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 الفصل األول
 موجز  
 للمحكمةحملة موجزة عو العمل القضائي   

خالل الفترة قيد االستعراض، شهدت حمكماة العادل الدولياة أنشاطة قضاائية مكثفاة،        - 1
بايعض األنشاطة الايت تقاوم هباا نيكااراغوا يف        يث فصلت يف القضيتني املضامومتني املتعلقاتني   

وبتشييد طريق يف كوساتاريكا علاى امتاداد هنار      املنطقة احلدودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(
 .أدنار( 140-113)انظر الفقرات  ان )نيكاراغوا ضد كوستاريكا(سان خو

أوامار مناها  او     9وكاان الرارض ماو     .أمرا عو احملكماة أو رئيساها   11وصدر أيضا  - 2
 حتديد آجال لألطراق لتقدمي املرافعات اخلطية يف القضايا التالية )بالترتيب الزم (:

)انظااار ادئ )بوليفياااا ضاااد شااايلي(  االلتااازام بالتفااااوض بشاااأن منفاااذ إىل احملااايط اهلااا    
 (؛153 الفقرة

 253)انظاار الفقاارة تعاايني احلاادود اليحريااة يف احملاايط اهلناادي )الصااوما  ضااد كينيااا(   
 أدنار(؛

 األنشااطة املساالحة يف أراضااي الكونغااو )مجهوريااة الكونغااو الدميقراطيااة ضااد أوغناادا(   
 أدنار(؛ 111)انظر الفقرة 

االنتهاكا  املزعومة للحقو  السيادية وابا  اليحري يف اليحر الكااري  )نيكااراغوا    
 أدنار(؛ 193)انظر الفقرة ضد كولومييا( 

األنشااطة املساالحة يف أراضااي الكونغااو )مجهوريااة الكونغااو الدميقراطيااة ضااد أوغناادا(    
 أدنار(؛ 112)انظر الفقرة 

ميال   200مسألة تعيني حدود اجلرف القاري بني نيكاراغوا وكولومييا خارط نطاا    
 أدنار(؛ 173)انظر الفقرة رري من ساحل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومييا( 

)انظار  الزناع حو  وضع واساتخدام ميااه ابارى املاائي سايالال )شايلي ضاد بوليفياا(          
 أدنار(؛ 262الفقرة 

 270)انظاار الفقاارة ا  اجلنائيااة )غينيااا االسااتوائية ضااد فرنسااا(  احلصااانا  واإلجااراء 
 أدنار(؛
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بعض األصو  اإليرانية )مجهورية إيران اإلساالمية ضاد الوالياا  املتحادة األمريكياة(       
 .أدنار( 277)انظر الفقرة 

بتعيني خاااء يف القياية املتعلقاة بتعايني احلادود اليحرياة       وكان أمران مو تلك األوامر يتعلقان 
 211 - 206)انظر الفقارات   يف اليحر الكاري  واحمليط اهلادئ )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

 .أدنار(
وخااااالل نفااااس الفتاااارة، عقاااادت احملكمااااة جلسااااات علنيااااة يف القضااااايا التاليااااة         - 3

 الزم (: )بالترتيب
االنتهاكا  املزعومة للحقو  السيادية وابا  اليحري يف اليحر الكااري  )نيكااراغوا    

، عقاادت جلسااات بشااأن الاادفوعات االبتدائيااة الااو أثار ااا كولومبيااا ضااد كولومييااا(
 أدنار(؛ 193-174)انظر الفقرات 

ميال   200مسألة تعيني حدود اجلرف القاري بني نيكاراغوا وكولومييا خارط نطاا    
، عقاادت جلسااات بشااأن  رااري ماان ساااحل نيكاااراغوا )نيكاااراغوا ضااد كولومييااا(   

 أدنار(؛ 173 – 154ية الو أثار ا كولومبيا )انظر الفقرات الدفوعات االبتدائ
االلتزاما  املتعلقة باملفاوضا  املتصالة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع الساالي         

عقاادت جلسااات بشااأن االختصااال واملقبوليااة النااووي )جاازر مارشااا  ضااد اهلنااد(  
 أدنار(؛ 221-212)انظر الفقرات 

وضا  املتصالة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع الساالي        االلتزاما  املتعلقة باملفا 
عقدت جلسات بشأن االختصاال واملقبولياة   النووي )جزر مارشا  ضد باكستان(  

 أدنار(؛ 233-222)انظر الفقرات 
االلتزاما  املتعلقة باملفاوضا  املتصالة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع الساالي         

عقاادت جلسااات بشااأن الاادفو     النااووي )جاازر مارشااا  ضااد اململكااة املتحاادة(       
االبتدائيااة الااو أثار ااا اململكااة املتحاادة لعيطانيااا العظماام وأيرلناادا الشاامالية )انظاار        

 .أدنار( 242-234الفقرات 
موعااادا الفتتااااا اإلجااارا ات   2016أيلول/سااابتمع  19كماااة تااااري   و اااددت احمل - 4

بتعاايني احلاادود اليحريااة يف احملاايط اهلناادي )الصااوما  ضااد كينيااا(  الشاافوية يف القضااية املتعلقااة 
 .أدناه( 254 – 243)انظر الفقرا  

 وعرضت علم احملكمة أيضا قضايا املنازعات اجلديدة الثالثة التالية: - 5
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)انظار  واساتخدام ميااه ابارى املاائي سايالال )شايلي ضاد بوليفياا(          الزناع حو  وضع 
 أدنار(؛ 262-255الفقرات 

 )انظااار الفقااارات احلصاااانا  واإلجاااراءا  اجلنائياااة )غينياااا االساااتوائية ضاااد فرنساااا(   
 أدنار(؛ 263-270

بعض األصو  اإليرانية )مجهورية إيران اإلساالمية ضاد الوالياا  املتحادة األمريكياة(       
 .أدنار( 277-271الفقرات  )انظر

، بلاااد عااادد القضاااايا املدرجاااة يف جااادول احملكماااة      2016متوز/يولياااه  31و ااا   - 6
 قضية: 14

 ؛(1)ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابشيكوفو  - 1 
)مجهورياااة الكونغاااو الدميقراطياااة    األنشاااطة املسااالحة يف أراضاااي الكونغاااو    - 2 

 أوغندا(؛ ضد
بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية )كوساتاريكا ضاد    - 3 

 نيكاراغوا(؛  
 يط اهلادئ )بوليفيا ضد شيلي(؛االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمل - 4 
مسألة تعيني حدود اجلارف القااري باني نيكااراغوا وكولوميياا خاارط نطاا          - 5 

 لومييا(؛كاراغوا ضد كوميل رري من ساحل نيكاراغوا )ني 200
االنتاهاكا  املزعوماة للحقاو  السايادية واليحرياة واباا  اليحاري يف اليحار          - 6 

 اري  )نيكاراغوا ضد كولومييا(؛الك
ادئ )كوساااتاريكا تعااايني احلااادود اليحرياااة يف اليحااار الكااااري  واحملااايط اهلااا   - 7 

 نيكاراغوا(؛ ضد

__________ 

يف  ناغيماااروس )هنغاريا/ساالوفاكيا( -غابشاايكوفو أصاادرت احملكمااة  كمهااا يف القضااية املتعلقااة  شاارو     (1) 
. غااأ أن القضااية مااا زالاات قيااد النظاار مااو النا يااة الفنيااة، نظاارا ألن ساالوفاكيا       1997أيلول/ساابتمع  25

، بطلب يصدار  كام يضاايف. وأودعات  نرارياا يف غضاون األجال الال         1998تقدمت، يف أيلول/سبتمع 
، بيانااا خطيااا تاابني فيااه موقفهااا مااو طلااب     1998كااانون األول/ديساامع   7 ااددر رئاايس احملكمااة، و ااو   

ويبلراان احملكماة    1997سلوفاكيا. واستأنف الطرفان فيماا بعاد املفاوضاات بيناهما بشاأن تنفيال  كام عاا          
 بانتظا  عو التقد  احملرز فيها.
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لة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع      االلتزاما  املتعلقة باملفاوضاا  املتصا   - 8 
 ؛السالي النووي )جزر مارشا  ضد اهلند(

االلتزاما  املتعلقة باملفاوضاا  املتصالة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع         - 9 
 السالي النووي )جزر مارشا  ضد باكستان(؛

االلتزاما  املتعلقة باملفاوضاا  املتصالة بوفاس سايا  التسالن الناووي ونازع         - 10 
 لسالي النووي )جزر مارشا  ضد اململكة املتحدة(؛ا

   تعيني احلدود اليحرية يف احمليط اهلندي )الصوما  ضد كينيا(؛ - 11 
   الزناع حو  وضع واستخدام مياه ابرى املائي سيالال )شيلي ضد بوليفيا(؛ - 12 
   احلصانا  واإلجراءا  اجلنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا(؛ - 13 
بعااض األصااو  اإليرانيااة )مجهوريااة إيااران اإلسااالمية ضااد الواليااا  املتحاادة    - 14 

 .األمريكية(
وتضم األطراق يف قضايا املنازعات قيد نظار احملكماة دوال ماو  ياع القاارات، مناها        - 7

ست دول مو األمريكتني، ومخس مو أفريقياا، وأرباع ماو أوروباا، وثاالآ ماو آسايا، ودولاة         
ويدل التنو  اجلررايف للقضاايا علام الطاابع العااملي الختصاال اجلهااز        .وا دة مو أوقيانوسيا

 .القضائي الرئيسي لألمم املتحدة
وتنطااو  القضااايا املعروضااة علاام احملكمااة علاام طائفااة متنوعااة مااو املواضاايع منااها         - 8

املنازعات اإلقليمية والبحرية؛ واالستخدا  غأ املشرو  للقوة؛ والتدخل يف الشاوون الداخلياة   
للااادول؛ وانتاااهاك الساااالمة والسااايادة اإلقليمياااتني؛ واحلقاااون االقتصاااادية؛ والقاااانون الااادو   
اإلنساااين والقااانون الاادو  حلقااون اإلنسااان؛ واإلبااادة اجلماعيااة؛ واألضاارار البي يااة الال قااة       
باملوارد احلية و فظها؛ و صاانات الادول ولثليهاا؛ وتفساأ وتطبياق املعا ادات واالتفاقياات        

وياادل  االا التنااو  يف املواضاايع علاام الطااابع العاااملي الختصااال اجلهاااز القضااائي        .الدوليااة
 .الرئيسي لألمم املتحدة

ويتزايااد تعقيااد القضااايا الااو تعهااد ىلااا الاادول يىل احملكمااة مااو النااا يتني الوقائعيااة           - 9
  و ي متر أيضا يف كاثأ ماو األ ياان بعادد ماو املرا ال، ماثال نتيعاة ييادا  دفاو           .والقانونية

ابتدائيااة تتعلااق باالختصااال أو املقبوليااة؛ وتقاادمي طلبااات اإلشااارة بتاادابأ حتفظيااة الااو  ااب    
معاجلتها علم سبيل االستععال؛ وطلبات اإلذن بالتدخل؛ ويعالنات التدخل املودعة ماو قبال   

 .الدول الثالثة
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 .وخالل الفترة قيد االستعراض، مل يقد  أ  طلب يفتا  يىل احملكمة - 10
 

 استمرار النشاط املطرد للمحكمة  
علااام مااادى السااانوات العشاااريو املاضاااية، وعلااام الااارغم ماااو االساااتخدا  املكثاااف      - 11

للتكنولوجيااات اجلدياادة، زاد عااب  عماال قلاام احملكمااة بشااكل كاابأ نظاارا للزيااادة الكاابأة يف 
تعقياد  عدد القضايا املعروضة علام احملكماة وماا يارتب  ىلاا ماو اإلجارا ات العارضاة، ولزياادة          

 .القضايا
وقد متكنت احملكمة مو مواجهة  لر التحديات اجلديدة بفضل اخلطوات الاو اذال ا    - 12

 .لتعزيز كفا  ا
وتضع احملكماة انن جادوال زمنياا باالد الصارامة فيماا يتصال باجللساات واملاداوالت،           - 13

وكفالاة معاجلاة    كي يتسىن هلا النظر، يف أ  وقت مو األوقات، يف عادة قضاايا يف آن وا اد،   
وعلام مادى السانة     .اإلجرا ات العارضة العديدة املرتبطة بتلك القضايا يف أسار  وقات لكاو   

املاضية، سعم قلم احملكمة يىل احلفاظ علم مساتوى عاال ماو الكفاا ة واجلاودة يف ماا يضاطلع        
 .به مو أعمال دعما لسأ عمل احملكمة

يف نظااا  تسااوية املنازعااات بااني الاادول  وحيظاام الاادور الرئيسااي الاال  توديااه احملكمااة   - 14
 .بالوسائل السلمية الل  وضع  وجب ميثان األمم املتحدة باالعتراق العاملي

وتر ب احملكمة بالثقة واال ترا  اللليو حتظيان ىلما ماو جاناب الادول الاو بوساعها       - 15
لوساائل السالمية   االطم نان يىل أن احملكمة ستواصل العمل يف سبيل كفالة تساوية املنازعاات با  

وييضاا قواعد القانون الدو  الاو تساتند يليهاا يف قرارا اا، بأقصام قادر ماو الحلا اة واحليااد          
 .واالستقاللية ويف أسر  وقت لكو

ويف  االا الصاادد،  اادر باإلشااارة أن اللعااو  يىل اجلهاااز القضااائي الرئيسااي لألماام         - 16
وينبرااي أيضااا اإلشااارة يىل أنااه  .كلفااةاملتحادة يشااكل  ااال يتساام بكفااا ة فرياادة مااو  يااث الت 

بالنظر يىل درجة تعقيد القضايا املعروضة، تعد الفترة الفاصلة باني اختتاا  اإلجارا ات الشافوية     
 .وتالوة  كم احملكمة قصأة نسبيا،  يث أهنا ال تتعاوز يف املتوس  ستة أشهر

 
 تعزيز سيادة القانون  

يتيحهاا عارض تقرير اا السانو  علام اجلمعياة        ترتنم احملكمة مرة أخرى الفرصاة الاو   - 17
العامة لكي تقد  يفادة عو دور ا يف تعزيز سايادة القاانون،  ياث توجاه يليهاا اجلمعياة العاماة        
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كاااانون  14املاااور   70/118بانتظاااا  دعاااوة يىل القياااا  باااللك، وردت آخر اااا يف قرار اااا 
 .2015سمع األول/دي

 .وتضطلع احملكمة بدور رئيسي يف صاون وتعزياز سايادة القاانون يف شا  ألاا  العاامل        - 18
وقد ذكر رئيس احملكمة، السيد روين أبرا ا ، يف الكلمة الاو ألقا اا أثناا  اجللساة الرمسياة الاو       

ي يااا  للاالكرى الساانوية الساابعني إلنشااا  احملكمااة أن       2016نيسااان/أبريل  20عقاادت يف 
األ كااا  الااو أصاادر ا احملكمااة يف موضااو  القضااايا متثاال  يعهااا منازعااات متاات تسااويتها  ’’

وتاود  أيضاا فتااوى     .و االت كانت ستوول يىل نزا  مفتوا لوال  ي ة احللول السالمية هلاا  
 .‘‘احملكمة دورا  امسا

ار ااا ويف  االا الصاادد، تال ااة احملكمااة بارتياااا أن اجلمعيااة العامااة اعترفاات، يف قر      - 19
، بالدور اهلا  الال  تضاطلع باه احملكماة،     2015كانون األول/ديسمع  14املور   70/117

و ي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، يف الفصل يف املنازعاات الاو تنشاب باني الادول      
ة يف يطااار تسااوية املنازعااات بالوسااائل الساالمية،   وبقيمااة عملااها، وبأايااة اللعااو  يىل احملكماا  
مو ميثان األمم املتحادة، سالطة يصادار الفتااوى      96وتشأ أن للمحكمة،  ا يتسق مع املادة 

الو قد تطلبها اجلمعية العامة أو جملس األمو أو أجهزة األمام املتحادة والوكااالت املتخصصاة     
 .األخرى املأذون هلا بللك

 70/118وتال ااة احملكمااة أيضااا مااع التقاادير أن اجلمعيااة العامااة أ اباات يف قرار ااا    - 20
بالدول الو مل تقبل بعد الوالية القضاائية املنوطاة باحملكماة، وفقاا لنظامهاا األساساي، أن تنظار        

 .يف القيا  بللك
فهاي تساهم    .منا يرمي يىل النهوض بسيادة القانون وتعزيز اوكل ما تقو  به احملكمة ي - 21

وتساعم احملكماة أيضاا يىل     . ا تصدرر مو أ كا  وفتاوى يف تعزياز القاانون الادو  وييضاا ه    
كفالة فهم جيد لقرارا ا ونشر ا علم أوساع نطاان لكاو يف فتلاف ألاا  العاامل، عاو طرياق         

عددة الوسائ  وموقعهاا الشابكي الال  يضام كامال      منشورا ا وعو طريق تطوير املنتديات املت
االجتهاد القضائي للمحكمة وسلفها، حمكمة العادل الادو  الدائماة، ويتايل معلوماات مفيادة       

 .للدول واملنظمات الدولية الراغبة يف اللعو  يىل اإلجرا ات املتا ة هلا يف احملكمة
لااام احملكماااة عروضاااا ويقاااد  رئااايس احملكماااة وأعضااااق ا ورئااايس القلااام وموظفاااو ق  - 22

ويشاركون يف حمافل قانونية بانتظا ، سوا  يف ال ا  أو يف اخلارج، بشأن ساأ عمال احملكماة    
وتتاايل  االر العااروض للعمهااور اإل اطااة    .واإلجاارا ات املتبعااة أمامهااا واجتااهاد ا القضااائي  

http://undocs.org/ar/A/RES/70/118
http://undocs.org/ar/A/RES/70/117
http://undocs.org/ar/A/RES/70/118
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بشاااكل أفضااال  اااا تضاااطلع باااه احملكماااة ماااو أعماااال ساااوا  فيماااا يتعلاااق بقضاااايا املنازعاااات  
 .إجرا ات الفتاوىب أو
وتسااتقبل علاام   .وتسااتقبل احملكمااة يف مقر ااا أعاادادا غفااأة مااو الاازوار كاال ساانة        - 23

اخلصااول رقسااا  الاادول والوفااود الرمسيااة األخاارى مااو شاا  البلاادان الااو هلااا ا تمااا  بعماال     
 .احملكمة
زائار   6000وخالل الفترة قيد االستعراض، استقبلت احملكمة أيضا يف مقر اا  اوا     - 24

مااو الدبلوماساايني واألكااادليني والقضاااة ولثلااي الساالطات القضااائية واألخصااائيني القااانونيني  
، الال  يانظم كال سانة،     “يو  األبواب املفتو ة”كما أن  .وغأ م مو أعضا  املهو القانونية

 .لكو مو التعريف أكثر باحملكمة لدى عامة الناس
ارك يف مناساابات تنظمهااا اجلامعااات  وتااو  احملكمااة عنايااة خاصااة بالشااباب، يذ تشاا    - 25

وتعاارض باارامر تاادريب داخلااي متكااو الطلبااة مااو شاا  اخللفيااات مااو التعاارق علاام املوسسااة  
 .وتعزيز معرفتهم بالقانون الدو 

 
 اللكرى السنوية السبعون إلنشا  احملكمة  

ا تفااال بالالكرى السانوية     2016نيساان/أبريل   20عقدت احملكمة جلسة رمسية يف  - 26
العاا ، ووزيار    واألماني   ولندا، عا ل ألكسندر، -سبعني جللستها االفتتا ية،  ضر ا ويلم ال

الشاوون اخلارجياة يف  ولنادا، ونائااب رئايس اجلمعياة العاماة، فضااال عاو العدياد ماو الساافرا           
وبعااث رئاايس جملااس األمااو رسااالة بالفيااديو يىل احملكمااة       .وغأ اام مااو كبااار الشخصاايات  

 .يةعرضت خالل اجللسة الرمس
حمكماة العادل الدولياة،    ’’وذكر األمني العا  يف اخلطاب الال  ألقاار ىلالر املناسابة أن      - 27

بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، أسهمت علام مادى السانني يساهاما أساسايا      
،  يااث تاادخلت بفعاليااة يف احلاااالت الااو فشاالت فيهااا التاادابأ      ‘‘يف حتقيااق ساايادة القااانون  

وشادد   .الدبلوماسية أو السياسية، وساعدت البلدان علام تساوية منازعا اا بالوساائل السالمية     
راكمت سعال  افال مو األ كا  املتسمة بالفعالية والحلا اة،  اا أتااا بناا      ’’علم أن احملكمة 

 .‘‘ثقة عاملية يف عمل احملكمة ويشاعة اإللان بقوة القانون
علم الارغم ماو أن البي اة السياساية والقانونياة الاو تعمال        ’’وال ة رئيس احملكمة أنه  - 28

، فاحلاجااة يىل حمكماة عاملياة تعماال ماو أجاال    1945فيهاا احملكماة قااد تراأت كاثأا مناال عاا       
 .‘‘السال  والعدالة  اجة ماسة اليو  بقدر ما كانات ماساة لادى توقياع ميثاان األمام املتحادة       
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 .بلرت يف سو السبعني مر لة النضار الوقاور  ’’ة وال ة الرئيس أيضا أن حمكمة العدل الدولي
و ااي مسااتعدة ملواجهااة التحااديات اجلدياادة الااو قااد تنشااأ يف العقااد القاااد ، يدراكااا منااها           

 .‘‘تكتسيه املهمة الو أسند ا يليها الدول األعضا  مو أاية ملا
  ، عقدت احملكماة  لقاة دراساية يف قصار الساال     2016نيسان/أبريل  19و  18ويف  - 29

و ضاار احللقااة  .‘‘حمكمااة العاادل الدوليااة بعااد ساابعني ساانة: احلصاايلة وانفااان  ’’يف موضااو  
الدراسااية عاادد مااو الدبلوماساايني واحملااامني واألكااادليني، فضااال عااو أعضااا  احملكمااة ورئاايس  

واستهدفت احللقة الدراسية عقد مناقشة مفتو ة بشأن املواضيع األربعة التالياة: اختياار    .القلم
باعتبار ااا حمفااال لقضااايا املنازعااات والفتاااوى،  ااا يف ذلااك االختصااال القضااائي؛       احملكمااة 

وأساااليب عماال احملكمااة؛ وتقصااي احلقااائق واألدلااة، خصوصااا يف املنازعااات املتصاالة باملسااائل  
 .مو النظا  األساسي والقانون الواجب التطبيق 38العلمية؛ واملادة 

لسانوية السابعني إلنشاائها، معرضاا للصاور      ونظمت احملكمة أيضاا،  ناسابة الالكرى ا    - 30
الفوتوغرافيااة يف ىلااو قصاار بلديااة ال ااا ، ويف قصاار السااال ؛ وسااوق يسااتمر عاارض الصااور     
الفوتوغرافيااة، بعااد عرضااها يف ال ااا ، يف عاادد مااو املاادن األخاارى يف ألااا  العااامل،  ااا فيهااا   

كماة يىل عاماة اجلمهاور،    وياراد بااملعرض تقادمي حملاة عاو احمل      .نيويورك، يف مقر األمام املتحادة  
وتوضيل مدى يسها  احملكماة، ماو خاالل قرارا اا، يف صاون السالم وسايادة العدالاة وتطاوير          

وتلكر اللو ة األخأة يف املعارض باأن احملكماة عرضات عليهاا، منال ينشاائها         .القانون الدو 
 .فتوى 27 كما و  121قضية، أسفرت عو يصدار  160، أكثر مو 1946يف عا  
ومشلااااات أيضاااااا اال تفااااااالت بالااااالكرى السااااانوية السااااابعني إلنشاااااا  احملكماااااة      - 31

ملتحاااف احملكماااة بعاااد ظديااادر )انظااار      2016نيساااان/أبريل  20العاااا  يف  األماااني افتتااااا
(، 295-284أدنااار(، ويصاادار منشااورات متنوعااة )انظاار الفقاارات      307-305 الفقاارات

 و احملكمااااة ياااالكر منااااها علاااام اخلصااااول طبعااااة حمدثااااة مااااو كتاااااب زينااااة مصااااور عاااا      
(The Illustrated Book of the International Court of Justice).     وصااادر أيضاااا ا تفااااال ىلااالر

، و ااو كتيااب موجااه يىل “years of the Court in pictures 70”املناساابة كتيااب مصااور بعنااوان  
عامة اجلمهور يتضامو معلوماات مساتوفاة يف شاكل أسا لة وأجوباة، ودليال لوساائ  اإلعاال           

وباإلضافة يىل ذلاك،   .ضمو معلومات عملية للصحفيني، ونشرة يعالنية جديدة عو احملكمةيت
 .لرة 51قا  قلم احملكمة بتحديث الفيلم اخلال باحملكمة،  يث أصبل انن متا ا يف 
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 ذفيضات امليزانية وسأ عمل احملكمة  
ا لفتاارة الساانتني  ، قاادمت احملكمااة الطلبااات املتعلقااة  يزانيتااه    2015يف مطلااع عااا    - 32

 جزئهااا يف احملكمااة ونفقااات .املااا  املراقااب طريااق عااو العامااة اجلمعيااة يىل 2016-2017
 الساانتني فتاارة ميزانيااة يف الااواردة الطلبااات ومعظاام بطبيعتااها، ونظاميااة ثابتااة نفقااات األعظاام
ينشاا  أ  وظاائف جديادة للفتارة      احملكماة  تطلب ومل .النفقات تلك لتمويل موجهة امللكورة
مااا قاادرر   2017-2016وبلااد جممااو  امليزانيااة املقتر ااة لفتاارة الساانتني      .2016-2017
دوالر قبااال يعاااادة تقااادير التكااااليف، أ  ماااا لثااال زياااادة صاااافية قااادر ا        52 543 900
وتعازى  الر    .2015-2014يف املائة( مقارنة  يزانية الفترة  2.2دوالر )أو  1 140 800
يادة أساساا يىل  اجاة أكاع يىل اخلادمات االستشاارية والتعاقدياة املرتبطاة  شااريع حتاديث          الز

 .و و حتديث تدعو اجلمعية العامة بانتظا  يىل القيا  به .متنوعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
، كاناات مفاجااأة أعضااا  احملكمااة شااديدة  ينمااا علمااوا أن      2016ويف أوائاال عااا    - 33

ة مل متتنع عو االساتعابة لطلباات احملكماة فحساب، بال قلصات ميزانيتاها  اوا          اجلمعية العام
يف املائااة مقارنااة بفتاارة الساانتني السااابقة، بالقيااا  علاام اخلصااول بإلرااا  مااا يعااادل أربااع      10

وأثارت  لر التدابأ بالد القلق لدى أعضا  احملكمة، ألناه  اب علام احملكماة، كماا       .وظائف
ادرة علاام أدا  رسااالتها يف ظاال أفضاال الظااروق املمكنااة، بوصاافها  يباادو واضااحا، أن تظاال قاا

اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، وفقا لنظامها األساساي الال  يشاكل جاز ا ال يتعازأ      
وتأيت التدابأ امللكورة يف وقات تتسام باه أنشاطة احملكماة بقادر ماو         .مو ميثان األمم املتحدة

مضم، ورغام أن الادول األعضاا  شاددت مارارا علام أناه        الكثافة والتعقيد أكع مو أ  وقت 
وباإلضااافة يىل  . اب متكاني احملكماة ماو املاوارد املالياة الكافياة ملواجهاة  الا التحاد  اجلدياد           

 .ذلك، تقررت تلك التخفيضات دون يجرا  التبادل التقليد  لاررا  باني اجلهاازيو الرئيسايني    
ة بلااورة فهاام أفضاال لال تياجااات اخلاصااة     وكااان  االا التبااادل يتاايل دائمااا للعمعيااة العاماا      

للمحكمة، فهي ال ينطبق عليهاا نفاس األسااس املنطقاي املنطباق علام األجهازة األخارى فيماا          
خيص امليزانية، وليست هلا برامر وأنشطة لكو التخطي  هلا مسبقا، و اي تتمتاع باالساتقاللية    

يهاا وفاورات  امشاية يف ميزانياة     وبدون  لا التبادل، قد تتخل تدابأ، وين ترتبت عل .اإلدارية
 .املنظمة، لكو أن تعرض عمل احملكمة للخطر، ويتبني بالتا  أن هلا آثار عكسية وخيمة

، وجاه رئايس احملكماة بامسهاا نظار رئايس       2016نيساان/أبريل   1ويف رسالة مورخاة   - 34
ه يىل أن وأشااار الاارئيس يف رسااالت  .اجلمعيااة العامااة يىل  االا الوضااع الاال  مل يساابق لااه مثياال    

احملكمة تعرب عو أسفها ألن القرارات املتعلقة بامليزانية الو توثر فيها اذلت دون أ  تشااور  
بشأن عواقبها احملتملة علم قدرة احملكمة علم العمل بصورة سليمة وأدا  رساالتها وفقاا مليثاان    
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ر احلاوار الال    األمم املتحدة، وأن احملكماة تال اة بقلاق باالد أناه ألول مارة يف تارخيهاا مل  ا        
فتئ يتيل للعمعية العاماة أن تتخال بشاأن ميزانياة اجلهااز القضاائي الرئيساي لألمام املتحادة           ما

 .أفضل القرارات بنا  علم املشورة
وأضاااق الاارئيس أن احملكمااة تاادرك متامااا الصااعوبات املاليااة الااو تواجااه العديااد مااو      - 35

خاصاة، باالنضاباط املطلاوب يف  الا     الدول، وضارورة حتلاي املنظماة ككال، واحملكماة بصافة       
غاأ أناه أكاد أن أثار التادابأ املتخالة هلالا الرارض علام مساتوى            .السيان فيما يتعلق بامليزانياة 

املنظمة ككل قد يتبني أن له عواقاب جاد وخيماة يذا طبقات تلاك التادابأ علام احملكماة دون         
ى جاز  صارأ جادا ماو ميزانياة      فعدد املوظفني يف احملكمة قليال، وتكاليفهاا ال متثال ساو     .متييز

 .يف املائة مو امليزانية العادية( 1األمم املتحدة )أقل مو 
وذكر رئيس احملكمة يف رسالته أنه علم الرغم ماو األاياة األساساية لادور ا بصافتها       - 36

أعلاام  ي ااة قضااائية لتسااوية املنازعااات بالوسااائل الساالمية، كاناات طلبااات احملكمااة املتعلقااة        
وشدد علم أن أنشطة احملكمة تتسم بالفعالياة ماو  ياث     .علم الدوا  متواضعة للرايةبامليزانية 

التكلفة بقدر كبأ، وأن أ  ذفيض يف موارد ا احملدودة، يف  لر الظروق، قاد يكاون لاه أثار     
وماو ،، تارى    .ضار جدا علم قدر ا علم أدا  مهمتها كما ينبري هلاا وضامو آجاال معقولاة    

ور  أن تتاااا هلاا دائماا فرصاة تبيااان آرائهاا وا تياجا اا اخلاصاة،  اا        احملكماة أناه ماو الضار    
ظاارى عمليااة امليزانيااة بسالسااة، قباال اعتماااد أ  قاارارات ةفااض مااوارد احملكمااة أو مااالك          

 .قلمها موظفي
وختم الرئيس رسالته قائال ين احملكمة، اذلت فعال خالل فتارة السانتني احلالياة  ياع      - 37

و تاادابأ وستواصاال اذاذ ااا، لكفالااة اسااتخدا  املااوارد املخفضااة الااو      مااا بوسااعها اذاااذر ماا  
بياد أناه ال لكناها أن تساتبعد االضاطرار يىل العاودة يىل        .خصصت هلاا بأفضال السابل املمكناة    

اجلمعية العامة لتطلب ميزانية تكميلية، يذا بدا أن أدا  أنشطتها النظامية معرض للخطر بسابب  
ك أناه لكناها، يف املساتقبل، أن تعاول علام دعام اجلمعياة العاماة         واحملكمة تادر  .نقص التمويل

ودعم املنظمة ككل يف مواصلة االضطال   همتها، بوصفها اجلهااز القضاائي الرئيساي لألمام     
 .املتحدة، بفعالية وسرعة

 .ومل يرد    انن أ  رد علم  لر الرسالة - 38
بتعاايني يف القضااية املتعلقااة  2016 أيار/مااايو 31وعلاام يثاار أماار احملكمااة الصااادر يف   - 39

)انظاار   احلاادود اليحريااة يف اليحاار الكاااري  واحملاايط اهلااادئ )كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا(        
أدنااار(، سااتحتاج احملكمااة أيضااا مااوارد كافيااة خااالل فتاارة الساانتني          209-206الفقاارات 
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  وجاب  سايقد   الال   الارأ ،   لا مو والررض .اخلعا  رأ  علم للحصول 2016-2017
 .مو النظا  األساسي للمحكمة،  و حتديد وضاع جاز  ماو ساا ل البحار الكااري        50ادة امل

ويراد به توضيل بعض املسائل الوقائعية املتصلة بررض تساوية املنازعاة باني الطارفني، وساوق      
ونظارا ألن   .يستلز ، يف  لة أمور، يجرا  اخلعا  املعينني مو رئيس احملكماة لزياارات للمواقاع   

املعتمد  وجب القرار املتعلق بالنفقات غأ املنظورة واالستثنائية ال يكفاي لترطياة تكلفاة     املبلد
 .احلصول علم رأ  اخلعا  امللكور، فقد قد  طلب للحصول علم متويل يضايف

 
 نظا  املعاشات التقاعدية للقضاة  

 االكرة ، وجااه رئاايس احملكمااة رسااالة يىل اجلمعيااة العامااة، مشاافوعة    2012يف عااا   - 40
(، تبني تعليقات احملكمة وتعرب عو قلقهاا الباالد بشاأن بعاض املقتر اات      A/66/726تفسأية )

، A/67/4املتعلقااة بنظااا  املعاشااات التقاعديااة للقضاااة املقتر ااة مااو قباال األمااني العااا  )انظاار        
وشددت احملكمة علم املساائل اخلطاأة الاو أثار اا تلاك املقتر اات ماو         .(30-26الفقرات 

منظور سالمة نظامها األساسي، وال سيما املساواة باني أعضاائها و قهام يف القياا  بواجباا م      
 .باستقاللية تامة

ال ىلالر املساألة   وتعرب احملكمة عو امتناهنا للعمعياة العاماة ملاا أبدتاه ماو ا تماا  خا        - 41
ولقرار اا القاضااي بأخال مهلااة كافياة للااتفكأ يف  االر املساألة وتأجياال النظار فيهااا يىل دور ااا      

 .الثامنة والستني أوال، ، دور ا التاسعة والستني، فدور ا احلادية والسبعني
 

 األسبستوس  
(، اكتشاااف وجاااود A/70/4علااام النحاااو املشاااار يلياااه يف التقريااار السااانو  الساااابق )   - 42

والال  يضام قاعاة     1977يف جناا قصر السال  الل  شيد عاا    2014األسبستوس يف عا  
املداوالت وعددا مو مكاتب القضااة، ويف أمااكو ييادا  احملفوظاات الاو تساتخدمها احملكماة        

ذلك ي كا  عازل كامال مابىن القضااة الال  شايد يف        فتم يثر .يف املبىن القدمي مو قصر السال 
، وأماكو ييدا  احملفوظات يف املابىن القادمي امللوثاة، ووفارت موسساة      1996و  1977عامي 

كااارنيري، املسااوولة عااو يدارة قصاار السااال ، أماااكو عماال موقتااة ألعضااا  احملكمااة وملااوظفي   
 .قلمها مو معاونيهم املباشريو

، 2015، أجريات خاالل عاا     2014رات الو أجريت يف عا  وباإلضافة يىل االختبا - 43
بنااا  علاام طلااب كاال مااو احملكمااة وموسسااة كااارنيري، اختبااارات حماكاااة لتقياايم مسااتويات     

http://undocs.org/ar/A/66/726
http://undocs.org/ar/A/67/4
http://undocs.org/ar/A/70/4
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التلوآ وفحول ملا بعاد يزالاة التلاوآ يف أمااكو ييادا  احملفوظاات يف املابىن القادمي ماو قصار           
 .األسبستوسالسال  ويف أجزا  مبىن القضاة الو اكتشف فيها وجود 

وانتاااهت يف بداياااة  2015وأجريااات أعماااال ظدياااد مااابىن القضااااة يف خرياااف عاااا    - 44
وأبلرت موسسة كارنيري احملكماة بأناه، ريثماا  ارى حتليال أكثار تفصايال، فقاد          .2016 عا 

اذلت تدابأ لتعنب أ  ا تمال لتلوآ اهلوا   واد حتتو  علام األسبساتوس يف املابىن القادمي     
 . ، وبأنه سيتم يجرا  فحول منتظمةمو قصر السال

، وعلم يثار ياااز أعماال التعدياد، عااد يىل مابىن       2016ويف هناية كانون الثاين/يناير  - 45
القضاااة أعضااا  احملكمااة وموظفااو قلاام احملكمااة الااليو كاناات مكاتبااهم قااد نقلاات يىل أماااكو    

اوالت بعااد واسااتونف اسااتخدا  قاعااة املااد    .2014خااارج قصاار السااال  يف أيلول/ساابتمع    
 .تطهأ ا وظديد ا

وقد وضعت موسسة كارنيري خططاا ماو أجال يعاداد جارد مناهعي جلمياع ماواطو          - 46
 .وجود األسبستوس يف املبىن القدمي مو قصر السال 
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 الفصل الثاين
 دور احملكمة واختصاصها  

حمكمااة العاادل الدوليااة، الااو يوجااد مقر ااا يف قصاار السااال  بال ااا ،  ااي اجلهاااز          - 47
وقد أنشا ت  وجاب ميثاان األمام املتحادة يف  زيران/يونياه        .القضائي الرئيسي لألمم املتحدة

 .1946، وبدأت أنشطتها يف نيسان/أبريل 1945
والوثاااائق األساساااية الاااو تااانظم عمااال احملكماااة  اااي ميثاااان األمااام املتحااادة والنظاااا   - 48

وتكملااااااهما مقتضاااااايات الئحااااااة احملكمااااااة     .للمحكمااااااة املرفااااااق بامليثااااااان   األساسااااااي
 .اإلجرائياااااة والقااااارار املتعلاااااق باملمارساااااة القضاااااائية الداخلياااااة للمحكماااااة   والتوجيهاااااات

 علاااام  اااالر النصااااول يف املوقااااع الشاااابكي للمحكمااااة حتاااات العنااااوان     االطااااال  ولكااااو
”Basic documents“ ،  و ي منشورة أيضا يف سلسلة النصول والوثائق املتعلقة بتنظايم احملكماة 
(Acts and Documents concerning the organization of the Court (edition No. 6 (2007)).  

وحمكمة العدل الدولية  ي احملكمة الدولية الو يدة ذات الطاابع العااملي واالختصاال     - 49
 .واختصاصها  لا مزدوج .القضائي العا 

 
 االختصال يف قضايا املنازعات  

 فيمااا تعرضااه عليهااا الاادول  حااض يراد ااا مااو منازعااات يف يطااار  تباات احملكمااة أوال - 50
 .لارستها لسياد ا

، بلاد عادد الادول    2016متوز/يوليه  31ويف  لا الصدد،  در باإلشارة أنه يىل غاية  - 51
دولة طرفا، وبإمكاان  الر الادول بتلاك الصافة       193األطراق يف النظا  األساسي للمحكمة 

 .)االختصال الشخصي(اللعو  يىل احملكمة 
وفضاااال عاااو ذلاااك، بلاااد عااادد الااادول الاااو أصااادرت يعالناااات )بعضاااها مشااافو    - 52

بتحفظااات( تقاار فيهااا بالواليااة اإلجباريااة للمحكمااة )االختصااال املوضااوعي(، علاام النحااو     
و الر   .دولاة  ا  انن   72ماو النظاا  األساساي،     36مو املاادة   5و  2املتوخم يف الفقرتني 
يا وأساااتراليا ويساااتونيا وأملانياااا وأوروغاااوا  وأوغنااادا وأيرلنااادا وييطالياااا  الااادول  اااي: يسااابان

وباراغوا  وباكستان وبربادوس والعترال وبلعيكا وبلراريا وبنماا وبوتساوانا وبولنادا وباأو     
ليشاااو وجااازر مارشاااال واجلمهورياااة الدومينيكياااة و هورياااة الكونراااو     -وتوغاااو وتيماااور 

دامنرك ودومينيكاااا ورومانياااا وسااالوفاكيا والسااانرال    الدلقراطياااة وجورجياااا وجيباااويت والااا   
بيسااو وغينياا    -وسوازيلند والسودان وسورينا  والسويد وسويسرا والصومال وغامبيا وغينيا 
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والفلبني وفنلندا وقاعل والكاامأون وكمبودياا وكنادا وكاوت ديفاوار وكوساتاريكا وكينياا         
الطااة ومدغشااقر ومصاار واملكساايك   ولكساامعو وليعيااا وليتوانيااا وليختنشااتايو وليسااوتو وم  

ومالو  واململكة املتحدة لعيطانيا العظمم وأيرلندا الشمالية وموريشايوس والناروير والنمساا    
 .ونيعأيا ونيكاراغوا ونيوزيلندا و ايو واهلند و ندوراس و نراريا و ولندا واليابان واليوناان 

لاادى األمااني العااا  يف املوقااع  وتاارد نصااول اإلعالنااات الااو أودعتااها الاادول املاالكورة أعااالر 
 .“Jurisdiction”الشبكي للمحكمة حتت العنوان 

معا ادة أو اتفاقياة ثنائياة أو متعاددة األطاراق علام أن        300وينص كللك أكثر مو  - 53
للمحكمة االختصال املوضوعي يف  ل أنوا  فتلفة مو املنازعاات الاو تنشاأ باني األطاراق      

قائماة متثيلياة هلالر املعا ادات واالتفاقياات يف املوقاع الشابكي         ولكو االطال  أيضا علم .فيها
ولكاااو أيضاااا يقاماااة االختصاااال املوضاااوعي      .“Jurisdiction”للمحكماااة حتااات العناااوان   

 .للمحكمة، يف  الة منازعاة حماددة، اساتنادا يىل اتفاان خاال تعماه الادول املعنياة فيماا بيناها          
و وز للدولاة، عناد عرضاها املنازعاة علام احملكماة، أن تقتارا يقاماة اختصاال احملكماة علام            
 5موافقة مل تعطها أو تبد ا بعد الدولة الو أقيمت ضد ا الدعوى، وذلك اساتنادا يىل الفقارة   

فإذا أبدت  لر الدولاة األخاأة موافقتاها، يكاون للمحكماة       .مو الئحة احملكمة 38مو املادة 
ال وتدرج القضية اجلديدة يف اجلدول العاا  اعتباارا ماو تااري  تلاك املوافقاة )تعارق        االختص

 .((forum prorogatum“ )امتداد االختصاص” لر احلالة باسم 
 

 اختصال احملكمة يف قضايا اإلفتا   
وباإلضااافة يىل جهاااز  األماام املتحاادة، اجلمعيااة   .للمحكمااة أن تصاادر أيضااا فتاااوى  - 54

أ  مسااألة ”ألمااو، اللااليو يااوذن هلمااا بااأن يطلبااا يىل احملكمااة يفتا اااا بشااأن   العامااة وجملااس ا
ماو امليثاان(، ياوذن  الياا لثالثاة أجهازة أخارى ماو أجهازة           96مو املادة  1)الفقرة “ قانونية

األمام املتحاادة،  ااي االلاس االقتصاااد  واالجتماااعي وجملااس الوصااية واللعنااة املوقتااة التابعااة    
نظمات التالية بأن تطلب يىل احملكمة يفتا  ا يف املساائل القانونياة الناشا ة    للعمعية العامة، وللم

 مو امليثان(: 96مو املادة  2يف يطار أنشطتها )الفقرة 
 

 منظمة العمل الدولية؛ 
 منظمة األغلية والزراعة لألمم املتحدة؛ 
 تحدة للتربية والعلم والثقافة؛منظمة األمم امل 
 دو ؛منظمة الطأان املدين ال 
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 منظمة الصحة العاملية؛ 
 البنك الدو ؛ 
 موسسة التمويل الدولية؛ 
 املوسسة الدولية للتنمية؛ 
 صندون النقد الدو ؛ 
 االحتاد الدو  لالتصاالت؛ 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
 املنظمة البحرية الدولية؛ 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
 نمية الزراعية؛الصندون الدو  للت 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
 .الوكالة الدولية للطاقة اللرية 

وترد قائمة بالصكوك الدولية الو تنص علم اختصال احملكمة يف يصادار الفتااوى يف    - 55
 .“Jurisdiction”املوقع الشبكي للمحكمة حتت العنوان 

أبلااد املستشااار القااانوين ملكتااب العماال   ،2016 زيران/يونيااه  13وبرسااالة مورخااة  - 56
الدو  احملكمة بأن مومتر العمل الدو  أقر يف دورته اخلامسة بعد املائة، املعقودة يف الفتارة ماو   

، مشااارو  تعاااديالت علااام النظاااا  األساساااي   2016 زيران/يونياااه  10أيار/ماااايو يىل  30
ا  املاادة الثانياة عشارة ماو النظاا       للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ومرفقه، تقضي بإلرا 

األساسااي واملااادة الثانيااة عشاارة مااو املرفااق اللااتني كاناات أ كامهمااا تااأذن يف السااابق ملنظمااة   
العمل الدولية واملنظمات األخرى األطراق يف النظا  األساسي املالكور الاو تطعاو يف صاحة     

يىل حمكمااة العاادل الدوليااة    قاارارات احملكمااة اإلداريااة ملنظمااة العماال الدوليااة بإ الااة املسااألة      
وقد ألريت املادتان اساتعابة لشاواغل كانات قاد أثاأت بشاأن نظاا          .الستصدار فتوى بشأهنا

مراجعااة األ كااا  الصااادرة عااو احملاااكم اإلداريااة بساابب عااد  املساااواة يف ساابل الوصااول يىل   
يعمال   احملكمة علم وجه اخلصول،  يث ال حيق  وجبه بد  اإلجارا ات ساوى للوكالاة الاو    

وكانات حمكماة العادل الدولياة قاد وجهات يف انوناة األخاأة النظار يىل           .فيها املوظاف املعا   
 2867املتعلقااة باااحلكم رقاام   2012شااباط/فعاير  1تلااك الشااواغل يف فتوا ااا الصااادرة يف   
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الصادر عو احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بنا  علم تظلم مقاد  ضاد الصاندون الادو      
السابقة مو النظاا  األساساي للمحكماة اإلدارياة لألمام       11وقد ألريت املادة  .ة الزراعيةللتنمي

املتحدة، الو كانت تنص أيضا علم أنه لكو طلب مراجعة أ كامهاا ماو قبال حمكماة العادل      
املاااور   50/54عماااال بقااارار اجلمعياااة العاماااة    1996كاااانون الثاين/ينااااير   1الدولياااة، يف 

 .1995كانون األول/ديسمع  11
 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/50/54
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 الفصل الثالث
 تنظيم احملكمة  

 التشكيل -ألف  
قاضيا ينتخباون ماو قبال اجلمعياة العاماة وجملاس        15تتألف حمكمة العدل الدولية مو  - 57

وساتعرى   .ويشرر ثلث مقاعد احملكماة كال ثاالآ سانوات     .األمو لوالية مد ا تسع سنوات
 .2017االنتخابات املقبلة مو أجل مل   لر الشواغر يف الربع األخأ مو عا  

، كان تشاكيل احملكماة علام النحاو التاا : الارئيس: روين       2016متوز/يوليه  31ويف  - 58
أبرا ااا  )فرنسااا(؛ نائااب الاارئيس: عبااد القااو  أوااد يوسااف )الصااومال(؛ القضاااة:  يساشااي  

تومكااا )ساالوفاكيا(، وحممااد بنونااة )املراارب(، وأنطونيااو أوغوسااتو        أووادا )اليابااان(، وبيتاار 
كانسااادو ترينااداد )العازياال(، وكريسااتوفر غرينااوود )اململكااة املتحاادة(، وشااو   انتشااو         

دونو يااو )الواليااات املتحاادة األمريكيااة(، وجيورجيااو غايااا )ييطاليااا(،     .)الصااني(، وجااوان ي 
ار  )اهلناااد(، وباترياااك ليبتاااون روبنساااون    وجولياااا سااايبوتيند  )أوغنااادا(، ودالفاااأ ىلاناااد    

 .)جامايكا(، وجيمس ريتشارد كراوفورد )أستراليا(، وكأيل غيفورغيان )االحتاد الروسي(
 

 الرئيس ونائب الرئيس  
مو النظا  األساساي(   21ينتخب أعضا  احملكمة الرئيس ونائب الرئيس )وفقا للمادة  - 59

وينوب نائب الرئيس عاو الارئيس يف غياباه، أو يف  الاة      .كل ثالآ سنوات باالقترا  السر 
ويتوىل الرئيس  لة مهاا  مناها ماا يلاي:      .ععزر عو لارسة مهامه، أو يف  الة شرور الرئاسة

)أ( يرأس كال جلساات احملكماة ويوجاه عملاها ويشارق علام يدار اا؛ )ب( يتأكاد يف  ياع           
ويساتدعي،   .ماا يتعلاق باملساائل اإلجرائياة    القضايا املعروضة علم احملكمة مو آرا  األطاراق في 

هللا الررض، وكال  األطراق يىل االجتما  به يف أقرب وقت لكو بعد تعييناهم، وبعاد ذلاك    
كلما اقتضم األمار ذلاك؛ )ج( لكاو أن يادعو األطاراق يىل التصارق علام لاو يتايل حتقياق           

بأ حتفظياة؛ )د( لكاو أن   األثر املناسب أل  أمر قد تصدرر احملكمة بشأن طلب لإلشاارة بتادا  
يااأذن بتصااحيل  فااوة أو خطااأ يف أ  وثيقااة يودعهااا أ ااد األطااراق أثنااا  مر لااة اإلجاارا ات 

يقو ، عندما تقرر احملكمة يف قضية مو قضايا املنازعات أو يف طلاب ماو طلباات     ) ا(اخلطية؛ 
لتصاويت،  الفتاوى تعيني خعا  قضائيني للعلاوس ماع  ي اة احملكماة دون أن يكاون هلام  اق ا       

باذااااذ اإلجااارا ات الالزماااة للحصاااول علااام  ياااع املعلوماااات ذات الصااالة باختياااار اخلاااعا    
القضائيني؛ )و( يوجه املداوالت القضائية للمحكمة؛ )ز( يكون لاه صاوت ترجيحاي يف  الاة     
تساااو  األصااوات خااالل املااداوالت القضااائية؛ )ا( يكااون  كاام منصاابه عضااوا يف جلااان        
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ال يشااطر رأ  األغلبياة يف احملكماة، ويف  الر احلالاة حيال نائاب الارئيس         الصياغة يال يذا كاان  
حمله، وين تعلر ذلك،  ل حمله قاض ثالث تنتخباه احملكماة؛ )ط( يكاون  كام منصابه عضاوا       
يف دائرة اإلجرا ات املستععلة الو تشكلها احملكمة كل سنة؛ ) ( يوقاع علام  ياع األ كاا      

حملكماااة وعلااام احملاضااار؛ )ك( يتلاااو القااارارات القضاااائية  والفتااااوى واألوامااار الصاااادرة عاااو ا 
للمحكمااة يف جلسااات علنيااة؛ )ل( ياارأس جلنااة احملكمااة لشااوون امليزانيااة واإلدارة؛ ) ( يلقااي   
خطابااا أمااا  لثلااي الاادول األعضااا  يف األماام املتحاادة أثنااا  اجللسااات العامااة للاادورة الساانوية   

حمكمة العدل الدولية؛ )ن( يستقبل، يف مقار  للعمعية العامة يف نيويورك مو أجل عرض تقرير 
 .احملكمة، رقسا  الدول واحلكومات وغأ م ماو كباار الشخصايات خاالل الزياارات الرمسياة      
و ينما ال تكون احملكمة منعقدة، لكو أن يدعم الرئيس يىل القيا  جبملاة أماور، مناها يصادار     

 .األوامر اإلجرائية
 

 رئيس قلم احملكمة ونائبه  
شاباط/فعاير   3ويف  .يس قلم احملكمة  و فيلياب كاوفرور، و او بلعيكاي اجلنساية     رئ - 60

، أعياااد انتخاباااه لشااارل الوظيفاااة لوالياااة ثالثاااة ماااد ا سااابع سااانوات اعتباااارا ماااو           2014
وانُتخااب الساايد كااوفرور رئيسااا لقلاام احملكمااة للماارة األوىل يف        .2014شااباط/فعاير  10
)ياارد بيااان لواجبااات   2007شااباط/فعاير  8يف ، ، أعيااد انتخابااه  2000شااباط/فعاير  10

 .أدنار( 96-92رئيس القلم يف الفقرات 
وقاد   .بيلياه فاوميو، و او كاامأوين اجلنساية      -ونائب رئايس قلام احملكماة  او جاان       - 61

لوالية مد ا سبع سانوات اعتباارا ماو     2013شباط/فعاير  11انتخب لشرل  لر الوظيفة يف 
 .2013آذار/مارس  16
 

 ائرة اإلجرا ات املستععلة، وجلنة شوون امليزانية واإلدارة، واللعان األخرىد  
مااو نظامهااا األساسااي، دائاارة لإلجاارا ات   29تشااكل احملكمااة ساانويا، وفقااا للمااادة   - 62

 علم النحو التا : 2016متوز/يوليه  31املستععلة كان تشكيلها    
 

 األعياء: 
 السيد أبرا ا ، رئيس احملكمة  
 السيد يوسف، نائب رئيس احملكمة  
 السيدة شو ، والسيدة دونو يو، والسيد غايا، قضاة  
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 العيوان اليديالن 
 السيد كانسادو ترينداد، والسيد غيفورغيان، قاضيان  

وكاناات مشااكلة  اا    .وشااكلت احملكمااة أيضااا جلانااا لتيسااأ أدا  مهامهااا اإلداريااة     - 63
 كالتا : 2016متوز/يوليه  31

جلنااة شااوون امليزانيااة واإلدارة: الساايد أبرا ااا  )رئيسااا(، والساايد يوسااف؛        )أ( 
 والسيد تومكا، والسيد غرينوود، والسيدة شو ، والسيدة سيبوتيند ، والسيد ىلاندار ؛

جلنااة الئحااة احملكمااة: الساايد أووادا )رئيسااا(، والساايد كانسااادو ترينااداد،         )ب( 
 نسون، والسيد كراوفورد، والسيد غيفورغيان؛والسيدة دونو يو، والسيد غايا، والسيد روب

جلناااة املكتباااة: السااايد كانساااادو تريناااداد )رئيساااا(، والسااايد غاياااا، والسااايد   )ج( 
 .ىلاندار ، والسيد غيفورغيان

 
 القضاة اخلاصون  

مو النظا  األساسي،  اوز لألطاراق الاو ال يكاون يف  ي اة احملكماة        31وفقا للمادة  - 64
 .ذتار قاضيا خاصا ألغراض القضية الو  مهاقاض مو جنسيتها أن 

وبلااد عاادد القضاااة اخلاصااني الااليو اختااار م الاادول األطااراق خااالل الفتاارة قيااد           - 65
فردا )لكو أن يعني نفس الشاخص   12قاضيا خاصا،  يث يقو  ىللر املها   19االستعراض 

 .قاضيا خاصا يف أكثر مو قضية(
ة املسااالحة يف أراضاااي الكونغاااو )مجهورياااة الكونغاااو   املتعلقاااة باألنشاااطويف القضاااية  - 66

، اختاارت  هورياة الكونراو الدلقراطياة السايد جاو فر اوفو قاضايا         الدميقراطية ضاد أوغنادا(  
 .خاصا
باايعض األنشااطة الاايت تقااوم هبااا نيكاااراغوا يف املنطقااة احلدوديااة     ويف القضااية املتعلقااة   - 67

الساايد جااون دوغااارد قاضاايا خاصااا،   ، اختااارت كوسااتاريكا  )كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا( 
 .واختارت نيكاراغوا السيد جلبأ غيو  قاضيا خاصا

بتشاااييد طرياااق يف كوساااتاريكا علاااى امتاااداد هنااار ساااان خاااوان ويف القضاااية املتعلقاااة  - 68
، اختااارت نيكاااراغوا الساايد غيااو  قاضاايا خاصااا، واختااارت     )نيكاااراغوا ضااد كوسااتاريكا( 

ويف أعقااب قارار احملكماة ضام اإلجارا ات يف       .خاصاا  كوستاريكا السايد بروناو سايما قاضايا    
باايعض األنشااطة الاايت تقااوم هبااا نيكاااراغوا يف   االر القضااية يىل اإلجاارا ات يف القضااية املتعلقااة  
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ومنل ذلك احلني، يشارل   .، استقال السيد سيمااملنطقة احلدودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(
خاصا يف قضية كوساتاريكا ضاد نيكااراغوا،    السيد دوغارد، الل  اختارته كوستاريكا قاضيا 

 .املضمومة فيية نيكاراغوا ضد كوستاريكاأيضا مهمة القاضي اخلال يف 
املتعلقااة بااااللتزام بالتفاااوض بشااأن منفااذ إىل احملاايط اهلااادئ )بوليفيااا ضااد  ويف القضااية  - 69

واختاارت   ، اختارت دولة بوليفيا املتعددة القومياات السايد يياف دود  قاضايا خاصاا،     شيلي(
 .شيلي السيدة لويز آربور قاضية خاصة

املتعلقااة أسااألة تعاايني حاادود اجلاارف القاااري بااني نيكاااراغوا وكولومييااا  ويف القضااية  - 70
، اختاارت  ميال راري مان سااحل نيكااراغوا )نيكااراغوا ضاد كولوميياا(         200خارط نطاا   

لسايد ليونياد ساكوتنيكوق    كولومبيا السيد تشارلز براور قاضيا خاصا، واختارت نيكاراغوا ا
 .قاضيا خاصا

باالنتهاكا  املزعومة للحقو  السيادية وابا  اليحاري يف اليحار   ويف القضية املتعلقة  - 71
، اختارت نيكاراغوا السيد غيو  قاضيا خاصاا، واختاارت   الكاري  )نيكاراغوا ضد كولومييا(

 .كولومبيا السيد ديفيد كارون قاضيا خاصا
املتعلقاااة بتعااايني احلااادود اليحرياااة يف اليحااار الكااااري  واحملااايط اهلاااادئ     ويف القضاااية - 72

، اختااارت كوسااتاريكا الساايد ساايما قاضاايا خاصااا، واختااارت  )كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا(
 .نيكاراغوا السيد عون شوكت اخلصاونة قاضيا خاصا

لناووي ونازع   باملفاوضا  املتصلة بوفس سيا  التسالن ا ويف قضية االلتزامات املتعلقة  - 73
، اختارت جزر مارشال السايد حمماد جبااو  قاضايا     السالي النووي )جزر مارشا  ضد اهلند(

 .خاصا
االلتزاما  املتعلقة باملفاوضا  املتصلة بوفس سيا  التسالن الناووي ونازع    ويف قضية  - 74

، اختااارت جاازر مارشااال الساايد جباااو      السااالي النااووي )جاازر مارشااا  ضااد باكسااتان(     
 .خاصا قاضيا
االلتزاما  املتعلقة باملفاوضا  املتصلة بوفس سيا  التسالن الناووي ونازع    ويف قضية  - 75

، اختاارت جازر مارشاال السايد جبااو       السالي النووي )جزر مارشا  ضد اململكاة املتحادة(  
 .قاضيا خاصا

 ،بتعيني احلادود اليحرياة يف احملايط اهلنادي )الصاوما  ضاد كينياا(       ويف القضية املتعلقة  - 76
 اختارت كينيا السيد غيو  قاضيا خاصا؛
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بالزناع حو  وضاع واساتخدام ميااه ابارى املاائي سايالال )شايلي        ويف القضية املتعلقة  - 77
 ، اختارت شيلي السيد سيما قاضيا خاصا؛ضد بوليفيا(

، باحلصاانا  واإلجاراءا  اجلنائياة )غينياا االساتوائية ضاد فرنساا(       ويف القضية املتعلقة  - 78
 .ت غينيا االستوائية السيد جيمس كاتيكا قاضيا خاصااختار
 

 االمتيازات واحلصانات -با   
يتمتع أعضاا  احملكماة يف مباشارة    ”مو النظا  األساسي للمحكمة،  19 وجب املادة  - 79

 .“وظائفهم باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية
ووزيار الشاوون اخلارجياة، املاورختني     وعمال بالرسالتني املتبادلتني بني رئايس احملكماة    - 80
، يتمتااع أعضااا  احملكمااة بصاافة عامااة يف  ولناادا باالات االمتيااازات  1946 زيران/يونيااه  26

واحلصانات والتسهيالت والصال يات املمنو ة لرقسا  البعثات الدبلوماساية املعتماديو لادى    
 211-204ت ، الصااافحا Acts and Documents No. 6 I.C.Jجاللاااة امللاااك عا ااال  ولنااادا )   

 .(217-214 و
)املرجاااع  1946كاااانون األول/ديسااامع  11( املاااور  1-)د 90و وجاااب القااارار  - 81

(، أقرت اجلمعية العاماة االتفاقاات املعماة ماع  كوماة  ولنادا       215-210نفسه، الصفحات 
وأوصت  ا يلاي: يذا كاان قااض يقطاو يف بلاد آخار غاأ بلادر كاي           1946يف  زيران/يونيه 
دائمااة حتاات تصاارق احملكمااة، فينبرااي أن متاانل لااه االمتيااازات واحلصااانات         يكااون بصااورة 

الدبلوماسية خاالل فتارة يقامتاه  نااك؛ وينبراي أن لانل القضااة كال التساهيالت ملراادرة البلاد            
الل  يوجدون فيه، مو أجل دخاول البلاد الال  تعقاد فياه احملكماة جلساا ا ومرادرتاه؛ كماا          

لاادان الااو قااد يااتعني علاايهم عبور ااا أثنااا  أساافار م املقترنااة      ينبرااي أن يتمتعااوا، يف  يااع الب 
 مارسااة مهااامهم، جبميااع االمتيااازات واحلصااانات والتسااهيالت الااو متنحهااا تلااك البلاادان         

 .للمبعوثني الدبلوماسيني
ويف القرار نفسه، أوصات اجلمعياة العاماة سالطات الادول األعضاا  يف األمام املتحادة          - 82

ومااا فت اات   .األماام املتحاادة الاال  تصاادرر احملكمااة للقضاااة وقبولااه     باااالعتراق جبااواز ماارور 
؛ وكانت  لر اجلوازات الاو تنفارد ىلاا    1950جوازات املرور  لر تصدر ا احملكمة منل عا  

ومناال  .احملكمااة تشاابه يف شااكلها جااوازات املاارور الااو يصاادر ا األمااني العااا  لألماام املتحاادة   
يصدار جوازات املرور يىل مكتاب األمام املتحادة    ، فوضت احملكمة مهمة 2014شباط/فعاير 
وجااوازات املاارور اجلدياادة مصااممة وفااق منااوذج جااوازات الساافر اإللكترونيااة،        .يف جنيااف

 .وتستويف أ دآ معايأ منظمة الطأان املدين الدو 
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مو النظا  األساسي للمحكماة علام    32مو املادة  8وعالوة علم ذلك، تنص الفقرة  - 83
اتاااب واملكافاااتت والتعويضاااات ]الاااو يتلقا اااا القضااااة ورئااايس القلااام[ ماااو   تعفااام الرو”أن 

 .“كافة الضرائب
 

 املقر -جيم  
يوجد مقر احملكمة يف ال ا ؛ غاأ أن ذلاك ال حياول دون أن تعقاد احملكماة جلساا ا        - 84

ماو النظاا     22مو املادة  1وتضطلع بوظائفها يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا )الفقرة 
ومل يساابق للمحكمااة  اا  انن أن عقاادت جلسااات    .مااو الالئحااة(  55اسااي؛ واملااادة  األس

 .خارج ال ا 
 شااااباط/ 21وحياااادد اتفااااان  .وتشاااارل احملكمااااة مباااااين يف قصاااار السااااال  بال ااااا  - 85
، املع  بني األمم املتحادة وموسساة كاارنيري املساوولة عاو يدارة قصار الساال ،        1946 فعاير

ر املباااين، وياانص علاام أن تاادفع ملوسسااة كااارنيري مقاباال ذلااك  شااروط اسااتخدا  احملكمااة هلاال
ومتت زيادة قيمة تلك املسااة عماال باتفاقاات تكميلياة أقر اا اجلمعياة العاماة        .مسااة سنوية

وزادت املساااة السانوية املقدماة ماو األمام       .، وبتعديالت ال قاة 1958و  1951يف عامي 
 1 342 901و  2015يااورو يف عااا    1 334 892املتحاادة يىل موسسااة كااارنيري لتبلااد   

 .2016يورو يف عا  
وأساافرت املفاوضااات بااني األماام املتحاادة وموسسااة كااارنيري عااو توقيااع ماالكرة يف    - 86
، تانص علام  لاة أماور مناها يعاداد صايرة منقحاة لالتفاان          2014تشريو األول/أكتوبر  15

ق التريأات املتفق عليهاا بنطاان   وتتعل .األصلي بشأن استخدا  احملكمة للمباين يف قصر السال 
ونوعياة احلياز املخصااص للمحكماة، وأمااو األشاخال واملمتلكاات، ومسااتوى اخلادمات الااو       

و اب أن تقار    .تقدمها املوسسة، ووضع املوسسة خلطة إلدارة األسبستوس ستبلد يىل احملكماة 
 .اجلمعية العامة االتفان املنقل
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 الفصل الرابع
 قلم احملكمة  

حمكمة العدل الدولياة  اي اجلهااز الرئيساي الو ياد بااألمم املتحادة الال  للاك يدارة           - 87
 .وقلام احملكماة  او األماناة الدولياة الدائماة للمحكماة        .مو امليثاان(  98خاصة به )انظر املادة 

و يث ين احملكمة  ي ة قضائية وموسسة دولية يف الوقت نفسه، فاإن دور قلام احملكماة يتمثال     
فأنشاطة قلام احملكماة  اي      . توفأ الدعم القضائي والعمل كعهااز يدار  دائام  يف آن وا د يف

   .بالتا  أنشطة يدارية وقضائية ودبلوماسية
وترد مها  القلم مفصلة يف تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافق عليهاا احملكماة )انظار     - 88

مااة، يف آذار/مااارس وقااد اعتماادت احملك .مااو الئحااة احملكمااة( 28مااو املااادة  3و  2الفقارتني  
 .(66، الفقرة A/67/4، صيرة تعليمات قلم احملكمة النافلة  اليا )انظر 2012
وتعااي و احملكمااة مااوظفي قلاام احملكمااة بنااا  علاام اقترا ااات مااو رئاايس قلاام احملكمااة،      - 89

 .ة اخلدمات العاماة  وافقاة رئايس احملكماة    ويتوىل رئيس قلم احملكمة تعيني موظفي القلم مو ف 
وحتادد شاروط العمال  وجاب النظاا  األساساي        .ويعني رئيس قلام احملكماة املاوظفني املاوقتني    

وبصافة عاماة، يتمتاع     .ماو الئحاة احملكماة(    28للموظفني الل  اعتمدته احملكمة )انظار املاادة   
ىلاا أعضاا  البعثاات الدبلوماساية      موظفو قلم احملكمة بلات االمتيازات واحلصانات الاو يتمتاع  

كماا يتمتعاون ماو  ياث أجاور م ومعاشاا م بانفس احلقاون الاو           .مو رتبة لاثلة يف ال اا  
 .يتمتع ىلا موظفو األمانة العامة مو الف ات أو الرتب املعادلة

 .وحتدد احملكمة اهليكل التنظيماي لقلام احملكماة بناا  علام اقترا اات ماو رئايس القلام          - 90
ويرد فطا  يابني اهليكال التنظيماي      .حملكمة مولف مو ثالآ يدارات وتسع شعب تقنيةوقلم ا

ويساعد كال مو رئيس احملكمة ورئايس القلام مسااعد خاال      .لقلم احملكمة مرفقا ىللا التقرير
 .(2-ولكاال عضااو مااو أعضااا  احملكمااة كاتااب قضااائي يساااعدر )برتبااة ق     .(3-)برتبااة ق

عاااونون اخلمسااة عشاار، وين كااانوا معاااريو للقضاااة، يعتااعون و ااوال  املوظفااون القااانونيون امل
و ااار  الكتباااة  .أيضااا ماااوظفني يف قلااام احملكمااة ملحقاااني يدارياااا باااإدارة الشااوون القانونياااة   

 .القضائيون البحوآ الالزمة ألعضا  احملكماة والقضااة اخلاصاني، ويعملاون حتات مساووليتهم      
 ساااااعدة أعضااااا  احملكمااااة  كاتبااااا،  اااام أيضااااا مااااو مااااوظفي قلاااام احملكمااااة،  15ويقااااو  
 .اخلاصني والقضاة

http://undocs.org/ar/A/67/4
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وظيفاااة، مناااها  116ويبلاااد جمماااو  الوظاااائف يف قلااام احملكماااة يف الوقااات الااارا و    - 91
وظيفااة مااو ف ااة   56وظيفااة مااو الف ااة الفنيااة والف ااات العليااا )كلااها وظااائف دائمااة(، و     60

 .اخلدمات العامة
 

 رئيس قلم احملكمة  
مااو  21 يااع يدارات وشااعب قلاام احملكمااة )املااادة  رئاايس قلاام احملكمااة مسااوول عااو - 92

ماو التعليماات املتعلقاة بقلام احملكماة،       1و و يتوىل،  وجب أ كاا  املاادة    .النظا  األساسي(
اإلشااراق علاام املااوظفني، و ااو و اادر املخااول بتوجيااه أعمااال قلاام احملكمااة الاال  يتااوىل       ”

ودورر ثالثاي اجلواناب:    .  احملكمةويكون رئيس القلم يف هنوضه  هامه مسووال أما .“رئاسته
   .قضائي ودبلوماسي ويدار 

وتشمل املها  القضائية لرئيس القلم علم اخلصول املهاا  املتعلقاة بالقضاايا املعروضاة      - 93
ويف  الا الصادد، يقاو  رئايس القلام، يف  لاة أماور، باملهاا  التالياة: )أ( حيفاة            .علم احملكماة 

و مساااوول عاااو تساااعيل الوثاااائق يف ملفاااات القضاااايا؛ اجلااادول العاااا  جلمياااع القضاااايا، و ااا
يادير اإلجارا ات يف القضاايا؛ )ج( حيضار شخصاايا أو لثلاه نائباه يف اجتماعاات احملكمااة         )ب(

ودوائر ااا، ويقااد  أ  مساااعدة مطلوباااة، ويتااوىل مسااوولية يعاااداد تقااارير أو حماضاار تلاااك        
االجتماعات؛ )د( يوقع علم  ياع األ كاا  والفتااوى واألوامار الصاادرة عاو احملكماة وعلام         

قااات مااع األطااراق يف القضااايا، و ااو مسااوول بصاافة خاصااة عااو   يتعهااد العال ) ااا(احملاضاار؛ 
استال  وثائق متنوعة وي التاها، وأاهاا وثاائق رفاع الادعاوى )العارائض واالتفاقاات اخلاصاة(         
و يع امللكرات اخلطية؛ )و( يتوىل مسوولية تر ة وطبع ونشار األ كاا  والفتااوى واألوامار     

اخلطياة وحماضار اجللساات العلنياة يف كال قضاية،       الصادرة عاو احملكماة واملالكرات والبياناات     
وكاال الوثااائق األخاارى الااو قااد تقاارر احملكمااة نشاار ا؛ )ز(  ااو القااي م علاام أختااا  ودمرااات     
احملكمة وحمفوظا ا وأ  حمفوظات أخرى يعهد ىلا يىل احملكمة ) ا يف ذلاك حمفوظاات حمكماة    

 .(العدل الدو  الدائمة وحمكمة نورمعو العسكرية الدولية
وتشاامل الواجبااات الدبلوماسااية لاارئيس القلاام مااا يلااي: )أ( النااهوض  هااا  العالقااات    - 94

اخلارجية للمحكمة والعمل  ثابة قناة التواصل فيما باني احملكماة واخلاارج؛ )ب( يدارة شاوون     
املراسااالت اخلارجيااة،  ااا فيهااا املراسااالت املتصاالة بالقضااايا، وتقاادمي كاال مااا يطلااب مااو           

( يدارة العالقاااات ذات الطاااابع الدبلوماساااي، وال سااايما ماااع أجهااازة األمااام  استشاااارات؛ )ج
املتحدة والدول األعضا  فيها ومع املنظماات الدولياة األخارى و كوماة البلاد الال  يقاع فياه         
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حتمال مساوولية    ) اا( مقر احملكماة؛ )د( تعهاد العالقاات ماع السالطات احمللياة وماع الصاحافة؛         
 .كمة ومنشورا ا،  ا يف ذلك النشرات الصحفيةاإلعال  فيما يتعلق بأنشطة احمل

وتشمل املها  اإلدارية لرئيس قلم احملكمة ما يلي: )أ( اإلدارة الداخلياة لقلام احملكماة؛     - 95
)ب( يدارة الشااوون املاليااة، وفقااا لإلجاارا ات املاليااة لألماام املتحاادة، وبصاافة خاصااة يعااداد        

ملهاا  اإلدارياة وعلام أعماال الطباعاة؛ )د( اذااذ       امليزانية وتنفيل ا؛ )ج( اإلشراق علام  ياع ا  
الترتيبااات الالزمااة لتااوفأ مااا تطلبااه احملكمااة مااو أعمااال التر ااة التحريريااة والشاافوية يىل لرااو  

 .احملكمة الرمسيتني )اإلنكليزية والفرنسية( والتحقق منها
النحاو املشااار   (، علام 1-)د 90وعماال بالرساالتني املتباادلتني وبقارار اجلمعيااة العاماة       - 96

أعالر، ذول لرئيس القلم نفس االمتيازات واحلصاانات الاو ذاول     81و  80يليه يف الفقرتني 
لرقسا  البعثات الدبلوماسية يف ال ا ، وذول لاه يف ر التاه يىل دول ثالثاة  ياع االمتياازات      

 .واحلصانات والتسهيالت الو متنل للمبعوثني الدبلوماسيني
مو الئحاة احملكماة( رئايس القلام ويقاو        27رئيس قلم احملكمة )املادة ويساعد نائب  - 97

 .مقامه يف غيابه
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 الفصل اخلامس  
 قضايا املنازعات قيد النظر خالل الفترة املشمولة باالستعراض  

 ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابشيكوفو  - 1 
، أشااعرت  نراريااا وساالوفاكيا معااا احملكمااة بتوقيااع اتفااان       1993متوز/يوليااه  2يف  - 98

، يقضي بأن تعرض علم احملكماة بعاض املساائل النا اة عاو      1993نيسان/أبريل  7خال يف 
املتعلقة بإنشا  وتشاريل شابكة    1977أيلول/سبتمع  16خالفات تتعلق بتنفيل ويهنا  معا دة 

ويف  كمهاااا املاااور    .(138، الفقااارة A/48/4)انظااار  ناغيمااااروس -سااادود غابشااايكوفو  
، قامت احملكمة، وقد بتت يف املسائل الو عرضها الطرفاان، بادعوة   1997أيلول/سبتمع  25

الاو أعلنات    1977الدولتني يىل أن تتفاوضا بنية  سانة لضامان حتقياق أ اداق معا ادة عاا        
تاازال نافاالة املفعااول، وأن تراعيااا يف الوقاات نفسااه احلالااة الفعليااة الااو نشااأت مناال عااا   أهنااا ال
، أودعاات ساالوفاكيا لاادى قلاام احملكمااة طلبااا بإصاادار    1998أيلول/ساابتمع  3ويف  .1989

ورأت سلوفاكيا أن يصادار  كام يضاايف أمار ضارور  بسابب عاد          . كم يضايف يف القضية
 .1997أيلول/سابتمع   25ل  أصدرته احملكمة يف القضاية يف  رغبة  نراريا يف تنفيل احلكم ال
احملادد ماو رئايس احملكماة بياناا       1998كانون األول/ديسمع  7وأودعت  نراريا ضمو أجل 

واساتأنف الطرفاان فيماا بعاد      .خطيا تبني فيه موقفها مو طلب سلوفاكيا يصدار  كام يضاايف  
ويعقااد رئاايس   .عااو التقااد  احملاارز فيهااا  املفاوضااات بينااهما وواصااال يبااالو احملكمااة بانتظااا     

احملكمة، أو نائب رئيس احملكمة يف غياب الرئيس، اجتماعات مع وكيلاي الطارفني كلماا رأى    
 .يف ذلك ضرورة

 
 األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(   - 2 

، أودعاات  هوريااة الكونرااو الدلقراطيااة عريضااة تقاايم  1999 زيران/يونيااه  23يف  - 99
أعماال عادوان مسالل ارتكبات يف انتاهاك ساافر مليثاان        ” وجبها دعوى ضاد أوغنادا بسابب    

، 249، الفقااااارة A/54/4)انظااااار “ األمااااام املتحااااادة وميثاااااان منظماااااة الو ااااادة األفريقياااااة 
 التالية(. واملال ق
نيساان/أبريل   20وقدمت أوغندا، يف ملكر ا املضادة املودعاة لادى قلام احملكماة يف      - 100
 (.319، الفقرة A/56/4، ثالثة مطالبات مضادة )انظر 2001
، الفقااارة A/61/4نظاار  )ا 2005كااانون األول/ديساامع    19ويف احلكاام الصااادر يف    - 101
(، قضت احملكمة علم اخلصول باأن أوغنادا، بقيامهاا بأنشاطة عساكرية ضاد  هورياة        133

http://undocs.org/ar/A/48/4
http://undocs.org/ar/A/54/4
http://undocs.org/ar/A/56/4
http://undocs.org/ar/A/61/4
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الكونرو الدلقراطية يف أراضي  لر األخأة، وا تالهلا ملنطقة ييتاور  وتقادلها الادعم الفعلاي     
 أراضااي  هوريااة الكونرااو الدلقراطيااة، قااد انتااهكت يىل قاوات غااأ نظاميااة كاناات تنشاا  يف 

مبدأ عد  استخدا  القوة يف العالقاات الدولياة ومبادأ عاد  التادخل؛ وبأهناا انتاهكت التزاما اا         
 وجب القانون الدو  حلقون اإلنسان والقاانون الادو  اإلنسااين أثناا  األعماال العدائياة باني        

يف كيسااانراين؛ وبأهنااا انتااهكت التزامااات أخاارى      القااوات العسااكرية األوغنديااة والروانديااة   
 وجب القانون الادو  حلقاون اإلنساان والقاانون الادو  اإلنسااين، ماو خاالل سالوك قوا اا           
املساالحة ظااار املاادنيني الكونرااوليني، وخاصااة بصاافتها ساالطة قائمااة باااال تالل يف مقاطعااة         

بارتكااب أفاراد قوا اا املسالحة يف      ييتور ؛ وبأهناا انتاهكت التزاما اا  وجاب القاانون الادو       
أراضااي  هوريااة الكونرااو الدلقراطيااة أعمااال هنااب للمااوارد الطبيعيااة الكونروليااة وساالبها          
 واسترالهلا، وبعد  منعها تلك األعمال بصفتها سلطة قائمة باال تالل يف مقاطعة ييتور .

هكت مااو جهتااها وقضاات احملكمااة أيضااا بااأن  هوريااة الكونرااو الدلقراطيااة قااد انتاا   - 102
 1961االلتزامات الواجبة عليها يزا  أوغندا  وجب اتفاقية فييناا للعالقاات الدبلوماساية لعاا      

بإسا ة معاملة األشخال وعد  تاوفأ احلماياة هلام وللممتلكاات الاو تتمتاع باحلماياة  وجاب         
 االتفاقية امللكورة.

الطارق انخار واجاب     ولللك قضت احملكمة باأن كال طارق يقاع علام عاتقاه يزا        - 103
جع الضرر احلاصل. وقضت بأن مسألة جع الضرر ستبت فيها احملكمة، يف  الاة عاد  اتفاان    
الطاارفني، وا تفظاات هلاالر الرايااة باااإلجرا ات الال قااة يف  االر القضااية. وقااد أبلااد الطرفااان     

تساوية  احملكمة منل ذلك احلاني بابعض املعلوماات املتعلقاة باملفاوضاات الاو  رياهناا ماو أجال          
( مااو منطااون احلكاام  14( و )6مسااألة جااع الضاارر، علاام النحااو املشااار يليااه يف النقطااتني )   

 مو تعليل احلكم. 344و  261و  260والفقرات 
، تلقاام قلاام احملكمااة مااو  هوريااة الكونرااو الدلقراطيااة      2015أيار/مااايو  13ويف  - 104

، ُيطلب فيها مو احملكماة أن  “ةعريضة جديدة مرفوعة يىل حمكمة العدل الدولي”وثيقة معنونة 
تباات يف مسااألة جااع الضاارر الواجااب جلمهوريااة الكونرااو الدلقراطيااة يف القضااية. وذكاارت      

  كومة  هورية الكونرو الدلقراطية يف تلك الوثيقة علم وجه اخلصول ما يلي:
ال منال انن مو اعتبار املفاوضاات بشاأن مساألة جاع الضارر الواجاب جلمهورياة        ” 

الدلقراطية علم أوغندا قد أخفقت، علم لاو ماا يتضال ماو البياان املشاترك        الكونرو
]يف ختاا    2015آذار/ماارس   19املوقع مو الطرفني يف بريتوريا، جنوب أفريقيا، يف 
 االجتما  الوزار  الرابع املعقود بني الدولتني[؛
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فقاارة وبنااا  علاام ذلااك،  اار  باحملكمااة أن تقااو ، علاام النحااو املنصااول عليااه يف ال    
، باسااات ناق 2005كاااانون األول/ديسااامع  19( ماااو احلكااام الصاااادر يف 6) 345

اإلجرا ات الاو علقتاها يف القضاية ماو أجال حتدياد مبلاد جاع الضارر الواجاب علام            
أوغندا جلمهورياة الكونراو الدلقراطياة، علام أسااس األدلاة الاو سابق أن أ يلات يىل          

 “.أوغندا والو ستتاا للمحكمة
، 2015 زيران/يونيااه  9تمااا  عقاادر رئاايس احملكمااة مااع لثلااي الطاارفني يف  ويف اج - 105

أكد وكيل  هورية الكونرو الدلقراطية موقف  كومتاه. وأشاار وكيال أوغنادا، ماو جانباه،       
أن  كومته ترى أن الشروط الالزماة إل الاة مساألة جاع الضارر يىل احملكماة مل تتحقاق، وأن        

أيار/مااايو   13الدلقراطيااة يف العريضااة املودعااة يف    الطلااب الاال  قدمتااه  هوريااة الكونرااو    
 سابق ألوانه. 2015
وخااالل االجتمااا  املاالكور، أشااار الاارئيس يىل أنااه يقااع علاام عاااتق احملكمااة واجااب   - 106

البت يف اإلجارا ات الال قاة يف  الر القضاية، وفقاا لالئحاة احملكماة واحلكام الصاادر يف عاا            
2005. 
، قاررت احملكماة اسات ناق اإلجارا ات يف القضاية      2015لياه  متوز/يو 1وبأمر مور   - 107

أجاال إليادا     2016كاانون الثاين/ينااير    6فيما يتعلاق  ساألة التعويضاات، و اددت تااري       
 هورية الكونرو الدلقراطية ملكر ا بشأن التعويضات املستحقة هلا يف نظر اا علام أوغنادا،    

حقة هلااا يف نظر ااا علاام  هوريااة الكونرااو  وإلياادا  أوغناادا ماالكرة بشااأن التعويضااات املساات 
 الدلقراطية.

رغام ساعي الطارفني يىل تساوية مساألة التعويضاات       ”وال ظت احملكمة يف أمر ا أنه  - 108
وأشااارت يىل أن البيااان “. مباشاارة، فإهنمااا مل يتمكنااا مااو التوصاال يىل اتفااان يف  االا الصاادد  

د باني البلاديو ذكار صارا ة أن الاوزرا       املشترك الصادر عو االجتماا  الاوزار  الراباع املعقاو    
مل ”اعتباارا ألناه   “ يجرا  املزياد ماو املفاوضاات   ”املسوولني عو يجرا  املفاوضات قرروا عد  

 بني الطرفني.“ يتحقق أ  توافق يف انرا 
مراعااة ملتطلباات يقاماة العادل علام      ”وال ظت احملكمة أيضاا يف األمار املالكور أناه      - 109

عاتقهااا انن حتدياد انجااال الاو  ااب علاام الطارفني يف غضااوهنا تقاادمي    لاو سااليم، يقاع علاام   
 “.ملكرتيهما اخلطيتني بشأن مسألة التعويضات

ال خيال  اق رئيساي الادولتني     ”وأشارت احملكمة كللك يىل أن حتدياد تلاك انجاال     - 110
ر/مااارس آذا 19يف تقاادمي التوجيهااات اإلضااافية املشااار يليهااا يف البيااان املشااترك الصااادر يف       
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طارق أن يابني يف مالكرة يقادمها كامال مطالباات       ”وخلصت يىل أنه ينبري لكال  “. 2015
التعويضات املستحقة له يف نظارر علام الطارق انخار، وأن يرفاق بتلاك املالكرة  ياع األدلاة          

 “.الو يرغب يف االستناد يليها
ة يىل ، ماادد رئاايس احملكماا 2015كااانون األول/ديساامع  10و وجااب أماار مااور    - 111
 أجل ييدا  الطرفني مللكرتيهما بشأن مسألة التعويضات. 2016نيسان/أبريل  28
، ماااااااددت احملكماااااااة يىل 2016نيساااااااان/أبريل  11و وجاااااااب أمااااااار ماااااااور    - 112
 أجل ييدا  الطرفني للملكرتني املشار يليهما. 2016أيلول/سبتمع  28
 

 دودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احل - 3 
، أودعاات كوسااتاريكا عريضااة ترفااع  وجبااها    2010تشااريو الثاااين/نوفمع   18يف  - 113

توغاال يف يقلاايم كوسااتاريكا وا ااتالل    ”دعااوى ضااد نيكاااراغوا فيمااا يتعلااق  ااا ادعااي أنااه       
نيكااراغوا  واستخدا  له مو جانب جيش نيكاراغوا، وكللك ]ماا ادعاي أناه[ انتاهاكات ماو      

  وجب عدد مو املعا دات واالتفاقيات الدولية.“ اللتزاما ا ظار كوستاريكا
وادعاااات كوسااااتاريكا أن نيكاااااراغوا ا تلاااات، يف  ااااادثتني مسااااتقلتني، أراضااااي    - 114

كوساااتاريكا فيماااا يتصااال ببناااا  قنااااة عاااع أراضاااي كوساااتاريكا ماااو هنااار ساااان خاااوان يىل      
، وقاماات فيمااا يتصاال بااللك  “( رفااأ  يااد الغااون”بورتيااوس )املعااروق أيضااا  لااوس الغونااا

أعماال اجلارق وتشاييد القنااة     ”بأعمال جرق الرى هنر سان خوان. وقالات كوساتاريكا ين   
ستوثر تأثأا خطأا علم تدفق املياار يىل هناو كولاورادو يف كوساتاريكا، وستتسابب يف أضارار       

لوطنياة احملمياة لأل ياا  العياة يف     أخرى إلقليم كوستاريكا،  ا فياه األراضاي الرطباة واملنااطق ا    
 “.املنطقة
أن تقاارر وتعلااو أن نيكاااراغوا  ’’وبنااا  علاام ذلااك، طلباات كوسااتاريكا يىل احملكمااة    - 115

أخلت بالتزاما ا الدولية... فيماا يتعلاق بالتوغال يف أراضاي كوساتاريكا وا تالهلاا، وي اداآ        
اإلضاارار املرتقااب بنااهر كولااورادو  ضاارر جساايم برابا ااا املطااأة وأراضاايها الرطبااة احملميااة، و   

واألراضي الرطبة والنظم اإليكولوجية احملمية، وكللك أنشطة اجلارق وشاق القنااة الاو تقاو       
وُطلب يىل احملكمة أيضا أن حتدد جاع الضارر الال  ياتعني     “. ىلا نيكاراغوا يف هنر سان خوان

 أن توفرر نيكاراغوا.
دعي باملااادة احلاديااة والااثالثني مااو املعا اادة  وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاا  - 116

. وباإلضاافة  1948نيساان/أبريل   30املورخاة  ‘‘ ميثاان بوغوتاا  ’’األمريكية للتساوية السالمية   
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يىل ذلااك، اسااتظهر بااإعالن قبااول الواليااة اإلجباريااة للمحكمااة الصااادر عااو كوسااتاريكا يف      
نظااا  األساسااي، واإلعااالن مااو ال 36مااو املااادة  2،  وجااب الفقاارة 1973شااباط/فعاير  20

تشااريو األول/أكتااوبر  23)واملعاادل يف  1929أيلول/ساابتمع  24الصااادر عااو نيكاااراغوا يف 
مو النظا  األساسي حملكماة العادل الادو  الدائماة، الال  يعتاع،        36(،  وجب املادة 2001

ياة اإلجبارياة   مو النظا  األساسي للمحكمة احلالياة، قباوال للوال   36مو املادة  5عمال بالفقرة 
 هللر احملكمة.

، أودعاات كوسااتاريكا أيضااا طلبااا باإلشااارة    2010تشااريو الثاااين/نوفمع   18ويف  - 117
... بتادابأ حتفظياة    يىل احملكماة علام سابيل االساتععال أن تاأمر     ”بتدابأ حتفظية، تطلاب فياه   

و األضاارار الااو در ا ... لالنتااهاك اجلااار  للسااالمة اإلقليميااة لكوسااتاريكا وإلحلااان املزيااد ماا
)انظاار “ ساابيل يىل رفعهااا بأراضااي كوسااتاريكا، ريثمااا تباات احملكمااة يف موضااو  القضااية    ال

A/66/4 واملال ق التالية(.239و  238، الفقرتان ، 
جلسااات علنيااة بشااأن طلااب   2011كااانون الثاين/يناااير  13يىل  11وُعقاادت مااو  - 118
شاااارة بتااادابأ حتفظياااة الااال  قدمتاااه كوساااتاريكا. وأشاااارت احملكماااة يف قرار اااا املاااور    اإل
 240، الفقااااارة A/66/4بعااااادد ماااااو التااااادابأ التحفظياااااة )انظااااار     2011آذار/ماااااارس  8

 التالية(. واملال ق
 كااانون األول/ 5تاااري  ،  ااددت احملكمااة  2011نيسااان/أبريل  5وبااأمر مااور    - 119

أجاال إليادا     2012آب/أغساطس   6أجال إليادا  كوساتاريكا ملالكر ا و     2011ديسمع 
 نيكاراغوا مللكر ا املضادة. وقد أودعت امللكرتان ضمو األجلني احملدديو.

وقدمت نيكاراغوا يف ملكر ا املضاادة أرباع مطالباات مضاادة. ففاي مطلباها املضااد         - 120
ىل احملكمااة أن تعلااو أن كوسااتاريكا تتحماال املسااوولية أمااا  نيكاااراغوا عااو      األول، طلباات ي

يعاقة املال اة علام هنار ساان خاوان وتادمأ ا احملتمال بسابب تشاييد ]كوساتاريكا[ لطرياق            ”
علاو أهناا   ويف املطلب املضااد الثااين، طلبات نيكااراغوا يىل احملكماة أن تُ     “.  حاذاة ضفته اليمىن

الو يادة علام املنطقاة الاو كاان يشارلها يف الساابق خلاير ساان          قد أصبحت صا بة السايادة  
خاوان ديلناوريت. ويف مطلبااها املضااد الثالااث، طلبات يىل احملكمااة باأن تقضااي باأن لنيكاااراغوا       
 قا يف  رية املال اة علام فار  كولاورادو ماو هنار ساان خاوان د  نيكااراغوا،  ا  يعاادة            

. ويف مطلباها املضااد الراباع،    1858 دة عاا   ظروق املال ة الو كانت قائمة وقت يبرا  معا
ادعت نيكاراغوا أن كوستاريكا مل تنفل التادابأ التحفظياة الاو أشاارت ىلاا احملكماة يف أمر اا        

 .2011آذار/مارس  8املور  

http://undocs.org/ar/A/66/4
http://undocs.org/ar/A/66/4
http://undocs.org/ar/A/66/4
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، ضمت احملكماة اإلجارا ات يف   2013نيسان/أبريل  17وبأمريو مستقلني مورخني  - 121
اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقاة احلدودياة )كوساتاريكا ضاد     بيعض األنشطة القضية املتعلقة 

( يىل اإلجاارا ات يف “كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا ”)ويشااار يليهااا أدنااار باااقضية   نيكاااراغوا(
املتعلقااة بتشااييد طريااق يف كوسااتاريكا علااى امتااداد هناار سااان خااوان )نيكاااراغوا ضااد   القضااية 

؛ انظاار الفقاارات  “يكاااراغوا ضااد كوسااتاريكا  ن”)ويشااار يليهااا أدنااار باااقضية    كوسااتاريكا(
أدنار(. ويف  ليو األمريو، أكدت احملكمة أهناا ضامت اإلجارا ات يف القضايتني      128-140
طبقااا ملباادأ يقامااة العاادل علاام النحااو السااليم ومراعاااة لضاارورة االقتصاااد يف اإلجاارا ات           ”

 “.القضائية
املطالباات املضاادة األربعاة     ، بتات احملكماة يف  2013نيساان/أبريل   18وبأمر ماور    - 122

. فياية كوساتاريكا ضاد نيكااراغوا    الو قدمتها نيكاراغوا يف ملكر ا املضادة الو أودعتها يف 
ويف ذلك األمر، قضت احملكمة، باإل ا ، بأنه ال  اجة يىل البات يف مقبولياة املطلاب املضااد     

إلجاارا ات يف قضاايو األول لنيكاااراغوا يف  ااد ذاتااه، ألنااه أصاابل غااأ ذ  موضااو  لكااون ا   
قاد ضامتا، وألناه ساينظر بالتاا  يف       نيكااراغوا ضاد كوساتاريكا   و كوستاريكا ضد نيكااراغوا 

ذلك املطلب باعتبارر طلبا رئيسيا يف سيان يجرا ات القضايتني املضامومتني. وقضات احملكماة     
باإل ا  أيضا بأن املطلبني املضاديو الثاين والثالاث غاأ مقباولني يف  اد ذا ماا وال يشاكالن       

 ياث الواقاع أو ماو  ياث     جز ا مو الدعوى احلالياة، لعاد  وجاود صالة مباشارة، ساوا  ماو        
القااانون، بااني  االيو املطلاابني واملطالبااات الرئيسااية لكوسااتاريكا. وختامااا، قضاات احملكمااة يف   
أمر ا، باإل ا ، بأناه ال  اجاة يىل النظار يف املطلاب املضااد الراباع يف  اد ذاتاه، ألن مساألة          

ئيساية، بصارق النظار    امتثال الطرفني للتدابأ التحفظية لكاو النظار فيهاا يف يطاار الادعوى الر     
عما يذا كانت الدولة املادعم عليهاا قاد أثاارت املساألة يف مطلاب مضااد، وبالتاا  فإناه لكاو           
للطاارفني أن يااثأا أ  مسااألة تتعلااق بتنفياال التاادابأ التحفظيااة الااو أشااارت ىلااا احملكمااة أثنااا       

 الدعوى. سأ
لبا لتعديل األمر املاور   ، قدمت كوستاريكا يىل احملكمة ط2013أيار/مايو  23ويف  - 123
. وطلباات نيكاااراغوا يىل احملكمااة، يف مال ظا ااا اخلطيااة، أن تاارفض      2011آذار/مااارس  8

 آذار/ 8طلااب كوسااتاريكا، ملتمسااة باادور ا مااو احملكمااة تعااديل أو تكييااف األماار املااور      
، أن الظاروق،  2013متوز/يولياه   16. واساتنتعت احملكماة، يف أمر اا املاور      2011مارس 
بدت آنلاك للمحكمة، ال تستلز  يف  د ذا ا لارسة سلطتها لتعديل التادابأ املشاار ىلاا    كما 

. وأعادت تأكيد التادابأ التحفظياة الاو أشاارت ىلاا يف      2011آذار/مارس  8يف األمر املور  
عاو أ  عمال قاد    ”، وال سايما ضارورة امتناا  الطارفني     2011آذار/ماارس   8أمر ا املاور   



A/71/4 

 

16-13952 36/82 

 

 “و يطالة أماد الاحلا  املعاروض علام احملكماة أو جعال  لاها أكثار استعصاا          يود  يىل تفاقم أ
 (.190، الفقرة A/68/4)انظر 
، أودعااات كوساااتاريكا لااادى قلااام احملكماااة طلباااا      2013أيلول/سااابتمع  24ويف  - 124

 باإلشارة بتدابأ حتفظية جديدة يف القضية.
تشااريو  17يىل  14عقااد جلسااات علنيااة بشااأن ذلااك الطلااب يف الفتاارة مااو     وبعااد - 125

. وبعااد 2013تشاريو الثااين/نوفمع    22، أصادرت احملكماة قرار ااا يف   2013األول/أكتاوبر  
آذار/ماارس   8أن أعادت احملكمة، باإل ا ، تأكيد التدابأ التحفظية الواردة يف أمر ا املاور   

 (.129، الفقرة A/69/4دة )انظر ، أشارت بتدابأ حتفظية جدي2011
وعقااادت جلساااات علنياااة بشاااأن موضاااو  القضااايتني املضااامومتني يف الفتااارة ماااو      - 126
 (.123، الفقرة A/69/4)انظر  2015أيار/مايو  1نيسان/أبريل يىل  14
، أصااادرت احملكماااة  كمهاااا يف القضااايتني 2015كاااانون األول/ديسااامع  16يف و - 127

 املضمومتني الل  جا  يف جز  املنطون منه ما يلي:
 هللر األسباب،”  
 فإن احملكمة،  
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتني، (1)  
، ‘اإلقلاايم املتناااز  عليااه’بااأن كوسااتاريكا  ااي صااا بة الساايادة علاام  تقيااي  

 مو  لا احلكم؛ 70 و 69لنحو الل   ددته احملكمة يف الفقرتني علم ا
أووادا،  القيااااةيوساااف؛ و نائااال الااارئي  أبرا اااا ؛ و الااارئي : املويااادون  

وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   
 اخلال دوغارد؛ القاضيوسيبوتيند ، وىلاندار ، وروبنسون؛ و

 اخلال غيو ؛ القاضيغيفورغيان؛ و القاضي: املعارضون  
 باإل ا ، (2)  
ويقامة وجود عساكر  هلاا    فنوا بأن نيكاراغوا، بقيامها بشق ثالآ  تقيي  

 يف يقليم كوستاريكا، قد انتهكت السيادة اإلقليمية لكوستاريكا؛
 باإل ا ، (3)  

http://undocs.org/ar/A/68/4
http://undocs.org/ar/A/69/4
http://undocs.org/ar/A/69/4
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وجااود  ويقامااة 2013يف عااا   فناااتنيبااأن نيكاااراغوا، بقيامهااا بشااق   تقيااي  
عسااكر  هلااا يف اإلقلاايم املتناااز  عليااه، قااد أخلاات بااللتزامااات الواقعااة علاام عاتقهااا   

 ؛2011آذار/مارس  8 وجب أمر اإلشارة بتدابأ حتفظية الصادر عو احملكمة يف 
 باإل ا ، (4)  
 136 و 135بأن نيكاراغوا انتهكت، لألسباب الاواردة يف الفقارتني    تقيي  

وسااتاريكا يف املال ااة يف هناار سااان خااوان عمااال  عا اادة  مااو  االا احلكاام،  قااون ك
 ؛1858احلدود لعا  

 )أ( باإلمجاع  (5)  
بااأن نيكاااراغوا يقااع عليهااا التاازا  بتعااويض كوسااتاريكا عااو األضاارار  تقيااي  

 املادية النا ة عو أنشطة نيكاراغوا غأ القانونية يف يقليم كوستاريكا؛
 باإلمجاع  )ب(  
 12ة عااد  اتفااان الطاارفني بشااأن  االر املسااألة يف غضااون  ، يف  الااتقاارر أناا   

شاااهرا ماااو تااااري   ااالا احلكااام، ساااتبت احملكماااة يف مساااألة التعاااويض املساااتحق        
لكوستاريكا، بنا  علم طلب أ د الطرفني، وحتتفة هللر الراياة بااإلجرا ات الال قاة    

دوديااة باايعض األنشااطة الاايت تقااوم هبااا نيكاااراغوا يف املنطقااة احل     يف القضااية املتعلقااة  
 ؛)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

 بأغلبية اث  عشر صوتا مقابل أربعة، )ج(  
طلااب كوسااتاريكا بااأن يوجااه يىل نيكاااراغوا أماار باادفع التكاااليف        تاارفض  

 املتكبدة يف اإلجرا ات؛  
يوساف؛ والقضااة أووادا، وبنوناة،    نائل الرئي  أبرا ا ؛ و الرئي : املويدون  

ودونو يااااو، وغايااااا، وىلاناااادار ، وروبنسااااون،    وكانسااااادو ترينااااداد، وشااااو ،   
 اخلال غيو ؛القاضي وغيفورغيان؛ و

اخلااال  القاضاايتومكااا، وغرينااوود، وساايبوتيند ؛ و   القياااة: املعارضااون  
 دوغارد؛

 باإل ا ، (6)  
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باأن كوساتاريكا قاد انتاهكت التزامهاا  وجاب القاانون الادو  العاا            تقيي  
 ؛1856بعد  يجرائها تقييما لألثر البي ي لتشييد الطريق 

 بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة، (7)  
  يع املطالبات األخرى الو قدمها الطرفان. ترفض  
أووادا، يااااة القيوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ و الااارئي : املويااادون  

وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   
 اخلال غيو ؛القاضي وسيبوتيند ، وغيفورغيان؛ و

 .“اخلال دوغارد القاضيىلاندار ، وروبنسون؛ و القاضيان: املعارضون  
وذياال نائااب الاارئيس يوسااف  كاام احملكمااة بااإعالن؛ وذياال القاضااي أووادا  كاام        

كمة برأ  مستقل. وذيل القضاة تومكا وغريناوود وسايبوتيند  والقاضاي اخلاال دوغاارد      احمل
 كم احملكمة بإعالن مشترك؛ وذيل القاضي كانساادو تريناداد  كام احملكماة بارأ  مساتقل؛       
وذيلت القاضية دونو يو  كم احملكمة برأ  مستقل؛ وذيل القاضاي ىلانادار   كام احملكماة     

ي روبنساااون  كااام احملكماااة بااارأ  مساااتقل؛ وذيااال القاضاااي  بااارأ  مساااتقل؛ وذيااال القاضااا
غيفورغيان  كم احملكمة بإعالن؛ وذيل القاضاي اخلاال غياو   كام احملكماة باإعالن؛ وذيال        

 القاضي اخلال دوغارد  كم احملكمة برأ  مستقل.
 

 تشييد طريق يف كوستاريكا على امتداد هنر سان خوان )نيكاراغوا ضد كوستاريكا(  - 4 
، أودعاات نيكاااراغوا عريضااة ترفااع  وجبااها    2011كااانون األول/ديساامع   22 يف - 128

انتااهاكات لساايادة نيكاااراغوا ويحلااان أضاارار بي يااة كااعى   ”دعااوى ضااد كوسااتاريكا بشااأن  
وادعت نيكاراغوا أن كوستاريكا تقو  بأعماال تشاييد كاعى علام امتاداد معظام       “. بإقليمها

 نتر عنه آثار بي ية جسيمة.املنطقة احلدودية فيما بني البلديو لا ت
اإلجاااارا ات االنفراديااااة ”وادعاااات نيكاااااراغوا يف عريضااااتها، يف  لااااة أمااااور، أن   - 129

لكوسااتاريكا ...  اادد بإحلااان الاادمار بنااهر سااان خااوان د  نيكاااراغوا ونظامااه اإليكولااوجي 
ولياة الاو   اهلش،  ا يف ذلك حمميات احملي  احليو  واألراضاي الرطباة االااورة ذات األاياة الد    

أشاد  دياد   ”وذ اب املادعي يىل أن   “. يتوقف بقاق ا علم نقاا  مياار الناهر وتادفقها املساتمر     
مباشر للنهر وبي ته ينشأ عو تشييد كوستاريكا لطريق متتد  وازاة الضفة اجلنوبية للناهر وعلام   

 كيلومترا علم األقل انطالقاا ماو لاوس تشايليس يف الرارب  ا        120قرب شديد منها طوهلا 
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تلك األعمال تسببت فعال وستتسابب باساتمرار   ”وذكرت كللك أن “. دلتا النهر يف الشرن
 “.يف يحلان ضرر اقتصاد  كبأ بنيكاراغوا

أن تقارر وتعلاو أن كوساتاريكا    ’’والتمست نيكااراغوا بناا  علام ذلاك ماو احملكماة        - 130
لنحااو احملاادد  وجااب  خرقاات: )أ( التزامهااا بعااد  انتااهاك سااالمة نيكاااراغوا اإلقليميااة علاام ا    

والقارارات التحكيمياة    1888وقارار كليفالناد التحكيماي لعاا       1858معا دة احلدود لعاا   
كااانون  20و  1897أيلول/ساابتمع  30م ي. ب. ألكسااندر يف اخلمسااة الصااادرة عااو احملك اا  

 1899متوز/يولياااااااااااااه  26و  1898آذار/ماااااااااااااارس  22و  1897األول/ديسااااااااااااامع 
والتزامهاااااا بعاااااد  يحلاااااان الضااااارر باااااإقليم نيكااااااراغوا؛  ؛ )ب( 1900آذار/ماااااارس  10 و

والتزاما ااا  وجااب القااانون الاادو  العااا  واالتفاقيااات البي يااة ذات الصاالة،  ااا يف ذلااك      )ج(
اتفاقيااة رامسااار املتعلقااة باألراضااي الرطبااة، واالتفااان املتعلااق باملناااطق احلدوديااة احملميااة بااني       

بالنظاا  الادو  للمنااطق احملمياة ماو أجال الساال (،        نيكاراغوا وكوساتاريكا )االتفاان املتعلاق    
واتفاقياة التنااو  البيولااوجي، واتفاقيااة  فااة ووايااة التنااو  البيولااوجي يف مواقااع احلياااة العيااة  

 “.الرئيسية يف أمريكا الوسطم
وعااالوة علاام ذلااك، التمساات نيكاااراغوا مااو احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أنااه ينبرااي         - 131

دة الوضااع الاال  كااان قائمااا مااو قباال؛ )ب( ودفااع تكاااليف  يااع       أ( يعااا”)لكوسااتاريكا: 
األضاارار الال قااة،  ااا فيهااا التكاااليف املضااافة جلاارق جماارى هناار سااان خااوان؛ )ج( وعااد         
االضطال  بأ  أعماال ينشاا  يف املساتقبل يف املنطقاة دون يجارا  دراساة تقييمياة لألثار العاابر          

الدراسة يف الوقت املناسب مو أجل حتليلها والارد  للحدود علم البي ة، وموافاة نيكاراغوا ىللر 
 “.عليها
وأخااأا، التمساات نيكاااراغوا مااو احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أنااه ينبرااي لكوسااتاريكا:     - 132
وقااف  يااع أعمااال التشااييد اجلاريااة الااو تااوثر أو قااد تااوثر علاام  قااون نيكاااراغوا؛          أ(”)
ة تشامل  ياع تفاصايل األعماال وموافااة      ويجرا  دراسة تقييمية مناسابة لألثار علام البي ا     )ب(

 “.نيكاراغوا ىلا
وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي باملااادة احلاديااة والااثالثني مااو املعا اادة    - 133

. وباإلضاافة  1948نيساان/أبريل   30املورخاة   (‘‘ميثان بوغوتا’’)األمريكية للتسوية السلمية 
جباريااة للمحكمااة الصااادر عااو كوسااتاريكا يف   يىل ذلااك، اسااتظهر بااإعالن قبااول الواليااة اإل  

مااو النظااا  األساسااي، واإلعااالن  36مااو املااادة  2،  وجااب الفقاارة 1973شااباط/فعاير  20
 تشااااريو األول/ 23)واملعاااادل يف  1929أيلول/ساااابتمع  24الصااااادر عااااو نيكاااااراغوا يف  

و  الدائماة،  مو النظا  األساسي حملكمة العدل الاد  36(، وذلك  وجب املادة 2001 أكتوبر
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مااو النظااا  األساسااي للمحكمااة احلاليااة، قبااوال   36مااو املااادة  5الاال  يعتااع، عمااال بااالفقرة 
 ، واملال ق التالية(.249، الفقرة A/67/4للوالية اإلجبارية هللر احملكمة )انظر 

كااانون  19،  ااددت احملكمااة تاااري  2012كااانون الثاين/يناااير  23وبااأمر مااور   - 134
 كااااانون األول/ 19أجااااال إلياااادا  نيكاااااراغوا ملاااالكر ا وتاااااري     2012األول/ديساااامع 

أجاال إليادا  كوساتاريكا ملالكر ا املضاادة. وقاد أودعات املالكرتان ضاامو          2013 ديسامع 
 األجلني احملدديو.

ماة اإلجارا ات يف   ، ضمت احملك2013نيسان/أبريل  17وبأمريو مستقلني مورخني  - 135
أعااالر( يىل اإلجاارا ات يف   127-113)انظاار الفقاارات   فيااية كوسااتاريكا ضااد نيكاااراغوا  
 قضية نيكاراغوا ضد كوستاريكا.

، أودعاات نيكاااراغوا لاادى قلاام احملكمااة طلبااا 2013تشااريو األول/أكتااوبر  11ويف  - 136
 لإلشارة بتدابأ حتفظية يف القضية.

تشاااريو  8يىل  5شاااأن ذلاااك الطلاااب يف الفتااارة ماااو وبعاااد عقاااد جلساااات علنياااة ب - 137
. 2013كااااانون األول/ديساااامع  13، أصاااادرت احملكمااااة أمر ااااا يف 2013الثاااااين/نوفمع 

أن الظااروق، كمااا تباادو للمحكمااة يف الوقاات الاارا و،      ”وخلصاات احملكمااة باإل ااا  يىل   
 “.تستلز  يف  د ذا ا لارسة سلطتها ... واإلشارة بتدابأ حتفظية ال

، أذناات احملكمااة لنيكاااراغوا بإياادا  ماالكرة    2014شااباط/فعاير  3وبااأمر مااور    - 138
 2014آب/أغسااطس  4جوابيااة، ولكوسااتاريكا بإياادا  ماالكرة تعقيبيااة، و ااددت تااارخيي    

أجلااني إلياادا  املاالكرتني علاام التااوا . وقااد أودعاات املاالكرتان       2015شااباط/فعاير  2 و
 ضمو األجلني احملدديو.

جلساااات علنياااة بشاااأن موضاااو  القضااايتني املضااامومتني يف الفتااارة ماااو    وعقااادت  - 139
 (.136، الفقرة A/70/4)انظر  2015أيار/مايو  1نيسان/أبريل يىل  14
، أصااادرت احملكماااة  كمهاااا يف القضااايتني 2015كاااانون األول/ديسااامع  16ويف  - 140

 أعالر(. 127 املضمومتني )انظر الفقرة
 

 االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ )بوليفيا ضد شيلي( - 5 
، أودعت دولاة بوليفياا املتعاددة القومياات عريضاة ترفاع       2013نيسان/أبريل  24يف  - 141

باالتزا  شايلي بالتفااوض  ساو نياة وفعلياا ماع        ’’ وجبها دعوى ضد شيلي بشأن نزا  يتعلاق  

http://undocs.org/ar/A/67/4
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التوصاااال يىل اتفااااان لاااانل بوليفيااااا منفاااالا مشااااموال بساااايادة كاملااااة يىل    بوليفيااااا براااارض 
 “.اهلادئ احملي 
بااد ا مااو   -وتضاامنت عريضااة دولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااات مااوجزا بالوقااائع        - 142

و اي وقاائع تشاكل يف نظار دولاة بوليفياا        -   الوقت الرا و  1825استقالل البلد يف عا  
 طلبها.‘‘ ع الرئيسية ذات الصلة الو يستند يليهاالوقائ”املتعددة القوميات 

وذكرت دولة بوليفيا املتعددة القومياات يف عريضاتها أن موضاو  الاحلا  يكماو يف:       - 143
أ( وجود االلتزا  ]السالف اللكر[، )ب( وعد  وفاا  شايلي باللك االلتازا ، )ج( وواجاب      ”)

 “.الوفا  بااللتزا  امللكور الل  يقع علم عاتق شيلي
شايلي، بصارق النظار    ”وأكدت دولة بوليفيا املتعددة القومياات، يف  لاة أماور، أن     - 144

عو التزاما ا العامة  وجب القانون الدو ، قد التزمت، بصورة أكثر حتديدا  كام االتفاقاات   
واملمارسااة الدبلوماسااية وسلساالة مااو اإلعالنااات الااو تنسااب يىل لثليهااا الرفيعااي املسااتوى،       

وذ بت دولة بوليفياا املتعاددة   “. لم منل بوليفيا منفلا يىل البحر مشموال بسياد ابالتفاوض ع
 “.مل تف بللك االلتزا  ... وأنكرت وجود التزامها”القوميات يىل أن شيلي 

أن تقارر وتعلاو   ’’وبنا  علم ذلك، طلبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات يىل احملكمة  - 145
 ما يلي:
زا  بالتفاااوض مااع بوليفيااا مااو أجاال التوصاال يىل اتفااان لاانل   علاام شاايلي التاا )أ( 

 بوليفيا منفلا مشموال بسيادة كاملة يىل احملي  اهلادئ؛  
 أن شيلي قد انتهكت االلتزا  امللكور؛   )ب( 
أن علم شيلي الوفا  فعال  سو نية، وفورا، ورمسيا، ويف غضاون فتارة زمنياة     )ج( 

 “.مشموال بسيادة كاملة يىل احملي  اهلادئمعقولة بالتزا  منل بوليفيا منفلا 
وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي باملااادة احلاديااة والااثالثني مااو املعا اادة    - 146

الااو يعااد  1948نيسااان/أبريل  30( املورخااة “ميثااان بوغوتااا”األمريكيااة للتسااوية الساالمية )
 كل مو الدولتني طرفا فيها.

حتاتفة بااحلق يف   ”تعددة القوميات، يف ختاا  عريضاتها، أهناا    وذكرت دولة بوليفيا امل - 147
طلب ينشا   ي ة حتكيم وفقا لاللتزا  املنصول عليه يف املادة الثانية عشرة ماو معا ادة السالم    

 نيسااان/ 16وبروتوكااول  1904تشااريو األول/أكتااوبر  20والصااداقة املعمااة مااع شاايلي يف  
 “.ة عو تلك املعا دة، يف  الة قيا  أ  مطالبات ناش 1907أبريل 
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 نيساااان/ 17،  اااددت احملكماااة تااااري   2013 زيران/يونياااه  18وباااأمر ماااور    - 148
شاباط/فعاير   18أجال إليدا  دولة بوليفيا املتعددة القومياات ملالكر ا وتااري      2014 أبريل
 أجال إليدا  شيلي مللكر ا املضادة. وقد أودعت امللكرة ضمو األجل احملدد. 2015
ماو   79ماو املاادة    1، أودعت شيلي، مشاأة يىل الفقارة   2014متوز/يوليه  15يف و - 149

الئحة احملكمة، دفعاا ابتادائيا بشاأن اختصاال احملكماة. وأوقفات بناا  علام ذلاك اإلجارا ات           
 مو نفس املادة. 5املتعلقة  وضو  الدعوى عمال بالفقرة 

تشاريو الثااين/نوفمع    14  متوز/يولياه،  ادد رئايس احملكماة تااري      15وبأمر ماور    - 150
أجال إليدا  دولة بوليفيا املتعددة القوميات بيانا خطيا  ال ظا ا واساتنتاجا ا بشاأن    2014

الادفع االبتاادائي الاال  أثارتااه شاايلي. وأودعاات دولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااات بياهنااا اخلطااي  
 ضمو األجل احملدد.

دائي املتعلاق باختصاال احملكماة يف الفتارة     وعقدت جلسات علنية بشاأن الادفع االبتا    - 151
 (.148، الفقرة A/70/4)انظر  2015أيار/مايو  8يىل  4مو 
، أصاادرت احملكمااة  كمهااا بشااأن الاادفع االبتاادائي    2015أيلول/ساابتمع  24ويف  - 152

 الل  أثارته شيلي، وجا  يف منطوقه ما يلي:
 ر األسباب،هلل”  
 فإن احملكمة،  
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتني، (1)  
 الدفع االبتدائي الل  قدمته  هورية شيلي؛ ترفض  
أووادا، القيااااة يوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ و الااارئي : املويااادون  

وتومكا، وبنونة، وكانسادو ترينداد، وغريناوود، وشاو ، ودونو ياو، وسايبوتيند ،     
 دود ؛ اخلاصالقاضي وىلاندار ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ و

 : القاضي غايا؛ والقاضية اخلاصة آربور؛املعارضون  
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتني، (2)  
بأن هلا اختصال النظر، بنا  علام املاادة احلادياة والاثالثني ماو ميثاان        تقضي  

 نيسااان/ 24يفيااا املتعااددة القوميااات يف  بوغوتااا، يف العريضااة الااو أودعتااها دولااة بول  
 .2013أبريل 
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أووادا، القيااااة يوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ والااارئي  : املويااادون  
وتومكا، وبنونة، وكانسادو ترينداد، وغريناوود، وشاو ، ودونو ياو، وسايبوتيند ،     

 دود ؛القاضي اخلاص وىلاندار ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ و
 .“غايا؛ والقاضية اخلاصة آربور: القاضي املعارضون  
وذيل القاضاي بنوناة  كام احملكماة باإعالن؛ وذيال القاضاي كانساادو تريناداد  كام            

احملكماة باارأ  مساتقل؛ وذياال القاضاي غايااا  كاام احملكماة بااإعالن؛ وذيلات القاضااية اخلاصااة      
 آربور  كم احملكمة برأ  فالف.

ت احملكماااااة تااااااري  ،  ااااادد2015أيلول/سااااابتمع  24و وجاااااب أمااااار ماااااور   - 153
أجال جديدا إليادا  شايلي ملالكر ا املضاادة. وأودعات تلاك املالكرة         2016متوز/يوليه  25

 ضمو األجل احملدد.
 

ميال   200مسألة تعيني حادود اجلارف القااري باني نيكااراغوا وكولوميياا خاارط نطاا           - 6 
 رري من ساحل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومييا( 

، أودعت نيكاراغوا عريضة ترفاع  وجباها دعاوى ضاد     2013أيلول/سبتمع  16يف  - 154
الاحلا  املتعلاق بتعايني احلادود باني اجلارق القاار  لنيكااراغوا خاارج نطاان           ”كولومبيا بشأن 

ميل  ر  مو خطوط األساس الو يقاس مناها عارض البحار اإلقليماي لنيكااراغوا، ماو        200
 “.ة ثانيةجهة، واجلرق القار  لكولومبيا، مو جه

تقرر وتعلو ... أوال، املساار الادقيق   ”وطلبت نيكاراغوا يف عريضتها يىل احملكمة أن  - 155
للحدود البحرية بني نيكاراغوا وكولومبيا يف مناطق اجلرق القار  التابعة لكل مناهما خاارج   

ضاية  يف الق“ 2012تشاريو الثااين/نوفمع    19احلدود الو  دد ا احملكمة يف  كمها املاور   
ثانياا، مباادئ وقواعاد    ” ، و“بااالزناع اإلفليماي واليحاري )نيكااراغوا ضاد كولوميياا(      املتعلقة 

القااانون الاادو  الااو حتاادد  قااون وواجبااات الاادولتني فيمااا يتعلااق  نطقااة اجلاارق القااار         
املتداخلة الو يطالب ىلا الطرفان واسترالل موارد ا، يف انتظاار تعايني احلادود البحرياة بيناهما      

 “.ميل  ر  مو سا ل نيكاراغوا 200ارج نطان خ
خاا  احلاادود البحريااة الو يااد بااني اجلاارق القااار        ”وأشااارت نيكاااراغوا يىل أن   - 156

ميل  ار  ماو    200واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكل مو نيكاراغوا وكولومبيا داخل  دود 
 ددتااه احملكمااة يف خطااوط األساااس الااو يقاااس منااها عاارض البحاار اإلقليمااي لنيكاااراغوا قااد   

 “.2012تشريو الثاين/نوفمع  19مو  كمها املور   251الفقرة 
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ساعت، يف تلاك القضاية، يىل استصادار يعاالن      ”وأشارت نيكاراغوا كاللك يىل أهناا    - 157
مو احملكمة يصف مسار  دود جرفها القاار  يف  ياع ألاا  املنطقاة الاو يتاداخل فيهاا جاز          

احملكمااة رأت أن ”، لكااو “ا مااع ذلااك العائااد يىل كولومبيااا  اجلاارق القااار  الاال  يعااود هلاا   
ميال  ار  ماو خطاوط      200نيكاراغوا مل تثبت  ينلاك أن هلا  افة قارية متتد خارج نطان 

األساااس الااو يقاااس منااها  ر ااا اإلقليمااي، ومل يكااو باسااتطاعة احملكمااة  ين اال تعاايني  اادود   
 “.اجلرق القار  علم لو ما طلبته نيكاراغوا

الاو قدمتاها يىل جلناة  ادود اجلارق      ‘‘ املعلومات النهائياة ”وا تعت نيكاراغوا بأن  - 158
عاد أكثار   تبني أن احلافة القارية لنيكااراغوا متتاد علام بُ   ’’ 2013 زيران/يونيه  24القار  يف 

ميل  ر  مو خطوط األساس الو يقااس مناها عارض البحار اإلقليماي لنيكااراغوا،        200مو 
ميال  ار  ماو كولومبياا، وأهناا أيضاا        200عاد أكثار ماو     منطقة تقع علم ُبمتر عع‘ 1’وأهنا 
 “.ميل  ر  مو سا ل كولومبيا 200تتداخل جزئيا مع منطقة تقع داخل  دود ‘ 2’

مل تتفقاا علام  ادود  رياة بيناهما يف املنطقاة       ”وأشار املادعي أيضاا يىل أن الادولتني     - 159
ا ل نيكااراغوا. وعاالوة علام ذلاك، اعترضات      ميل  ار  ماو سا    200الواقعة خارج نطان 

 “.كولومبيا علم املطالبات املتعلقة باجلرق القار  يف تلك املنطقة
وإلقامااة اختصااال احملكماااة، اسااتظهرت نيكاااراغوا باملاااادة احلاديااة والااثالثني ماااو        - 160

الااو تعااد كاال مااو نيكاااراغوا     ( ”“ميثااان بوغوتااا ”املعا اادة األمريكيااة للتسااوية الساالمية )   
ُأجعت علم اذاذ يجرا  بشاأن  الر املساألة    ”وذكرت نيكاراغوا أهنا “. وكولومبيا طرفا فيها

تشاااريو  27يف ”ألن كولومبياااا أشاااعر ا “ عااااجال ولااايس آجاااال يتعساااد يف  ااالر الااادعوى
، بانساحاىلا ماو ميثاان بوغوتاا اعتباارا ماو ذلاك التااري ؛ ووفقاا للماادة           2012الثاين/نوفمع 

ل االنساااحاب نافااالا بعاااد سااانة وا ااادة، أ  أن امليثاااان يظااال سااااريا ماااو امليثاااان، يصاااب 56
 “.2013تشريو الثاين/نوفمع  27خيص كولومبيا     فيما
موضااو  ... الاادعوى يظاال ضاامو ’’وباإلضااافة يىل ذلااك، ا تعاات نيكاااراغوا بااأن  - 161

غوا ضاد  باالزناع اإلفليماي واليحاري )نيكاارا    اختصال احملكمة الل  تقارر يف القضاية املتعلقاة    
تشاريو الثااين/نوفمع    19... ما دا  أن احملكمة مل تبت هنائيا، يف  كمهاا املاور      كولومييا(
، يف مسألة تعيني  ادود اجلارق القاار  باني نيكااراغوا وكولومبياا يف املنطقاة الواقعاة         2012

ميل  ر  مو سا ل نيكاراغوا، و ي مسألة كانت وماا زالات معروضاة     200خارج نطان 
 “.كمة يف تلك القضيةعلم احمل
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كااانون  9،  ااددت احملكمااة تاااري  2013كااانون األول/ديساامع  9وبااأمر مااور   - 162
كااانون األول/ديساامع   9أجااال إلياادا  نيكاااراغوا ملاالكر ا وتاااري      2014األول/ديساامع 

 أجال إليدا  كولومبيا مللكر ا املضادة. 2015
ماو الئحاة    79مشاأة يىل املاادة   ، قادمت كولومبياا،   2014آب/أغسطس  14ويف  - 163

 احملكمة، بعض الدفو  االبتدائية بشأن اختصال احملكمة ومقبولية العريضة.
 االختصااص الازم   وادعت كولومبيا يف دفعها االبتدائي األول بأن احملكمة تفتقر يىل  - 164

رفعااات ألن نيكاااراغوا  ‘‘( ميثااان بوغوتااا  )’’ وجااب املعا اادة األمريكيااة للتسااوية السااالمية     
، بعااد أن أشااعر ا كولومبيااا بانسااحاىلا مااو امليثااان يف   2013أيلول/ساابتمع  16الاادعوى يف 

 .2012تشريو الثاين/نوفمع  27
ويف دفعها االبتدائي الثاين، ادعت كولومبيا، مشأة يىل  عة نيكاراغوا باأن احملكماة    - 165

ان بوغوتاا، باأن احملكماة    هلا اختصال مستمر للنظر يف الدعوى بصرق النظر عو انطباان ميثا  
ليس هلا اختصال مو  لا القبيال. ولادعم دفعهاا، ا تعات كولومبياا باأن احملكماة مل حتاتفة         

، وبااأن ال وجااود أل  أساااس لكااو 2012صاارا ة باختصاصااها يف  كمهااا الصااادر يف عااا  
للمحكمة االستناد يليه يف لارسة االختصال املساتمر بعاد أن أصادرت  كمهاا يف موضاو       

 ة.القضي
وادعاات كولومبيااا، يف دفعهااا االبتاادائي الثالااث، أن املسااائل الااو أثااأت يف عريضااة     - 166

يف ‘‘ بصااريل العبااارة’’ت احملكمااة فيهااا قااد بت اا 2013أيلول/ساابتمع  16نيكاااراغوا املورخااة 
. وذ باااات كولومبيااااا يىل أن احملكمااااة تفتقاااار بالتااااا  يىل 2012 كمهااااا الصااااادر يف عااااا  

 .األمر املقيينيكاراغوا باطل استنادا يىل مبدأ  عية  االختصال ألن مطلب
وذكاارت كولومبيااا يف دفعهااا االبتاادائي الرابااع أن عريضااة نيكاااراغوا  ااي حماولاااة          - 167

، وأن احملكمة، واحلالاة  الر،   2012الست ناق ومراجعة احلكم الل  أصدرته احملكمة يف عا  
 ليس هلا اختصال النظر يف العريضة.

راض رفض الدفو  األربعة الو أثار ا كولومبياا، أكادت كولومبياا يف دفعهاا     ومع افت - 168
 االبتدائي اخلامس أن كال طل  نيكاراغوا املقدمني يف عريضتها غأ مقبول.

مااو الئحااة احملكمااة، أوقفاات اإلجاارا ات املتعلقااة      79مااو املااادة   5ووفقااا للفقاارة   - 169
  وضو  الدعوى.
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 كاانون الثااين/   19،  اددت احملكماة تااري     2014أيلول/سبتمع  19وبأمر مور   - 170
أجال لكو لنيكاراغوا أن تاود  يف غضاونه بياناا خطياا  ال ظا اا واساتنتاجا ا        2015يناير 

بشااأن الاادفو  االبتدائيااة الااو أثار ااا كولومبيااا. وقااد أودعاات نيكاااراغوا بياهنااا اخلطااي ضاامو  
 األجل احملدد.

العلنية بشأن الدفو  االبتدائية الو أثار اا كولومبياا يف الفتارة ماو     وعقدت اجللسات  - 171
 .2015تشريو األول/أكتوبر  9يىل  5

، أصاادرت احملكمااة  كمهااا بشااأن الاادفو  االبتدائيااة،   2016آذار/مااارس  17ويف  - 172
 وجا  يف منطوقه ما يلي:

 هللر األسباب،  ”  
 فإن احملكمة،  
 باإل ا ، )أ( (1)  
 لدفع االبتدائي األول الل  أثارته  هورية كولومبيا؛ا ترفض  
 بثمانية أصوات مقابل مثانية، وبترجيل صوت الرئيس، )ب(  
 الدفع االبتدائي الثالث الل  أثارته  هورية كولومبيا؛ ترفض  
أووادا، وتومكااا، وبنونااة، وغرينااوود،   القياااةأبرا ااا ؛ و الاارئي : املوياادون  

 اخلال سكوتنيكوق؛ القاضين؛ ووسيبوتيند ، وغيفورغيا
كانسااادو ترينااداد، وشااو ،  القياااة يوسااف؛ و نائاال الاارئي  : املعارضااون  

 اخلال براور؛القاضي ودونو يو، وغايا، وىلاندار ، وروبنسون؛ و
 باإل ا ، )ط(  
 الدفع االبتدائي الرابع الل  أثارته  هورية كولومبيا؛ ترفض  
 باإل ا ، )د(  
بأنااه ال يوجاد أ  أساااس يسااتند يلياه للباات يف الادفع االبتاادائي الثاااين     تقياي   

 الل  أثارته  هورية كولومبيا؛
 بأغلبية أ د عشر صوتا مقابل مخسة أصوات، (ه)  
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الدفع االبتدائي اخلامس الل  أثارته  هورية كولومبيا بقدر ما يتعلاق   ترفض  
 ؛بالطلب األول الل  قدمته نيكاراغوا يف عريضتها

أووادا، وتومكااا، وبنونااة، وغرينااوود،  القياااة أبرا ااا ؛ و الاارئي : املوياادون  
ودونو يااااو، وغايااااا، وساااايبوتيند ، وغيفورغيااااان؛ والقاضاااايان اخلاصااااان بااااراور،   

 وسكوتنيكوق؛
كانسااادو ترينااداد، وشااو ،  القياااة يوسااف؛ ونائاال الاارئي   : املعارضااون  

 وىلاندار ، وروبنسون؛
 باإل ا ، )و(  
الدفع االبتدائي اخلامس الال  أثارتاه  هورياة كولومبياا بقادر ماا يتعلاق        تقر   

 بالطلب الثاين الل  قدمته نيكاراغوا يف عريضتها؛
 باإل ا ، )أ( (2)  
بأن هلا اختصال النظر، بناا  علام املاادة احلادياة والاثالثني ماو ميثاان         تقيي  

 ؛بوغوتا، يف الطلب األول الل  قدمته  هورية نيكاراغوا
 بثمانية أصوات مقابل مثانية، وبترجيل صوت الرئيس، )ب(  
بااأن الطلااب األول الاال  قدمتااه  هوريااة نيكاااراغوا يف عريضااتها        تقيااي  

 مقبول.
أووادا، وتومكااا، وبنونااة، وغرينااوود،  القياااة أبرا ااا ؛ و الاارئي : املوياادون  

 اخلال سكوتنيكوق؛القاضي وسيبوتيند ، وغيفورغيان؛ و
كانسااادو ترينااداد، وشااو ،  القياااة يوسااف؛ و نائاال الاارئي  : املعارضااون  

 .“براور القاضي اخلاصودونو يو، وغايا، وىلاندار ، وروبنسون؛ و
نائب الرئيس يوسف، والقضاة كانسادو ترينداد، وشاو ، وغاياا، وىلانادار ،     وذيل 

وروبنسااون، والقاضااي اخلااال بااراور  كاام احملكمااة باارأ  فااالف مشااترك؛ وذياال كاال مااو     
لقاضاايني أووادا وغرينااوود  كاام احملكمااة باارأ  مسااتقل؛ وذيلاات القاضااية دونو يااو  كاام     ا

وىلانادار ، وروبنساون، والقاضاي اخلاال      غاياا، احملكمة برأ  فالف؛ وذيل كل مو القضااة  
 براور  كم احملكمة بإعالن.
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أيلول/ساابتمع  28،  ااددت احملكمااة تاااري  2016نيسااان/أبريل  28وبااأمر مااور   - 173
أجااال  2017أيلول/ساابتمع  28أجااال جدياادا إلياادا  نيكاااراغوا ملاالكر ا وتاااري      2016

 جديدا إليدا  كولومبيا مللكر ا املضادة.
 

االنتهاكا  املزعومة للحقو  السايادية واباا  اليحاري يف اليحار الكااري  )نيكااراغوا        - 7 
 ضد كولومييا( 

يكااااراغوا عريضاااة تقااايم  وجباااها  ، أودعااات ن2013تشاااريو الثااااين/نوفمع  26يف  - 174
الااحلا  املتعلااق بانتااهاكات احلقااون الساايادية واالااال البحاار    ”دعااوى ضااد كولومبيااا بشااأن  

 2012تشاريو الثااين/نوفمع    19لنيكاراغوا، علم لو ما ُأعلو عنه يف  كام احملكماة املاور     
[ وجلاو  كولومبياا   ا(اإلفليماي واليحاري )نيكااراغوا ضاد كولومييا      لزناعيف القيية املتعلقة باا ]

 ‘‘.يىل التهديد باستخدا  القوة مو أجل تنفيل  لر االنتهاكات
 وورد يف عريضة نيكاراغوا أهنا:   - 175

مااو احملكمااة أن تقاارر وتعلااو أن كولومبيااا قااد انتااهكت: التزامهااا بعااد           تلااتمس” 
( مااو ميثااان ]األماام   4) 2اسااتخدا  القااوة أو التهديااد باسااتخدامها  وجااب املااادة     

ملتحدة[ والقانون الادو  العاريف؛ والتزامهاا بعاد  انتاهاك املنااطق البحرياة لنيكااراغوا         ا
تشااريو  19العاادل الدوليااة املااور    كمااةمااو  كاام حم 251كمااا ُعي ناات يف الفقاارة  

، فضااال عااو احلقااون الساايادية وواليااة نيكاااراغوا علاام تلااك        2012الثاااين/نوفمع 
كاراغوا  وجب القاانون الادو  العاريف علام     املناطق؛ والتزامها بعد  انتهاك  قون ني

 ماامالنحااو املاابني يف اجلاازأيو اخلااامس والسااادس مااو اتفاقيااة قااانون البحااار ]اتفاقيااة األ 
[؛ وأن كولومبيا ملزمة، بنا  علم ذلاك، باالمتثاال   1982املتحدة لقانون البحار لعا  

نونيااة واملاديااة  ، ويزالااة انثااار القا 2012تشااريو الثاااين/نوفمع   19للحكاام املااور   
 “.ألفعاهلا غأ املشروعة دوليا، وجع الضرر الناجم عو تلك األفعال بصورة كاملة

واستشهد املدعي، دعما ملطلبه، بتصرحيات فتلفة يقال باأن رئايس كولومبياا ونائاب      - 176
تشااريو  19رئيسااها ووزياار خارجيتااها، وكااللك قائااد البحريااة الكولومبيااة، أدلااوا ىلااا بااني       

. وادعاات نيكاااراغوا أن تلااك التصاارحيات  2013أيلول/ساابتمع  18و  2012وفمع الثاااين/ن
غاأ  ”احملكمة، وقرارا مو جاناب كولومبياا باعتباار احلكام      حلكممو كولومبيا “ رفضا”متثل 

 “.  قابل للتطبيق
 الر التصارحيات الصاادرة عاو السالطات الكولومبياة العلياا        ”وذكرت نيكاراغوا أن  - 177

و ]رئاايس كولومبيااا[ مرسااوما ينتااهك انتااهاكا صاارحيا احلقااون الساايادية      بلراات ذرو ااا بساا  
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واستشهد املدعي، علم وجاه التحدياد،   “. لنيكاراغوا علم مناطقها البحرية يف البحر الكاري 
منطقة متامخاة تشاكل جاز ا ال يتعازأ ماو      ”، الو تنشئ 1946 الرئاسيمو املرسو   5باملادة 
االااال البحاار  املمتااد مااو اجلنااوب،  يااث تقااع  ”ومبيااا، وترطااي، وفقااا لاارئيس كول“ اإلقلاايم

جزيرة ألبوكركي املنخفضة واجلزيرة املنخفضة الشرقية اجلنوبياة الشارقية، يىل الشامال،  ياث     
جازر ساان أنادريس وبروفيدينسايا وساانتا كاتاليناا        شملتقع جزيرة سأانيال املنخفضة ... وت

 “.خرى يف املنطقةوكويتاسوينيو وسأانا ورونكادور، وتشكيالت أ
يف  الر املنطقاة املتامخااة   ”وذكارت نيكااراغوا كاللك أن رئايس كولومبياا أعلاو أناه         - 178

الو تشاكل جاز ا ال يتعازأ ماو اإلقلايم، ساتمارس ]كولومبياا[ واليتاها وسايطر ا علام  ياع            
االاااالت املتصاالة باااألمو ومكافحااة اجلرلااة، وعلاام الشااوون الضااريبية واجلمركيااة والبي يااة          

 “.وغأ ا مو االاالت رةوالصحية وشوون اهلع
 واختتمت نيكاراغوا عريضتها بالبيان التا : - 179

ه، كان لإلعالنات التهديدياة الصاادرة   ، وخصوصا بعد سن 1946سو املرسو   قبل” 
عو السلطات الكولومبية واملعاملة العدائية الو تعامل ىلاا القاوات البحرياة الكولومبياة     

النيكاراغوية تأثأ سل  للراياة علام يمكانياة قياا  نيكااراغوا باساترالل املاوارد        السفو 
 “.االقتصادية اخلالصة وجرفها القار  يف البحر الكاري  قتهااحلية وغأ احلية يف منط

ملناقشاة املساائل املتعلقاة    ”ووفقا للمدعي، أعرب رئيس نيكاراغوا عو اساتعداد بلادر    - 180
، ولكاو رئايس   “علم التعامل ماع الوضاع باالطرن السالمية    ”وتصميمه ‘‘ بتنفيل  كم احملكمة

 “.  رفض احلوار”كولومبيا 
وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتندت نيكاااراغوا يىل املااادة احلاديااة والااثالثني مااو         - 181

الاو   1948نيسان/أبريل  30املورخة “( ميثان بوغوتا)”املعا دة األمريكية للتسوية السلمية 
تشاريو   27يف ”وأشارت نيكاراغوا يىل أناه  “. مو نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيهاكل ”يعد 

، أخطاارت كولومبيااا بانسااحاىلا اعتبااارا مااو ذلااك التاااري  مااو ميثااان       2012 الثاااين/نوفمع
مو امليثان، يصبل االنسحاب نافلا بعد سنة وا دة، أ  أن امليثاان   56بوغوتا؛ ووفقا للمادة 

 ؛“2013تشريو الثاين/نوفمع  27ومبيا    ظل ساريا فيما خيص كول
عاالوة علام ذلاك وبادال ماو ذلاك،       ”وباإلضافة يىل ذلك، ا تعات نيكااراغوا بأناه     - 182

 .“يكمو اختصال احملكمة يف سلطتها الطبيعية يف البت يف اإلجرا ات الو تتطلبها أ كامها
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 تشااريو األول/  3،  ااددت احملكمااة تاااري    2014شااباط/فعاير   3وبااأمر مااور    - 183
أجاااال  2015 زيران/يونيااه   3أجااال إليااادا  نيكاااراغوا ملاالكر ا وتااااري      2014أكتااوبر  

 إليدا  كولومبيا مللكر ا املضادة. وقد أودعت نيكاراغوا ملكر ا ضمو األجل احملدد.
ماو   79، قدمت كولومبياا، مشاأة يىل املاادة    2014كانون األول/ديسمع  19ويف  - 184

ة، بعاض الادفو  االبتدائياة بشاأن اختصاال احملكماة. وأوقفات بناا  علام ذلاك           الئحة احملكما 
 مو نفس املادة. 5اإلجرا ات املتعلقة  وضو  الدعوى، عمال بالفقرة 

االختصاااص وا تعاات كولومبيااا يف دفعهااا االبتاادائي األول بااأن احملكمااة تفتقاار يىل     - 185
ألن نيكااراغوا رفعات   ‘‘( ميثاان بوغوتاا  )’’ وجب املعا دة األمريكية للتسوية السلمية  الزم 

، بعد أن أشعر ا كولومبيا بانساحاىلا ماو امليثاان    2013تشريو الثاين/نوفمع  26الدعوى يف 
 .2012الثاين/نوفمع  يوتشر 27يف 

وا تعاات كولومبيااا يف دفعهااا االبتاادائي الثاااين بااأن احملكمااة،  اا  لااو مل تقاار دفعهااا   - 186
، ألناه  ‘‘(ميثان بوغوتاا )’’ وجب املعا دة األمريكية للتسوية السلمية األول، ال اختصال هلا 

 ، تاري  ييدا  العريضة.2013تشريو الثاين/نوفمع  26مل يقع أ  نزا  بني الطرفني    
وادعت كولومبياا يف دفعهاا االبتادائي الثالاث باأن احملكماة ال اختصاال هلاا  وجاب           - 187

ألنااه، يف وقاات يياادا  العريضااة،   ‘‘( ميثااان بوغوتااا )’’لمية املعا اادة األمريكيااة للتسااوية الساا  
ال سبيل يىل تسوية اجلدل املزعو  عو طريق املفاوضاات املباشارة   ’’يكو الطرفان يريان بأنه  مل

، علم لو ما تقتضيه،  سابما تارار كولومبياا، املاادة الثانياة      ‘‘الدبلوماسية املعتادة اتعع القنو
   يىل يجرا ات تسوية الحلاعات املنصول عليها يف امليثان.مو ميثان بوغوتا، قبل اللعو

وا تعت كولومبيا يف دفعهاا االبتادائي الراباع، مشاأة يىل طارا نيكااراغوا القاضاي         - 188
ساالطتها الطبيعيااة يف الباات يف ’’باأن اختصااال احملكمااة لكااو أن يسااتند يىل أساااس بااديل  ااو  

لكاو أن  ‘‘ اختصاال طبيعاي  ’’كماة لايس لاديها    ، باأن احمل ‘‘اإلجرا ات الو تتطلبها أ كامهاا 
 .غواتستند يليه نيكارا

وذ بات كولومبياا يف دفعهاا االبتادائي اخلاامس يىل أن احملكماة لايس هلاا االختصاال           - 189
 فيما يتعلق باالمتثال حلكم سابق صادر عنها.

،  ااادد رئااايس احملكماااة تااااري   2014كاااانون األول/ديسااامع  19وباااأمر ماااور   - 190
أجاال لكااو لنيكااراغوا أن تقااد  يف غضاونه بيانااا خطياا  ال ظا ااا      2015ان/أبريل نيسا  20

واستنتاجا ا بشأن الدفو  االبتدائية الو أثار ا كولومبيا. وقد أود  البيان اخلطاي لنيكااراغوا   
 ضمو األجل احملدد.
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يف الفتارة ماو    وعقدت اجللسات العلنية بشأن الدفو  االبتدائية الو أثار اا كولومبياا   - 191
 .2015تشريو األول/أكتوبر  2أيلول/سبتمع يىل  28
، أصاادرت احملكمااة  كمهااا بشااأن الاادفو  االبتدائيااة     2016آذار/مااارس  17ويف  - 192

 امللكورة، وجا  يف منطوقه ما يلي:
 هللر األسباب،”  
 فإن احملكمة،  
 باإل ا ، )أ(( 1)  
 ته  هورية كولومبيا؛الدفع االبتدائي األول الل  أثار ترفض  
 بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت وا د، )ب(  
الدفع االبتدائي الثاين الل  أثارتاه  هورياة كولومبياا بقادر ماا يتعلاق        ترفض  

بوجود نزا  بشأن انتهاكات كولومبيا املزعومة حلقون نيكاراغوا يف املنااطق البحرياة   
الو أعلنت احملكمة، وفقا ملا ذكرتاه نيكااراغوا، بأهناا تعاود يىل نيكااراغوا يف  كمهاا       

 ؛2012الصادر عا  
أووادا، القيااااة يوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ و رئي الااا: املويااادون  

وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   
 اخلال دود ؛القاضي وسيبوتيند ، وىلاندار ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ و

 : القاضي اخلال كارون؛املعارضون  
 باإل ا ، )ط(  
ين الاال  أثارتااه  هوريااة كولومبيااا بقاادر مااا يتعلااق  الاادفع االبتاادائي الثاااتقاار   

بوجااود ناازا  بشااأن انتااهاكات كولومبيااا املزعومااة اللتزامهااا بعااد  اسااتخدا  القااوة      
 التهديد باستخدا  القوة؛ أو
 بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت وا د، )د(  
 الدفع االبتدائي الثالث الل  أثارته  هورية كولومبيا؛ ترفض  
أووادا، القيااااة يوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ و الااارئي : املويااادون  

وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   
 اخلال دود ؛القاضي وسيبوتيند ، وىلاندار ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ و
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 : القاضي اخلال كارون؛املعارضون  
 باإل ا ، )ها(  
 يوجاد أ  أسااس يساتند يلياه للبات يف الادفع االبتادائي الراباع         بأناه ال  تقيي  

 الل  أثارته  هورية كولومبيا؛
 بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت وا د، )و(  
 الدفع االبتدائي اخلامس الل  أثارته  هورية كولومبيا؛   ترفض  
أووادا،  القيااااةيوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ و الااارئي : املويااادون  

وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   
 دود  وكارون؛القاضيان اخلاصان وسيبوتيند ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ و

 : القاضي ىلاندار ؛املعارضون  
 بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتني، (2)  
والاثالثني ماو ميثاان    بأن هلا اختصال البت، بناا  علام املاادة احلادياة      تقيي  

بوغوتا، يف الحلا  بني  هورية نيكاراغوا و هورية كولومبياا املشاار يليهاا يف الفقارة     
 )ب( أعالر. 1الفرعية 

أووادا، القيااااة يوساااف؛ ونائااال الااارئي   أبرا اااا ؛ والااارئي  : املويااادون  
وتومكاااا، وبنوناااة، وكانساااادو تريناااداد، وغريناااوود، وشاااو ، ودونو ياااو، وغاياااا،   

 دود ؛القاضي اخلاص تيند ، وروبنسون، وغيفورغيان؛ ووسيبو
 ‘‘.كارونالقاضي اخلاص ىلاندار ؛ والقاضي : املعارضون  
القاضي كانسادو ترينداد  كم احملكماة بارأ  مساتقل؛ وذيال القاضاي       وذيل  

ىلاناادار   كاام احملكمااة بااإعالن؛ وذياال القاضااي اخلااال كااارون  كاام احملكمااة          
 فالف. برأ 

تشااريو  17،  ااددت احملكمااة تاااري  2016آذار/مااارس  17ب أماار مااور  و وجاا - 193
 أجال جديدا إليدا  كولومبيا مللكر ا املضادة. 2016الثاين/نوفمع 
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 تعيني احلدود اليحرية يف اليحر الكاري  واحمليط اهلادئ )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(  - 8 
يضااة تقاايم ىلااا دعااوى ضااد    ، أودعاات كوسااتاريكا عر 2014شااباط/فعاير  25يف  - 194

 “.نزا  يتعلق بتعيني احلدود البحرية يف البحر الكاري  واحملي  اهلادئ”نيكاراغوا بشأن 
أن حتادد كامال مساار خا  احلادود      ”وطلبت كوساتاريكا يىل احملكماة يف عريضاتها     - 195

 البحار  البحرية الو يد بني  يع املنااطق البحرياة التابعاة لكال ماو كوساتاريكا ونيكااراغوا يف       
وطلباات كااللك يىل احملكمااة أن ”“. الكااري  ويف احملااي  اهلااادئ، اسااتنادا يىل القااانون الاادو  

اجلررافياااة خلااا  احلااادود البحرياااة الو ياااد يف البحااار الكااااري  ويف   داثياتحتااادد بدقاااة اإل ااا
 .“اهلادئ احملي 
البحرياة  سوا ل الدولتني ينشأ عناها تاداخل يف املنااطق    ”وأوضحت كوستاريكا أن  - 196

مل ياتم  ”وأنه “ الو حيق لكل منها املطالبة ىلا يف البحر الكاري  واحملي  اهلادئ علم  د سوا 
 “.تعيني احلدود البحرية بني الدولتني ]يف أ  مو  اتني الرقعتني املائيتني[

املفاوضااات الدبلوماسااية فشاالت يف رساام احلاادود البحريااة بااني    ”وذكاار املاادعي أن  - 197
، “كوسااتاريكا ونيكاااراغوا يف احملااي  اهلااادئ والبحاار الكاااري   وجااب اتفااان بااني الطاارفني    

مشأا يىل فتلاف احملااوالت الاو أخفقات يف تساوية  الر املساألة عاو طرياق املفاوضاات باني            
اساتنفدتا الوساائل   ”. وأكاد كاللك باأن الادولتني     2013 عاا  ، ويف 2005و  2002عامي 

 “.الدبلوماسية حلل خالفا ما املتعلقة باحلدود البحرية
بتقااادمي ”ووفقاااا للمااادعي، قامااات كوساااتاريكا ونيكااااراغوا، خاااالل املفاوضاااات،    - 198

مقتر اات فتلفاة بشاأن خا   ادود  ار  و ياد يف احملاي  اهلاادئ لتحدياد البحار اإلقليماي             
االخاااتالق باااني ”وأظهااار “ االقتصاااادية اخلالصاااة واجلااارق القاااار  لكااال مناااهما  واملنطقاااة 

 “.الو يطالب ىلا كل طرق يف احملي  اهلادئ قاملقتر ات ]...[ وجود تداخل يف املناط
ركزتاااا ’’وفيمااا يتعلااق بااالبحر الكااااري ، أكاادت كوسااتاريكا باااأن الاادولتني معااا         - 199
يااة العيااة املبدئيااة مااو جهااة البحاار الكاااري ،       املفاوضااات[ علاام موقااع العالمااة احلدود    ]يف

 “.... مل تتمكنا مو التوصل يىل اتفان بشأن نقطة بداية احلدود البحرية لكنهما
 ويف رأ  املدعي، فإن: - 200

]وجااود ناازا [ بااني الاادولتني فيمااا يتعلااق باحلاادود البحريااة يف البحاار الكاااري  قااد    ” 
اقف الو أعربات عناها الادولتان معاا خاالل      ...، ال سيما مو خالل انرا  واملو تأكد

الزناع اإلفليمي واليحري )نيكاراغوا ضاد  الطلب الل  قدمته كوستاريكا للتدخل يف 
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عقب االساتنتاجات الاو قدمتاها نيكااراغوا يىل جلناة       ة؛ ويف الرسائل املتبادلكولومييا(
الاانف    اادود اجلاارق القااار ؛ وبقيااا  نيكاااراغوا بنشاار مااواد تتعلااق بالتنقيااب عااو     

واسااترالله؛ وبإصاادار نيكاااراغوا مرسااوما يعلااو خطااوط األساااس املسااتقيمة يف عااا      
2013.“ 

بأن ميا ها الداخلياة تشامل   ”ووفقا لكوستاريكا، ادعت نيكاراغوا يف ذلك املرسو   - 201
“. مناااطق مااو البحاار اإلقليمااي واملنطقااة االقتصااادية اخلالصااة لكوسااتاريكا يف البحاار الكاااري  

قا ، علم وجه السرعة، باال تعاج علم  لا االنتهاك لسايادته و قوقاه   ”دعي أنه وأضاق امل
 تشاااريو األول/ 23يف رساااالة يىل األماااني العاااا  لألمااام املتحااادة مورخاااة    يتاااهالسااايادية ووال

 “.  2013 أكتوبر
، دعات نيكااراغوا مارة أخارى يىل     2013وادعت كوساتاريكا أهناا، يف آذار/ماارس     - 202

عو طرياق املفاوضاات، لكاو نيكااراغوا، رغام قبوهلاا رمسياا هلالر الادعوة،           ل  لر اخلالفات 
مل تتخل أ  يجرا  آخر للشرو  مو جديد يف عملية التفاوض الاو ذلات عناها ماو جاناب      ”

 “.2005وا د يف عا  
وإلقامة اختصال احملكماة، اساتظهرت كوساتاريكا باإعالن قباول الوالياة اإلجبارياة         - 203

ماو املاادة    2،  وجاب الفقارة   1973شاباط/فعاير   20كوستاريكا يف للمحكمة الصادر عو 
 1929أيلول/ساابتمع  24مااو النظااا  األساسااي، واإلعااالن الصااادر عااو نيكاااراغوا يف      36

ماااو النظاااا    36(، وذلاااك  وجاااب املاااادة  2001 أكتاااوبرتشاااريو األول/ 23)واملعااادل يف 
ماو النظاا     36مو املاادة   5مال بالفقرة األساسي حملكمة العدل الدو  الدائمة، الل  يعتع، ع

 األساسي للمحكمة احلالية، قبوال للوالية اإلجبارية هللر احملكمة.
وباإلضااافة يىل ذلااك، أشااارت كوسااتاريكا يىل أن احملكمااة فتصااة بااالنظر يف  االر        - 204

 ماو نظامهاا األساساي، و قتضام مفعاول املاادة       36ماو املاادة    1القضية وفقا أل كا  الفقارة  
، املوقعااة يف “(ميثااان بوغوتااا )”احلاديااة والااثالثني مااو املعا اادة األمريكيااة للتسااوية الساالمية    

 .1948نيسان/أبريل  30
شاااباط/فعاير  3،  اااددت احملكماااة تااااري   2014نيساااان/أبريل  1وباااأمر ماااور    - 205
أجااال  2015كااانون األول/ديساامع  8أجااال إلياادا  كوسااتاريكا ملاالكر ا وتاااري    2015
   نيكاراغوا مللكر ا املضادة. وقد أودعت امللكرتان ضمو األجلني احملدديو.إليدا
، قاااررت احملكماااة االساااتعانة باااترا  اخلاااعا      2016أيار/ماااايو  31وباااأمر ماااور    - 206
يتعلق  الة جز  مو سا ل البحر الكاري  جمااور للحادود باني كوساتاريكا ونيكااراغوا.       فيما
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أصادرته أن مثاة بعاض املساائل الوقائعياة ذات الصالة  الاة         وأوضحت احملكماة يف األمار الال    
برارض تساوية الاحلا  املعاروض عليهاا، وأن آرا  اخلاعا  سايكون         القةالسا ل قد تكون هلا ع

 هلا فيها فائدة فيما يتعلق بتلك املسائل.
مر سيعهد به يىل خبأيو مساتقلني يعيناان باأ   ”وجا  يف األمر أن اإلدال  برأ  اخلعا   - 207

سيسديان املشاورة يىل احملكماة   ”، وأن اخلبأيو “مو رئيس احملكمة بعد االستما  يىل الطرفني
 يفبشأن  الة السا ل بني النقطة الو اقتر تها كوستاريكا والنقطاة الاو اقتر تاها نيكااراغوا     
 ملكرتيهما باعتبارااا نقطاو انطاالن احلادود البحرياة يف البحار الكااري ، وسايعيبان خاصاة         

 .“علم األس لة ]الو طر تها احملكمة يف أمر ا[
ساايعدان تقرياارا خطيااا عااو اسااتنتاجا ما   ”وأشااارت احملكمااة يف األماار أن اخلاابأيو    - 208

التقرياار ساايوا  بااه الطرفااان اللاالان سااتتاا هلمااا فرصااة    ”، وأن “يودعانااه لاادى قلاام احملكمااة 
 .“حملكمةمو الئحة ا 67مو املادة  2التعليق عليه، عمال بالفقرة 

وقااررت احملكمااة أيضااا يف أمر ااا أن حيضاار اخلاابأان اإلجاارا ات الشاافوية،  سااب        - 209
 65االقتضا ،  يث سأدان علم أس لة وكال  الطرفني ومستشاريهم وحماميهم، عماال باملاادة   

مو الئحة احملكمة. وا تفظت احملكمة باحلق يف طرا أس لة يضافية علام اخلابأيو يذا اعتاعت    
 ضروريا.ذلك 
وأبلد الطرفان احملكمة، بنا  علم دعاوة مناها،  اا هلماا ماو مال ظاات بشاأن اختياار          - 210

 احملكمة للخبأيو لإلدال  برأ  اخلعا .
، 2016أيار/ماايو   31، ووفقا لألمر املور  2016 زيران/يونيه  16وبأمر مور   - 211

 عني رئيس احملكمة اخلبأيو املعنيني.
  



A/71/4 

 

16-13952 56/82 

 

ا  املتعلقااة باملفاوضااا  املتصاالة بوفااس ساايا  التساالن النااووي وناازع السااالي  االلتزاماا - 9 
 النووي )جزر مارشا  ضد اهلند( 

، أودعاات  هوريااة جاازر مارشااال عريضااة تقاايم ىلااا       2014نيسااان/أبريل  24يف  - 212
دعوى ضد اهلند، متهمة ييا ا بعد  الوفا  بالتزاما ا املتعلقاة بوقاف سابان التسالل الناوو  يف      

 عد مبكر وبحل  السالا النوو .مو
ورغااام أن اهلناااد مل تصااادن علااام معا ااادة عاااد  انتشاااار األسااالحة النووياااة، فاااإن       - 213
 كااانون الثاااين/ 30مارشااال، الااو انضاامت مااو جانبااها يىل تلااك املعا اادة كطاارق يف    جاازر
االلتزاماات املنصااول عليهاا يف املااادة السادساة مااو معا ادة عااد      ”، أكاادت أن 1995 ينااير 
بل  ي قائماة أيضاا بصاورة مساتقلة  وجاب القاانون        ة،نتشار ليست جمرد التزامات تعا دياال

، وتنطبق علم  يع الدول  قتضم القانون الدو  العريف. وا اتر املادعي بأناه    “الدو  العريف
مو خالل االخنراط يف سالوك يتعاارض مباشارة ماع التزاماات ناز  الساالا الناوو  ووقاف          ”

وماا زالات ذال بواجباها القاانوين       ت  يف موعاد مبكار، فاإن ]اهلناد[ أخلا     سبان التسلل النوو
 “.بالوفا   سو نية بالتزاما ا  وجب القانون الدو  العريف

وطلااب املاادعي يىل احملكمااة أن تااأمر املاادعم عليااه باذاااذ  يااع اخلطااوات الالزمااة         - 214
حلكام،  اا يف ذلاك الساعي     لالمتثال لاللتزامات امللكورة يف غضون سنة وا ادة ماو صادور ا   

يىل يجرا  مفاوضات  سو نية، وبدئها عند اللزو ، ىلادق يبارا  اتفاقياة بشاأن نااز  الساالا       
 يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالاة. بهالنوو  جبميع جوان

مو نظامها  36مو املادة  2وإلقامة اختصال احملكمة، استظهر املدعي بأ كا  الفقرة  - 215
يىل يعالين قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة الصادريو  وجب تلاك األ كاا     األساسي، وأشار

 .1974أيلول/سبتمع  18، وعو اهلند يف 2013نيسان/أبريل  24عو جزر مارشال يف 
، أشااارت اهلنااد، يف  لااة أمااور، أهنااا     2014 زيران/يونيااه  6ويف رسااالة مورخااة   - 216
 ‘‘.اختصال النظر يف الحلا  املزعو  تعتع أن حمكمة العدل الدولية ليس هلا’’

، قررت احملكمة أن تتناول املالكرات اخلطياة   2014 زيران/يونيه  16وبأمر مور   - 217
أجااال  2014كااانون األول/ديساامع  16أوال مسااألة اختصااال احملكمااة، و ااددت تااارخيي   

كر ا أجااال إلياادا  اهلنااد ملاال    2015 زيران/يونيااه  16إلياادا  جاازر مارشااال ملاالكر ا و    
 يف األجل احملدد. ر ااملضادة. وأودعت جزر مارشال ملك

، طلباات اهلنااد متديااد األجاال احملاادد إلياادا    2015أيار/مااايو  5ويف رسااالة مورخااة  - 218
. 2015 زيران/يونياه   16ملكر ا املضادة بشأن مسألة االختصال بثالثة أشهر بعد تااري   
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نسااخة منااها يىل جاازر مارشااال. ويف رسااالة وعنااد اسااتال  تلااك الرسااالة، أ ااال رئاايس القلاام  
، أبلرت جازر مارشاال احملكماة أن لايس لاديها أ  اعتاراض علام        2015أيار/مايو  8مورخة 

، ماددت احملكماة األجال    2015أيار/ماايو   19االستعابة لطلب اهلناد. و وجاب أمار ماور      
أيلول/ساابتمع  16يىل  2015 زيران/يونيااه  16احملاادد لتقاادمي اهلنااد ملاالكر ا املضااادة مااو     

 . وأودعت تلك امللكرة ضمو األجل املمدد.2015
وعقااادت اجللساااات العلنياااة بشاااأن مساااألو اختصاااال احملكماااة ومقبولياااة العريضاااة  - 219
 .2016آذار/مارس  16و  7بني  فيما
 ويف ختا  تلك اجللسات، قد  وكيال الطرفني املطالبات التالية يىل احملكمة: - 220

  :خيص جزر مارشا فيما 
 تطلب جزر مارشال يىل احملكمة بكل ا ترا  ما يلي:”  
أن تارفض االعتراضاات علام اختصااال احملكماة للنظار يف مطالبااات       )أ(  

جاااازر مارشااااال، علاااام لااااو مااااا قدمتااااه اهلنااااد يف ماااالكر ا املضااااادة املورخااااة         
 ؛2015أيلول/سبتمع  16
أن تقاارر وتعلااو أن للمحكمااة اختصااال النظاار يف مطالبااات جاازر      )ب(  

 .“2014نيسان/أبريل  24مارشال املقدمة يف عريضتها املورخة 
 خيص اهلند: فيما 
 حتث  هورية اهلند احملكمة، بكل ا ترا ، علم أن تقرر وتعلو ما يلي:” 
أهناااا تفتقااار يىل اختصاااال النظااار يف املطالباااات الاااو قدمتاااها جااازر    )أ(  

 ؛2014نيسان/أبريل  24مارشال ضد اهلند يف عريضتها املورخة 
 .“أن املطالبات الو قدمتها جزر مارشال ضد اهلند غأ مقبولة )ب(  
وسيصدر  كم احملكمة بشأن مسألو اختصاصها ومقبولية العريضاة يف جلساة علنياة     - 221

 سيعلو عو تارخيها يف الوقت املناسب.
 



A/71/4 

 

16-13952 58/82 

 

قااة باملفاوضااا  املتصاالة بوفااس ساايا  التساالن النااووي وناازع السااالي  االلتزامااا  املتعل - 10 
 النووي )جزر مارشا  ضد باكستان(

، أودعاات جاازر مارشااال عريضاة ترفااع ىلااا دعااوى ضااد  2014نيساان/أبريل   24يف  - 222
باكستان، متهمة ييا ا بعد  الوفاا  بالتزاما اا املتعلقاة بوقاف سابان التسالل الناوو  يف موعاد         

 السالا النوو .مبكر وبحل  
ورغم أن باكستان مل تصدن علم معا دة عد  انتشاار األسالحة النووياة، فاإن جازر       - 223

كااانون الثاين/يناااير   30مارشااال، الااو انضاامت مااو جانبااها يىل تلااك املعا اادة كطاارق يف      
االلتزامات املنصول عليها يف املادة السادسة مو معا دة عاد  االنتشاار   ”، أكدت أن 1995
رد التزامات تعا دياة، بال  اي قائماة أيضاا بصاورة مساتقلة  وجاب القاانون الادو            ليست جم
ماو  ”وتنطبق علم  يع الدول،  قتضم القانون الادو  العاريف. وا اتر املادعي بأناه      “ العريف

خالل االخنراط يف سلوك يتعارض مباشارة ماع التزاماات ناز  الساالا الناوو  ووقاف سابان         
ر، فااإن ]باكسااتان[ أخلاات ومااا زالاات ذاال بواجبااها القااانوين  التساالل النااوو  يف موعااد مبكاا

 “.  بالوفا   سو نية بالتزاما ا  وجب القانون الدو  العريف
وطلااب املاادعي يىل احملكمااة أن تااأمر املاادعم عليااه باذاااذ  يااع اخلطااوات الالزمااة         - 224

يف ذلاك الساعي   لالمتثال لاللتزامات امللكورة يف غضون سنة وا ادة ماو صادور احلكام،  اا      
يىل يجرا  مفاوضات  سو نية، وبدئها عند اللزو ، ىلادق يبارا  اتفاقياة بشاأن نااز  الساالا       

 النوو  جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالاة.
مااو  36مااو املااادة  2وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي بأ كااا  الفقاارة   - 225

يعالين قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة الصادريو  وجاب تلاك   نظامها األساسي، وأشار يىل 
، وعاااااو باكساااااتان يف  2013نيساااااان/ أبريااااال   24األ كاااااا  عاااااو جااااازر مارشاااااال يف   

 .1960أيلول/سبتمع  13
، أشاارت باكساتان، يف  لاة أماور،     2014متوز/يوليه  9ويف ملكرة شفوية مورخة  - 226
تعتع الادعوى املالكورة   ”و  “احملكمة تفتقر لالختصالترى بعد متحيص األمر بأن ”يىل أهنا 

 .“غأ مقبولة
، قرر رئيس احملكمة أن تتناول املالكرات اخلطياة   2014متوز/يوليه  10وبأمر مور   - 227

 كاااانون الثااااين/  12أوال مساااألو اختصاااال احملكماااة ومقبولياااة العريضاااة، و ااادد تاااارخيي    
أجااال إلياادا   2015متوز/يوليااه  17ا و أجااال إلياادا  جاازر مارشااال ملاالكر    2015 يناااير

 باكستان مللكر ا املضادة. وأودعت جزر مارشال ملكر ا يف األجل احملدد.
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، طلباات  كومااة باكسااتان متديااد 2015متوز/يوليااه  2ويف ماالكرة شاافوية مورخااة  - 228
أ اال   األجل احملدد إليدا  ملكر ا املضادة بستة أشهر. وعند استال  تلك املالكرة الشافوية،  

، أبلرات  2015متوز/يولياه   8رئيس القلم نسخة منها يىل جزر مارشاال. ويف رساالة مورخاة    
ستشااعر باالرتياااا ” كومااة جاازر مارشااال احملكمااة بأهنااا، لألسااباب املبينااة يف تلااك الرسااالة، 

لتمديد األجل األو  احملدد بستة أشهر ]إليادا  باكساتان ملالكر ا املضاادة[ يىل تساعة أشاهر       
 املودعة مو قبل جزر مارشال. “مو ، اعتبارا مو تاري  امللكرةيف اال
، ماادد رئاايس احملكمااة األجاال احملاادد لباكسااتان    2015متوز/يوليااه  9وبااأمر مااور    - 229

متاوز/   17إليدا  ملكر ا املضادة املتعلقة  ساألو اختصاال احملكماة ومقبولياة العريضاة ماو       
. وأودعاات باكسااتان ماالكر ا املضااادة    2015كااانون األول/ديساامع   1يىل  2015يوليااه 

 ضمو األجل املمدد.
وعقاادت اجللسااات العلنيااة بشااأن مسااألو اختصااال احملكمااة ومقبوليااة العريضااة يف     - 230

 .2016آذار/مارس  16يىل  8الفترة مو 
وقبل بد  اإلجرا ات الشفوية، قامات  كوماة باكساتان، الاو شااركت علام النحاو         - 231

ت اخلطية، بإبالو احملكمة بأهنا لو تشاارك يف اجللساات ألهناا، علام وجاه      الواجب يف اإلجرا ا
ال تشااعر بااأن  االر املشاااركة ستضاايف أ  جديااد ملااا قااد ساابق هلااا أن قدمتااه يف     ”التحديااد، 

. واقتصرت اجللسات بالتا  علم عارض  كوماة جازر مارشاال حلععهاا.      “ملكر ا املضادة
 ة.ومل تعقد جولة ثانية مو املرافعات الشفوي

 ويف ختا  تلك اجللسات، قدمت جزر مارشال املطالبات التالية يىل احملكمة: - 232
 تطلب جزر مارشال يىل احملكمة بكل ا ترا :” 
أن تااارفض االعتراضاااات علااام اختصاااال احملكماااة وعلااام مقبولياااة   )أ(  

مطالبااات جاازر مارشااال، علاام لااو مااا ذ باات يليااه باكسااتان يف ماالكر ا املضااادة       
 ؛2015انون األول/ديسمع ك 1املورخة 

أن تقاارر وتعلااو أن للمحكمااة اختصااال النظاار يف مطالبااات جاازر      )ب(  
 ؛2014نيسان/أبريل  24مارشال املقدمة يف عريضتها املورخة 

 .“أن تقرر وتعلو أن مطالبات جزر مارشال مقبولة )ط(  
ياة سايعلو   وسيصدر  كم احملكمة بشأن اختصاصها ومقبولية العريضاة يف جلساة علن   - 233

 عو موعد ا يف الوقت املناسب.
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االلتزامااا  املتعلقااة باملفاوضااا  املتصاالة بوفااس ساايا  التساالن النااووي وناازع السااالي   - 11 
 النووي )جزر مارشا  ضد اململكة املتحدة(

، أودعاات جاازر مارشااال عريضاة ترفااع ىلااا دعااوى ضااد  2014نيساان/أبريل   24يف  - 234
بعاد  الوفاا  بالتزاما اا املتعلقاة بوقاف سابان التسالل الناوو  يف          اململكة املتحدة، متهمة ييا ا

 موعد مبكر وبحل  السالا النوو .
وا تعت جزر مارشال ةروقات اململكة املتحدة للمادة السادساة ماو معا ادة عاد       - 235

باأن  ”انتشار األسلحة النووية، الو تنص علم أن كل طرق مو األطاراق يف املعا ادة يتعهاد    
فاوضات  سو نية الذاذ تادابأ فعالاة تتعلاق بوقاف سابان التسالل الناوو  يف موعاد          ر  م

مبكر وبحل  السالا النوو ، ولعقد معا دة بشاأن ناز  الساالا العاا  الكامال يف ظال رقاباة        
بعااد  السااعي يىل يجاارا  مفاوضااات ”وا تعاات جاازر مارشااال بأنااه “. دوليااة حمكمااة وفعالااة

لاة املتعلقاة بوقاف سابان التسالل الناوو  يف موعاد مبكار وباحل            سو نية بشأن التدابأ الفعا
السالا النوو ، واالخنراط عوض ذلك يف سلوك يتعارض مباشرة مع تلاك التعهادات امللزماة    
قانونا، يكون املدعم عليه قد أخل وما زال خيال بواجباه القاانوين بالوفاا   ساو نياة بالتزاماتاه        

 “.الدو  العريف  وجب معا دة عد  االنتشار والقانون
وباإلضافة يىل ذلك، طلب املدعي يىل احملكماة أن تاأمر اململكاة املتحادة باذااذ  ياع        - 236

اخلطوات الالزمة لالمتثال اللتزاما ا  وجب املادة السادسة مو معا دة عد  انتشاار األسالحة   
،  اا يف ذلاك   النووية و وجب القانون الدو  العريف يف غضون سنة وا دة مو صدور احلكام 

السعي يىل يجرا  مفاوضات  سو نية، وبادئها عناد اللازو ، ىلادق يبارا  اتفاقياة بشاأن نااز          
 السالا النوو  جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالاة.

مااو  36مااو املااادة  2وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي بأ كااا  الفقاارة   - 237
يعالين قبول الوالية اإلجبارية للمحكمة الصادريو  وجاب تلاك    نظامها األساسي، وأشار يىل

، وعااااو اململكااااة املتحاااادة يف 2013نيسااااان/أبريل  24األ كااااا  عااااو جاااازر مارشااااال يف  
 .2004متوز/يوليه  5

 آذار/ 16،  ااااددت احملكمااااة تاااااري    2014 زيران/يونيااااه  16وبااااأمر مااااور    - 238
 كاااااانون األول/ 16وتااااااري  أجاااااال إليااااادا  جااااازر مارشاااااال ملااااالكر ا  2015 ماااااارس
أجااال إلياادا  اململكااة املتحاادة ملاالكر ا املضااادة. وأودعاات جاازر مارشااال      2015 ديساامع

 ملكر ا يف األجل احملدد.
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مااو  1، قاادمت اململكااة املتحاادة، مشااأة يىل الفقاارة   2015 زيران/يونيااه  15ويف  - 239
القضاية. وبناا  علام ذلاك، أوقفات      مو الئحة احملكماة، بعاض الادفو  االبتدائياة يف      79املادة 

ماو نفاس املاادة. وعماال بتلاك الفقارة،        5اإلجرا ات املتعلقة  وضو  الدعوى عمال باالفقرة  
، 2015 زيران/يونياه   19ومع مراعاة التوجيه اإلجرائي اخلامس، قاا  الارئيس، باأمر ماور      

انااا خطيااا  أجااال لتقاادمي جاازر مارشااال بي   2015تشااريو األول/أكتااوبر   15بتحديااد تاااري   
 ال ظا ا واستنتاجا ا بشأن الادفو  االبتدائياة الاو أثار اا اململكاة املتحادة. وأودعات جازر         

 مارشال بياهنا اخلطي يف األجل احملدد.
اجللسات العلنية بشاأن الادفو     2016آذار/مارس  16يىل  9وعقدت يف الفترة مو  - 240

 االبتدائية الو أثار ا اململكة املتحدة.
 ويف ختا  تلك اجللسات، قد  وكال  الطرفني املطالبات التالية يىل احملكمة: - 241

 فيما خيص اململكة املتحدة: 
 تطلب اململكة املتحدة يىل احملكمة أن تقرر وتعلو ما يلي:”  
أهنااا تفتقاار الختصااال النظاار يف الاادعوى املرفوعااة ضااد اململكااة املتحاادة مااو قباال          • 

 مارشال جزر
 و/أو 
 .“دعوى املرفوعة ضد اململكة املتحدة مو قبل جزر مارشال غأ مقبولةأن ال • 

 فيما خيص جزر مارشال: 
 تطلب جزر مارشال يىل احملكمة بكل ا ترا :”  
أن ترفض الدفو  االبتدائية الاو أثاأت بشاأن اختصاصاها ومقبولياة       )أ(  

طانياا العظمام   مطالبات جزر مارشال، علام لاو ماا ذ بات يلياه اململكاة املتحادة لعي       
 ؛2015 زيران/يونيه  15وأيرلندا الشمالية يف دفوعها االبتدائية املقدمة يف 

أن تقاارر وتعلااو أن للمحكمااة اختصااال النظاار يف مطالبااات جاازر      )ب(  
 ؛  2014نيسان/أبريل  24مارشال املقدمة يف عريضتها املورخة 

 .“أن تقرر وتعلو أن مطالبات جزر مارشال مقبولة )ط(  
وسيصدر  كم احملكمة بشأن الدفو  االبتدائية يف جلسة علنية سايعلو عاو موعاد ا     - 242

 يف الوقت املناسب.
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 تعيني احلدود اليحرية يف احمليط اهلندي )الصوما  ضد كينيا( - 12 

، أود  الصااومال عريضااة يرفااع ىلااا دعااوى ضااد كينيااا 2014آب/أغسااطس  28يف  - 243
 احليز البحر  الل  تطالب به كلتا الدولتني يف احملي  اهلند .فيما يتعلق  نازعة بشأن حتديد 

ذتلفاان بشاأن موقاع احلادود البحرياة يف      ”وادعم الصومال يف عريضته بأن الادولتني   - 244
املفاوضاات الدبلوماساية، الاو      ”، وأكاد أن  “املنطقة الو تتداخل فيها استحقاقا ما البحرية

 “.كل كامل، قد أخفقت يف تسوية  لا اخلالقخالهلا تبادل انرا  بينهما بش
أن حتادد، اساتنادا يىل القاانون الادو ،     ”ونتيعة لللك، طلاب الصاومال يىل احملكماة     - 245

كاماال مسااار خاا  احلاادود البحاار  الو يااد الاال  يفصاال بااني  يااع املناااطق البحريااة التابعااة    
لااام مساااافة تتعااااوز  للصاااومال وكينياااا يف احملاااي  اهلناااد ،  اااا يف ذلاااك اجلااارق القاااار  ع  

أن حتادد بدقاة اإل اداثيات اجلررافياة     ”وطلب املدعي أيضا يىل احملكماة  “. ]ميل  ر [ 200
 “.خل  احلدود البحر  الو يد يف احملي  اهلند 

و سب رأ  املدعي، ينبراي رسام احلادود البحرياة باني الطارفني يف البحار اإلقليماي          - 246
ماو اتفاقياة    83و  74و  15جلرق القار  وفقا للماواد  وحتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة وا

األمم املتحدة لقانون البحار. وأوضل الصومال أن خا  احلادود يف البحار اإلقليماي ينبراي أن      
،  اا أناه ال توجاد    15اخلا  الوسا  علام النحاو احملادد يف املاادة       ”يكون بنا  علام ذلاك  او    

وأن احلادود، يف املنطقاة االقتصاادية    “ ظروق خاصة مو شأهنا أن تعر اخلروج عو  لا اخلا  
ينبري حتديد ا وفقا لعملية مولفة مو ثاالآ خطاوات تساتخدمها    ”اخلالصة واجلرق القار ، 

 “.83و  74احملكمة باستمرار يف تطبيقها للمادتني 
املوقف احلا  لكينيا فيما يتعلاق باحلادود البحرياة  او أناه ينبراي       ”ويوكد املدعي أن  - 247

 خ  مستقيم ينطلق مو نقطة هناية احلدود العياة باني الطارفني، ولتاد شارقا علام       أن تتمثل يف
طول خ  العرض الل  تقع عليه نقطة هناية احلدود العية، علم كامل امتاداد البحار اإلقليماي    
واملنطقة االقتصادية اخلالصة واجلرق القار ،  ا يف ذلك اجلرق القار  علام مساافة تتعااوز    

 “.]ميل  ر [ 200
 “.حيتفة  قوقه يف تكملة عريضته أو تعديلها”وبني الصومال أنه  - 248
مااو  36مااو املااادة  2وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي بأ كااا  الفقاارة   - 249

النظاا  األساسااي للمحكماة، وأشااار يىل يعااالين قباول الواليااة اإلجبارياة للمحكمااة الصااادريو     
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 نيساااان/ 19وكينياااا يف  1963نيساااان/أبريل  11 وفقاااا لتلاااك األ كاااا  عاااو الصاااومال يف 
 .1965 أبريل
الوالياااة القضاااائية للمحكماااة  وجاااب ”وباإلضااافة يىل ذلاااك، دفاااع الصاااومال باااأن   - 250
ماو اتفاقياة األمام املتحادة      282ماو النظاا  األساساي توكاد ا املاادة       36مو املاادة   2 الفقرة

 .1989ينيا يف عا  الو صدن عليها كل مو الصومال وك“ لقانون البحار
،  ااادد رئااايس احملكماااة تااااري    2014تشاااريو األول/أكتاااوبر   16وباااأمر ماااور    - 251
أجاال إليادا     2016أيار/ماايو   27أجال إليدا  الصومال مللكرتاه و   2015متوز/يوليه  13

 كينيا مللكر ا املضادة. وقد أود  الصومال ملكرته يف األجل احملدد.
، أثااارت كينيااا بعااض الاادفو  االبتدائيااة بشااأن  2015تااوبر تشااريو األول/أك 7ويف  - 252

مااو الئحااة احملكمااة،   79مااو املااادة  5اختصااال احملكمااة ومقبوليااة العريضااة. ووفقااا للفقاارة  
 أوقفت اإلجرا ات املتعلقة  وضو  الدعوى.

،  اااااددت احملكماااااة تااااااري   2015تشاااااريو األول/أكتاااااوبر   9وباااااأمر ماااااور    - 253
إلياادا  الصااومال بيانااا خطيااا  ال ظاتااه واسااتنتاجاته بشااأن      أجااال  2016شااباط/فعاير  5

 الدفو  االبتدائية الو أثار ا كينيا. وقد أود  الصومال بيانه اخلطي يف األجل احملدد.
 2016أيلول/سابتمع   23أيلول/سابتمع يىل   19ومو املقرر أن تعقاد يف الفتارة ماو     - 254

 أثار ا كينيا.جلسات علنية بشأن الدفو  االبتدائية الو 
 

 الزناع حو  وضع واستخدام مياه ابرى املائي سيالال )شيلي ضد بوليفيا( - 13 
، أودعات  هورياة شايلي عريضاة ترفاع ىلاا دعاوى ضاد         2016 زيران/يونيه  6يف  - 255

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات بشأن نزا  يتعلق بوضع واستخدا  ميار االرى املائي سيالال.
وذ بت شيلي يف عريضتها يىل أن االرى املائي سيالال منشور يناابيع املياار اجلوفياة يف     - 256

بضاااعة كيلاااومترات يىل الشااامال الشااارقي ماااو احلااادود الدولياااة باااني شااايلي   ”يقلااايم بوليفياااا 
تصب فياه  ”. وأكدت أن جمرى سيالال يعع احلدود يف اظار األراضي الشيلية  يث “وبوليفيا

. ووفقااا لشاايلي، يبلااد  “... قباال أن يصاال يىل هناار ييناكااالأ   ع فتلفااةميااار أخاارى مااو ينااابي 
كيلااومترات علاام األراضااي   3.8كيلااومترات، منااها  ااوا    8.5جممااو  طااول االاارى لااو  

مياار هنار سايالال    ”كيلومترات يف األراضي الشيلية. وذكرت شيلي أيضا أن  4.7البوليفية، و 
قرن ألغراض فتلفة، مناها يماداد مديناة أنتوفاغاساتا     استخدمتها شيلي عع التاري  وألكثر مو 
 .“وبلديت سيأا غوردا وباكويدانو بامليار
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طبيعاة هنار سايالال بصافته جمارى مائياا دولياا مل يتنااز  أبادا          ”وأوضحت شايلي باأن    - 257
أن ميار االرى تعود ملكيتاها يىل بوليفياا    1999بشأهنا يىل أن ادعت بوليفيا ألول مرة يف عا  

أبدت علم الدوا  االساتعداد إلجارا  حمادثاات ماع     ”. وذ بت شيلي يىل أهنا “ورة  صريةبص
، بياد أن  الر احملادثاات مل تتكلال بالنعااا      “بوليفيا بشأن نظا  لالنتفاا   ياار االارى سايالال    

بسبب يصرار بوليفيا علم ينكار صفة االرى املاائي الادو  عاو هنار سايالال، وادعاا  بوليفياا        ”
. واعتعت شيلي أن الحلا  باني الادولتني يتعلاق    “احلق يف استخدا  ميار االرى بكاملها بأن هلا

بالتاا  بطبيعااة االاارى ساايالال باعتباارر جماارى مائيااا دوليااا ومااا يترتاب علاام ذلااك مااو  قااون    
 للطرفني والتزامات تقع عليهما  وجب القانون الدو .

 أن تقرر وتعلو ما يلي:وبنا  علم ذلك، طلبت شيلي يىل احملكمة  - 258
أن منظوماة هنار سايالال، بااقتران مااع األجازا  اجلوفياة ماو منظومتااه،         )أ(”  

 متثل جمرى مائيا دوليا حيكم استخدامها القانون الدو  العريف؛
أن شيلي حيق هلا استخدا  ميار منظومة هنر سيالال علم لاو منصاف    )ب(  

 ومعقول وفقا للقانون الدو  العريف؛
أن انتفا  شيلي احلا  مو ميار هنر سيالال  ق مو  قوقهاا  وجاب    )ط(  

 معيار االنتفا  املنصف واملعقول؛
أنه يقع علم بوليفيا التزا  باذاذ  يع التدابأ املناسبة ملناع ومكافحاة    )د(  

التلااوآ وغااأر مااو أشااكال الضاارر الال ااق بشاايلي نتيعااة ألنشااطتها بااالقرب مااو        
 سيالال؛ هنر
ه يقع علم بوليفيا التزا  بالتعاون ماع شايلي وبإخطار اا يف الوقات     أن )ها(  

املناساب بالتاادابأ املقااررة الااو قااد يكااون هلااا أثاار ضااار علاام املااوارد املائيااة املشااتركة،  
وبتبادل البياناات واملعلوماات، وعناد االقتضاا ، يجارا  تقيايم لألثار البي اي، ماو أجال           

تلااك التاادابأ املقااررة، و ااي التزامااات تقااو   متكااني شاايلي مااو تقياايم انثااار احملتملااة ل 
 .“بوليفيا بانتهاكها

وإلقامااة اختصااال احملكمااة، اسااتظهر املاادعي باملااادة احلاديااة والااثالثني مااو املعا اادة    - 259
الاو يعاد كال     1948نيساان/أبريل   30األمريكية للتسوية السالمية )ميثاان بوغوتاا( املورخاة     

 مو الدولتني طرفا فيها.
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فظاات شاايلي  قهااا يف تكملااة عريضااتها أو تعديلااها أو توساايع نطاقهااا خااالل      وا ت - 260
 الدعوى. سأ
تطلاااب يىل احملكماااة اإلشاااارة بتااادابأ حتفظياااة، ين ”وا تفظااات أيضاااا  قهاااا يف أن  - 261

أقاادمت بوليفيااا علاام أ  ساالوك قااد يكااون لااه أثاار ساال  علاام انتفااا  شاايلي احلااا   يااار            
 .“سيالال هنر

 2017متوز/يوليااه  3،  ااددت احملكمااة تاااري   2016متوز/يوليااه  1 وبااأمر مااور   - 262
أجاال إليادا  دولاة بوليفياا املتعاددة       2018متوز/يولياه   3أجال إليدا  شيلي مللكر ا وتاري  

 القوميات مللكر ا املضادة.
 

 احلصانا  واإلجراءا  اجلنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا( - 14 
، أودعت غينيا االستوائية عريضة ترفع ىلاا دعاوى ضاد    2016ه  زيران/يوني 13يف  - 263

 صااانة النائااب الثااين لاارئيس  هوريااة غينيااا االسااتوائية املكلااف  ”فرنساا تتعلااق بااحلا  بشااأن  
بالاادفا  وأمااو الدولااة ]الساايد تيااودورو نريمااا أوبياااند مااانري[ مااو الواليااة القضااائية اجلنائيااة،  

 .“سفارة غينيا االستوائية يف فرنساوالوضع القانوين للمبىن الل  تشرله 
وذكرت غينيا االستوائية يف عريضتها أن  لر القضية ناش ة عو الدعوى اجلنائية الاو   - 264
، وفقاا لعادد ماو    2007فعت ضد السيد نريما أوبياند مانري أماا  احملااكم الفرنساية يف عاا      ُر

بعااض رقسااا  الاادول  الشااكاوى املقدمااة مااو قباال  عيااات وأفااراد بصاافتهم الشخصااية ضااد    
اخاتالس األماوال العاماة يف بلاد م األصالي الاو       ”األفريقية وأفراد أسر م فيما يتعلق بأعماال  

تشااكل ”. ورأت غينيااا االسااتوائية أن  الر الاادعوى  “يادعم أن عائاادا ا اسااتثمرت يف فرنساا  
. “الاادو انتااهاكا حلااق ]الساايد تيااودورو نريمااا أوبياااند مااانري[ يف احلصااانة  وجااب القااانون  

واعتااعت أن الشااخص املعاا ، بصاافته النائااب الثاااين للاارئيس، لثاال الدولااة ويتصاارق بامسهااا.   
وأشااارت غينيااا االسااتوائية يىل أن احملاااكم الفرنسااية رفضاات، خااالل  يااع مرا اال الاادعوى      

يعمااال مباادأ احلصااانة مااو الواليااة القضااائية اجلنائيااة الااو حتااق للنائااب الثاااين           ”املاالكورة، 
وذكاارت، يف  لااة أمااور، أن أماارا دوليااا بإلقااا  القاابض علاام الساايد نريمااا أوبياااند   .“للاارئيس

، وأن املعاااا  أ ياااال يىل التحقيااااق القضااااائي يف    2012متوز/يوليااااه  13مااااانري صاااادر يف  
اساتنتاجاته   2016أيار/ماايو   23، وأن مكتاب املادعي العاا  قاد  يف     2014آذار/مارس  18

. واساتنتر  “احملكماة اجلنائياة  رفضاها أو ي التاها يىل    ملتمساا فصال الشاكاوى، ويماا    ”النهائية 
. “ال يتمتااع بااأ   صااانة قااد حتااول دون مقاضاااته     ”مكتااب املاادعي بااأن الشااخص املعاا      

وال ظاااات غينيااااا االسااااتوائية أنااااه نتيعااااة لااااللك، تسااااىن لقضاااااة التحقيااااق، اعتبااااارا مااااو   
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ريما أوبياند ماانري  ، يصدار أمر بإ الة القضية املرفوعة ضد السيد ن2016 زيران/يونيه  25
 يىل احملكمة اجلنائية يف باريس للنظر فيها.

وذكرت غينيا االستوائية أيضا يف عريضتها أن القضية تتعلق بالوضاع القاانوين للمابىن     - 265
الل  يقع يف جادة فوش يف بااريس. وأكادت أن السايد نريماا أوبيااند ماانري، املالاك الساابق         

، وأن ملكية املبىن أساندت منال   2011ستوائية يف أيلول/سبتمع للمبىن، باعه يىل دولة غينيا اال
ذلك احلني يىل البعثة الدبلوماساية لرينياا االساتوائية. لالا اعتاع املادعي أن  الا املابىن ينبراي أن          
يكون مشموال باحلصانات املمنو ة للمبااين الرمسياة  وجاب القاانون الادو . غاأ أن املادعي        

لفرنسيني، يذ ارتأوا بأن متويل املابىن   باساتخدا  العائادات املتأتياة     أضاق بأن قضاة التحقيق ا
ماااو اجلااارائم الاااو يشاااتبه أن السااايد نريماااا أوبيااااند ماااانري ارتكباااها، أماااروا  عاااز املااابىن يف   

، 2016أيار/ماايو   23، وبأن مكتب املادعي العاا  أكاد، يف اساتنتاجاته املورخاة      2012 عا 
ة، ألناااه لااايس جاااز ا ماااو البعثاااة الدبلوماساااية جلمهورياااة مشاااموال باحلصاااان”أن املااابىن لااايس 

 .“االستوائية يف فرنسا غينيا
اتصااالت متعاددة أجريات بيناها وباني فرنساا بشاأن        ”وال ظت غينيا االساتوائية أن   - 266

 “ صانة النائب الثاين للرئيس املكلف بالادفا  وأماو الدولاة، وبشاأن الوضاع القاانوين للمابىن       
ملسااااعي الاااو باااادرت ىلاااا غينياااا االساااتوائية ]ماااو أجااال التساااوية[ كااال ا”املااالكور، ولكاااو 

 .“بالفشل با ت
 وبنا  علم ذلك، طلبت غينيا االستوائية يىل احملكمة ما يلي: - 267

فيماااا يتعلاااق بعاااد  ا تااارا  اجلمهورياااة الفرنساااية لسااايادة  هورياااة   )أ(”  
 االستوائية،   غينيا
ة قد أخلات بالتزاما اا باا ترا     أن تقرر وتعلو أن اجلمهورية الفرنسي ‘1’  

مباادئ املسااواة يف الساايادة باني الادول وبعااد  التادخل يف الشاوون الداخليااة       
للدول األخرى الواجبة ظار  هورية غينياا االساتوائية وفقاا للقاانون الادو ،      
 ينمااا أذناات حملاكمهااا باذاااذ يجاارا ات قانونيااة جنائيااة ضااد النائااب الثاااين     

ئية بناا  علام ادعاا ات بارتكااب جانل مل تثبات و اي،        لارئيس غينياا االساتوا   
   ولو كانات قاد ثبتات، ماو اختصاال حمااكم غينياا االساتوائية  صاريا،          
و ينمااا أذناات حملاكمهااا بااأن تااأمر  عااز ماابىن يف ملكيااة  هوريااة غينيااا          

 فرنسا؛ االستوائية يستخد  ألغراض البعثة الدبلوماسية للبلد يف
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الثااين لارئيس  هورياة غينياا االساتوائية املكلاف       فيما يتعلق بالنائاب   )ب(  
 بالدفا  وأمو الدولة،  

أن تقاارر وتعلااو أن اجلمهوريااة الفرنسااية، باذاذ ااا يجاارا ات جنائيااة  ‘1’  
ضاد النائااب الثاااين لارئيس  هوريااة غينيااا االساتوائية املكلااف بالاادفا  وأمااو    

وال تاازال  الدولااة، معااا  الساايد تيااودورو نريمااا أوبياااند مااانري، تصاارفت       
سيما اتفاقية األمام   تتصرق يف انتهاك اللتزاما ا  وجب القانون الدو ، وال

 املتحدة ملكافحة اجلرلة املنظمة عع الوطنية والقانون الدو  العا ؛
أن تأمر اجلمهورية الفرنسية باذاذ  يع التادابأ الالزماة لوضاع  اد      ‘2’  

يس  هوريااة غينيااا االسااتوائية   أل  دعاااوى جاريااة ضااد النائااب الثاااين لاارئ    
 املكلف بالدفا  وأمو الدولة؛

أن تااأمر اجلمهوريااة الفرنسااية باذاااذ  يااع التاادابأ الالزمااة للحيلولااة  ‘3’  
دون املضي يف انتهاك  صانة النائب الثاين لارئيس  هورياة غينياا االساتوائية     

حماكمهااا أ  املكلااف بالاادفا  وأمااو الدولااة، وخاصااة، بكفالااة عااد  اذاااذ     
يجااارا ات جنائياااة ضاااد النائاااب الثااااين لااارئيس  هورياااة غينياااا االساااتوائية    

 املستقبل؛ يف
 الواقع يف جادة فوش يف باريس، 42فيما يتعلق باملبىن رقم  )ط(  
 42أن تقاارر وتعلااو أن اجلمهوريااة الفرنسااية،  عز ااا املاابىن رقاام       ‘1’  

هوريااة غينيااا االسااتوائية الواقااع يف جااادة فااوش يف باااريس، و ااو يف ملكيااة  
ويسااتخد  ألغااراض البعثااة الدبلوماسااية للبلااد يف فرنسااا، انتااهكت التزاما ااا    
 وجااب القاااانون الاادو ، وال سااايما اتفاقياااة فيينااا للعالقاااات الدبلوماساااية،    

 العا ؛ واتفاقية األمم املتحدة، والقانون الدو 
الواقاع   42بىن رقام  أن تأمر اجلمهورية الفرنسية باالعتراق بوضع املا  ‘2’  

يف جادة فوش يف باريس باعتبارر يف ملكياة  هورياة غينياا االساتوائية ومقارا      
يقتضاي القاانون    لبعثتها الدبلوماسية يف بااريس، وبكفالاة وايتاه بالتاا  كماا     

 الدو  ذلك؛
بااالنظر يىل كاال االنتااهاكات املرتكبااة مااو قباال اجلمهوريااة الفرنسااية    )د(  

 ظار  هورية غينيا االستوائية،لاللتزامات الدولية 
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أن تقاارر وتعلااو أن مسااوولية اجلمهوريااة الفرنسااية قائمااة، بساابب        ‘1’  
الضرر الل  حلق وال يازال يلحاق جبمهورياة غينياا االساتوائية، نتيعاة انتاهاك        

 التزاما ا الدولية؛
أن تااأمر اجلمهوريااة الفرنسااية جبااع الضاارر الال ااق جبمهوريااة غينيااا     ‘2’  

 .“ية جعا كامال حيدد مبلره يف مر لة ال قةاالستوائ
وإلقامة اختصال احملكمة، استظهر املدعي بأ كا  صكني تعتع كلتا الادولتني طرفاا    - 268

فيهمااا واااا العوتوكااول االختيااار  التفاقيااة فيينااا للعالقااات الدبلوماسااية املتعلااق بالتسااوية       
واتفاقية األمم املتحادة ملكافحاة اجلرلاة    ، 1961نيسان/أبريل  18اإللزامية للمنازعات املور  
 .2000تشريو الثاين/نوفمع  15املنظمة عع الوطنية املورخة 

 وا تفظت غينيا االستوائية  قها يف تكملة عريضتها أو تعديلها. - 269
 كاااانون الثااااين/  3،  اااددت احملكماااة تااااري   2016متوز/يولياااه  1وباااأمر ماااور    - 270
أجااال إلياادا   2017متوز/يوليااه  3 غينيااا االسااتوائية ملاالكر ا و أجااال إلياادا   2017 يناااير

 فرنسا مللكر ا املضادة.
 

 بعض األصو  اإليرانية )مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليا  املتحدة األمريكية( - 15 
، أودعاات  هوريااة ييااران اإلسااالمية عريضااة ترفااع ىلااا 2016 زيران/يونيااه  14يف  - 271

انتااهاكات  كومااة الواليااات املتحاادة   ”ات املتحاادة تتعلااق بااحلا  بشااأن   دعااوى ضااد الوالياا 
األمريكياااة ملعا ااادة الصاااداقة والعالقاااات االقتصاااادية واحلقاااون القنصااالية املعماااة باااني يياااران  

 1955آب/أغسااطس  15والواليااات املتحاادة األمريكيااة الااو   التوقيااع عليااه يف طهااران يف   
 .“1957  زيران/يونيه 16ودخلت  يز النفاذ يف 

أناه  ”وأوضل املدعي أن الواليات املتحدة، وقد اذلت لسنوات عديدة موقفا مفاادر   - 272
، اعتمادت  “لكو تسمية ييران دولة ترعم اإلر اب )و ي تسمية تعترض عليها ييران بشادة( 

عااددا مااو الصااكوك التشااريعية والتنفيليااة الااو ينااتر عنااها عمليااا يخضااا  أصااول ومصااا         
 هورية ييران اإلسالمية والكيانات اإليرانية،  ا فيها مصرق ييران املركاز  )املعاروق أيضاا    

( إلجااارا ات اإلنفااااذ،  ااا  يف احلااااالت الاااو يتااابني فيهاااا أن تلاااك “Bank Markazi”باسااام 
حتوز ااا كيانااات قانونيااة مسااتقلة... ليساات طرفااا يف احلكاام املتعلااق       ”األصااول أو املصااا   

...  حتوز اا يياران أو كياناات ييرانياة    ”و/أو  “باملسوولية الل  يلاتمس يجارا  اإلنفااذ  وجباه    
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 وجب القاانون الادو  وعلام لاو ماا تقتضايه معا ادة        وتتمتع باحلصانة مو يجرا ات اإلنفاذ 
 ؛“1955عا  
  البات،  ”وذ بت  هورية ييران اإلسالمية أيضا يىل أنه نتيعة للصكوك امللكورة،  - 273

، وأن حمااكم  “أو  ر  البت، يف جمموعة عريضة مو الدعاوى ضد ييران والكيانات اإليرانياة 
ت املصرق املركز  االستظهار باحلصاانات الاو حياق    رفضت مرارا حماوال”الواليات املتحدة 
وفقااا لقااانون الواليااات املتحاادة ومعا اادة الصااداقة والعالقااات االقتصااادية     “لااه االعتااداد ىلااا 

أصااول املوسسااات املاليااة اإليرانيااة والشااركات     ”واحلقااون القنصاالية. وأكاادت كااللك أن    
ز والنقال، أو  اي معرضاة للحعاز     اإليرانية األخرى قد    عز ا فعال، أو  ي يف طاور احلعا  

، وأوضحت أنه،  ا  تااري  ييادا  عريضاتها، كانات حمااكم       “والنقل، يف عدد مو الدعاوى
بلياون   56أ كاما ضد ييران بدفع تعويضات مبلرها اإل ا  ”الواليات املتحدة قد أصدرت 

ابياة فتلفاة   دوالر مو دوالرات الوالياات املتحادة ... عاو مشااركتها املزعوماة يف أعماال ير       
 .“نفلت أساسا خارج الواليات املتحدة األمريكية

انتاهكت عاددا ماو    ”وذ ب املدعي يىل أن التشريعات والقرارات املشار يليها أعاالر   - 274
 .“1955أ كا  معا دة عا  

وبنااا  علاام ذلااك، طلباات  هوريااة ييااران اإلسااالمية يىل احملكمااة أن تقاارر وتعلااو         - 275
 يلي: ما

حملكمة هلا اختصال النظر،  وجب معا ادة الصاداقة، يف الاحلا     أن ا )أ(”  
 والفصل يف املطالبات املقدمة مو قبل ييران؛

أن الواليات املتحدة األمريكية بإقدامها علام  الر األفعاال،  اا فيهاا       )ب(  
عااد  اعترافهااا بالوضااع القااانوين املسااتقل   )أ(األفعااال املشااار يليهااا أعااالر، وال ساايما  

ذلك الشخصية القانونية املستقلة( جلميع الشركات اإليرانية،  ا فيها املصارق  يف  ) ا
معاملااة تلااك الكيانااات ولتلكا ااا معاملااة جااائرة ومتيزيااة، لااا خياال       )ب(املركااز ، 

 قااون تلااك الكيانااات ومصاااحلها املكتساابة قانونااا،  ااا يف ذلااك يعمااال  قوقهااا          
بشااكل دائاام هلاالر الكيانااات ولتلكا ااا   عااد  تااوفأ احلمايااة واألمااو    )ط(التعاقديااة، 

مصاادرة   )د( ستوى ال يقال باأ   اال ماو األ اوال عماا يقتضايه القاانون الادو ،          
عاد  مانل  الر الكياناات  رياة اال تكاا  يىل حمااكم         )هاا( لتلكات  لر الكياناات،  

الواليااات املتحاادة،  ااا يف ذلااك يلرااا  احلصااانات الواجبااة لدولااة ييااران والشااركات      
وكاة هلااا،  اا فيهااا املصارق املركااز ، ولتلكا اا  وجااب القاانون الاادو  العااريف      اململ
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عد  ا ترا   ق تلك الكيانات يف  ياازة   )و(وعلم لو ما تقتضيه معا دة الصداقة، 
وضع قيود علم مدفوعات تلاك الكياناات وحتويال اا     )ز(املمتلكات والتصرق فيها، 

التادخل يف  رياة التعاارة، فإهناا      )ي(ياة ويليهاا،   املالية ماو الوالياات املتحادة األمريك   
(، والرابعاة  2( )1أخلت بالتزاما ا ظار ييران، يف  لاة أماور،  وجاب املاواد الثالثاة )     

 ( مو معا دة الصداقة؛1(، والعاشرة )1(، والسابعة )1(، واخلامسة )2( )1)
، اساتنادا  أن تكفل الواليات املتحدة األمريكية عاد  اذااذ أ  تادابأ    )ط(  

يىل الصكوك التنفيلية والتشريعية والقضائية )علم النحو املشاار يلياه أعاالر( املعنياة يف     
 لر القضية، تتعارض، بقادر ماا تقضاي باه احملكماة، ماع التزاماات الوالياات املتحادة          

 األمريكية ظار ييران  وجب معا دة الصداقة؛
أن ييران والشركات اململوكة للدولة اإليرانية مشمولة باحلصاانة ماو    )د(  

الوالية القضائية حملاكم الواليات املتحدة وفيما يتعلاق باإجرا ات اإلنفااذ يف الوالياات     
املتحاادة، وأنااه  ااب علاام الواليااات املتحاادة ) ااا يف ذلااك حماكمهااا( ا تاارا   االر        

   العريف وما تقتضيه معا دة الصداقة؛احلصانة، بقدر ما  و ثابت يف القانون الدو
أن الواليات املتحادة ) اا يف ذلاك حماكمهاا( ملزماة باا ترا  الوضاع         )ها(  

القانوين جلميع الشركات اإليرانياة، ومناها الشاركات اململوكاة للدولاة مثال املصارق        
املركااز  ) ااا يف ذلااك شخصاايتها القانونيااة املسااتقلة(، وكفالااة  ريااة ا تكامهااا يىل    

اكم الواليااات املتحاادة، وأال تتخاال أ  تاادابأ ضااد أصااول أو مصااا  ييااران أو أ   حماا
كيااان ييااراين أو وطاا ، اسااتنادا يىل الصااكوك التنفيليااة والتشااريعية والقضااائية )علاام    
 النحو املشار يليه أعالر(، تنطو  أو تدل علم االعتراق بتلك الصكوك أو ينفاذ ا؛

هااا التاازا  باادفع تعويضااات كاملااة يىل  أن الواليااات املتحاادة يقااع علي  )و(  
ييااران عااو انتااهاك التزاما ااا القانونيااة الدوليااة باااملبلد الاال  حتااددر احملكمااة يف مر لااة   
ال قة مو الدعوى. وحتاتفة يياران  قهاا يف أن تقاد  للمحكماة وتعارض عليهاا، يف        
الوقااااات املناسااااااب، تقاااااديرا دقيقااااااا للتعويضااااااات املساااااتحقة علاااااام الواليااااااات    

 مريكية؛  األ املتحدة
 .“أ  سبيل انتصاق آخر قد ترار احملكمة مناسبا )ز(  
ماو املاادة احلادياة والعشاريو      2وإلقامة اختصال احملكماة، اساتظهر املادعي باالفقرة      - 276

الاو يعاد كال ماو      1955مو معا دة الصداقة والعالقات االقتصادية واحلقون القنصالية لعاا    
 سالمية طرفا فيها.الواليات املتحدة و هورية ييران اإل
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 2017شاباط/فعاير   1،  اددت احملكماة تااري     2016متوز/يولياه   1وبأمر ماور    - 277
أجاال إليادا     2017أيلول/سبتمع  1أجال إليدا   هورية ييران اإلسالمية مللكر ا وتاري  

 الواليات املتحدة مللكر ا املضادة.
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 الفصل السادس
 ة األخرىالزيارات يىل احملكمة واألنشط  

خاااالل الفتاااارة قياااد االسااااتعراض، ر باااات احملكماااة يف مقر ااااا بعااادد كاااابأ مااااو      - 278
 املرموقة. الشخصيات

 
 زيارة رئيس اليونان  

، قا  رئيس اليوناان، السايد بروكاوبيس باافلوبولوس، بزياارة      2016متوز/يوليه  4يف  - 279
املرافااق لااه يف قاعااة املااداوالت  رمسيااة يىل احملكمااة رفقااة وفااد كاابأ. واسااتقبل الاارئيس والوفااد   

باحملكمة مو قبل رئيس احملكمة وسائر أعضائها ورئيس قلمها. وركز االجتماا  بوجاه خاال    
علم دور احملكمة يف تسوية املنازعات القانونية باني الادول، وصاون الساال ، وتطاوير القاانون       

 الدو . ويف هناية االجتما ، وقع رئيس اليونان كتاب زوار احملكمة.
 

 الزيارات األخرى  
، وفاد  2015استقبلت احملكمة أيضا الشخصايات املرموقاة التالياة: يف أيلول/سابتمع      - 280

برئاسة السيد تشو كياند، رئيس احملكمة الشاعبية العلياا يف الصاني؛ ويف تشاريو األول/أكتاوبر      
ا، رئايس  ، وفد مو حمكمة العدل لشارن أفريقياا، برئاساة السايد يلانويال أوغأاشايبوج      2015

احملكمة، ورئايس احملكماة العلياا يف كرواتياا، السايد برانكاو  ارفااتني؛ ويف كاانون الثاين/ينااير          
، وزيرة الدولة يف وزارة اخلارجياة والكومنولاث يف اململكاة املتحادة، الباروناة جاويس       2016

اد ، وفد مو جلنة الشاوون القانونياة لالحتا   2016أنيال  أوق سانت جونز؛ ويف شباط/فعاير 
األورويب، برئاسة السايدة  ياد   وتااال )فنلنادا(، ونائاب رئايس التعااون القضاائي الادو  يف          

، 2016احملكمة العليا جلمهورية ييران اإلسالمية، السيد كااظم غرياب أبااد؛ ويف آذار/ماارس     
رئيس احلكومة التونسي، السايد  بياب الصايد، ووزيار األماو والعادل يف  ولنادا، السايد آرد         

، وزياار الشااوون اخلارجياة واألوروبيااة يف كرواتيااا،  2016سااتور؛ ويف نيساان/أبريل   فاان دياار 
 السيد مأو كوفاتش، ووزير العدل يف التفيا، السيد تزينتارز راسناتش.

 
 األنشطة األخرى  

ر ب أيضا رئيس احملكمة وأعضاق ا ورئايس قلام احملكماة ومساوولون فتلفاون فياه        - 281
 والبااا ثني واألخصااائيني القااانونيني والصااحفيني. وقاادمت خااالل بعاادد كاابأ مااو األكااادليني

زيااارا م عااروض عااو دور احملكمااة وسااأ عملااها. وباإلضااافة يىل ذلااك، ألقاام رئاايس احملكمااة  
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وأعضاق ا ورئيس القلم كلمات أثنا  زيار م لبلدان فتلفة بدعوة ماو  كوما اا وموسساا ا    
 القانونية واألكادلية وغأ ا.

يااو  ”، ر باات احملكمااة بالعديااد مااو الاازوار يف يطااار 2015أيلول/ساابتمع  20 ويف - 282
وكانت تلك املرة الثامنة الو تشارك فيها احملكمة يف  لر املناسابة الاو تانظم    “. ال ا  الدو 

باالشتراك مع بلدية ال ا  وترمي يىل تعريف اجلمهاور باملنظماات الدولياة الاو يوجاد مقر اا       
طقاااة االااااورة. وقامااات يدارة شاااوون اإلعاااال  بعااارض الفااايلم الااال  أنتعاااه     يف املديناااة واملن

احملكمة عو احملكمة، وقادمت عروضاا، وأجابات علام أسا لة الازوار. وأطلاع الازوار علام           قلم
اخلصول علم األنشطة املزماع تنظيمهاا ي ياا  للالكرى السانوية السابعني للعلساة االفتتا ياة         

 للمحكمة.
، شاركت احملكمة يف تنظيم ويدارة أسبو  العدالاة الدولياة   2016ويف  زيران/يونيه  - 283

 -األمريكااي السااادس، بالتعاااون مااع احملكمااة اجلنائيااة الدوليااة، واملعهااد اإلياابأ     -اإلياابأ  
األمريكي يف ال ا ، وموسساات أخارى. واستضاافت احملكماة  فال االفتتااا الال  نظام يف         

ران/يونيااه. وىلاالر املناساابة، ألقاام رئاايس قلاام   زي 1قاعااة العاادل الكااعى يف قصاار السااال  يف  
 احملكمة كلمة باإلسبانية.
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 الفصل السابع
 منشورات احملكمة وتعريف اجلمهور باحملكمة  
 املنشورات  

توز  منشاورات احملكماة علام  كوماات  ياع الادول الاو حياق هلاا املثاول أمامهاا،             - 284
الكااعى يف العااامل. وتااوز  قائمااة جمانيااة ىلاالر   وعلاام املنظمااات الدوليااة واملكتبااات القانونيااة   

املنشورات تصدر باللرتني اإلنكليزياة والفرنساية. وقاد صادرت طبعاة منقحاة ومساتكملة ماو         
القائمة خالل الفترة قيد االستعراض. و ي متا ة يف املوقاع الشابكي للمحكماة حتات العناوان      

”Publications.“ 
موعاااات. وتصااادر االموعتاااان التاليتاااان  وتتاااألف منشاااورات احملكماااة ماااو عااادة جم  - 285
 Reports of Judgments, Advisory Opinions) تقااارير األحكااام والفتاااوى واألواماار )أ( ساانويا:

and Orders   )احلوليااااااااة( )تنشاااااااار يف كراسااااااااات مسااااااااتقلة ويف جملااااااااد وا ااااااااد(؛ )ب  
(Annuaires - Yearbooks  .) 

خاالل الفتارة قياد االساتعراض. أماا جملاد        2015لعاام  وصدر جملدا جمموعة التقاارير   - 286
. و  ظدياد تصاميم   2017فسيصدر يف النصف الثااين ماو عاا      2016لعام جمموعة التقارير 

، وأصابحت منشاورا مازدوج اللراة.     2014-2013 ولية احملكمة بالكامل يف طبعتها للفترة 
خاالل الفتارة    2015-2014حولية احملكمة للفترة وقد صدرت أول طبعة مزدوجة اللرة مو 

خااالل النصااف األول مااو   2016-2015حوليااة الفتاارة  املشاامولة ىلاالا التقرياار. وستصاادر   
 .2017 عا 
وتنشاار احملكمااة أيضااا نسااخا مطبوعااة مزدوجااة اللرااة ملسااتندات يقامااة الاادعاوى يف      - 287

قضااايا املنازعااات املعروضااة عليهااا )عاارائض يقامااة الاادعاوى واالتفاقااات اخلاصااة(، وعاارائض   
بالتااادخل، ويعالناااات التااادخل، وطلباااات اإلفتاااا  الاااو تتلقا اااا. وخاااالل الفتااارة قياااد    اإلذن

أعاالر(؛   5االستعراض، عرضات علام احملكماة ثاالآ قضاايا منازعاات جديادة )انظار الفقارة          
 وقد نشرت عرائض يقامة الدعاوى املقدمة بشأهنا.

قضااية مااو القضااايا    وتنشاار املرافعااات وغأ ااا مااو الوثااائق املقدمااة يىل احملكمااة يف       - 288
 مسااااتندات رفااااع الاااادعوى يف جمموعااااة املاااالكرات واملرافعااااات الشاااافوية والوثااااائق       بعااااد
(Pleadings, Oral Arguments, Documents     وتتيل جملااادات  الر االموعاة، الاو تشامل انن .)

نياة،  النصول الكاملة للمرافعات اخلطية،  ا يف ذلك مرفقا ا، واحملاضر احلرفية للعلساات العل 
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الفرصااة للممارسااني لالطااال  بشااكل واق علاام احلعاار الااو تقاادمها األطااراق. وقااد نشاار    
 عشرون جملدا مو  لر االموعة يف الفترة املشمولة ىللا التقرير.

  سلسااااااااالة النصاااااااااوص والوماااااااااائق املتعلقاااااااااة بتنظاااااااااي  احملكماااااااااة وضااااااااامو  - 289
(Acts and Documents concerning the Organization of the Court   تنشاار احملكمااة الصااكوك ،)

أ ادآ   2007الو حتكم تنظيمها وساأ أعماهلاا ولارساا ا القضاائية. وقاد صادرت يف عاا         
الو تشمل التوجيهاات اإلجرائياة الاو اعتماد ا احملكماة. وتتاوافر        6طبعة هلا،  ي الطبعة رقم 

كاااانون  5يف طبعاااة مستنساااخة لالئحاااة احملكماااة باإلنكليزياااة والفرنساااية، بصااايرتها املعدلاااة   
. ولكاااو أيضاااا االطاااال  علااام  ااالر الوثاااائق علااام املوقاااع الشااابكي   2000األول/ديسااامع 

وتتااااا أيضاااا تر اااات غاااأ رمسياااة لالئحاااة “. Basic Documents”للمحكماااة حتااات عناااوان 
احملكمااة باللرااات الرمسيااة األخاارى لألماام املتحاادة وباللرااة األملانيااة، ولكااو االطااال  عليهااا يف  

 للمحكمة.املوقع الشبكي 
 وتصدر احملكمة نشرات صحفية وملخصات لقرارا ا. - 290
حمكماة العاد    ”كتاب خال مصاور يف طبعاة فااخرة بعناوان      2012وصدر يف عا   - 291

(. وقااد أصاادر قلاام احملكمااة The Permanent Court of International Justice) “الاادوا الدائمااة
واإلساابانية ا تفاااال بالاالكرى الساانوية التسااعني     االا املنشااور باللرااات اإلنكليزيااة والفرنسااية  

 Illustrated Book of) “الكتااب املصاور حملكماة العاد  الدولياة     ”إلنشا  سلفها. ويضااق يىل  

the International Court of Justice   وصاااااادرت صاااااايرته   2006(، الاااااال  نشاااااار يف عااااااا
بالاالكرى الساانوية الساابعني  خااالل الفتاارة املشاامولة ىلاالا التقرياار  ناساابة اال تفااال املسااتكملة

 إلنشا  احملكمة.
وتنشاار احملكمااة أيضااا دلاايال موجهااا لتسااهيل فهاام أفضاال لتاااري  احملكمااة وتنظيمهااا     - 292

واختصاصااها ويجرا ا ااا واجتااهاد ا القضااائي. وقااد ُنشاارت الطبعااة السادسااة هلاالا الاادليل يف    
اللراات الرمسياة األخارى لألمام     باللرتني الرمسيتني للمحكمة، وسيترجم ال قا يىل  2014 عا 

 املتحدة ويىل األملانية.
وباإلضاااافة يىل ذلاااك، تصااادر احملكماااة كتيباااا للمعلوماااات العاماااة يف شاااكل أسااا لة    - 293

وأجوبة. وقد ُنشارت طبعاة حمدثاة بالكامال هلالا الكتياب خاالل الفتارة املشامولة ىلالا التقريار            
للرااات الرمسيااة األخاارى لألماام املتحاادة  باااللرتني الاارمسيتني للمحكمااة، وساايترجم ال قااا يىل ا 

 األملانية. ويىل
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  “عاماااا 70احملكماااة يف صااور علااام مااادى  ”وصاادر أيضاااا كتياااب مصااور معناااون    - 294
(years of the Court in pictures 70 ودلياااال لوسااااائ  اإلعااااال  يتضاااامو معلومااااات عمليااااة ،)

الساانوية الساابعني موجهااة للصااحفيني، ونشاارة يعالنيااة جدياادة عااو احملكمااة إل يااا  الاالكرى   
 إلنشا  احملكمة.

وأخأا، يتعاون قلم احملكمة مع األمانة العاماة بتزوياد ا  لخصاات قارارات احملكماة،       - 295
الو يصدر ا باللرتني اإلنكليزية والفرنسية، مو أجال تر تاها ونشار ا جبمياع اللراات الرمسياة       

ألحكااام والفتاااوى واألواماار   ملااوجز ااألخاارى لألماام املتحاادة. ويااود  نشاار األمانااة العامااة      
بكال لراة ماو تلاك اللراات وظيفاة تعليمياة  يوياة يف كال           الصادرة عن حمكمة العد  الدولياة 

ألا  العامل، ويوفر للعمهور العريض فرصا أكع لالطال  علام أ ام مضاامني أ كاا  احملكماة      
 املتا ة باللرتني اإلنكليزية والفرنسية.

 
 الفيلم اخلال باحملكمة  

يف يطار ي يا  اللكرى السنوية السابعني إلنشاا  احملكماة، قاا  قلام احملكماة بتحاديث         - 296
لرة بفضال مسااعدة عادة سافارات، ويدارة      51الفيلم اخلال باحملكمة. والفيلم متاا انن يف 

 شوون اإلعال  ومراكز ا اإلقليمية.
حاادة التلفزيونيااة والفاايلم متاااا علاام املوقااع الشاابكي للمحكمااة وعلاام قناااة األماام املت - 297

الشاابكية. وقااد أتاايل أيضااا إلدارة شااوون اإلعااال  واملكتبااة الساامعية البصاارية للقااانون الاادو    
 التابعة هلا، وملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث.

وتقد  نس  ماو الفايلم، يف شاكل أقارال فياديو رقمياة، بصاورة منتظماة يىل الازوار           - 298
وعااات الااو تاازور احملكمااة كاال ساانة. وتااوا  أيضااا البعثااات     املرمااوقني ويىل العديااد مااو االم 

الدبلوماساااية ووساااائ  اإلعاااال  واملوسساااات التعليمياااة بنسااا  ماااو أقااارال الفياااديو، بناااا       
 الطلب. علم
 

 املوارد واخلدمات اإللكترونية  
خالل الفترة قيد االستعراض، أنشأت احملكمة  ساابا علام موقاع تاويتر وشارعت يف       - 299

 و أجل اجتلاب عدد أكع مو الزوار يىل موقعها الشبكي والتعريف بأنشطتها.استخدامه م
وتاااوفر احملكماااة علااام موقعهاااا الشااابكي ترطياااة كاملاااة بالباااث الشااابكي املباشااار          - 300

وبالتسعيالت املصورة عند الطلب جللسا ا العلنية. و لر التسعيالت متا ة لعرضها العااد   
واألجهزة احملمولاة ماو  واتاف ذكياة و واسايب       2009باستخدا  شاشة احلاسوب منل عا  
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. ويتااا أيضاا الباث الشابكي املباشار أو عناد الطلاب للعلساات علام          2013لو ية منل عاا   
قناة األمم املتحادة التلفزيونياة الشابكية. وقاد أصابل ماو املمكاو يباراز صاورة احملكماة بفضال            

 التعاون الوثيق بني قلم احملكمة ويدارة شوون اإلعال .
وباإلضافة يىل ذلك، يتيل موقع احملكمة الشبكي االطاال  علام  ياع قرارا اا وعلام       - 301

الوثااائق الرئيسااية مااو املرافعااات اخلطيااة والشاافوية يف  يااع القضااايا، السااابقة واجلاريااة منااها     
القضااايا اجلاريااة، يتاااا االطااال  علاام املرافعااات والوثااائق املرفقااة ىلااا الااو تقاارر احملكمااة      )يف

مااو الئحتااها(، وعلاام عاادد مااو الوثااائق     53مااو املااادة   2ا للعمهااور، وفقااا للفقاارة  يتا تااه
املرجعيااااة،  ااااا فيهااااا ميثااااان األماااام املتحاااادة والنظااااا  األساسااااي للمحكمااااة والئحتااااها        

 اإلجرائية. وتوجيها ا
ويتضمو املوقع الشبكي أيضا ساأ القضااة ورئايس القلام، وكال النشارات الصاحفية         - 302

كمااة مناال ينشاائها ومعلومااات عامااة عااو تااري  احملكمااة ويجرا ا ااا، وتنظاايم   الصاادرة عااو احمل 
احملكمة وسأ أعماله، واجلدول الازم  للعلساات، وركاو خاال بفارل العمال، وقاوائم         قلم

 املنشورات، ومناذج متنوعة للطلبات اإللكترونية.  
يااة أنشااطة ( للصااحفيني الااراغبني يف ترطPress Roomوتتاايل صاافحة ركااو الصااحافة ) - 303

( MP3احملكمة احلصول علم  يع املعلومات الالزمة،  ا يشمل يمكانية تحليال ملفاات مسعياة )   
( ماااو أ ااادآ اجللساااات  JPEG( وصاااور فوتوغرافياااة ) Flash ،MPEG2 ،MPEG4وبصااارية )

العلنية. وبفضل التعاون مع يدارة شوون اإلعال ، تتاا أيضاا صاور احملكماة علام موقاع األمام       
   .2011ر منل عا  املتحدة للصو

واملوقع الشابكي الرئيساي للمحكماة متااا بلرتيهاا الارمسيتني، اإلنكليزياة والفرنساية،          - 304
 ولكو االطال  أيضا علم العديد مو الوثائق باللرات اإلسبانية والعربية والصينية والروسية.

 
 املتحف  

يااد األمااني العااا .  علاام  1999افتااتل متحااف حمكمااة العاادل الدوليااة رمسيااا يف عااا     - 305
وعقب ظديدر وينشا  معرض متعدد الوسائ  فيه، أعاد األماني العاا  افتتا اه يف نيساان/أبريل     

  ناسبة اللكرى السنوية السبعني إلنشا  احملكمة. 2016
ويرسم املعرض، مو خالل مواد مو احملفوظات وأعمال فنية وعروض مسعياة بصارية،    - 306

ا تطاور املنظماات الدولياة، ومناها احملكماة، الاو يوجاد مقر اا يف         املرا ل الرئيساية الاو مار ىلا    
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قصاااار السااااال  بال ااااا ، والااااو تتمثاااال رسااااالتها يف كفالااااة تسااااوية املنازعااااات الدوليااااة      
 السلمية. بالوسائل
ويتطرن املعارض يف البداياة يىل ماومتر  الساال  الادوليني األول والثااين املعقاوديو يف         - 307

، ، يتناااول أنشااطة حمكمااة التحكاايم الدائمااة وتارخيهااا      1907و  1899ال ااا  يف عااامي  
ودور ااا، وينتقاال يىل مر لااة عصاابة األماام وحمكمااة العاادل الاادو  الدائمااة. وينتااهي املعاارض    
بتقدمي بيان مفصل لدور وأنشطة األمام املتحادة وحمكماة العادل الدولياة، الاو تواصال أعماال         

 سلفها، حمكمة العدل الدو  الدائمة.
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 ل الثاموالفص
 مالية احملكمة  
 طريقة ترطية النفقات  

تتحماال األماام املتحاادة نفقااات ”مااو النظااا  األساسااي للمحكمااة،  33وفقااا للمااادة  - 308
. وملااا كاناات ميزانيااة احملكمااة مدرجااة يف  “احملكمااة علاام الوجااه الاال  تقااررر اجلمعيااة العامااة  

ات كال مناهما بانفس النسابة، وفقاا      ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضا  تشاترك يف نفقا  
 جلدول األنصبة املقررة الل  حتددر اجلمعية العامة.

ووفقاا للممارسااة املتبعااة، تقياد املبااالد املتأتيااة مااو االقتطاعاات اإللزاميااة مااو مرتبااات     - 309
املااوظفني ومبيعااات املنشااورات والفائاادة املصاارفية، ومااا يىل ذلااك مااو االئتمانااات، كااإيرادات  

 تحدة.لألمم امل
 

 يعداد امليزانية  
مااو التعليمااات املنقحااة لقلاام احملكمااة، يقااو  رئاايس القلاام    28يىل  24وفقااا للمااواد  - 310

بإعااداد مشاارو  أو  للميزانيااة. ويعاارض  االا املشاارو  األو  علاام جلنااة احملكمااة لشااوون       
 امليزانية واإلدارة للنظر فيه، ، علم احملكمة بكامل  ي تها العتمادر.

بعد اعتماد مشارو  امليزانياة، ُيقاد  يىل األماناة العاماة إلدراجاه يف مشارو  ميزانياة         و - 311
األماام املتحاادة. ، تقااو  اللعنااة االستشااارية لشااوون اإلدارة وامليزانيااة بدراسااته، وبعااد ذلااك     
ُيعرض علم اللعنة اخلامسة للعمعية العامة. وأخأا تعتمدر اجلمعياة العاماة يف جلساة عاماة يف     

 قررات املتعلقة  يزانية األمم املتحدة.يطار امل
 

 تنفيل امليزانية  
يضاطلع رئايس قلاام احملكماة  سااوولية تنفيال امليزانيااة،  سااعدة شااعبة املالياة. ويااتعني        - 312

علم رئيس القلم كفالة االساتخدا  الساليم لألماوال الاو صاو ت علام اعتماد اا، و اب علياه          
اعتماادات يف امليزانياة. ولاه و ادر احلاق يف الادخول        التحقق مو عد  حتمل نفقات ليست هلاا 

يف التزامات باسم احملكمة، ر نا بأ  تفويض لكو للسلطة. ووفقا لقرار صاادر عاو احملكماة،    
 يرسل رئيس القلم بانتظا  بيانا باحلسابات يىل جلنة احملكمة لشوون امليزانية واإلدارة.

ه اجلمعية العامة  راجعة  سابات احملكماة  ويقو  جملس مراجعي احلسابات الل  تعين - 313
 سنويا. ويف هناية كل شهر، تقد  احلسابات املقفلة يىل األمانة العامة.
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 2017-2016ميزانية احملكمة لفترة السنتني   
 )بدوالرا  الواليا  املتحدة(  

   الانامج
   أعضا  احملكمة   

 800 848 7 األجور 0393902

 500 238 1 لش  النفقاتبدالت     0311025

 800 889 4 املعاشات التقاعدية 0311023

 200 015 1 بدل الوظيفة: القضاة اخلاصون    : 0393909

 000 50 السفر يف مهمة رمسية    2042302

15  االمو  الفرعي   042  300 

   قلم احملكمة

 800 727 15 الوظائف الدائمة  0110000

 600 881 5 العامة للموظفنيالتكاليف    0200000

 100 526 التكاليف الطبية والتكاليف املرتبطة ىلا، بعد انتها  اخلدمة   1540000

 200 7 بدل التمثيل  0211014

 900 163 1 املساعدة املوقتة لالجتماعات    1210000

 100 226 املساعدة املوقتة العامة    1310000

 200 297 اخلعا  االستشاريون 1410000

 900 81 العمل اإلضايف 1510000

 300 41 السفر يف مها  رمسية  2042302

 100 25 الضيافة 0454501

23  االمو  الفرعي   978  000 

   دعم العامر

 200 404 التر ة اخلارجية  3030000

 400 495 الطباعة 3050000

 800 600 1 خدمات ظهيز البيانات  -3070000

 400 967 2 است عار وصيانة أماكو العمل     4010000

 900 262 است عار األثاآ واملعدات     4030000

 100 162 االتصاالت 4040000

 000 156 صيانة األثاآ واملعدات     4060000

 400 55 خدمات متنوعة  4090000

 700 354 اللواز  واملواد   5000000
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   الانامج
 800 209 كتب املكتبة ولوازمها    5030000   

 000 139 األثاآ واملعدات   6000000

 100 43 اقتنا  معدات التشريل ان  للمكاتب     6025041

 600 104 استبدال معدات التشريل ان  للمكاتب     6025042

6  االمو  الفرعي   955 400 

45  االمو    975  700 

   
ولكاااو االطاااال  علااام معلوماااات أو  عاااو أعماااال احملكماااة خاااالل الفتااارة قياااد       - 314

حمكماة العاد  الدولياة    االستعراض يف موقعها الشبكي. ولكو االطال  عليها أيضاا يف  ولياة   
 ، الو ستصدر يف الوقت املناسب.2016-2015للفترة 

 أبرا ا روين  (توفيع)
 رئيس حمكمة العدل الدولية

 2016 آب/أغسطس 1ال ا ، 
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 املرفق
 2016متوز/يوليه  31حمكمة العدل الدولية: اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم احملكمة يف   

 

 رئيس قلم احملكمة
 مو النظا  األساسي( 32و  21رئيس قلم احملكمة )املادتان 

  3-مساعد خال لرئيس القلم، ق
 مساعد شخصي لرئيس القلم، ر ر

 مساعد لشوون املوظفني، ر أ

  

 رئيس قلم احملكمةنائب 
  2-نائب رئيس قلم احملكمة، مد

 مساعد يدار ، ر أ

  

  الشعب التقنية اإلدارات 

    

             

 
الشوون 
 القانونية

 
الشوون 
 اللروية

 
شوون 
 اإلعال 

 
 -الوثائق شعبة 

 مكتبة احملكمة
  املنشورات  املالية 

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

 

احملفوظات 
والفهرسة 
 والتوزيع

 
ظهيز النصول 
 واالستنسا 

 

شعبة األمو 
واملساعدة 
 العامة

 

شعبة اإلدارة 
وشوون 
 املوظفني

 
طبيب 
 أقدا 

رئيس اإلدارة، أمني  
قاااااانوين رئيساااااي،  

  1-مد
وظااااائف أمااااني   3

، 5-ق 2أول، )
 (4-ق 1
-ق 1كتبااااااة ) 3
 ( 3-ق 2، 4

موظاااااف قاااااانوين، 
  3-ق

 أ مساعد يدار ، ر

دارة، اإلرئاااااااايس  
 أمني أول،

  5-ق

 نيمتاااااااااااااااااار  7
، ني/مااراجع نيحتريري
   4-ق

 نيمتاااااااااااااار  9
  3-، قنيحتريري

 أ مساعد يدار ، ر

دارة، اإلرئااااااايس   
  5-أمني أول، ق

شاااوون لموظاااف 
  3-اإلعال ، ق

معاااااون موظااااف 
عااال ، لشااوون اإل

  2-ق

 مساااااااعد يدار ،
 أ ر

 رئااااااايس الشاااااااعبة،  
  4-ق

أماني مكتبااة معاااون،  
  2-ق
مساعديو لشوون  3

 املكتبة، ر أ

رئااايس الشاااعبة،  
  4-ق

مساااعد لشااوون 
 احملاسبة، ر ر

مساااعد لشااوون 
املاليااة وامليزانيااة، 

 ر أ

 رئاااااايس الشااااااعبة،  
  4-ق

معاااااااااد نسااااااااا /  
  3-مصحل، ق

معااد نس /مصااحل  
  2-معاون، ق

 مساعد يدار ، ر أ

  4-رئيس الشعبة، ق 
معمر/مااااادير قواعاااااد  

  2-بيانات، ق
مسااااااااااعد لشاااااااااوون 
تكنولوجيااا املعلومااات،  

 ر ر
 مدير الشبكة والنظم، ر أ
مسااااعد لشاااوون نظااام  

 املعلومات، ر أ
اختصاصااااااااااي دعاااااااااام  
 التطبيقات احلاسوبية، ر أ

رئاااايس الشااااعبة،  
  3-ق

مسااااعد لشاااوون 
احملفوظااااااااات يف 

 الشعبة، ر ر
 مفهرس، ر أ

مساعدان لشوون 
 احملفوظات، ر أ

  3-رئيس الشعبة، ق 
مسااااااعد لشاااااوون  
 يدارة الوثائق، ر أ 
 مصحل مساعد، ر أ

مسااااااااااااااااعديو  5
لشاااااااوون ظهياااااااز 

 النصول، ر أ 
مساااااعد خلاااادمات  

 الطباعة، ر أ 

 رئاااااايس الشااااااعبة، 
  3-ق

مساااااااااعد أمااااااااو  
 املعلومات، ر أ

  راس أمو، ر أ 3
 منسق، ر أ

مسااااااعد لشاااااوون 
 العيد، ر أ

 سائقان/ساٍعيان، ر أ
 موظفا استقبال، ر أ

 

 
 4-الشعبة، قرئيس 

نائااااااااب رئاااااااايس  
  2-الشعبة، ق

مساااااااااااااعد يدار  
 أقد ، ر ر

 مساعد يدار ، ر أ
 مساعد فريق، ر أ

)   ،  5-ق 
دوا  جزئاااااااي 

 بنسبة
 يف املائة( 25

مساااااااعد خااااااال 
 3-للرئيس، ق

كاتبااا قضااائيا،   15
 2-ق

 

   

 كتبة القضاة 

 

 منسق )كتبة القضاة(، ر ر 
 كاتب لرئيس احملكمة، ر أ

 كاتب لنائب رئيس احملكمة، ر أ
 كتبة قضاة، ر أ 12

  ر ر = رتبة رئيسية؛ ر أ = رتب أخرى؛     = مساعدة موقتة. :املختصرا 
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