة أجـل إيـداع أ       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران   ٨
وبـذلك تكـون     . التعقيبية يف غضون األجل املمـدد      رةوقد أودعت املذك   .٢٠٠٧يوليه  / متوز ٦

 .القضية جاهزة لعقد جلسات بشأهنا
 

 )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(الرتاع بشأن حقوق املالحة واحلقوق املرتبطة هبا  - ١٠ 
ــول٢٩يف  - ١٦٦ ــبتمرب / أيلــ ــا ت ٢٠٠٥ســ ــتاريكا طلبــ ــوى  ، أودعــــت كوســ ــه دعــ ــيم بــ قــ
نيكاراغوا بشأن نزاع يتعلق حبقـوق كوسـتاريكا املالحيـة واحلقـوق املرتبطـة هبـا علـى هنـر                     ضد

 .سان خوان
الـذي مينـع    ] نيكـاراغو [وقـف تـصرف     ’’وقالت كوستاريكا يف طلبها إهنا تـسعى إىل          - ١٦٧

كهـا كوسـتاريكا علـى هنـر سـان خـوان،            املمارسة والتمتع احلـرين والكـاملني بـاحلقوق الـيت متل          
مبوجــب اتفاقــات معينــة بينــها وبــني     ‘‘ كمــا مينــع كوســتاريكا مــن االضــطالع مبــسؤولياهتا     

 إىل احملكمة أيضا حتديد اجلـرب الـذين يـتعني علـى نيكـاراغوا أن              تاريكاوطلبت كوس . نيكاراغوا
 -خـر التـسعينات      منـذ أوا   سـيما  ال -نيكاراغوا قد فرضـت     ’’وادعت كوستاريكا أن    . تقدمه

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

ذاتـه  اليت متنح لنيكاراغوا السيادة على مياه هنـر سـان خـوان، وتعتـرف يف الوقـت                  ] ونيكاراغوا
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 كوسـتاريكا أن هـذه احلقـوق قـد أكـدها وفـسرها قـرار                وادعت. ‘‘لكوستاريكا حبقوق مهمة  
، ١٨٨٨مــارس /آذار ٢٨دة، غروفــر كليفالنــد، يف حتكــيم صــادر عــن رئــيس الواليــات املتحــ

اتفاق تكميلـي للمـادة الرابعـة     ’’، وكذلك   ١٩١٦وحكم حملكمة العدل بأمريكا الوسطى لعام       
. ‘‘١٩٥٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩] يف[واشـنطن   ] وقع يف [ ]١٩٤٩ام  لع[من ميثاق الصداقة    

 . ‘‘هذه القيود تتسم بطابع مستمر’’ كوستاريكا أيضا أن وادعت
وإلقامة االختصاص، استظهرت كوستاريكا بإعالنات قبول الطـرفني لواليـة احملكمـة             - ١٦٨

كالـديرا املوقـع    - توفـار  مـن النظـام األساسـي، وكـذا باتفـاق      ٣٦ من املـادة  ٢مبوجب الفقرة  
 مـن املـادة   ١كما استندت كوسـتاريكا إىل الفقـرة   . ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٦بني الطرفني يف  

‘‘ ميثــاق بوغوتــا’’لمــادة احلاديــة والــثالثني مــن  تطبيقــا ل للمحكمــة ألساســي مــن النظــام ا٣٦
 .١٩٤٨ نيسان أبريل ٣٠املؤرخ 
املـضادة يف غـضون      كـاراغوا مـذكرهتا    وقد أودعت كوستاريكا مـذكرهتا وأودعـت ني        - ١٦٩
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ؤرخ املر األماليت حددها  اآلجال
 ١وعمـال بـالفقرة     .  وطلبت حكومة كولومبيا نسخا مـن املـذكرات والوثـائق املرفقـة            - ١٧٠

 مــن الئحـة احملكمــة، قـررت احملكمـة عــدم االسـتجابة لــذلك الطلـب يف الوقــت      ٥٣مـن املـادة   
 .بعد أن تأكدت من آراء الطرفني وراعت اآلراء اليت أعربا عنهاالراهن، 
، أذنــت احملكمــة بتقــدمي كوســتاريكا  ٢٠٠٧كتــوبر أ/ تــشرين األول٩وبــأمر مــؤرخ  - ١٧١

وقـد أودعـت املـذكرتان يف األجلـني         . ملذكرهتا اجلوابيـة، وبتقـدمي نيكـاراغوا ملـذكرهتا التعقيبيـة          
 .عقد جلسات بشأهناوبذلك تكون القضية جاهزة ل. احملددين

 
 )األرجنتني ضد أوروغواي(طاحونتا اللباب على هنر أوروغواي  - ١١ 

 أودعــت األرجنــتني طلبــا تقــيم بــه دعــوى ضــد أوروغــواي  ،٢٠٠٦مــايو / أيــار٤يف  - ١٧٢
بــشأن انتــهاكات أوروغــواي املزعومــة اللتزامــات تقــع علــى عاتقهــا مبوجــب النظــام األساســي 

ويــشار  (١٩٧٥فربايــر / شــباط ٢٦ة وقعــت بــني الــدولتني يف لنــهر أوروغــواي، وهــي معاهــد
بغرض إنشاء اآللية املشتركة الـضرورية لالنتفـاع        ) ١٩٧٥ لعام   ساسيالنظام األ ’’بـ  إليها أدناه   

 .األمثل والرشيد بذلك اجلزء من النهر الذي يشكل حدودا مشتركة بينهما
 رخـــصت انفراديـــا ببنـــاء انه األرجنـــتني يف طلبـــها حكومـــة أوروغـــواي بـــأمـــتتهوا - ١٧٣

 أوروغـواي دون أن تتقيـد بـاإلجراءات اإلجباريـة لإلشـعار والتـشاور            رنهطاحونيت لباب على    
وتدعي األرجنـتني أن طـاحونيت اللبـاب هـاتني          . ١٩٧٥املسبقني مبوجب النظام األساسي لعام      
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تــسببا  وبيئتــه، ومــن شــأهنما أن يفــسدا نوعيــة ميــاه النــهر وي      نــهرتــشكالن خطــرا حمــدقا بال  
 . لألرجنتني يف ضرر عابر للحدود ذي شأن

صاص احملكمـة، إىل الفقـرة األوىل مـن املـادة           . األرجنتني، يف إقامتها الخت    ستندتوا - ١٧٤
 ألي طرف أن حييل إىل احملكمـة         اليت تنص على أنه جيوز     ١٩٧٥ من النظام األساسي لعام      ٦٠
 .ذر تسويته باملفاوضات املباشرةتتعونزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق النظام األساسي  أي

وأشــفع طلــب األرجنــتني بطلــب لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة مبقتــضاه طلبــت األرجنــتني   - ١٧٥
توجيه أمر إىل أوروغواي بتعليق الترخيص ببناء الطاحونتني وكافة أعمـال البنـاء ريثمـا تـصدر                 

 ،يئـة املائيـة لنـهر أوروغـواي        والتعاون مع األرجنتني بغيـة محايـة وصـون الب          ائيا،نهاحملكمة قرارا   
 االمتناع عـن اختـاذ أي إجـراء انفـرادي آخـر فيمـا يتعلـق ببنـاء الطـاحونتني يتعـارض مـع                  ذاوك

ــام   ــام األساســـي لعـ ــاقم معـــ   ،١٩٧٥النظـ ــد يتفـ ــر قـ ــراء آخـ ــاع عـــن أي إجـ ــ واالمتنـ اع رته الـ
 .تستعصي به تسويته أو

أبريـل  / نيـسان ٩ و ٨يـة يف   وعقدت جلسات علنية بشأن طلب اإلشارة بتـدابري حتفظ      - ١٧٦
، قضت احملكمة بأن الظروف كما تبدو هلـا         ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ويف أمرها املؤرخ    . ٢٠٠٦

ــادة        ــا ممارســة ســلطتها مبوجــب امل ــستلزم يف حــد ذاهت ــذاك، ال ت ــام األساســي   ٤١آن ــن النظ  م
 . واإلشارة بتدابري حتفظية

ــاين ٢٩ ويف - ١٧٧ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا لإلشــارة   قــدمت أوروغــو ،٢٠٠٦ن ــدورها طلب اي ب
 قامـت جمموعـات منظمـة    ،٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٠بتدابري حتفظية بدعوى أنـه، منـذ        

، وأن هــذا العمــل يتــسبب هلــا يف ‘‘جــسر دويل حيــوي’’مــن املــواطنني األرجنتينــيني مبحاصــرة 
 طلبــها،  ويف ختــام. احلــصاراءنه وأن األرجنــتني مل تتخــذ أي إجــراء إلةأضــرار اقتــصادية كــبري

كافـــة اإلجـــراءات املعقولـــة ’’التمـــست أوروغـــواي مـــن احملكمـــة أن تـــأمر األرجنـــتني باختـــاذ 
األرجنتني، مبا فيـه إهنـاء حماصـرة اجلـسور          وملنع وإهناء عرقلة املرور بني أوروغواي       .. .واملالئمة

طاقـه  عن أي إجراء من شأنه أن يفـاقم الـرتاع أو يوسـع ن             ”؛ واالمتناع   ‘‘والطرق بني الدولتني  
أي إجـراء آخـر مـن شـأنه أن ميـس            ’’؛ واالمتنـاع أخـريا عـن        ‘‘أو جيعل تسويته أكثر استعـصاء     

وعقـدت جلـسات علنيـة بـشأن طلـب اإلشـارة          . ‘‘حبقوق أوروغواي املنازع فيها أمام احملكمة     
ــة يف  ــدابري التحفظي ــأمر مــؤرخ . ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ و ١٨بالت  كــانون ٢٣وب

، قضت احملكمة بأن الظروف كما تبدو هلا آنذاك، ال تـستلزم يف حـد ذاهتـا       ٢٠٠٧يناير  /الثاين
 .  من النظام األساسي٤١ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

املـضادة يف غـضون     وقد أودعـت األرجنـتني مـذكرهتا وأودعـت أوروغـواي مـذكرهتا          - ١٧٨
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٣اليت حددها األمر املؤرخ  اآلجال
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، أذنـت احملكمـة بتقـدمي األرجنـتني ملـذكرهتا         ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٤رخ  وبأمر مـؤ   - ١٧٩
. وقـد أودعـت املـذكرتان يف األجلـني احملـددين          . اجلوابية، وبتقدمي أوروغواي ملذكرهتا التعقيبية    

 .وبذلك تكون القضية جاهزة لعقد جلسات بشأهنا
 ).ضد فرنساجيبويت (بعض مسائل املساعدة املتبادلة يف اجملال اجلنائي  - ١٢ 

 أودعت مجهورية جيبويت طلبا تقيم بـه دعـوى ضـد    ،٢٠٠٦يناير / كانون الثاين  ٩ يف   - ١٨٠
رفض السلطات احلكومية والقضائية الفرنـسية تنفيـذ إنابـة قـضائية دوليـة تتعلـق                ’’فرنسا بشأن   

 إىل الـسلطات القـضائية      قضية مرفوعة ضد جمهول بشأن قتل برنار بوريـل        بنقل ملف حتقيق يف     
وتدعي جيبويت أن هذا الرفض يشكل انتهاكا اللتزامات فرنسا الدوليـة مبوجـب             . ‘‘ جيبويت يف

 واتفاقية املـساعدة    ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٢٧معاهدة الصداقة والتعاون املوقعة بني الدولتني يف        
كمــا . ١٩٨٦ســبتمرب / أيلــول٢٧املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة بــني فرنــسا وجيبــويت، املؤرخــة  

 أن فرنـسا، باسـتدعائها للـشهادة مـواطنني حممـيني دوليـا مـن جيبـويت،                  طلبهايبويت يف   تدعي ج 
فيمـا يتـصل بـشكاية    ] témoins assistés [شـهودا مـؤازرين  مبن فيهم رئيس الدولـة، بـصفتهم   

، انتـهكت   بوريـل جنائية تتعلق حبمل الشهود على اإلدالء بشهادة الزور ضد جمهـول يف قـضية               
 . وكرامة األشخاص املتمتعني بتلك احلمايةوحريةاء على شخص التزامها مبنع االعتد

 ٥ وتذكر جيبويت يف طلبها أهنا تعتزم أن تقيم اختـصاص احملكمـة علـى أسـاس الفقـرة         - ١٨١
ــادة  ــة وهـــي  ٣٨مـــن املـ ــة احملكمـ ــة مـــن أ’’ مـــن الئحـ ــتوافق  واثقـ ــة الفرنـــسية سـ ن اجلمهوريـ

 لتلـك املـادة، أحيـل طلـب جيبـويت إىل        ووفقـا . ‘‘اختصاص احملكمـة للبـت يف هـذا الـرتاع          على
 . الفرنسيةةاحلكوم
تقبـل اختـصاص     ’’انهأفرنـسا    أوضـحت    ،٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٥ويف رسالة مؤرخة     - ١٨٢

 وبنـاء علـى تلـك    ]من الئحة احملكمـة [ ٣٨ من املادة ٥احملكمة بالنظر يف الطلب عمال بالفقرة    
صـاحلة فقـط ألغـراض هـذه القـضية،          ’’وافقـة   ، مبينة يف الوقت ذاتـه أن هـذه امل         ‘‘ال غري الفقرة  

، أي فيمـا يتعلـق بـالرتاع الـذي يـشكل موضـوع الطلـب ويف                 ٣٨ من املـادة     ٥ الفقرة   فهومومب
وقـد أتاحـت هـذه املوافقـة إدراج         . من جانب جيبويت  ‘‘ احلدود الضيقة للطلبات املقدمة بشأنه    

 .القضية يف جدول احملكمة والشروع يف اإلجراءات
احملدد مبوجـب    املضادة يف غضون األجل    ودعت مذكرة جيبويت ومذكرة فرنسا    وقد أ  - ١٨٣

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥األمر املؤرخ 
ويف ختـام تلـك   . ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢١وعقدت جلسات علنية من      - ١٨٤

 :اجللسات، قدم الطرفان االلتماسات اخلتامية التالية إىل احملكمة
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 :جليبويت بالنسبة   
 :تطلب مجهورية جيبويت إىل احملكمة أن تقرر وتعلن  
 :١٩٨٦أن مجهورية فرنسا قد أخلت بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية  - ١ 
 بتنفيـذ   ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧بعدم وفائها بتعهدها املـؤرخ       ‘١’  

ــضائية   ــة القـ ــها إ اإلنابـ ــيت وجهتـ ــاليالـ ــة جهـ ـــب مجهوريـ ــاريخ ويت يـ بتـ
 ؛٢٠٠٤نوفمرب /اينتشرين الث ٣

 مـــن االتفاقيـــة ١واحتياطيـــا، بعـــدم وفائهـــا بالتزامهـــا عمـــال باملـــادة  ‘٢’  
الــسالفة الــذكر يف أعقــاب رفــضها غــري املــشروع الــوارد يف الرســالة  

 ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٦املؤرخة 
 من االتفاقيـة    ١واحتياطيا كذلك، بعدم وفائها بالتزامها عمال باملادة         ‘٣’  

ســالة ر يف أعقــاب رفــضها غــري املــشروع الــوارد يف الر الــسالفة الــذك
 ،٢٠٠٥مايو / أيار٣١املؤرخة 

 : ن على اجلمهورية الفرنسية أن تقوم فور إصدار احملكمة حلكمهاإو - ٢ 
  مجهورية جيبويت؛ بأكمله إىل“ملف بوريل”إحالة ب ‘١’  
ات باملقتـضي  إىل مجهوريـة جيبـويت       “بوريلملف  ”إحالة  بواحتياطيا،   ‘٢’  

 ،والشروط اليت حتددها احملكمة
وأن اجلمهوريــة الفرنــسية قــد أخلــت بالتزامهــا عمــال مببــادئ القــانون الــدويل   - ٣ 

العريف والقواعد العامـة للقـانون الـدويل بعـدم االعتـداء علـى حـصانة رئـيس مجهوريـة                    
 :جيبويت وشرفه وكرامته

ــتدعاءات للــــش  ‘١’   ــدارها اســ ــويت  بإصــ ــة جيبــ ــرئيس مجهوريــ يف هادة لــ
 ؛٢٠٠٥مايو /أيار ١٧

ــداء أو حم   ‘٢’   ــك االعتـ ــا ذلـ ــداء يف    بتكرارهـ ــك االعتـ ــرار ذلـ ــها تكـ اولتـ
 ؛ ٢٠٠٧فرباير /شباط ١٤

بكــشفها علنــا عــن تلــك االســتدعاءات عــن طريــق التعمــيم الفــوري    ‘٣’  
 لألخبار على وسائط اإلعالم الفرنسية؛ 
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ملــوجهتني م لرســاليت االحتجــاج ا بعــدم اســتجابتها علــى حنــو مالئــ     ‘٤’  
 ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٨ يف بـاريس بتـاريخ       سفري مجهورية جيبويت   من
 ، على التوايل٢٠٠٧فرباير /شباط ١٤ و

وأن اجلمهوريــة الفرنــسية قــد أخلــت بالتزامهــا عمــال مببــادئ القــانون الــدويل   - ٤ 
يس مجهوريــة العــريف والقواعــد العامــة للقــانون الــدويل مبنــع االعتــداء علــى حــصانة رئــ 

 .وشرفه وكرامتهجيبويت 
أن علــى اجلمهوريــة الفرنــسية أن تــسحب فــور إصــدار احملكمــة حلكمهــا        و - ٥ 

 . وأن تعلن أهنا الغية وباطلة٢٠٠٥مايو / أيار١٧االستدعاءات للشهادة املؤرخة 
وأن اجلمهوريــة الفرنــسية قــد أخلــت بالتزامهــا عمــال مببــادئ القــانون الــدويل   - ٦ 

 املــدعي العــامن الــدويل بعــدم االعتــداء علــى شــخص   العــريف والقواعــد العامــة للقــانو 
 .جلمهورية جيبويت ومدير األمن الوطين جليبويت وعلى حريتهما وشرفهما

وأن اجلمهوريــة الفرنــسية قــد أخلــت بالتزامهــا عمــال مببــادئ القــانون الــدويل   - ٧ 
ــى شــخص       ــداء عل ــع االعت ــدويل مبن ــانون ال ــة للق ــام العــريف والقواعــد العام  املــدعي الع

 .مهورية جيبويت ومدير األمن الوطين جليبويت وعلى حريتهما وشرفهماجل
وأن علــى اجلمهوريــة الفرنــسية أن تــسحب فــور إصــدار احملكمــة حلكمهــا         - ٨ 

املــدعي  ضــد ين القــبض الــصادري وأمــرشــهود مــؤازريناســتدعاءات احلــضور بــصفة 
 .اطلة والغية جلمهورية جيبويت ومدير األمن الوطين جليبويت وتعلن أهنا بالعام

 مــن ٧ و ٦ و ٤ و ٣ و ١وأن اجلمهوريــة الفرنــسية بتــصرفها املنــايف للمــواد  - ٩ 
 أو عـدم تـصرفها وفقـا لتلـك املـواد قـد أخلـت         ١٩٧٧لعام   معاهدة الصداقة والتعاون  

 ،فرديا أو مجاعيا بروح وغرض تلك املعاهدة، وكذا بااللتزامات الناشئة عنها
رنــسية أن تكــف عــن ســلوكها غــري املــشروع ومتتثــل وأن علــى اجلمهوريــة الف - ١٠ 

 .مستقبال امتثاال تاما لاللتزامات الواقعة عليها
وأن علــــى اجلمهوريــــة الفرنــــسية أن تقــــدم جلمهوريــــة جيبــــويت تأكيــــدات  - ١١ 

 .تكرار األعمال غري املشروعة املشتكى منها وضمانات حمددة بعدم
 : لفرنسابالنسبةو  

 :ية إىل احملكمةتطلب اجلمهورية الفرنس  
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أن تعلـــن عـــدم اختـــصاصها بالبـــت يف تلـــك الطلبـــات املقدمـــة مـــن   )أ( - ١ 
ضـوع الـرتاع    ومجهورية جيبويت عند انتهاء مرافعاهتا الـشفوية الـيت جتـاوزت م           

 احملدد يف طلبها، أو تعلن أهنا غري مقبولة؛
 واحتياطيا، أن تعلن أن تلك الطلبات ال تستند إىل أساس؛ )ب(  
 . ترفض كل الطلبات األخرى املقدمة من مجهورية جيبويتوأن - ٢ 
 أصـدرت احملكمـة حكمهـا الـذي تـنص فقـرة املنطـوق               ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف   - ١٨٥

 :منه على ما يلي
 وهلذه األسباب،  
 فإن احملكمة،  
 فيما يتعلق باختصاص احملكمة، )١( 
 باإلمجاع، )أ( 
ــضي   ــرتا     تقــ ــت يف الــ ــصاصا للبــ ــا اختــ ــأن هلــ ــق ببــ ــة  ع املتعلــ ــذ اإلنابــ تنفيــ

ــضائية ــسية يف      القـ ــة الفرنـ ــويت إىل اجلمهوريـ ــة جيبـ ــن مجهوريـ ــة مـ ــشرين ٣املوجهـ  تـ
 ؛ ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 
 بــأن هلـــا اختــصاصا للبـــت يف الــرتاع املتعلـــق باالســتدعاء للحـــضور     تقــضي   

، واسـتدعاءات   ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ١٧يبـويت يف    جمجهوريـة   للشهادة املوجه إىل رئيس     
 املوجهـة إىل مـسؤولني كـبريين    )شـهود ممـثلني قانونيـا    (شـهود مـؤازين   احلضور بـصفة    
 ؛ ٢٠٠٥يونيه /ان حزير١٧ و ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤ و ٣من جيبويت يف 

الرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفـا، وشـي،        نائبوالرئيسة هيغرت؛   : املؤيدون  
 - ورومــا، وبويرغنتــال، وأووادا، وســيما، وتومكــا، وكيــث، وســيبولفيداوك

 اخلاصان غيوم ويوسف؛  أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان
 أرانغورين؛ - القاضي بارا: املعارضون  
 بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل أربعة أصوات، )ج( 
عاء للـشهادة املوجـه      بأن هلا اختصاصا للبت يف الـرتاع املتعلـق باالسـتد           تقضي  

 ؛ ٢٠٠٧فرباير / شباط١٤إىل رئيس مجهورية جيبويت يف 
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ــدون   ــيغرت؛  : املؤيـ ــسة هـ ــبوالرئيـ ــي،     نائـ ــضاة شـ ــصاونة؛ والقـ ــسة اخلـ الرئيـ
 ، أمـــور- وكورومـــا، وبويرغنتـــال، وأووادا، وســـيما، وكيـــث، وســـيبولفيدا

 اخلاص يوسف؛  وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي
اخلــاص  أرانغــورين، وتومكــا؛ والقاضــي  جنيفــا، وبــارارا القــضاة: املعارضــون  

 غيوم؛
 بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات، )د( 
امر بـالقبض الـصادرة     بـاألو ع املتعلـق    ابأن هلـا اختـصاصا للبـت يف الـرت          تقضي  

 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٧ضد مسؤولني كبريين من جيبويت يف 
لرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفـا، وشـي،       ا نائبوالرئيسة هيغرت؛   : املؤيدون  

أرانغــورين، وبويرغنتــال، وســيما، وتومكــا، وكيــث،      - وكورومــا، وبــارا 
 اخلاص غيوم؛  أمور، وبنونة؛ والقاضي - وسيبولفيدا

 اخلاص يوسف؛ القاضيان أووادا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي: املعارضون  
  جيبويت بشأن املوضوع،وفيما يتعلق بااللتماسات اخلتامية جلمهورية )٢( 
 باإلمجاع، )أ( 
بــأن اجلمهوريــة الفرنــسية، بعــدم إدالئهــا جلمهوريــة جيبــويت بأســباب   تقــضي  

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣رفضها تنفيذ اإلنابة القضائية املقدمة مبوجب الرسالة املؤرخة      
تبادلـة يف    مـن اتفاقيـة املـساعدة امل       ١٧، مل متتثل اللتزامها الدويل مبوجب املـادة         ٢٠٠٤

، وأن ١٩٨٦سـبتمرب  / أيلـول ٢٧املسائل اجلنائية بني الطرفني، واملوقعـة يف جيبـويت يف         
  هلذا االنتهاك يشكل ترضية مالئمة؛  احملكمةاستنتاج

 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 
 . جيبويت كل االلتماسات اخلتامية األخرى اليت قدمتها مجهورية ترفض  
الرئيسة اخلصاونة؛ والقضاة راجنيفـا، وشـي،        نائبوالرئيسة هيغرت؛   : وناملؤيد  

أرانغـــورين، وبويرغنتـــال، وأووادا، وســـيما، وتومكـــا،  - وكورومـــا، وبـــارا
ــث، وســيبولفيدا  ــة، وســكوتنيكوف؛ والقاضــي   - وكي ــور، وبنون اخلــاص  أم

 غيوم؛ 
 .اخلاص يوسف القاضي: املعارضون  
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أرانغــورين حكــم احملكمــة بــآراء مــستقلة؛   - رومــا وبــارا راجنيفــا وكوةوذيــل القــضا - ١٨٦
ــرأي         ــة ب ــل القاضــي تومكــا حكــم احملكم ــإعالن؛ وذي ــة ب ــل القاضــي أووادا حكــم احملكم وذي

وذيـل القاضـي اخلـاص      . مستقل؛ وذيل القاضيان كيث وسكوتنيكوف حكم احملكمة بإعالنني       
 .مة برأي مستقلف حكم احملك القاضي اخلاص يوسذيلغيوم حكم احملكمة بإعالن؛ و

 )بريو ضد شيلي(الرتاع البحري  - ١٣ 
، أودعت بـريو طلبـا أقامـت بـه دعـوى ضـد شـيلي           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦يف   - ١٨٧

تعــيني احلــدود بــني املنــاطق البحريــة للــدولتني يف احملــيط  ’’ أمــام احملكمــة بــشأن نــزاع يتعلــق بـــ 
وانتــهاء بنقطــة يف احلــدود الربيــة .. . اهلــادئ، بــدءا مــن نقطــة يف الــساحل تــدعى كونكورديــا 

مبنطقـة حبريـة    ’’واالعتراف لفائدة بريو    ، )٢(‘‘١٩٢٩يونيه  / حزيران ٣...  عاهدةاملعينة عمال مب  
بالتــايل إىل بــريو، لكــن شــيلي تعــود  ميــل حبــري مــن ســاحل بــريو، و ٢٠٠  مــسافةتقــع داخــل

 .‘‘تعتربها جزءا من أعايل البحار
املنــاطق البحريــة الواقعــة بــني شــيلي وبــريو مل يــسبق أن  ’’ أن وادعــت بــريو يف طلبــها - ١٨٨

تعـيني احلـدود يـتعني أن تقـوم هبـا احملكمـة             ’’وبالتـايل، فـإن     ‘‘ عينت حـدودها باتفـاق أو بغـريه       
منذ الثمانينات، ما فتئت تسعى إىل التفـاوض         ’’اوقالت بريو إهن  . ‘‘وفقا للقانون الدويل العريف   

لقيت دائمـا رفـضا مـن جانـب شـيلي للـدخول يف         ...  عليها، لكن  شىت املسائل املتنازع     شأنب
ــة   . ‘‘مفاوضــات ــذكرة مؤرخ ــبتمرب / أيلــول١٠وأكــدت أن م ــن وزيــر   ٢٠٠٤س ــة م  موجه

 .خارجية شيلي إىل وزيرة خارجية بريو جعلت بذل حماوالت أخرى للتفاوض أمرا مستحيال
ــايل   - ١٨٩ ــريو بالت ــة بــني  أن تقــرر احملكمــة مــسار احلــدود بــ  ’’ وطلبــت ب ــاطق البحري ني املن

وأن تقـرر وتعلـن أن بـريو متلـك حقوقـا سـيادية خالـصة يف                 .. . الدولتني وفقا للقـانون الـدويل     
ــة الواقعــة داخــل حــدود    ــل حبــري مــن ســاحلها لكــن خــارج املنطقــة    ٢٠٠املنطقــة البحري  مي

 .‘‘االقتصادية اخلالصة لشيلي أو جرفها القاري
ــصاص احملكمــة، اســ   - ١٩٠ ــة اخت ــاق    وإلقام ــثالثني مــن ميث ــة وال ــادة احلادي ــريو بامل تظهرت ب
 . فيها دون حتفظاتعد كل من الدولتني طرفالذي ، ١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠  املؤرخبوغوتا
مـــارس / آذار٢٠، حـــددت احملكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١وبـــأمر مـــؤرخ  - ١٩١

شـــيلي  اع أجـــال إليـــد٢٠١٠مـــارس/ آذار٩ أجـــال إليـــداع بـــريو ملـــذكرهتا وتـــاريخ  ٢٠٠٩
 .املضادة ملذكرهتا

__________ 

ــا وأريكــا، واملوقعــة يف ليمــا يف      )٢(  /  حزيــران٣املعاهــدة املربمــة بــني شــيلي وبــريو لتــسوية الــرتاع املتعلــق بتاكن
 .١٩٢٩ يونيه
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 )إكوادور ضد كولومبيا(الرش اجلوي مببيد األعشاب  - ١٤ 

، أودعـت إكـوادور طلبـا تقـيم بـه دعـوى ضـد كولومبيــا        ٢٠٠٨مـارس  / آذار٣١يف  - ١٩٢
مببيـدات أعـشاب سـامة يف       ] قامـت بـه كولومبيـا     [رش جـوي    ’’بشأن نزاع يتعلق مبا ادعي أنه       
 .‘‘عربهاوور ويف تلك احلدود مناطق قرب حدودها مع إكواد

الرش قد تـسبب فعـال يف أضـرار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل               ’’وادعت إكوادور أن     - ١٩٣
خطـرا جـسيما    يـشكل    اجلانـب اإلكـوادوري مـن احلـدود، و         ى علـ  الطبيعيةواحليوانات، وللبيئة   

جهــودا ’’ بــذلت اكمــا ادعــت أهنــ . ‘‘مــن شــأنه أن يلحــق أضــرارا أخــرى مــع مــرور الوقــت   
تلــك املفاوضــات مل تكلــل ’’لكــن ‘‘ ررة ومتواصــلة للتفــاوض مــن أجــل إهنــاء التــبخريات متكــ

 .‘‘بالنجاح
 احملكمةمن إكوادور التمست وبناء عليه  - ١٩٤

 :أن تقرر وتعلن  
أن كولومبيا قد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل بالتـسبب                )أ(  

إكوادور أو السماح بـذلك ممـا تـسبب         إيداع مبيدات أعشاب سامة يف إقليم       ُرُسوِّ  يف  
 ؛والبيئةيف أضرار للصحة البشرية واملمتلكات 

ــا أن تعــوض إكــوادور عــن أي خــسارة أو ضــرر     )ب(   وأن علــى كولومبي
عـشاب، مبـا يف ذلـك       أي اسـتخدام مبيـدات األ      ناجم عن أعماهلا غري املشروعة دوليا،     

 :وخباصة الرش هبا جوا،
سبب اسـتخدام   ضرار بصحتهم بـ   أو اإل وفاة أي شخص أو أشخاص       ‘١’  

 مبيدات األعشاب تلك؛
أي خسارة أو ضرر يلحـق ممتلكـات أولئـك األشـخاص أو وسـائل               و ‘٢’  

 هم أو حقوق اإلنسان الواجبة هلم؛عيش
 ستنفاد املوارد الطبيعية؛اي أو الضرر البيئو ‘٣’  
حة الـص هتـدد  تكاليف الرصد بغرض حتديد وتقييم املخاطر الـيت قـد     و ‘٤’  

ــة وحقــوق اإلنــسان والبيئــة مــستقبال والنامجــة عــن اســ       تخدام العام
 كولومبيا ملبيدات األعشاب؛

 ر؛وأي خسارة أو ضرر آخ ‘٥’  



A/63/4
 

08-45377 56 
 

 :وأن على كولومبيا )ج(  
 ؛ادة إكوادور وسالمته اإلقليميةأن حتترم سي ‘١’  
وأن تتخذ فـورا كـل اإلجـراءات الـضرورية ملنـع القيـام، يف أي جـزء                ‘٢’  

لألعــشاب بطريقــة مــن  ســامة ليمهــا، باســتخدام أي مبيــدات  مــن إق
 يف إقليم إكوادور؛ وترسو تلك املبيدات جتعل شأهنا أن 

حتظر استخدام مبيدات األعشاب تلك، بوسـائل الـرش اجلـوي،           أن  و ‘٣’  
 .يف إكوادور أو يف أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قرهبا

إكـوادور باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق            وإلقامة اختصاص احملكمة، اسـتظهرت       - ١٩٥
 واسـتندت   .تعـد كـل مـن الـدولتني طرفـا فيـه           الـذي   ،  ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠  املؤرخ بوغوتا

 االجتـــار غـــري املـــشروع ة مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــ٢٢إكـــوادور أيـــضا إىل املـــادة 
 . ١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

ــوا  - ١٩٦ ــدت إكـ ــتها  وأكـ ــها معارضـ ــصد’’دور يف طلبـ ــتهاليلتـ ــري  كر واسـ ــدرات غـ  املخـ
تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’لكنها شددت على أن املسائل اليت تعرضها على احملكمة     ‘‘ املشروعة

ــا الراميــة إىل القــضاء علــى الزراعــة غــري املــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي
 .‘‘ن تلك العمليات يف إكوادور النامجة عضرةواآلثار امل -وخشخاش األفيون 

أبريــل / نيــسان٢٩، حــددت احملكمــة تــاريخ   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠وبــأمر مــؤرخ   - ١٩٧
ــاريخ    ٢٠٠٩ ــذكرهتا وتـ ــوادور ملـ ــداع إكـ ــال إليـ ــارس/ آذار٢٩ أجـ ــداع ٢٠١٠مـ ــال إليـ   أجـ

 .املضادة كولومبيا ملذكرهتا
 

 بأبينـا  املتعلقـة قـضية   الـصادر يف ال ٢٠٠٤مـارس  / آذار ٣١طلب تفسري احلكـم املـؤرخ        - ١٥ 
املكـسيك  ( )املكـسيك ضـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة         (ومواطنني مكسيكيني آخرين    

 )الواليات املتحدة األمريكية ضد
، أودعـت املكـسيك طلـب تفـسري احلكـم الـذي أصـدرته              ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥يف   - ١٩٨

ــا ومــوا ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١احملكمــة يف   آخــرينطنني مكــسيكيني  يف القــضية املتعلقــة بأبين
 ).املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية(

 من النظـام األساسـي للمحكمـة، الـذي يـنص علـى              ٦٠واستظهرت املكسيك باملادة     - ١٩٩
 أو يف مدى مدلوله تقوم احملكمـة بتفـسريه، بنـاء علـى       ]احلكم[  وعند الرتاع يف معىن   ’’: ما يلي 

وتالحــظ املكــسيك أن . لتفــسري قــضية جديــدةويفــتح طلــب ا. ‘‘طلـب أي طــرف مــن أطرافــه 
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واليـة  ’’ن اختـصاصها بتقـدمي تفـسري ألحـد أحكامهـا            أ بـ  ةاحملكمة قد حكمت يف قـضايا سـابق       
 .‘‘ من النظام األساسي٦٠خاصة تنشأ مباشرة عن املادة 

بينـا، قـد قـضت يف مجلـة أمـور      أوذكرت املكسيك يف طلبـها بـأن احملكمـة، يف حكـم              - ٢٠٠
 يف حـاالت  ]للعالقات القنـصلية [ من اتفاقية فيينا ٣٦ املتحدة قد أخلت باملادة   الواليات’’بأن  
وأن ‘‘ حبقهــم يف االتــصال واملــساعدة القنــصليني   ...   مواطنــا مكــسيكيا بعــدم إبالغهــم   ٥١

مـن احلكـم، االلتزامـات التـصحيحية الواقعـة علـى عـاتق              ) ٩ (١٥٣احملكمة قررت، يف الفقـرة      
بـني الطـرفني بـشأن نطـاق      ’’قد نشأ   ‘‘ نزاعا أساسيا ’’املكسيك أن    وادعت. الواليات املتحدة 

ولـذلك تلـتمس    . ‘‘توجيهات للطرفني ’’وأنه يلزم أن تقدم احملكمة      ) ٩ (١٥٣الفقرة  ‘‘ ومعىن
 :تفسري تلك الفقرة اليت نصها كالتايل

 وهلذه األسباب، - ١٥٣”  
 فإن احملكمة  
 حد،بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت وا )٩( 
 بأن اجلرب املالئم يف هذه احلالة هـو التـزام الواليـات املتحـدة األمريكيـة                تقضي  

ــة         ــة والعقوب ــة ألحكــام اإلدان ــادة نظــر ومراجع ــا، إع ــيح، بوســيلة مــن اختياره ــأن تت ب
) ٥( و) ٤(الــصادرة يف حــق الرعايــا املكــسيكيني املــشار إلــيهم يف الفقــرات الفرعيــة   

 احلقــوق املنــصوص عليهــا يف   ة كــل مــن انتــهاك  أعــاله، ذلــك مبراعــا  ) ٧( و) ٦( و
 مـــن ١٤١ إىل ١٣٨والفقـــرات ] فيينـــا للعالقـــات القنـــصلية[  مـــن اتفاقيـــة٣٦ املـــادة
 .‘‘احلكم هذا

يف حكـم   ...  تفهـم لغـة املنطـوق     ”ويف طلبها املتعلق بالتفـسري، قالـت املكـسيك إهنـا             - ٢٠١
أنه من الواضـح أن     ’’، يف حني    ‘‘ت املتحدة  يقع على الواليا   غايةأبينا بأهنا تقيم التزاما بتحقيق      

 املكسيك بأنـه    وحاججت. ‘‘الواليات املتحدة تفهم احلكم بأنه يشكل جمرد التزام ببذل عناية         
 ١٥٣ مبوجـب الفقـرة    ‘وسـائل مـن اختيارهـا     ’ كان جيوز للواليـات املتحـدة أن تـستخدم           إذا’’
 النظـر واملراجعـة ال يتوقـف علـى          ، فإن االلتـزام بتـوفري وسـيلة إلعـادة         ]من حكم احملكمة  ) [٩(

وبالتايل، فإن الواليات املتحدة ال ميكنها أن تـركن إىل وسـيلة واحـدة مـن               . جناح وسيلة بعينها  
ني ومنـع إعـدام أي مـن املـواطنني         تبـد أن تتـيح إعـادة النظـر واملراجعـة املطلـوب              بل ال  ا؛اختياره

النظـر واملراجعـة وإىل أن تتمـا ويتقـرر          املكسيكيني الواردة أمساؤهم يف احلكم مـا مل تـتم إعـادة             
طلبــات املــواطنني ’’وادعــت املكــسيك كــذلك بــأن  . ‘‘أنــه مل حيــصل أي ضــرر مــن االنتــهاك 

وهلـا يف قـضيتهم احلكـم الـصادر يف          أِذنَ هبـا     إلعـادة النظـر واملراجعـة والـيت          امية الر املكسيكيني



A/63/4
 

08-45377 58 
 

، قـضت احملكمـة     ٢٠٠٨س  مـار / آذار ٢٥يف  ’’كمـا قالـت إنـه       . “قضية أبينا قد رفضت مرارا    
ــستو مــدلني روخــاس     ــا للواليــات املتحــدة يف قــضية خوصــيه إرني ــأن احلكــم نفــسه  ...  العلي ب

مبوجـب القـانون    وملراجعـة    تـوفر إعـادة النظـر        نأمباشـرة   يستوجب على الواليـات املتحـدة        ال
للحكــم  باالمتثــال  مباشــرةإذا كانــت تقــر صــراحة بــالتزام الواليــات املتحــدة ’’وأهنــا ‘‘ احمللــي

 تـرى أيـضا أن الوسـائل الـيت اختارهـا رئـيس الواليـات املتحـدة                  امبوجب القـانون الـدويل، فإهنـ      
 منـها سـن     ةلالمتثال غري متاحـة مبوجـب دسـتور الواليـات املتحـدة وأشـارت إىل وسـائل بديلـ                  

وأضــافت املكــسيك . ‘‘ طوعــااليــة تكــساسوكــونغرس الواليــات املتحــدة لتــشريع أو امتثــال  
يشمل اختاذ اإلجـراءات    ) ٩ (١٥٣تفهم أن التزام الواليات املتحدة مبوجب الفقرة        إهنا  ”قوهلا  

 االحتـادي ومـستوى     توىت التـشريعية علـى املـس      االيت حددهتا احملكمـة العليـا، مبـا فيهـا اإلجـراء           
 .‘‘ للواليةاهليئات التشريعيةالوالية أو امتثال حماكم الوالية أو 

نـه، منـذ صـدور قـرار احملكمـة العليـا،            ألتوضـح    ري،ومضت املكسيك يف طلبها للتفـس      - ٢٠٢
وأحلـت  . ‘‘٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٥موعد إعدام السيد ميدلني يف يـوم        ... حددت تكساس ’’

أعمــال واليــة تكــساس، وهــي تقــسيم فرعــي للواليــات املتحــدة، تترتــب  ’’علــى أن املكــسيك 
ة ال جيـوز هلـا أن تـستظهر         الواليـات املتحـد   ’’ وأن   ‘‘ املسؤولية الدولية للواليـات املتحـدة      اعليه

ــابقانوهنــا احمللــي كمــربر لعــدم وفائهــا بالتزامهــا القــانوين الــدويل مبوجــب حكــ     كمــا . ‘‘م أبين
 خطــرا وشــيكا يتمثــل يف حتديــد ونمــواطنني مكــسيكيني آخــرين يواجهــ أربعــة’’الحظــت أن 

 .‘‘ملواعيد إعدامهمتكساس والية 
 : عليه، تطلب املكسيك إىل احملكمةوبناء - ٢٠٣

أن تقرر وتعلن أن االلتزام الواقع على عاتق الواليات املتحدة مبوجـب الفقـرة                
مـا يـنص عليـه احلكـم        حنـو   من حكم أبينا يشكل التزاما بتحقيق غاية على         ) ٩ (١٥٣

راجعـة  وامل ظـر إعـادة الن  ’وذلك باإلشارة بأن على الواليات املتحـدة أن تـوفر           بوضوح  
 ‘ترك اختيار الوسيلة هلا’ لكن مع ‘يف أحكام اإلدانة والعقوبة

 وأنه عمال بااللتزام بتحقيق نتيجة السالف الذكر، 
جيــب علــى الواليــات املتحــدة أن تتخــذ كــل اإلجــراءات الــضرورية     )١(  

الــيت قــضى هبــا حكــم املراجعــة وإعــادة النظــر لتــوفري اجلــرب املتمثــل يف 
 أبينا؛

 الــضرورية جيـب علــى الواليــات املتحــدة أن تتخــذ كــل اإلجــراءات و )٢(  
إعــادة النظــر  أي مــواطن مكــسيكي حتــق لــه     لــضمان عــدم إعــدام  
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تلـك  املراجعـة   إعـادة النظـر و    ملراجعة مبوجب حكم أبينا مـا مل تـتم          وا
 .وإىل أن تتم ويتقرر أنه مل ينجم عن االنتهاك أي ضرر

وأشفع طلب التفسري الذي قدمته املكـسيك بطلـب لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة بـدعوى                  - ٢٠٤
ــ ــدابري أن تل ــربرة بوضــوح  ’’ك الت ــرض م ــة بغ ــصلحتهامحاي ــة أرواح   م ــة يف محاي ــا املتمثل  العلي

 .‘‘مواطنيها وضمان صالحية احملكمة يف األمر بإجراءات االنتصاف اليت تلتمسها املكسيك
 : وطلبت املكسيك إىل احملكمة أن تأمر بالتدابري التالية - ٢٠٥

ة التـدابري الـضرورية لـضمان    أن تتخذ حكومة الواليات املتحـدة كافـ        )أ(  
ــا، وروبــن رامــريز       ــيريو رين ــو ف ــستو مــدلني، وســيزار روبرت عــدم إعــدام خوصــيه إرني

 وروبرتو مورينـو رامـوس حـىت اختتـام اإلجـراءات            ،وأومربتو ليال غارسيا   كارديناس،
 اليت أقيمت اليوم؛

أن تبلــغ حكومــة الواليــات املتحــدة احملكمــة بكافــة التــدابري املتخــذة    )ب(  
 ؛ و)أ(تنفيذا للفقرة 

أن تكفل حكومة الواليات املتحـدة عـدم اختـاذ أي إجـراء مـن شـأنه                  )ج(  
أن ميس حبقـوق املكـسيك أو مواطنيهـا فيمـا يتعلـق بـأي تفـسري تـصدره هـذه احملكمـة               

 .من حكمها الصادر يف قضية أبينا) ٩ (١٥٣الفقرة بشأن 
 للمرافعـات  ع للـسما ٢٠٠٨يه يون/ حزيران٢٠ و ١٩وقد عقدت جلسات علنية يف      - ٢٠٦

، ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١٦وبـأمر مـؤرخ     . الشفوية للطرفني بشأن طلب اإلشارة بتـدابري حتفظيـة        
 :قضت احملكمة مبا يلي

 بأغلبية سبعة أصوات مقابل مخسة أصوات، -أوال ’’ 
بأن دفع الواليات املتحدة األمريكيـة الرامـي إىل رفـض الطلـب املقـدم                تقضي  

 ملتحدة املكسيكية ال ميكن تأييده؛ من الواليات ا
ــيغرت؛ : املؤيـــدون   ــا  نائـــب الرئيـــسة اخلـــصاونة؛ والقـــضاة والرئيـــسة هـ راجنيفـ

 أمور، وبنونة؛  -وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا 
 بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، وسكوتنيكوف؛ القضاة: املعارضون  
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 :تشري بالتدابري التحفظية التالية - ثانيا 
 بأغلبية سبعة أصوات مقابل مخسة أصوات، )أ( 
الــضرورة لــضمان عــدم    تتخــذ الواليــات املتحــدة األمريكيــة كــل التــدابري  أن  

إعــدام الــسادة خوصــيه إرنيــستو مــدلني، وســيزار روبرتــو فــيريو رينــا، وروبــن رامــريز  
 وروبرتــو مورينــو رامــوس ريثمــا يبــت يف طلــب  ،وأومربتــو ليــال غارســيا كاردينــاس،

صل هــؤالء املواطنــون  تفــسري املقــدم مــن الواليــات املتحــدة املكــسيكية، مــا مل حيــ       ال
وإىل حيـصلوا عليهمـا وفقـا للفقـرات         واملراجعـة   املكسيكيون اخلمسة على إعادة للنظر      

ــن احلكــم الــذي أصــدرته احملكمــة يف     ١٤١ إىل ١٣٨  يف ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١ م
ــر   ــواطنني مكـــسيكيني آخـ ــا ومـ ــة بأبينـ ــد الواليـــات  (ين القـــضية املتعلقـ املكـــسيك ضـ

 ؛)األمريكية املتحدة
ــيغرت؛ : املؤيـــدون   ــا  الرئيـــسة اخلـــصاونة؛ والقـــضاة  نائـــبوالرئيـــسة هـ راجنيفـ

 أمور، وبنونة؛  -وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا 
 بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، وسكوتنيكوف؛ القضاة: املعارضون  
  صوت واحد،بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل )ب( 
ــة احملكمــة       ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــغ حكوم ــدابري املتخــذة   -أن تبل بالت

 تنفيذا هلذا األمر؛
 ،الرئيـــسة اخلـــصاونة ؛ والقـــضاة راجنيفـــا  الرئيـــسة هـــيغرت؛ نائـــب: املؤيـــدون  

ــا، ــيبولفيدا  ،وكورومـ ــث، وسـ ــام، وكيـ ــا، وأبراهـ ــور -  وأووادا، وتومكـ  أمـ
 وبنونة، وسكوتنيكوف؛

 نتال؛غالقاضي بوير: ارضوناملع  
 بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد، - ثالثا 
 أن تبقي احملكمة املسائل اليت تشكل موضوع هذا األمر قيد نظرهـا، إىل              تقرر  

 .أن تصدر حكمها يف طلب التفسري
ــيغرت؛ : املؤيـــدون    الرئيـــسة اخلـــصاونة؛ والقـــضاة   نائـــبوالرئيـــسة هـ

ــا ــا،،راجنيف ــث، وســيبولفيدا   وأو، وكوروم ــام، وكي  - وادا، وتومكــا، وأبراه
 أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛

 .نتالغالقاضي بوير: املعارضون  
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 مـن   ٩٨ مـن املـادة      ٣راء الطـرفني، قامـت احملكمـة، عمـال بـالفقرة            آوبعد التأكد من     - ٢٠٧
ا إليداع الواليـات املتحـدة ملالحظاهتـ       أجال ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩الئحتها، بتحديد تاريخ    

واحتفظــت بــاحلق يف أن تتــيح للطــرفني . اخلطيــة بــشأن طلــب التفــسري الــذي قدمتــه املكــسيك 
 الـسالفة   ٩٨ من املادة    ٤فرص تقدمي املزيد من الشروح اخلطية، على حنو ما تنص عليه الفقرة             

 .الذكر، بعد إيداع املالحظات اخلطية للواليات املتحدة
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 سادسالفصل ال
  احملكمةزيارات  

 ١١، زارت احملكمة مسو األمرية أستريد مـن بلجيكـا يف            قيد االستعراض الفترة  ل  خال - ٢٠٨
ــران ــه /حزي ــم احملكمــة، فيليــب كــوفرور، البلجيكــي     . ٢٠٠٨يوني ــاألمرية رئــيس قل ورحــب ب

مث اســتقبلتها رئيــسة احملكمــة، . اجلنــسية، الــذي قــدم هلــا املــوظفني البلجيكــيني يف قلــم احملكمــة 
 يف زيـارة  ليت قـدمت هلـا عـددا مـن زمالئهـا يف هيئـة احملكمـة ورافقتـها                    روزالني هيغرت ا   يةالقاض

ونظم حفل غذاء على شرف األمرية، حـضره أعـضاء احملكمـة وأعـضاء              . قاعة مداولة احملكمة  ل
 . حة ذلك اليوميصباحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة اليت زارهتا األمرية 

يد حمادثات خاصة مع رئيسة احملكمـة ورئـيس         وبعد حفل الغذاء، أجرت األمرية أستر      - ٢٠٩
قلـم  رئـيس  مث رافقهـا  . القلم بشأن النشاط األخري للمحكمة وقـضايا القـانون اإلنـساين الـدويل         

 . احملكمة يف جولة للمعامل الرئيسية لقصر السالم
وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتقبل أيــضا رئــيس احملكمــة وأعــضاؤها ورئــيس قلــم احملكمــة  - ٢١٠

ــو قلــ  ــر احملكمــة،  وموظف ــددا كــبريا مــن        م احملكمــة يف مق ــرة قيــد االســتعراض، ع خــالل الفت
الشخصيات املرموقـة، مـن بينـهم أعـضاء حكومـات ودبلوماسـيون ونـواب برملـانيون ورؤسـاء               

 . آخرون رفيعو املستوىنوأعضاء هيئات قضائية ومسؤولو
ر لــدى احملــاكم  بــصورة متزايــدة متثــل يف االهتمــام املتكــر  ظوكــان مثــة توجــه ملحــو  - ٢١١

ــادل األفكــار     ــة الرائــدة بالقــدوم إىل احملكمــة لتب ــة واإلقليمي ــدوة  . واآلراءالوطني فقــد عقــدت ن
 مـع حمكمـة العـدل التابعـة       ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣يف الهاي يف     مشتركة بني احملاكم  

ــة،للجماعــات ا ــة ليوغوســال   ألوروبي ــة حلقــوق اإلنــسان واحملكمــة الدولي فيا  واحملكمــة األوروبي
ــسابقة ــدوة أخــرى مــع احملك   .ال ــة لقــانون البحــار، يف   وعقــدت ن ــر /شــباط ٢٦مــة الدولي فرباي
كما واصلت احملكمة التبادل اإللكتروين للمعلومات مع طائفـة مـن احملـاكم واهليئـات               . ٢٠٠٨

 .القضائية األخرى
ون ، وبـاحثون وأكـادميي     كبـار  ن قـانونيني  وعدة زيارات قضاة وطنيـون ومـسؤول      ب وقام - ٢١٢

مبـن فـيهم الـصحفيون      (خـرون   آورجال قـانون وغريهـم مـن ممارسـي مهنـة القـانون، وكـذلك                
 .للعديد من هؤالءا  عروضؤهاأو أعضا/واحملكمة وقدم رئيس ). والطلبة واجلمهور
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  سابعالفصل ال
 خطب عن أعمال احملكمة  

 يف  ، كلمـة  ٢٠٠٧نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ١ هـيغرت، يف     ة احملكمة، القاضي  ةيسألقت رئ  - ٢١٣
 الثانية والـستني مبناسـبة عـرض التقريـر الـسنوي      هتادورمن  ٤١  يف اجللسة العامة  اجلمعية العامة 
 الــسادسة للجنــة، ألقــت أيــضا كلمــة يف ا  ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢ويف  .للمحكمــة

 .للجمعية العامة ودعيت إللقاء كلمة أمام جملس األمن يف اجتماع خاص
ــاء وجودهــ  - ٢١٤ ــشارين      وأثن ــاع املست ــا يف اجتم ــر خطاب ــورك، ألقــت القاضــية هيغت ا بنيوي

كمــا اجتمعــت بــاألمني . ٢٠٠٧ أكتــوبر/ تــشرين األول٢٩القــانونيني لــوزارات اخلارجيــة يف 
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٥األفريقية يف  -العام للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 

مبناســبة الــذكرى يف جنيــف يــسة احملكمــة خطابــا  ألقــت رئ ،٢٠٠٨مــايو / أيــار١٩و - ٢١٥
 .السنوية الستني إلنشاء جلنة القانون الدويل

ــارة رمسيــة للمغــرب    - ٢١٦  الــذكرى الــسنوية اخلمــسني  مبناســبةوقامــت القاضــية هــيغرت بزي
 .ألقت عددا من احملاضراتوإلنشاء اجمللس األعلى وبزيارة رمسية لإلمارات العربية املتحدة 

 .ألقت خطبا يف عدة ندوات عقدت يف هولندا واململكة املتحدة والسويدكما  - ٢١٧
ــه /متــوز ٢٢ ويف - ٢١٨ ــانون     ٢٠٠٨يولي ــة الق ــسة هــيغرت كلمــة يف أعــضاء جلن ، ألقــت الرئي

 .الدويل يف جنيف
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 الفصل الثامن
 اإلنترنتكمة ووثائقها وموقعها على شبكة منشورات احمل  

ومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامهـا،             توزع منـشورات احملكمـة علـى حك        - ٢١٩
ــع    . وعلــى مكتبــات القــانون الكــربى يف العــامل   ــا أقــسام البي ــنظم بيــع هــذه املنــشورات غالب وت

ــورك وجنيــف     ــم املتحــدة يف نيوي ــة لألم ــة العام ــسويق باألمان ــة هبــذه   . والت ــوزع قائمــة جماني وت
وجيــري إعــداد نــسخة منقحــة . فرنــسية والاالنكليزيــةبــاللغتني ) بأســعارهاوقائمــة (املنــشورات 

ذات  (ISBN)ومستكملة من القائمة، تتضمن مراجع جديدة بأرقـام الكتـب املوحـدة الدوليـة               
 .٢٠٠٨عشر رقما لكافة منشورات احملكمة، وستنشر يف النصف الثاين من عام  الثالثة
ــها ســنويا هــي        - ٢٢٠ ــالث من ــصدر ث ــشورات احملكمــة مــن عــدة جمموعــات ت ــألف من : وتت

 Reports of Judgments, Advisory Opinions and)“تقارير األحكام والفتاوى واألوامر”

)Orders)  (“احلوليــة”، و)وتنــشر يف كراســات مــستقلة وكمجلــد واحــد Yearbook()  الــيت
 لألعمــال والوثــائق ذات الــصلة “وغرافيــاببلي” و )Annuaire)(: حتمــل طبعتــها الفرنــسية اســم

 لعـام   Reports)(ا التقريـر، كانـت الكراسـات يف سلـسلة التقـارير             ووقت إعـداد هـذ    . باحملكمة
وقـد أتيحـت فعـال كراسـات الفتـرة          .  قد طبعت أو هي يف مراحل خمتلفة من اإلصـدار          ٢٠٠٧

 حمكمـة العـدل     تقـارير وستـصدر جملـدات     . ٢٠٠٨مايو  /يناير إىل أواسط أيار   /من كانون الثاين  
وطبعـت يف   . مبجـرد طبـع الفهـارس      )Reports (٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤الدولية لـسنوات    

 يف ،Yearbook)( ٢٠٠٥-٢٠٠٤االستعراض حولية حمكمـة العـدل الدوليـة لـسنيت      الفترة قيد 
ليوغرافيــا بي أمــا .)(Yearbook ٢٠٠٦-٢٠٠٥ألخــرية حلوليــة فتــريت حــني توضــع اللمــسات ا

 ٥٤ رقـم  ) (Bibliography of the International Court of Justice حمكمـة العـدل الدوليـة   
 .فهي قيد اإلعداد

ــدعاوى يف       - ٢٢١ ــة ال ــستندات إقام ــسخا مطبوعــة بلغــتني مل ــضا ن  القــضاياوتعــد احملكمــة أي
وكــذلك طلبــات إصــدار   ) طلبــات إقامــة الــدعاوى، واالتفاقــات اخلاصــة    (عروضــة عليهــا  امل

ري وجيـ  وخالل الفترة قيد االستعراض، تلقت احملكمة ثالثة طلبـات إلقامـة دعـاوى،            . الفتاوى
 . طبعها حاليا

ــدعوى يف       - ٢٢٢ ــهاء إجــراءات ال ــة يف كــل قــضية بعــد انت ــشر احملكمــة املرافعــات اخلطي وتن
 ,Pleadings, Oral Arguments) “املــذكرات واملرافعــات الــشفوية والوثــائق   ”سلــسلة 

)Documents .     ــذكرات ــات امل ــصــــورة اســتثنائية مرفق ـــراهن إال ب ـــت الـــ ــشر يف الوقـــ وال تن
 املنازعــات، وذلــك بالقــدر الــالزم لفهــم القــرارات الــيت تتخــذها   ياراســالت املتعلقــة بقــضاوامل

 . ت من هذه السلسلة يف مراحل شىت من اإلصداراوتوجد حاليا عدة جملد. احملكمة
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ــة   - ٢٢٣ ــمن جمموعـ ــة  ”وضـ ــيم احملكمـ ــة بتنظـ ــائق املتعلقـ ــصوص والوثـ  Acts and)“النـ

)Documents concerning the Organization of the Court تنشر احملكمة أيضا الصكوك ،
ــاهتا     ــا وممارس ــنظم ســري أعماهل ــيت ت ــشرت يف  . ال ــد ن ــم   ٢٠٠٧وق ــدة رق ــة اجلدي ــيت ٦ الطبع  ال

 وتتـوافر طبعـة جديـدة       . احملكمـة  اته الـيت اعتمـد    إلجرائيـة كملت متامـا ومشلـت التوجيهـات ا       اسُت
 / كـــانون األول٥ا املعدلـــة يف بـــصيغته  والفرنـــسية،االنكليزيـــةمستنـــسخة لالئحـــة احملكمـــة ب

 كمــا تتــوافر ترمجــات غــري رمسيــة لالئحــة باإلســبانية واألملانيــة والروســية         .٢٠٠٠ديــسمرب 
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥بدون تعديالت (والصينية والعربية 

وتوزع احملكمة نشرات صحفية وملخـصات ألحكامهـا وورقـات معلومـات أساسـية               - ٢٢٤
 املمارســني للقــانون وأســاتذة اجلامعــات وطلبتــها واملــسؤولني احلكــوميني طــالع عــاملالودلــيال 

وقـد صـدرت الطبعـة اخلامـسة مـن          . والصحافة والعموم علـى أعماهلـا ووظائفهـا واختـصاصها         
 بلغيت احملكمة الرمسيتني، الفرنـسية      ٢٠٠٦يناير  /يف كانون الثاين  ) ‘‘الكتاب األزرق ’’(الكتيب  

ات اإلسبانية والروسية والصينية والعربيـة للنـسخة الـسابقة يف           وقد صدرت الترمج  . االنكليزيةو
 والروســـية والـــصينية والعربيـــة االنكليزيـــةكمـــا نـــشرت الطبعـــات اإلســـبانية و . ١٩٩٠عـــام 

كمـــة الـــذي صـــدر بالتعـــاون مـــع   العامـــة عـــن احملعلومـــاتوالفرنـــسية واهلولنديـــة لكتيـــب امل
وباإلضـافة إىل ذلـك، صـدر يف     .لجمهـور  لوهـو موجـه   شؤون اإلعـالم بـاألمم املتحـدة،         إدارة

 االنكليزيـة بـاللغتني  ) Coffee Table Book( كتاب مصور خاص عـن احملكمـة بعنـوان    ٢٠٠٦
 .والفرنسية

وللتعجيل بإتاحـة وثـائق حمكمـة العـدل الدوليـة علـى أوسـع نطـاق وخلفـض تكـاليف                      - ٢٢٥
 .١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥االتصال، افتتحت احملكمة موقعا جديـدا علـى الـشبكة العامليـة يف              

وبعد سنتني من العمل الدؤوب، أنـشأت احملكمـة صـيغة ديناميكيـة وموسـعة ومـستكملة متامـا                   
ـــ ،٢٠٠٧مــــن املوقــــع يف  ــا كانــــت تتــــضمنه   تتــــضمن مــــن املعلومــــات مخـ سة أضــــعاف مــ

 . السابقة الصيغة
ة، فإنـه  ونظرا ملا يتسم به املوقع اجلديـد مـن سـهولة يف االسـتعمال وبـرامج حبـث قويـ                   - ٢٢٦
ــيح ا ــذ     اليت ــهاد القــضائي الكامــل للمحكمــة من ــى االجت ــهاد  ١٩٤٦طــالع عل ، وكــذلك اجت

ســالفتها، حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة، إىل جانــب الوثــائق الرئيــسية مــن املرافعــات اخلطيــة    
ميثـاق األمـم املتحـدة      ( والنشرات الصحفية، وبعض الوثائق األساسية       ايا،والشفوية لشىت القض  

، واإلعالنـات الـيت تقـر بالواليـة اإلجباريـة للمحكمـة             )ألساسـي للمحكمـة والئحتـها     والنظام ا 
الواليـة؛ ومعلومـات عامـة عـن تـاريخ          هبـذه   وقائمة باملعاهدات واالتفاقات األخرى اليت تتعلـق        

 وســري وتــراجم القــضاة ورئــيس قلــم احملكمــة ومعلومــات عــن تنظــيم قلــم  وإجراءاهتــا احملكمــة 
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 ويقـدم املوقـع معلومـات مفـصلة للـراغبني يف            .كذلك قوائم باملنشورات  احملكمة وسري عمله، و   
زيارة احملكمة، مبا يف ذلك جدوال زمنيا للمناسبات واجللسات، وإرشادات للوصول إىل قـصر              

جموعـــات الراغبـــة يف حـــضور جلـــسات   للمةالـــسالم، ومنـــاذج إلكترونيـــة للـــدخول موجهـــ 
تتعلق باإلعالنات عن الـشواغر وفـرص       كما يتضمن صفحات    . عروض عن أنشطة احملكمة    أو

وسـائط اإلعـالم علـى كافـة     ممثلو صل فيها حيوأخريا، أنشئت قاعة صحفية افتراضية      . التدريب
ويتــاح . لــساتاملعلومــات الالزمــة لتغطيــة عمــل احملكمــة وإعــداد وثــائق االعتمــاد حلــضور اجل  

قميـة عاليـة الوضـوح      بصفة دائمة معرض للصور الفوتوغرافية، ميكن من خالله حتميـل صـور ر            
ومــستقبال، سـيتأتى أيـضا االطــالع علـى مــواد    . جمانـا السـتخدامها يف األغــراض غـري التجاريـة    
ونظـرا  . قع متاح بلغـيت احملكمـة الـرمسيتني       واملو. صوتية ومصورة من اجللسات وتالوة األحكام     

مـة علـى   للنطاق العاملي للمحكمة، ومن أجل تعزيز تيـسري احلـصول علـى املعلومـات عـن احملك         
نطاق عاملي، يتاح عدد من الوثائق يف الوقـت الـراهن باللغـات الرمسيـة األربـع األخـرى لألمـم                     

 .http://www.icj-cij.org:  يف العنوان التايلاملوقعوميكن االطالع على . املتحدة
ــذ  - ٢٢٧ ــراد واملؤســسات بعمــل   لمــا فتئــت احملكمــة توجــه   ، ١٩٩٩ومن لمهــتمني مــن األف

ــة  ــعاراتاحملكمـ ــشرا إشـ ــشأن نـ ــروين بـ ــد اإللكتـ ــا   اته بالربيـ ــشورة علـــى موقعهـ الـــصحفية املنـ
 . اإلنترنت على
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 الفصل التاسع
 مالية احملكمة  

 طريقة تغطية النفقات - ألف 
تحمـل األمـم املتحـدة مـصروفات        ت’’ من النظام األساسي للمحكمـة       ٣٣لمادة  وفقا ل  - ٢٢٨

 وملــا كانــت ميزانيــة احملكمــة مدرجــة يف  .‘‘احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة 
ميزانية األمم املتحدة، فـإن الـدول األعـضاء تـشترك يف مـصروفات كـل منـهما بـنفس النـسبة،                      

 . األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامةولوفقا جلد
 ومبوجب قاعدة مـستقرة، تقيـد املبـالغ املتأتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات                - ٢٢٩

، والفائدة املـصرفية،    )اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة     (وظفني ومبيعات املنشورات    امل
 .وما إىل ذلك، كإيراد لألمم املتحدة

 
 إعداد امليزانية - باء 

تعليمات قلم احملكمة، يقـوم رئـيس قلـم احملكمـة بإعـداد       من ٣٠ إىل ٢٦للمواد  وفقا   - ٢٣٠
ض هــذا املــشروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والــشؤون اإلداريــة ويعــر. مــشروع أويل للميزانيــة

 .التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده
 اعتمــاد مــشروع امليزانيــة، ُيقــدم إىل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة إلدراجــه يف  وبعــد - ٢٣١

شؤون اإلدارة وامليزانيـة بدراسـته،      مث تقوم اللجنة االستـشارية لـ      . مشروع ميزانية األمم املتحدة   
 تعتمــده اجلمعيــة العامــة يف خــرياوأ. وبعــد ذلــك ُيعــرض علــى اللجنــة اخلامــسة للجمعيــة العامــة

 . املتعلقة مبيزانية األمم املتحدةاملقرراتجلسة عامة، وذلك يف إطار 
 

 متويل االعتمادات واحلسابات - جيم 
. فيــذ امليزانيــة، مبــساعدة رئــيس شــعبة املاليــة يــضطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبــسؤولية تن - ٢٣٢

ويتعني على رئيس القلم كفالة االستخدام الـسليم لألمـوال الـيت صـوِّت علـى اعتمادهـا وعـدم                    
 وحـده احلـق يف حتمـل ديـون باسـم            ولرئيس القلـم  . تكبد نفقات ليس هلا اعتمادات يف امليزانية      

 لقـرار صـادر عـن احملكمـة، اختـذ بنـاء       ووفقـا .  أي تفويض ممكـن للـسلطة    عاةاحملكمة، رهنا مبرا  
ــة  ــى توصــية اللجن ــا        عل ــة أشــهر بيان ــم، كــل ثالث ــيس القل ــة بالترشــيد، يرســل رئ ــة املعني الفرعي

 .باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
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مـة  ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسابات احملك           - ٢٣٣
سنويا، ويقوم مراجعو احلسابات الـداخليون التـابعون لألمـم املتحـدة مبراجعـة تلـك احلـسابات            

ويف هناية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانـة العامـة لألمـم           . على فترات دورية  
 .تحدةامل
 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية احملكمة لفترة السنتني  -دال  
، يـسر احملكمـة أن تالحـظ القبـول          ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ة الـسنتني    وخبصوص ميزانيـة فتـر     - ٢٣٤

 يف إدارة الـشؤون     ٥-ثـان برتبـة ف    موظـف   فوجود  . اجلزئي لطليب إحداث وظيفتني جديدتني    
القانونية قد مكن قلم احملكمة من االضطالع بفعالية أكرب وباملستوى املطلوب من اجلـودة ويف               

كمــا منحــت للمحكمــة ثــالث  . امــة العــدل املتعــددة يف دعــم إقسؤولياهتاجــال، مبــآلا غــضون
وظائف من أصل تسع وظائف كتبة قضائيني كانت قد طلبتها، ممـا سـهل إىل حـد مـا ممارسـة                     

مـدون مراجـع مؤقتـة ملـالك مـوظفي مكتبـة            /وأخريا، أضيفت وظيفة مفهرس   . مهامها القضائية 
 .احملكمة

 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترة السنتني ميزانية  

  )ةبدوالرات الواليات املتحد(
  الربنامج

  أعضاء احملكمة
 ٤٠٠ ٨٤٩  بدالت لشىت النفقات٠٣١١٠٢٥
 ٩٠٠ ٠٣٠ ٣ املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣
٤٥٥ ١٠٠ القضاة اخلاصون:  بدل الوظيفة٠٣٩٣٩٠٩  
 ٣٠٠ ٤٢  السفر يف مهام رمسية٢٠٤٢٣٠٢
 ٢٠٠ ١٥١ ٥ األجور ٠٣٩٣٩٠٢

 ٩٠٠ ٥٢٨ ٩ اجملموع الفرعي

  قلم احملكمة
 ٠٠٠ ٩٨٩ ١٣  الوظائف الثابتة٠١١٠٠٠٠
 ٣٠٠ ٦١٥ ٢  الوظائف املؤقتة لفترة السنتني٠١٧٠٠٠٠
 ٥٠٠ ٩٧٣ ٦  التكاليف العامة للموظفني٠٢٠٠٠٠٠
 ٢٠٠ ٧  بدل التمثيل٠٢١١٠١٤
 ٤٠٠ ٩٣٦ ١  املساعدة املؤقتة لالجتماعات١٢١٠٠٠٠
 ٣٠٠ ٢٢٠  املساعدة املؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠
 ٢٠٠ ١٣٩ تشاريون االس١٤١٠٠٠٠
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  الربنامج

 ٧٠٠ ١٠١  أجر العمل اإلضايف١٥١٠٠٠٠
 ١٠٠ ٣٩  السفر الرمسي٢٠٤٢٣٠٢
 ٣٠٠ ٢٠  الضيافة٠٤٥٤٥٠١

 ٠٠٠ ٠٤٢ ٢٦ اجملموع الفرعي

  دعم الربامج
 ١٠٠ ٢٧٣  الترمجة اخلارجية٣٠٣٠٠٠٠
 ٢٠٠ ٧٠٢  الطباعة٣٠٥٠٠٠٠
 ٦٠٠ ٣٧٠  خدمات جتهيز البيانات٣٠٧٠٠٠٠
 ٦٠٠ ٦٨٨ ٢ صيانة أماكن العمل/ار استئج٤٠١٠٠٠٠
 ٣٠٠ ٦٠  استئجار األثاث واملعدات٤٠٣٠٠٠٠
 ٢٠٠ ٢٨١  االتصاالت٤٠٤٠٠٠٠
 ٧٠٠ ٢٣٠  صيانة األثاث واملعدات٤٠٦٠٠٠٠
 ٧٠٠ ٢٧  خدمات متنوعة٤٠٩٠٠٠٠
 ٧٠٠ ٢٩٤  اللوازم واملواد٥٠٠٠٠٠٠
 ٣٠٠ ١٩٣  كتب املكتبة ولوازمها٥٠٣٠٠٠٠
 ٣٠٠ ١٦٩ عدات األثاث وامل٦٠٠٠٠٠٠
 ٤٠٠ ٥٩  اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب٦٠٢٥٠٤١
 ٨٠٠ ٢٣٣  استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب٦٠٢٥٠٤٢
 ٦٠٠ ٤٤  استبدال سيارات احملكمة٦٠٤٠٠٠٠

 ٥٠٠ ٦٢٩ ٥ اجملموع الفرعي

 ٤٠٠ ٢٠٠ ٤١ اجملموع

 



A/63/4
 

08-45377 70 
 

 الفصل العاشر
 لسابقلتقرير احملكمة ا فحص اجلمعية العامة  

 للجمعيـــة العامـــة، املعقـــودة يف والـــستني  مـــن الـــدورة الثانيـــة٤٢يف اجللـــسة العامـــة  - ٢٣٥
، واليت أحاطت اجلمعيـة العامـة فيهـا علمـا بتقريـر احملكمـة عـن                 ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ١

، ألقـت القاضـية هـيغرت، رئيـسة         ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١الفترة من   
 ).A/62/PV.42انظر (مة يف اجلمعية العامة عن دور احملكمة وسري أعماهلا احملكمة، كل

وأوضحت الرئيسة هيغرت يف كلمتها أن احملكمـة قـد بلغـت عمومـا هـدفها املتمثـل يف                    - ٢٣٦
الـدول الـيت تفكـر      ’’وأضـافت قائلـة إن      . ٢٠٠٨ من القضايا حبلول عام      املتراكمتصفية العمل   
 ن اخلطيــة فــإمــذكراهتاكنــها أن تثــق بأهنــا حاملــا تنتــهي مــن تبــادل  إىل احملكمــة مي.. .يف اللجــوء

كمـا قالـت   . ‘‘كون جاهزة لالنتقال إىل املرحلة الشفوية يف غضون وقـت قـصري           سـت] احملكمة[
اختيــار الــدول  ’’ مــردهســيكون‘‘ يف البــدء باملرافعــات الــشفوية  العرضــيبعــض التــأخري ’’إن 

تــراكم للعمــل  أي مــرده  اخلطيــة، ولــيس  ءاتاإلجــرانفــسها أن تطلــب جولــة إضــافية مــن     
 .‘‘احملكمة يف

 
  السنة القضائية السابقةاستعراض  

ــه يف ا   - ٢٣٧ ــة إىل أنــ ــسة احملكمــ ــارت رئيــ ــن  أشــ ــرة مــ ــسطس / آب١لفتــ  إىل ٢٠٠٦أغــ
قـضية بعـض مـسائل    ( عرضت على احملكمة قضية واحدة جديـدة هـي    ،٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣١

ــة يف اجملــال اجل   ــساعدة املتبادل ــائي امل ــويت(ن ــسا ضــد جيب واحــد يف : وأصــدرت حكمــني ) )فرن
 البوسـنة واهلرسـك   ( اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا          ةبتطبيق اتفاقية منـع جرميـ     القضية املتعلقة   

 مجهوريـة غينيـا    (بــ أمحـد صـاديو ديـالو       واآلخر يف القـضية املتعلقـة       ) صربيا واجلبل األسود  ضد  
وأضافت القاضية هـيغرت أن احملكمـة قـد أصـدرت، خـالل       ). مجهورية الكونغو الدميقراطية  ضد  

 . حتفظية وعقدت جلسات بشأن ثالث قضاياالفترة قيد االستعراض، أمرا بشأن تدابري
حكمـا يف  منـذ أسـابيع قليلـة    كما أوضحت رئيـسة احملكمـة أن احملكمـة قـد أصـدرت        - ٢٣٨

ــة   ــضية املتعلق ــد    الق ــني نيكــاراغوا وهن ــالرتاع اإلقليمــي والبحــري ب وراس يف البحــر الكــارييب  ب
 . قليلةمنذ أسابيع) هندوراس ضد نيكاراغوا(
 

  بادرة من األمم املتحدةالتماس  
 احلاليـة،  تـها للحفاظ علـى فعالي الذي تبذله احملكمة ‘‘ اجلهد اجلبار ’’إبراز ويف معرض    - ٢٣٩

، ٢-أكــدت الرئيــسة هــيغرت طلــب احملكمــة إحــداث تــسع وظــائف كتبــة قــضائيني مــن فئــة ف 
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وأكـدت القاضـية هـيغرت       .‘‘لتخصيص كاتب قضائي واحد لكل عضو من أعـضاء احملكمـة            ’’
حباجــة إىل كاتــب قــضائي، نظــراً لزيــادة عــدد   ] ةعــضو مــن أعــضاء احملكمــ [يبقــى كــل ’’أنــه 

 .‘‘القضايا اليت تنطوي على عدد كبري من الوقائع، وازدياد أمهية البحث وتقيـيم مـواد متنوعـة                
عـددا إضـافيا حمـددا مـن الكتبـة          ] احملكمـة [إذا متـت املوافقـة علـى إعطـاء           ’’هغري أهنا أقـرت بأنـ     

 . ‘‘بطبيعة احلال بادرة لألمم املتحدة تستحق التقديرفسيكون ذلك القضائيني، 
 ٦١/٢٦٢وأعربــت رئيــسة احملكمــة عــن القلــق بــشأن اعتمــاد اجلمعيــة العامــة للقــرار   - ٢٤٠

سـيخلق عـدم   ’’ط خدمة أعضاء احملكمـة إذ أنـه   الذي من شأنه أن يؤثر تأثريا خطريا على شرو    
انظــــر أيــــضا (‘‘  للمحكمــــةمــــساواة بــــني القــــضاة، وهــــذا أمــــر حيّرمــــه النظــــام األساســــي 

 ).أعاله ٢١ الفقرة
ــي        - ٢٤١ ــر احملكمــة ألقــى كلمــة كــل مــن ممثل ــسة لتقري  باكــستانويف أعقــاب عــرض الرئي

 وبــريو )ألورويباالحتــاد ا يف الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء    باســم (والربتغــال 
مـــصر ووكينيـــا وماليزيـــا  والفلـــبني ومجهوريـــة كوريـــا وجنـــوب أفريقيـــا والـــسودانواجلزائـــر 

ــدا  واملكـــسيك  ــاراغوا ونيوزيلنـ ــا ونيكـ ــم (ونيجرييـ ــتراليا وباسـ ــداأسـ ــدا ونيوزيلنـ ــد  )كنـ واهلنـ
 .وهندوراس واليابان

ــال احمل     - ٢٤٢ ــن أعمــ ــات أوىف عــ ــى معلومــ ــصول علــ ــن احلــ ــةوميكــ ــرة  كمــ ــالل الفتــ  خــ
-Yearbook 2008 (٢٠٠٨ ‐٢٠٠٧حولية حمكمة العـدل الدوليـة للفتـرة    االستعراض يف  قيد

 .، اليت ستصدر يف موعد الحق)2007
  

  هيغرت،روزالني) توقيع(
 حمكمة العدل الدولية رئيسة

  
 ٢٠٠٨ أغسطس/ آب١ يف الهاي،
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اإلدارات

رئيس قلم احملكمة

نائب رئيس قلم احملكمة

)أمني عام مساعد(رئيس قلم احملكمة
 مساعد إداري، رتبة رئيسية

٢-مد رئيس قلم احملكمة،-نائب
  أخرىمساعد إداري، رتب

 ٤-رئيس الشعبة، ف شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني
 إداري، رتب أخرىمساعد

 الشعب التقنية

 تكنولوجيا مكتبة احملكمة املنشورات املالية اإلعالم الشؤون اللغوية ةالشؤون القانوني
 املعلومات

 
احملفوظات والفهرسة

 والتوزيع

 
جتهيز النصوص 
 واالستنساخ

 
 املساعدة العامة

١- قانوين رئيسي، مدأمني
 ٥-أمني أول، ف
 ٥-أمني أول، ف

 ٤-أمني، ف
 ٤-أمني، ف

 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف

مساعد إداري، رتب أخرى

٥-رئيس إدارة، أمني أول، ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 ٤-مترجم، حتريري ف
 :تنيوظائف لفترة السن

 ٤- مترمجني حتريريني ف٣
 ٣- مترمجني حتريريني ف٩

 مساعد إداري، رتب أخرى

 ٥-رئيس إدارة، أمني، ف
ــالم، ــؤون اإلعــ موظــــف شــ

 ٣-ف
ــالم، ــؤون اإلعــ موظــــف شــ

 ٢-ف
 :وظائــــــــــــف فترة السنتني
مساعد إداري، رتب أخرى

كتبة القضاةكتبة قضائيونمساعد خاص للرئيس
ــرئيس، ــساعد خـــاص للـ مـ

 ٣-ف
 ٢-، فكاتب

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

 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
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى
 كاتب أقدم، رتب أخرى

رئـــــيس الـــــشعبة،
  ٤-ف

ــايل ــف مـــــ موظـــــ
 ٢-معاون، ف

كاتــــــب مكلــــــف
ــشؤون املر ــاتب ،تب
 رتب أخرى

ــشؤون ــب لـــ كاتـــ
املـــشتريات، رتـــب

 أخرى
كاتــــــــــــــــــــــــــب
ـــال إدخـــــــــــــــــــــــ

الطلبـات،  /البيانات
رتب أخرى

ــشعبة، ــيس الـــ رئـــ
 ٤-ف

ــرئيس، ــب الـــ نائـــ
 ٣-ف

/معـــــــــد نـــــــــسخ
 ٢- ف،مصحح

ــشعبة، ــيس الـــ رئـــ
  ٤-ف

أمــــــــني مكتبـــــــــة
 ٢-معاون، ف

ــشؤون كاتـــــب لـــ
املكتبــــات، رتــــب

 أخرى
ــة كاتــــــــب قاعــــــ
مطالعــــــة، رتــــــب

 أخرى
شـــــيفكاتـــــب أر

ومراجــــع، رتــــب
 أخرى

ـــف وظائــــــــــــــــــــ
 :لفترة السنتني
مـــــدون/مفهـــــرس
ــع، رتــــــب مراجــــ

 أخرى

ــشعبة،  ــيس الــــــ رئــــــ
 ٤-ف

 ٢-نائب الرئيس، ف
ــم، رتــــب   ــدير نظــ مــ

 أخرى
املـــــــــشرف علـــــــــى  

 رتب أخرى الشبكة،
اختــــــصاصي دعــــــم   
 الربامج، رتب أخرى

ــشعبة،  ــيس الــــــ رئــــــ
 ٣-ف

ــة    ــيس، رتبـ ــب رئـ نائـ
 رئيسية

 مفهرس، رتب أخرى
ــساعد  ــشؤون مـــــ لـــــ

ــات، رتـــــب   احملفوظـــ
 أخرى

كاتــب توزيــع، رتــب  
 أخرى

كاتــب توزيــع، رتــب  
 أخرى

رئــــــيس الـــــــشعبة،  
 ٣-ف

نائب رئـيس، رتـب     
 أخرى

ــساعد جتهيـــــــز    مـــــ
النـــــصوص، رتـــــب 

 أخرى
 طابع، رتب أخرى

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

ــساخ،   ــب استنـ كاتـ
 رتب أخرى

ــسق ــب/من ــائق، رت س
 أخرى
كاتــــب قلــــم/نائــــب

احملكمة، رتب أخرى
ــتقبال، ــف اســـ موظـــ

 رتب أخرى
ــتقبال، ــف اســـ موظـــ

 رتب أخرى
ــائق ــاع، رتـــب/سـ سـ
 أخرى
ــائق ــاع، رتـــب/سـ سـ
 أخرى

 ساع، رتب أخرى
 حارس رتب أخرى
 حارس رتب أخرى


