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  الفصل األول
  موجز    

تتشكل حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القـضائية الرئيـسية ملنظمـة األمـم املتحـدة،              - ١
. والية مدهتا تـسع سـنوات   قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة ل ١٥ من

وستجرى االنتخابـات القادمـة ملـلء تلـك     . ويتم جتديد ثلث أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات       
  .٢٠١١ عام الربع األخري منالشواغر يف 

؛ )اليابــان(الــسيد هيــساشي أوادا  ،الــرئيس: والتــشكيل احلــايل للمحكمــة هــو كالتــايل  - ٢
، وعبــد القــادر )الــصني( شــي جيويونــغ ،لقــضاة؛ وا)ســلوفاكيا(بيتــر تومكــا  ،نائــب الــرئيسو

ــا  ــال  ؛ و)األردن(عــون شــوكت اخلــصاونة  ، و)ســرياليون(كوروم ــات (تومــاس بويرغنت الوالي
ــة  ــدة األمريكيـ ــيما   ،)املتحـ ــو سـ ــا(وبرونـ ــام )أملانيـ ــسا(، وروين أبراهـ ــث  )فرنـ ــث كيـ ، وكينيـ

، وليونيــد )غــربامل(، وحممــد بنونــة  )املكــسيك( أمــور -، وبرنــاردو ســيبولفيدا  )نيوزيلنــدا(
عبــد و، )الربازيــل(نطونيــو أوغوســتو كانــسادو ترينيــداد  ، وأ)االحتــاد الروســي(ســكوتنيكوف 

ملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى امل(، وكريــستوفر غرينــوود )الــصومال(القــوي أمحــد يوســف 
  ).يرلندا الشماليةوأ
ائبة رئيس القلـم    نو. ابلجيك وهو من مواطين  ورئيس قلم احملكمة هو فيليب كوفرور،         - ٣
  .الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وهي من مواطين ترييز دو سانت فال، هي
وبلغ عدد القضاة اخلاصني الذين اختارهتم الدول األعضاء يف قضايا خالل الفتـرة قيـد         - ٤

ومـن حـني آلخـر يعـني نفـس      ؛  فـردا ٢٠ قاضيا خاصا، حيث يقوم هبذه املهام     ٢٥االستعراض  
  . يف أكثر من قضية واحدةخاصاا الشخص قاضي

وحمكمة العدل الدولية هي احملكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العـاملي واالختـصاص               - ٥
  .واختصاصها هذا مزدوج. القضائي العام

ففي املقام األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول مبحض إرادهتـا                 - ٦
ــسيادهتاارســتهامــن نزاعــات يف إطــار مم  ــصدد  .  ل ــة   يويف هــذا ال ــه إىل غاي نبغــي اإلشــارة إىل أن

 دولـــة إىل النظـــام األساســي للمحكمـــة، وأودعـــت  ١٩٢، انــضمت  ٢٠٠٩يوليـــه /متــوز  ٣١
 مـن   ٢ للمحكمـة وفقـا للفقـرة        لالختصاص اإللزامـي  منها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا        ٦٦
 معاهـدة ثنائيـة   ٣٠٠ ذلـك، يـنص حنـو    وعالوة على.  من النظام األساسي للمحكمة    ٣٦ املادة
متعــددة األطــراف علــى اختــصاص احملكمــة يف حــل الرتاعــات الــيت تنــشأ عــن تطبيــق هــذه      أو

وجيـوز للـدول أيـضا أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة عـن طريـق                     . املعاهدات أو تفـسريها   
االسـتناد يف   وأخريا، جيوز للدولة، عنـد عرضـها لـرتاع علـى احملكمـة، أن تقتـرح        . اتفاق خاص 
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ىل موافقة مل تعطها أو تبدها بعد الدولة اليت أقيمت عليهـا الـدعوى،   إاختصاص احملكمة   إثبات  
فـإذا قبلـت هـذه الدولـة األخـرية          .  من الئحة احملكمة   ٣٨ من املادة    ٥وذلك استنادا إىل الفقرة     

ــصاص، يكــون   ــصاصااللمحكمــة لذلــك االخت ــتج عــن ،خت ــة باســم   ذلــك وتن ــة املعروف  احلال
  ). forum prorogatum (“امتداد االختصاص”
وثانيا، جيوز للجمعية العامة وجملس األمن أيضا أن يستشريا احملكمـة بـشأن أي مـسألة        - ٧

قانونية، وجيوز ذلك أيضا ألي هيئة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وكاالهتـا بـشأن أي مـسائل                      
  .امة بذلكقانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية الع

فقـد ُعرضـت    . وخالل السنة املاضية، ظل عدد القضايا املعروضة على احملكمة مرتفعـا            - ٨
تطبيــق االتفاقيــة : جديــدة، ودعــوى إفتــاء واحــدة، وهــينزاعــات قــضائية علــى احملكمــة أربعــة 

تطبيـق  و؛  )جورجيـا ضـد االحتـاد الروسـي       (الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        
سـالفية الـسابقة    ومجهوريـة مقـدونيا اليوغ     (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ املؤقـت املـؤرخ      االتفاق

املـسائل املتـصلة    و؛  )أملانيـا ضـد إيطاليـا     ( مـن الواليـة القـضائية        دول ال وحصانات؛  )ضد اليونان 
، ٢٠٠٨أكتــوبر /ويف تــشرين األول. )بلجيكــا ضــد الــسنغال (م التــسلياكمــة أو باحملبــااللتزام 

إىل احملكمة إصدار فتوى بـشأن إعـالن اسـتقالل كوسـوفو       لألمم املتحدة   عامة  طلبت اجلمعية ال  
شــارة لإل ات بنــاء علــى طلبــينوقــد أصــدرت احملكمــة أربعــة أحكــام وأمــر.  واحــدجانــبمــن 

البحريــة يف تعــيني احلــدود : عقــدت جلــسات يف القــضايا األربــع التاليــةكــذلك . مؤقتــةبتـدابري  
تطبيـق االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال          و؛  )ارومانيـا ضـد أوكرانيـ     (البحر األسود   

قـوق املالحـة    املتعلق حب ؛ الرتاع   )تدابري مؤقتة ) (جورجيا ضد االحتاد الروسي   (التمييز العنصري   
ــوق  ــصلة واحلق ــا املت ــااللتزام ب  و؛ )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا  (هب ــصلة ب ــسائل املت ــة احملامل اكم

، بلــغ عــدد ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣١ويف . )ابري مؤقتــةتــد) (بلجيكــا ضــد الــسنغال (التــسليم أو
  .)١( قضية١٣ القضايا املعروضة على احملكمةيف جدول املدرجة الرتاعات القضائية 

__________ 
 Gabčikovo-Nagymaros ( ناغيمـاروس ‐مبـشروع غابـشيكوفو    أصدرت احملكمـة حكمهـا يف القـضية املتعلقـة      )١(  

Project()   مـن الناحيـة   ولكـن القـضية ال تـزال معلقـة        . ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ يف   )هنغاريا ضد سلوفاكيا
.  طلبا بشأن حكم إضايف    ١٩٩٨سبتمرب  /كمة يف أيلول  ، بالنظر إىل أن سلوفاكيا أودعت لدى قلم احمل        التقنية

لــذي قدمتــه ســلوفاكيا يف غــضون اوأودعــت هنغاريــا بيانــا خطيــا بــشأن موقفهــا مــن طلــب احلكــم اإلضــايف 
واســتأنف الطرفــان يف . ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٧األجــل الــذي حــدده لــذلك رئــيس احملكمــة، وهــو 

احملكمـة مبـا حيرزانـه      داوما على إبـالغ     ، و ١٩٩٧ الصادر يف عام     ضاهتما بشأن تنفيذ احلكم   ووقت الحق مفا  
باألنـشطة املـسلحة يف إقلـيم    وأصـدرت احملكمـة أيـضا حكمهـا يف القـضية املتعلقـة          . ددمن تقـدم يف هـذا الـص       

يف  )مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد أوغنـدا     () Armed Activities on the Territory of the Congo( الكونغـو 
غـري أن القـضية ال تـزال معلقـة مـن الناحيـة التقنيـة مـا دام ميكـن للطـرفني أن               . ٢٠٠٥ ديسمرب/ األول كانون

  .يعودا إىل احملكمة مرة أخرى للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عليهما التوصل إىل اتفاق بشأن هذه النقطة
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 مخـس ومنـها يف الوقـت الـراهن    : وتعرض الرتاعات القضائية مـن خمتلـف أرجـاء العـامل           - ٩
لالتينيـة، واثنتـان بـني دول        بني دول من أمريكـا ا      أربع قضايا أخرى  قضايا بني دول أوروبية، و    

ويـدل هـذا التنـوع اإلقليمـي        . أفريقية، يف حـني تكتـسي قـضيتان طابعـا مـشتركا بـني القـارات               
  .احملكمة على عاملية

، تعــيني احلــدود الربيــة والبحريــة   : وختتلــف مواضــيع هــذه القــضايا اختالفــا شــديدا       - ١٠
انتهاك السالمة اإلقليميـة، والتمييـز       الدول من الوالية القضائية، و     والشواغل البيئية، وحصانات  

  .العنصري، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك
 تتزايد يف درجة تعقيدها، سواء مـن حيـث   لقضايا املعروضة على احملكمة   قد أخذت ا  و  - ١١

تلـك القـضايا    وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا مـا تنطـوي            . الوقائع أو من حيث النواحي القانونيـة      
ألطــراف املــدعى عليهــا بــشأن الــيت تقــدمها اراحــل نتيجــة للــدفوع االبتدائيــة علــى عــدد مــن امل

علـى  التصرف فيها    اليت يتعني    املؤقتة،االختصاص أو املقبولية وبسبب طلبات اإلشارة بالتدابري        
  .سبيل االستعجال

 دعـوى   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٢رفعت جورجيا يف    خالل الفترة قيد االستعراض،     و  - ١٢
ثـل  الـيت مت  “ حوهلـا مـا   و أراضـي جورجيـا   يف  أعماله  ”بسبب   االحتاد الروسي    لدى احملكمة ضد  

وقــدمت . ١٩٦٥لعــام  التفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصريل اخرقــ
واحلمايـة التـامني لكـل حـق مـن احلقـوق            فيها أيضا كفالـة االحتـرام       تلتمس  ”جورجيا عريضة   

وكانـت   .“ع األشـخاص املوجـودين علـى إقلـيم جورجيـا          جلميـ ] املنصوص عليها يف االتفاقيـة    [
 ...]هاــ [ـحقـ ”حلفـاظ علـى     من أجل ا  مؤقتة  إلشارة بتدابري   ل بطلب   ةجورجيا مصحوب عريضة  

ايـة مواطنيهـا    يف مح  ... مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري             
 مـع   باالتفـاق املـسلحة الروسـية، الـيت تعمـل          القـوات    اليت متارسها ال التمييزية العنيفة    مع األ من
 . “األجانب واملرتزقة ت االنفصاليةيليشياامل

ــشرين األول١٥يف و  - ١٣ ــوبر/ تـ ــة  ٢٠٠٨ أكتـ ــدرت احملكمـ ــا ، أصـ ــق بأمرهـ طلـــب املتعلـ
بتطبيـق االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء     قدمته جورجيا يف القضية املتعلقة    ذي  تدابري مؤقتة ال  بإلشارة  ا

ــع أشــكا  ــى مجي ــصري  عل ــز العن ــا ضــد االحتــاد الروســي  (ل التميي ــ. )جورجي رت احملكمــة وذكّ
ا مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة       مـ ا يف االمتثـال اللتزاماهت    م بواجبه  الذي أصدرته،  مراأل يف   الطرفني،

وطلبـت  . بـالطرفني  تتعلـق تدابري مؤقتـة    بللقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وأشارت        
خبازيـا واملنـاطق املتامخـة يف جورجيـا،     أوسيتيا اجلنوبية و، ضمن أتناعاالم” من الطرفنياحملكمة  

عــن القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال التمييــز العنــصري ضــد األشــخاص أو مجاعــات األشــخاص  
ــساك عــن  املؤســسات،  أو ــواإلم ــصري  ال ة أعمــالرعاي ــز العن ــا  تميي ــوم هب ــيت يق أي شــخص ال
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حقـوق  [لكفالـة احتـرام     ... بذل قصارامها   ، و اهأو دعم عن تلك األعمال    الدفاع   وأتنظيم   أو
متييــز علــى أســاس دون ] التفاقيــةاملــشمولني باحلمايــة مبوجــب امعينــة مــن حقــوق األشــخاص  

الـسلطات العامـة    كفالـة عـدم ضـلوع       ا ل مكـل مـا يف وسـعه      وبـذل   األصل القـومي أو العرقـي،       
نصري ضد األشـخاص     يف أعمال التمييز الع    مهاا أو نفوذ  مواملؤسسات العامة اخلاضعة لسيطرهت   
املـساعدة  يقوم الطرفان بتيـسري     ”وقضت احملكمة بأن    . “أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات    

 مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع             نيلسكان احمللـي  الواجبة ل قوق  احلدعم  لاإلنسانية  
وأشــارت . “ هــذه املــساعدةوضــع أي عقبــة أمــام، واإلمــساك عــن أشــكال التمييــز العنــصري

 حبقـوق الطـرف   أن ميـس طـرف عـن القيـام بـأي عمـل مـن شـأنه        كل ميتنع ”أن  بحملكمة أيضا   ا
يفاقم الـرتاع املعـروض علـى    أن اآلخر فيما يتعلق بأي حكم قد تصدره احملكمة يف القضية، أو         

أخريا، أمرت احملكمة كـل طـرف       و .“احملكمة أو يوسع نطاقه، أو جيعل تسويته أكثر استعصاء        
 . “حبال امتثاله للتدابري املؤقتة املشار إليها أعاله ]هاـ[ـبلغي”أن ب

أوليـا،   ااختـصاص  هلـا    ، أن الطـرفني  بعـد إجـراء حتليـل دقيـق حلجـج            ،احملكمةوخلصت    - ١٤
 للنظـر يف   ،التمييـز العنـصري   مجيع أشـكال    لقضاء على   ل من االتفاقية الدولية     ٢٢مبوجب املادة   

بعــد أن و.  قدمتــه جورجيــاذيتــدابري مؤقتــة الــبإلشــارة اطلــب ، وميكنــها بالتــايل تلبيــة القــضية
مـن   كل   علىتدابري  ب اإلشارة اعتربت أن من املناسب      نظرت احملكمة يف املواد املعروضة عليها،     

فهـي تنـشئ    أثـر ملـزم، وبالتـايل       هلـا    أشارت هبـا  لتدابري املؤقتة اليت    ااحملكمة أن   وبينت  . الطرفني
 اأن قرارهـ  ت احملكمـة    وأخـريا، ذكـر   . ي هبـا الطرفـان    من املطلوب أن يف   التزامات قانونية دولية    

يف تنـاول وقـائع     بأي حال من األحوال حكمـا مـسبقا علـى مـسألة اختـصاص احملكمـة                 ال ميثل   
 ال يـؤثر علـى حـق    ، وأنهحد ذاهتايف  بالوقائع، أو العريضةقبولية مبلقضية أو أي مسائل تتعلق     ا

  .يما يتعلق بتلك املسائل حجج فميقديف تحكوميت جورجيا واالحتاد الروسي 
ــشرين الثـــاين١٧يف و  - ١٥ ــوفمرب / تـ ــالفية  ٢٠٠٨نـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ، أقامـــت مجهوريـ

 اللتزاماهتــا خــرق ســافر”بأنــه الــسابقة دعــوى أمــام احملكمــة ضــد اليونــان بــسبب مــا وصــفته   
. ١٩٩٥ســبتمرب / أيلـول ١٣ مـن االتفــاق املؤقـت املوقـع بــني الطـرفني يف     “١١ مبوجـب املـادة  

 ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٠حملكمــة يــوم حــددت ا، ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٠أمر مــؤرخ وبــ
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٠لتقدمي مذكرة من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة ويـوم           أجال  
القـضية املتعلقـة باالتفـاق املـربم        لتقدمي مذكرة مضادة مـن اجلمهوريـة اهليلينيـة يف           أجال   ٢٠١٠

  .)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اليونان (١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٣يف 
ــاين ١٨ويف   - ١٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا   ٢٠٠٨ن ــة حكمه ــشأن، أصــدرت احملكم ــدفوع ب  ال

ــة الــيت  ــهااالبتدائي ــة   قدمت ــا يف القــضية طلــب صــربيا بــشأن اختــصاص احملكمــة ومقبولي  كرواتي
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وبعـد  . )كرواتيـا ضـد صـربيا     (اجلماعية واملعاقبة عليها    بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة      املتعلقة  
بالنظر إىل املبدأ األساسـي املتمثـل يف عـدم          والنظر يف آراء الطرفني وكذلك رأي اجلبل األسود         

جــواز خــضوع دولــة لواليــة احملكمــة دون موافقتــها، ارتــأت احملكمــة أن مجهوريــة صــربيا هــي  
حملكمـة اجلانـب األول مـن الـدفع االبتـدائي األول            مث تناولـت ا   .  القـضية  يفاملدعى عليه الوحيد    

وخلـصت احملكمـة مـن    . املثول أمام احملكمة يف الدعوىأهلية  إىل  تفتقرلصربيا، وهو ادعاء أهنا     
 مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف التاريخ الـذي         أمام امفتوحباهبا  كن  يهذا النظر إىل أنه إذا مل       

، أي التـاريخ الـذي   ٢٠٠٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١ منـذ فقـد أصـبح كـذلك       ،  الطلبقدم فيه   
ت حكعـضو جديـد يف األمـم املتحـدة وبالتـايل أصـب       قبلـت فيـه مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة     

 إذا كانـت مجهوريـة   امـ تنظـر في إال أن احملكمـة ارتـأت أنـه عليهـا أن     . طرفا يف النظام األساسي   
اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة  مــن التاســعةيوغوســالفيا االحتاديــة ملزمــة باملــادة 

كرواتيـا علـى أساسـها اختـصاص        تقـيم   ، الـيت    )اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية    (١٩٤٨عليها لعام   
وبالتايل، انتقلت احملكمة إىل مـسألة اختـصاصها املوضـوعي، وهـو اجلانـب الثـاين مـن                  . احملكمة

احلجـج  وبعد تدقيق النظر يف     . اختصاص احملكمة الدفع االبتدائي األول املقدم من صربيا بشأن        
الطرفني، خلـصت احملكمـة إىل أنـه كـان لـديها يف اليـوم الـذي أقامـت فيـه كرواتيـا            املقدمة من   

لنظر يف القـضية بنـاء علـى املـادة التاسـعة وأن تلـك احلالـة اسـتمرت علـى          باالدعوى اختصاص   
كمة الـدفع االبتـدائي األول املقـدم    ورفضت احمل. ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١أقل تقدير إىل    

 تـشرين  ١من صربيا بعد أن ارتأت أن صـربيا كانـت طرفـا يف النظـام األساسـي للمحكمـة يف          
 وأهنــا كانــت ملزمــة باتفاقيــة منــع اإلبــادة اجلماعيــة، مبــا يف ذلــك املــادة    ٢٠٠٠ نــوفمرب/الثــاين

 تـشرين  ١ إىل أقـل تقـدير   علـى  لت ملزمة علـى ذلـك النحـو   ظالتاسعة، يف يوم إقامة الدعوى و  
مث نظرت احملكمـة يف الـدفع االبتـدائي الثـاين املقـدم مـن صـربيا وهـو أن                    . ٢٠٠٠ نوفمرب/الثاين

، أي “١٩٩٢أبريــل / نيــسان٢٧ القائمــة علــى مــا وقــع مــن أفعــال وتقــصري قبــل  الــشكاوى”
  كدولـة، ال تنـدرج يف نطـاق اختـصاص احملكمـة وغـري             دالوجـو حيـز    التاريخ الذي دخلت فيـه      

وترى احملكمة أن مسـأليت االختصاص واملقبولية اللتني أثارمهـا الـدفع االبتـدائي املتعلـق                   . مقبولة
 جبـوهر الـدعوى   باالختصاص الزماين املقدم من صربيا، ال ميكن فـصلهما عـن املـسائل املتعلقـة                 

ث املقـدم مـن      ونظرت احملكمة أخريا يف الدفع االبتدائي الثال         .حصري طابع ابتدائي    يس هلما ول
االدعاءات الـيت تـشري إىل تقـدمي بعـض األشـخاص للمحاكمـة ضـمن الواليـة                  ”صربيا، وهو أن  

القضائية لصربيا، وتقدمي معلومات بشأن مكان وجود املـواطنني الكـرواتيني املفقـودين وإعـادة        
. “خـــارج نطـــاق اختـــصاص احملكمـــة وغـــري مقبـــولتني تقعـــان املمتلكـــات الثقافيـــة مـــسألتان 

 هأن كرواتيــا قبلــت أن هــذأشــارت احملكمــة إىل علــق بتقــدمي األشــخاص للمحاكمــة،  يت فيمــاف
ــا اآلن ذات موضــوع    ــسألة مل تعــد هل ــد    امل ــهمني ق ــذ تقــدمي  مت لكــون بعــض األشــخاص املت من
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أن كرواتيا أصـرت علـى      إال  .  إحالتهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة       املذكرة
بـــني كرواتيـــا وصـــربيا فيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص الـــذين مل يقـــدموا  اســـتمرار وجـــود منازعـــة 

ال عمـ  أمام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة عـن األ             وال يف كرواتيا    الللمحاكمة  
وأكـدت صــربيا مـن جانبــها أن كرواتيــا مل   . أو أوجـه التقــصري الـيت تــشكل موضـوع الــدعوى   

ا أو حتت سيطرهتا وقتئذ أشـخاص وجهـت إلـيهم    تربهن على أنه كان هناك على أراضي صربي      
 اهتامــا بارتكــاب اإلبــادة   احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة أو حمــاكم كرواتيــا      

وستكون مسألة حتديد مدى صحة هذا التأكيـد متروكـة للمحكمـة عنـدما تنظـر يف            . اجلماعية
ت احملكمــة إىل ضــرورة رفــض وبالتــايل خلــص. ادعــاءات كرواتيــا فيمــا يتعلــق جبــوهر الــدعوى

ظلـوا  فيما يتعلق بتقدمي معلومات عـن املـواطنني الكـرواتيني الـذين             أما  . صربياالدفع املقدم من    
أن مــسألة إىل احملكمــة أشــارت فقــد   وإعــادة املمتلكــات الثقافيــة، ١٩٩١منــذ عــام ين دوفقــم
هــي مــسألة بة ناســاملنتــصاف االوســائل كــان هــذان األمــران ميكــن أن ينــدرجا ضــمن   إذا  مــا

تتوقـف علـى النتـائج الـيت قــد تتوصـل هلـا احملكمـة بـشأن انتــهاك صـربيا لالتفاقيـة وليـست مــن            
 تعـني رفـض الـدفع االبتـدائي     ،ولـذلك . املسائل اليت قـد تكـون موضـوعا مناسـبا لـدفع ابتـدائي         

 ، عنـد بلوغهـا    احملكمـة سـتقوم   وبعد إثبات اختـصاص احملكمـة،       . الثالث املقدم من صربيا برمته    
وجـدت أنـه لـيس لـه        يف الـدفع االبتـدائي الثـاين الـذي          مرحلة النظر يف جـوهر القـضية، بـالنظر          

  .طابع ابتدائي حصري
، أقامت مجهورية أملانيـا االحتاديـة دعـوى أمـام           ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف    - ١٧

 ...ة  مــن خــالل ممارســتها القــضائي   إيطاليــا”احملكمــة ضــد اجلمهوريــة اإليطاليــة مدعيــة أن     
ــا  ــا   االتزاماهتــزالــت تنتــهك   انتــهكت وم ــدويل جتــاه أملاني ــأمر مــؤرخ  . “مبوجــب القــانون ال وب

يونيـه أجـال إليـداع مـذكرة مـن          /حزيـران  ٢٣يـوم   ، حددت احملكمة    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٩
 أجـال إليـداع إيطاليـا مـذكرة مـضادة يف القـضية              ديـسمرب / كانون الثاين  ٢٣يوم  جانب أملانيا و  

  .)أملانيا ضد إيطاليا( الدول من الوالية القضائية اتحبصاناملتعلقة 
، أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية املتعلقــة  ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين١٩ويف   - ١٨

ينــا ومــواطنني ب يف القــضية املتعلقـة بأ ٢٠٠٤مـارس  / آذار٣١بطلـب تفــسري احلكـم الــصادر يف   
املكــسيك ضــد الواليــات ) (يكيــةت املتحــدة األمريــااملكــسيك ضــد الوال (مكــسيكيني آخــرين

يف مـن الئحـة احملكمـة، جيـب         ) ٢ (٩٨وأكدت احملكمة أنه مبوجب املادة      ). املتحدة األمريكية 
فيمـا يتعلـق    “بدقـة النقطـة أو النقـاط املتنـازع عليهـا       ”حتـدد   كل طلب من طلبات التفـسري أن        

غـري دقيقـة علـى      على الـرغم مـن ذلـك ال تـزال           ”والحظت أن املكسيك    . مبعىن احلكم ونطاقه  
سـواء  ميكـن االحتجـاج،     ”والحظت بنـاء علـى ذلـك أنـه          “ لكنه املنازعة اإلطالق يف حتديدها    

من الالئحة، أو بصفة أعـم، بـأن املكـسيك مل تثبـت     ) ٢ (٩٨فيما يتعلق بالوفاء بشروط املادة  
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ــة  ــة بينــ  واملطــاف يف هناي ــات املتحــدة هجــود أي منازع ــذكر املكــسيك مل ” وأن ،“ا والوالي ت
ينا ملـزم قانونيـا    بقضية أ املتعلق ب أن االلتزام الواقع على الواليات املتحدة مبوجب احلكم         ديدا  حت

كــن فهمــه مي الفرعيــة أو مــسؤوليها، رغــم أن هــذا األمــر  هتــااهيئبــصورة مباشــرة ألجهزهتــا أو 
يـشتمل يف أي    احلكم املتعلق بقضية أبينا ال      ”والحظت أيضا أن    . “حججقدمته من    ضمنا مما 

بـأن تطبـق   الواليـات املتحـدة ملزمـة    يف اكم احملبأن ع منه على نص أو إشارة ضمنية تفيد    موض
إذا لفقههـا املـستقر،    وفقا ، أنهتوالحظ. من ذلك احلكم   “)٩ (١٥٣الفقرة  على حنو مباشر    

ال ميكـن عرضـها عليهـا    ”يف إحدى املسائل، فإن تلك املسألة حكم ابتدائي   من خالل   مل يبت   
توافـق علـى طلـب      ”واسـتنتجت احملكمـة مـن هـذا أهنـا ال ميكـن أن               . كم تـال   يف ح  “هاتفسريل

ــا احلكــم املتعلــق بقــضية  “املكــسيك تفــسري االدعــاءات وانتقلــت احملكمــة بعــد ذلــك إىل  . أبين
رنيـستو مـدلني روخـاس      سـيه إ   املقدمة من املكسيك، اليت ارتأت أنه بإعدام خو        ةاإلضافية الثالث 

 إعادة النظر واملراجعة املطلوبني مبوجـب احلكـم      دته من استفا دون   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥يف  
ــااملتعلــق بقــضية   قــد انتــهكت األمــر الــذي يــشري بتــدابري   ‘١’ :، تكــون الواليــات املتحــدة أبين

 تكـون قـد انتـهكت احلكـم املتعلـق بقـضية        ‘٢’ ؛ و ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ١٦الصادر يف   ،  حتفظية
وفيمـا يتعلـق بالنقطـة األوىل،       . تكـرار ذلـك    عليها أن تقـدم ضـمانات بعـدم          ‘٣’ أبينا نفسه؛ و  

التزامهـا مبوجـب أمـر احملكمـة الـصادر يف      ب تـف أن الواليـات املتحـدة مل     ”خلصت احملكمة إىل    
ورفـضت احملكمـة   . “إرنيستو مـدلني روخـاس  سيه ، يف قضية السيد خو  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦

 لالختـصاص املعتمـد عليـه       األسـاس الوحيـد   ”، مشرية إىل أن     اإلضايف الثاين للمكسيك  االدعاء  
أن تلـك    ... مـن النظـام األساسـي، و         ٦٠بالنسبة هلذه الشكوى يف الدعوى احلالية هـو املـادة           

وأخـريا،  . “املادة ال تسمح هلا بالنظر يف االنتهاكات احملتملة للحكم الـذي دعيـت إىل تفـسريه               
ن الواليـات املتحـدة      مـازال ملزمـا وأ     أبينـا حكمهـا املتعلـق بقـضية       ”أعادت احملكمـة تأكيـد أن       

أحاطت علما بالتعهـدات املقدمـة مـن الواليـات         ؛ وبعد أن    “ تنفيذا تاما  بتنفيذهزالت ملزمة    ما
  .اإلضايف الثالثاالدعاء املتحدة األمريكية يف الدعوى، رفضت 

ــر / شــباط٣ويف   - ١٩ ــة   ٢٠٠٩فرباي  بتعــيني، أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية املتعلق
وقــررت احملكمــة يف حكمهــا مــا . )رومانيــا ضــد أوكرانيــا(لبحــر األســود احلــدود البحريــة يف ا

 من معاهدة نظـام     ١ يف املادة    الطرفني، على النحو املتفق عليه بني       ١انطالقا من النقطة    ”: يلي
 اجلـرف   يعـني حـدود   احلد البحري الوحيـد الـذي       خط  ، يتبع   ٢٠٠٣لعام  بني الدولتني   دود  احل

املمتـد  قـوس   الني اخلالصتني لرومانيـا وأوكرانيـا يف البحـر األسـود            القاري واملنطقتني االقتصاديت  
 ٢ جزيــرة الثعــابني إىل النقطــة حــوللبحــر اإلقليمــي ألوكرانيــا ايف  اريــحب المــي ١٢علــى طــول 

حيـــث يتقـــاطع ) شـــرقا" ٢٤,٦' ٠٩ ٣٠º مشـــاال و "١٨,٠٥' ٠٣ ٤٥ºعنـــد اإلحـــداثيتني (
، ٢ومـن النقطـة     .  املتجـاورة  نيـا وأوكرانيـا   سـواحل روما  البعـد عـن     تـساوي   املط  اخلالقوس مع   

 " ٣٨,٧' ٤٦ ٤٤ºعند اإلحداثيتني  (٣إىل النقطة البعد تساوي املط اخليتبع اخلط احلدودي 
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مشــاال " ١٣,٤' ٤٤ ٤٤ºعنــد اإلحــداثيتني   (٤والنقطــة ) شــرقا" ٣٧,٣' ٥٨ ٣٠ºمشــاال و 
 "٥٣,٠' ٠٢ ٤٤º تنيعنـد اإلحـداثي   (٥صل إىل النقطـة  يإىل أن ) شرقا" ٢٧,٧' ١٠ ٣١º و

امتـداد  احلـد البحـري علـى       خـط   ، يتواصـل    ٥ النقطـة ومن  ). شرقا" ٣٥,٠' ٢٤ ٣١ºمشاال و   
مـن  انطالقـا    بنـو اجلالـسواحل املقابلـة لرومانيـا وأوكرانيـا يف اجتـاه            اخلط املتساوي البعـد عـن       

قـوق  إىل أن يصل إىل املنطقة اليت قد تتأثر فيهـا ح       "٥٤,٥' ٢٣ ١٨٥ºقياسه  مست جيوديسي   
 بنــاء علــىوأشــارت احملكمــة إىل أنــه . وأدرجــت مــع احلكــم تــسع خــرائط أوليــة. “دول ثالثــة

نــسبة امتــداد الــسواحل بــني رومانيــا وأوكرانيــا هــي   ذات الــصلة، تكــون لــسواحل ل هاحتديــد
ينبغـي  كـان  والحظت احملكمة كـذلك أن الطـرفني اختلفـا فيمـا يتعلـق مبـا إذا          . تقريبا ٢,٨ :١

ــثني” إدراج ــا وبــني     ( اجلنــويب الغــريب واجلنــويب الــشرقي    “املثل الــواقعني بــني رومانيــا وبلغاري
والحظـت أن االسـتحقاقات البحريـة لرومانيـا         .  يف املنطقة املعنية   )أوكرانيا وتركيا على التوايل   

ظـل  وخلـصت احملكمـة إىل أنـه مـن املناسـب يف             . وأوكرانيا تتداخل يف كل مـن هـذين املثلـثني         
 املثلثني اجلنويب الغريب واجلنويب الـشرقي يف حـساهبا للمنطقـة املعنيـة              ظروف القضية إدراج كال   

وبعــد التــدقيق يف فحــص مســات كــل نقطــة مــن نقــاط األســاس الــيت اختارهــا الطرفــان . بــاألمر
، قررت احملكمـة اسـتخدام شـبه جزيـرة سـاكالني والطـرف        املتساوي البعد املؤقتط  اخللوضع  

علــى الــساحل الرومــاين وجزيــرة تــسيغانكا وكيــب  لواقــع اســولينا حــاجز املتجــه إىل الــرب مــن 
واعتــربت أنــه مــن غــري الالئــق  . كــراينوتاركهــانكوت وكيــب خريســونيس علــى الــساحل األ 

 ينبغـي وخلصت إىل أنه يف سياق القضية احلاليـة،         .  نقاط أساس على جزيرة الثعابني     أياختيار  
قــوس الف األثــر النــاجم عــن دور  أي أثــر علــى تعــيني احلــدود خبــالجلزيــرة الثعــابنييكــون  أال

وخـط تعـيني احلـدود الـذي قررتـه احملكمـة         . بحرها اإلقليمـي  لميل حبري    ١٢املمتد على طول    
جزيــرة أو  اخللفــي املتجــه إىل البحــر مــن حــاجز ســولينا فوالــذي ال يــشكل بالنــسبة لــه الطــر

 األخرية مـن حـدود       الذي أعطته احملكمة للنقطة    االسم (١ النقطةمن   الثعابني نقطة أساس يبدأ   
 التقاطع اليت يلتقي فيها احلد البحري لرومانيـا مـع احلـد             نقطةاليت حتدد أهنا    الدولة بني الطرفني    

يـرة الثعـابني إىل أن      زج حول   ا حبري المي ١٢املمتد على طول    قوس  الويتبع  ) األوكرانيالبحري  
؛ ومـن هنـاك، يتبـع       اورة املتجـ  أوكرانيـا ومانيـا   روسـواحل   البعد عن   ساوي  املتط  اخليتقاطع مع   

.  األســاس الواقعــة علــى الــسواحل املتقابلــة لرومانيــا وأوكرانيــابنقــاطيتــأثر أن ذلــك اخلــط إىل 
الـسواحل  البعـد عـن   تـساوي   املط  اخلـ ميتد خط تعيني احلدود علـى طـول         وعند ذلك املنعطف،    

يف البعـد   تساوي  امل طاخلوارتأت احملكمة أن خط تعيني احلدود يتبع        . أوكرانيااملتقابلة لرومانيا   
  . ثالثةلنوب إىل أن يصل إىل النقطة اليت قد تتأثر فيها مصاحل دواجلاجتاه 
ــر / شــباط١٩يف و  - ٢٠ ــسنغال علــى    ٢٠٠٩فرباي ، أقامــت بلجيكــا دعــوى قــضائية ضــد ال

بني اململكة البلجيكية ومجهورية السنغال بشأن امتثال السنغال اللتزامهـا          ’’أساس وجود نزاع    
أو تــسليمه إىل بلجيكــا ألغــراض اختــاذ   ’’حــربيالــرئيس الــسابق لتــشاد، حــسني  ‘‘ مبحاكمــة
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ــة ضــده  ــة      . ‘‘اإلجــراءات اجلنائي ــة مــن أجــل محاي ــدابري حتفظي ــا لإلشــارة بت ــضا طلب وقــدمت أي
  .حقوقها يف انتظار صدور حكم احملكمة يف موضوع الدعوى

ــار٢٨ويف   - ٢١ ــشأن طلــب اإل  ٢٠٠٩مــايو / أي ــدابري  ، أصــدرت احملكمــة أمرهــا ب شــارة بت
باملـسائل املتـصلة بـااللتزام باحملاكمـة أو التـسليم           بلجيكـا يف القـضية املتعلقـة          مـن  حتفظية املقـدم  

ظـروف القـضية كمـا تبـدو اآلن      ’’وانتـهت احملكمـة يف أمرهـا إىل أن          . )بلجيكا ضد الـسنغال   (
ألساســي ا مــن النظــام ٤١للمحكمــة، ال تــستلزم يف حــد ذاهتــا ممارســة ســلطتها مبوجــب املــادة 

 وبعد النظـر يف احلجـج املقدمـة مـن الطـرفني، خلُـصت احملكمـة إىل                  .“واإلشارة بتدابري حتفظية  
ــصاص   ــادة  األويلأهنــا متلــك االخت ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن    ٣٠ مبوجــب امل  مــن اتفاقي

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة للبـت يف القـضية واعتـربت أن هـذا               
االختصاص يكفي لتمكينها من اإلشـارة بالتـدابري التحفظيـة الـيت تطلبـها بلجيكـا، إذا اقتـضت                   

 لإلقلـيم الـسنغايل مـن املـرجح أن           حربي   والحظت احملكمة أن مغادرة السيد      . الظروف ذلك 
. يؤثر على احلقوق اليت قد تقضي هبـا احملكمـة لـصاحل بلجيكـا عنـد بتـها يف موضـوع الـدعوى                      

نه من هذا املنطلق أيضا، ميكن اإلشارة بالتـدابري التحفظيـة املطلوبـة إذا اقتـضت                وخلُصت إىل أ  
وأشارت احملكمة كذلك إىل أهنا لن متارس سلطتها يف اإلشارة بتـدابري حتفظيـة              . الظروف ذلك 

ود خطــر وشــيك باحتمــال وقــوع ضــرر  إال يف حالــة وجــود حاجــة ملحــة لــذلك، مبعــىن وجــ  
بـاحلقوق حمـل الـرتاع قبـل أن تـصدر احملكمـة قرارهـا النـهائي يف          ميكن استدراكه فيما يتعلق      ال

والحظــت أن الــسنغال قــد أكــدت يف عــدة مناســبات أهنــا ال تعتــزم رفــع إجــراءات  . الــدعوى
 سواء قبل أو بعد إتاحة األموال الـيت تعهـد اجملتمـع    حربياملراقبة والرصد املفروضة على السيد  

وأشــارت احملكمــة بــصفة خاصــة إىل أن  . ة القــضائيةالــدويل بتقــدميها ألغــراض تنظــيم احملاكمــ 
مندوب السنغال املناوب قد أعلن رمسيا، ردا على سؤال قدمـه أحـد أعـضاء هيئـة احملكمـة، أن        

مبغـادرة الـسنغال مـا دامـت هـذه القـضية معروضـة علـى          حـربي  لن تـسمح للـسيد     ’’حكومته  
وب قـد أكـد خـالل اجللـسات،        وأشارت احملكمة أيضا إىل أن مندوب بلجيكـا املنـا         . “احملكمة

واضـحا وغـري    ’’وردا على نفس السؤال املقدم من أحد أعضاء هيئة احملكمة، أن إعالنـا رمسيـا                
ــسبة      ‘‘ مــشروط ــا بالن ــه، ميكــن أن يكــون كافي ــسنغال، باســم حكومت ــدوب ال صــادرا عــن من

ء ويف ضـو  . لبلجيكا لكي تعترب أن طلبـها لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة قـد بـات غـري ذي موضـوع                    
التأكيدات املقدمة من السنغال، قررت احملكمـة أنـه ال يوجـد، يف تـاريخ صـدور األمـر، خطـر                     
حقيقــي قــد يــؤدي إىل وقــوع ضــرر ال ســبيل الســتدراكه فيمــا يتــصل بــاحلقوق الــيت تــدعيها     
بلجيكــا، وخلُــصت إىل أن ظــروف القــضية ال تنطــوي علــى أي اســتعجال يــربر قيــام احملكمــة   

 طلــب بلجيكــا الرامــي إىل اإلشــارة ، بعــد رفــضها احملكمــةوأكــدت. ةباإلشــارة بتــدابري حتفظيــ
بتدابري حتفظية، أن هذا القرار ال يشكل حكما مـسبقا بـشأن مـسألة اختـصاص احملكمـة للبـت                    

. يف جوهر القضية أو يف أي مسائل أخرى تتعلـق مبقبوليـة الطلـب، أو بوقـائع الـدعوى نفـسها                
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كا يف أن تقدم الحقا طلبا جديـدا لإلشـارة بتـدابري        وأردفت بأن قرارها ال ميس أيضا حق بلجي       
  .حتفظية بناء على وقائع جديدة

يوليـه  / متـوز ٩، حددت احملكمة تاريخ ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩ومبوجب األمر الصادر يف       - ٢٢
 ٢٠١١يوليــه / متــوز١١ أجــال لتقــدمي مــذكرة مــن جانــب اململكــة البلجيكيــة وتــاريخ  ٢٠١٠

  . جانب مجهورية السنغالأجال لتقدمي مذكرة مضادة من
حبقـوق  الرتاع املتعلـق    ، أصدرت احملكمة حكمها يف قضية       ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٣ويف    - ٢٣
وفيمــا يتعلــق بــاحلقوق املالحيــة . )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا(املتــصلة هبــا ة واحلقــوق املالحــ

تعـرب   يف ذلـك اجلـزء الـذي      ١٨٥٨ مبوجـب معاهـدة       املقـررة  لكوستاريكا على هنر سان خـوان     
فيه املالحة مـشتركة، حكمـت احملكمـة بـأن لكوسـتاريكا احلـق يف حريـة املالحـة يف هنـر سـان                    

ــل      خــوان ألغــراض التجــارة؛    ــشمل نق وأن حــق كوســتاريكا يف املالحــة ألغــراض التجــارة ي
الركّـــاب؛ وأن حـــق كوســـتاريكا يف املالحـــة ألغـــراض التجـــارة يـــشمل نقـــل الـــسياح؛ وأن   

 ســان خــوان علــى مــنت ســفينة تابعــة لكوســتاريكا متــارس حــق  األشــخاص املــسافرين عــرب هنــر
ــى تأشــريات مــن نيكــاراغوا؛ وأن        ــزمني باحلــصول عل ــة املالحــة، غــري مل كوســتاريكا يف حري
األشــخاص املــسافرين عــرب هنــر ســان خــوان علــى مــنت ســفينة تابعــة لكوســتاريكا متــارس حــق   

ية من نيكـاراغوا؛ وأن لـسكان       كوستاريكا يف حرية املالحة، غري ملزمني بشراء بطاقات سياح        
احلق يف ممارسة املالحة يف النهر بني اجملتمعـات احملليـة           الضفة الكوستاريكية من هنر سان خوان       

املقيمــة علــى ضــفيت النــهر ألغــراض تلبيــة االحتياجــات األساســية للحيــاة اليوميــة الــيت تتطلــب   
سفن الرمسية شـريطة    المنت  سرعة النقل؛ وأن لكوستاريكا حق املالحة يف هنر سان خوان على            

ساسـية لـسكان املنـاطق الواقعـة علـى          األدمات  اخلـ استخدامها فقط، يف حاالت حمددة، لتـوفري        
ه لـــيس ضـــفيت النـــهر، حيثمـــا تكـــون ســـرعة النقـــل شـــرطا لتلبيـــة احتياجـــات الـــسكان؛ وأنـــ 

ة؛ لكوستاريكا احلق يف ممارسة املالحة يف هنر سان خوان على منت سفن تضطلع مبهـام الـشرط                
ــراد       ــادل أف ــه لــيس لكوســتاريكا احلــق يف ممارســة املالحــة يف هنــر ســان خــوان ألغــراض تب وأن

امتداد الضفة اليمىن من النهر أو ألغراض إعادة تزويـد          الشرطة بني مراكز احلدود الواقعة على       
ــا يف ذلـــك األســـلحة والـــذخرية املـــستخدمة يف العمـــل    . تلـــك املراكـــز باملعـــدات الرمسيـــة، مبـ

ق حبــق نيكــاراغوا يف تنظــيم املالحــة يف هنــر ســان خــوان، يف اجلــزء الــذي تعتــرب فيــه يتعلــ وفيمــا
املالحــة مــشتركة، قــررت احملكمــة أن لنيكــاراغوا احلــق يف أن تطلــب مــن ســفن كوســتاريكا     
وركاهبا التوقف عند أول وآخر مركز تابع لنيكاراغوا يف طريقها على طول هنـر سـان خـوان؛               

 تطلب مـن األشـخاص املـسافرين علـى هنـر سـان خـوان أن حيملـوا                   وأن لنيكاراغوا احلق يف أن    
معهم جواز سفر أو بطاقة هوية؛ وأن لنيكـاراغوا احلـق يف إصـدار شـهادات تـرخيص املغـادرة                    

لكـن لـيس هلـا احلـق يف أن          لسفن كوستاريكا اليت متـارس حـق كوسـتاريكا يف حريـة املالحـة،               
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 لنيكاراغوا احلق يف فرض جداول زمنيـة        مقابل إصدار تلك الشهادات؛ وأن    تطلب دفع رسوم    
 يف هنــر ســان خــوان؛ وأن لنيكــاراغو احلــق يف أن تطلــب مــن تــسريللمالحــة علــى الــسفن الــيت 

وفيمــا يتعلــق بــصيد . ســفن كوســتاريكا املــزودة بــصواري أو أبــراج أن ترفــع علــم نيكــاراغوا  
ية مــن هنــر الكوســتاريكحتتــرم نيكــاراغوا حــق ســكان الــضفة   الكفــاف، قــضت احملكمــة بــأن  

ــا         ســان ــا عرفي ــاره حق ــاف، باعتب ــراض الكف ــضفة ألغ ــك ال ــن تل . خــوان يف صــيد األمســاك م
، خلُـصت احملكمـة   ١٨٥٨يتعلق بامتثـال نيكـاراغوا اللتزاماهتـا الدوليـة مبوجـب معاهـدة               وفيما

ــدة     ــا مبوجـــب معاهـ ــا اللتزاماهتـ ــاراغوا ال تتـــصرف وفقـ ــى  ١٨٥٨إىل أن نيكـ  إذ توجـــب علـ
ــسافرين   ــا     األشــخاص امل ــة لكوســتاريكا مت ــى مــنت ســفن تابع رس حــق يف هنــر ســان خــوان عل

ــة  ــة املالحـ ــتاريكا يف حريـ ــاراغوا    كوسـ ــاراغوا؛ وأن نيكـ ــن نيكـ ــريات مـ ــى تأشـ ــصول علـ  احلـ
 إذ توجـب علـى األشـخاص املـسافرين          ١٨٥٨تتصرف وفقا اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية عـام         ال

 حق كوسـتاريكا يف حريـة املالحـة         يف هنر سان خوان على منت سفن تابعة لكوستاريكا متارس         
شــراء بطاقــات ســياحية مــن نيكــاراغوا؛ وأن نيكــاراغوا ال تتــصرف وفقــا اللتزاماهتــا مبوجــب    

 إذ توجــب علــى مــشغلي الــسفن الــذين ميارســون حــق كوســتاريكا يف حريــة   ١٨٥٨معاهــدة 
خـرى  ورفضت احملكمة سائر الطلبات األ    .  رسوم مقابل شهادات ترخيص املغادرة     أداءاملالحة  

  .املقدمة من كوستاريكا ونيكاراغوا
 تـشرين   ٨ويف  . وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، تلقت احملكمة أيضا طلـب فتـوى             - ٢٤

 الذي طلبت فيـه إىل     ٦٣/٣، اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار        ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
: للمحكمـة، بـشأن الـسؤال التـايل     من النظـام األساسـي       ٦٥احملكمة إصدار فتوى عمال باملادة      

هل يعـد إعـالن مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة يف كوسـوفو االسـتقالل مـن جانـب واحـد                ”
وقد أحيل طلب الفتوى إىل احملكمة عـن طريـق األمـني العـام لألمـم                . “؟موافقا للقانون الدويل  

يس قلـم احملكمـة      واملودعة لدى رئـ    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٩املتحدة يف الرسالة املؤرخة     
 تــــشرين ١٧وقــــررت احملكمــــة يف أمرهــــا املــــؤرخ . ٢٠٠٨أكتــــوبر / تــــشرين األول١٠يف 

األمم املتحدة والدول األعضاء فيها ميكن أن يكون بوسعها تقـدمي           ’’ أن   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
ــشأنه  معلومــــات  ــدار فتــــوى بــ ــة إلصــ ــال إىل احملكمــ ــوم . “عــــن الــــسؤال احملــ وحــــددت يــ

ــسان ١٧ ــل /ني ــسؤال        أ٢٠٠٩أبري ــة عــن ال ــات خطي ــة ببيان ــاة احملكم ــه مواف جــال ميكــن خالل
ــه / متــوز١٧املــذكور، ويــوم  ــه للــدول واملنظمــات الــيت قــدمت    ٢٠٠٩يولي  أجــال ميكــن خالل

ــة عــن البيانــات األخــرى    ــة أن تقــدم تعليقــات خطي ــه  . بيانــات خطي وقــررت احملكمــة أيــضا أن
ن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتـة      بالنظر إىل أن إعالن االستقالل الصادر من جانب واحد ع         ”

 يشكل موضـوع الـسؤال احملـال إىل احملكمـة إلصـدار           ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٧يف كوسوفو يف    
فتوى بشأنه، فإنه من املمكن أن يكون بإمكان اجلهات الـيت وضـعت اإلعـالن املـذكور تقـدمي                   

 خطيـة إىل    أن تـدعوها إىل تقـدمي مـسامهات       ”معلومات عن هذا الـسؤال، وبنـاء عليـه، قـررت            
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وأودعـت مخـس وثالثـون دولـة مـسامهاهتا اخلطيـة            . احملكمة يف غضون األجلني احملـددين أعـاله       
وأودعـت اجلهــات الــيت وضـعت إعــالن االســتقالل   . يف غـضون األجــل الـذي حددتــه احملكمــة  

الصادر من جانب واحد عن مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة يف كوسـوفو مـسامهة خطيـة يف                     
ووافقــت احملكمــة علــى قيــام مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة بإيــداع بياهنــا  . غــضون األجــل ذاتــه

وقـدمت  . ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٤اخلطي بعد انتـهاء األجـل احملـدد، حيـث قـدمت بياهنـا يف                
أربــع عــشرة دولــة عــضو يف األمــم املتحــدة تعليقاهتــا اخلطيــة يف غــضون األجــل الــذي حددتــه   

  .يف غضون األجل ذاتهمسامهة خطية عالن اإلوقدمت اجلهات اليت أصدرت . احملكمة
 ســنة حافلــة باألشــغال، حيــث كانــت ســت ٢٠٠٨/٢٠٠٩وكانــت الــسنة القــضائية   - ٢٥

 بــدورها ســنة ٢٠٠٩/٢٠١٠قــضايا قيــد املداولــة يف الوقــت ذاتــه، وســتكون الــسنة القــضائية  
تـوى  ة للغاية، وذلك لعدة أسباب أمههـا عـرض سـبع منازعـات قـضائية جديـدة وطلـب ف                   لحاف

. ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣١ إىل   ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١واحد على احملكمـة يف الفتـرة مـن          
سـبتمرب  / أيلـول  ١٤وقد أعلنت احملكمة فعال أهنا ستعقد جلسات على مدى ثالثـة أسـابيع مـن                

بطاحونيت اللباب علـى هنـر أوروغـواي    ، يف القضية املتعلقة  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢إىل  
متثـال إعـالن    مـدى اتفـاق ا     وأن اجللـسات العلنيـة املتعلقـة مبـسألة           ) ضد أوروغـواي   األرجنتني(

مــع مؤســسات احلكــم الــذايت املؤقتــة يف كوســوفو االســتقالل الــصادر مــن جانــب واحــد عــن  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١ ستبدأ يف )طلب الفتوى(الدويل القانون 

 يف اختـاذ عـدد   السـتعدادها ستوى نظـرا  وقد تسىن للمحكمة مواصـلة نـشاطها هبـذا املـ           - ٢٦
كــبري مــن اإلجــراءات لزيــادة فعاليتــها ومتكينــها بالتــايل مــن مواجهــة الزيــادة املطــردة يف عــبء  

 باعتماد أوىل توجيهاهتا اإلجرائية لكـي تـستخدمها الـدول           ٢٠٠١ يف عام    ومنذ قيامها . عملها
تظام وأضافت إليها من حني آلخـر يف        اليت متثل أمامها، دأبت احملكمة على إعادة النظر فيها بان         
عــالوة علــى ذلـك، قــررت احملكمــة،  . إطـار استعراضــها املتواصـل إلجراءاهتــا وأســاليب عملـها   

حرصا منها على تعزيز إنتاجيتها، أن تعقد اجتماعات منتظمة خمصصة للتخطيط االسـتراتيجي             
ت حـىت يتـأيت النظـر        لعقـد اجللـسات واملـداوال      مكثفا للغاية وحددت لنفسها جدوال    . ألعماهلا

ميكـن  و. وهكذا متكنت احملكمة من تـصفية املتـراكم مـن قـضاياها      . يف عدة قضايا يف آن واحد     
لدول اليت تفكر يف اللجوء إىل احملكمة أن تكون واثقة من أنه مبجـرد انتـهائها مـن تبـادل      اآلن ل 

  .  تأخرياملذكرات، ستتمكن احملكمة من االنتقال إىل مرحلة املرافعات الشفوية دون
إنشاء تـسع وظـائف لكتبـة قـضائيني، ووظيفـة إضـافية          وطلبت احملكمة لدعم جهودها       - ٢٧

ــة مفهــرس    ــة ووظيف ــشؤون القانوني ــدم يف إدارة ال ــة   /ملــسؤول أق ــة يف مكتب مــدون مراجــع مؤقت
ــرة الـــسنتني   ــة لفتـ ــوظيفتني  ويف حـــني. ٢٠٠٩-٢٠٠٨احملكمـ ــة علـــى إنـــشاء الـ  متـــت املوافقـ

مل جتـر املوافقـة إال علـى        للجمعية العامة بـشأنه،     ي تشعر احملكمة باالمتنان     األمر الذ األخريتني،  
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غـري أن تلـك الوظـائف ال تـزال          . ثالث وظائف فقط مـن أصـل تـسع وظـائف لكتبـة قـضائيني              
اص اخلـ قـانوين   الدعم  الـ متكني كل عضو يف احملكمة من االستفادة من         ضرورية للغاية من أجل     

ويف هـذا الـصدد، جتـدر       .  مـن الوقـت للـتفكري واملداولـة        به حىت يتـسىن لـه ختـصيص قـدر أكـرب           
اإلشارة إىل أن الـوترية املطـردة الـيت تعمـل هبـا احملكمـة، والـيت أتاحـت ضـمان البـت يف قـضايا                          

وهكـذا، وكمـا سـبق      . الدول دون تـأخري غـري مـربر، ال ميكـن أن تـستمر دون تلـك املـساعدة                  
ــه مــن دوا     ــسنوات األخــرية، فإن ــه يف ال ــدل    اإلشــارة إلي ــة الع عــي االســتغراب أن تكــون حمكم

الدولية، اليت يصفها امليثاق بأهنا اجلهاز القـضائي الرئيـسي لألمـم املتحـدة، هـي اهليئـة القـضائية            
وبالتـايل، تكـرر احملكمـة يف      . الدولية الرئيسية الوحيدة اليت ال تتلقى هذا الـشكل مـن املـساعدة            

الوظــائف الــست ها الرامــي إىل إنــشاء   طلبــ٢٠١١-٢٠١٠ ميزانيتــها لفتــرة الــسنتني مــشروع
عـالوة علـى ذلـك، تـود احملكمـة أن           . مل تـتم املوافقـة عليهـا بعـد        اخلاصة بالكتبة القضائيني اليت     

 أن اجلمعية العامة مل تزودها لألسف بالوسائل الالزمة الستحداث شعبة وثـائق فعالـة               تشري إىل 
الطلـب املتعلـق    فإهنا تقدم مـن جديـد       وبناء عليه،   . دمج شعبيت املكتبة واملخطوطات   من خالل   

ــة إعــادة تــصنيف وظيفــة ســتتيح يف حــد ذاهتــا تنفيــذ    ب ــدمجعملي ــد مــن  ، وذلــك حتقيقــا مل ال زي
  .اإلنتاجية

ــضا يف    - ٢٨ ــرة  مــشروع وطلبــت احملكمــة أي ــها للفت ــة  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانيت ــشاء وظيف  إن
 حاليـا مهـام األمـني    ويتوىل رئيس قلـم احملكمـة  .  ملساعد خاص لرئيس قلم احملكمة   ٣-برتبة ف 

وهي اجلهاز الرئيسي الوحيـد يف األمـم املتحـدة الـذي ال يتلقـى مـساعدة مـن        (العام للمحكمة   
ويقــدم هلــا الــدعم القــضائي، مــن خــالل االضــطالع مبــسؤولية إدارة   ) األمانــة العامــة للمنظمــة

احملكمـة يف   عالقاهتا مع األطراف، وتنظيم إجراءاهتا وفقا لألصـول، وإعـداد الوثـائق ومـساعدة               
وال يوجـد حاليـا سـوى مـساعد إداري واحـد لتقـدمي املعونـة                . كافة جوانب نشاطها القـضائي    

  .لرئيس قلم احملكمة يف اضطالعه جبميع هذه املهام
البـصرية يف    - الستبدال وحتـديث املعـدات الـسمعية      كبريا  وطلبت احملكمة أيضا مبلغا       - ٢٩

، الـيت  )مبـا يف ذلـك غرفـة الـصحافة    (الغـرف اجملـاورة   قاعتها التارخيية، وقاعة العـدل الكـربى، و    
وسـيغطي  . سيتم جتديدها بشكل كامل بالتعاون مع مؤسسة كارنيغي اليت متلـك قـصر الـسالم              

املبلغ املطلوب تكـاليف تركيـب أحـدث أجهـزة تكنولوجيـا املعلومـات علـى منـضدة القـضاة،                    
أن مجيـع احملـاكم الدوليـة قـد         وعلى الطـاوالت الـيت يـشغلها األطـراف يف القـضايا؛ ففـي حـني                 

  .اعتمدت هذه التكنولوجيا يف السنوات األخرية، ال تزال حمكمة العدل الدولية تعمل بدوهنا
وفيما يتعلق بإعادة النظـر يف نظـام املعاشـات املخـصص ألعـضائها، الحظـت احملكمـة                    - ٣٠

ملعاشــات القــضاة مــع التقــدير بــدء العمــل بآليــة جديــدة لــن تــؤدي إىل اخنفــاض القيمــة اإلمسيــة 
وتعـرب احملكمـة عـن امتناهنـا للجمعيـة العامـة الختاذهـا              . ني والقضاة املتقاعدين وُمعاليهم   العامل
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ــرار  ــؤرخ ٦٣/٢٥٩الق ــانون األول٢٤ امل ــسمرب / ك ــذه    ٢٠٠٨دي ــه ه ــذي حــسمت مبوجب  ال
 ومع ذلك، تالحظ احملكمة أنه مل توضع بعد أي آليـة لتـسوية املعاشـات بـصورة فعالـة           . املسألة

م رغــ، وذلــك تبعــا للزيــادات يف تكــاليف املعيــشة والتقلبــات يف قيمــة دوالر الواليــات املتحــدة
ولذلك، فإهنا تتوقع استمرار حدوث اخنفاض كبري علـى مـدى           . طلباهتا املتكررة يف هذا الشأن    

السنوات القادمة يف القوة الشرائية للقضاة املتقاعدين واخللف مـن أزواجهـم، وال سـيما منـهم                 
ــورو املق ــة الي ــة    . يمــون يف منطق ــة العام ــى تفهــم اجلمعي ــّول احملكمــة عل ــل باختــاذ  يف اوتع لتعجي

  .اإلجراءات الضرورية يف هذا الصدد
وأخريا، تود احملكمة أن تغتنم فرصة تقدمي تقريرهـا الـسنوي إىل اجلمعيـة العامـة لتعلـق                    - ٣١
 مـا دعاهـا إليـه القـرار     سبحـ ، ‘‘يف تعزيز سيادة القـانون    ]... للمحكمة[على الدور الراهن    ’’
ــة يف   ٦٣/١٢٨ ــة العامــ ــه اجلمعيــ ــذي اختذتــ ــانون األول١١ الــ ــسمرب / كــ ــي ف. ٢٠٠٨ديــ فــ

، أجنــزت احملكمــة االســتبيان الــوارد مــن شــعبة التــدوين مبكتــب الــشؤون  ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
يف هـذا الـصدد، أن      جـدير بالـذكر،     و. القانونية لألمم املتحدة املزمع استخدامه يف إعداد جـرد        

ــسي لألمــم         ــل واجلهــاز القــضائي الرئي ــصفتها حمكمــة عــدل، ب ــة خاصــة ب ــوأ مكان احملكمــة تتب
وستذكّر احملكمـة مـرة أخـرى هـذه الـسنة بـأن كـل مـا تقـوم بـه إمنـا يرمـي إىل تعزيـز                          . املتحدة

فهـي تـصدر أحكامـا وفتـاوى وفقـا لنظامهـا األساسـي الـذي يـشكل جـزءا ال                     : سيادة القانون 
املتحدة، وتكفل أكرب قدر ممكن من الوعي العـاملي بقراراهتـا عـن طريـق      يتجزأ من ميثاق األمم     

 مجيـع   ليـشمل  ٢٠٠٧منشوراهتا وموقعها على شبكة اإلنترنـت، الـذي أعيـد تـصميمه يف عـام                
ويقدم أعضاء احملكمـة    . االجتهادات القضائية للمحكمة وسلفها، حمكمة العدل الدويل الدائمة       

عـالوة علـى ذلـك، تـزور     .  بانتظام عروضـا بـشأن احملكمـة   ورئيس القلم وإدارة شؤون اإلعالم 
وأخريا، تقدم احملكمة برناجمـا للتـدريب ميكـن الطلبـة           . احملكمة أعداد غفرية من الزوار كل سنة      

  .من شىت اخللفيات من التعرف على املؤسسة وتعزيز تدريبهم يف القانون الدويل
 تبديها الدول جمددا يف قـدرة احملكمـة         وختاما، ترحب حمكمة العدل الدولية بالثقة اليت        - ٣٢

وستويل احملكمة نفس العناية الفائقـة والرتيهـة للقـضايا املعروضـة عليهـا يف               . على حل منازعاهتا  
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة القادمة على غرار ما قامت به يف دورة 
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  الفصل الثاين
  تنظيم احملكمة    

  
  تشكيل احملكمة  -ألف   

بيتـر   : ونائب الـرئيس   هيساشي أوادا؛ : الرئيس: مة هو كالتايل  التشكيل احلايل للمحك    - ٣٣
تومـاس   اخلـصاونة، و   وعـون شـوكت   والقضاة شي جيويونـغ، وعبـد القـادر كورومـا،           ؛  تومكا

ــال، ــاردو ســيبولفيدا     بويرغنت ــو ســيما، وروين أبراهــام، وكينيــث كيــث، وبرن  ،أمــور -وبرون
كانسادو ترينداد، وعبـد القـوي أمحـد        ، وأنطونيو أغوستو    وحممد بنونة، وليونيد سكوتنيكوف   

  .يوسف، وكريستوفر غرينوود
  .ونائبة رئيس القلم هي ترييز دو سانت فال. ورئيس قلم احملكمة هو فيليب كوفرور  - ٣٤
ــرة لإلجــراءات    ٢٩ووفقــا للمــادة   - ٣٥  مــن النظــام األساســي، تــشكل احملكمــة ســنويا دائ

  :املستعجلة مكونة على النحو التايل
  :األعضاء  
   أوادالرئيس    
  تومكانائب الرئيس     
  يما وبويرغنتال وسكورومالقضاة ا    
  : العضوان املناوبان  
  .وسكوتنيكوف أمور -القاضيان سيبولفيدا     

 اختـارت   )سـلوفاكيا /هنغاريا( ناغيماروس   ‐مبشروع غابشيكوفو   ويف القضية املتعلقة      - ٣٦
 تنحـي القاضـي تومكـا مبوجـب         ، بعد قاضيا خاصا سكوبتشفسكي  . سلوفاكيا كرزيشتوف ج  

  . من النظام األساسي للمحكمة٢٤املادة 
ـــ   - ٣٧ ــة ب ــالو  ويف القــضية املتعلق ــا (أمحــد صــاديو دي ــة غيني ــة الكونغــو   ضــد مجهوري مجهوري

ــة ــا  )الدميقراطي ــارت غيني ــد ، اخت ــو     حمم ــة الكونغ ــارت مجهوري البجــاوي قاضــيا خاصــا، واخت
ــة ــشيابو    الدميقراطي ــا ت ــا كانونك ــسيد   .  قاضــيا خاصــا أوغــست مامبوي ــتقالة ال ــاب اس ويف أعق

  . خاصاالبجاوي، اختارت غينيا أمحد حميو قاضيا 
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ــة   - ٣٨ ــو  ويف القـــضية املتعلقـ ــسلحة يف أراضـــي الكونغـ ــو (باألنـــشطة املـ ــة الكونغـ مجهوريـ
اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة جـو فرهـوفن قاضـيا خاصـا                ،  )أوغنـدا  ضد   الدميقراطية

  .كاتيكا قاضيا خاصا. س لواختارت أوغندا جيم
 كرواتيـا (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا          ويف القضية املتعلقة      - ٣٩

سالف فوكـاس قاضـيا خاصـا واختـارت صـربيا ميلينكـو             يـ اختـارت كرواتيـا بود    ،  )صربياضد  
  .كريتشا قاضيا خاصا

، اختـارت  )كولومبيـا  ضـد  نيكـاراغوا (حـري  والباإلقليمي بـالرتاع ويف القضية املتعلقة     - ٤٠
. فــوريت قاضــيا خاصــا. كولومبيــا إيــف ل قاضــيا خاصــا واختــارت حممــد البجــاوينيكــاراغوا 

  .وبعد استقالة السيد البجاوي، اختارت نيكاراغوا جيورجيو غايا قاضيا خاصا
ــة    - ٤١ ــسا   ويف القــضية املتعلق ــة يف فرن ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــو (ب ــة الكونغ  ضــد مجهوري
واختـارت فرنـسا    . خاصـا إيـف دو كـارا قاضـيا         -، اختـارت مجهوريـة الكونغـو جـان          )فرنسا

ــادة        ــوم قاضــيا خاصــا، بعــد أن تنحــى القاضــي أبراهــام مبوجــب امل ــرب غي  مــن النظــام  ٢٤جيل
  . األساسي للمحكمة

، )أوكرانيـا  ضـد    رومانيـا (بتعيني احلدود البحرية يف البحر األسـود        ويف القضية املتعلقة      - ٤٢
أوكـسمان  .  بيار كـوت قاضـيا خاصـا واختـارت أوكرانيـا برنـارد هــ            - اختارت رومانيا جان  

  .قاضيا خاصا
 كوسـتاريكا (ة هبـا  تـصل قـوق املالحـة واحلقـوق امل   حب املتعلـق بالرتاع ويف القضية املتعلقة      - ٤٣

، اختــارت كوســتاريكا أنطونيــو أوغوســطو كانــسادو ترينــداد قاضــيا خاصــا   )نيكــاراغواضــد 
 وعلـى إثـر انتخـاب الـسيد كانـسادو ترينـداد             .تارت نيكاراغوا جيلـرب غيـوم قاضـيا خاصـا         واخ

  .كعضو يف احملكمة، قررت كوستاريكا أال ختتار قاضيا خاصا جديدا
ــة    - ٤٤ ــضية املتعلقـ ــى هنـــر أوروغـــواي     ويف القـ  ضـــد األرجنـــتني(بطـــاحونيت اللبـــاب علـ

ا قاضــيا خاصــا واختــارت أوروغــواي ، اختــارت األرجنــتني راوول إمييليــو فينويــس)أوروغــواي
  .سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصا

، اختــارت بــريو جيلــرب غيــوم )شــيلي ضــد بــريو(بــالرتاع البحــري ويف القــضية املتعلقــة   - ٤٥
  . واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو فيكوينا قاضيا خاصاقاضيا خاصا

للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز     بتطبيــق االتفاقيــة الدوليــة   ويف القــضية املتعلقــة    - ٤٦
  .، اختارت جورجيا جيورجيو غايا قاضيا خاصا)جورجيا ضد االحتاد الروسي( العنصري



A/64/4 
 

17 09-45866 
 

ــة    - ٤٧ ــضية املتعلقـ ــؤرخ    يف القـ ــت املـ ــاق املؤقـ ــق االتفـ ــول١٣بتطبيـ ــبتمرب / أيلـ  ١٩٩٥سـ
، اختـــارت مجهوريـــة مقـــدونيا   )مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة ضـــد اليونـــان     (
وغوسالفية السابقة بوديسالف فوكاس قاضيا خاصا واختـارت اليونـان إميانويـل روكونـاس              الي

  .قاضيا خاصا
ــة    - ٤٨ ــضية املتعلق ــة    ويف الق ــن الوالي ــدول م ــضائية حبــصانات ال ــا  (الق ــا ضــد إيطالي ، )أملاني

  .اختارت إيطاليا جيورجيو غايا قاضيا خاصا
ــة    - ٤٩ ــاال ويف القــضية املتعلق ــصلة ب ــسائل املت ــسليم أو لتزام باحملاكمــةبامل بلجيكــا ضــد  ( الت

، اختارت بلجيكا فيليـب كـريش قاضـيا خاصـا واختـار الـسنغال سـريج سـور قاضـيا                     )السنغال
  .خاصا

  
  االمتيازات واحلصانات  -باء   

يتمتـع أعـضاء احملكمـة،    ”:  على ما يلي للمحكمة  من النظام األساسي   ١٩تنص املادة     - ٥٠
  .“ة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسيةلدى مزاولة أعماهلم يف احملكم

وإثر تبادل للرسائل بني رئـيس احملكمـة ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ                      - ٥١
، بات القضاة بـصفة عامـة يتمتعـون بـذات االمتيـازات واحلـصانات               ١٩٤٦يونيه  /حزيران ٢٦

ملعتمدين لـدى جاللـة ملكـة      والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية ا      
  ). I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp. 204-211 and 214-217(هولندا 

ــرار    - ٥٢ ــؤرخ ) ١ -د  (٩٠ومبوجــب الق ــسمرب / كــانون األول١١امل املرجــع  (١٩٤٦دي
 أقرت اجلمعية العامة االتفاقات املربمـة مـع حكومـة هولنـدا             ،)٢١١ -٢١٠نفسه، الصفحات   

  : وأوصت مبا يلي١٩٤٦يه يون/يف حزيران
إذا كان قاض يقطـن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي يكـون بـصورة دائمـة رهـن                

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

  
  وأنه

ينبغي أن مينح القضاة كل التسهيالت ملغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون فيـه،                      
كمــا ينبغــي أن .  دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه احملكمــة جلــساهتا ومغادرتــه مــن أجــل

يتمتعوا يف مجيـع البلـدان الـيت قـد ميـرون هبـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمارسـة مهـامهم                   
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جبميــع االمتيــازات واحلــصانات والتــسهيالت الــيت متنحهــا تلــك البلــدان للمبعــوثني        
  .الدبلوماسيني

 الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة          ت اجلمعيـة العامـة سـلطات      أوص ، القرار نفسه  ويف  - ٥٣
وقــد صــدرت . االعتراف جبــواز مــرور األمــم املتحــدة الــذي تــصدره احملكمــة للقــضاة وقبولــهبــ

وهـي تـشبه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت يـصدرها               . ١٩٥٠جوازات املرور هذه منذ عـام       
  .األمني العام

 من النظام األساسي للمحكمة علـى       ٣٢من املادة    ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة        - ٥٤
مـن الـضرائب   ]  ورئيس القلم اليت يتلقاها القضاة  [تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات     ”أن  
  .“كافة
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  الفصل الثالث
  اختصاص احملكمة    

  اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  -ألف   
ألمــم املتحــدة البــالغ عــددها كانــت الــدول األعــضاء يف ا، ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣١يف   - ٥٥
  .دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة ١٩٢
) العديـد منـها مـشفوع بتحفظـات       (إعالنـات   ست وستون دولـة      اآلن   ىتوأصدرت ح   - ٥٦

 مـن  ٣٦ مـن املـادة   ٥ و   ٢ة للمحكمة على النحو املتوخى يف الفقـرتني         جلربيتقر فيها بالوالية ا   
سـتونيا وأملانيـا وأوروغـواي وأوغنـدا وبـاراغواي          إسـتراليا و  أإسـبانيا و  : وهـي . النظام األساسي 

وباكــستان وبربــادوس والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا وبوتــسوانا وبولنــدا وبــريو وتوغــو    
ــدامنرك     ــا وجيبـــويت والـ ــة وجورجيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة ومجهوريـ ــة الدومينيكيـ واجلمهوريـ

ــا  ــوازيلند والـــ  ودومينيكـ ــسنغال وسـ ــلوفاكيا والـ ــسرا   وسـ ــسويد وسويـ ــورينام والـ سودان وسـ
بيــساو والفلــبني وفنلنــدا وقــربص والكــامريون وكمبوديــا  -والــصومال وغامبيــا وغينيــا وغينيــا 

وكندا وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا ولكسمربغ وليربيا وليختنـشتاين وليـسوتو ومالطـة           
وأيرلنـدا الـشمالية    ومدغشقر ومصر واملكـسيك ومـالوي واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى               

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

   .)http://www.icj-cij.org (الدول املذكورة أعاله يف موقع احملكمة على اإلنترنت
كمــا ميكــن االطــالع علــى قــوائم املعاهــدات واالتفاقيــات الــيت تــنص علــى اختــصاص    - ٥٧

اتفاقيـة سـارية     ٣٠٠ حنـو    ،يف الوقـت الـراهن    يوجـد   و. احملكمة يف موقع احملكمة على اإلنترنت     
  . اليت تنص على اختصاص احملكمة املتعددة األطراف الثنائية ومن هذه االتفاقياتالنفاذ 

  
  احملكمة يف قضايا اإلفتاءاختصاص   -باء   

ذن هلمـا  ؤن يـ الـذ لا -اجلمعية العامة وجملس األمـن    (باإلضافة إىل أجهزة األمم املتحدة        - ٥٨
واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       - ‘‘بـشأن أي مـسألة قانونيـة      ’’بطلب فتـاوى مـن احملكمـة        

لمنظمـات التاليـة بطلـب       يـؤذن حاليـا ل     ،)وجملس الوصاية واللجنة املؤقتة التابعة للجمعية العامة      
  :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  
  منظمة الصحة العاملية  
  البنك الدويل  
  ملؤسسة املالية الدوليةا  
  املؤسسة اإلمنائية الدولية  
  صندوق النقد الدويل  
  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
  املنظمة البحرية الدولية  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  تحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم امل  
  .الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

وترد قائمة بالصكوك الدولية اليت تنص على اختصاص احملكمة يف إصدار الفتـاوى يف                - ٥٩
  . موقع احملكمة على اإلنترنت
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  الفصل الرابع
  أسلوب عمل احملكمة    

  لجانال  -ألف   
 أداء مهامهـا اإلداريـة عـددا مـن املـرات            اجتمعت اللجـان الـيت تنـشئها احملكمـة لتيـسري            - ٦٠

  :خالل الفترة قيد االستعراض؛ وتتشكل هذه اللجان على النحو اآليت
 تومكـا، رئيس  الـ ، ونائـب    )ارئيـس  (أوادارئيس  ال وتضم   :جلنة اإلدارة وامليزانية    )أ(  

  ؛أمور وبنونة ويوسف وغريينوود - كيث وسيبولفيداوالقضاة 
ــة  )ب(   ــة املكتب ــال  وتــضم ال:جلن ــسا(قاضــي بويرغنت وأبراهــام والقــضاة ســيما ) رئي

  .وبنونة وكانسادو ترينداد
  كهيئة دائمة، من القاضـي     ١٩٧٩وتتكون جلنة الالئحة، اليت شكلتها احملكمة يف عام           - ٦١

  .داد وغريينوودي وكانسادو ترينوسكوتنيكوفوكيث والقضاة أبراهام ) رئيسا (اخلصاونة
  

  قلم احملكمة  -باء   
كمــة العــدل الدوليــة هــي اهليئــة الرئيــسية الوحيــدة بــاألمم املتحــدة الــيت متلــك إدارة   حم  - ٦٢

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

ث إن احملكمــة هيئــة قــضائية ومؤســسة دوليــة يف الوقــت نفــسه، فــإن دور قلــم  وحيــ). الالئحــة
وحتــدد احملكمــة تنظــيم قلــم  . احملكمــة يتمثــل يف تــوفري الــدعم القــضائي والعمــل كأمانــة دوليــة  

احملكمة بناء علـى مقترحـات مـن رئـيس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات يـصدرها                        
وقــد ). ٢٨ مــن املــادة ٣ و ٢انظــر الالئحــة، الفقرتــان (ة رئــيس قلــم احملكمــة وتقرهــا احملكمــ 

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

وتعـني احملكمـة مـوظفي قلــم احملكمـة بنـاء علـى اقتراحــات مـن رئـيس قلـم احملكمــة أو            - ٦٣
 رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئيس احملكمة حينما يتعلق األمر باملوظفني من فئـة اخلـدمات         يعينهم
وحتـدد  . ويعني رئيس قلم احملكمة املـوظفني العـاملني علـى أسـاس عقـود قـصرية األجـل            . العامة

 مــن ٢٨انظــر املــادة (شــروط العمــل يف النظــام األساســي للمــوظفني الــذي اعتمدتــه احملكمــة    
 يتمتع موظفو قلـم احملكمـة بـذات االمتيـازات واحلـصانات الـيت               ،وبصفة عامة . )احملكمة الئحة

كمـا يتمتعـون مـن حيـث        . يتمتع هبـا أعـضاء البعثـات الدبلوماسـية مـن نفـس الرتبـة يف الهـاي                 
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مركزهم وأجورهم ومعاشاهتم بنفس احلقوق اليت يتمتـع هبـا موظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات                   
  .الرتب املعادلة أو
 األخــرية، زيــادة ينعــشرالشــهد حجــم العمــل بقلــم احملكمــة، علــى مــدى الــسنوات  و  - ٦٤

ــادة الكــبرية يف عــدد       ــدة، وذلــك بــسبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات اجلدي كــبرية ب
  . القضايا املعروضة على احملكمة

ــشاء  و  - ٦٥ ــالنظر إىل إن ــة و   ب ــة الفني ــع وظــائف مــن الفئ ــشاء أرب ــة   إن ــة واحــدة مــن فئ وظيف
يبلغ عـدد الوظـائف يف قلـم احملكمـة        يف امليزانية السابقة،    أنه قد مت     فترة سنتني ل ات العامة اخلدم

 وظيفــة ٣٩منــها  (ومــا فوقهــا وظيفــة يف الفئــة الفنيــة  ٥١: وظــائف ١٠٥يف الوقــت احلاضــر 
 وظيفــة ٥١منــها ( وظيفــة مــن فئــة اخلــدمات العامــة ٥٤، و )لفتــرة ســنتني ةفــي وظ١٢ثابتــة و 
  ).لفترة سنتني وظائف ٣ثابتة و
ووفقا لآلراء اليت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة، وضـع نظـام لتقيـيم أداء مـوظفي قلـم                        - ٦٦

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١احملكمة، اعتبارا من 
  رئيس قلم احملكمة ونائبه  -  ١  

رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه                       - ٦٧
صوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الالزمة مبوجـب النظـام             اخل

يعـد  ) أ: (ويقـوم رئـيس قلـم احملكمـة يف مجلـة أمـور مبـا يلـي                 .األساسي للمحكمـة أو الئحتـها     
جدوال عاما جبميع القضايا ويـدوهنا ويرقمهـا حـسب الترتيـب الـذي تـرد فيـه إىل قلـم احملكمـة                 

وحيـضر شخـصيا أو ميثلـه    ) ب(أقيمت هبا الدعاوى أو اليت طلبت مبوجبها فتاوى؛       الوثائق اليت   
ــا     يعتــرب مــسؤوال عــن إعــداد حماضــر تلــك اجللــسات؛       ونائبــه يف جلــسات احملكمــة ودوائره

ويتخذ الترتيبات الالزمة لتـوفري مـا قـد حتتاجـه احملكمـة مـن ترمجـة حتريريـة أو شـفوية إىل            )ج(
ويوقـع مجيـع   ) د(أو التأكـد مـن سـالمة الترمجـة؛       ) نكليزيـة رنسية واإل الف(لغيت عملها الرمسيتني    

وهــو ) هـــ(أحكــام احملكمــة والفتــاوى واألوامــر الــصادرة عنــها فــضال عــن حماضــر جلــساهتا؛     
 مبـا يف ذلـك      ،مسؤول عن إدارة قلم احملكمة وعـن أعمـال مجيـع اإلدارات والـشعب التابعـة لـه                 

ويـساعد  ) و(اءات املاليـة املعمـول هبـا يف األمـم املتحـدة؛             احلسابات واإلدارة املالية وفقا لإلجر    
ســيما مــع أجهــزة األمــم املتحــدة ومــع املنظمــات    يف تعهــد العالقــات اخلارجيــة للمحكمــة ال 

ــدول   ــة األخــرى وال ــشوراهتا؛     ،الدولي ــة ومن ــشطة احملكم ــق بأن ــسؤولية اإلعــالم املتعل ــوىل م  ويت
فوظاهتــا وأي حمفوظــات أخــرى تكــون يف  قــيِّم علــى أختــام ودمغــات احملكمــة وحم ال هــوو )ز(

  ).الدولية  العسكريةمبا يف ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغ(عهدة احملكمة 
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ويــساعد نائــب رئــيس قلــم احملكمــة رئيــسه ويقــوم مقامــه يف غيابــه؛ وقــد عهــدت إىل    - ٦٨
 مبــا يف ذلــك اإلشــراف ا،نطاقــأوســع  مــسؤوليات إداريــة ١٩٩٨نائــب رئــيس القلــم منــذ عــام 

  .تكنولوجيا املعلوماتشعبة  احملفوظات وشعبةشر على املبا
وختــول لــرئيس القلــم ونائــب رئــيس القلــم، عنــدما يعمــل عمــل رئــيس القلــم، نفــس      - ٦٩

االمتيــازات واحلــصانات الــيت ختــول لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية يف الهــاي، عمــال بالرســائل 
  .  أعاله٥١املتبادلة املذكورة يف الفقرة 

  الوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمةالُشعب و  -  ٢  
  إدارة الشؤون القانونية

من مثاين وظـائف مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن             الشؤون القانونية   تتكون إدارة     - ٧٠
، حتــت فئــة اخلــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن مجيــع الــشؤون القانونيــة داخــل قلــم احملكمــة 

ة، تتمثـل مهمتـها الرئيـسية يف مـساعدة احملكمـة            وبـصفة خاصـ   . اإلشراف املباشر لـرئيس القلـم     
إعـداد حماضـر جلـسات احملكمـة وتعمـل بوصـفها            اإلدارة  وتتـوىل   . على أداء وظائفها القـضائية    

تعمـل أيـضا بوصـفها أمانـة جلنـة          وأمانة للجان الـصياغة الـيت تعـد مـسودات قـرارات احملكمـة،               
ــدويل   . الالئحــة ــانون ال ــإجراء حبــوث يف جمــال الق ــسوابق القــضائية    ،وتقــوم ب ــدرس ال حيــث ت

وتقـوم  . واإلجرائية وتعد دراسات ومذكرات للمحكمة ولرئيس قلم احملكمة حسب االقتـضاء         
، وبصفة أعم، تقـوم بإعـداد املراسـالت         املعلقةكذلك بإعداد مجيع املراسالت املتصلة بالقضايا       

ي يقـوم رئـيس قلـم    الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيق النظام األساسي للمحكمة أو الئحتها، لكـ    
ــالتوقيع عليهــا  . وهــي مــسؤولة أيــضا عــن رصــد اتفاقــات املقــر مــع البلــد املــضيف    . احملكمــة ب

وأخريا، ميكن استشارة هذه اإلدارة يف مجيع املسائل القانونيـة املتعلقـة بـشروط وأحكـام عمـل                  
  .موظفي قلم احملكمة

  إدارة الشؤون اللغوية
ــشؤون اللغويــة  تتكــون إدارة   - ٧١ ــن   يف الال ــت الــراهن م ــة الفنيــة    ١٧وق ــة مــن الفئ  وظيف

 من فئة اخلدمات العامة، وتتـوىل مـسؤولية ترمجـة الوثـائق إىل اللغـتني الـرمسيتني             ةووظيفة واحد 
 وتعمـل احملكمـة بلغتيهـا الـرمسيتني يف مجيـع            . للقـضاة   اللغـوي  للمحكمة ومنـهما وتقـدم الـدعم      

ــشطتها علــى حــد ســواء   ــائق املترمجــ .مراحــل أن ــشمل الوث ــة يف القــضايا   وت ة املــذكرات املقدم
 ،واملراســالت األخــرى الــواردة مــن الــدول األطــراف، واحملاضــر احلرفيــة جللــسات احملكمــة        

ــشاريع و ــها ومالحظــات      م ــائق عمل ــسوداهتا ووث ــب م ــا، إىل جان ــا وأوامره ــا وفتاواه أحكامه
ات  وحماضـــر احملكمـــة واجتماعـــات اللجـــان والتقـــارير الداخليـــة واملالحظـــ  وآرائهـــمالقـــضاة

والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيها رئيس احملكمـة والقـضاة أمـام اهليئـات               
  أيـضا  تـوفر اإلدارة  و. ، ومـا إىل ذلـك      العامـة  اخلارجية والتقـارير والرسـائل املوجهـة إىل األمانـة         

ــة، حـــسب االقتـــضاء،     ــة للمحكمـ ــة والعامـ ــة الـــشفوية لالجتماعـــات اخلاصـ خـــدمات الترمجـ
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ت اليت يعقدها رئيس احملكمة وأعضاؤها مع وكالء األطـراف وغريهـم مـن الـزوار           ولالجتماعا
  .الرمسيني اآلخرين

 االستعانة بـاملترمجني    قلت،  ٢٠٠٠ وظيفة يف اإلدارة يف عام       ١٢على إثر استحداث    و  - ٧٢
غري أنه اعتبـارا لزيـادة حجـم عمـل احملكمـة، بـدأت االحتياجـات إىل        . اخلارجيني إىل حد كبري 

ــد   املــس ــزداد مــن جدي ــة ألجــل االجتماعــات ت ــذل اإلدارة قــصاراها مــع ذلــك   . اعدة املؤقت وتب
أقـل تكلفـة مـن اسـتقدام املتـرمجني املـستقلني للعمـل يف               (انطالقـا مـن املـرتل       الستخدام الترمجة   

. )اليت تعمل هبـا إدارات لغـات أخـرى داخـل منظومـة األمـم املتحـدة                ( من بعد    الترمجةو) القلم
، غــري أنــه ســعيا إىل مجني الفــوريني اخلــارجيني يف جلــسات احملكمــة ومــداوالهتاويــستعان بــاملتر

خفــض التكــاليف وحتقيــق مرونــة أكــرب يف حالــة تغــيري يف اجلــدول الــزمين للمحكمــة وضــمان   
ــآزر ال ــى حنــو  ت ــرمجني      عل ــدريب عــدد مــن املت ــة بــني خمتلــف مهــام اإلدارة، تقــرر ت ــر فعالي أكث

  . ن رغبوا يف ذلكالتحريريني يف الترمجة الشفوية إ
  إدارة شؤون اإلعالم

 من ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئـة             شؤون اإلعالم  إدارةتتكون    - ٧٣
ــة للمحكمــة  واخلــدمات العامــة،  وتتمثــل مهامهــا يف . تــؤدي دورا هامــا يف العالقــات اخلارجي

وثـائق الـيت تتـضمن معلومـات      وإعداد مجيـع ال    ،اإلجابة على طلبات املعلومات املتعلقة باحملكمة     
، واحلوليـة سيما التقريـر الـسنوي للمحكمـة املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة،                وال(عامة عن احملكمة    

 وتشجيع وسائط اإلعـالم ومـساعدهتا يف إعـداد تقـارير عـن         ،)والكتيبات املوجهة إىل اجلمهور   
 أدوات اتــصالاســتحداث ســيما عــن طريــق إعــداد النــشرات الــصحفية و وال(أعمــال احملكمــة 

ــدة ــصرية جديــ ــسمعية البــ ــة األدوات الــ ــة   ). ، وخاصــ ــن احملكمــ ــا عــ ــدم اإلدارة عروضــ وتقــ
 موقــع احملكمـة علــى شــبكة  عهـد وتت)  والطلبــة وغريهــميني القـانون واألخــصائينيللدبلوماسـيني  (

  . وتشمل مهامها االتصال الداخلي أيضا. اإلنترنت
ظـيم اجللـسات العلنيـة للمحكمـة وغـري          تنمـسؤولية     أيـضا  تتوىل إدارة شؤون اإلعالم   و  - ٧٤

سيما تنظيم عـدد وفـري مـن الزيـارات، مبـا فيهـا الزيـارات الـيت          ذلك من املناسبات الرمسية، وال    
  .راسمامل مبهام مكتب آنذاكاإلدارة  تقومو. يقوم هبا ضيوف مرموقون

  الُشعب التقنية  -  ٣  
 شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني 

مـن وظيفـة واحـدة       املؤلفـة يف الوقـت الـراهن      شؤون املوظفني،   اإلدارة و تضطلع شعبة     - ٧٥
 مبسؤولية القيام مبهام شـىت تتعلـق بـإدارة          ، من فئة اخلدمات العامة     وظائف ١٠ومن الفئة الفنية    

شــؤون املــوظفني وتنظيمهــا، مبــا يف ذلــك ختطــيط وتنفيــذ تعــيني املــوظفني وتنــسيبهم وترقيتــهم  
يف إدارهتــا لــشؤون املــوظفني علــى التقيــد بالنظــام عبة الــشوحتــرص . وتدريبــهم وإهنــاء خدمتــهم

األساسي ملوظفي قلم احملكمة، وما ترى احملكمة أنـه يـسري مـن النظـامني األساسـي واإلداري                  
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، تعـد الـشعبة اإلعالنـات عـن          املـسندة إليهـا     التوظيـف  مهـام ويف إطـار    . ملوظفي األمـم املتحـدة    
 العمـل  عقـود بالت الختيـار املرشـحني وتعـد      الشواغر وتستعرض الطلبات وترتب إلجراء املقـا      

ــدد    ــوظفني اجلـ ــن املـ ــراءات املنـــضمني مـ ــوىل إجـ ــاجحني وتتـ ــشعبة و. للمرشـــحني النـ ــدير الـ تـ
أعمـال االتـصال    ذات الـصلة، و املـوظفني  جـراءات إاستحقاقات املـوظفني وامتيـازاهتم، وتتـوىل        

ديــــة ملــــوظفي مــــع مكتــــب إدارة املــــوارد البــــشرية والــــصندوق املــــشترك للمعاشــــات التقاع
  .املتحدة األمم
ــوىل   - ٧٦ ــوظفني  وتت ــضاشــعبة اإلدارة وشــؤون امل ــة املخــزون،     أي ــشراء ومراقب ــسؤولية ال م

وتتحمـل بعـض املـسؤوليات      . تصال مع مؤسـسة كـارنيغي     الباالشؤون املتعلقة باملباين،    وتتوىل  
 املنـسقني،   أحـد  حتـت مـسؤولية      ،األمنية، وتشرف أيضا على شعبة املـساعدة العامـة الـيت تقـوم            

تقـدمي املــساعدة العامـة ألعــضاء احملكمـة ومــوظفي القلــم فيمـا يتعلــق خبـدمات الــسعاة والنقــل      ب
  .واالستقبال واهلاتف

  
  شعبة املالية

مـن وظيفـتني مـن الفئـة الفنيـة وثـالث وظـائف مـن فئـة اخلـدمات                    املاليـة   تتكون شعبة     - ٧٧
 إعـداد   علـى وجـه اخلـصوص      املاليـة    وتتـضمن مهامهـا   . العامة وهي مسؤولة عن الشؤون املالية     

ــة  مــشروع  ــة وإعــداد التقــارير املالي ــة واحملاســبة املالي  وإعــداد ، وتــسديد الفــواتري للباعــة ،امليزاني
) أجــور العمــل اإلضــايف /البــدالت(كــشوف املرتبــات والعمليــات املتعلقــة بكــشوف املرتبــات   

  .والسفر
  

  شعبة املنشورات
ظائف من الفئة الفنية، وهـي مـسؤولة عـن إعـداد         من ثالث و  املنشورات  تتكون شعبة     - ٧٨

ــها       ــديرات تكلفت ــة ودراســة تق ــصحيح التجــارب املطبعي ــاعي للمخطوطــات وت ــصفيف الطب الت
تقـارير  ) أ: ( اليت تصدر عـن احملكمـة  التاليةواختيار دور الطباعة فيما يتعلق باملنشورات الرمسية     

النــصوص ) ج( الــشفوية والوثــائق؛ املــذكرات واملرافعــات )ب(األحكــام والفتــاوى واألوامــر؛ 
ــائق املتعلقــة بتنظــيم احملكمــة؛    ــا )د(والوث ــشعبة كمــا تتــوىل  . احلوليــات )هـــ(؛ تالببليوغرافي ال

. وفقـا لتعليمـات احملكمـة أو رئـيس قلـم احملكمـة           خمتلفة  خرى  أاملسؤولية عن خمتلف منشورات     
شورات احملكمـة، فـإن   وعالوة علـى ذلـك، وبـالنظر إىل التعاقـد مـع جهـات خارجيـة لطبـع منـ               

الــشعبة مــسؤولة أيــضا عــن إعــداد العقــود مــع دور الطباعــة وإبرامهــا وتنفيــذها، مبــا يف ذلــك     
  الــسابع منــشورات احملكمــة انظــر الفــصل ن عــللمزيــد مــن املعلومــات. (مراقبــة مجيــع الفــواتري

  ).أدناه
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  مكتبة احملكمةوشعبة الوثائق 
الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة اخلـدمات               مـن وظيفـتني مـن         الوثائق  شعبة تتكون  - ٧٩

 األعمـال الرائـدة يف جمـال         وإتاحـة  يف اقتنـاء وحفـظ وتـصنيف       وتتمثل مهمتها الرئيـسية      العامة،
القانون الـدويل، فـضال عـن عـدد كـبري مـن املنـشورات الدوريـة وغـري ذلـك مـن الوثـائق ذات                          

لقــضايا املعروضــة علــى احملكمــة بــشأن اوتقــوم بإعــداد ببليوغرافيــات ألعــضاء احملكمــة . الــصلة
 علـــى تلبيـــة  التحريـــرينياملتـــرمجنيأيـــضا تـــساعد و. وببليوغرافيـــات أخـــرى حـــسب الطلـــب 

وتتـيح الـشعبة االطـالع علـى عـدد متزايـد مـن قواعـد البيانـات واملـوارد                    . احتياجاهتم املرجعيـة  
، وعلــى احتــاد منظومــة األمــم املتحــدة جلمــع املعلومــات اإللكترونيــة      الــشبكية بــشراكة مــع   

وقد اقتنت الشعبة براجميات متكاملـة      . احملكمةم  مصنفات شاملة من الوثائق اإللكترونية اليت هت      
إلدارة املصنفات وعمليات الشعبة، وسـتقوم عمـا قريـب بـإطالق فهـرس شـبكي ميكـن لكافـة                    

بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قـصر          الـشعبة   وتعمـل   . أعضاء احملكمة ومـوظفي القلـم االطـالع عليـه         
  .يغ التابعة ملؤسسة كارنيالسالم
فيهـا   مبـا ( أيضا مسؤولية حمفوظات حمكمة نـورمربغ العـسكرية الدوليـة            الشعبةوتتوىل    - ٨٠

قد أوشـك العمـل علـى    و). الوثائق املطبوعة وأسطوانات الغراموفون واألشرطة وبعض األشياء  
  .ايته على هنطة حلفظ وحتويل هذه احملفوظات إىل شكل رقمياالنتهاء فيما يتعلق خب

  
  شعبة تكنولوجيا املعلومات

 ُشعبة تكنولوجيا املعلومات من وظيفتني مـن الفئـة الفنيـة وثـالث وظـائف مـن                  تتكون  - ٨١
ة ضــمان الكفــاءة يف تــشغيل تكنولوجيــا املعلومــات     يمــسؤول، وتتــوىل فئــة اخلــدمات العامــة  

يـة وسـائر املعـدات    الـشبكات احملل وتـشغيل  وهي مكلفة بإدارة . وتطويرها باستمرار يف احملكمة 
مــسؤولية تنفيــذ املــشاريع اجلديــدة املتعلقــة  الــشعبة أيــضا تتــوىل و .باحملكمــةاحلاســوبية والتقنيــة 

فيمـا يتعلـق   بالرباجميات واملعدات احلاسـوبية، وتـساعد مـستخدمي احلاسـوب وتتـوىل تدريبـهم              
الــتقين ملوقــع شعبة مــسؤولية التطــوير الــوأخــريا، تتــوىل . ميــع جوانــب تكنولوجيــا املعلومــاتجب

  .احملكمة على شبكة اإلنترنت وإدارته
  شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع    

تكون شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع من وظيفة واحدة من الفئة الفنيـة ومخـس              ت  - ٨٢
ــع املراســالت        ــصنيف مجي ــة اخلــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن فهرســة وت وظــائف مــن فئ

حملكمة أو الصادرة عنها، وكذا عن إحـضار أي مـن هـذه الوثـائق الحقـا               والوثائق الواردة إىل ا   
وتــشمل مهــام هــذه الــشعبة بــصفة خاصــة تعهــد فهــرس مــستكمل للمراســالت  . طلــبعنــد ال

أيــضا الـشعبة  وتتـوىل  .  احملفوظـة الـصادرة وكـذا جلميـع الوثـائق الرمسيـة وغـري الرمسيـة       الـواردة و 
 يتخـذ بعـضها طابعـا سـريا حمـضا، وتتـوىل توزيعهـا               مسؤولية فحص مجيع الوثائق الداخلية اليت     

  . على السواءولدى الشعبة اآلن نظام حموسب إلدارة الوثائق الداخلية واخلارجية. وحفظها
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الـصادرة  وتتوىل شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع أيضا إرسـال املنـشورات الرمسيـة        - ٨٣
  .ىل خمتلف املؤسسات واألفرادة وإحملكمة إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدعن ا

  
  شعبة جتهيز النصوص واالستنساخ    

تتكون شعبة جتهيز النصوص واالستنـساخ مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة وتـسع                      - ٨٤
لقلم احملكمـة واستنـساخ     الالزمة  وتتوىل مجيع أعمال الطباعة     . وظائف من فئة اخلدمات العامة    
  .النصوص املطبوعة عند االقتضاء

، تتوىل الشعبة بصفة خاصة مسؤولية طباعـة واستنـساخ          العاديةوإضافة إىل املراسالت      - ٨٥
ترمجـات املـذكرات اخلطيـة ومرفقاهتـا، واحملاضـر احلرفيـة للجلـسات وترمجاهتـا،                : الوثائق التالية 

. وترمجــات مــذكرات القــضاة وتعــديالهتم علــى مــسودات األحكــام، وترمجــات آراء القــضاة    
وعــالوة علــى .  طباعــة واستنــساخ أحكــام احملكمــة وفتاويهــا وأوامرهــاوتتــوىل أيــضا مــسؤولية

  .ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع ومراجعتها وتصفيفها
  

  الكتبة القضائيون واملساعد اخلاص للرئيس    
 الــشؤونبع مــن الناحيــة اإلداريــة إلدارة   ايــساعد رئــيس احملكمــة مــساعد خــاص تــ       - ٨٦

، وهـم    أيـضا  يعـد الكتبـة القـضائيون مـوظفني يف قلـم احملكمـة            ومن الوجهـة الرمسيـة،      . القانونية
وبعد التشاور مع رئيس قلم احملكمـة، وضـعت احملكمـة ترتيبـا             . مثانية موظفني قانونيني معاونني   

بـصفة  وظفني للعمـل    مـن هـؤالء املـ     ، ومبوجبـه سـينتدب سـبعة        ٢٠٠٩عـام   سيجري تقييمـه يف     
والقـضاة  ) ساعد شخـصي فعـال    من غري الرئيس الذي خـصص لـه مـ          (مع أعضاء احملكمة  فردية  

 لقلم احملكمـة للعمـل حتـت مـسؤوليته علـى املـسائل            املوظف الثامن   ، يف حني سينتدب     اخلاصني
  .القانونية اليت هتم القضاة ككل

ــالبحوث      - ٨٧ ألعــضاء احملكمــة والقــضاة اخلاصــني،    الالزمــة ويقــوم الكتبــة القــضائيون ب
وليتهم، لكن ميكن استدعاؤهم عند احلاجة لتقدمي املـساعدة املؤقتـة إلدارة            ويعملون حتت مسؤ  

وتـشرف علـى الكتبـة القـضائيني     . الشؤون القانونية، ال سيما يف املسائل املتعلقة بقضايا حمـددة        
  .عموما جلنة للتنسيق والتدريب تتألف من بعض أعضاء احملكمة وموظفي قلم احملكمة األقدم

  
  كتبة القضاة    

. يضطلع الكتبة اخلمسة عشر املخصصون للقـضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب                - ٨٨
 يتوىل الكتبة طباعة املذكرات والتعديالت واآلراء وكذا مجيع رسـائل القـضاة             ،وكقاعدة عامة 

ويــساعدون قــضاهتم يف إدارة دفــاتر مواعيــد أعمــاهلم ويف إعــداد األوراق   . والقــضاة اخلاصــني
  .عات، كما يتولون أمور الزوار واالستفساراتذات الصلة باالجتما
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  الطبيب األقدم    
وقـت، ويـدفع أجـره     الربـع   للعمل  ل أقدم   طبيبا، عني قلم احملكمة     ٢٠٠٩منذ ربيع عام      - ٨٩

ويضطلع الطبيب بالواجبـات الـسريرية اليوميـة، ويـسدي املـشورة            . من اعتماد املساعدة املؤقتة   
 والتنـسيق مـع     يـة والـصحية، ويقـوم مبهـام اإلعـالم والوقايـة           إىل قلم احملكمة بـشأن املـسائل الطب       

  .الشركاء اخلارجيني
  

  املقر  - جيم  
احملكمـة مـن جلـساهتا    حيول دون أن تعقد    يوجد مقر احملكمة يف الهاي؛ لكن ذلك ال           - ٩٠

من النظـام    ٢٢  من املادة  ١الفقرة  (يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا        وأن تقوم بوظائفها    
  ). من الئحة احملكمة٥٥ة؛ املادة  للمحكماألساسي

، أُبـرم   ١٩٤٦فرباير  / شباط ٢١ويف  . وتشغل احملكمة مكاتب يف قصر السالم بالهاي        - ٩١
ي املـسؤولة عـن إدارة قـصر الـسالم، حيـدد شـروط       غ بني األمـم املتحـدة ومؤسـسة كـارني       اتفاق

ي مــسامهة غملؤســسة كــارنياســتخدام احملكمــة هلــذه املبــاين، ويــنص، يف املقابــل، علــى أن تــدفع 
  عــاميوقــد زيــدت تلــك املــسامهة عمــال باتفاقــات تكميليــة أقرهتــا اجلمعيــة العامــة يف  . ســنوية
، وافقـت   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ويف  . االحقـ أجـري   تعديل  وب،  ١٩٥٨  و ١٩٥١

، يـسري ملـدة مخـس       ١٩٥٨اجلمعية العامة على تعـديل آخـر لالتفـاق التكميلـي املـربم يف عـام                 
الـيت تقـدم    ووفقا لذلك التعديل، تبلـغ املـسامهة الـسنوية          . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١وات تبدأ يف    سن

  . يورو١ ٢١١ ٩٧٣ي غمؤسسة كارنيإىل  ٢٠٠٩يف عام 
  

  متحف قصر السالم  -دال   
، املتحــف الــذي أنــشأته ١٩٩٩مــايو / أيــار١٧افتــتح األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف    - ٩٢

املتحـف الـذي   ويقـدم  . واقع يف اجلناح اجلنويب من مبىن قصر الـسالم        ال، و حمكمة العدل الدولية  
  .‘‘السالم من خالل إقامة العدل’’ي حملة عامة عن موضوع غتديره مؤسسة كارني
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  الفصل اخلامس
  العمل القضائي للمحكمة    

  حملة عامة  -ألف   
وإجــراء  قــضية مــن قــضايا املنازعــات ١٦ هنــاك خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، كــان  - ٩٣

 كان ال يـزال هنـاك      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣١ويف  ؛  مل يبت فيها بعد   واحد من إجراءات الفتاوى     
  .ن إجراءات الفتاوى على ذلك احلال قضية من قضايا املنازعات وإجراء واحد م١٣
 ، املنازعـات  ياوخالل هذه الفترة، عرضت على احملكمة أربع قـضايا جديـدة مـن قـضا                - ٩٤
جورجيــا ضــد (يــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري االتفاق تطبيــق: وهــي

مجهوريــة  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٣االتفــاق املؤقــت املــؤرخ   تطبيــق و؛ )االحتــاد الروســي 
أملانيـا  ( مـن الواليـة القـضائية        حـصانات الـدول   و؛  )مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة ضـد اليونـان       

  ).بلجيكا ضد السنغال(و احملاكمة التسليم أبتزام لاملتصلة باالسائل وامل؛ )ضد إيطاليا
دم طلــب إصــدار فتــوى إىل احملكمــة مــن اجلمعيــة العامــة       وخــالل نفــس الفتــرة، قُــ     - ٩٥
مؤســسات مــدى اتفــاق إعــالن االســتقالل الــصادر مــن جانــب واحــد عــن يتعلــق مبــسألة  فيمــا

  .مع القانون الدويلاحلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو 
احلـدود البحريـة يف البحـر        تعـيني : حملكمـة جلـسات علنيـة يف القـضايا التاليـة          وعقدت ا   - ٩٦

االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              تطبيـق   ؛ و )رومانيا ضد أوكرانيا  (األسود  
قـوق املالحـة    املتعلـق حب  الـرتاع   ؛ و )التدابري التحفظية  ()جورجيا ضد االحتاد الروسي   (العنصري  
ــوق  التــسليم املتــصلة بــااللتزام ب سائل واملــ؛ )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا  (هبــا املتــصلة واحلق

  ).حتفظيةتدابري  ()بلجيكا ضد السنغال(احملاكمة  أو
الختصاص واملقبولية الـيت    املتعلقة با وأصدرت احملكمة أحكاما بشأن الدفوع االبتدائية         - ٩٧
نــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة بتطبيــق اتفاقيــة م يف القــضية املتعلقــة اا املــدعى عليهــهتــأثار

تعـيني  : على جـوهر الـدعوى يف القـضايا الـثالث التاليـة           حكمت  و) كرواتيا ضد صربيا  (عليها  
ــة يف البحــر األســود   ا ــا (حلــدود البحري ــا ضــد أوكراني طلــب تفــسري احلكــم املــؤرخ   و؛ )روماني

سيكيني آخـــرين  الـــصادر يف القـــضية املتعلقـــة بأبينـــا ومـــواطنني مكـــ ٢٠٠٤مـــارس /آذار ٣١
املتـصلة  قـوق املالحـة واحلقـوق    املتعلق حبالرتاع ؛ و)املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية (

  .)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(هبا 
االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز       بتطبيــق ويف القــضية املتعلقــة    - ٩٨

إلشـارة بتـدابري   اكمة أمرا بـشأن طلـب      ، أصدرت احمل  )جورجيا ضد االحتاد الروسي   (العنصري  
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صدرت احملكمة أيضا أمرا بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة            أو. حتفظية املقدم من جورجيا   
ــصلة    ــضية املتـ ــا يف القـ ــن بلجيكـ ــدم مـ ــباملقـ ــااللتزام ب سائل املـ ــصلة بـ ــة  املتـ ــسليم أو احملاكمـ التـ

  .)ضد السنغال بلجيكا(
: آجال تقـدمي املرافعـات اخلطيـة يف القـضايا التاليـة            أوامر حتدد     أيضا أصدرت احملكمة و  - ٩٩

جورجيــا ضــد االحتــاد (االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري تطبيــق 
تطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة     و؛ )نيكاراغوا ضـد كولومبيـا  (الرتاع اإلقليمي والبحري   و؛  )الروسي

ــا     ــة عليه ــة واملعاقب ــادة اجلماعي ــا ضــ (اإلب ــق و؛ )د صــربياكرواتي ــؤرخ   تطبي ــت امل ــاق املؤق االتف
حـصانات  و؛  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اليونـان       (١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ١٣
التسليم أو احملاكمـة    املتصلة بااللتزام ب   سائلاملو ؛)أملانيا ضد إيطاليا  ( من الوالية القضائية     الدول

  ).بلجيكا ضد السنغال(
 أيـضا أمـرا يـنظم اإلجـراءات املتعلقـة بطلـب إصـدار فتـوى بـشأن                   وأصدرت احملكمـة   - ١٠٠

مؤسـسات احلكـم الـذايت      االستقالل الـصادر مـن جانـب واحـد عـن            إعالن  مدى اتفاق   مسألة  
  .املؤقتة يف كوسوفو مع القانون الدويل

 واعتمـدت التوجيـه   سادسوأخريا، نقحت احملكمـة التـوجيهني اإلجـرائيني الثالـث والـ       - ١٠١
  .الثامناإلجرائي 

  
  قضايا املنازعات املعلقة خالل الفترة قيد االستعراض  - باء  

  )سلوفاكيا/هنغاريا(ناغيماروس  ‐  مشروع غابشيكوفو  ‐  ١  
، أشــعرت هنغاريــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة، بتوقيــع اتفــاق  ١٩٩٣يوليــه / متــوز٢يف  - ١٠٢

سائل النامجـة عـن     ، يقضي بأن ُتعرض على احملكمـة بعـض املـ          ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧خاص يف   
املتعلقـة  و ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلـول ١٦تنفيذ وإهناء معاهدة بودابـست املربمـة يف   تتعلق بخالفات  

ــشيكوفو    ــدود غابــ ــبكة ســ ــشغيل شــ ــشاء وتــ ــاروس -بإنــ ــسنوي  ( ناغيمــ ــر الــ ــر التقريــ انظــ
  ). وما بعده١٩٩٢/١٩٩٣
ا ، قـــضت احملكمـــة بـــأن هنغاريـــ   ١٩٩٧ســـبتمرب  / أيلـــول٢٥ويف احلكـــم املـــؤرخ   - ١٠٣

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

  .١٩٨٩تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ 
يا لــدى قلــم احملكمــة طلبــا بإصــدار  ، أودعــت ســلوفاك١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٣ويف  - ١٠٤

ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكم إضايف من هذا القبيل أمر ضـروري            . حكم إضايف يف القضية   
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ــضية يف      ــة يف القــ ــدرته احملكمــ ــم الــــذي أصــ ــذ احلكــ ــا يف تنفيــ ــة هنغاريــ ــدم رغبــ بــــسبب عــ
  .١٩٩٧سبتمرب /أيلول ٢٥

 كـــانون ٧مـــة يف وأودعـــت هنغاريـــا يف غـــضون األجـــل الـــذي حـــدده رئـــيس احملك - ١٠٥
  . بيانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف١٩٩٨ديسمرب /األول
وظال يبلغان احملكمة بانتظام عن التقـدم احملـرز   فيما بعد  ما واستأنف الطرفان مفاوضاهت  -١٠٦
  .زالت القضية معلقة وما. فيها

  
  ) الكونغو الدميقراطيةمجهورية غينيا ضد مجهورية(أمحدو صاديو ديالو   ‐  ٢  

 دعــوى ضــد مجهوريــة ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٢٨أقامــت مجهوريــة غينيــا يف  - ١٠٧
طالبـت فيـه احملكمـة      “ طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسـية      ”الكونغو الدميقراطية مبوجب    

تكبـت يف  إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل الـيت ار           ”بـ  
 ١٩٩٨/١٩٩٩انظـر التقريـر الـسنوي       (، هـو الـسيد أمحـدو صـاديو ديـالو            “حق مـواطن غـيين    

  ).بعده وما
ــار٢٤ويف  - ١٠٨ ، أصــدرت احملكمــة حكمهــا معلنــة قبــول طلــب غينيــا       ٢٠٠٧مــايو / أي
وحقوقــه املباشــرة بــصفته شــريكا يف  الفرديــة يتعلــق حبمايــة حقــوق الــسيد ديــالو بــصفته   فيمــا

فيمـا يتعلـق حبمايـة الـسيد ديـالو      وعـدم قبولـه    زائري،   - زائري وأفريكونتينرز  - شركيت أفريكوم 
  . زائري- زائري وأفريكونتينرز - فيما يتصل باالنتهاكات املزعومة حلقوق شركيت أفريكوم

مــارس / آذار٢٧، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٧وبــأمر مــؤرخ  - ١٠٩
وقــد أودعــت املــذكرة . غــو الدميقراطيــة ملــذكرة مــضادة  أجــال إليــداع مجهوريــة الكون٢٠٠٨

، أذنــت احملكمــة لغينيــا ٢٠٠٨مــايو / أيــار٥وبــأمر مــؤرخ . املــضادة يف غــضون األجــل احملــدد
وحددت تـارخيي   . بتقدمي مذكرة جوابية وجلمهورية الكونغو الدميقراطية بتقدمي مذكرة تعقيبية        

 أجلـني إليـداع هـاتني املـذكرتني         ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٥ و   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩
وبـذلك تكـون القـضية جـاهزة لعقـد          . وقد أودعـت املـذكرتان يف األجلـني احملـددين         . اخلطيتني

  .جلسات بشأهنا
  ) مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو   ‐  ٣  

ــران٢٣ يف - ١١٠ ــه / حزي ــة الكو ١٩٩٩يوني ــيم   ، أودعــت مجهوري ــا تق ــة طلب ــو الدميقراطي نغ
أعمـال عـدوان مـسلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـاق               ”مبوجبه دعوى ضـد أوغنـدا، بـسبب         

 ١٩٩٨ ني لعــامي الــسنويينانظــر التقريــر(“ األمــم املتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة 
  ). ا، وما بعدمه١٩٩٩ و
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أبريـــل / نيـــسان٢٩ إىل ١١ وعقـــدت جلـــسات علنيـــة بـــشأن جـــوهر الـــدعوى مـــن  - ١١١
٢٠٠٥ .  
ــة - ١١٢ ــتنتجت احملكمـ ــاص،   واسـ ــه خـ ــدرته يف   ، بوجـ ــذي أصـ ــم الـ ــانون ١٩يف احلكـ  كـ
، أن الطــرفني يقــع علــى )٢٠٠٦  و٢٠٠٥ني  الــسنويينانظــر التقريــر (٢٠٠٥ديــسمرب /األول
 يستوجب عليهمـا جـرب الـضرر احلاصـل؛ وقـضت بـأن تبـت                اآلخرهما التزام إزاء     كل من  عاتق

 اإلجراءات الالحقـة يف هـذه       خصصتو. ، يف حالة عدم اتفاق الطرفني     ة اجلرب  يف مسأل  احملكمة
  .  هلذه الغايةالقضية
 وأبلــغ الطرفــان احملكمــة مــؤخرا بالتقــدم احملــرز يف املفاوضــات بينــهما هبــدف تــسوية    - ١١٣

يف اجلـزء املتعلـق بـاملنطوق مـن         ) ١٤( و) ٦(مسألة اجلرب، على النحو املـشار إليـه يف النقطـتني            
  .  من تعليل احلكم٣٤٤  و٢٦١  و٢٦٠حلكم، والفقرات ا

  
  ) كرواتيا ضد صربيا(تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   ‐  ٤  

املعروفـة  (، أقامت كرواتيا دعوى لـدى احملكمـة ضـد صـربيا             ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢ يف   - ١١٤
ــة    ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــم مجهوريـ ــذاك باسـ ـــ ) آنـ ــشأن ن ــة  زاع بـ ــهاكات مزعومـ ــق بانتـ يتعلـ

 ارتكبـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي            ، ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا        ١٩٤٨ التفاقية
  .١٩٩٥  و١٩٩١
، بــسيطرهتا املباشــرة علــى ]صــربيا[’’ وادعــت كرواتيــا يف طلبــها، يف مجلــة أمــور، أن - ١١٥

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

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

  .‘‘غري مشروعة، وإىل تدمري للممتلكات على نطاق واسع
انتـهكت التزاماهتـا   ’’ وبناء عليه، طلبت كرواتيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن صـربيا   - ١١٦

ا كرواتيـ ... ملزمة بأن تدفع لــ      ’’إزاء كرواتيا مبوجب اتفاقية اإلبادة اجلماعية وأهنا        ‘‘ القانونية
 وبوصفها الوطن األم ملواطنيها، تعويضات عن األضرار اليت حلقت باألشـخاص            صفتها الذاتية ب

ــذكر         ــة ال ــهاكات اآلنف ــسبب االنت ــها ب ــا وبيئت ــصاد كرواتي ــا حلــق باقت واملمتلكــات، فــضال عم
  .‘‘للقانون الدويل بالقدر الذي ستحدده احملكمة

 املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة اإلبــادة  وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتندت كرواتيــا إىل- ١١٧
  .اجلماعية اليت قالت إن الدولتني طرفان فيها
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مــارس / آذار١٤، حــددت احملكمــة تــاريخ ١٩٩٩ســبتمرب / أيلــول١٤ وبــأمر مــؤرخ - ١١٨
 أجـال إليـداع صـربيا    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ١٤ أجال إليداع كرواتيا ملذكرهتا وتاريخ       ٢٠٠٠

ــأ ومــدد هــذان. ملــذكرهتا املــضادة  ٢٠٠٠مــارس / آذار١٠مرين مــؤرخني  األجــالن مــرتني، ب
هتا يف غـــضون األجـــل املمـــدد وقـــد أودعـــت كرواتيـــا مـــذكر. ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٢٧ و

  .األخري باألمر
، ويف غـضون األجـل احملـدد إليـداع املـذكرة املـضادة              ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ١١ ويف   - ١١٩

ــؤرخ     ــاألمر امل ــدد ب ــصربيا واملم ــران٢٧ل ــه / حزي ــدمت، ٢٠٠٠يوني ــدفوع   ق  صــربيا بعــض ال
 مــن الئحــة احملكمــة، ُعلقـــت    ٧٩وعمــال باملــادة   . االبتدائيــة تتعلــق باالختــصاص واملقبوليــة    

وأودعت كرواتيا بيانا خطيا مبالحظاهتا والتماسـاهتا بـشأن         . إجراءات النظر يف جوهر الدعوى    
لــذي حددتــه  ، يف غــضون األجــل ا ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٥الــدفوع االبتدائيــة لــصربيا يف   

  .احملكمة
 إىل ٢٦ وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع االبتدائيـة واالختـصاص واملقبوليـة مـن             - ١٢٠
  ). ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ لعامي ني السنويينانظر التقرير (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠

ــاين ١٨ ويف - ١٢١ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدفوع    ٢٠٠٨ن ــشأن ال ــا ب ، أصــدرت احملكمــة حكمه
  :نطوق من احلكم على ما يليوتنص فقرة امل. االبتدائية
  هلذه األسباب،  
  فإن احملكمة،  
  بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة،  )١(  
 الـدفع االبتـدائي األول املقـدم مـن مجهوريـة صـربيا مـن حيـث عالقتـه                    ترفض    

  لمشاركة يف الدعوى املقامة مبوجب طلب مجهورية كرواتيا؛ل بأهليتها
ــسة  :املؤيدون   ــيغرت؛ الرئي ــب الر ه ــسةنائ ــضاة اخلــصاونة؛ ئي ــال، وســيما،  الق  بويرغنت

 أمـــور، وبنونـــة؛ والقاضـــي -وتومكـــا، وأبراهـــام، وكيـــث، وســـيبولفيدا 
  اخلاص فوكاس؛

، أوادا أرانغـــــورين، و- راجنيفـــــا، وشــــي، وكورومـــــا، وبــــارا   القــــضاة  :املعارضون  
   اخلاص كريتشا؛ والقاضيوسكوتنيكوف؛ 

  صوات، بأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل مخسة أ  )٢(  
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 الـدفع االبتـدائي األول املقـدم مـن مجهوريـة صـربيا مـن حيـث عالقتـه                    ترفض    
 للمحكمة مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبـادة           باالختصاص املوضوعي 

  اجلماعية واملعاقبة عليها بالنظر يف الطلب املقدم من مجهورية كرواتيا؛ 
 بويرغنتـــال، وأوادا، القـــضاة اخلـــصاونة؛ سةنائـــب الرئيـــ هـــيغرت؛ الرئيـــسة  :املؤيدون  

ــيبولفيدا    ــث، وسـ ــام، وكيـ ــا، وأبراهـ ــيما، وتومكـ ــة،  -وسـ ــور، وبنونـ  أمـ
   فوكاس؛ اخلاص والقاضيوسكوتنيكوف؛ 

 والقاضـي اخلـاص    أرانغـورين؛ - راجنيفا، وشي، وكورومـا، وبـارا       القضاة :املعارضون  
  كريتشا؛ 

  ،بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة  )٣(  
 فـإن احملكمـة تتمتـع    ،املنطـوق لبنـد مـن    مـن هـذا ا  ٤ أنه مبوجب الفقرة   يتقض    

  باالختصاص يف النظر يف طلب مجهورية كرواتيا؛
ــسة  :املؤيدون   ــيغرت؛ الرئي ــسة  ه ــب الرئي ــضاة اخلــصاونة؛ نائ ــال، وســيما،  الق  بويرغنت

 والقاضـــي أمـــور، وبنونـــة؛ -وتومكـــا، وأبراهـــام، وكيـــث، وســـيبولفيدا 
   فوكاس؛ اخلاص

، أوادا أرانغـــــورين، و- راجنيفـــــا، وشــــي، وكورومـــــا، وبــــارا   القــــضاة  :ملعارضونا  
   كريتشا؛  اخلاصوالقاضيوسكوتنيكوف؛ 

  بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل ستة أصوات،  )٤(  
 بــأن الــدفع االبتــدائي الثــاين املقــدم مــن مجهوريــة صــربيا لــيس لــه، يف   تقــضي    

  ؛يظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصر
الرئيــسة هــيغرت؛ نائــب الرئيــسة اخلــصاونة؛ القــضاة راجنيفــا، وبويرغنتــال،     :يدوناملؤ  

ــيبولفيدا     ــام، وكيـــث، وسـ ــيما، وأبراهـ ــور، وبنونـــة؛ -وأوادا، وسـ  - أمـ
  والقاضي اخلاص فوكاس؛ 

  أرانغـورين، وتومكـا، وسـكوتنيكوف؛      -القضاة شـي، وكورومـا، وبـارا         :املعارضون  
  والقاضي اخلاص كريتشا؛

  
  بأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل مخسة أصوات،   )٥(  
  .  الدفع االبتدائي الثالث املقدم من مجهورية صربياترفض    
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الرئيــسة هــيغرت؛ نائــب الرئيــسة اخلــصاونة؛ القــضاة راجنيفــا، وبويرغنتــال،     :املؤيدون  
 أمور، وبنونـة؛    -، وسيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا       أواداو

  وكاس؛ والقاضي اخلاص ف
 أرانغـورين، وسـكوتنيكوف؛ والقاضـي       -القضاة شي، وكورومـا، وبـارا        :املعارضون  

  .اخلاص كريتشا
 القـضاة راجنيفـا، وشـي،       ذيَّـل كـم بـرأي مـستقل؛ و      احل نائب الرئيـسة اخلـصاونة       ذيَّل و - ١٢٢

  احلكـم  أوادا القاضـيان راجنيفـا و     ذيَّـل  أرانغورين احلكـم بـإعالن مـشترك؛ و        -وكوروما، وبارا   
 القاضـي بنونـة    ذيَّـل  القاضيان تومكا وأبراهـام احلكـم بـرأيني مـستقلني؛ و           ذيَّلبرأيني خمالفني؛ و  
 القاضــي اخلــاص ذيَّــل القاضــي ســكوتنيكوف احلكــم بــرأي خمــالف؛ و ذيَّــلاحلكــم بــإعالن؛ و

  . القاضي اخلاص كريتشا احلكم برأي خمالفذيَّلفوكاس احلكم برأي مستقل؛ و
 / آذار٢٢، حـدد رئـيس احملكمـة تـاريخ     ٢٠٠٩ينـاير  /انون الثاين  ك ٢٠ وبأمر مؤرخ    - ١٢٣

  . أجال إليداع صربيا ملذكرهتا املضادة٢٠١٠مارس 
  

  )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري   ‐  ٥  
ــسمرب / كــانون األول٦ يف - ١٢٤ ــة دعــوى ضــد     ٢٠٠١دي ــا إلقام ــدمت نيكــاراغوا طلب ، ق

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- ١٢٥
أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا وســان أنــدريس       ... أوال،     

 كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر املنخفـضة التابعـة هلـا، وأهنـا تـشمل كـذلك اجلـزر              وسانتا
  ؛)ما ميكن متلكهابقدر (املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانّيا وكويتاسوينيو 

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

واملنطقة االقتصادية اخلالـصة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   
ملبادئ اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت تقـر القواعـد العامـة للقـانون الـدويل بأهنـا              

  .تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد
تفظ حبق املطالبة بتعويض عـن عناصـر اإلثـراء          حت” وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنا       - ١٢٦
 املترتبـة علـى حيـازة كولومبيـا جلـزر سـان أنـدريس وبروفيدنـسيا، وكـذلك علـى اجلـزر                       اجلائر
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. ‘‘شرعيالـــلكيـــة امل، يف غيـــاب حـــق ٨٢املنخفـــضة واملـــساحات البحريـــة إىل خـــط الطـــول 
دخل يف أنـشطة سـفن      حبـق املطالبـة بـالتعويض عـن التـ         ’’وذكرت نيكـاراغوا أهنـا حتـتفظ أيـضا          

  . “الصيد النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها
 وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق               - ١٢٧

بوغوتا، الذي يعد كل من نيكاراغوا وكولومبيـا طرفـا فيـه، وكـذلك بـإعالين الـدولتني الـذي                    
  .  للمحكمةةربيجلالوالية امبقتضامها اعترفتا ب

أبريــل / نيــسان٢٨، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٢٦ وبــأمر مــؤرخ - ١٢٨
 أجــال إليــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠٠٣

  .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملدد. كولومبيا ملذكرهتا املضادة
ت حكومـــات هنـــدوراس وجامايكـــا وشـــيلي وبـــريو وإكـــوادور وفرتويـــال        وطلبـــ- ١٢٩

 من الئحـة  ٥٣ من املادة    ١نسخا من املذكرات والوثائق املرفقة، مبقتضى الفقرة        وكوستاريكا  
ــة ــة لتلــ    . احملكم ــنفس احلكــم، اســتجابت احملكم ــن   وعمــال ب ــد أن تأكــدت م ــات، بع ك الطلب

  .الطرفني آراء
 أودعــت كولومبيــا دفوعهــا االبتدائيــة بــشأن اختــصاص ،٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢١ ويف - ١٣٠

  . من الئحة احملكمة٧٩ من املادة ١احملكمة، يف غضون األجل احملدد مبوجب الفقرة 
ــسمرب / كــانون األول١٣ ويف - ١٣١ ــا حيــث قــضت    ٢٠٠٧دي ــة حكمه ، أصــدرت احملكم

يت يتنــازع عليهــا مبقبوليــة طلــب نيكــاراغوا مــن حيــث عالقتــه بالــسيادة علــى املعــامل البحريــة الــ
الطرفان خبالف جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينـا، وفيمـا يتعلـق بتعـيني احلـدود                 

  . البحرية بني الطرفني
ــؤرخ  - ١٣٢ ــأمر م ــر /شــباط١١ وب ــاريخ    ٢٠٠٨فرباي ــة ت ــيس احملكم ــشرين ١١، حــدد رئ  ت
دعـت املـذكرة املـضادة      وقـد أُو  .  أجال إليداع كولومبيا ملـذكرهتا املـضادة       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .يف األجل احملدد
، أصــــدرت احملكمــــة توجيهــــا ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول١٨ وبــــأمر مــــؤرخ - ١٣٣

 أيلــول ١٨لنيكــاراغوا بتقــدمي مــذكرة جوابيــة ولكولومبيــا بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة، وحــددت   
جـال   أ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ١٨  أجـال إليـداع نيكـاراغوا ملـذكرهتا اخلطيـة و     ٢٠٠٩سـبتمرب  

  . إليداع كولومبيا ملذكرهتا اخلطية
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  )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا   ‐  ٦  
، أودعـت الكونغـو طلبـا أقامـت بـه دعـوى ضـد        ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول٩ يف   - ١٣٤

ــضائي         ــسلطات الق ــيت اختــذهتا ال ــضائية ال ــة الق ــق واملالحق ــدابري التحقي ــاء ت ــسا ملتمــسة إلغ ة فرن
الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت هبـا مجعيـات               
عدة ضد رئيس مجهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، ووزيـر داخليـة الكونغـو، بيـار أوبـا،                  

.  دابـريا، املفـتش العـام للقـوات املـسلحة الكونغوليـة            ريوبالفريـق أول نـ    وأفراد آخرين مبن فـيهم      
ــق يف احملكمــة       كمــا  ــصل بتلــك اإلجــراءات، أصــدر قاضــي التحقي ــه، فيمــا يت ذكــر الطلــب أن

  .االبتدائية ملو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدا
بتخويلـها لنفـسها اختـصاصا عامليـا يف املـسائل اجلنائيـة             ’’ وادعت الكونغـو أن فرنـسا        - ١٣٥

ليـة دولـة أجنبيـة عـن جـرائم زعـم أنـه ارتكبـها يف                 وانتحاهلا سلطة مالحقة وحماكمة وزيـر داخ      
املبــدأ القاضــي بأنــه ’’ انتــهكت ،‘‘إطــار ممارســته لــسلطاته املتعلقــة حبفــظ النظــام العــام يف بلــده

ــة أخــرى،     ال ــة أن متــارس ســلطتها يف إقلــيم دول ــدأ املــساواة يف  (...) جيــوز ألي دول ــا ملب خرق
 ادعـت الكونغـو بـأن فرنـسا بإصـدارها ألمـر             كمـا . ‘‘السيادة بني مجيع أعـضاء األمـم املتحـدة        

يوجه تعليمـات إىل ضـباط الـشرطة بـالتحقيق مـع رئـيس مجهوريـة الكونغـو بـصفته شـاهدا يف                       
احلــصانة اجلنائيــة لــرئيس دولــة أجنبيــة، وهــي قاعــدة عرفيــة دوليــة أقرهــا    ’’القــضية، انتــهكت 

  .‘‘اجتهاد احملكمة
عى إىل أن تقــيم اختــصاص احملكمــة، عمــال  وأشــارت الكونغــو يف طلبــها، إىل أهنــا تــس- ١٣٦

على موافقة اجلمهورية الفرنـسية، الـيت سـتبديها         ’’ من الئحة احملكمة،     ٣٨ من املادة    ٥بالفقرة  
آخـر  ومل يتخـذ أي إجـراء   فرنسا  ووفقا هلذا احلكم، أحيل طلب الكونغو إىل حكومة         . ‘‘قطعا

  . يف الدعوى يف تلك املرحلة
أبريـل  / نيـسان  ١١ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف         ٢٠٠٣أبريل  /يسان ن ٨ ويف رسالة مؤرخة     - ١٣٧

 مـن   ٥تقبل اختصاص احملكمة بالنظر يف الطلب عمال بـالفقرة          ’’، صرحت فرنسا بأهنا     ٢٠٠٣
وقـــد أتاحـــت هـــذه املوافقـــة إدراج القـــضية يف جـــدول احملكمـــة والـــشروع يف  . ‘‘٣٨املـــادة 

لـى اختـصاص احملكمـة يقتـصر حـصرا          وأضافت فرنـسا يف رسـالتها أن موافقتـها ع         . اإلجراءات
 مــن معاهــدة التعــاون الــيت  ٢املــادة ’’وأن ‘‘ الطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــو ’’علــى 

ــاير / كــانون الثــاين١يف الــشعبية وقعتــها اجلمهوريــة الفرنــسية ومجهوريــة الكونغــو    ، ١٩٧٤ين
  .‘‘ يف هذه القضيةواليت تشري إليها الكونغو يف طلبها، ال تشكل أساسا الختصاص احملكمة

يلـتمس إصـدار أمـر بـالوقف        ’’ وأرفق طلب الكونغـو بطلـب لإلشـارة بتـدبري حتفظـي              - ١٣٨
  .‘‘الفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو
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 / نيـسان ٢٩ و ٢٨يف   وعقدت جلـسات علنيـة بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدبري حتفظـي           - ١٣٩
ــران١٧مــر املــؤرخ األويف . ٢٠٠٣أبريــل  ــه / حزي ، أعلنــت احملكمــة أن الظــروف  ٢٠٠٣يوني
 مـن  ٤١تبدو هلا يف الوقت الراهن، ال تستلزم يف حد ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجـب املـادة           كما

  .النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية
األمـر   مبوجـب    ين احملدد ألجلني وأودعت مذكرة الكونغو ومذكرة فرنسا املضادة يف ا        - ١٤٠

  .٢٠٠٣يوليه / متوز١١املؤرخ 
ــأمر مــؤرخ - ١٤١ ــران١٧ وب ــه / حزي ، أذنــت احملكمــة للكونغــو بتقــدمي مــذكرة   ٢٠٠٤يوني

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

 أجــال إليــداع ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١١إيــداع املــذكرة اجلوابيــة، حــدد رئــيس احملكمــة تــاريخ   
 أجــال لتقــدمي فرنــسا ملــذكرهتا ٢٠٠٨أغــسطس / آب١١الكونغــو ملــذكرهتا اجلوابيــة، وتــاريخ 

وبـذلك تكـون القـضية جـاهزة لعقـد          . وقـد أودعـت املـذكرتان يف األجلـني احملـددين          . التعقيبية
   .جلسات بشأهنا

  )رومانيا ضد أوكرانيا(قضية تعيني احلدود البحرية يف البحر األسود    -  ٧  
أودعــت رومانيــا طلبــا تقــيم مبوجبــه دعــوى ضــد       ، ٢٠٠٤ســبتمرب  / أيلــول١٦يف  - ١٤٢

إقامــة خــط حــدود حبــري وحيــد بــني الــدولتني يف البحــر  ”أوكرانيــا فيمــا يتعلــق بــرتاع بــشأن  
انظــر . (“لكــل منــهماملنطقــة االقتــصادية اخلالــصة وامث ترســيم اجلــرف القــاري األســود، ومــن 

  )٢٠٠٥-٢٠٠٤التقرير السنوي، 
 مبوجــب يناحملــدداألجلــني  وأودعــت مــذكرة رومانيــا ومــذكرة أوكرانيــا املــضادة يف  - ١٤٣

، ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠وبــأمر مــؤرخ . ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩األمــر املــؤرخ 
 وحـددت   ،ة جوابيـة، وألوكرانيـا بإيـداع مـذكرة تعقيبيـة          أذنت احملكمة لرومانيا بإيداع مـذكر     

 أجلـني إليـداع هـاتني       ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٥  و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢تارخيي  
وبـــأمر مـــؤرخ . جـــل احملـــددوأودعـــت رومانيـــا مـــذكرهتا اجلوابيـــة يف غـــضون األ. املـــذكرتني

ــران ٨ ــه /حزيـ ــا ملـــ  ٢٠٠٧يونيـ ــداع أوكرانيـ ــل إيـ ــة أجـ ــة إتهذكر، مـــددت احملكمـ ىل ا التعقيبيـ
  .وأودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد. ٢٠٠٧يوليه /متوز ٦

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩ إىل ٢وعقدت جلسات علنية يف الفترة من   - ١٤٤
، أصــدرت احملكمــة حكمهــا الــذي تــنص فقــرة منطوقــه  ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٣ ويف - ١٤٥

  :على ما يلي
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  وهلذه األسباب،    
  إن احملكمة،ف    
  باإلمجاع،    
ــه تقــرر     ــا  أن ــه بــني الطــرفني يف  ، علــى النحــو امل١مــن النقطــة انطالق تفــق علي

، يتبـع خـط احلـد البحـري         ٢٠٠٣لعام  الدولتني   من معاهدة نظام احلدود بني       ١ املادة
حدود اجلرف القاري واملنطقتني االقتـصاديتني اخلالـصتني لرومانيـا          يعني  الوحيد الذي   

لبحر اإلقليمـي   يف ا ميال حبريا    ١٢املمتد على طول    قوس  اليف البحر األسود    وأوكرانيا  
مشـاال   ’’º 03’18.5 45 .اإلحـداثيتني عنـد   (٢جزيرة الثعابني إىل النقطـة  حول ألوكرانيا 

ن سـواحل  عـ تـساوي البعـد   املط اخلـ مـع  القـوس  يتقـاطع  حيث  ) شرقاº 09’24.6 30و 
اخلــط املتــساوي  وديط احلـد اخلــ، يتبـع  ٢قطــة ومــن الن. املتجـاورة رومانيـا وأوكرانيــا  

 "º 58' 37.3 30  مشـاال و ''º 46' 38.7 44اإلحــــداثيتيـــــن  عنـد   (٣النقطــــــة  إىل البعـــــد 
 ”º 10’ 27.7 31 مشـاال و ”º 44’ 13.4 44اإلحداثيتـــــــني  عنـد   (٤والنقطـــــــــة  ) شرقـــا 
 '24 31 مشـاال و "º 02 53.0 44حـداثيتني  اإلعنـد   (٥إىل النقطـة  إىل أن يـصل  ) شـرقا 

ساوي املنـ ط  اخل، يتواصل خط احلد البحري على امتداد        ٥ومن النقطة   ).  شرقا "35.0
وب انطالقـا مـن مسـت       ــــ رومانيـا وأوكرانيـا يف اجتـاه اجلن       لالـشواطئ املقابلـة     عـن   البعد  

ر فيهـا حقـوق   تتـأث قـد   إىل أن يصل إىل املنطقة اليت "º 23' 54.5 185جيوديسي مقياسه 
  .دول ثالثة

  
  )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(الرتاع املتعلق حبقوق املالحة واحلقوق املتصلة هبا   -  ٨  

أودعـــت كوســـتاريكا طلبــا تقـــيم بـــه دعـــوى ضـــد  ، ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلــول ٢٩ يف - ١٤٦
هبـا علـى هنـر سـان       املتـصلة   نيكاراغوا بشأن نزاع يتعلق حبقوق كوسـتاريكا املالحيـة واحلقـوق            

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥انظر التقرير السنوي، (ان خو
 وقد أودعت كوستاريكا مـذكرهتا وأودعـت نيكـاراغوا مـذكرهتا املـضادة يف غـضون                 - ١٤٧

  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اآلجال اليت حددها األمر املؤرخ 
 ١وعمـال بـالفقرة     .  وطلبت حكومة كولومبيا نسخا مـن املـذكرات والوثـائق املرفقـة            - ١٤٨

 مــن الئحـة احملكمــة، قـررت احملكمـة عــدم االسـتجابة لــذلك الطلـب يف الوقــت      ٥٣ادة مـن املـ  
  .الراهن، بعد أن تأكدت من آراء الطرفني وراعت اآلراء اليت أعربا عنها
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كوســتاريكا بتقــدمي ل، أذنــت احملكمــة ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٩ وبــأمر مــؤرخ - ١٤٩
وقـد أودعـت املـذكرتان يف األجلـني         . ا التعقيبيـة  مذكرهتا اجلوابية، ولنيكاراغوا بتقـدمي مـذكرهت      

  .احملددين
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٢ إىل ٢ وعقدت جلسات علنية يف الفترة من - ١٥٠
ة حكمهـــا وفيمـــا يلـــي نـــص فقـــرة  ، أصـــدرت احملكمـــ٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز١٣ ويف - ١٥١
  :احلكم منطوق

  وهلذه األسباب،    
  فإن احملكمة،    
ملالحية لكوستاريكا يف هنر سان خوان مبوجـب        فيما يتعلق باحلقوق ا     )١(    

  :، يف اجلزء الذي تعترب فيه املالحة مشتركة١٨٥٨معاهدة عام 
  باإلمجاع،  )أ(    
ــق يف حريــــة  تقــــرر     ــر ســــان خــــوان     أن لكوســــتاريكا احلــ  املالحــــة يف هنــ

  التجارة؛ ألغراض
  باإلمجاع،   )ب(    
  مل نقل الركاب؛أن حق كوستاريكا يف املالحة ألغراض التجارة يش تقرر    
  باإلمجاع،  )ج(    
  ة يشمل نقل السياح؛تاريكا يف املالحة ألغراض التجار أن حق كوستقرر    
  بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة أصوات،  )د(    
عــرب هنــر ســان خــوان علــى مــنت ســفينة تابعــة  املــسافرين أن األشــخاص  تقــرر    

ملـزمني باحلـصول علـى      لكوستاريكا متـارس حـق كوسـتاريكا يف حريـة املالحـة، غـري               
  تأشريات من نيكاراغوا؛

ال، وأبراهــام، وكيــث،  تــالــرئيس أوادا؛ والقــضاة شــي، وبويرغن  : املؤيــدون    
  ، ويوسف، وغرينوود؛يدادوبنونة، وكانسادو ترين

أمـــــور،  - القـــــضاة كورومـــــا، واخلـــــصاونة، وســـــيبولفيدا   : املعارضـــــون    
  وسكوتنيكوف؛ والقاضي املخصص غيوم؛
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  ع،باإلمجا  )هـ(    
عــرب هنــر ســان خــوان علــى مــنت ســفن تابعــة   املــسافرين  أن األشــخاص تقــرر    

لكوستاريكا متـارس حـق كوسـتاريكا يف حريـة املالحـة، غـري ملـزمني بـشراء بطاقـات                 
  سياحية من نيكاراغوا؛

  بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )و(    
ق يف ممارسـة     أن لسكان الـضفة الكوسـتاريكية مـن هنـر سـان خـوان احلـ                تقرر    

املالحـــة يف النـــهر بـــني اجملتمعـــات احملليـــة املقيمـــة علـــى ضـــفيت النـــهر ألغـــراض تلبيـــة 
  االحتياجات األساسية للحياة اليومية اليت تتطلب سرعة النقل؛

ال، نتـ الرئيس أوادا؛ والقضاة شي، وكورومـا، واخلـصاونة، وبويرغ        : املؤيدون    
، ادو ترينيـداد   وسـكوتنيكوف، وكانـس    وأبراهام، وكيث، وسـيبولفيدا أمـور، وبنونـة،       

  ويوسف، وغرينوود؛
  القاضي املخصص غيوم؛: املعارضون    
  بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل صوتني،  )ز(    
 أن لكوستاريكا حق املالحة يف هنر سان خوان على منت السفن الرمسيـة              تقرر    

ــط، يف    ــس   حــاالت شــريطة اســتخدامها فق ــوفري اخلــدمات األساســية ل كان حمــددة، لت
ــون       ــا تكـ ــهر، حيثمـ ــفيت النـ ــى ضـ ــة علـ ــاطق الواقعـ ــة    املنـ ــرطا لتلبيـ ــل شـ ــرعة النقـ سـ

  السكان؛ احتياجات
ال، بويرغنـ الرئيس أوادا؛ والقـضاة شـي، وكورومـا، واخلـصاونة، و     : املؤيدون    

ــيبولفيدا  يــــــداد، أمــــــور، وبنونــــــة، وكنــــــسادو ترين  - وأبراهــــــام، وكيــــــث، وســــ
  وغرينوود؛ ويوسف،

  وتنيكوف؛ والقاضي املخصص غيوم؛القاضي سك: املعارضون    
  باإلمجاع،  )ح(    
 أنه ليس لكوستاريكا احلق يف ممارسـة املالحـة يف هنـر سـان خـوان علـى                   تقرر    

  .منت سفن تضطلع مبهام الشرطة
  باإلمجاع  )ط(    
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ــرر     ــر ســان خــوان       تق ــيس لكوســتاريكا احلــق يف ممارســة املالحــة يف هن ــه ل  أن
كز احلدود الواقعة على امتداد الـضفة الـيمىن مـن           ألغراض تبادل أفراد الشرطة بني مرا     

إعادة تزويد هـذه املراكـز باملعـدات الرمسيـة، مبـا يف ذلـك األسـلحة               أو ألغراض   النهر،  
  والذخرية املستخدمة يف العمل؛

وفيما يتعلق حبق نيكاراغوا يف تنظيم املالحـة يف هنـر سـان خـوان، يف                )٢(    
  ،اجلزء الذي تعترب فيه املالحة مشتركة

  باإلمجاع،  )أ(    
أن لنيكاراغوا احلق يف أن تطلب من سفن كوستاريكا وركاهبا التوقـف            تقرر    

  ؛عند أول وآخر مركز تابع لنيكاراغوا يف طريقها على طول هنر سان خوان
  باإلمجاع،  )ب(    
أن لنيكــاراغوا احلــق يف أن تطلــب مــن األشــخاص املــسافرين علــى هنــر   تقــرر    

  هم جواز سفر أو بطاقة هوية؛سان خوان أن حيملوا مع
  باإلمجاع،  )ج(    
أن لنيكـــاراغوا احلـــق يف إصـــدار شـــهادات تـــرخيص املغـــادرة لـــسفن    تقـــرر    

كوستاريكا اليت متارس حق كوستاريكا يف حرية املالحـة، لكـن لـيس هلـا احلـق يف أن                   
  تطلب دفع رسوم مقابل إصدار تلك الشهادات؛

  باإلمجاع،  )د(    
احلق يف فرض جـداول زمنيـة للمالحـة علـى الـسفن الـيت               أن لنيكاراغوا    تقرر    

  هنر سان خوان؛تسري يف 
  باإلمجاع،  )هـ(    
ــرر     ــزودة     تقـ ــتاريكا املـ ــفن كوسـ ــن سـ ــق يف أن تطلـــب مـ ــاراغوا احلـ أن لنيكـ

  بصواري أو أبراج أن ترفع علم نيكاراغوا؛
  وفيما يتعلق بصيد الكفاف،  )٣(    
  د،بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل صوت واح    
حــق ســكان الــضفة الكوســتاريكية مــن هنــر ســان   حتتــرم نيكــاراغوا  أن تقــرر    

  تلك الضفة ألغراض الكفاف، باعتباره حقا عرفيا؛األمساك من خوان يف صيد 
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شي، وكورومـا، واخلـصاونة، وبويرغنتـال،       الرئيس أوادا؛ والقضاة    : املؤيدون    
داد، ويوســــف، يــــ، وكيــــث، وبنونــــة، وســــكوتنيكوف، وكانتــــسادو ترينوأبراهــــام

  وغرينوود؛ والقاضي املخصص غيوم؛
   أمور؛- القاضي سيبولفيدا: املعارضون    
ــا الدوليـــة مبوجـــب املعاهـــدة     )٤(     ــاراغوا اللتزاماهتـ وفيمـــا يتعلـــق بامتثـــال نيكـ

١٨٥٨،  
  بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة أصوات،  )أ(    
 إذ  ١٨٥٨اقية عـام    أن نيكاراغوا ال تتصرف وفقا اللتزاماهتا مبوجب اتف        تقرر    

ــة     توجـــب علـــى األشـــخاص املـــسافرين يف هنـــر ســـان خـــوان علـــى مـــنت ســـفن تابعـ
ة املالحـــة احلـــصول علـــى تأشـــريات لكوســـتاريكا متـــارس حـــق كوســـتاريكا يف حريـــ

  نيكاراغوا؛  من
ال، وأبراهــام، وكيــث،  رئيس أوادا؛ والقــضاة شــي، وبويرغنتــ  الــ: املؤيــدون    

  ف وغرينوود؛داد، ويوسيوبنونة، وكانتسادو ترين
 أمـــــور، - القـــــضاة كورومـــــا، واخلـــــصاونة، وســـــيبولفيدا   : املعارضـــــون    

  وسكوتنيكوف؛ والقاضي املخصص غيوم؛
  باإلمجاع،  )ب(    
 إذ ١٨٥٨ أن نيكــاراغوا ال تتــصرف وفقــا اللتزاماهتــا مبوجــب معاهــدة تقــرر    

توجــب علــى األشــخاص الــذين يــسافرون يف هنــر ســان خــوان علــى مــنت ســفن تابعــة  
ــياحية  اريكا متـــارس حـــق كوســـتاريكا يف حريـــ لكوســـت ة املالحـــة شـــراء بطاقـــات سـ

  نيكاراغوا؛ من
  باإلمجاع،  )ج(    
 إذ ١٨٥٨ أن نيكــاراغوا ال تتــصرف وفقــا اللتزاماهتــا مبوجــب معاهــدة تقــرر    

توجب علـى مـشغلي الـسفن الـذين ميارسـون حـق كوسـتاريكا يف حريـة املالحـة أداء                     
  رة؛رسوم مقابل شهادات ترخيص املغاد

  باإلمجاع،  )هـ(    
  . مجيع الطلبات األخرى املقدمة من كوستاريكا ونيكاراغواترفض    
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أمـور وسـكوتنيكوف حكـم احملكمـة بـرأيني مـستقلني؛             -  وذيل القاضـيان سـيبولفيدا     - ١٥٢
  .وذيل القاضي املخصص غيوم احلكم بإعالن

  
  )غواياألرجنتني ضد أورو(قضية طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي   -  ٩  

أودعــت األرجنــتني طلبــا تقــيم بــه دعــوى ضــد أوروغــواي  ، ٢٠٠٦مــايو / أيــار٤ يف - ١٥٣
بــشأن انتــهاكات أوروغــواي املزعومــة اللتزاماهتــا مبوجــب النظــام األساســي لنــهر أوروغــواي، 

النظـام  ’’ويشار إليهـا أدنـاه بــاسم     (١٩٧٥فرباير / شباط٢٦وهي معاهدة وقعتها الدولتان يف   
بغـرض إنـشاء اآلليـة املـشتركة الـضرورية لالنتفـاع األمثـل والرشـيد                ) ‘‘١٩٧٥األساسي لعـام    

  .بذلك اجلزء من النهر الذي يشكل حدودا مشتركة بينهما
ا رخـــصت انفراديـــا ببنـــاء نهمـــت األرجنـــتني يف طلبـــها حكومـــة أوروغـــواي بـــأتهوا - ١٥٤

لإلشـعار والتـشاور   ر أوروغـواي دون أن تتقيـد بـاإلجراءات اإلجباريـة          نهطاحونيت لباب على    
وتــّدعي األرجنــتني أن طــاحونيت اللبــاب    . ١٩٧٥املــسبقني مبوجــب النظــام األساســي لعــام     

املــذكورتني تــشكالن خطــرا حمــدقا بالنــهر وبيئتــه، ومــن شــأهنما أن يفــسدا نوعيــة ميــاه النــهر    
  .ويتسببا لألرجنتني يف ضرر كبري عابر للحدود

 ٦٠تصاص احملكمة، إىل الفقرة األوىل من املـادة          واستندت األرجنتني، يف إقامتها الخ     - ١٥٥
 اليت تنص على أنه جيوز ألي طـرف أن حييـل إىل احملكمـة أي        ١٩٧٥من النظام األساسي لعام     

  .نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق النظام األساسي وتتعذر تسويته باملفاوضات املباشرة
 حتفظيـة التمـست األرجنـتني        وقُدم طلب األرجنـتني مـشفوعا بطلـب لإلشـارة بتـدابري            - ١٥٦

مبقتضاه توجيه أمر إىل أوروغواي بتعليق تراخيص بناء الطاحونتني وكافـة أعمـال البنـاء ريثمـا                 
ــة لنــهر     نهتــصدر احملكمــة قــرارا   ــة املائي ــة وصــون البيئ ــة محاي ــا، والتعــاون مــع األرجنــتني بغي ائي

تعلـق ببنـاء الطـاحونتني    أوروغواي، وكـذا االمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء انفـرادي آخـر فيمـا ي                 
مـن شـأنه أن يفـاقم    ، واإلحجام عن أي إجـراء آخـر         ١٩٧٥يتعارض مع النظام األساسي لعام      

  .جيعل تسويته أكثر استعصاءالرتاع أو 
 / حزيـران ٩ و ٨ وُعقدت جلسات علنية بشأن طلب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يـومي               - ١٥٧
، قـضت احملكمـة بـأن الظـروف كمـا           ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٣ويف األمر املـؤرخ     . ٢٠٠٦يونيه  

 من النظـام األساسـي   ٤١تبدو هلا آنذاك، ال تستلزم يف حد ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة          
  .واإلشارة بتدابري حتفظية

ــاين ٢٩ ويف - ١٥٨ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا لإلشــارة   ٢٠٠٦ن ــدورها طلب ، قــدمت أوروغــواي ب
جـسر  ’’مـن املـواطنني األرجنتينـيني، مبحاصـرة         بتدابري حتفظية بـدعوى قيـام جمموعـات منظمـة           
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، وأن هــذا العمــل يــسبب هلــا أضــرارا   ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠منــذ  ‘‘دويل حيــوي
ويف ختام طلبـها، التمـست      . اء احلصار نهاقتصادية كبرية، وأن األرجنتني مل تتخذ أي إجراء إل        

ملنـع  ...  جراءات املعقولـة واملالئمـة    كافة اإل ’’أوروغواي من احملكمة أن تأمر األرجنتني باختاذ        
وإهناء عرقلة املرور بني أوروغـواي واألرجنـتني، مبـا يف ذلـك إهنـاء حماصـرة اجلـسور أو الطـرق           

عن أي إجراء من شأنه أن يفاقم الـرتاع أو يوسـع نطاقـه أو جيعـل                 ”؛ واالمتناع   ‘‘بني الدولتني 
ن شـــأنه أن ميـــس حبقـــوق أي إجـــراء آخـــر مـــ’’؛ واإلحجـــام عـــن ‘‘تـــسويته أكثـــر استعـــصاء

ديــسمرب / كــانون األول١٩ و ١٨ويف . ‘‘أوروغــواي موضــع الــرتاع املعــروض علــى احملكمــة  
وبــأمر مــؤرخ  . لتــدابري التحفظيــة ، ُعقــدت جلــسات علنيــة بــشأن طلــب اإلشــارة با     ٢٠٠٦

، قضت احملكمة بأن الظروف كما تبـدو هلـا آنـذاك، ال تـستلزم             ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ٢٣
  . من النظام األساسي٤١هتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة يف حد ذا

ــواي مــذكرهتا املــضادة يف غــضون       - ١٥٩ ــذكرهتا وأودعــت أوروغ  وأودعــت األرجنــتني م
  .٢٠٠٦يوليه / متوز١٣األجلني احملددين يف األمر املؤرخ 

، أذنـت احملكمـة لألرجنـتني بتقـدمي مـذكرهتا           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٤ وبأمر مؤرخ    - ١٦٠
  .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. وابية، وألوروغواي بتقدمي مذكرهتا التعقيبيةاجل

سـبتمرب إىل  / أيلـول  ١٤يف الفتـرة مـن       وستعقد جلسات علنيـة بـشأن جـوهر الـدعوى            - ١٦١
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢

  ) شيليضدبريو (الرتاع البحري   ‐  ١٠  
، أودعت بـريو طلبـا أقامـت بـه دعـوى ضـد شـيلي           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦يف   - ١٦٢

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    ’’ بريو   صاحل واالعتراف ل  ،)٢(‘‘١٩٢٩يونيه  / حزيران ٣... املعينة عمال مبعاهدة    
 ميــل حبــري مــن ســاحل بــريو، وتعــود بالتــايل إىل بــريو، لكــن شــيلي   ٢٠٠تقــع داخــل مــسافة 

  .‘‘تعتربها جزءا من أعايل البحار
املنــاطق البحريــة الواقعــة بــني شــيلي وبــريو مل يــسبق أن  ’’ وادعــت بــريو يف طلبــها أن - ١٦٣

تعــيني احلــدود وفقــا جيــب أن تبــت احملكمــة يف ’’ وبالتــايل،‘ ‘عينــت حــدودها باتفــاق أو بغــريه
منـذ الثمانينـات، مــا فتئـت تـسعى إىل التفــاوض     ’’وقالـت بـريو إهنــا   . ‘‘للقـانون الـدويل العــريف  

__________ 
ــا وأر     )٢(   /  حزيــران٣يكــا، واملوقعــة يف ليمــا يف  املعاهــدة املربمــة بــني شــيلي وبــريو لتــسوية الــرتاع املتعلــق بتاكن

  .١٩٢٩ يونيه
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رفـضا مـن جانـب شـيلي        مـا كانـت تلقـى       دائمـا    ... هابشأن شىت املسائل املتنازع عليها، لكنـ      
املـستحيل بـذل حمـاوالت أخـرى للتفـاوض،          بـات مـن      هوأكـدت أنـ   . ‘‘للدخول يف مفاوضات  

وزيــر خارجيــة شــيلي إىل وزيــرة  وجههــا  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٠مــذكرة مؤرخــة بــسبب 
  .خارجية بريو

ــايل  - ١٦٤ ــريو بالت ــة بــني     ’’  وطلبــت ب ــاطق البحري أن تقــرر احملكمــة مــسار احلــدود بــني املن
حقــوق ســيادية خالــصة يف ا هلــوأن تقــرر وتعلــن أن بــريو ... الــدولتني وفقــا للقــانون الــدويل  

ــة الواقعــة داخــل حــدود    ــة    ٢٠٠املنطقــة البحري ــل حبــري مــن ســاحلها لكــن خــارج املنطق  مي
  .‘‘االقتصادية اخلالصة لشيلي أو جرفها القاري

ــاق       - ١٦٥ ــثالثني مــن ميث ــة وال ــادة احلادي ــريو بامل ــصاص احملكمــة، اســتظهرت ب ــة اخت  وإلقام
  . فيه دون حتفظالذي تعد كل من الدولتني طرف، ا١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠بوغوتا املؤرخ 

مـــارس / آذار٢٠، حـــددت احملكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١ وبـــأمر مـــؤرخ - ١٦٦
 أجال إليـداع شـيلي ملـذكرهتا    ٢٠١٠مارس/ آذار٩ أجال إليداع بريو ملذكرهتا وتاريخ  ٢٠٠٩
  .وقد أودعت بريو مذكرهتا يف غضون األجل املقرر هلا. املضادة
لبــت حكومتــا كولومبيــا وإكــوادور احلــصول علــى نــسخ مــن املرافعــات والوثــائق   وط- ١٦٧

ووفقا هلذا احلكم وبعد التحقق مـن       .  من الئحة احملكمة   ٥٣ من املادة    ١املرفقة، عمال بالفقرة    
  .آراء الطرفني، وافقت احملكمة على طليب احلكومتني

  ) كولومبياضدإكوادور ( األعشاب اتالرش اجلوي مببيد  ‐  ١١  
 دعوى ضـد كولومبيـا      اتقيم هب عريضة  ، أودعت إكوادور    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١ يف   - ١٦٨

مببيـدات أعـشاب سـامة يف       ] قامـت بـه كولومبيـا     [رش جـوي    ’’بشأن نزاع يتعلق مبا ادعي أنه       
  .‘‘ تلك احلدود وعربهاعندمناطق قرب حدودها مع إكوادور و

ار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل       الرش قد تـسبب فعـال يف أضـر        ’’ وادعت إكوادور أن     - ١٦٩
واحليوانات، وللبيئة الطبيعية علـى اجلانـب اإلكـوادوري مـن احلـدود، ويـشكل خطـرا جـسيما                   

جهــودا ’’كمــا ادعــت أهنــا بــذلت  . ‘‘مــن شــأنه أن يلحــق أضــرارا أخــرى مــع مــرور الوقــت   
ل تلك املفاوضات مل تكلـ    ’’لكن  ‘‘ التبخريعمليات  متكررة ومتواصلة للتفاوض من أجل إهناء       

  .‘‘بالنجاح
   وبناء عليه التمست إكوادور من احملكمة- ١٧٠

  :أن تقرر وتعلن    
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أن كولومبيا قد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل بالتـسبب                 )أ(    
مبيدات أعشاب سامة يف إقليم إكـوادور أو الـسماح بـذلك ممـا تـسبب يف      ترسيب يف  

  أضرار للصحة البشرية واملمتلكات والبيئة؛
ــا أن تعــوض إكــوادور عــن أي خــسارة أو ضــرر      )ب(     وأن علــى كولومبي

ناجم عن أعماهلا غري املشروعة دوليا، أي اسـتخدام مبيـدات األعـشاب، مبـا يف ذلـك                   
  :الرش هبا جوا، وخباصة

وفاة أي شخص أو أشخاص أو اإلضرار بصحتهم بـسبب اسـتخدام              ‘١’    
  مبيدات األعشاب تلك؛

تلكـات أولئـك األشـخاص أو وسـائل         وأي خسارة أو ضرر يلحـق مم        ‘٢’    
  عيشهم أو حقوق اإلنسان الواجبة هلم؛

  والضرر البيئي أو استنفاد املوارد الطبيعية؛  ‘٣’    
وتكاليف الرصد بغرض حتديد وتقييم املخاطر الـيت قـد هتـدد الـصحة         ‘٤’    

سـتخدام كولومبيـا    نتيجـة ال  العامة وحقوق اإلنسان والبيئـة مـستقبال        
  ملبيدات األعشاب؛

  وأي خسارة أو ضرر آخر؛  ‘٥’    
  :وأن على كولومبيا  )ج(    
  أن حتترم سيادة إكوادور وسالمته اإلقليمية؛  ‘١’    
وأن تتخذ فـورا كـل اإلجـراءات الـضرورية ملنـع القيـام، يف أي جـزء                 ‘٢’    

مــن إقليمهــا، باســتخدام أي مبيــدات ســامة لألعــشاب بطريقــة مــن    
  إقليم إكوادور؛ يف تترسب شأهنا أن جتعل تلك املبيدات 

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

 وإلقامة اختصاص احملكمة، اسـتظهرت إكـوادور باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق                  - ١٧١
واسـتندت  . د كـل مـن الـدولتني طرفـا فيـه          ، الـذي تعـ    ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠بوغوتا املؤرخ   

 مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع  ٣٢إكـــوادور أيـــضا إىل املـــادة 
  . ١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
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لتــصدير واســتهالك املخــدرات غـــري    ’’معارضــتها  عريــضتها   وأكــدت إكــوادور يف   - ١٧٢
تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’ملسائل اليت تعرضها على احملكمة لكنها شددت على أن ا    ‘‘ املشروعة

ــا الراميــة إىل القــضاء علــى الزراعــة غــري املــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي
  .‘‘ واآلثار املضرة النامجة عن تلك العمليات يف إكوادور-شخاش اخلو

ــؤرخ  - ١٧٣ أبريــل /سان نيــ٢٩، حــددت احملكمــة تــاريخ   ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣٠ وبــأمر م
ــاريخ    ٢٠٠٩ ــذكرهتا وتـ ــوادور ملـ ــداع إكـ ــال إليـ ــارس/ آذار٢٩ أجـ ــداع  ٢٠١٠مـ ــال إليـ  أجـ

  .وقد أودعت إكوادور مذكرهتا يف غضون األجل املقرر هلا. كولومبيا ملذكرهتا املضادة
 الـصادر يف القـضية املتعلقـة بأبينـا     ٢٠٠٤مـارس  / آذار ٣١طلب تفسري احلكـم املـؤرخ         ‐  ١٢  

  )  الواليات املتحدة األمريكيةضداملكسيك ( آخرين ومواطنني مكسيكيني
، أودعـت املكـسيك طلـب تفـسري احلكـم الـذي أصـدرته             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ يف   - ١٧٤

ــا ومــواطنني مكــسيكيني آخــرين   يف القــضية املتعلقــة ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١احملكمــة يف  بأبين
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨لـــسنويني انظـــر التقريـــرين ا) (املكـــسيك ضـــد الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة(
  ). على التوايل٢٠٠٣/٢٠٠٤ و

شفع طلب التفسري الذي قدمته املكـسيك بطلـب لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة بـدعوى                  وأُ - ١٧٥
محايـة مـصلحتها العليـا املتمثلـة يف محايـة           ما يربرها إذ هتدف إىل      بوضوح  هلا  ’’أن تلك التدابري    

إجراءات االنتـــصاف الـــيت تلتمـــسها األمـــر بـــعلـــى احملكمـــة قـــدرة أرواح مواطنيهـــا وضـــمان 
  .‘‘املكسيك
 ١٦، وبـأمر مـؤرخ      ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٠ و ١٩ وقد عقدت جلـسات علنيـة يف         - ١٧٦
  :، أشارت احملكمة بالتدابري التحفظية التالية٢٠٠٨يوليه /متوز

تتخذ الواليات املتحدة األمريكية كل التدابري الـضرورية لـضمان عـدم إعـدام                  
نيستو مدلني روخـاس، وسـيزار روبرتـو فـيريو رينـا، وروبـن رامـريز                يه إر سالسادة خو 

بــت يف طلــب كاردينــاس، وأومربتــو ليــال غارســيا، وروبرتــو مورينــو رامــوس ريثمــا يُ 
تـتم مراجعـة األحكـام الـصادرة        التفسري املقدم من الواليات املتحدة املكسيكية، مـا مل          

 إىل ١٣٨وفقـا للفقـرات   فيهـا  ظـر  لناإعـادة  و اخلمسة   ني املكسيكي نيهؤالء املواطن حبق  
 يف القضية املتعلقـة  ٢٠٠٤مارس / آذار ٣١ من احلكم الذي أصدرته احملكمة يف        ١٤١

  .) الواليات املتحدة األمريكيةضداملكسيك (بأبينا ومواطنني مكسيكيني آخرين 



A/64/4 
 

49 09-45866 
 

 مـن   ٩٨ مـن املـادة      ٣ وبعد التأكد من آراء الطـرفني، قامـت احملكمـة، عمـال بـالفقرة                - ١٧٧
 أجال إليداع الواليـات املتحـدة ملالحظاهتـا       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ئحتها، بتحديد تاريخ    ال

وقد أودعت املالحظات اخلطية يف غـضون       . اخلطية بشأن طلب التفسري الذي قدمته املكسيك      
  .األجل املقرر هلا

يه إرنيـستو  سـ ، أخطرت املكسيك احملكمـة بإعـدام خو  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٨ ويف   - ١٧٨
.  يف واليـة تكـساس بالواليـات املتحـدة األمريكيـة           ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥س يف   مدلني روخا 

 مـن الئحـة احملكمـة طالبـة أن تتـيح هلـا احملكمـة الفرصـة                  ٩٨ مـن املـادة      ٤وأشارت إىل الفقـرة     
لكي تقدم املزيد من الشروح اخلطية لغرضني أوهلما تنـاول جـوهر طلـب التفـسري بإسـهاب يف                   

ــة املقــرر    تعــديل مــذكرهتا  ”أن تقــدمها الواليــات املتحــدة، وثانيهمــا   ضــوء املالحظــات اخلطي
  . “٢٠٠٨يوليه / متوز١٦حدوث انتهاك لألمر املؤرخ تستند إىل لتشمل مطالبة 

ــول٢ ويف - ١٧٩ ــبتمرب / أيلـ ــدة   ٢٠٠٨سـ ــات املتحـ ــسيك والواليـ ــة للمكـ ، مسحـــت احملكمـ
.  مــن الئحتــها٩٨دة  مــن املــا٤األمريكيــة بتقــدمي املزيــد مــن الــشروح اخلطيــة، عمــال بــالفقرة  

ــبتمرب / أيلـــول١٧وحـــددت احملكمـــة   أجـــال إليـــداع املكـــسيك شـــروحها اخلطيـــة  ٢٠٠٨سـ
وقد أودعـت   .  أجال إليداع الواليات املتحدة هذه الشروح      ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٦ و

  . الشروح املذكورة يف غضون األجل املقرر هلا
كمـة حكمهـا وكـان نـص املنطـوق          ، أصدرت احمل  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٩ ويف   - ١٨٠
  : كالتايل

  وهلذه األسباب،    
  فإن احملكمة،     
  بأغلبية أحد عشر صوتا لصوت واحد،   )١(    
ــ قــضيت       ــات املتحــدة املكــسيكية أهنــا    ب ــدعي الوالي أن املــسائل الــيت ت

ــادة       ــسريا مبوجــب امل ــستلزم تف ــني الطــرفني ي ــزاع ب ــن النظــام  ٦٠موضــع ن  م
 فيهــــا احملكمــــة يف حكمهــــا املــــؤرخ    األساســــي، ليــــست مــــسائل بتــــت   

بأبينـــا ومـــواطنني بـــشأن القـــضية املتعلقـــة  الـــصادر  ٢٠٠٤مـــارس /آذار ٣١
، مبـا يف ذلـك      )املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية    (مكسيكيني آخرين   

ــرة  ــه     )٩( ١٥٣الفقـ ــذي تطلبـ ــسري الـ ــستدعي التفـ ــذلك أن تـ ــن بـ ، وال ميكـ
  الواليات املتحدة املكسيكية؛ 
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ــا،        :ناملؤيدو     ــضاة راجنيف ــسة اخلــصاونة؛ والق ــب الرئي ــيغرت؛ ونائ ــسة ه الرئي
وكورومــا، وبويرغنتــال، وأوادا، وتومكــا، وأبراهــام، وكيــث،     

  وبنونة، وسكوتنيكوف؛
   أمور؛ -القاضي سيبولفيدا : املعارضون    
  باإلمجاع،   )٢(    
أن الواليات املتحدة األمريكية انتهكت االلتزام الواقع عليهـا          ب قضيت      

 الذي يشري باختاذ تـدابري حتفظيـة        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٦مبقتضى األمر املؤرخ    
  يه إرنيستو مدلني روخاس؛سفيما يتعلق بقضية السيد خو

  بأغلبية أحد عشر صوتا لصوت واحد،   )٣(    
ــزم لاللتزامــات الواقعــة علــى     تؤكــد       ــد اســتمرار الطــابع املل  مــن جدي

أبينـا وحتـيط    من حكـم    ) ٩( ١٥٣قرة  الواليات املتحدة األمريكية مبوجب الف    
ــا ــات املتحــدة    علم ــها الوالي ــيت قطعت ــدات ال ــة  بالتعه ــذه  األمريكي ــار ه يف إط

  اإلجراءات؛
ــا،        :املؤيدون     ــضاة راجنيف ــسة اخلــصاونة؛ والق ــب الرئي ــيغرت؛ ونائ ــسة ه الرئي

وكوروما، و بويرغنتـال، وأوادا، وتومكـا، وكيـث، وسـيبولفيدا           
  ف؛  أمور، وبنونة، وسكوتنيكو-

  القاضي أبراهام؛ : املعارضون    
  بأغلبية أحد عشر صوتا لصوت واحد،   )٤(    
، يف ظـل هـذه الظـروف، طلـب الواليـات املتحـدة املكـسيكية           ترفض      

 تكـرار  مأن تأمر احملكمة الواليات املتحدة األمريكية بأن تقـدم ضـمانات بعـد         
  هذا االنتهاك؛ 

ــسة     :املؤيدون     ــب الرئي ــيغرت؛ ونائ ــسة ه ــا،   الرئي ــضاة راجنيف  اخلــصاونة؛ والق
وكورومــا، وبويرغنتــال، وأوادا، وتومكــا، وأبراهــام، وكيــث،     

  وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 
   أمور؛ -القاضي سيبولفيدا : املعارضون    
  بأغلبية أحد عشر صوتا لصوت واحد،   )٥(    
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  .  أية مذكرات أخرى من جانب الواليات املتحدة املكسيكيةترفض      
ــا،      الر  :املؤيدون     ــضاة راجنيف ــسة اخلــصاونة؛ والق ــب الرئي ــيغرت؛ ونائ ــسة ه ئي

وكورومــا، وبويرغنتــال، وأوادا، وتومكــا، وأبراهــام، وكيــث،     
  وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 

  . أمور-القاضي سيبولفيدا : املعارضون    
لــــه القاضــــي ل القاضــــيان كورومــــا وأبراهــــام احلكــــم بــــإعالنني، يف حــــني ذّي وذّيـــ - ١٨١

  .رأي خمالف أمور ب- سيبولفيدا
جورجيــا ضــد (تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري    -  ١٣  

  ) االحتاد الروسي
 دعــوى لــدى احملكمــة ضــد ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٢رفعــت مجهوريــة جورجيــا يف  - ١٨٢

التفاقيـة  ل[خـرق   الـيت متثـل      “حوهلـا مـا   و أراضـي جورجيـا   يف   أعمالـه ” االحتاد الروسي بسبب  
وقـدمت جورجيـا عريـضة       ].١٩٦٥لعـام    ولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري       الد
املنـصوص عليهـا    “تلتمس فيها أيضا كفالة االحترام واحلماية التامني لكـل حـق مـن احلقـوق    ”

  .“جلميع األشخاص املوجودين على إقليم جورجيا” يف االتفاقية

ووكالئــه ، احلكوميــة تــهخــالل أجهزاالحتــاد الروســي، مــن ”ن بــأ جورجيــا تدعــاو - ١٨٣
مـن خـالل    و سـلطة حكوميـة،      ونارسـ مي الـذين ، وغريهم من األشخاص والكيانات      احلكوميني

 بنـاء علـى     الـوكالء الـذين يعملـون      مـن    م وغريهـ  ،خبازيـا وأوسيتيا اجلنوبية   ألقوات االنفصالية   ال
كات خطـرية   ، مـسؤول عـن ارتكـاب انتـها        سـيطرته  و توجيهـه وحتت   تعليمات االحتاد الروسي  

التمييـز العنـصري، مبـا يف ذلـك     مجيـع أشـكال     القـضاء علـى      مبوجب اتفاقية اللتزاماته األساسية   
قـد انتـهك التزاماتـه      ”االحتاد الروسي   أن   جورجيا   ورأت. “منها ٦ و   ٥ و   ٤ و   ٣ و   ٢املواد  

 يف  ،“ من تدخالتـه يف أوسـيتيا اجلنوبيـة وأخبازيـا          منفصلة خالل ثالث مراحل     االتفاقيةمبوجب  
 . ٢٠٠٨أغسطس / إىل آب١٩٩٠  عاممناملمتدة الفترة 

اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة        ب احملكمـة أن تـأمر االحتـاد الروسـي           إىل جورجيا   تطلب - ١٨٤
 . التمييز العنصريمجيع أشكال القضاء على اتفاقية لالمتثال اللتزاماته مبوجب 

 من اتفاقية القـضاء علـى       ٢٢ادة  ىل امل إجورجيا  استندت  اختصاص احملكمة،   وإلثبات   - ١٨٥
 حبقهــا يف االحتجــاج، كأســاس إضــايف  تحتفظــاكمــا أهنــا . مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري 

الـيت  املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا،         ب،  إلثبات االختصاص 
 . جورجيا واالحتاد الروسيتضم بني الدول األطراف فيها 
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 هـا حلفـاظ علـى حق   مؤقتة، هبدف ا  شارة بتدابري   لإلبطلب  عريضتها  جورجيا  وشفعت   - ١٨٦
 األعمـال  مـن ايـة مواطنيهـا     يف مح ”لقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري         امبوجب اتفاقية   

ت يليـشيا امل مـع    باالتفـاق  القـوات املـسلحة الروسـية، الـيت تعمـل            الـيت متارسـها   التمييزية العنيفـة    
  .“األجانبتزقة  واملراالنفصالية

، االحتاد الروسـي  ”، الدفع الوارد يف عريضتها بأن       طلبهاوكررت جورجيا جمددا، يف      - ١٨٧
خبازيـا،  أوسـيتيا اجلنوبيـة و    أالقوات االنفصالية واملرتزقـة يف املنـاطق اجلورجيـة مـن            بالتنسيق مع   

عرقــي ضــد سياســة منهجيــة للتمييــز البــدأ منــذ مطلــع تــسعينيات القــرن العــشرين، مــن تطبيــق  
 . “يف تلك املناطقالقاطنة ماعات غريهم من اجلالسكان اجلورجيني و

ــا تذكــرو - ١٨٨ شــن غــزوا عــسكريا شــامال ضــد   االحتــاد الروســي  ” أن كــذلك جورجي
وســـيتيا أالنفـــصاليني مـــن خمتلـــف األعـــراق يف ل ا دعمـــ٢٠٠٨أغـــسطس /آب ٨ جورجيـــا يف

دى إىل سـقوط مئـات القتلـى املـدنيني،          أقـد   عـسكري   العـدوان   ال”ن هذا   أ و “خبازياأاجلنوبية و 
ورجي نحــدرين مــن أصــل جــسكان املمجيــع الــ املمتلكــات املدنيــة، وتــشريد كــثري مــنتــدمري و

 . “تقريبا يف أوسيتيا اجلنوبية

 وقــف اعالهنــإانــسحاب القــوات املــسلحة اجلورجيــة ورغــم ” هأنــب جورجيــا تادعــو - ١٨٩
 يف أقاليم تتجـاوز حـدود  لعسكرية الروسية طالق النار من جانب واحد، استمرت العمليات ا       إ

ن بـــأ جورجيـــا كـــذلك تادعـــو. “ لـــسيطرة احلكومـــة اجلورجيـــةوختـــضعأوســـيتيا اجلنوبيـــة 
 ال ميكـن  يـضر علـى حنـو    بـالغ اإلحلـاح  استمرار هذه األعمال التمييزية العنيفة يـشكل هتديـدا        ”

التمييــز يــع أشــكال مجالقــضاء علــى مبوجــب اتفاقيــة [بــاحلقوق الــيت تتمتــع هبــا جورجيــا  جــربه
 . “ الرتاع يف هذه القضية، واليت متثل موضوع]العنصري

  : ما يلياحملكمةإىل طلبت جورجيا و - ١٩٠
 امحايـة حقوقهـ   أن تأمر بأقـصى درجـة مـن االسـتعجال بالتـدابري التاليـة، بغيـة                     

 : هذه القضيةوقائع  ريثما يتم البت يف

مجيـع  القـضاء علـى   اتفاقيـة  وجـب  االحتاد الروسي التزاماتـه مب أن ينفذ     )أ(    
 ؛ تنفيذا كامالالتمييز العنصري أشكال 

 ويكــف علــى الفــور عــن القيــام بــأي       االحتــاد الروســي أن يتوقــف  )ب(    
أي إىل ؤدي، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر،  يــأن تــصرف علــى اإلطــالق مــن شــأنه  

جهـزة،  األغريهـا مـن      املـسلحة، أو     هشكل من أشكال التمييز العرقي مـن جانـب قواتـ          
، واألشخاص والكيانات اليت متارس بعـض اختـصاصات الـسلطة احلكوميـة،             الوكالءو
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 اخلاضــعة لتوجيهــه خبازيــا أوســيتيا اجلنوبيــة و أ االنفــصالية يف اتأو مــن خــالل القــو  
 ؛ ا فعلي عليهاسيطرتلقوات الروسية أو ا اليت حتتلهايف األراضي  ، أوتهوسيطر

بـصفة خاصـة، عـن    و، ف علـى الفـور   ويك االحتاد الروسيأن يتوقف   )ج(    
جـورجي،  الواجبة للسكان املنحدرين من أصـل       االنتهاكات التمييزية حلقوق اإلنسان     

القتــل، أعمــال  ضــد املــدنيني واألهــداف املدنيــة، و الــيت يــشنهامبــا يف ذلــك اهلجمــات
واســـعة النــهب  أعمــال ال والتــشريد القــسري، واحلرمــان مــن املــساعدة اإلنــسانية، و      

ــ،النطــاق ــدابري مــن شــأهنا أن   ادمري  وت ــة ت تــؤدي بــصفة دائمــة إىل  ملــدن والقــرى، وأي
ــان ا ــا حرم ــشردين داخلي ــودة  مل ــن حــق الع ــة ومناطق  م ــا، يف أوســيتيا اجلنوبي  املتامخــة ه
الـيت حيتلـها    املتامخة جلورجيا، وأي من األقاليم األخرى هاأخبازيا ومناطق ويف  جلورجيا

 . ا فعلي عليهاسيطريالروسي أو حتاد اال

بعد أن نظر يف خطـورة الوضـع،       ،  رئيس احملكمة قام  ،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥ويف   - ١٩١
ــاء علــى  ــادة  مــن ٤الفقــرة  وبن ــه  مــن الئحــة احملكمــة،  ٧٤امل ــداء عاجــل إىل  بتوجي  الطــرفنين

ه احملكمـة بـشأن طلـب اإلشـارة        تخـذ تـسمح بالتفعيـل املناسـب ألي أمـر قـد ت           طريقـة   بلعمل  ل”
 . “تدابري مؤقتةب

 ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول ١٠ إىل ٨مـــن يف الفتـــرة قـــدت جلـــسات علنيـــة وع - ١٩٢
وأصــدرت . تــدابري مؤقتــةب اإلشــارة بــشأن طلــب نيلطــرفلالســتماع إىل املالحظــات الــشفوية ل
 :  األمر التايل٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٥يف حملكمة ا

  إن احملكمة،    
ا مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة       مـ ا يف االمتثال اللتزاماهت   م بواجبه الطرفني إذ تذكر     

 للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 

 :  بالتدابري املؤقتة التاليةتشري    

 مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية   -ألف     

 خبازيـا واملنـاطق املتامخـة يف جورجيـا،    أوسيتيا اجلنوبية وأ ضمنن،  االطرفيقوم      
  :مبا يلي

ــأ   )١(     ي عمــل مــن أعمــال التمييــز العنــصري ضــد   االمتنــاع عــن القيــام ب
 األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات؛ 
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 أي  الــيت يقــوم هبــا  تمييــز العنــصري ال ة أعمــالرعايــاإلمــساك عــن    )٢(    
  ها؛ أو دعم تلك األعمالالدفاع عن وتنظيم أشخص أو 

بذل قـصارامها، كلمـا وحيثمـا أمكـن ذلـك، لكفالـة احتـرام مـا يلـي                     )٣(    
  ،ز على أساس األصل القومي أو العرقيمتييدون 

 أمن األشخاص؛   ‘١’      

 حـــدود ضـــمن ةقامــ اإلحــق األشـــخاص يف حريــة التنقـــل و    ‘٢’      
 الدولة؛ 

 محاية ممتلكات املشردين والالجئني؛   ‘٣’      

ــذل   )٤(     ــعه  ب ــا يف وس ــدم ضــلوع   ا لمكــل م ــة ع ــسلطات العامــة  كفال ال
 يف أعمـال التمييـز      مهاذا أو نفو  مواملؤسسات العامة اخلاضعة لسيطرهت   

 ؛ العنصري ضد األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات

  مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  -باء     

ــان بتيــسري       ــسانية  يقــوم الطرف ــاملــساعدة اإلن ــة لقــوق احلدعم ل ــسكان الواجب ل
،  مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري        نياحمللــي
  هذه املساعدة؛وضع أي عقبة أماماإلمساك عن و

   مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  -جيم     
 حبقوق الطرف اآلخـر     أن ميس طرف عن القيام بأي عمل من شأنه        ع كل   نميت    

املعـروض  فـاقم الـرتاع     أن ي فيما يتعلق بـأي حكـم قـد تـصدره احملكمـة يف القـضية، أو                 
 عل تسويته أكثر استعصاء؛ جيأو ه، وسع نطاقياحملكمة أو على 

  مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  -دال     

 .حبال امتثاله للتدابري املؤقتة املشار إليها أعالهكل طرف احملكمة  بلغي    

 ة، وبنونـ ، اخلصاونة، والقضاة راجنيفا، وشـي، وكورومـا، وتومكـا   ةنائب الرئيسوقام   - ١٩٣
ــكوتنيكوف  ــذييل وسـ ــة بتـ ــر احملكمـ ــأمـ ــ بـ ــشتركالف رأي خمـ ــه ال. مـ ــوذيلـ خـــصص امل يقاضـ

 . بإعالن غايا
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، تــــاريخ ٢٠٠٨ديــــسمرب /كــــانون األول ٢صــــادر يف  بــــأمر ة،الرئيــــسوحــــددت  - ١٩٤
 إليـداع  أجـال  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢ إليداع مذكرة جورجيـا و   أجال ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢
 . الحتاد الروسيلضادة املذكرة امل

  
ــبتمرب / أيلــــول١٣خ تطبيــــق االتفــــاق املؤقــــت املــــؤر   -  ١٤   مجهوريــــة مقــــدونيا  (١٩٩٥ســ

 )سالفية السابقة ضد اليونانواليوغ

 ةمجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابق     رفعت  ،  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧يف   - ١٩٥
انتـهاك صـارخ اللتزاماهتـا مبوجـب        ”ه بأنـه    تصـف و ضد اليونـان بـسبب مـا         دعوى احملكمة   لدى

 . ١٩٩٥سبتمرب /أيلول ١٣ يف الطرفان هؤقت الذي وقع من االتفاق امل“١١املادة 

ــة ” احملكمــة ة يف عريــضتها إىل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابق تطلبــو - ١٩٦ محاي
مارسـة حقوقهـا كدولـة مـستقلة تعمـل         هلا مب  السماح   كفالةحقوقها مبوجب االتفاق املؤقت، و    
 . “ املنظمات الدولية ذات الصلةالتماس عضوية هاوفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك حق

مــن االتفــاق  ١١ملــادة  مــن ا١دفعــت مقدمــة العريــضة بــأن اليونــان، وفقــا للفقــرة   و - ١٩٧
ترشـح  االعتـراض علـى   بعـدم  ’مبوجـب القـانون الـدويل       تعهدت بواجـب يلزمهـا      قد  ”املؤقت،  

 الدوليـة   اتملنظمـات واملؤسـس   لعـضوية ا   ]مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     [انضمام   أو
ــة الــيت   ــان[تكــون واملتعــددة األطــراف واإلقليمي ــان[ولكــن : فيهــا ا عــضو]اليون حتــتفظ ] اليون

 أشـري إىل  عضوية املـشار إليهـا أعـاله، إذا         ال  أي نوع من أنواع    لنفسها باحلق يف االعتراض على    
 ن يف تلــك املنظمــة أو املؤســسة بــشكل خمتلــف عــ ]مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة [

ألمـم  التـابع ل  جملـس األمـن      الـصادر عـن      )١٩٩٣ (٨١٧قـرار   ال مـن    ٢ الفقـرة    امسها الـوارد يف   
 .“مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة”، أي ‘“املتحدة

 عليهــا قــد بــأن املــدعىعريــضتها مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة يف تــدفع و - ١٩٨
علـى  ،  ٢٠٠٨أبريـل   / يف نيـسان   ، باعتراضـها،  تمبوجب االتفاق املؤق  املقررة   اانتهكت حقوقه 

مجهوريــة تــدفع و. )النــاتو(األطلــسي حلــف مشــال منظمــة  إىلالنــضمام الــذي قدمتــه لطلــب ال
طلبـها  علـى   “اعترضـت ”أن اليونـان  بـ مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، علـى وجـه اخلـصوص،          

 بـني الطـرفني بـشأن       تـسوية اخلـالف   ”ترغـب يف    اليونان  ن  حلف الناتو أل  منظمة  النضمام إىل   ا
 . العضويةصول هذه األخرية على  حل“أساسيمسبق كشرط للمدعية سم الدستوري اال

 بـأال تـسمى، كعـضو يف        التزاماهتا مبوجب االتفاق املؤقت   وفت ب ”ا  هنوتقول املدعية إ   - ١٩٩
ؤكـد  ت، و “‘مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ’األطلسي، إال باسم    حلف مشال   منظمة  
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نـشأ  ذي الـ [ بـاخلالف  -  مباشـرة أو غـري مباشـرة       بصورة -يتعلق  موضوع هذا الرتاع ال      ”نأ
 . “] امسهابشأن اليونان ها وبنيبين

اختـاذ  ب” احملكمـة أن تـأمر اليونـان         إىلمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     طلبت  و - ٢٠٠
 مـن   ١١املـادة    مـن    ١رة  مجيع اخلطوات الالزمـة علـى الفـور لالمتثـال اللتزاماهتـا مبوجـب الفقـ               

 بـصورة التوقف والكف عن االعتراض بأي شكل من األشكال، سـواء           ب” و   “االتفاق املؤقت 
أو أي مـن    /حلـف مشـال األطلـسي و      علـى انـضمام املدعيـة إىل منظمـة          مباشرة أو غري مباشرة،     

] نـان اليو[تكـون   الـيت     األخـرى  ‘املنظمات واملؤسسات الدولية واملتعددة األطراف واإلقليميـة      ’
 . “ فيهاعضوا

ــسابق   واحتجــت  - ٢٠١ ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــاتمجهوري ــة،  ة، إلثب ــصاص احملكم  اخت
جيـوز لكـال الطـرفني عـرض        ” هاليت تنص على أنـ    ،   من االتفاق املؤقت   ٢١ املادة    من ٢الفقرة  ب

 لى حمكمـة العـدل    ع بشأن تفسري أو تنفيذ هذا االتفاق املؤقت         همانزاع ينشأ بين  أي خالف أو    
 . “ منه٥ملادة  من ا١ املشار إليها يف الفقرة اخلالفاتالدولية، فيما عدا 

ــأمر و - ٢٠٢ ــادر يف بــ ــاين ٢٠صــ ــانون الثــ ــاير/ كــ ــددت، ٢٠٠٩ ينــ ــة حــ ــاريخ احملكمــ  تــ
ــوز ٢٠ ــه /متـ ــذكرأجـــال ٢٠٠٩يوليـ ــداع مـ ــة إليـ ــة مقـ ــسابقة  مجهوريـ ــالفية الـ دونيا اليوغوسـ
وقــد . لجمهوريــة اهليلينيــةل ذكرة املــضادةاملــ إليــداع أجــال ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٢٠ و

  . احملدديف غضون األجل ة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقأُودعت مذكرة
  ) إيطالياضدأملانيا ( من الوالية القضائية حصانات الدول  -  ١٥  

 احملكمـة   لـدى  مجهورية أملانيا االحتاديـة      رفعت،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ يف - ٢٠٣
 ...  مــن خــالل ممارســتها القــضائية إيطاليــا”ا، مدعيــة فيهــا بــأن ضــد مجهوريــة إيطاليــدعــوى 

 .“مبوجب القانون الدويلجتاه أملانيا  االتزاماهتزالت تنتهك  انتهكت وما

يف الـسنوات   مـرارا    قامـت    يطاليـة اهليئـات القـضائية اإل    ” عريضتها أن يف  وتذكر أملانيا    - ٢٠٤
وقـد بلـغ    . القـضائية ، مـن الواليـة       دولـة ذات سـيادة     باعتبارهـا  ،تجاهل حـصانة أملانيـا    األخرية ب 

مـارس  /آذار ١١حرجة باحلكم الصادر عن حمكمة الـنقض يف         التطور يف األوضاع مرحلة     هذا  
الوالية القـضائية للنظـر   يطاليا  إلأن  ] احملكمة[ت  ، حيث أعلن  )Ferrini (فرييين يف قضية    ٢٠٠٤

للعمـل  احلـرب العامليـة الثانيـة إىل أملانيـا          خالل  يله  قد مت ترح  أقامها شخص كان     ... يف دعوى 
ُرفـع العديـد مـن الـدعاوى        هـذا احلكـم،     صدور  بعد  و. السخرة يف صناعة األسلحة   على سبيل   

 أشـخاص حلـق هبـم الـضرر أيـضا نتيجـة             جانـب مـن   األخرى لدى احملاكم اإليطالية ضـد أملانيـا         
 يف” يف اآلونة األخـرية   قد أُكد    فرييين ية الصادر يف قض   كموبالنظر إىل أن احل   . “للرتاع املسلح 
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تـشرين   ٢١ صـادر يف     حكم آخـر  يف   و ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٩ الصادرة يف سلسلة من القرارات    
ــوبر /األول ــإن ، “٢٠٠٨أكت ــاف ــالقلق  ” أملاني ــشعر ب ــضايا     ت ــن الق ــات م ــع مئ ــة رف إزاء إمكاني

 . “اإلضافية ضدها

: يطاليـا إأصول أملانية يف    دابري إنفاذ فيما يتعلق ب    وتشري املدعية إىل أنه مت بالفعل اختاذ ت        - ٢٠٥
ركـز  الـيت تـأوي امل    ،   فيغـوين   فـيال  بشأن “رهن عقاري قضائي  ”  يف السجل العقاري   فقد أدرج 
الــيت رفعهــا باإلضــافة إىل الــدعاوى أيــضا، أملانيــا وتــشري . الثقــايفاإليطــايل للتبــادل  - األملــاين

حكـم  ينفذ يف إيطاليا    كي  ن  ون يوناني ومواطن هبا   قامحماوالت  ”إىل  ،  مواطنون إيطاليون ضدها  
عـسكرية أملانيـة خـالل انـسحاهبا يف         بـشأن جمـزرة ارتكبتـها وحـدات          ية يونان صادر عن حمكمة  

 .“١٩٤٤عام 

  :ما يليأن تقرر وتعلن وختتم أملانيا عريضتها بطلبها إىل احملكمة  - ٢٠٦
ــا  )١(   ــسماح ، مــن خــالل  أن إيطالي ــع ال ــة ضــد برف ــا  دعــاوى مدني ــة أملاني  مجهوري

للقـانون اإلنـساين الـدويل أثنـاء          الرايخ األملـاين   اتعلى أساس انتهاك   االحتادية
ــة    ــة الثاني ــول  احلــرب العاملي ــن أيل ــرة م ــبتمرب /يف الفت ــار١٩٤٣س ــايو / إىل أي م

تـرم  حت مل   من حيث أهنا  التزاماهتا مبوجب القانون الدويل     قد انتهكت   ،  ١٩٤٥
 مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة مبوجـب         تتمتـع هبـا   اليت  القضائية  من الوالية   احلصانة  

 القانون الدويل؛ 

ــا  )٢(   ــة إجــراءات عــن طريــق اختــاذ  ، أن إيطالي ــيال ’ضــد جربي املركــز  [‘فيغــوينف
ــاين ــايف  يطــايلإل ا- األمل ــادل الثق ــة األ   ، ]للتب ــا احلكوم ــيال متلكه ــي ف ــة وه ملاني

الـيت  احلـصانة    أيـضا انتـهكت   قـد    حكومية غـري جتاريـة،       ها ألغراض تستخدمو
 القضائية؛  من الوالية أملانياتتمتع هبا 

 علـى   ،يونانيـة الـصادرة عـن حمـاكم        األحكـام أن   إعالنمن خالل   ،  أن إيطاليا   )٣(  
 للتنفيـذ  قابلـة  ،)١(أساس حوادث مماثلة لتلك احملـددة أعـاله يف الطلـب رقـم              

ــا،  ــد يف إيطالي ــهكت ق ــا  احلــصانة جمــددا انت ــع هب ــيت تتمت ــاال ــنأملاني ــة  م  الوالي
 القضائية؛

 : حملكمة أن تقرر وتعلن ما يليإىل امجهورية أملانيا االحتادية وعليه، تطلب   

  دولية؛ ةمسؤوليتتحمل اجلمهورية اإليطالية أن   )٤(  
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أن تتخذ، بالوسائل الـيت ختتارهـا، مجيـع التـدابري           جيب   اجلمهورية اإليطالية أن    )٥(  
ــصادرة     ــرارات ال ــع الق ــل مجي ــة جبع ــضائية    الكفيل ــا وســلطاهتا الق عــن حماكمه
  غري قابلة للتنفيذ؛،ملانيااألخرى، واليت تنتهك احلصانة السيادية أل

أن تتخذ مجيع التدابري الكفيلة بأال تنظـر احملـاكم         جيب   اجلمهورية اإليطالية أن    )٦(  
الوقـائع املبينـة يف     أسـاس   دعاوى قانونية ضد أملانيـا علـى        يف   مستقبالاإليطالية  

  . أعاله١قم طلب رال

تــدابري مؤقتــة وفقــا ب احملكمــة أن تــشري إىلطلــب تاحلق يف أن بــحتــتفظ أملانيــا لنفــسها و - ٢٠٧
جربيـة  يطاليـة لتـدابري     اإليف حالة اختاذ الـسلطات      ” من النظام األساسي للمحكمة،      ٤١للمادة  

تتمتـع حبمايـة    يت  مـن املبـاين الـ     املباين الدبلوماسية وغريهـا     وال سيما   ضد أصول الدولة األملانية،     
 . “ هذه التدابري وفقا للقواعد العامة للقانون الدويلمنخاصة 

 مـن االتفاقيـة األوروبيـة لتـسوية         ١املـادة   بكأساس الختصاص احملكمة، حتـتج أملانيـا        و - ٢٠٨
 يفيطاليـا  إ، الـيت صـدقت عليهـا        ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخة   املنازعات بالوسائل السلمية  

 علـى   املـادة وتـنص هـذه     . ١٩٦١ أبريـل / نيـسان  ١٨ وأملانيـا يف     ١٩٦٠يناير  /كانون الثاين  ٢٩
 : يلي ما

األطراف املتعاقـدة الـسامية مجيـع املنازعـات القانونيـة الدوليـة الـيت قـد              تعرض      
 : املتعلقة مبا يلياملنازعات وال سيما للبت فيها، حمكمة العدل الدولية  على تنشأ بينها

 تفسري املعاهدات؛   )أ(    

 مسائل القانون الدويل؛ أي مسألة من   )ب(    

 اللتــزام انتــهاكاشكل تــ، أن ا، إذا أُثبتــت مــن شــأهنةوجــود أي واقعــ  )ج(    
 دويل؛ 

التـزام  الذي يـتعني تقدميـه للتعـويض عـن انتـهاك             اجلربطبيعة أو مدى      )د(    
  . دويل

عـضاء يف االحتـاد      دولـتني مـن الـدول األ        هذه القضية، رغم أهنا ختص     تؤكد أملانيا أن  و - ٢٠٩
يف لكـسمربغ، ألن   حمكمة العـدل للجماعـات األوروبيـة   ال تندرج ضمن اختصاص األورويب، 
املتعلقـة  عاهـدات  املنـصوص عليهـا يف امل  مـن األحكـام القـضائية      يندرج يف إطـار أي      اخلالف ال   

تـستمر يف   ”،  “دداحملـ اإلطـار   ” ذلـك خارج  ،  لدول األعضاء  ا وتضيف أن . التكامل األورويب ب
 . “لتعامل مع بعضها البعض وفقا لنظام القانون الدويل العاما
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 - اعُتمـد مبناسـبة املـشاورات احلكوميـة األملانيـة         مشترك  وقد ُشفعت العريضة بإعالن      - ٢١٠
، حيـث   ٢٠٠٨ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٨يطاليـة يف     اإل هيستييف مدينة تر  اليت عقدت    اإليطالية
املثـل العليـا للمـصاحلة والتـضامن والتكامـل، الـيت            ان يف   تتفقـ ” ما أهن تنيكل من احلكوم  أعلنت  
عانـاة  املاعترافهـا الكامـل ب  ”أعربت أملانيا عن يف هذا اإلعالن، و. “ةاألوروبيالبنية  قوام  تشكل  

 خـالل احلـرب العامليـة       “ونيطـالي الرجال والنـساء اإل   اليت يعجز عنها الوصف، واليت تعرض هلا        
 حمكمـة العـدل   اللجـوء إىل  أملانيـا قـرار  ل احترامهـا ”عـن  نبـها،  إيطاليـا، مـن جا    وأعربـت   . الثانية

حمكمــة العــدل مــسألة تتعلــق مببــدأ حــصانة الدولــة، وعــن اعتقادهــا أن بــت   الدوليــة للبــت يف 
 . “ توضيح هذه املسألة املعقدةيفحصانة الدولة سيساعد يف مسألة الدولية 

يونيـه  /حزيـران  ٢٣اريخ  ، حـددت احملكمـة تـ      ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٩وبأمر مؤرخ    - ٢١١
 أجـال إليـداع     ٢٠٠٩ديـسمرب   /األول كـانون    ٢٣أجال إليداع مـذكرة أملانيـا وتـاريخ          ٢٠٠٩

 .وقد أُودعت مذكرة أملانيا يف غضون األجل احملدد. يطالياإلضادة املذكرة امل
  

 ) السنغالضدبلجيكا (تسليم اللمجرمني أو لاكمة احملاملسائل املتصلة بااللتزام ب  -  ١٦  

 احملكمــة دعــوى ضــد الــسنغال، لــدىبلجيكــا رفعــت ، ٢٠٠٩فربايــر /شــباط ١٩يف  - ٢١٢
ــزاع    ــسنغال    مملكــة بــني ”علــى أســاس وجــود ن ــال ال ــشأن امتث ــسنغال ب ــة ال بلجيكــا ومجهوري

تــسليمه إىل بلجيكـــا  بأو ”  حــسني حــربي  ، الــرئيس التــشادي الــسابق   “حاكمــة مب االلتزامهــ 
تدابري مؤقتة، من أجل محايـة      بأيضا طلبا لإلشارة    بلجيكا  وقدمت  . “ اجلنائية الدعوىألغراض  
 .  حكم احملكمة يف موضوع الدعوىإىل حني صدورحقوقها 

ــا يف وتؤكــد  - ٢١٣ ــضتهابلجيك ــسنغالعري ــس   ،  مل تتخــذ أن ال ــضاها ال ــيت ق ــرة ال يد يف الفت
 املتكررة حملاكمـة الـرئيس      ا، أي إجراءات بشأن طلباهت    ١٩٩٠ عام   منذحسني حربي يف املنفى     

املنـسوبة إليـه    املوصـوفة  األفعـال  بـسبب  بلجيكـا،  إىلترحيلـه  أو  الـسنغال،   يف   الـسابق    يتشادلا
صـدر  املدعية إىل أن الـسيد حـربي         وتشري. جرائم التعذيب واجلرائم ضد اإلنسانية    يف ذلك    مبا

ــاير /كــانون الثــاين ٢٥ يف هاشــكوى قــدمإثــر ، ٢٠٠٠فربايــر / شــباط٣داكــار يف  يف حبقــه ين
ــ  التــشاديةمعيــةاجل(شــخاص ومنظمــة غــري حكوميــة   ســبعة أ٢٠٠٠ ضحايا القمــع الــسياسي ل
ــسانية،  ”التواطؤ يف اهتــام بــ ، )واجلرميــة  “وحــشيةوأعمــال أعمــال تعــذيب  وجــرائم ضــد اإلن

 دائـرة االهتـام يف حمكمـة االسـتئناف يف داكـار      أنضيف بلجيكـا  وتـ .  اجلربيةاإلقامةووضع قيد  
ــه/ متــوز٤ هــذا االهتــام يف  نقــضت ــة ضــد  ’بعــد أن وجــدت أن  ” ٢٠٠٠ يولي اجلــرائم املرتكب
 . “ القانون اجلنائي السنغايلغري مدرجة يف‘ اإلنسانية



A/64/4
 

09-45866 60 
 

  من أصل تشادي ومـواطنني تـشاديني       ابلجيكيمواطنا  ”شري بلجيكا كذلك إىل أن      وت - ٢١٤
ديــسمرب /كــانون األول ١١ و ٢٠٠٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣٠قــاموا يف الفتــرة املمتــدة بــني 

 القـضائية   اسـلطاهت أن  بلجيكـا إىل    وتـشري   .  حماكم بلجيكيـة   إىلشكاوى مماثلة    بتقدمي   “٢٠٠١
 يف  لتحقيـق لجـراءات   اإلالعديـد مـن     اختاذ    السنغال من،  ٢٠٠١، منذ هناية عام     تاملختصة طلب 

احملـاكم  ، ولكـن     ضـد الـسيد حـربي      ا دولي أمر قبض  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول يف   تصدرأ، و األمر
هـذه   الـسنغال وحسب أقوال املدعية، أحالـت      . بشأنه إجراءأي  اختاذ  ليها  تر أن ع  مل  السنغالية  
يف أن الــسنغال قــررت ضيف بلجيكــا تــو. ٢٠٠٥يف هنايــة عــام  األفريقــي االحتــاد إىلالقــضية 
 نشماليـ ، حبيـث     فيهـا   تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة       ٢٠٠٧فرباير  /شباط

إىل أن ا تــشري  بيــد أهنــ؛“ احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية جــرائم اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم ”
  . السيد حربي إىل احملاكمةتقدميها صعوبات مالية حتول دون ب تذرعت قد ااملدعى عليه

عـن  ، الـسنغال يـشكل تقـاعس     ” ،التعاهـدي لقـانون الـدويل     وفقا ل  بلجيكا أنه    وتذكر - ٢١٥
أعمــال التعــذيب يكــا ملــساءلته عــن إىل بلج  تــسليمهعــدميف حالــة حــربي، . لــسيد ححماكمــة ا

 كــانون ١٠[الــصادرة يف ناهــضة التعــذيب مل] األمــم املتحــدة[تفاقيــة انتــهاكا ال، املنــسوبة إليــه
، ٧مـن املـادة      ١الفقـرة   و،  ٥املـادة   مـن    ٢، وال سـيما الفقـرة       ١٩٨٤ عام   ] من ديسمرب/األول

الــسنغال عــدم قيــام ” ضيف أنتــو. “ منــها٩املــادة  مــن ١الفقــرة و، ٨مــن املــادة  ٢الفقــرة و
املنـسوبة   رائم ضـد اإلنـسانية  اجلـ ملساءلته عن  حربي أو تسليمه إىل بلجيكا       .حاكمة السيد ح  مب

الـيت  اجلـرائم   علـى   عاقبـة   باملانتـهاكا لاللتـزام العـام       ] لقـانون الـدويل العـريف     وفقـا ل  [إليه، يـشكل    
 مـن نـصوص القـانون       يف العديـد  التـزام منـصوص عليـه        وهـو    ، القـانون اإلنـساين الـدويل      تنتهك

 . “وقانون املعاهدات) األفعال املؤسسية للمنظمات الدولية(الثانوي 

 نياإلعالن يف املقــام األول يف عريــضتها بــبلجيكــاحتــتج  اختــصاص احملكمــة، وإلثبــات - ٢١٦
ــرادي ــرفني يف االنفـ ــران١٧ ني املقـــدمني مـــن الطـ ــه/ حزيـ ــا (١٩٥٨ يونيـ ــانون ٢و ) بلجيكـ  كـ

 من النظـام األساسـي      ٣٦املادة   من   ٢ عمال بأحكام الفقرة  ،  )لسنغالا (١٩٨٥ ديسمرب/األول
 .  للمحكمةبالوالية اجلربية، إقرارا منهما للمحكمة

 يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة        طرفـان الـدولتني   ”املدعيـة إىل أن     شري  تـ وعالوة على ذلك،     - ٢١٧
ــذيب   ــضة التعـ ــةملناهـ ــانون األول١٠ املؤرخـ ــسمرب/ كـ ــذ “١٩٨٤ ديـ ــسطسأ/ آب٢١ منـ  غـ

تلـــك  مـــن ٣٠املـــادة وتـــنص ). بلجيكـــا (١٩٩٩ يونيـــه/ حزيـــران٢٥و ) الـــسنغال (١٩٨٦
أي نزاع بني دولتني من الدول األطراف بشأن تفـسري أو تطبيـق             ه جيوز عرض    االتفاقية على أن  

حمكمـة العـدل الدوليـة مـن        علـى    ، عن طريق التفاوض أو التحكـيم      ته تسوي يتسن  مل و ،االتفاقية
اسـتمرت دون   ”أن املفاوضات بني الـدولتني      ببلجيكا  وتدفع  . ني املعنيتني إحدى الدولت جانب  
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 هــذه أنإىل  ٢٠٠٦ يونيــه/ حزيــران٢٠يف قــد خلــصت   وأهنــا “٢٠٠٥جــدوى منــذ عــام   
 يف ت علــى الــسنغال اقترحــاهنــإبلجيكــا، عــالوة علــى ذلــك، وتقــول . ت فــشلاملفاوضــات قــد

علـى  مل جتـب  ” األخـرية  ه هـذ إىل أنتـشري   اللجـوء إىل التحكـيم، و      ٢٠٠٦ يونيـه /حزيران ٢٠
علــى أن تأكيــد اليف حــني أن بلجيكــا قــد دأبــت يف املــذكرات الــشفهية علــى  ... هــذا الطلــب

 . “قائماذا املوضوع ال يزال املتعلق هبرتاع ال

 : حملكمة أن تقرر وتعلن ما يليوتطلب بلجيكا يف هناية عريضتها إىل ا - ٢١٨

بلجيكــا ومجهوريــة الــسنغال  مملكــة  الــرتاع بــني ختــصاص للنظــر يفاالللمحكمــة أن   -  
 حــربي أو تــسليمه إىل بلجيكــا  .قاضــاة الــسيد حمب االلتزامهــالــسنغال بــشأن امتثــال 

   اجلنائية؛ الدعوىألغراض 
  بلجيكا مقبول؛ أن طلب   -  
  األفعـال  بسبب حربي   .رفع دعوى جنائية ضد السيد ح     ملزمة ب مجهورية السنغال   أن    -  

جـرائم  وهـي أفعـال مـن بينـها         بها أو كـان شـريكا أو متواطئـا فيهـا،            املدعى بأنه ارتك  
 تعذيب وجرائم ضد اإلنسانية؛ 

 ، بـأن تـسلمه   حـربي .لـسيد ح ل أن مجهورية السنغال ملزمة، يف حالة عـدم حماكمتـها           -  
 . احملاكم البلجيكيةأمام هذه اجلرائم ملساءلته عن إىل بلجيكا 

بلجيكـا   فيـه    وتوضـح . تدابري مؤقتة ب لإلشارةلب   بط مشفوعةبلجيكا  وكانت عريضة    - ٢١٩
 اجلربيــة يف اإلقامــةقيــد ] يف الوقــت احلاضــر [حــربي . حالــسيد ”يف حــني أن أنــه 

ــه  ... داكــار ــبني فإن ــا   يت ــة أجرهت ــن مقابل ــة  م ــسا الدولي ــة فرن  Radio France (إذاع

International (يــة اجلرباإلقامــة تلغــيأن الــسنغال قــد واد، . مــع رئــيس الــسنغال، ع 
ه يف هـذ  و. تـه  امليزانيـة الـيت تعتربهـا ضـرورية مـن أجـل حماكم             جتد مل إذا للسيد حربي 

 حــربي مغــادرة الــسنغال وجتنــب أيــة .لــسيد حاحلالــة، ســيكون مــن اليــسري بالنــسبة ل
 الـيت تتمتـع     لحقـوق ل جـربه أن يلحق ضررا ال ميكن       ذلك   من شأن و.  قضائية مالحقة
 الــيت جيــب اللتزامــاتلانتــهاكا  وأن يــشكل ... لجيكــا مبوجــب القــانون الــدويلهبــا ب
 . “ السنغال الوفاء هباعلى

 ٢٠٠٩بريـــل أ/نيـــسان ٨ إىل ٦ يف الفتـــرة مـــن علنيـــة جلـــسات اســـتماع وُعقـــدت - ٢٢٠
 قدمتـه  ذيتـدابري مؤقتـة الـ   بلالستماع إىل املالحظـات الـشفوية للطـرفني بـشأن طلـب اإلشـارة           

 . بلجيكا
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التــدابري املؤقتــة ب احملكمــة أن تــشري إىل طلبــت بلجيكــا  جلــسات االســتماع،ويف هنايــة - ٢٢١
 الــسيد إلبقــاءهلــا   املمكنــةمجهوريــة الــسنغال أن تتخــذ مجيــع اخلطــوات ُيطلــب مــن ”: التاليــة

يتم علـى الوجـه الـصحيح تطبيـق      السلطات السنغالية حبيث إشراف ورقابةحسني حربي حتت   
احملكمـة  ت إىل   طلبـ فقـد   الـسنغال،   أما  . “هلا القانون الدويل اليت تطلب بلجيكا االمتثال        قواعد

 . “ بلجيكاهاطلبتاليت ؤقتة املتدابري الرفض ”

تــدابري ب، أصــدرت احملكمــة قرارهــا بــشأن طلــب اإلشــارة  ٢٠٠٩ مــايو/ أيــار٢٨يف و - ٢٢٢
 : ٢٠٠٩مايو / أيار٢٨وفيما يلي نص منطوق األمر الصادر يف .  قدمته بلجيكاذيمؤقتة ال

 هلذه األسباب،   

 كمة،فإن احمل    

  ثالثة عشر صوتا مقابل صوت واحد، بأغلبية    

 يف الوقــت الــراهن ال تــستدعي   حملكمــة املعروضــة علــى ا  أن الظــروفرىتــ    
 . تدابري مؤقتةب األساسي لإلشارة ها من نظام٤١ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

 ،ســـيماواخلـــصاونة، وكرومـــا، والـــرئيس أوادا، والقـــضاة شـــي، : املؤيـــدون    
ــيبولفيداو ــام، وسـ ــة، وســـكوتنيكوف،   - أبراهـ  ؛غرينـــوودويوســـف، وأمـــور، وبنونـ

 كريش؛ و سور انخصصامل يانضاوالق

 . القاضي كانسادو ترينداد: املعارضون    

 يانضــاالقذيلــه و ؛تــصريح مــشترك ب كورومــا ويوســف أمــر احملكمــة يانضــاالقوذيــل  - ٢٢٣
 خمـالف؛ رأي  بـ نـسادو ترينـداد     القاضـي كا  و ؛رأي منفـصل مـشترك    بـ اخلصاونة وسـكوتنيكوف    
 . رأي مستقلبوالقاضي املخصص سور 

 ٢٠١٠يوليــه / متــوز٩يــوم احملكمــة حــددت ، ٢٠٠٩ هيوليــ/متــوز ٩أمــر مــؤرخ ويف  - ٢٢٤
 املـذكرة املـضادة   إليـداع    أجـال  ٢٠١١ يوليـه / متـوز  ١١بلجيكـا و    إليداع مـذكرة مملكـة       أجال

  .جلمهورية السنغال
   ُيبت فيها بعد يف الفترة قيد االستعراضقضايا اإلفتاء اليت مل  - جيم  

مدى اتفاق إعالن االستقالل الصادر مـن جانـب واحـد عـن مؤسـسات احلكـم الـذايت يف                     
  كوسوفو مع القانون الدويل

، وفيــه ٦٣/٣، اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار    ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٨يف  - ٢٢٥
 العـدل الدوليـة وطلبـت إليهـا إصـدار فتـوى             من النظام األساسي حملكمـة     ٦٥أشارت إىل املادة    
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هل يعد إعالن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتـة يف كوسـوفو االسـتقالل             ”: بشأن السؤال التايل  
  “من جانب واحد موافقا للقانون الدويل؟

ــشرين ٩ وأحــال األمــني العــام طلــب إصــدار الفتــوى إىل احملكمــة برســالة مؤرخــة     - ٢٢٦  ت
  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠لدى قلم احملكمة يف  أودعت ٢٠٠٨أكتوبر /األول
األمـم  ”، قـررت احملكمـة أنـه        ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ومبوجب أمر مؤرخ     - ٢٢٧

تقـدمي معلومـات عـن الـسؤال احملـال إىل           بوسعها  أن يكون   ميكن   فيهااملتحدة والدول األعضاء    
 أجـال ميكـن خاللـه       ٢٠٠٩ل  أبريـ / نيـسان  ١٧ يـوم وحـددت   . “احملكمة إلصدار فتـوى بـشأنه     

 أجـال ميكـن     ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٧يـوم   موافاة احملكمة ببيانات خطية عن السؤال املـذكور، و        
تعليقــات خطيــة عــن البيانــات تقــدم خاللــه للــدول واملنظمــات الــيت قــدمت بيانــات خطيــة أن  

  .األخرى
مـن جانـب واحـد    صادر بالنظر إىل أن إعالن االستقالل ال”وقررت احملكمة أيضا أنه   - ٢٢٨
موضـوع  يـشكل   ٢٠٠٨فربايـر  / شباط١٧مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو يف      عن  

اجلهـات  أن يكـون بإمكـان    املمكـن   السؤال احملال إىل احملكمة إلصـدار فتـوى بـشأنه، فإنـه مـن               
، وقـررت بالتـايل أن      “اإلعالن املذكور أعـاله تقـدمي معلومـات عـن هـذا الـسؤال             اليت وضعت   

  .“أعالهاألجلني احملددين  إىل تقدمي مسامهات خطية إىل احملكمة يف غضون اتدعوه”
 وقــد أُودعــت يف غــضون األجــل الــذي حددتــه احملكمــة هلــذا الغــرض بيانــات خطيــة    - ٢٢٩

اجلمهوريــة التــشيكية، وفرنــسا، وقــربص، والــصني،     :  مــن)ورودهــاتــاريخ مرتبــة حــسب  (
ــصر    ــا، والنمــسا، وم ــا، وألباني ــسرا، وروماني ــا، وســلوفاكيا، واالحتــاد الروســي،   وسوي ، وأملاني

ــات        ــة، واململكــة املتحــدة، والوالي ــة الليبي ــة العربي ــدا، ولكــسمربغ، واجلماهريي ــدا، وبولن وفنلن
ــرويج،        ــران اإلســالمية، وإســتونيا، والن ــة إي ــبانيا، ومجهوري ــة، وصــربيا، وإس املتحــدة األمريكي

ــلوفينيا،   ــدا، وسـ ــل  وهولنـ ــان، والربازيـ ــا، واليابـ ــتني،   ، وأوالتفيـ ــدامنرك، واألرجنـ ــدا، والـ يرلنـ
ــا   ــرياليون، وبوليفيـــ ــديف، وســـ ــان، وملـــ ــا يف   . وأذربيجـــ ــا خطيـــ ــال بيانـــ وأودعـــــت فرتويـــ

. ؛ ووافقت احملكمة على إيداع هذا البيان بعـد انقـضاء األجـل احملـدد          ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٤
مؤســسات عــن مــن جانــب واحــد الــصادر عــالن االســتقالل ت اجلهــات الــيت وضــعت إوقامــ

ــه       ا ــذي حددت ــة يف غــضون األجــل ال ــداع مــسامهة خطي ــة يف كوســوفو بإي ــذايت املؤقت حلكــم ال
  .احملكمة
 وأودعت يف غضون األجـل الـذي حددتـه احملكمـة هلـذا الغـرض تعليقـات خطيـة عـن                - ٢٣٠

فرنــسا، والنــرويج، وقــربص، :  مــن، حــسب تــاريخ ورودهــامرتبــة ،البيانــات اخلطيــة األخــرى
انيــا، وهولنــدا، وألبانيــا، وســلوفينيا، وسويــسرا، وبوليفيــا، واململكــة وصــربيا، واألرجنــتني، وأمل
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إعــالن  وقامــت اجلهــات الــيت وضــعت    . املتحــدة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وإســبانيا    
مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة يف كوسـوفو بإيـداع             عن  من جانب واحد    الصادر  االستقالل  

  .مسامهة خطية يف غضون األجل ذاته
مــدى اتفــاق إعــالن االســتقالل  وأعلنــت احملكمــة أن اجللــسات العلنيــة بــشأن مــسألة   - ٢٣١

الصادر من جانب واحد عن مؤسسات احلكم الذايت يف كوسوفو مع أحكـام القـانون الـدويل                 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١سُتستهل يف ) طلب إصدار فتوى(
  

  تعديل التوجيهات اإلجرائية واعتمادها  - دال  
 احملكمــة إطــار االســتعراض اجلــاري إلجــراءات احملكمــة وأســاليب عملــها، نقحــت يف - ٢٣٢

التـــوجيهني اإلجـــرائيني الثالـــث والـــسادس واعتمـــدت توجيهـــا إجرائيـــا جديـــدا هـــو التوجيـــه 
وجيـدر باملالحظـة أن التوجيهـات       . ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠اإلجرائي الثالـث عـشر يف       

تغـيري  ، ال تنطـوي علـى أي        ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين األول  اإلجرائية اليت اعتمدت ألول مرة يف     
  .الئحة احملكمة، بل هي إضافة إليهايف 

ــراف أال        - ٢٣٣ تــذيل ” والتوجيــه اإلجرائــي الثالــث، بــصيغته املعدلــة، يــشترط علــى األط
أن تكـون مـذكراهتا اخلطيـة    ” غـري أنـه حيثهـا أيـضا علـى         “مذكراهتا إال بوثـائق خمتـارة بإحكـام       

ويف التوجيـه اإلجرائـي الـسادس،       . “إلمكان، مبا يتواءم مع العرض الوايف ملواقفها      موجزة قدر ا  
تؤكد احملكمـة مـن جديـد ضـرورة أن تكـون املرافعـات الـشفوية وجيـزة قـدر اإلمكـان وذلـك                 

 من الئحة احملكمة، وتطلـب علـى األخـص إىل األطـراف التركيـز            ٦٠ من املادة    ١وفقا للفقرة   
النقاط اليت أثارهـا طـرٌف يف مرحلـة اإلجـراءات        ”افعات الشفوية على    يف اجلولة األوىل من املر    

اخلطية ومل يتسن للطرف اآلخر حىت حينه تناوهلا بـشكل كـاف، وعلـى النقـاط الـيت يـود كـل                     
ــام حججــه هبــا   ــه   . “طــرف التــشديد عليهــا باختت ــد وهــو التوجي ــه اإلجرائــي اجلدي أمــا التوجي
 الألطراف بشأن سـبل التحقـق مـن وجهـات نظرهـ           اإلجرائي الثالث عشر، فترد فيه إرشادات       

  . من الئحة احملكمة٣١يف املسائل اإلجرائية وفقا للمادة 
 والنـــصوص الكاملـــة للتـــوجيهني اإلجـــرائيني الثالـــث والـــسادس املـــنقحني والتوجيـــه  - ٢٣٤

  : اإلجرائي الثالث عشر اجلديد مستنسخة فيما يلي
  

  التوجيه اإلجرائي الثالث  
بقوة على أن تكون مذكراهتا اخلطيـة مـوجزة قـدر اإلمكـان،             ُتحث األطراف       

  .مبا يتواءم مع العرض الوايف ملواقفها
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فرط حنو اإلكثار من مرفقات املذكرات اخلطيـة واإلطـــالة           امل يلوبالنظر إىل امل      
  .إحكامبوثائـق خمتـارة بإال تذيـل مذكــراهتا أال  على أيضا حتــث األطـراف ،فيها

  
  جرائي السادسالتوجيه اإل  
 مـن الئحتـها والتقيـد       ٦٠ من املادة    ١تشترط احملكمة االلتزام الكامل بالفقرة          

ويف هـذا الـسياق، سـيكون مـن املفيـد           . بدرجة اإلجياز املطلوبـة يف املرافعـات الـشفوية        
ــة األوىل مــن املرافعــات الــشفوية علــى     للغايــة للمحكمــة أن تركــز األطــراف يف اجلول

 طرٌف يف مرحلة اإلجراءات اخلطية ومل يتـسن للطـرف اآلخـر حـىت               النقاط اليت أثارها  
حينه تناوهلا بشكل كاف، وعلى النقاط اليت يود كـل طـرف التـشديد عليهـا باختتـام                  

املقبوليـة، يـتعني     عـدم    وأوعند النظر يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص        . حججه هبا 
  . بالدفوعأن تقتصر املرافعات الشفوية على البيانات املتعلقة

 
  التوجيه اإلجرائي الثالث عشر 
 مــن الئحــة احملكمــة  ٣١ُتفهــم علــى النحــو التــايل اإلشــارة الــواردة يف املــادة       

  : بشأن التحقق من وجهات نظر األطراف يف املسائل اإلجرائية
ــن         -   ــق م ــة أخــرى للتحق ــرئيس ويف ســياق أي عملي ــع ال ــاع األويل م ــد االجتم بع

ــا    ــة، جيــوز لألطــراف إذا    وجهــات نظــر األطــراف فيم ــسائل اإلجرائي ــصل بامل يت
اتفقــت علــى اإلجــراءات الــيت ينبغــي اتباعهــا أن تبلــغ الــرئيس بــذلك يف رســالة     

  .توجهها إليه
وجيوز أيضا، إذا ما اتفقـت األطـراف علـى اإلجـراءات املتبعـة مـستقبال، التحقـق           -  

  .من وجهات نظرها بواسطة التداول بالفيديو أو اهلاتف
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  لسادسالفصل ا
  زيارات احملكمة    

يف الفتــرة قيــد االســتعراض، أجــرى الــسيد بــوين يــايي، رئــيس مجهوريــة بــنن، زيــارة    - ٢٣٥
وكان يف استقبال الرئيس يـايي رئيـسةُ احملكمـة،          . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ة يف   للمحكم

غـيرت إىل   وقـدمت الرئيـسة هي    . القاضية روزالني هيغـيرت، ورئـيس قلـم احملكمـة، فيليـب كـوفرور             
الرئيس يايي القضاة راجنيفا وأبراهام وبنونة الذين كانوا أعضاء الدائرة الـيت نظـرت يف القـضية                 

وقـدم رئـيس قلـم احملكمـة إليـه كبـار املـوظفني يف قلـم                 . )النيجر/بنن(بالرتاع احلدودي   املتعلقة  
جتماع أُجـري مـع   مث شارك الرئيس يايي يف ا   . احملكمة واثنني من رعايا بنن يعمالن يف احملكمة       

  .أعضاء احملكمة احلاضرين وتناول أنشطة حمكمة العدل الدولية
مطعـم  ”عام لألمم املتحدة إفطار عمـل يف        ، أقام األمني ال   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ويف   - ٢٣٦
الـذي  (رئيس كل مـن حمكمـة العـدل الدوليـة           ل بقصر السالم الكائن فيه مقر احملكمة،        “القضاة
واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة واحملكمــة اجلنائيــة   ) مــةه أقــدم قــضاة احملكمثلّــ

  .الدولية واحملكمة اخلاصة لسرياليون واحملكمة اخلاصة للبنان
، زار قــصر الــسالم كــارل الــسادس عــشر غوســتاف،  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٢ويف  - ٢٣٧

نائيــة الدوليـة، ونائــب  ملـك الــسويد، إلجـراء مناقــشة مـع رئــيس احملكمـة، ورئــيس احملكمـة اجل     
. رئيس احملكمة اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، واألمـني العـام حملكمـة التحكـيم الدائمـة              

وكانت هذه زيارة عمل خاصة وقصرية أُدرجت بطلب مـن عاهـل الـسويد يف برنـامج زيارتـه             
لبـارزة يف قـصر     وأعرب امللك عـن رغبتـه يف االلتقـاء بالشخـصيات ا           . الرمسية إىل هولندا آنذاك   

السالم لالستماع إىل إحاطة موجزة عن أنشطة املؤسـسات الـيت ميثلوهنـا وعـن التحـديات الـيت                   
  . تواجهها مؤسساهتم

ــرة قيــد االســتعراض ، يف مقــر احملكمــة إضــافة إىل ذلــك، اســتقبل  - ٢٣٨  رئــيس ،خــالل الفت
 املرموقـة، مـن     عـددا كـبريا مـن الشخـصيات       ه  احملكمة وأعضاؤها ورئيس قلم احملكمة وموظفـو      

بينــهم أعــضاء حكومــات ودبلوماســيون ونــواب برملــانيون ورؤســاء وأعــضاء هيئــات قــضائية     
  .ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى

ئيـسية بـشكل    احملـاكم الوطنيـة واإلقليميـة الر      من التطـورات امللحوظـة تزايـد إعـراب          و - ٢٣٩
واصـلت احملكمـة    و. فكـار واآلراء  إىل احملكمـة لتبـادل األ     متكرر عن رغبتها يف إيفـاد ممـثلني هلـا           

  .التبادل اإللكتروين للمعلومات مع طائفة من احملاكم واهليئات القضائية األخرىأيضا 
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ن كبـار، وبـاحثون وأكـادمييون       ووقام بعدة زيارات قضاة وطنيون ومـسؤولون قـانوني         - ٢٤٠
 حملكمـة رئـيس ا ام وقـ . صـحفيون ورجال قانون وغريهـم مـن ممارسـي مهنـة القـانون، وكـذلك             

  .عروض للعديد من هؤالءأو رئيس قلم احملكمة أو موظفوه بتقدمي أعضاؤها  أو
 ما يقرب مـن     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢١ احملكمة يوم األحد املوافق      توأخريا، استقبل  - ٢٤١

، وهـي مبـادرة ُتنفـذ يف الهـاي     “يوم مفتـوح يف املنظمـات الدوليـة   ”ألف زائر يف إطار مبادرة  
مواطين هولندا وأوساط املغتربني فيهـا باملؤسـسات الكـائن مقرهـا يف تلـك      وهتدف إىل تعريف   

  .وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تشارك فيها احملكمة يف هذا احلدث. املدينة
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  الفصل السابع
  منشورات احملكمة ووثائقها وموقعها على شبكة اإلنترنت    

الـيت حيـق هلـا املثـول أمامهـا،       توزع منـشورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول               - ٢٤٢
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 ــذه   . والت ــة هب ــوزع قائمــة جماني وت
 نـشر   ٢٠٠٩ونيـه   ي/ يف هنايـة شـهر حزيـران       ىوجـر . نكليزيـة والفرنـسية   املنشورات باللغتني اإل  

نسخة منقحة ومستكملة من القائمة، تتضمن مراجـع جديـدة بأرقـام الكتـب املوحـدة الدوليـة               
)ISBN (ذات الثالثة عشر رقما .  

تقـارير  :  وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر ثالث منـها سـنويا هـي         - ٢٤٣
 )Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders(األحكــام والفتــاوى واألوامــر 

ــة، و)وتنــــشر يف كراســــات مــــستقلة وكمجلــــد واحــــد ( ــاببو ) Yearbook (احلوليــ  ليوغرافيــ
)Bibliography(       ووقـت إعـداد هـذا التقريـر، كانـت          .  لألعمال والوثائق ذات الـصلة باحملكمـة

ي  لعـام التقـارير وجملـدات   )Reports 2004( ٢٠٠٤لعـام  التقـارير  اجمللـدات الثالثـة يف جمموعـة    
ــد طبعــت ) Reports 2006 و Reports 2005 (٢٠٠٦  و٢٠٠٥ ــدا  ق ــا جمل ــارير، أم ــام التق  لع
٢٠٠٧) Reports 2007 (  ــهما ــع فهرســ ــرد طبــ ــصدران مبجــ ــد  .فسيــ ــرة قيــ  وطبعــــت يف الفتــ

، يف حـني توضـع اللمـسات    )Yearbook 2005-2006( ٢٠٠٦‐٢٠٠٥فتـرة  حولية االستعراض 
ــرية  ــريت  األخـــــــ ــة فتـــــــ  Yearbook 2006-2007( ٢٠٠٨‐٢٠٠٧  و٢٠٠٧‐٢٠٠٦حلوليـــــــ

ــا ). Yearbook 2007-2008 و ــة  ببأم ــا حمكمــة العــدل الدولي  Bibliography of the( ليوغرافي

International Court of Justice ( فهي قيد اإلعداد٥٤رقم .  
ــدعاوى يف القــضايا        - ٢٤٤ ــة ال ــستندات إقام ــسخا مطبوعــة بلغــتني مل ــضا ن وتعــد احملكمــة أي

وكــذلك طلبــات إصــدار   ) بــات إقامــة الــدعاوى، واالتفاقــات اخلاصــة    طل(املعروضــة عليهــا  
طلبـا واحـدا إلصـدار فتـوى جـرت          وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، تلقـت احملكمـة             . الفتاوى

  . جيري طبعها حاليا إلقامة دعاوىطباعته بالفعل، وأربعة طلبات 
ــهاء إجــرا      - ٢٤٥ ــة يف كــل قــضية بعــد انت ــشر احملكمــة املرافعــات اخلطي ــدعوى يف وتن ءات ال

. )Pleadings, Oral Arguments, Documents (املذكرات واملرافعـات الـشفوية والوثـائق   سلسلة 
النـصوص الكاملـة للمـذكرات اخلطيـة، مبـا يف           يف الوقــــت الــــراهن    وهذه اجمللدات اليت تشمل     

ــة، تتــيح الفرصــة للم     ــة للجلــسات العلني مارســني ذلــك املرفقــات، عــالوة علــى احملاضــر احلرفي
وتوجـد حاليـا عـدة جملـدات مـن        . لالطالع بـشكل واف علـى احلجـج الـيت تقـدمها األطـراف             

  . هذه السلسلة يف مراحل شىت من اإلصدار
 Acts and Documents (النـصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة      سلـسلة وضـمن   - ٢٤٦

concerning the Organization of the Court(   الـصكوك الـيت تـنظم سـري     ، تنـشر احملكمـة أيـضا 



A/64/4 
 

69 09-45866 
 

ــا وممارســاهتا  ــشرت يف  . أعماهل ــد ن ــم   ٢٠٠٧وق ــدة رق ــة اجلدي ــا   ٦ الطبع ــيت اســُتكملت متام  ال
وتتـوافر طبعـة جديـدة مستنـسخة لالئحـة          .  احملكمة اتهومشلت التوجيهات اإلجرائية اليت اعتمد    

. ٢٠٠٠ديــــسمرب / كـــانون األول ٥نكليزيـــة والفرنـــسية، بــــصيغتها املعدلـــة يف    احملكمـــة باإل 
بـدون  (تتوافر ترمجات غري رمسية لالئحة باإلسبانية واألملانية والروسـية والـصينية والعربيـة          كما

  ).٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول٥تعديالت 
ــا عــن شــؤوهنا وقراراهتــا وتــوزع احملكمــة نــشرات صــحفية وملخــصات ل   - ٢٤٧ وقــد . كتيب

 ٢٠٠٦ينــاير /انون الثــاينيف كــ) ‘‘الكتــاب األزرق’’(صــدرت الطبعــة اخلامــسة مــن الكتيــب  
نكليزيــة نــشرت الطبعــات اإلســبانية واإلوقــد . نكليزيــةبلغــيت احملكمــة الــرمسيتني، الفرنــسية واإل

ــية والــصينية والعربيــة والفرنــسية واهلولنديــة لكتيــب املعل       العامــة عــن احملكمــة   ومــاتوالروس
 يزيـة والفرنـسية   نكل بـاللغتني اإل   ٢٠٠٦وباإلضافة إىل ذلـك، صـدر يف        . )“الكتاب األخضر ”(

 The Illustrated Book of the International Court ofكتاب مصور خاص عن احملكمة بعنوان 

Justice.  
وللتعجيل بإتاحـة وثـائق حمكمـة العـدل الدوليـة علـى أوسـع نطـاق وخلفـض تكـاليف                      - ٢٤٨

ة  موقعهـا علــى شــبك مــنسنة  صــيغة ديناميكيـة وحمــ ٢٠٠٧ يف عــام احملكمـة أطلقــت االتـصال،  
  .اإلنترنت بعد جتديده

ونظرا ملا يتسم به املوقع اجلديـد مـن سـهولة يف االسـتعمال وبـرامج حبـث قويـة، فإنـه                     - ٢٤٩
، وكـذلك اجتـهاد     ١٩٤٦ عـام    يتيح االطالع على االجتهاد القـضائي الكامـل للمحكمـة منـذ           

 اخلطيــة ســالفتها، حمكمــة العــدل الــدويل الدائمــة، إىل جانــب الوثــائق الرئيــسية مــن املرافعــات   
 ،ميثاق األمم املتحـدة   ( والنشرات الصحفية، وبعض الوثائق األساسية       يا،والشفوية لشىت القضا  

، واإلعالنـات الـيت تقـر       ) إضـافة إىل توجيهاهتـا اإلجرائيـة       والنظام األساسي للمحكمة والئحتها   
 ،لواليــة للمحكمـة وقائمـة باملعاهـدات واالتفاقـات األخـرى الـيت تتعلـق هبـذه ا        اجلربيـة بالواليـة  

 القـضاة ورئـيس قلـم احملكمـة         وتـراجم  وسـري    ،ومعلومات عامة عـن تـاريخ احملكمـة وإجراءاهتـا         
املوقـع  شمل ويـ . ومعلومات عن تنظيم قلـم احملكمـة وسـري عملـه، وكـذلك قـوائم باملنـشورات            

 الراغبـة  للمجموعـات جدوال زمنيا للمناسبات واجللسات، ومناذج إلكترونية للدخول موجهـة       
كما يتضمن صـفحات تتعلـق باإلعالنـات        . سات أو عروض عن أنشطة احملكمة     يف حضور جل  

 يف املوقــعويتــاح . وأخــريا، أنــشئت قاعــة صــحفية افتراضــية  . عــن الــشواغر وفــرص التــدريب 
ــا الســتخدامها يف         ــة جمان ــل صــور رقمي ــه حتمي ــة، ميكــن مــن خالل ــصور الفوتوغرافي معــرض لل

ا االطــالع علـى مــواد صـوتية ومــصورة مــن   ومــستقبال، سـيتأتى أيــض . األغـراض غــري التجاريـة  
ــرمسيتني  . اجللــسات وتــالوة األحكــام  ونظــرا للنطــاق العــاملي  . واملوقــع متــاح بلغــيت احملكمــة ال

باللغـات الرمسيـة   ُتبذل اجلهود لكفالة االطـالع علـى أكـرب عـدد ممكـن مـن الوثـائق                  للمحكمة،  
  .www.icj-cij.org: وان التايل العنعلى املوقع زيارةوميكن . األربع األخرى لألمم املتحدة
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  الفصل الثامن
  مالية احملكمة    

  طريقة تغطية النفقات  - ألف  
تحمـل األمـم املتحـدة مـصروفات        ت’’ من النظام األساسي للمحكمـة       ٣٣لمادة  وفقا ل  - ٢٥٠

وملــا كانــت ميزانيــة احملكمــة مدرجــة يف  . ‘‘احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة 
مم املتحدة، فـإن الـدول األعـضاء تـشترك يف مـصروفات كـل منـهما بـنفس النـسبة،                     ميزانية األ 
  . األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامةولوفقا جلد
ومبوجب قاعدة مـستقرة، تقيـد املبـالغ املتأتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات                 - ٢٥١

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

  
  إعداد امليزانية  - باء  

تعليمات قلم احملكمة، يقـوم رئـيس قلـم احملكمـة بإعـداد       من ٣٠ إىل ٢٦للمواد  وفقا   - ٢٥٢
 اإلداريــة ويعــرض هــذا املــشروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والــشؤون. مــشروع أويل للميزانيــة

  .التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده
 اعتمــاد مــشروع امليزانيــة، ُيقــدم إىل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة إلدراجــه يف  وبعــد - ٢٥٣

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

  . املتعلقة مبيزانية األمم املتحدةاملقرراتجلسة عامة، وذلك يف إطار 
  

  متويل االعتمادات واحلسابات  - جيم  
. يــضطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبــسؤولية تنفيــذ امليزانيــة، مبــساعدة رئــيس شــعبة املاليــة   - ٢٥٤
 على رئيس القلم كفالة االستخدام الـسليم لألمـوال الـيت صـوِّت علـى اعتمادهـا وعـدم                    ويتعني

ــة     ــادات يف امليزاني ــا اعتم ــيس هل ــات ل ــد نفق ــم . تكب ــرئيس القل ــدخول يف  وحــده احلــق يف  ول ال
ووفقــا لقــرار صــادر عــن  .  أي تفــويض ممكــن للــسلطةعــاة باســم احملكمــة، رهنــا مبراالتزامــات

توصية اللجنة الفرعيـة املعنيـة بالترشـيد، يرسـل رئـيس القلـم كـل ثالثـة          احملكمة، اختذ بناء على     
  .أشهر بيانا باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
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ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسابات احملكمـة             - ٢٥٥
ون التـابعون لألمـم املتحـدة مبراجعـة تلـك احلـسابات       سنويا، ويقوم مراجعو احلسابات الـداخلي     

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

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ميزانية احملكمة لفترة السنتني   -دال   
حــظ القبــول ، يــسر احملكمــة أن تال٢٠٠٩ -٢٠٠٨خبــصوص ميزانيــة فتــرة الــسنتني   - ٢٥٦

ــي لطلب ــشاء اجلزئ ــشأن إن ــدائف  وظــاهتــا ب ــة ف موظــف فوجــود . ةجدي ــان برتب  يف إدارة ٥-ث
الشؤون القانونية قد مكن قلم احملكمة مـن االضـطالع بفعاليـة أكـرب وباملـستوى املطلـوب مـن                    

كمـا منحــت  .  املتعــددة يف دعـم إقامـة العــدل  سؤولياته، مبـ  املقـررة جــالآلاجلـودة ويف غـضون ا  
كتبـة قـضائيني كانـت قـد طلبتـها، ممـا سـهل              لالث وظائف من أصل تسع وظائف       للمحكمة ث 

إىل مـدون مراجـع     /فهـرس  مؤقتة مل  وأخريا، أضيفت وظيفة  . إىل حد ما ممارسة مهامها القضائية     
  .مالك موظفي مكتبة احملكمة

  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ فترة السنتني ميزانية    

  )ليف، بعد إعادة تقدير التكابدوالرات الواليات املتحدة(
  

    الربنامج

    أعضاء احملكمة
 ٤٠٠ ٨٥٢   بدالت لشىت النفقات٠٣١١٠٢٥

 ٩٠٠ ٤٤٠ ٣  املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣

٨٦٣ ٧٠٠  القضاة اخلاصون:  بدل الوظيفة٠٣٩٣٩٠٩  

 ٣٠٠ ٤٢   السفر يف مهام رمسية٢٠٤٢٣٠٢

 ٢٠٠ ٦١٩ ٧  األجور ٠٣٩٣٩٠٢

 ٥٠٠ ٨١٨ ١٢  اجملموع الفرعي

   قلم احملكمة

 ٠٠٠ ٢٠٢ ١٤   الوظائف الثابتة٠١١٠٠٠٠

 ٦٠٠ ٦٩٦ ٢   الوظائف املؤقتة لفترة السنتني٠١٧٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٠٩٤ ٧   التكاليف العامة للموظفني٠٢٠٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٧   بدل التمثيل٠٢١١٠١٤

 ٦٠٠ ٩٧٣ ١   املساعدة املؤقتة لالجتماعات١٢١٠٠٠٠

 ٥٠٠ ٢٢٣   املساعدة املؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠
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    الربنامج

 ٤٠٠ ١٤١  الستشاريون ا١٤١٠٠٠٠

 ٢٠٠ ١٠٣   أجر العمل اإلضايف١٥١٠٠٠٠

 ٨٠٠ ٤٠   السفر الرمسي٢٠٤٢٣٠٢

 ٧٠٠ ٢٠   الضيافة٠٤٥٤٥٠١

 ٣٠٠ ٥٠٣ ٢٦  اجملموع الفرعي

   دعم الربامج

 ٤٠٠ ٢٧٧   الترمجة اخلارجية٣٠٣٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٧١٥   الطباعة٣٠٥٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٣٧٧   خدمات جتهيز البيانات٣٠٧٠٠٠٠

 ٧٠٠ ٤١٣ ٣  صيانة أماكن العمل/تئجار اس٤٠١٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٦١   استئجار األثاث واملعدات٤٠٣٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٢٨٦   االتصاالت٤٠٤٠٠٠٠

 ٨٠٠ ٢٣٤   صيانة األثاث واملعدات٤٠٦٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٢٨   خدمات متنوعة٤٠٩٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٣٠٠   اللوازم واملواد٥٠٠٠٠٠٠

 ٦٠٠ ١٩٦   كتب املكتبة ولوازمها٥٠٣٠٠٠٠

 ٦٠٠ ١٧٧  واملعدات األثاث ٦٠٠٠٠٠٠

 ٤٠٠ ٦٤   اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب٦٠٢٥٠٤١

 ٧٠٠ ٢٣٧   استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب٦٠٢٥٠٤٢

 ٣٠٠ ٤٥   استبدال سيارات احملكمة٦٠٤٠٠٠٠

 ٩٠٠ ٤١٥ ٦  اجملموع الفرعي

 ٧٠٠ ٧٣٧ ٤٥  اجملموع
    

ــال احمل    - ٢٥٧ ــن أعمـ ــات أوىف عـ ــى معلومـ ــصول علـ ــن احلـ ــد   وميكـ ــرة قيـ ــالل الفتـ ــة خـ كمـ
-Yearbook 2008 (٢٠٠٩ ‐٢٠٠٨حوليـــة حمكمـــة العـــدل الدوليـــة للفتـــرة االســـتعراض يف 

  .، اليت ستصدر يف موعد الحق)2009
  

  ،أواداهيساشي ) توقيع(
  رئيس حمكمة العدل الدولية

  
  ٢٠٠٩أغسطس / آب١الهاي، يف 
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  املرفق
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_________  
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 اإلدارات

 رئيس قلم احملكمة

 نائب رئيس قلم احملكمة

 رئيس قلم احملكمة
 رر،مساعد إداري

 ٢-مدس قلم احملكمة،رئي نائب
  أمساعد إداري، ر

  ٤- رئيس الشعبة، ف  شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني
  ر أمساعد إداري، 

   حارس أمن، ر أ٢

 الشعب التقنية

 
  ةالشؤون القانوني

 
  الشؤون اللغوية

 
  شؤون اإلعالم

 
  املالية

 
  املنشورات

  
شعبة الوثائق 
 مكتبة احملكمة

 
  تكنولوجيا
  املعلومات

  
والفهرسةاحملفوظات 

  والتوزيع

  
جتهيز النصوص 
  واالستنساخ

ــانوينرئــيس إدارة، أمــني ق
  ١-رئيسي، مد

  ٥-أمني أول، ف ٢
  ٤-فأمني،  ٢
  ٣-موظف قانوين، ف ٣

  أ مساعد إداري، ر

رئــــــيس إدارة، أمــــــني أول،
  ٥-ف
مراجــع،/متــرجم، حتريــري ٤
  ٤-ف

  :وظائف لفترة السنتني
 ٤- فحتريري،  مترجم٣
 ٣- ف، حتريري مترجم٩

  أ مساعد إداري، ر

، أولرئــــيس إدارة، أمــــني
  ٥-ف

موظـــف شـــؤون اإلعـــالم،
  ٣-ف

ــالم  ــاونموظــــف إعــ ، معــ
  ٢-ف

وظائـــــــــــــــــــــف فتـــــــــرة
  :السنتني

  أ مساعد إداري، ر

 كتبة القضاة كتبة قضائيون مساعد خاص للرئيس
ــرئيس، ــساعد خـــاص للـ مـ

  ٣-ف
 كتبة قـضائيون،   ٨
  ٢-ف

  كاتب أقدم، ر أ١٥

ــشعبة، ــيس الـــــ رئـــــ
   ٤-ف

ــايل موظـــــــــف مـــــــ
  ٢-معاون، ف

مـــايل أقـــدم،كاتـــب 
  أ ر

كاتـــــــب لـــــــشؤون
   أاملشتريات، ر

ـــب   كاتــــــــــــــــــــ
إدخــــــــــــــــــــــال
/البيانـــــــــــــــــات 

  أ الطلبات، ر

بة،رئـــــــيس الـــــــشع
  ٤-ف

،مـصحح  /معد نسخ 
  ٣-ف

معــــــــــاون معــــــــــد
مـــــــصحح،/نـــــــسخ

  ٢-ف

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
   ٤-ف

أمــني مكتبــة معــاون،
  ٢-ف

كاتـــــــب لـــــــشؤون
  أ املكتبات، ر

كاتــــــــــب قاعــــــــــة
  أ مطالعة، ر

ــيف كاتـــــــب أرشـــــ
  ومراجع، ر أ

وظائــــــــــــــف لفتــرة
  :السنتني

ــرس مـــــــدون/مفهـــــ
  أ ر مراجع،

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة،
  ٤-ف

مـــــدير قواعـــــد/مـــــربمج
  ٢- فبيانات،

  أ مدير نظم، ر
مـــشرف علـــى الـــشبكة،

  أ ر
،اختــــــــصاصي دعـــــــــم 
  تطبيقات حاسوبية، ر أ

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة، 
  ٣-ف

ــساعد لــــــــــشؤون مــــــــ
  احملفوظات، ر ر

  أ مفهرس، ر
ــب ــشؤونكاتـــــــــ  لـــــــــ

  احملفوظات، ر أ
  أ كاتب توزيع، ر

 ٣-رئيس الشعبة، ف
نائـــب/مـــشرف نظـــم

  أ ، ر الشعبةرئيس
مـــــــــساعد جتهيــــــــــز

  أ النصوص، ر
 مــــساعد خلــــدمات٢

  أ رالطباعة، 
  أ طابع، ر ٥
  :م م
   طابع، ر أ٢  

 ٥-طبيب أقدم، ف
 ) يف املائة٢٥م م، دوام جزئي بنسبة(

  سائق، ر أ/منسق  لعامةاملساعدة ا
  ساع، ر أ/ سائق٣
   موظف استقبال، ر أ٢

 ساع، ر أ


