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أوال - موجز 
تتشكل حمكمة العدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القضائيـة الرئيسـية ملنظمـة األمـم املتحـدة،  - ١
من ١٥ قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة لوالية مدا تسع سـنوات. 
ويتـم جتديـد ثلـث أعضـاء احملكمـة كـل ثـالث ســـنوات. وقــد متــت آخــر عمليــة جتديــد يــوم 
٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٩. وسـتجرى عمليـة التجديـــد املقبلــة يف خريــف عــام ٢٠٠٢ 
وسـتكون نـافذة يف ٦ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وقـد انتخـب السـيد نبيـل العـريب يف ١٢ تشــرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠١ ليحل حمل السيد حممد البجاوي بعد استقالة هذا األخري. 
ويف ٧ شباط/فرباير ٢٠٠٠، أصبح القـاضي جيلـرب غيـوم رئيسـا للمحكمـة والقـاضي  - ٢
شـي جيويونـغ نائبـــا للرئيــس، لفــترة مدــا ثــالث ســنوات. وكذلــك انتخبــت احملكمــة، يف 
١٠ شباط/فرباير ٢٠٠٠، السيد فيليب كوفرور ملنصب رئيس قلم احملكمـة لفـترة مدـا سـبع 
سـنوات. مث يف ١٩ شـــباط/فــرباير ٢٠٠١، أعــادت احملكمــة انتخــاب الســيد جــان - جــاك 

أرنالديز ملنصب نائب رئيس قلم احملكمة، لفترة مدا سبع سنوات أيضا. 
وأخريا تنبغي اإلشـارة إىل أن عـدد القضـاة اخلـاصني الذيـن اختـارم الـدول األعضـاء  - ٣
آخذ يف االزدياد متاشيا مـع الزيـادة يف عـدد القضايـا. ويبلـغ عـدد القضـاة اخلـاصني يف الوقـت 

الراهن ٢٠ قاضيا (وكثريا ما يعني نفس الشخص قاضيا خاصا يف عدة قضايا خمتلفة). 
وكمـا تعلـم اجلمعيـة العامـة فـإن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احملكمـة الدوليـة الوحيــدة  - ٤

ذات الطابع العاملي واالختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ـــها الــدول مبحــض  ففـي املقـام األول، يتعـني علـى احملكمـة  أن تبـت فيمـا تعرضـه علي - ٥
إرادا من نزاعات يف إطار ممارستها لسيادا. ويف هذا الصدد تنبغي اإلشارة إىل أنـه إىل غايـة 
٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢ انضمـت ١٨٩ دولـة إىل النظـام األساسـي للمحكمـة، وأودعـــت ٦٣ 
منها لدى األمني العام إعالنا باعترافها بالوالية اإلجبارية للمحكمـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن املـادة 
٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـــة. وعــالوة علــى ذلــك ينــص حنــو ٢٦٠ معــاهدة ثنائيــة 
أو متعـددة األطـراف علـى اختصـاص احملكمـة يف حـل الرتاعـات الـــيت تنشــأ عــن تطبيــق هــذه 
املعاهدات أو تفسريها. وأخــريا جيـوز للـدول أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن خـالل 

اتفاق خاص على غرار ما قام به عدد من الدول يف اآلونة األخرية. 
كما جيوز للجمعية العامة وجملس األمن أن يستشريا احملكمة بشأن أي مسألة قانونيـة،  - ٦
وجيوز ذلك أيضا ألي هيئة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وكاالـا املتخصصـة مـىت أذنـت هلـا 

اجلمعية العامة بذلك. 



202-58093

  A/57/4

وخالل السنة املاضية اسـتمر عـدد القضايـا املعروضـة علـى احملكمـة يف الـتزايد. فبينمـا  - ٧
مل تتضمن قائمة الدعاوى املعروضة علـى احملكمـة خـالل أي وقـت يف فـترة السـبعينات سـوى 
قضيـة واحـدة أو اثنتـني، تـراوح عددهـا يف الفـترة بـني عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ بـني ٩ قضايــا 
و ١٣ قضية. ومنذ ذلك احلني جتاوز عدد القضايا ٢٠ قضية.  وبلغ هـذا العـدد ٢٤ قضيـة يف 

٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٢. 
وتعرض هذه القضايا من جانب الدول من خمتلف أرجـاء العـامل، فمنـها مخـس قضايـا  - ٨
بني دول أفريقية، وواحدة بني دولتــني آسـيويتني، و ١٢ بـني دول أوروبيـة، واثنتـان بـني دول 

من أمريكا الالتينية، وأربع بني القارات. 
وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفـا كبـريا. وهكـذا فـإن قائمـة الدعـاوى املعروضـة  - ٩
على احملكمة تتضمن عادة قضايا تتعلق باملنازعات على األراضي بـني دولتـني جـارتني تسـعيان 
إىل ترسـيم حدودمهـا الربيـة والبحريـة، أو إىل اسـتصدار قـرار بشـأن أي منـهما ميلـــك الســيادة 
علـى منـاطق معينـة. وهـذا هـو الوضـع أساسـا فيمـا يتعلـق خبمـس قضايـا تتصـــل علــى التــوايل 
بالكامريون ونيجرييا، وإندونيسيا وماليزيا، ونيكـاراغوا وهنـدوراس، ونيكـاراغوا وكولومبيـا، 
وبنـن والنيجـر. ومـن األنـواع التقليديـة األخـرى للمنازعـات تلـك الـيت ترفـع فيـها دولـة معينــة 
شكاوى بشأن معاملة يلقاها واحد أو أكثر من رعاياهـا يف دولـة أخـرى (وينطبـق ذلـك علـى 

القضيتني بني غينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وبني ليختنشتاين وأملانيا). 
ـــن.  وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أثـارت أيضـا انتبـاه اجلمعيـة العامـة أو جملـس األم -١٠
وهكـذا عرضـت علـى احملكمـة منازعـات بـــني ليبيــا وكــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
واململكة املتحدة إثر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكيـة يف مسـاء قريـة لوكـريب يف اسـكتلندا، بينمـا 
ـــات املتحــدة يف  رفعـت إيـران دعـوى تتعلـق بالتدمـري املزعـوم ملنصـات نفـط مـن جـانب الوالي
عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وسـعت البوسـنة واهلرســـك وكرواتيــا، يف قضيتــني منفصلتــني، إىل 
استصدار قرار بإدانة يوغوسالفيا النتهاكها اتفاقية األمم املتحـدة ملنـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة 
واملعاقبة عليها، لعـام ١٩٤٨. وأقـامت يوغوسـالفيا نفسـها دعـوى ضـد مثـاين دول أعضـاء يف 
منظمة حلف مشال األطلسي (نـاتو) تطعـن يف شـرعية اإلجـراءات الـيت اختذـا هـذه الـدول يف 
كوسوفو. وأخريا تدعي مجهورية الكونغو الدميقراطية يف قضيتني منفصلتني أا كـانت ضحيـة 

هلجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا. 
ومـن املسـلم بـه أن هـذه الزيـادة يف عـدد القضايـــا املعروضــة علــى احملكمــة وتنوعــها  - ١١
يسـتدعيان وصفـا يراعـي عنصـر الربـط فيمـا بينـها. وهكــذا تتصــل جمموعتــان مــن الدعــاوى 
حبادث لوكريب يف حني تتعلق مثان أخرى من حيث موضوعها باإلجراءات اليت اختذـا الـدول 
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األعضاء يف حلف مشال األطلسي (نـاتو) يف كوسـوفو. بيـد أن كـال مـن هـذه الدعـاوى يظـل 
ينطـوي علـى مذكـرات منفصلـة ينبغـي ترمجتـها وجتـــهيزها. كمــا أن املشــاكل القانونيــة الــيت 

تطرحها هذه الدعاوى ال تتشابه بأي حال من األحوال. 
وعالوة على ذلك اختذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجـة لتقـدمي املدعـى عليـهم  - ١٢
دفوعــا ابتدائيــة بشــأن االختصــاص أو املقبوليــة، ونتيجــة للطلبــات املضــادة وطلبــــات اإلذن 
ـــهم يف بعــض األحيــان، باإلشــارة  بـالتدخل � نـاهيك عـن طلبـات املدعـني، بـل واملدعـى علي

بتدابري حتفظية واليت ينبغي معاجلتها على وجه السرعة. 
وال ريب يف أنه لوال النشاط الدؤوب للمحكمـة خـالل السـنة املاضيـة لكـانت احلالـة  - ١٣

أسوء مما هي عليه. 
ويف حكـم صـادر بتـاريخ ٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، رفضــت احملكمــة طلبــا  -١٤
للسماح بالتدخل تقدمت بـه الفلبـني يف ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ يف القضيـة املتعلقـة بالسـيادة 
علـى بـوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيســـيا/ماليزيــا). وقضــت احملكمــة بــأن الفلبــني مل 
تسـتطع أن تثبـت أن هلـا مصلحـة ذات طـابع قـــانوين ســتتأثر يف ســياق القضيــة، علــى النحــو 
املنصوص عليه يف املادة ٦٢ من النظـام األساسـي للمحكمـة. غـري أن احملكمـة أحـاطت  علمـا 

باملالحظات اليت أدىل ا الطرفان، وكذا املالحظات اليت قدمتها الفلبني. 
وأصدرت احملكمة حكما ثانيـا يف ١٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، يف قضيـة بـني مجهوريـة  -١٥
الكونغو الدميقراطية وبلجيكا تتعلق بإصدار السلطات البلجيكية يف ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
وتعميمها دوليا ألمر بالقبض على السـيد يروديـا عبـد اهللا ندومباسـي وزيـر خارجيـة الكونغـو 
آنـذاك. وقضـت احملكمـة يف حكمـها بـأن إصـدار األمـر وتعميمـه دوليـا يشـكالن انتـهاكا مـــن 
جانب بلجيكا للحصانة من املالحقة اجلنائية وحلرمة وزير خارجيـة الكونغـو مبوجـب القـانون 
الدويل. كما قضت احملكمة بأن بلجيكا ملزمة بالتايل بأن تلغي، بطريقة من اختيارهـا،  األمـر 
بالقبض الصادر يف ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ وأن تبلغ السلطات اليت عمم عليها ذلك األمر. 

وأى هذا القرار نزاعا يتعلق مبسألة بالغة األمهيـة يف العالقـات الدوليـة. فقـد خلصـت  -١٦
احملكمة، بعد دراستها ملمارسة الدول، مبا فيها التشريعات الوطنية وقرارات شىت احملاكم العليـا 
الوطنيـة، وكـذا النظـامني األساسـيني للمحكمتـني اجلنـائيتني الدوليتـــني واجتــهاداما، إىل أنــه 
ال يـرد أي اسـتثناء علـى القـاعدة الـيت تنـص علـى احلصانـة مـن املالحقـة اجلنائيـة أمـام احملـــاكم 
األجنبيــة وعلــى حرمــة وزراء اخلارجيــة أثنــاء تقلدهــم ملنصبــهم، حــىت وإن كــانوا متــــهمني 
بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية. غري أن احملكمة أكدت أن احلصانـات املتمتـع 
ا ال تستتبع ضمنا اإلفالت من العقاب؛ والحظت أن احلصانات ال تشكل يف الواقع حـاجزا 
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حيـول دون املالحقـة اجلنائيـة لوزيـر اخلارجيـة أثنـاء تقلـده ملنصبـه أو بعـــده يف ظــروف معينــة، 
وساقت أمثلة على ذلـك. وأصـدرت احملكمـة حكمـها يف أعقـاب إجـراءات مسـتعجلة (جولـة 
واحدة من املذكرات الكتابية، والنظر يف آن واحد يف الدفوع املتعلقـة باالختصـاص واملقبوليـة 

وكذا يف موضوع الدعوى يف مرحلة واحدة). 
وأصـدرت احملكمـة حكمـا ثالثـا مـهما يف جمـال حفـظ السـالم واألمـن الـــدويل خــالل  -١٧
ـــانون الثــاين/ينــاير  السـنة املاضيـة. فبعـد أن سـحبت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، يف ٣٠ ك
٢٠٠١، الدعوى اليت أقامتها ضد رواندا يف ١٩٩٩(األنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو)، 
تقدمـت إىل احملكمـة يف ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بطلـب جديـد ضـد هـذه الدولـة، وأودعـــت يف 
الوقت ذاته طلبا يرمي إىل اإلشارة بتدابري حتفظية. ويف أمر صـادر يف ١٠ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 
تبني للمحكمة أنه ليس هلا اختصاص ظـاهر للنظـر يف موضـوع هـذه القضيـة، فرفضـت طلـب 
ـــة إىل ذلــك، ونظــرا لعــدم االختصــاص الظــاهر،  الكونغـو اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة؛ وباإلضاف

رفضت احملكمة يف الوقت ذاته طلب رواندا الرامي إىل شطب الدعوى من القائمة. 
ويف هذا األمر، الحظت احملكمة أن مثة فرقا أساسيا بني مسألة ما إذا كانت دولة مـن  -١٨
الـدول تقبـل االختصـاص ومسـألة انسـجام بعـض األعمـال مـع القـانون الـدويل. كمـــا قضــت 
احملكمة بأن الدول تظل، يف مجيع األحوال، تتحمل تبعة األعمـال املنافيـة للقـانون الـدويل الـيت 
قد تكون مسؤولة عنها، وأا مطالبة بأن حتـترم بصفـة خاصـة التزاماـا مبوجـب ميثـاق األمـم 
املتحدة؛ ويف هذا الصدد، أحاطت احملكمة علما بشىت قرارات جملس األمن الداعية إىل احـترام 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف املنطقة. 
وعالوة على ذلك، عقدت احملكمة، خالل ربيع عـام ٢٠٠٢، جلسـات عامـة مطولـة  -١٩
لالستماع إىل مرافعات األطراف بشأن موضوع القضية املتعلقة بـاحلدود الربيـة والبحريـة بـني 
الكامريون ونيجرييا (الكامـريون ضـد نيجرييـا: مـع تدخـل غينيـا االسـتوائية) والقضيـة املتعلقـة 
بالسيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). ويف الوقـت الـذي كـان فيـه 
هذا التقرير قيد اإلعداد، شـرعت احملكمـة يف مداوالـا بشـأن هـاتني القضيتـني. وتسـتعد اآلن 
لالسـتماع للمرافعـات الشـفوية ليوغوسـالفيا والبوسـنة واهلرسـك فيمـا يتعلـق بطلـــب مراجعــة 
ـــوز/يوليــه ١٩٩٦ الــذي تقدمــت بــه يوغوســالفيا إىل احملكمــة يف   حكمـها الصـادر يف ١١ مت
٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١.  وكانت احملكمة قـد أعلنـت يف ذلـك احلكـم اختصاصـها للنظـر يف 
ــد  القضيـة املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها  والـيت كـانت ق

عرضتها البوسنة واهلرسك على احملكمة يف ١٩٩٣. 
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وخالل السنة املاضية، صدر ١٥ أمرا عن احملكمة، أو رئيس احملكمة أو نائب الرئيـس  -٢٠
فيما يتعلق بتنظيم اإلجراءات يف القضايا احلالية. 

واسـتطاعت احملكمـة حـىت اآلن أن تنظـر أو تباشـر النظـر يف القضايـا اجلـاهزة إلصــدار  - ٢١
حكـم بشـأا دون تأخـري مفـرط. بيـد أنـه مل تنتـه اإلجـراءات الكتابيـة يف عـدد مـــن القضايــا، 

وبالتايل ستكون السنة القضائية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ سنة حافلة باألعمال إىل حد كبري.  
ـــة أن اختــذت يف عــام ١٩٩٧ تدابــري  وإدراكـا منـها هلـذه الصعوبـات، سـبق للمحكم -٢٢
خمتلفة لترشيد عمل قلم احملكمة وزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات لغرض حتســني أسـاليب 
عملها وتشجيع األطراف أصحاب العالقة بإجراءاا على التعاون معها بقدر أكـرب. وقـد ورد 
سرد مبختلف هذه التدابري يف التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عمـال بقـرار اجلمعيـة ١٦١/٥٢ 
ـــن الفــترة مــن  املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ (انظـر التذييـل ١ لتقريـر احملكمـة ع
١ آب/ أغسطس ١٩٩٧ إىل ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٨). وقد استمر بذل هذه اجلهود. وقـامت 
احملكمة أيضا خبطوات من شأا تقصري اإلجـراءات وتبسـيطها وال سـيما فيمـا يتعلـق بـالدفوع 
ــــها خـــالل الســـنة ٢٠٠١-٢٠٠٢،  التمهيديــة والطلبــات املضــادة. وواصلــت تنقيــح الئحت
واعتمدت توجيهات إجرائيـة شـىت (انظـر الفقـرة ٣٦٨ ومـا يليـها). وترحـب بالتعـاون الـذي 
أبدته بعض األطراف اليت اختذت إجراءات للحد من عدد املذكرات الكتابية وحجمـها وكـذا 
طـول فـترة مرافعاـــا الشــفوية، وقــامت بتوفــري املذكــرات يف بعــض القضايــا بلغــيت احملكمــة 

الرمسيتني. 
ـــه مــن جــهود، لــن  وأشـارت احملكمـة يف تقريرهـا األخـري إىل أـا، رغـم كـل مـا تبذل -٢٣

تتمكن مستقبال من استيعاب الزيادة يف عملها دون أن تزيد ميزانيتها زيادة كبرية. 
وأقـرت اجلمعيـة العامـة الحقـــا، يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، ميزانيــة احملكمــة  -٢٤
لفــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واعتمــدت توصيــات اللجنــة االستشـــارية لشـــؤون اإلدارة 
وامليزانية فيما يتعلق باالحتياجات من املوظفني. وبالتـايل، مت إحـداث وظيفتـني مـن رتبـة ف-
٤، إحدامهـا وظيفـة موظـف قـانوين واألخـرى وظيفـة رئيـس اإلدارة وشـؤون املوظفـني. كمـــا 
منـح قلـم احملكمـة أربـع وظـائف طـابعني خمـتزلني وثـالث وظـائف كتبـة قضـاة. وعـالوة علـــى 
ذلك، حولت ثالث وظائف مؤقتة من فئة اخلدمات العامة إىل وظائف دائمـة، وهـي: وظيفتـا 
كاتيب قضاة ووظيفة كاتب ملوقع احملكمة على شبكة اإلنترنت. كمـا جيـدر باملالحظـة أن ١٤ 
وظيفة مؤقتة قد ُأحدثت يف عام ٢٠٠١ ومت إقرارها يف فـترة السـنتني الراهنـة (ثـالث وظـائف 
مترمجني حتريريني برتبة ف-٤، وتسع وظائف مترمجني حتريريني برتبة ف-٣، ووظيفتـان مـن 
فئـة اخلدمـات العامـة). وأخـريا، أعيـــد حســاب جممــوع مبلــغ اعتمــادات امليزانيــة املخصصــة 
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للمساعدة املؤقتة للسماح بتمويل مخس وظائف برتبـة ف-٢ لكتبـة الشـؤون القانونيـة. وبنـاء 
ـــالك املوظفــني ٩٦ موظفــا يف فــترة الســنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٤٠  عليـه، سـيكون جممـوع م
موظفا يشغلون وظائف يف الفئة الفنيـة أو فئـة أعلـى (٢٨ وظيفـة دائمـة و١٢ وظيفـة مؤقتـة)، 
و٥١ موظفا من فئـة اخلدمـات العامـة (٤٩ وظيفـة دائمـة ووظيفتـان مؤقتتـان)، ومخسـة كتبـة 

شؤون قانونية  يتم متويل وظائفهم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. 
ـــها اللجنــة  غـري أن اجلمعيـة العامـة، مل توافـق علـى كـل التوصيـات األخـرى الـيت قدمت -٢٥
ـــالدعم  االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة. ويتعلـق األمـر بصفـة خاصـة بتوصيتـها املتعلقـة ب
الربناجمي. فالتخفيض يف اعتمادات امليزانية املخصصة هلذا البنـد أحـدث صعوبـات للمحكمـة، 
منها ما يتعلق بدفع اإلجيار املستحق عليها ملؤسسة كارنيجي مقـابل اسـتخدام غـرف يف قصـر 

السالم أو ما يتعلق باستبدال شىت املعدات وصيانتها وهي مسألة ضرورية إطالقا. 
وخالصة القول، إن حمكمة العدل الدولية ترحب بالثقة املتزايدة اليت تبديها الـدول يف  -٢٦
قدرة احملكمة على حل منازعاا. وقد اضطلعـت يف الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ مبهامـها القضائيـة 
حبزم وعزم. وستسري احملكمة على دأا بطبيعة احلال خـالل هـذه السـنة رغـم الصعوبـات الـيت 

تواجهها بسبب ختفيض اعتمادات امليزانية املخصصة هلا فيما يتعلق بالدعم الربناجمي. 
تنظيم احملكمة  ثانيا -
تشكيل احملكمة  ألف -

التشـكيل احلـايل للمحكمـة هـو كالتـايل: الرئيـس: جيلـرب غيـوم؛ نـائب الرئيـس: شـــي  - ٢٧
جيويونـغ؛ القضـاة: شـيغريو أودا،  وراميونـــد راجنيفــا، وغــيزا هــريتزيغ، وكــارل � أوغســت 
فاليشاور، وعبد القادر كوروما، وفالدلن س. فريشـتني، وروزالـني هيغنــز، وغونزالـو بـارا - 
أرانغورين، وبيتر هــ. كوميـانس، وفرانشيسـكو ريزيـك، وعـون شـوكت اخلصاونـة، وتومـاس 

بويرغنتال، ونبيل العريب. 
ويف أعقاب استقالة القاضي حممـد البجـاوي، ابتـداء مـن ٣٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١،  -٢٨
ـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١، الســيد نبيــل  انتخبـت اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن، يف ١٢ تش

العريب ملا تبقى من فترة والية القاضي البجاوي اليت ستنتهي يف ٥ شباط/فرباير ٢٠٠٦. 
ورئيـس قلـم احملكمـة هـو السـيد فيليـب كوفـرور. أمـا نـائب رئيـس قلـم احملكمـة فــهو  -٢٩

السيد جان - جاك أرنالديز. 
ووفقـا للمـادة ٢٩ مـن النظـام األساسـي، تشـــكل احملكمــة ســنويا دائــرة لإلجــراءات  -٣٠

املستعجلة مكونة على النحو التايل: 
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األعضاء: 
رئيسا  غ. غيوم 

نائبا للرئيس  شي جيويونغ
قضاة  غ. هريتزيغ وعبد القادر كوروما، غ. بارا � أرانغورين

العضوان املناوبان: 
القاضيان ر. هيغنــز وعون ش. اخلصاونة 

ويف أعقـاب اسـتقالة القـاضي حممـد البجـاوي، انتخبـت احملكمـة القـاضي نبيـل العــريب  -٣١
ليخلفه يف عضوية دائرة املسائل البيئية يف احملكمة. ودائرة املسائل البيئية باحملكمة، اليت أنشـئت 
يف عـام ١٩٩٣ عمـال بـالفقرة ١ مـن املـادة ٢٦ مـن النظـام األساســـي، والــيت تنتــهي واليتــها 

بعضويتها احلالية يف شباط/فرباير ٢٠٠٣، مشكَّلة على النحو التايل: 
 

رئيسا  غ. غيــوم
نائبا للرئيس  شي جيويونغ

ر. راجنيفا، غ. هريتزيغ، ف. ريزيك، 
ع. ش. اخلصاونة، ونبيل العريب     قضاة 

ويف القضيتني املتعلقتني مبسائل تفسري وتطبيق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة   -٣٢
ـــة  عـن حـادث لوكـريب اجلـوي (اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة ضـد اململكـة املتحـدة)، و(اجلماهريي
العربية الليبية ضد الواليات املتحــدة األمريكيـة)، اختـارت ليبيـا السـيد أمحـد صـادق الكشـري 
قاضيا خاصا. ويف القضية األوىل، اليت تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت اململكـة املتحـدة 
السري روبرت جينينغـز ليكون قاضيا خاصا. وشـارك السـيد جينينغــز بصفتـه قاضيـا خاصـا يف 

مرحلة اإلجراءات املتعلقة باالختصاص واملقبولية. 
ويف القضية املتعلقة مبنصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضـد الواليـات املتحـدة)  - ٣٣

اختارت إيران السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليـها (البوسـنة  - ٣٤
واهلرسـك ضـد يوغوسـالفيا)، اختـارت البوسـنة واهلرســـك الســيد إيليــهو لوتربــاخت قاضيــا 
خاصا بينما اختارت يوغوسالفيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيا خاصا. واسـتقال السـيد إيليـهو 

لوترباخت من منصب القاضي اخلاص يف ٢٢ شباط/فرباير ٢٠٠٢. 
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ويف القضية املتعلقة مبشروع غابشيكوفو � ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) اختـارت  -٣٥
سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا. 

ويف القضية املتعلقة باحلدود الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـد  - ٣٦
نيجرييـا: مـع تدخـل غينيـا االسـتوائية) اختـارت الكامـريون السـيد كيبـا مبـــايي قاضيــا خاصــا 

واختارت نيجرييا السيد بوال أ. أجيبوال قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بالسيادة على بوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا)  - ٣٧
اختارت إندونيسيا السيد حممد شهاب الدين قاضيا خاصا واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر 
ج. ويرامانتري قاضيا خاصا. وبعد استقالة السـيد شـهاب الديـن، اختـارت إندونيسـيا السـيد 

توماس فرانك قاضيا خاصا. 
ويف القضايـــا املتعلقـــة مبشـــروعية اســـتعمال القـــوة (يوغوســـالفيا ضـــــد بلجيكــــا)؛  -٣٨
(يوغوسالفيا ضد كندا)؛ (يوغوسالفيا ضد فرنسـا)؛ (يوغوسـالفيا ضـد أملانيـا)؛ (يوغوسـالفيا 
ضـد إيطاليـا)؛ (يوغوسـالفيا ضـد هولنـدا)؛ (يوغوسـالفيا ضـد الربتغـال) و (يوغوسـالفيا ضـــد 
اململكـة املتحـدة)، اختـارت يوغوسـالفيا السـيد ميلينكـو كرتشـا قاضيـــا خاصــا؛ ويف القضايــا 
املتعلقة بـ (يوغوسالفيا ضد بلجيكا) و (يوغوسالفيا ضد كندا) و (يوغوسالفيا ضد إيطاليـا)، 
اختارت بلجيكا السيد باتريك دوينسالغر قاضيا خاصا، واختارت كندا السيد مـارك اللونـد 
قاضيا خاصا بينما اختارت إيطاليا السيد جيورجيو غاجا قاضيا خاصا. وكـان هـؤالء القضـاة 

يعملون بصفتهم تلك أثناء البت يف طلب يوغوسالفيا الرامي إىل اإلشارة بتدابري حتفظية. 
ويف القضيــة املتعلقــة باألنشــطة املســلحة يف أراضــــي الكونغـــو (مجهوريـــة الكونغـــو  - ٣٩
الدميقراطيـة ضـد أوغنـدا) اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة السـيد جـو فرهوفــن قاضيــا 

خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (كرواتيـا  -٤٠
ـــارت  ضــد يوغوســالفيا) اختــارت كرواتيــا الســيد بودســالف فوكــاس قاضيــا خاصــا واخت

يوغوسالفيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيا خاصا. 
ويف القضيـة املتعلقــة بــاألمر بــالقبض املؤرخــة ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ (مجهوريــة  - ٤١
الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا) اختارت مجهورية الكونغو الدميقراطية السـيد سـاميان بـوال-

بوال قاضيا خاصا واختارت بلجيكا السيدة كريستني فان دن فينغايرت قاضية خاصة. 
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ويف القضيـة املتعلقـة مبمتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد أملانيـا) اختـارت ليختنشـــتاين  - ٤٢
ـــن منصــب القــاضي اخلــاص يف  السـري يـان براونلـي قاضيـا خاصـا. وقـد اسـتقال السـري يـان م

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ويف القضيـة املتعلقـة بـاحلدود البحريـة بـني نيكـاراغوا وهنـدوراس يف البحـــر الكــارييب  -٤٣
(نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس)، اختــارت نيكــاراغوا الســيد جورجيــو غاجــــا قاضيـــا خاصـــا 

واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بـطلب إعادة النظـر يف احلكـم الصـادر يف ١١ متـوز/يوليـه ١٩٩٦  -٤٤
يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوســنة واهلرسـك 
ــــارت  ضــد يوغوســالفيا)، والدفــوع االبتدائيــة (يوغوســالفيا ضــد البوســنة واهلرســك)، اخت
يوغوسالفيا السيد فويني دمييتريفيتش قاضيـا خاصـا واختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد سـيد 
هودزيتــش قاضيــا خاصــا. واســتقال الســــيد هودزيتـــش مـــن منصـــب القـــاضي اخلـــاص يف 

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ـــا)، اختــارت  ويف القضيـة املتعلقـة بــالرتاع الـربي والبحـري (نيكـاراغوا ضـد كولومبي -٤٥

كولومبيا  السيد إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا. 
ـــد: ٢٠٠٢)  ويف القضيـة املتعلقـة باألنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (طلـب جدي -٤٦
(مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا)، اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الســـيد 

جان - بيار مافونغو قاضيا خاصا واختارت رواندا السيد جون دوغار قاضيا خاصا. 
 

االمتيازات واحلصانات  باء �
تنص املادة ١٩ من النظـام األساسـي للمحكمـة علـى أن �أعضـاء احملكمـة يتمتعـون،  - ٤٧

لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية�. 
وإثر تبادل للرسائل بني رئيـس احملكمـة ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ  - ٤٨
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامـة يتمتعـون بـذات االمتيـازات واحلصانـات 
والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين لدى جاللـة ملكـة 
هولنـدا (Acts and Documents No. 5, pp. 200-207 .I.C.J). وعـالوة علـــى ذلــك ووفقــا 
للشروط املنصوص عليها يف رسالة لوزير خارجية هولنـدا مؤرخـة ٢٦ شـباط/فـرباير ١٩٧١، 
بات لرئيس احملكمة األسبقية من الناحية الربوتوكولية علـى رؤسـاء البعثـات، مبـن فيـهم عميـد 
السلك الدبلوماسي، يليه مباشرة نائب رئيس احملكمة مث متنح األسـبقية الربوتوكوليـة بالتنـاوب 

بني رؤساء البعثات وأعضاء احملكمة (املرجع نفسه، الصفحات ٢١٠-٢١٣). 
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ومبوجـب القـرار ٩٠ (د - ١)، املـؤرخ ١١ كـانون األول/ ديسـمرب ١٩٤٦ (املرجــع  - ٤٩
نفسـه، الصفحـــات ٢٠٦-٢١١) أقــرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة االتفــاق املــربم مــع 

حكومة هولندا يف حزيران/يونيه ١٩٤٦ وأوصت مبا يلي : 
�... إذا كان قاض يقطن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي يكـون بصـورة دائمـة 
رهن إشارة احملكمـة، فينبغـي أن متنـح لـه االمتيـازات واحلصانـات الدبلوماسـية خـالل 

فترة إقامته هناك�  
و �ينبغي أن مينح القضاة كل التسـهيالت ملغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون 
فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه احملكمة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن 
يتمتعوا يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون ـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمارسـة مهامـهم، 
جبميـع االمتيـــازات واحلصانــات والتســهيالت الــيت متنحــها تلــك البلــدان للمبعوثــني 

الدبلوماسيني�. 
ويتضمن القرار نفسـه توصيـة تدعـو الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة إىل االعـتراف  - ٥٠
جبواز مرور األمم املتحدة الذي تصدره احملكمة للقضاة وقبوله. وقد صـدرت جـوازات املـرور 
هـذه منـذ عـام ١٩٥٠. وهـي تشـبه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت تصدرهـا األمانـــة العامــة 

لألمم املتحدة. 
وعالوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من املادة ٣٢ من النظام األساسي للمحكمة علـى  - ٥١

أنه �تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات [اليت يتلقاها القضاة] من الضرائب كافة�. 
اختصاص احملكمة  ثالثا -

اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  ألف -
ـــم املتحــدة البــالغ عددهــا  يف ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ كـانت الـدول األعضـاء يف األم - ٥٢

١٨٩ دولة، إضافة إىل سويسرا، أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة. 
وأصدرت ثالث وستون دولة حلد اآلن إعالنـات (العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات)  - ٥٣
تقر فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة علـى النحـو املتوخـى يف الفقرتـني ٢ و ٥ مـن املـادة ٣٦ 
مـن النظـام األساسـي. وهـذه الـدول هـــي إســبانيا واســتراليا وإســتونيا وأوروغــواي وأوغنــدا 
وباراغواي وباكستان وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسوانا وبولنـدا وتوغـو 
واجلمهوريــة الدومينيكيــة ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجورجيــا والدامنــــرك والســـنغال 
وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويسرا والصومال وغامبيا وغينيا وغينيا � بيسـاو 
ـــدا وقــربص والكامــريون وكمبوديــا وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا وكينيــا  والفلبـني وفنلن
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ولكسـمربغ وليربيـا وليختنشـتاين وليسـوتو ومالطـة ومدغشـــقر ومصــر واملكســيك ومــالوي 
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية وموريشـيوس ونـاورو والـنرويج والنمسـا 
ونيجرييــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت واهلنــد وهنــدوراس وهنغاريــــا وهولنـــدا واليابـــان 

ويوغوسالفيا واليونان. 
ومت إيداع إعالن كوت ديفوار لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة خـالل اإلثـين عشـر  -٥٤
شهرا قيد االستعراض، يف ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١. ويف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، 
أشعرت كولومبيا األمـني العـام بقرارهـا سـحب إعالـا، بـأثر فـوري، بينمـا أشـعرت أسـتراليا 
األمــــني العــــام، يف ٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٢، بقــــرار االســــتعاضة عــــن إعالــــا املــــــؤرخ 
١٣ آذار/مارس ١٩٧٥ بإعالن معدل جديد، وذلك بأثر فوري. وسـترد نصـوص اإلعالنـات 
الـيت أودعتـها الـدول املذكـورة أعـاله، يف الفـرع الثـاين مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـــة 

 .(I .C.J. Yearbook) حلولية حمكمة العدل الدولية
ويتضمـن الفـرع الثـالث مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة التاليـــة حلوليــة حمكمــة العــدل  -٥٥
الدولية قوائم املعاهدات واالتفاقيات اليت حتدد اختصاص احملكمـة. ويف الوقـت الراهـن يسـري 
مفعول حنو ١٠٠ من هذه االتفاقيات املتعددة األطراف وحوايل ١٦٠ من االتفاقيات الثنائيــة. 
وباإلضافـة إىل ذلـك يشـمل اختصـاص احملكمـة املعـاهدات أو االتفاقيـات السـارية الـيت تقضــي 
بإحالة الرتاعات إىل احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل، (املـادة ٣٧ مـن النظـام األساسـي حملكمـة 

العدل الدولية). 
اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  باء -

باإلضافــة إىل األمــم املتحــدة (اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصــــادي  - ٥٦
واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنة املؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة) يـؤذن حاليـا للمنظمـات 

التالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 

منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
منظمة الصحة العاملية؛ 

البنك الدويل؛ 
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املؤسسة املالية الدولية؛ 
املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 

صندوق النقد الدويل؛ 
االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
املنظمة البحرية الدولية؛ 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وسترد قائمة بالصكوك الدولية اليت تنص على اختصاص احملكمة يف إصـدار الفتـاوى،  - ٥٧
يف الفرع األول من الفصل الرابع من الطبعة املقبلة حلولية حمكمة العدل الدولية. 

سري عمل احملكمة  رابعا -
جلان احملكمة  ألف -

تتشكل اللجان اليت تنشئها احملكمة لتيسري أداء مهامها اإلدارية على النحو اآليت:  - ٥٨
جلنة اإلدارة وامليزانية: وتضم رئيـس احملكمـة (رئيسـا) ونـائب رئيـس احملكمـة  (أ)

والقضاة راجنيفا وفاليشاور وفرييشتني وكوميانس. 
ـــك  جلنـة العالقـات: وتضـم القضـاة بـارا أرانغوريـن (رئيسـا) وهـريتزيغ وريزي (ب)

واخلصاونة. 
جلنة املكتبة: وتضم القضاة كوروما (رئيسا) وهيغرت كوميانس وريزيك.  (ج)

جلنة احلوسبة اليت ترأسها القاضية هيغنـز وعضويتـها مفتوحـة جلميـع املـهتمني  (د)
من أعضاء احملكمة. 

اللجنــة املعنيــة مبتحــف احملكمــة: وتضــم القضــاة كوميانـــس (رئيســـا) وأودا  (هـ)
وراجنيفا وفرييشتني. 
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وتتكون جلنة اللوائح، اليت شكلتها احملكمة يف عام ١٩٧٩ كهيئـة دائمـة، مـن القضـاة  - ٥٩
فاليشاور (رئيسا) وهريتزيغ وكوروما وهيغنـز وبويرغنتال والعريب. 

قلم احملكمة  باء �
حمكمـة العـدل الدوليـة هـي اهليئـة الرئيسـية الوحيـدة بـاألمم املتحـــدة الــيت متلــك إدارة  - ٦٠
خاصة ا (انظر املادة ٩٨ من امليثـاق). وقلـم احملكمـة هـو اجلـهاز اإلداري الدائـم للمحكمـة. 
وحيـدد النظـام األساسـي للمحكمـة والئحتـها دور هـذا اجلـهاز (وال سـيما املـــواد ٢٢ إىل ٢٩ 
من الالئحة). وحيث أن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف  الوقت نفسه، فـإن دور قلـم 
احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانة دوليـة. وهكـذا فـإن عمـل قلـم احملكمـة 
هـو عمـل قضـائي ودبلوماسـي مـن جهـة ومـــن جهــة أخــرى ميــاثل عمــل اإلدارات القضائيــة 
واإلداريـة واملاليـة وإدارات خدمـة املؤمتـرات واإلعــالم يف أي منظمــة دوليــة. وحتــدد احملكمــة 
تنظيم قلم احملكمة بناء على مقترحات مـن رئيـس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات 
يصدرها رئيس قلم احملكمة وتقرها احملكمـة (الالئحـة، الفقرتـان ٢ و ٣ مـن املـادة ٢٨). وقـد 
وضعـت التعليمـــات املتعلقــة بقلــم احملكمــة يف تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٤٦. ويــرد اهليكــل 

التنظيمي لقلم احملكمة يف الصفحة ٢٠. 
وتعـني احملكمـة موظفـي قلـم احملكمـة بنـاء علـى اقتراحـات مـن رئيـس قلـم احملكمــة أو  - ٦١
يعينهم رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئيس احملكمة حينما يتعلق األمر باملوظفني من فئة اخلدمـات 
العامة. ويعني رئيس قلم احملكمة املوظفـني العـاملني علـى أسـاس عقـود قصـرية األجـل. وحتـدد 
ظـروف العمـل يف النظـام األساسـي للموظفـني الـذي اعتمدتـه احملكمــة (انظــر املــادة ٢٨ مــن 
الئحة احملكمة). وبصفة عامة يتمتـع موظفـو قلـم احملكمـة بـذات االمتيـازات واحلصانـات الـيت 
يتمتع ا أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس املستوى يف الهاي. كما يتمتعون حبقوق، مـن 
ــن  حيـث مركزهـم وأجورهـم ومعاشـام تعـادل تلـك الـيت يتمتـع ـا موظفـو األمانـة العامـة م

الفئات أو الرتب املعادلة. 
وشهد حجم العمل بقلم احملكمة، على مدى السنوات الثالث عشرة األخـرية، زيـادة  - ٦٢
كبـرية بـالرغم مـن إدخـال التكنولوجيـات اجلديـدة، وذلـــك بســبب الزيــادة الكبــرية يف عــدد 
القضايا املعروضة على احملكمـة. ونتيجـة لذلـك ارتـأت احملكمـة أن مـن الضـروري إنشـاء جلنـة 
فرعيـة، شـكلت يف عـام ١٩٩٧، للنظـر يف أسـاليب عمـل قلـم احملكمـة. وقـــد قدمــت اللجنــة 
الفرعية تقريرا، يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، يتضمن مالحظاا وتوصياـا بشـأن أسـاليب 
العمـل واملسـائل اإلداريـة واهليكـل التنظيمـي لقلـم احملكمـة. وأوصـت اللجنـــة الفرعيــة، بصفــة 
ـــري الالمركزيــة وإعــادة التنظيــم داخــل قلــم احملكمــة. ويف كــانون  خاصـة، بتنفيـذ بعـض تداب
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األول/ديسمرب ١٩٩٧، قبلــت احملكمـة تقريبـا مجيـع توصيـات اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالترشـيد 
ـــة.  وقـامت يف وقـت الحـق بتنفيذهـا وإحالتـها إىل اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزاني
ورحبـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٤٩/٥٤ املعتمـد يف ٢٣ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ 

بالتدابري اليت اختذا احملكمة لكنها الحظت 
�بقلـق أن املـوارد املقترحـة يف حمكمـة العـدل الدوليـة غـري متناسـبة مـع عـبء 
العمل املتوقع وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـترح مـوارد كافيـة هلـذه الغايـة يف سـياق 
امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيادة يف حجـم 

العمل ا واحلجم الكبري املتراكم من وثائق احملكمة�. 
ويف السـياق نفسـه، ونظـرا ألن األثـر الـذي ترتـب علـى الزيـادة قـي عـــبء العمــل يف  � ٦٣
احملكمة كان أكثر إحلاحا يف إدارة الشؤون اللغوية، فقد قدمـت احملكمـة يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
طلبــا مــن أجــل تزويدهــا مبيزانيــة تكميليــة لفــترة الســــنتني ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. ويف كـــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، وافقـت اجلمعيـة العامـة علـى ميزانيـة تكميليـــة لســنة ٢٠٠١. ونظــرا 
السـتمرار ارتفـاع عـدد القضايـا املعروضـة علـى احملكمـة، فقـد طلبـــت إجــراء زيــادة هامــة يف 

ميزانيتها لفترة السنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.  
ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، وافقت اجلمعية العامة على ميزانيـة احملكمـة لفـترة  - ٦٤
السـنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، واعتمــدت كــل اقتراحــات اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة 
ـــني جديدتــني برتبــة ف-٤:  وامليزانيـة بشـأن موظفـي قلـم احملكمـة. وهكـذا مت إحـداث وظيفت
وظيفة واحدة لكاتب احملكمة داخـل إدارة املسـائل القانونيـة، ووظيفـة واحـدة ملوظـف اإلدارة 
وشـؤون املوظفـني. وباإلضافـة إىل ذلـك، منـح قلـم احملكمـة سـبع وظـائف مـــن فئــة اخلدمــات 
العامـة، تشـمل كـاتيب قضـــاة إضــافيني، ومســاعد إداري ملوظــف اإلدارة وشــؤون املوظفــني، 
و كاتب إدخال البيانات داخل شعبة املالية، واختصاصي دعم الطلبات داخل شعبة احلوسـبة، 
ومســاعد حمفوظــات داخــل شــعبة احملفوظــات، وكــاتب قاعــة املطالعــة يف مكتبــة احملكمــــة. 
وأحدثت سبع وظائف إضافية من فئة اخلدمات العامة بنقل االعتمـادات الـيت كـانت خمصصـة 
يف السابق للمساعدة املؤقتة، وتشمل أربع وظائف طابعي اختزال وثالث وظائف كتبــة قضـاة 
إضافيـة. وعـالوة علـى ذلـك، مت حتويـل ثـالث وظـــائف مؤقتــة مــن فئــة اخلدمــات العامــة إىل 
وظـائف ثابتـة، وهـي وظيفتـا كـاتيب قضـاة، ووظيفـة كـاتب موقـــع احملكمــة علــى اإلنــترنيت. 
وباإلضافة إىل ذلك، جيـدر باملالحظـة أن الوظـائف املؤقتـة األربـع عشـرة الـيت أتيحـت يف عـام 
٢٠٠١ قـد مت تثبيتـها يف فـترة السـنتني احلاليـة، وهـي: ثالثـة وظـائف مـترمجني حتريريـني برتبــة 
ف-٤، وتسع وظائف مترمجني حتريريني برتبـة ف-٣، ووظيفتـا مسـاعدين إداريـني  مـن فئـة 
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اخلدمات العامة. وأخريا، حِسب جممـوع االعتمـاد املخصـص  للمسـاعدة العامـة املؤقتـة لفـترة 
السنتني هذه بطريقة تتيح متويل مخس وظائف كتبة قانونيني متفرغني برتبة ف-٢. 

وبناء عليه، فإن مـالك موظفـي قلـم احملكمـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ سـيبلغ  - ٦٥
ــى،  جمموعـه ٩١ موظفـا وذلـك علـى النحـو التـايل: ٢٨ موظفـا مـن فئـة اإلداريـني أو رتبـة أعل

و٤٩ موظفا يف فئة اخلدمات العامة، و١٤ موظفا يشغلون وظائف مؤقتة يف فترة السنتني. 
رئيس قلم احملكمة ونائبه 

رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه  - ٦٦
اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الالزمة مبوجـب النظـام 
األساسـي للمحكمـة أو الئحتـها؛ ويعـد قائمـة عامـة جبميـع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حســب 
الترتيب الذي ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق اليت رفعت ا الدعـاوى أو الـيت طلبـت مبوجبـها 
فتاوى؛ وحيضر شخصيا أو ميثله نائبه يف جلسـات احملكمـة ودوائرهـا كمـا يعتـرب مسـؤوال عـن 
إعداد حماضر تلك اجللسات؛ ويتخذ الترتيبات الالزمة لتوفري ما قد حتتاجه احملكمـة مـن ترمجـة 
حتريريـة أو شـفوية إىل لغـيت عملـها الرمسيتـني (الفرنســـية واإلنكليزيــة) أو التــأكد مــن ســالمة 
الترمجـة؛ ويوقـع مجيـع أحكـام احملكمـة والفتـاوى واألوامـر الصـادرة عنـها فضـــال عــن حمــاضر 
جلساا؛ وهو مسؤول عن إدارة قلم احملكمة وعن أعمال مجيع اإلدارات والشعب التابعة لـه؛ 
مبـا يف ذلـك احلسـابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول ـا يف األمـم املتحــدة؛ 
ويساعد يف تعهد العالقات اخلارجية للمحكمة مع املنظمات الدولية ومع الـدول علـى السـواء 
يف ميدان اإلعالم املتعلق بأنشطة احملكمة ومنشوراا (املنشورات الرمسيـة للمحكمـة والبيانـات 
الصحفية وما إىل ذلك)؛ وأخريا يكـون قيمـا علـى أختـام وشـعارات احملكمـة وحمفوظاـا وأيـة 

حمفوظات أخرى تكون يف عهدة احملكمة (مبا يف ذلك حمفوظات حماكمة نورمربغ). 
ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه يف غيابه؛ وقد عهدت إليـه منـذ  - ٦٧
عـام ١٩٩٨  مسـؤوليات إداريـة واسـعة النطـاق مبـا يف ذلــك اإلشــراف املباشــر علــى شــعب 

احملفوظات واحلوسبة واملساعدة العامة. 
الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة 

إدارة الشؤون القانونية 
تتكـون هـذه اإلدارة مـن سـبعة موظفـــني مــن الفئــة الفنيــة وموظــف واحــد مــن فئــة  - ٦٨
ـــة داخــل قلــم احملكمــة. وتتمثــل  اخلدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن مجيـع الشـؤون القانوني
مهمتـها الرئيسـية يف مســـاعدة احملكمــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة. وتتــوىل إعــداد حمــاضر 
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جلسات احملكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الصياغـة، الـيت تعـد مسـودات قـرارات احملكمـة، 
كما تعمل أيضـا بوصفـها أمانـة جلنـة اللوائـح. وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال القـانون الـدويل 
حيـث تـدرس القـرارات القانونيـة واإلجرائيـة السـابقة وتعـد دراســـات ومذكــرات للمحكمــة 
ولرئيس قلم احملكمة حسب االقتضاء. وتقوم كذلك بإعداد مجيع املراسالت املتصلـة بالقضايـا 
العالقة، وبصفة أعم، املراسـالت الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام األساسـي للمحكمـة 
أو الئحتـها، لكـي يقـوم رئيـس قلـم احملكمـة بـالتوقيع عليـها. وهـي مسـؤولة أيضـا عـن رصـــد 
اتفاقـات املقـر مـع البلـد املضيـف. وأخـريا، وحيـث أنـه ال توجـد بقلـم احملكمـــة إدارة لشــؤون 
املوظفني، فيجوز استشارة هذه اإلدارة بشأن مجيع املسائل القانونية املتعلقـة بشـروط وأحكـام 

عمل موظفي قلم احملكمة.  
إدارة الشؤون اللغوية 

تتكون هذه اإلدارة من ١٨ موظفا من الفئة الفنية وموظف من فئة اخلدمـات العامـة،  - ٦٩
وتتوىل مسؤولية ترمجة الوثائق إىل اللغتني الرمسيتـني للمحكمـة ومنـهما. وتشـمل هـذه الوثـائق 
املذكـرات يف القضايـا واملراسـالت األخـرى الـواردة مـن الـدول األطـــراف، واحملــاضر احلرفيــة 
جللســات احملكمــة وأحكامــها وفتاواهــــا وأوامرهـــا، إىل جـــانب مســـوداا ووثـــائق عملـــها 
ومالحظـات القضـاة وحمـاضر احملكمـة واجتماعـات اللجــان والتقــارير الداخليــة واملالحظــات 
والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيها رئيس احملكمـة والقضـاة أمـام اهليئـات 

اخلارجية والتقارير والرسائل اليت ترد إىل األمانة، وما إىل ذلك.  
كمــا توفــر خدمــات الترمجــة الفوريــة لالجتماعــات الــيت يعقدهــــا رئيـــس احملكمـــة  - ٧٠

وأعضاؤها مع وكالء األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني اآلخرين. 
وبناء على قرار اجلمعية العامة ٢٣٩/٥٥ املؤرخ ٢٣ كـانون األول /ديسـمرب ٢٠٠٠  - ٧١
ــــق علـــى إنشـــاء ١٣ وظيفـــة جديـــدة ( ٣ وظـــائف مـــترمجني يف الرتبـــة ف-٤،  الــذي واف
و ٩ وظائف مترمجني يف الرتبة ف-٣ ووظيفة مساعد إداري يف الرتبـة ع-٤) لفـترة السـنتني 
احلاليـة، شـهد مـالك اإلدارة منـوا مل يسـبق لـه مثيـل، وإن كـان موضـع ترحيـب. فبفضـل محلــة 
مكثفة للتوظيف، انتهت بإجراء مقابالت وامتحانــات حتريريـة للمرشـحني لكـل لغـة مـن لغـيت 
العمل باحملكمة، مت مـلء ١٠ مـن الوظـائف. وجيـري حاليـا اختـاذ خطـوات فعالـة للعثـور علـى 
ـــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد مت ختفيــض اللجــوء إىل املــترمجني  مرشـحني للوظـائف الثـالث املتبقي
اخلارجيني إىل حد كبري. بيد أنه ال تزال هناك حاجة يف بعض األحيان إىل املسـاعدة اخلارجيـة 
يف الترمجــــة التحريريـة وال سـيما بالنسـبة جللسـات احملكمـة. كمـا ال تـــزال توجــد حاجــة إىل 

مترمجني فوريني خارجيني بشكل منتظم، وخاصة بالنسبة جللسات احملكمة ومداوالا. 
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إدارة شؤون اإلعالم 
تـؤدي هـذه اإلدارة، الـيت تتكـون مـن موظفـني اثنـني مـن الفئـة الفنيـة (حيـث يتقاســـم  - ٧٢
موظفان منصبا من هذين املنصبني حيث يعمل كل واحد منهما نصف الوقت) وموظـف مـن 
فئة اخلدمات العامـة، دورا هامـا يف العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة. وتتمثـل مهامـها يف إعـداد 
مجيـع الوثـائق أو أجـزاء الوثـائق الـيت تتضمـن معلومـات عامـة عـن احملكمـة (وال سـيما التقريــر 
السنوي للمحكمة املقدم إىل اجلمعية العامة، واألجزاء املتعلقة باحملكمة يف خمتلف وثـائق األمـم 
املتحــدة، واحلوليــة، والوثــائق املوجهــــة إىل اجلمـــهور)؛ واختـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لتعميـــم 
املنشـورات املطبوعـة والوثـائق العامـة الـيت تصـدر عـن احملكمـة؛ وتشـــجيع الصحافــة واإلذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا يف إعـداد تقـارير عـن أعمـــال احملكمــة (وال ســيما عــن طريــق إعــداد 
البيانات الصحفية)؛ وتلبية مجيـع طلبـات املعلومـات املتعلقـة باحملكمـة؛ وإبقـاء أعضـاء احملكمـة 
ــى  علـى علـم مبـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى شـبكة اإلنـترنت بشـأن القضايـا املعروضـة عل
احملكمة أو اليت حيتمل رفعـها؛ وتنظيـم اجللسـات العلنيـة للمحكمـة وغـري ذلـك مـن املناسـبات 

الرمسية مبا يف ذلك عدد وفري من الزيارات. 
الشعب التقنية 
الشعبة املالية 

تتكون هذه الشعبة من موظَفني اثنني من الفئة الفنية وثالثة موظَفني من فئة اخلدمـات  - ٧٣
العامـة، وهـي مسـؤولة عـن الشـؤون املاليـة وتضطلـــع مبختلــف املــهام املتصلــة بــإدارة شــؤون 
املوظفني. وتتضمن مهامها املالية يف مجلة أمور ما يلي: إعداد امليزانية؛ واحملاسبة املاليـة وإعـداد 
التقارير املالية؛ وأعمال الشراء ومراقبة املوجودات؛ وتسديد الفواتري للباعـة؛ وإعـداد كشـوف 
املرتبات والعمليات املتعلقة بكشوف املرتبات (البــدالت/أجـور العمـل اإلضـايف) والسـفر. ويف 
ـــني، تتــوىل الشــعبة  الوقـت الـذي تتواصـل فيـه إجـراءات تعيـني رئيـس لـإلدارة وشـؤون املوظف
تطبيـــق النظـــام األساســـي للموظفـــني؛ وإجنـــاز العمليـــــات اإلداريــــة للموظفــــني (العقــــود/ 
العـالوات/البـــدالت)؛ وإدارة نظــم التــأمني الطــيب واملعاشــات؛ ومســك ســجالت املوظفــني 

(اإلجازات/البدالت) فضال عن معاجلة اجلوانب اإلدارية من عمليات التعيني/اية اخلدمة. 
شعبة املنشورات 

تتكـون هـذه الشـعبة مـن ثالثـة موظفـني مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مســؤولة عــن إعــداد  - ٧٤
ـــة اخلاصــة ــا  التصفيـف الطبـاعي للمنشـورات الرمسيـة للمحكمـة وتصحيـح التجـارب املطبعي
ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة، وهـذه املنشـورات هـي: (أ) تقـارير األحكـام 
والفتاوى واألوامر؛ (ب) احلوليات؛ (ج) املذكـرات واملرافعـات والوثـائق (�السلسـلة جيـم� 
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سابقا)؛ (د) الببليوغرافيا. كما تتوىل املسؤولية عن خمتلف املنشورات األخرى وفقا لتعليمـات 
احملكمــة أو رئيــس قلــم احملكمــة (�الكتــاب األزرق� وهــو كتيــب عــن احملكمــة موجـــه إىل 
اجلمـهور)، �مذكـرات معلومـــات أساســية عــن احملكمــة�، و�الكتــاب األبيــض� (تشــكيل 
احملكمـة وقلـم احملكمـة). وعـالوة علـى ذلـك، وبـالنظر إىل التعـاقد مـع جـهات خارجيـة لطبـــع 
منشـورات احملكمـة، فـإن الشـعبة مسـؤولة أيضـا عـن إعـداد العقـود مـع دور الطباعـة وإبرامــها 

وتنفيذها. (لالطالع على منشورات احملكمة انظر الفصل الثامن أدناه). 
شعبة الوثائق � مكتبة احملكمة 

تتمثل املهمة الرئيسية هلذه الشعبة، املكونة مـن موظفـني اثنـني مـن الفئـة الفنيـة وثالثـة  - ٧٥
مـن فئـة اخلدمـات العامـة والـيت تعمـل بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قصـر الســالم التابعــة ملؤسســة 
كـارنيجي، يف اقتنـاء وحفـظ وتصنيـف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون الـدويل، فضـال عـــن 
املنشورات الدورية وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتوىل اقتنـاء املـواد غـري املدرجـة يف 
فهرس مكتبة كارنيجي، بناء علـى الطلـب. وتتلقـى كذلـك منشـورات األمـم املتحـدة، مبـا يف 
ذلــك منشــورات أجــهزا الرئيســية وتتــوىل فهرســتها وتصنيفــها وحتديثــها. وتقــوم بـــإعداد 
ببليوغرافيـات ألعضـاء احملكمـة حسـب الطلـــب وتعــد ببليوغرافيــا ســنوية جبميــع املنشــورات 
املتعلقة باحملكمة. وتعمل الشـعبة أيضـا علـى حـل مشـكلة عـدم توفـر اخلدمـة املرجعيـة بالنسـبة 

للمترمجني. 
شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع 

ـــة الفنيــة ومخســة موظفــني مــن فئــة  تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظـف واحـد مـن الفئ - ٧٦
اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن  فهرسة وتصنيف مجيع املراسـالت والوثـائق الصـادرة عـن 

احملكمة أو الواردة إليها، وكذا عن إحضار أي من هذه الوثائق بناء على الطلب. 
وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعداد فـهرس مسـتكمل للمراسـالت الصـادرة  - ٧٧
والـواردة وكـذا جلميـع الوثـائق املدونـة الرمسيـة وغـري الرمسيــة. وتتــوىل مســك فــهرس حملــاضر 
جلسات احملكمة، حسب اسم الوثيقة وموضوعـها. والعمـل جـار إلجنـاز مهمـة التشـغيل اآليل 

للشعبة وحوسبتها. 
وتتوىل الشعبة أيضا إرســال املنشـورات الرمسيـة إىل الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة  - ٧٨
وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد. وتتحمل أيضـا مسـؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت 

يتخذ بعضها طابعا سريا حمضا، وتتوىل توزيعها وحفظها. 
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شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ 

تتوىل هذه الشعبة، اليت تتشكل من موظف واحد من الفئة الفنية وتسعة موظفـني مـن  - ٧٩
فئة اخلدمات العامـة، مجيـع أعمـال الطباعـة لقلـم احملكمـة واستنسـاخ النصـوص املطبوعـة عنـد 

االقتضاء. 
وإضافة إىل املراسالت الفعلية، تتحمل الشعبة مسؤولية خاصة عـن طباعـة واستنسـاخ  - ٨٠
الوثائق التالية: ترمجـات املذكـرات اخلطيـة ومرفقاـا، واحملـاضر احلرفيـة للجلسـات وترمجاـا، 
وترمجات مذكرات القضاة وتعديالم واألحكـام والفتـاوى واألوامـر وآراء القضـاة. وعـالوة 

على ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 
كتبة القضاة 

يضطلع الكتبة اخلمسة عشر املخصصون للقضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب.  - ٨١
وكقاعدة عامة يتوىل الكتبة طباعة املذكرات والتعديالت واآلراء وكـذا مجيـع رسـائل القضـاة 
والقضاة اخلاصني. كما يدققون صحة املراجع الوارد ذكرهــا يف املذكـرات واآلراء. ويقدمـون 

املساعدة اإلدارية للقضاة. 
شعبة احلوسبة 

شعبة احلوسبة اليت تتكون من موظف واحد من الفئـة الفنيـة وثالثـة موظفـني مـن فئـة  - ٨٢
اخلدمـات العامـة مسـؤولة عـن ضمـان الكفـاءة يف اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـــات وتطويرهــا 
باسـتمرار يف احملكمـة. وهـي مكلفـة بـإدارة الشـــبكات احملليــة باحملكمــة وســري عملــها وســائر 
املعـدات احلاسـوبية والتقنيـة األخـرى. كمـا تتـوىل مسـؤولية تنفيـذ املشـــاريع اجلديــدة املتعلقــة 
بالرباجميات واملعدات احلاسـوبية، وتسـاعد مسـتخدمي احلاسـوب وتتـوىل تدريبـهم علـى مجيـع 
جوانب تكنولوجيا املعلومات. وأخريا، تتوىل شعبة احلوسبة املسؤولية عن إنشاء وإدارة مواقـع 

حمكمة العدل الدولية على شبكة اإلنترنت. 
شعبة املساعدة العامة 

تقدم شعبة املساعدة العامـة الـيت تتكـون مـن سـبعة موظفـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة  - ٨٣
املساعدة العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيما يتعلق خبدمات السـعاة والنقـل 

واالستقبال واهلاتف، وتتوىل أيضا مسؤولية األمن.  
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حمكمة العدل الدولية 

اهليكل التنظيمي: ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

رئيس قلم احملكمة 

نائب رئيس قلم احملكمة 

املالية   شؤون اإلعالمالشؤون اللغويةالشؤون القانونية
املننشورات  

احملفوظات 
والفهرسة والتوزيع

مكتبة احملكمة  
املساعدة العامة  

احلوسبة   
االختزال والطباعة 

واالستنساخ 
أمني قانوين رئيسي، مد-١ 

أمني أول، ف-٥ 
 ٤ – أمني، ف 
أمني، ف � ٣ 

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

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

٣ مترمجني حتريريني ف-٤ 
٩ مترمجني حتريريني ف-٣ 

مساعد إداري، ع-٤ 

أمني أول، ف-٥ 
وظائــــــــــــف لفترة السنتني: موظف شؤون إعالم، ف-٢ 

مساعد إداري ع-٤ 

رئيس الشعبة، ف ٤ 
موظف مايل معاون، ف-٢ 
ـــــــــــــــــــــــــب إداري كاتــــــــ
مكلــــــــف باملرتبات،  ع ٥

كاتب مشتريات، ع ٥ 
كاتــــــب إدخـــــال البيانـات/

الطلبات، ع - ٣ 

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

 ف-٢ 

رئيس الشعبة ف-٣ 
مشرف نظم ع ٦ 
خمتزل طابع ع-٥ 
خمتزل طابع ع-٤ 
خمتزل طابع ع�٤ 
 "    "        "   "
 "    "        "   "
 "    "        "   "

كاتب استنساخ ع ٤ 
كاتب استنساخ ع-٤ 

رئيس الشعبة ف-٤ 
أمني مكتبة معاون،  ف ٢ 

 ٥- كاتب مكتبة ع
كاتب قاعة مطالعة، ع - ٥ 

كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٤ 
نـائب املنسـق/كـاتب تســجيل

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

 ٣– حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
نائب رئيس الشعبة، ع-٦ 
ـــــربامج، اختصـــاصي دعـــم ال

ع-٥ 
مســاعد التجــهيز اإللكـــتروين

للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
نائب الرئيس ع � ٧ 

مفهرس ع � ٥ 
مساعد حمفوظات، ع-٥ 

كاتب توزيع، ع-٥ 
كاتب توزيع، ع-٥ 

كتبة القضاة 
كاتب أقدم ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,

 ٥ – كاتب أقدم، ع  ٥ – كاتب أقدم، ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

رئيس قلم احملكمة، أمني عام مساعد 
مساعد إداري ع - ٦ 

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

الشعب التقنية اإلدارات 

موظـف أقـدم لشــؤون اإلدارة/
شؤون املوظفني 

الكتبة 

مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
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املقر  جيم -
يوجد مقر احملكمة يف الهاي (هولندا)؛ لكن ذلك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد جلسـاا  - ٨٤
ومزاولـة مهامـها يف أي مكـان آخـر عندمـا تـرى ذلـك مناسـبا (الفقـرة ١ مــن املــادة ٢٢ مــن 

النظام األساسي للمحكمة؛ املادة ٥٥ من الئحة احملكمة). 
وتشـغل احملكمـة يف قصـر السـالم بالهــاي املكــاتب الــيت كــانت تشــغلها يف الســابق  - ٨٥
احملكمة الدائمة للعدل الدويل باإلضافة إىل جناح جديد أنشـئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا ومت 
افتتاحـه يف عـام ١٩٧٨. كمـا افتتـح ملحـــق للجنــاح اجلديــد إضافــة إىل عــدد مــن املكــاتب 

اجلديدة يف الطابق الثالث لقصر السالم يف عام ١٩٩٧. 
ويف ٢١ شـباط/فـرباير ١٩٤٦ ُأبـرم اتفـاق بـــني األمــم املتحــدة ومؤسســة كــارنيجي  - ٨٦
املسؤولة عن إدارة قصر السالم، حيدد شروط اسـتخدام احملكمـة هلـذه املبـاين. وأقـرت اجلمعيـة 
العامة لألمم املتحدة ذلك االتفاق يف قرارها ٨٤ (د � ١) املؤرخ ١١ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٤٦ وخضـع فيمـا بعـــد لعــدة تعديــالت. وينــص ذلــك االتفــاق علــى أن تدفــع ملؤسســة 

كارنيجي مسامهة سنوية تبلغ يف الوقت الراهن ٠٠٠ ٧٧٠ دوالر. 
متحف احملكمة  دال -

ـــار/مــايو ١٩٩٩، متحــف  افتتـح األمـني العـام لألمـم املتحـدة كـويف عنـان، يف ١٧ أي - ٨٧
حمكمة العدل الدولية (وغريها من مؤسسات قصر السالم) الواقع يف اجلنـاح اجلنـويب مـن مبـىن 

قصر السالم. 
وتقـدم معروضـات املتحـف حملـة عـن موضـــوع �الســالم مــن خــالل إقامــة العــدل�  - ٨٨
وتسلط األضواء علـى تـاريخ مؤمتـري الهـاي للسـالم املعقوديـن يف عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ 
وعلى إنشاء حمكمة التحكيم الدائمة يف ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلك مـن بنـاء لقصـر السـالم 
بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ واحملكمـــة الدائمة للعدل الدويل وللمحكمة احلالية (ميـالد األمـم 
املتحدة؛ واحملكمة، وقلم احملكمة؛ وهيئة احملكمـة يف الوقـت الراهـن؛ والـدول الـيت ينتمـي إليـها 
القضاة والدول اليت أقامت دعاوى؛ وإجراءات احملكمـة؛ والنظـم القانونيـة العامليـة؛ واالجتـهاد 

القضائي للمحكمة؛ والشخصيات البارزة اليت زارت احملكمة). 

العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة  خامسا -
خالل الفترة املسـتعرضة، كـانت هنـاك ٢٥ قضيـة منازعـات معروضـة علـى احملكمـة،  - ٨٩

وال تزال ٢٤ منها كذلك. 
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وخـالل هـذه الفـترة، عرضـت علـى احملكمـة ثـالث قضايــا جديــدة هــي: (أ) النـــزاع  - ٩٠
الــربي والبحــري (نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا)   و (ب) الــرتاع احلــدودي (بنــن / النيجــــر) 
(ج) واألنشــطة املســلحة يف أراضــي الكونغــو (طلــب جديــد: ٢٠٠٢) (مجهوريــة الكونغـــو 

الدميقراطية ضد رواندا). 
ووجـهت الدولـة املتقدمـة بـالطلب يف القضيـة املتعلقـة باألنشــطة املســلحة يف أراضــي  - ٩١
الكونغـو (طلـب جديـد: ٢٠٠٢) (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا) طلبـا لإلشــارة 

بتدابري حتفظية. 
وأوضحت الدولة املدعى عليها يف القضيـة املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة  - ٩٢
اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (البوسـنة واهلرســـك ضــد يوغوســالفيا) أــا تنــوي ســحب طلباــا 

املضادة. 
وعقــدت احملكمــة جلســات عامــــة يف القضايـــا املتعلقـــة بــــاألمر بـــالقبض املؤرخـــة  - ٩٣
١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـــد بلجيكــا)  و بـــاحلدود الربيــة 
والبحريـة بـني الكامـريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـد نيجرييـــا: مــع تدخــل غينيــا االســتوائية) 
وبالسـيادة علـى بـوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيســـيا/ماليزيــا)، وكــذا طلــب اإلشــارة 
بالتدابري التحفظية يف القضية املتعلقـة بــ األنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (طلـب جديـد: 
٢٠٠٢) (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا). كما عقـدت عـددا كبـريا مـن اجللسـات 

اخلاصة. 
وأصـدرت احملكمـة حكمـها يف قضيـة طلـب الفلبـني السـماح هلـا بـالتدخل يف القضيــة  - ٩٤
املتعلقة بالسيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)، كما أصدرت حكمـا 
يف القضيــة املتعلقــة بـــاألمر بــالقبض املــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ (مجهوريــة الكونغـــو 
الدميقراطيـة ضـد بلجيكـا). وأصـدرت احملكمـة أمـرا يف القضيـة املتعلقـة باألنشـطة املســـلحة يف 
أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغنـدا)، حيـث قضـت بقبـول طلبـني مـن 
الطلبــات الثالثــة الــيت قدمتــها أوغنــدا، غــري أــا رفضــت الطلــب الثــالث، وحــددت أجـــال 
لإلجراءات الالحقة. كما أصدرت احملكمة أمرا بشأن طلـب اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة تقدمـت 
بـه مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف القضيـة املتعلقـة بــاألنشطة املسـلحة يف أراضـــي الكونغــو 

(طلب جديد: ٢٠٠٢) (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا). 
وعالوة على ذلك، أصدرت أوامر حتدد أو متـدد املواعيـد النهائيـة يف القضايـا املتعلقـة  - ٩٥
بشــرعية اســتخدام القــوة (يوغوســالفيا ضــد بلجيكـــــــا) و (يوغوســـالفيا ضـــــــد كنــــــــدا) 
ـــا) و (يوغوســالفيا ضــد إيطاليــا)  و (يوغوسـالفيا ضــــــد فرنسـا) و (يوغوسـالفيا ضـــــد أملاني
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و (يوغوسالفيــــا ضـد هولنــــدا) و (يوغوسـالفيا ضـد الربتغـال) و (يوغوسـالفيا ضـد اململكـــة 
املتحـدة)؛ وبـاحلدود البحريـة بـني نيكـاراغوا وهنـدوراس يف البحـر الكـارييب (نيكـاراغوا ضـــد 

هندوراس)؛ والرتاع الربي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا). 
وأصدر الرئيس أمرا مبوجبه يسـجل يف احملضـر سـحب الطلبـات املضـادة الـيت تقدمـت  - ٩٦
ا يوغوسالفيا يف القضية املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها 
(البوســنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا). كمــا أصــدر أمــرا حيــدد أجــال يف القضيــة املتعلقـــة 

بـممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد أملانيا). 
وأصدر نائب الرئيس، بوصفه الرئيس بالنيابة، أمرا يأذن بتقدمي إيـران ملذكـرة إضافيـة  - ٩٧
وحيدد أجل تقدمي تلك املذكرة يف القضية املتعلقة بـمنصات النفط (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية 

ضد الواليات املتحدة األمريكية). 
واعتمدت احملكمة كذلك توجيهات إجرائية الستكمال الئحـة احملكمـة (انظـر الفقـرة  - ٩٨

٣٦٨ وما يليها). 
القضايا املعروضة على احملكمة  ألف -

١ و ٢ -مسائــل تفسري وتطبيــق اتفاقيــــة مونتريــــال لعــام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث 
لوكـــريب اجلــــوي (اجلماهرييــــــة العربيــــــة الليبيـــــة ضــــــد اململكــــة املتحــــــدة) 

و (اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ضـد الواليـات املتحدة األمريكية) 
 

ــــت حكومـــة اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية  يف ٣ آذار/مــارس ١٩٩٢، أودع - ٩٩
االشـتراكية لـدى قلـم احملكمـة طلبـني مسـتقلني إلقامـة دعويـني ضـد حكومـة اململكـة املتحـــدة 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وضد الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق بالـرتاع حـول 
تفسري حكومة كل من هاتني الدولتـني التفاقيـة مونتريـال املؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧١ 
وتطبيقـها، وهـو نـزاع نشـأ عـن أفعـال أسـفرت عـن احلـادث اجلـــــــوي الـــذي وقــع فـــــــــوق 

لوكريب، باسكتلندا، يف ٢١ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨. 
وأشارت اجلماهريية العربية الليبية، يف الطلبني، إىل قيام النائب العام السكتلندا وهيئـة  -١٠٠
حملفني كربى بالواليات املتحدة، على التوايل، باام اثنني من الرعايـا الليبيـني بأمـا تسـببا يف 
وضع قنبلة على منت طائرة �بان أمريكان� يف رحلتها رقم ١٠٣. ويف وقت الحق انفجـرت 

القنبلة، مما تسبب يف سقوط الطائرة ومصرع ٢٧٠ شخصا. 
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وادعـت ليبيـا أن األفعـــال املزعومــة تشــكل جرميــة وفقــا ملعــىن املــادة ١ مــن اتفاقيــة  -١٠١
مونتريال، اليت ادعت أا االتفاقيـة املناسـبة الوحيـدة السـارية بـني األطـراف، كمـا ادعـت أـا 
وفَّت وفاء كامال بالتزاماا مبوجب ذلك الصك، الذي تقضـي املـادة ٥ منـه بـأن تقيـم الدولـة 
واليتها القضائية علـى مـن يدعـى أـم ارتكبـوا جرائـم ويوجـدون يف أراضيـها، يف حالـة عـدم 
تسـليمهم؛ وال توجـد معـاهدة لتسـليم ارمـني بـني ليبيـا وأي مـن الطرفـني املعنيـني اآلخريــن، 
كما أن ليبيا ملزمة، وفقا ألحكام املادة ٧ من االتفاقيـة، بتقـدمي القضيـة إىل سـلطاا املختصـة 

بغرض املالحقة القضائية. 
وادعت ليبيا أن اململكة املتحدة والواليات املتحدة أخلتا باتفاقية مونتريــال برفضـهما  -١٠٢
اجلهود اليت تبذهلا حلل املسألة، يف إطار القانون الـدويل، مبـا فيـه االتفاقيـة نفسـها، حيـث أمـا 

مارستا الضغط على ليبيا لتسليم املواطنني الليبيني للمحاكمة. 
وجــاء يف الطلبــني أن الــرتاع الــذي نشــأ عــن ذلــك مل تتســن تســويته عــــن طريـــق  -١٠٣
املفاوضات، ومل تتمكن األطراف من االتفـاق علـى تنظيـم حتكيـم للنظـر يف املسـألة. ولذلـك، 
رفعت اجلماهريية العربية الليبيـة نزاعـها مـع الواليـات املتحــدة واململكــــة املتحـدة إىل احملكمـة 

استنــادا إىل أحكام الفقــرة ١ من املادة ١٤ من اتفاقية مونتريال. 
وطلبت ليبيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:  -١٠٤

أن ليبيا وفّت وفاء تاما جبميع التزاماا مبوجب اتفاقية مونتريال؛  (أ)
وأن كال من اململكة املتحدة والواليــات املتحـدة قـد أخلّـت، وال تـزال ختـل،  (ب)
بالتزاماا القانونية جتاه ليبيا مبوجب املـواد ٥ (٢) و ٥ (٣) و ٧ و ٨ (٢) و ١١ مـن اتفاقيـة 

مونتريال؛ 
وأن كـال مـن اململكـة املتحـــدة والواليــات املتحــدة ملزمــة قانونيــا بــالتوقف  (ج)
والكف فورا عن هذه االنتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة أو التـهديد ضـد 
ليبيـا، مبـا يف ذلـك التـهديد باسـتعمال القـوة ضـد ليبيـا، وعـن كـــل االنتــهاكات لســيادة ليبيــا 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي. 
ويف وقت الحق من اليوم ذاته، قدمت ليبيا طلبني مستقلني إىل احملكمـة تطلـب فيـهما  -١٠٥

إليها أن تشري على الفور بالتدبريين التحفظيني التاليني: 
أمر كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة باالمتناع عن اختاذ أي إجـراء  (أ)
ضـد ليبيـا يـراد بـه إكراهـها أو إجبارهـا علـى تسـليم الشـخصني املتـهمني إىل أي هيئـة قضائيــة 

خارج ليبيا؛ 
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ضمان عدم اختاذ أي خطوات تضر، بأي شــكل مـن األشـكال، حبقـوق ليبيـا  (ب)
فيما يتصل بالدعاوى القضائية اليت تشكل موضوع طليب ليبيا. 

وطلبـت ليبيـا أيضـا إىل الرئيـــس يف هذيــن الطلبــني أن ميــارس الســلطات املخولــة لــه  -١٠٦
مبقتضى الفقرة ٤ من املادة ٧٤ من الئحة احملكمة، ريثما جتتمع احملكمة، فيدعـو األطـراف إىل 
التصرف على حنو ميكن معه حتقيق األثر املنشود من أي أمر قد تصـدره احملكمـة بصـدد طلـب 

ليبيا للتدبريين التحفظيني. 
ــــن املستشـــار القـــانوين لـــوزارة  ويف رســالة مؤرخــة ٦ آذار/مــارس ١٩٩٢ واردة م -١٠٧
خارجية الواليات املتحدة، أشار إىل الطلب احملدد املقدم من ليبيا مبوجـب الفقـرة ٤ مـن املـادة 
٧٤ مـن الئحـة احملكمـة والـوارد يف طلبـها اخلـاص باإلشـارة بالتدبـريين التحفظيـني وذكــر، يف 

مجلة أمور، أنه: 
ــــا يتصـــل  �نظــرا إىل غيــاب أي دليــل ملمــوس يســتوجب االســتعجال فيم
بـالطلب، واعتبـارا للتطـورات املسـتجدة يف اإلجـراءات اجلاريـــة الــيت يتخذهــا جملــس 
األمن واألمني العام يف هذا الشأن ... فإن اإلجراء الذي طلبته ليبيا ... غري ضـروري 

وميكن إساءة تأويله�. 
وقد اختارت ليبيا السيد أمحد صادق الكُشري قاضيا خاصا يف القضيتني.  -١٠٨

وعند افتتاح اجللسات بشأن طلب اإلشارة بالتدبـريين التحفظيـني يف ٢٦ آذار/مـارس  -١٠٩
ــب  ١٩٩٢، أشـار نـائب رئيـس احملكمـة، الـذي كـان يقـوم مبـهام الرئيـس يف القضيـة، إىل الطل
املقدم من ليبيا مبوجب الفقرة ٤ من املادة ٧٤ من الئحة احملكمة وذكر أنه، بعد إمعـان النظـر 
يف مجيـع املالبسـات الـيت كـان يعرفـها آنـذاك، خلـص إىل أن مـن غـري املناســـب لــه أن ميــارس 
السلطات التقديرية املخولة للرئيس مبوجب تلك املـادة. ويف مخـس جلسـات علنيـة عقـدت يف 
٢٦ و ٢٧ و ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٢، قام كال الطرفني يف كل قضية من القضيتـني مبرافعـات 

شفوية بشأن طلب اإلشارة بالتدبريين التحفظيني. 
ويف جلسة علنية عقدا احملكمة يف ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، قرأت احملكمـة األمريـن  -١١٠
الصادرين بشأن الطلبني املقدمني من ليبيا لإلشارة بالتدبريين التحفظيني (تقارير حمكمة العـدل 
الدولية لعام ١٩٩٢، الصفحتان ٣ و ١١٤ (النـص االنكلـيزي))؛ وأعلنـت احملكمـة فيـهما أن 

مالبسات القضية ليست على حنو يستدعي أن متارس سلطتها لإلشارة ذين التدبريين. 
ـــهما  وذيـل كـل مـن الرئيـس بالنيابـة أودا، والقـاضي ين، أمـري احملكمـة بـإعالن؛ وذيل -١١١
القضاة إيفنسن، وتاراسوف، وغيوم، وأغيالر � مودسلي بإعالن مشترك. وذيلهما القاضيـان 
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الخس وشهاب الدين برأيني مستقلني؛ كما ذيلهما القضاة البجاوي، وويرامنتري، وراجنيفـا، 
وأجيبوال، والقاضي اخلاص الكُشري بآراء خمالفة. 

وبـأمرين صـادرين يف ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام  -١١٢
ـــانون  ١٩٩٢، الصفحتـان ٢٣١ و ٢٣٤ (النـص اإلنكلـيزي)) حـددت احملكمـة تـاريخ ٢٠ ك
األول/ديسمرب ١٩٩٣، أجال لتقدمي مذكـريت ليبيـا، وتـاريخ ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ أجـال 
لتقدمي كل من اململكة املتحدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة مذكرمـا املضـادة، وذلـك بعـد 
ــــا أن األجلـــني وافقـــت عليـــهما األطـــراف يف جلســـة عقـــدت يف ٥  أن أخــذت يف اعتباره
حزيران/يونيه ١٩٩٢ مع نائب رئيس احملكمـة الـذي ميـارس مـهام الرئيـس يف القضيتـني. وقـد 

أودعت املذكرات يف غضون األجلني احملددين. 
ويف ١٦ و ٢٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، علــــى التـــوايل، تقدمـــت اململكـــة املتحـــدة  -١١٣
ــــيب  والواليــات املتحــدة األمريكيــة بدفــوع ابتدائيــة بشــأن اختصــاص احملكمــة بــالنظر يف طل

اجلماهريية العربية الليبية. 
ومبوجـب الفقـــرة ٣ مــن املــادة ٧٩ مــن الئحــة احملكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر يف  -١١٤
ـــوع  املوضـوع عنـد تقـدمي دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـني عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر يف تلـك الدف

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
ـــول/ســبتمرب ١٩٩٥ بــني رئيــس احملكمــــــة ووكــالء  وعقـب اجتمـاع عقـد يف ٩ أيل -١١٥
األطــــراف للتحقق من وجهات نظر الوكـالء، حـددت احملكمـة، مبوجـب أوامــــــر صــــــادرة 
فــــي ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام ١٩٩٥، الصفحتـان ٢٨٢ 
و ٢٨٥ (النـص االنكلـيزي))، يف كـل قضيـة، يـوم ٢٢ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥ أجــال 
لتقدمي اجلماهريية العربية الليبية بيانا خطيا مبالحظاا والتماساا بشأن الدفـوع االبتدائيـة الـيت 
أثارـا اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى التـوايل. وقـد أودعـت اجلماهرييـــة 

العربية الليبية هذين البيانني يف غضون األجل احملدد. 
وقد ُأبلغ األمني العام ملنظمة الطريان املدين الـدويل وفقـا للفقـرة ٣ مـن املـادة ٣٤ مـن  -١١٦
النظـام األساسـي، بـأن تفسـري اتفاقيـة قمـع األعمـال غـري القانونيـة املخلـة بـأمن الطـريان املــدين 
املربمة يف مونتريال يف ٢٣ أيلول/ سبتمرب ١٩٧١ هو موضع حبث يف القضيتني وأرسـلت إليـه 
نسخ من املذكرات اخلطية، فأخرب احملكمـة بـأن املنظمـة �ليسـت لديـها مالحظـات يف الوقـت 
احلاضر�، غري أنه طلب أن حياط علما مبا يستجد من تطـورات يف القضيتـني مـن أجـل حتديـد 

ما إذا كان من املالئم تقدمي مالحظات يف مرحلة الحقة. 
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واختارت اململكة املتحدة السري روبرت جنينغز قاضيا خاصا بعـد أن تنحـت القاضيـة  -١١٧
هيغرت. 

وعقـدت يف الفـترة مـــن ١٣ إىل ٢٢ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٧ جلســات علنيــة  -١١٨
لالستماع إىل املرافعات الشفوية لألطراف بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارا اململكـة املتحـدة 

والواليات املتحدة األمريكية. 
ويف جلسة علنية عقدت يف ٢٧ شباط/فرباير ١٩٩٨، نطقت احملكمة حبكمـني بشـأن  -١١٩
الدفوع االبتدائية (تقارير حمكمــــة العدل الدولية لعـام ١٩٩٨، الصفحتـــــان ٩ و ١١٥ علـى 
التـوايل (النـص اإلنكلـيزي))، رفضـت فيـهما الدفـع الـذي أثارتـه اململكــة املتحــدة والواليــات 
املتحدة األمريكية بعــدم االختصـاص اسـتنادا إىل ادعـاء عـدم وجـود نـزاع بـني األطـراف فيمـا 
يتعلق بتفسري أو تطبيق اتفاقية مونتريال املربمـة يف ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧١؛ ورأت احملكمـة 
ـــالفصل يف  أن هلــا، اســتنادا إىل الفقــرة ١ مــن املــادة ١٤ مــن هــذه االتفاقيــة، االختصــاص ب
املنازعات القائمة بني ليبيا واململكة املتحـدة وليبيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى التـوايل 
بشـأن تفسـري أو تطبيـق أحكـام تلـــك االتفاقيــة؛ ورفضــت دفــع اململكــة املتحــدة والواليــات 
ـــن  املتحـدة األمريكيـة بعـدم املقبوليـة الـذي أثارتـاه علـى التـوايل اسـتنادا إىل قـراري جملـس األم
٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣)، ورأت أن الطلبــــــني اللذيــــــــن قدمتـــــــهما ليبيـــــــا يف ٣ 
آذار/مــــارس ١٩٩٢ مقبوالن؛ وأعلنت أن دفـع كـل دولـة مـن الدولتـني املدعـى عليـهما بـأن 
قــراري جملــس األمــن ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣) جعــــال ادعـــاءات ليبيـــا غـــري ذات 

موضوع، ال يتوافر فيه، يف ظروف القضية، الطابع االبتدائي احملض. 
وذيل احلكم بإعالنات مشتركة يف قضيـة ليبيـا ضـد اململكـة املتحـدة أدىل ـا القضـاة  -١٢٠
ـــوم  البجـاوي وغيـوم وراجنيفـا؛ والقضـاة البجـاوي وراجنيفـا وكورومـا؛ وكذلـك القاضيـان غي
وفاليشـاور؛ كمـا ذيـل  القـاضي هـريتزيغ حكـم احملكمـة بـإعالن. وذيـل القاضيـــان كوميــانس 
وريزيك احلكم برأيني مستقلني. وذيله الرئيس شويبل والقـاضي أودا والقـاضي اخلـاص السـري 

روبرت جنينغز بآراء خمالفة. 
ويف قضية ليبيا ضد الواليات املتحدة األمريكية ذيل  احلكـم بإعالنـات مشـتركة أدىل  -١٢١
ـا القضـاة البجـــاوي، وراجنيفــا، وكورومــا؛ والقاضيــان غيــوم وفاليشــاور؛ وذيــل القــاضي 
هـريتزيغ أيضـا حكـم احملكمـة بـإعالن. وذيلـه القاضيـان كوميـانس وريزيـك برأيـــني مســتقلني. 

وذيله الرئيس شويبل والقاضي أودا برأيني خمالفني. 
وبأوامر صادرة يف ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٨ (تقارير حمكمـة العـــــــدل الدوليـة لعـــــــام  -١٢٢
١٩٩٨، الصفحتان ٢٣٧ و ٢٤٠ على التوايل (النص االنكليزي)) حــــــددت احملكمة تـاريخ 
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٣٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ أجـال لتقـدمي كـل مـن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة 
األمريكيـة مذكرـا املضـادة علـى التـوايل. وإثـر اقـتراح مقـدم مـن اململكـة املتحـدة والواليــات 
املتحدة على التوايل، أشارتا فيه إىل املبادرات الدبلوماسية اليت جرت قبيل ذلك، وإثـر التحقـق 
مـن وجـهات نظـر ليبيـا، مـدد كبـري القضـاة، رئيـس احملكمـة بالنيابـــة، بــأوامر صــادرة يف ١٧ 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ األجل ثالثة شهور إىل ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩. وقـد أودعـت 

املذكرات املضادة يف غضون األجل احملدد. 
وبأوامر صادرة يف ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩، أذنـت احملكمـة بتقـدمي مذكـرة جوابيـة  -١٢٣
من ليبيا ومذكرتني تعقيبيتني من اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى التـوايل، 
ــــاق األطـــراف والظـــروف اخلاصـــة احمليطـــة بالقضيـــة، وحـــددت تـــاريخ  مراعــاة منــها التف
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أجال إليداع ليبيا ملذكرا اجلوابيـة. ومل حتـدد احملكمـة أجـل تقـدمي 
املذكرتني التعقيبيتني للمدعى عليهما؛ وقد أعرب ممثلـو الدولتـني املدعـى عليـهما عـن رغبتـهم 
يف عدم حتديد أجل يف هذه املرحلة من الدعوى، �بسبب الظروف اجلديـدة الناشـئة عـن نقـل 
الشخصني املتهمني إىل هولندا حملاكمتهما أمـام حمكمـة اسـكتلندية�. وأودعـت ليبيـا مذكرـا 

اجلوابية يف غضون األجل احملدد. 
وبـأمرين مؤرخـني ٦ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، حــدد رئيــس احملكمــة تــاريخ ٣ آب/  -١٢٤
أغسطس ٢٠٠١ أجال لتقدمي املذكرة التعقيبية من جانب كل من اململكة املتحـدة والواليـات 

املتحدة، مراعيا آراء األطراف. وقد أودعت املذكرتني التعقيبيتني يف غضون األجل احملدد. 
منصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة األمريكية)  - ٣

يف ٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٢، أودعــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية لــدى قلــم  -١٢٥
احملكمة طلبا بإقامـة دعـوى علـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة فيمـا يتعلـق بـرتاع بشـأن تدمـري 

ثالث منصات نفط إيرانية. 
واسـتندت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية، يف إقامـة اختصـاص احملكمـة يف هـذه الدعــوى،  -١٢٦
إىل املادة احلادية والعشرين (٢) من معاهدة الصداقة والعالقات االقتصادية واحلقوق القنصليـة 

املربمة بني إيران والواليات املتحدة، واملوقعة يف طهران يف ١٥ آب/أغسطس عام ١٩٥٥. 
وادعت مجهورية إيـران اإلسـالمية يف طلبـها أن قيـام عـدة سـفن حربيـة تابعـة لبحريـة  -١٢٧
الواليــــــات املتحدة يف يومي ١٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، 
بتدمـري ثالثـة جممعـات حبريـة إلنتـاج النفـط متتلكـها شـركة النفـط الوطنيـــة اإليرانيــة وتشــغلها 
لألغراض التجارية، يشكل خرقـا أساسـيا ألحكـام خمتلفـة مـن معـاهدة الصداقـة ومـن القـانون 
الدويل. ويف هذا الصــدد، أشـارت إيـران بشـكل خـاص إىل املـادتني األوىل والعاشـرة (١) مـن 
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تلك املعاهدة، اللتني تنصان بـالتوايل علـى مـا يلـي: �يكـون بـني الواليـات املتحـدة االمريكيـة 
وإيران ســــلم راسخ ودائــــم وصــــداقة خملصـــــة� و �تكون بـني إقليمـي الطرفـني املتعـاقدين 

الساميني حرية جتارة ومالحة�. 
وبناء على ذلك، طلبت اجلمهورية اإلسالمية إىل احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:  -١٢٨

أن للمحكمة، مبوجب معاهدة الصداقة، اختصاص بـالنظر يف الـرتاع  �(أ)
واحلكم يف الطلبات املقدمة من اجلمهورية اإلسالمية؛ 

وأن الواليات املتحدة، مبهامجتها وتدمريهـا املنصـات املشـار إليـها يف  �(ب)
الطلـب، بتـاريخ ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قــد 
خرقـت التزاماـا إزاء اجلمهوريـة اإلسـالمية، ومنـها التزاماـا مبوجـب املـــادتني األوىل 

والعاشرة (١) من معاهدة الصداقة ومبوجب القانون الدويل؛ 
ـــهديد الســافرين  وأن الواليـات املتحـدة، باختاذهـا موقـف العـداء والت �(ج)
إزاء اجلمهورية اإلسالمية، الذي بلغ أوجه مبهامجة منصات النفط اإليرانية وتدمريهـا، 
قــد انتــهكت موضــوع معــاهدة الصداقــــة وغرضـــها، مبـــا يف ذلـــك املادتـــان األوىل 

والعاشرة (١)، كما انتهكت القانون الدويل؛ 
وأن الواليــات املتحــدة ملزمــة بــأن تعــوض اجلمهوريـــة اإلســـالمية  �(د)
النتهاكها اللتزاماا القانونية الدوليـة، بـاملبلغ الـذي حتـدده احملكمـة يف مرحلـة الحقـة 
مـن إجـــراءات الدعــوى. وحتتفــظ اجلمهوريــة اإلســالمية بــاحلق يف أن تعــرض علــى 
احملكمـة، يف الوقـت املناســـب، تقديــرا دقيقــا للتعويضــات املســتحقة علــى الواليــات 

املتحدة؛ 
وأي تعويض آخر قد تعتربه احملكمة مالئما�.  �(هـ)

ـــة لعــام  ١٢٩ -وبـأمر مـؤرخ ٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٢ (تقـارير حمكمـة العـدل الدولي
ــــار/  ١٩٩٢، الصفحـــة ٧٦٣ (النـــص اإلنكلـــيزي))، حـــدد رئيـــس احملكمـــة تـــاريخ ٣١ أي
مـايو ١٩٩٣ أجـال  إليـداع مذكـرة إيـران وتـاريخ ٣٠ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٣ أجــال 

إليداع الواليات املتحدة مذكرا املضادة، آخذا يف اعتباره موافقة الطرفني. 
١٣٠ -وبـأمر مـؤرخ ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعــام ١٩٩٣، 
ـــــني إىل غايــــة  الصفحـــة ٣٥ (النـــص اإلنكلـــيزي))، مـــدد رئيـــس احملكمـــة هــــــــذين األجل
٨ حزيران/يونيه و ١٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣، علـى التـوايل، وذلـك بنـاء علـى طلـب 
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مـن إيـران وبعـد أن أشـارت الواليـات املتحـدة إىل عـدم اعتراضـها. وقـد أودعـت املذكـــرة يف 
غضون األجل احملدد. 

واختارت مجهورية إيران اإلسالمية السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا.  -١٣١
١٣٢ -ويف ١٦ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٣، أودعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف 
غضون األجل املمدد إليداع املذكـرة املضـادة، دفعـا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص احملكمـة. ووفقـا 
ألحكـام الفقـرة ٣ مــن املـــادة ٧٩ مـن الئحـــة احملكمـة، توقفـت إجـراءات الدعـــوى املتعلقــة 
باملوضوع، وبأمر مؤرخ ١٨ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٤ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام 
١٩٩٤، الصفحة ٣ (النص اإلنكليزي))، حددت احملكمة ١ متــوز/يوليـه ١٩٩٤ أجـال لتقـدمي 
ـــذا الدفــع. وأودع ذلــك البيــان اخلطــي يف  إيـران بيانـا خطيـا مبالحظاـا والتماسـاا بشـأن ه

غضون األجل احملدد. 
١٣٣ -وعقدت يف الفترة من ١٦ إىل ٢٤ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٦ جلسـات علنيـة لالسـتماع 
إىل املرافعـات الشـفوية للطرفـني بشـأن الدفـع االبتدائـي الـذي تقدمـــت بــه الواليــات املتحــدة 

األمريكية. 
ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١٢ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦، أصــدرت احملكمــة  -١٣٤
حكمها بشأن الدفع االبتدائي الـذي تقدمـت بـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة (تقـارير حمكمـة 
العدل الدولية لعام ١٩٩٦، الصفحة ٨٠٣ (النـص اإلنكلـيزي)) رفضـت فيـه الدفـع وقـررت، 
استنادا إىل الفقرة ٢ من املادة احلادية والعشرين من معــاهدة عـام ١٩٥٥، أن هلـا االختصـاص 

للنظر يف املطالب اليت قدمتها إيران مبوجب الفقرة ١ من املادة العاشرة من تلك املعاهدة. 
١٣٥ -وذيل القضاة شهـاب الديـن ورانغيفـا وهيغينـز وبـارا - أرانغوريـن، والقاضي اخلـاص 
ريغو حكم احملكمة بآراء مستقلة؛ وذيله نائب الرئيس، شويبل والقاضي أودا برأيني خمالفني. 

١٣٦ -وبأمر صادر يف ١٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦ (تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام 
١٩٩٦، الصفحـة ٩٠٢ (النـص اإلنكلـيزي)) حـدد رئيـس احملكمـة تـاريخ ٢٣ حزيـران/يونيــه 
١٩٩٧ أجـال لتقـدمي الواليـات املتحـدة األمريكيـة مذكرـا املضـادة، بعـد أن أخـذ يف اعتبــاره 
موافقة الطرفني. وقـد أودعـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف غضـون األجـل احملـدد املذكـرة 

املضادة وطلبا مضادا تلتمس فيه أن تقرر احملكمة، وتعلن، ما يلي: 
أن مجهوريـة إيـران اإلســـالمية بقيامــها، يف الفــترة ١٩٨٧-١٩٨٨،  - ١�
مبهامجة السفن وبث األلغـام يف اخلليـج وبأعمـال عسـكرية أخـرى مـن شـأا تعريـض 
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التجارة البحرية للمخاطر واألضرار تكـون قـد انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات جتـاه 
الواليات املتحدة األمريكية مبوجب املادة العاشرة من معاهدة عام ١٩٥٥؛ 

وأن مجهورية إيران اإلسـالمية ملزمـة، بالتـايل، بـأن تسـدد للواليـات  - ٢
املتحدة األمريكية تعويضات كاملة النتهاكها معاهدة عـام ١٩٥٥ بالشـكل واملقـدار 

اللذين حتددمها احملكمة يف مرحلة الحقة من اإلجراءات�. 
١٣٧ -وأبلغـت إيـران احملكمـة، برسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٧، أن لديــها 
�اعتراضـات جديـة بصـدد مقبوليـة الطلـب املضـاد املقـدم مـن الواليـات املتحـــدة�، ورأت أن 
الطلـب املضـاد بصيغتــــــــه املقدمـة مــــــن الواليـات املتحـدة ال يسـتويف شـروط الفقـرة ١ مـــن 

املادة ٨٠ من الئحة احملكمة. 
١٣٨ -وعقـد نـائب رئيـس احملكمـة ورئيسـها بالنيابـة اجتماعـا يف ١٧ تشـرين األول/أكتوبــر 
١٩٩٧ مع وكالء الطرفني، جرى فيه االتفاق علـى أن تقـدم كـل مـن احلكومتـني مالحظـات 

خطية بشأن مسألة مقبولية الطلب املضاد الذي قدمته الواليات املتحدة. 
١٣٩ -وبعـد أن قدمـــت إيــران والواليــــات املتحــدة، يف رســالتني مؤرختيــــن ١٨ تشريــــن 
الثانـــي/نوفمـرب و ١٨ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، علــى التــوايل، مالحظــات خطيــة إىل 
احملكمـة، قـررت احملكمـة بـأمر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٨ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليــة 
لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ١٩٠ (النـص اإلنكلـــيزي)) أن الطلــب املضــاد املقــدم مــن الواليــات 
املتحـدة يف مذكرـا املضـادة مقبـول يف حـد ذاتـه وأنـه يشـكل جــزءا مــن الدعــوى. وطلبــت 
احملكمـة كذلـك إىل إيـران أن تقـدم مذكـرة جوابيـة، وإىل الواليـات املتحـدة أن تقـدم مذكـــرة 
تعقيبيـــة، وحـــددت أجلـــني لتقدميـــهما، مهـــــا ١٠ أيلــــول/ســــبتمرب ١٩٩٨ و ٢٣ تشــــرين 
الثاين/نوفمــرب ١٩٩٩، علـى التـوايل. وارتـأت احملكمـة، عـالوة علـى ذلـك، أن مـن الضـروري 
لضمان املساواة التامة بني الطرفني، االحتفاظ حبق إيران يف عرض آرائها كتابة مرة ثانية علـى 
الطلـب املضـاد املقـدم مـــن الواليــات املتحــدة، يف مذكــرة إضافيــة، علــى أن يكــون إيداعــها 

موضوع أمر الحق. 
١٤٠ -وذيل القاضيان أودا وهيغرت األمر برأيني مستقلني وذيلـه القـاضي اخلـاص ريغـو بـرأي 

خمالف. 
١٤١ -ومـدد نـائب رئيـس احملكمـة ورئيسـها بالنيابـة، بـأمر صـادر يف ٢٦ أيـار/مــايو ١٩٩٨ 
تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٨، الصفحــة ٢٦٩ (النــص اإلنكلــيزي، األجلــــني 
احملدديــن للمذكــرة اجلوابيــة إليــران واملذكــرة التعقيبيــة للواليــات املتحــــدة إىل ١٠ كـــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٨ و ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٠، على التوايل)، وذلـك بنـاء علـى طلـب إيـران 
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وبعد أن أخذ يف اعتباره وجهات النظر اليت أعربت عنـها الواليـات املتحـدة. وبـأمر صـادر يف 
ــــن األجلـــني إىل ١٠ آذار/مـــارس  ٨ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨ مـــــــددت احملكمــة هذي
ـــة  ١٩٩٩ للمذكــرة اجلوابيــة إليــران و ٢٣ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ للمذكــرة التعقيبي
للمدعى عليها الواليات املتحدة. وأودعـت إيـران مذكرـا اجلوابيـة يف غضـون األجـل املمـدد 
احملدد. وبأمر صـادر يف ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، مـدد رئيـس احملكمـة أجـل تقـدمي الواليـات 
املتحدة ملذكرا التعقيبية من ٢٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ إىل ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١، 
ـــذ يف اعتبــاره موافقــة الطرفــني. وقــد  وذلـك بنـاء علـى طلـب الواليـات املتحـدة وبعـد أن أخ

أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد. 
ـــران  ١٤٢ -وبـأمر صـادر يف ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١، أذن نـائب رئيـس احملكمـة بتقـدمي إي
ـــات املتحــدة وحــدد تــاريخ  ملذكـرة إضافيـة تتعلـق حصـرا بـالطلب املضـاد الـذي قدمتـه الوالي
٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ أجال إليداع تلـك املذكـرة. وقـد أودعـت إيـران املذكـرة اإلضافيـة  

يف غضون األجل احملدد. 
تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضــد  - ٤

يوغوسالفيا) 
١٤٣ -يف ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، أودعـت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك لـدى قلـــم حمكمــة 
العدل الدولية طلبا ترفع فيـه دعـوى علـى مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة �النتهاكـها اتفاقيـة 

منع اإلبادة اجلماعية�. 
١٤٤ -وأشار الطلب إىل عدة أحكام من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيــة واملعاقبة عليـها، 
املؤرخة ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٤٨، وكذلك من ميثـاق األمـم املتحـدة، ادعـت البوسـنة 
واهلرسك أن يوغوسالفيا انتهكتها. كما أشار يف هذا الصدد إىل اتفاقيات جنيف األربـع لعـام 
١٩٤٩ وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعـام ١٩٧٧، وإىل قواعـد الهـاي املتعلقـة بـاحلرب الربيـة 

لعام ١٩٠٧، وإىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 
ـــادة اجلماعيــة بوصفــها أساســا  ١٤٥ -وأشـار الطلـب إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع اإلب

الختصاص احملكمة. 
١٤٦ -ويف ذلك الطلب، طلبت البوسنة واهلرسك من احملكمة، أن تقرر وتعلن: 

أن يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) انتهكت، وال تزال تنتهك، التزاماـا  �(أ)
القانونية قبل شـعب ودولـة البوسـنة واهلرسـك مبوجـب املـواد األوىل والثانيـة (أ) والثانيـة (ب) 
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والثانيــة (ج) والثانيــة (د) والثالثــة (أ) والثالثــة (ب) والثالثــة (ج) والثالثــة (د) والثالثــة (هــــ) 
والرابعة واخلامسة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية؛ 

أن يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) انتهكت، وال تزال تنتهك، التزاماـا  (ب)
القانونية قبل شعب ودولة البوسـنة واهلرسـك مبوجـب اتفاقيـات جنيـف األربـع لعـام ١٩٤٩، 
وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعام ١٩٧٧، والقوانـني الدوليـة العرفيـة للحـرب، مبـا فيـها قواعـد 
الهـاي املتعلقـة بـاحلرب الربيـة لعـام ١٩٠٧؛ وغريهـا مـن املبـادئ األساسـية للقـانون اإلنســاين 

الدويل؛ 
أن يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسـود) انتهكت، وال تـزال تنتهــك، املــــواد  (ج)
١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥  و ٦  و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣  و ١٥  و ١٦ 
و ١٧ و ١٨ و ١٩  و ٢٠  و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مــن اإلعــــالن العـــاملي 

حلقوق اإلنسان فيما يتعلق مبواطين البوسنة واهلرسك؛ 
ـــها اللتزاماــا مبوجــب  أن يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود)، انتـهاكا من (د)
قواعد القانون الدويل العـام والعـريف، قتلـت مواطنـني مـن البوسـنة واهلرسـك وتعمـدت قتلـهم 
وجرحــهم واغتصبتــهم وبتــهم وعذبتــهم واختطفتــهم واحتجزــم بصــــورة غـــري قانونيـــة، 

وأبادم، وأا تواصل القيام بذلك؛ 
أن يوغوســـالفيا (صربيـــا واجلبـــل األســـود) يف معاملتـــها ملواطـــين البوســــنة  (هـ)
واهلرسـك، انتـهكت، وال تـزال تنتـهك، التزاماـا الرمسيـة مبوجـب املــواد ١ (٣) و ٥٥ و ٥٦ 

من ميثاق األمم املتحدة؛ 
أن يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) استعملت، وال تزال تسـتعمل، القـوة  (و)
ودد باستعماهلا ضد البوسنة واهلرســك انتـهاكا للمـواد ٢ (١) و ٢ (٢) و ٢ (٣) و ٢ (٤) 

و ٣٣ (١) من ميثاق األمم املتحدة؛ 
ـــها اللتزاماــا مبوجــب  أن يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود)، انتـهاكا من (ز)
ـــزال تســتعملها  القـانون الـدويل العـام والعـريف، اسـتعملت القـوة ضـد البوسـنة واهلرسـك وال ت

ودد باستعماهلا ضدها؛ 
ـــها اللتزاماــا مبوجــب  أن يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود)، انتـهاكا من (ح)
ـــنة واهلرســك وال تــزال تنتهكــها عــن  القـانون الـدويل العـام والعـريف، انتـهكت، سـيادة البوس

طريق: 
شن هجمات مسلحة على البوسنة واهلرسك جوا وبرا؛  -
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التعدي على اال اجلوي للبوسنة؛  -
بـذل جـهود، بوســـائل مباشــرة وغــري مباشــرة، إلكــراه حكومــة البوســنة واهلرســك  -

وختويفها؛ 
ـــها اللتزاماــا مبوجــب  أن يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود)، انتـهاكا من (ط)
القـانون الـدويل العـام والعـــريف، تدخلــت، وال تــزال تتدخــل، يف الشــؤون الداخليــة للبوســنة 

واهلرسك؛ 
أن يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود)، بقيامـها بأعمـال التجنيـد والتدريـب  (ي)
والتسليح والتجهيز والتمويل واإلمـداد وقيامـها بطـرق أخـرى عـن طريـق عمالئـها ووكالئـها 
بتشـجيع األنشـطة العسـكرية وشبـــه العسكريـــة يف البوسـنة واهلرسـك وضدهـا، وبدعـم هــذه 
األنشطة ومساعدا وتوجيهـها، انتـهكت، وال تـزال تنتـهك، التزاماـا الصرحيـة قبـل البوسـنة 
واهلرسـك مبوجـب املواثيـق واملعـاهدات، وال سـيما التزاماـا مبوجـب املواثيـق واملعـــاهدات يف 
إطار املادة ٢ (٤) من ميثاق األمم املتحدة، فضال عن التزاماا مبوجـب القـانون الـدويل العـام 

والعريف؛ 
أن للبوسـنة واهلرسـك، يف ظـل الظـروف املذكـورة أعـاله، احلـق الســيادي يف  (ك)
الدفاع عن نفسها وعن شعبها مبوجـب املـادة ٥١ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل 
العريف، بوسائل من بينها احلصول فورا على أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية وقـوات مـن 

دول أخرى؛ 
أن للبوسـنة واهلرسـك، يف ظـل الظـروف املذكـــورة أعــاله، احلــق الســيادي،  (ل)
مبوجب املادة ٥١ من ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل العريف، يف طلب املســاعدة الفوريـة 
مـن أي دولـة للدفـاع عنـها بوسـائل مـن بينـها الوســـائل العســكرية (األســلحة، واللــوازم مــن 

املعدات، والقوات وما إىل ذلك)؛ 
أن قـرار جملـس األمـن ٧١٣ (١٩٩١)، الـذي يفـرض حظـرا لألسـلحة علـــى  (م)
يوغوسالفيا السابقة، جيب أن يفسر على حنـو ال ينتقـص مـن حـق البوسـنة واهلرسـك الطبيعـي 
يف الدفـاع عـن النفـس بصفـة فرديـة أو مجاعيـة مبوجـب أحكـــام املــادة ٥١ مــن ميثــاق األمــم 

املتحدة وقواعد القانون الدويل العريف؛ 
أن مجيع قرارات جملس األمـن الالحقـة الـيت تشـري إىل القـرار ٧١٣ (١٩٩١)  (ن)
أو تؤكده من جديد جيب أن تفسر على حنو ال ينتقص من حق البوسنة واهلرسك الطبيعـي يف 
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الدفاع عن النفس بصفة فردية أو مجاعية، مبوجب أحكام املادة ٥١ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة 
وقواعد القانون الدويل العريف؛ 

أن قـرار جملـس األمـــن ٧١٣ (١٩٩١)، ومجيــع قــرارات جملــــــس األمــــــــن  (س)
الالحقة اليت تشري إليه أو تؤكده من جــــــديد جيب أال تفسر مبا يفرض حظـرا لألسـلحة علـى 
البوسنة واهلرسك، وذلـك حسـبما تقتضيـه املادتـان ٢٤ (١) و ٥١ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة 

ووفقا للمبدأ العريف القاضي بالبطالن لتجاوز السلطة؛ 
أن لسائر الدول األطراف يف امليثـاق احلـق، عمـال حبـق الدفـاع اجلمـاعي عـن  (ع)
النفس الذي أقرته املادة ٥١ من ميثاق األمم املتحدة، يف أن ب للدفاع الفوري عــن البوسـنة 
واهلرسـك - بنـاء علـى طلبـها - بوسـائل مـن بينـها تزويدهـا فـورا بأسـلحة ومعـدات ولـــوازم 

عسكرية، وقوات مسلحة (جنود وحبارة وطيارون وما إىل ذلك)؛ 
أنه يقع على يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) وعمالئها ووكالئـها الـتزام  (ف)
بالتوقف والكف فورا عن خرق االلتزامات القانونية السـالفة الذكـر، وأنـه يقـع علـى عاتقـها، 

بوجه خاص، واجب التوقف والكف فورا عما يلي: 
ممارستها املنهجية ملا يسمى �التطهري العرقي� ملواطين البوسـنة واهلرسـك وإقليمـها ذي  -

السيادة؛ 
قتل مواطين البوسنة واهلرسك عمدا، وإعدامهم بدون حماكمة، وتعذيبـهم واغتصـام  -
ـــــا،  واختطافـــهم وتشـــويههم جســـديا، وجرحـــهم واالعتـــداء عليـــهم بدنيـــا وعقلي

واحتجازهم؛ 
التدمري العمدي للقرى والبلدات واملقاطعـات واملـدن واملؤسسـات الدينيـة يف البوسـنة  -

واهلرسك؛ 
قصـــــــف مراكـــــــــز الســكان املدنيــــــــــني يف البوســـــــــنة واهلرســــــــــك بالقنـــــابل،  -

وال سيما عاصمتها سراييفو؛ 
مواصلــة حصــار أي مراكــز للســكان املدنيــني يف البوســـــــنة واهلرســـك، وال ســـيما  -

عاصمتها سراييفو؛ 
جتويع السكان املدنيني يف البوسنة واهلرسك؛  -

ـــة اإلنســانية الــيت يقدمــها اتمــع الــدويل إىل مواطــين البوســنة  قطـع إمـدادات اإلغاث -
واهلرســـــك، أو اعتراضها أو عرقلتها؛ 
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أي اسـتعمال للقـوة - بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـرة، علنـا أو سـرا - ضـد البوســنة  -
واهلرسك، وكل ديد باستعمال القوة ضد البوسنة واهلرسك؛ 

أي انتهاك لسيادة البوسنة واهلرسك أو سالمتها اإلقليميـة أو اسـتقالهلا السياسـي، مبـا  -
يف ذلك مجيع أشـكال التدخـل املباشـر أو غـري املباشـر، يف الشـؤون الداخليـة للبوسـنة 

واهلرسك؛ 
تقدمي أي دعم من أي نوع كان � مبا فيه توفــــــري التدريب أو األسـلحة أو الذخــرية  -
أو األمـوال أو اإلمـدادات أو املسـاعدة أو التوجيـــه أو أي شكــــل آخــر مــن أشــكال 
الدعم - ألي دولــــــة أو مجاعـــــــة أو منظمـة أو حركـة تشـترك أو ختطـط لالشـتراك 
يف أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية يف البوسنة واهلرســــــك أو ضــــدها أو ألي فـرد 

يشترك أو خيطط لالشتراك يف ذلك؛ 
أنه يقع على يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود) الـتزام بـأن تدفـع للبوسـنة  (ص)
واهلرسـك، اسـتنادا إىل حقـها وبوصفـها قَــيمةً علـى مواطنيـها، تعويضـات عـــن األضــرار الــيت 
حلقت باألشخاص واملمتلكات وباقتصاد البوسنة وبيئتها نتيجة ملا سلف ذكره مـن انتـهاكات 
للقانون الدويل، على أن حتدد احملكمة قيمة التعويضات. وحتتفـظ البوسـنة واهلرسـك بـاحلق يف 

أن تقدم للمحكمة تقييما دقيقا لألضرار اليت سببتها يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود)�. 
ويف اليوم نفسه، صرحت حكومة البوسنة واهلرسك، بأن:  -١٤٧

�اهلدف األمسى املتوخى من هذا الطلب هو منع وقوع مزيد من اخلسـائر يف 
األرواح يف البوسنة واهلرسك�، 

وبـأن: 
�أرواح مئات اآلالف من البشر يف البوسنة واهلرسـك، ورفاهـهم وصحتـهم 
وأمـــام وســـالمتهم املاديـــة والعقليـــة والبدنيـــة، وديـــارهم وعقـــارام وممتلكــــام 
الشـخصية، هـي اآلن عرضـة للخطـر ومتـر مبنعطـف حـرج، يف انتظـــار أمــر مــن هــذه 

احملكمة�، 
وأودعـت طلبـا تلتمـس فيـه اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة مبوجـب املـادة ٤١ مـن النظـــام األساســي 

للمحكمة. 
وكانت التدابري التحفظية املطلوبة على النحو التايل:  -١٤٨
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على يوغوسالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود)، ووكالئـها وعمالئـها يف  - ١�
البوسنة واهلرسك وغريها من األماكن، التوقف والكف فورا عن مجيع أعمال اإلبـادة 
ــــة البوســـنة  اجلماعيــة واألعمــال املنطويــة علــى اإلبــادة اجلماعيــة ضــد شــعب ودول
واهلرسك، اليت تشـمل، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر: القتـــل العمـد؛ واإلعـدام بـدون 
حماكمـات؛ والتعذيـــب؛ واالغتصــاب؛ والتشــويه؛ ومــا يســمى �التطــهري العرقــي�؛ 
والتخريب العمدي للقرى والبلدات واملقاطعـات واملـدن؛ وحمـاصرة القـرى والبلـدات 
واملقاطعات واملدن؛ وجتويع السكان املدنيـني؛ وقطـع إمـدادات اإلغاثـة اإلنسـانية الـيت 
يقدمـها اتمـع الـدويل للسـكان املدنيـني أو اعتراضـــها أو عرقلتــها؛ وقصــف مراكــز 
السكان املدنيني بالقنـابل؛ واحتجـاز املدنيـني يف معسـكرات االعتقـال أو بـأي طريقـة 

أخرى؛ 
على يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) التوقف والكـف فـورا عـن  - ٢
ـــة مباشــرة أو غــري مباشــرة - مبــا يف ذلــك  تقـدمي أي نـوع مـن أنـواع الدعـم، بطريق
التدريب واألسلحة والعتـاد والذخـرية واللـوازم واملسـاعدة والتمويـل والتوجيـه أو أي 
شـكل آخـر مـن أشـكال الدعـــم - إىل أي دولــة، أو مجاعــة أو منظمــة أو حركــة أو 
ميليشـيات أو أفـراد يشـــتركون أو خيططــون لالشــتراك يف أنشــطة عســكرية أو شــبه 

عسكرية يف البوسنة واهلرسك أو ضد شعبها ودولتها وحكومتها؛ 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود) نفسـها التوقـف والكــف  - ٣
ـــن  فـورا عـن القيـام بـأي شـكل مـن أشـكال األنشـطة العسـكرية أو شـبه العسـكرية ع
طريق موظفيها أو وكالئها أو عمالئها أو قواا يف البوسنة واهلرسـك أو ضـد شـعبها 
ودولتـها وحكومتـها، وعـن أي اسـتعمال آخـر للقـوة أو التـهديد باسـتعمال القـــوة يف 

عالقاا مع البوسنة واهلرسك؛ 
ــــة، احلـــق يف  حلكومــة البوســنة واهلرســك، يف ظــل الظــروف الراهن - ٤
التماس وتلقي الدعم من دول أخرى بغية الدفاع عن نفسـها وشـعبها، بوسـائل منـها 

احلصول فورا على أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية؛ 
حلكومة البوسنة واهلرسك، يف ظل الظروف الراهنـة، احلـق يف طلـب  - ٥
املساعدة الفورية من أي دولـة للدفـاع عنـها، بوسـائل منـها تزويدهـا فـورا باألسـلحة 
واملعــدات واللــوازم العســكرية والقــوات املســلحة (اجلنــود، والبحــارة، والطيــــارون 

وما إىل ذلك)؛ 
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ألي دولـة، فـي ظـل الظروف الراهنة، احلق يف أن ب للدفاع فـورا  - ٦
ـــاء علــى طلبــها - بوســائل منــها تزويدهــا علــى الفــور  عـن البوسـنة واهلرسـك - بن
باألســلحة واملعــدات واللــوازم العســكرية، والقــوات املســلحة (اجلنــود، والبحــــارة، 

والطيارون وما إىل ذلك)�. 
ويف ١ و ٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ عقـدت جلســـات بشــأن طلــب اإلشــارة بالتدابــري  -١٤٩

التحفظية. واستمعت احملكمة يف جلستني علنيتني إىل املالحظات الشفوية لكل من الطرفني. 
ويف جلسة علنية عقدت يف ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، تال رئيــس احملكمـة األمـر املتعلـق  -١٥٠
بطلب التدابري التحفظية الذي تقدمت به البوسنة واهلرسك (تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام 
ـــار حكمــها  ١٩٩٣، الصفحـة ٣ مـن النـص االنكلـيزي)، الـذي قــررت فيـه احملكمـة، يف انتظ
النهائي يف الدعوى الــيت أقامتـها يف ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣ مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك ضـد 

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود)، التدابري التحفظية التالية: 
علـى حكومـة مجهوريـة يوغوســـالفيا االحتاديــة (صربيــا واجلبــل األســود) أن  (أ)
ـــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها  تتخـذ فـورا، عمـال بتعـهدها مبـا ورد يف اتفاقيـة منـع جرميـة اإلب
املؤرخة ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٤٨، كـل مـا يف وسـعها مـن تدابـري ملنـع ارتكـاب جرميـة 
اإلبادة اجلماعية؛ وعلـى حكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة (صربيـا واجلبـل األسـود) أن 
تكفل بوجه خاص عدم قيام أي وحدات عسكرية أو شـبه عسـكرية أو أي وحـدات مسـلحة 
غري نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها، وكذلك أي منظمات وأشـخاص قـد يكونـون 
خـاضعني لسـيطرا أو توجيهـها أو نفوذهـا، بارتكـاب أي مـــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة، أو 
التآمر القتراف جرمية اإلبادة اجلماعية أو التحريض املباشر والعام على ارتكاب جرميـة اإلبـادة 
اجلماعيـة أو التواطـؤ يف اإلبـادة اجلماعيـة، سـواء كـانت هـذه األعمـال موجهـة ضـــد الســكان 

املسلمني يف البوسنة واهلرسك أو ضد أي مجاعة أخرى قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛ 
ــــا واجلبـــل األســـود)  علــى حكومــة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة (صربي (ب)
وحكومة مجهورية البوسنة واهلرسك أال تتخذا أي إجراء قد يؤدي إىل تفاقم أو توسيع نطـاق 
الرتاع القائم بشأن منع جرمية اإلبادة اجلماعية أو املعاقبة عليها، أو جيعله أكـثر اسـتعصاء علـى 

احلل، وأن تكفال عدم اختاذ أي إجراء من هذا القبيل. 
وذيل القاضي تاراسوف األمر بإعالن.  -١٥١

١٥٢ -وبأمر صادر يف ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ (تقارير حمكمة العدل الدولية لعـام ١٩٩٣، 
ـــاريخ ١٥ تشــرين األول/أكتوبــر  الصفحـة ٢٩ (النـص االنكلـيزي))،  حـدد رئيـس احملكمـة ت
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١٩٩٣ أجـال إليـداع مذكـرة البوسـنة واهلرســـك، وتــاريخ ١٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٤ أجــال 
إليداع مذكرة يوغوسالفيا املضادة، ، مراعيا يف ذلك اتفاق الطرفني. 

١٥٣ -واختــارت البوســنة واهلرســك الســيد إليــهو لوتربــــاخت قاضيـــا خاصـــا واختـــارت 
يوغوسالفيا السيد ميلنكو كرتشا قاضيا خاصا. 

١٥٤ -ويف ٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٣، أودعت مجهورية البوسـنة واهلرسـك طلبـا ثانيـا لإلشـارة 
بتدابري حتفظية، وصرحت بأن: 

�هذه اخلطوة االستثنائية تتخذ ألن املدعى عليه انتهك كل تدبـري مـن تدابـري 
احلماية الثالثة اليت قررا هـذه احملكمـة لصـاحل البوسـنة واهلرسـك يف ٨ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٣، األمر الذي أحلق ضررا بالغا بشعب ودولة البوسنة واهلرسك، فباإلضافـة إىل 
مواصلــة املدعــى عليــه محلــة اإلبــادة اجلماعيــة ضــد شــعب البوســنة - مســـلمني أو 
مسيحيني أو يهودا أو كرواتيني أو صربيني - فإنه خيطـط اآلن ويعـد ويتـآمر ويقـترح 
ويتفاوض بشأن تقسـيم دولـة البوسـنة واهلرسـك ذات السـيادة - والعضـو يف منظمـة 

األمم املتحدة - ومتزيقها وضمها ودجمها، عن طريق اإلبادة اجلماعية�. 
١٥٥ -ومتثلـت التدابري التحفظية املطلوبـــة آنــــــــذاك فيما يلي: 

على يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) التوقف والكـف فـورا عـن  - ١�
القيام، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، بتقدمي أي نوع من الدعـم - مبـا فيـه التدريـب 
واألسلحة والعتاد والذخرية واملؤن واملساعـــــــدة والتمويــــــل والتوجيـه أو أي شـكل 
ـــوة  آخـر مـن أشـكال الدعـم - إلــــى أي قــــوم أو مجاعـة أو منظمـــــة أو حركـة أو ق
عسكرية أو ميليشيــا أو قوة شبه عسكرية أو وحدات مسـلحة غـري نظاميـة، أو أفـراد 

يف البوسنة واهلرسك ألي سبب أو غرض كان. 
على يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود) ومجيع مسـؤوليها الرمسيـني  - ٢
- مبن فيهم وعلى األخص رئيس مجهورية صربيـا، السـيد سـلوبودان ميلوسـيفيتش - 
التوقــف والكــــف فـــورا عـــن أي جـــهود أو خطـــط أو مؤامـــرات أو خمططـــات أو 
مقترحـات أو مفاوضـات ترمـي إىل تقسـيم إقليـم البوســـنة واهلرســك ذي الســيادة أو 

متزيقه أو ضمه أو دجمه. 
إن أي عمل تقوم بـه يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األسـود) لضـم أو  - ٣
دمج أي إقليم ذي سيادة من مجهورية البوسنة واهلرسك، بأي وسـيلة كـانت أو ألي 

سبب كان، يعترب عمال غري قانوين والغيا وباطال من أساسه. 
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إن حكومة البوسنة واهلرسك جيب أن حتوز الوسائل الالزمة �ملنع�  - ٤
ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية ضد شعبها وفقا ملا تقضي به املادة األوىل من اتفاقيـة 

اإلبادة اجلماعية. 
إن مجيع األطراف املتعاقدة يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية ملزمة مبوجـب  - ٥
املادة األوىل من االتفاقية �مبنـع� ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية ضـد شـعب ودولـة 

البوسنة واهلرسك. 
إن حكومة البوسنة واهلرسك جيب أن حتوز الوسائل الالزمة للدفـاع  - ٦
عن شعب ودولة البوسنة واهلرسك ضد أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة والتقسـيم والتمزيـق 

بواسطة اإلبادة اجلماعية. 
إن مجيع األطراف املتعاقدة يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية ملزمة مبوجـب  - ٧
ـــادة  هـذه االتفاقيـة �مبنــع� أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة والتقسـيم والتمزيـق بواسـطة اإلب

اجلماعية ضد شعب ودولة البوسنة واهلرسك. 
إن حكومة البوسنة واهلرسك جيـب أن تتـــمكن مـن احلصـــول علـى  - ٨
األســلحة واملعــدات واإلمدادات العسـكرية مـن األطـراف املتعـاقدة األخـرى، للوفـاء 

بالتزاماا مبوجب اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية يف ظل الظروف الراهنة. 
ـــادة اجلماعيــة، بغيــة  إن مجيـع األطـراف املتعـاقدة يف اتفاقيـة منـع اإلب - ٩
الوفاء بالتزاماا مبوجب هذه االتفاقية يف ظل الظروف الراهنـة، جيـب أن تتمكـن مـن 
توفـري األســـلحة واملعــدات واإلمــدادات العســكرية والقــوات املســلحة (مــن جنــود، 

وحبارة، وطيارين) حلكومة البوسنة واهلرسك، بناء على طلبها. 
إن علـى قـوات األمـم املتحـدة حلفـظ الســـالم يف البوســنة واهلرســك  - ١٠
(أي قـوة األمـم املتحـدة للحمايـة) بـذل كـل مـا يف وســـعها لضمــان تدفــق إمــدادات 

اإلغاثة اإلنسانية إىل شعب البوسنة عن طريق مدينة توزال البوسنية�. 
١٥٦ -وفــي ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجــه رئيس احملكمة رسـالة إىل كـال الطرفـني، أشـار 
فيـها إىل الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤ مـن الئحـة احملكمـة الـيت ختولـه، ريثمـا تنعقـد احملكمـــة، �أن 
يدعو األطراف إىل التصرف علـى حنـو ميكـن معـه ألي أمـر قـد تصـدره احملكمـة بصـدد طلـب 

التدابري التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه�. وقال: 
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�إنـين أدعـو الطرفـني اآلن إىل التصـرف علـى هـذا النحـــو، وأشــدد علــى أن 
التدابري التحفظية اليت تقررت يف األمر الذي أصدرته احملكمـة بعـد مسـاع الطرفـني، يف 

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، ال تزال سارية. 
�وبناء عليه، فإنين أدعو الطرفني إىل أن حييطا علمـا جمـددا بـأمر احملكمـة وأن 
يتخذا مجيع ما بوسعهما من التدابري ملنع أي ارتكاب أو اسـتمرار أو تشـجيع للجرميـة 

الدولية الشنيعة املتمثلة يف اإلبادة اجلماعية�. 
١٥٧ -ويف ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، أودعت يوغوسالفيا طلبـا، مؤرخـا ٩ آب/أغسـطس 

١٩٩٣، لإلشارة بتدابري حتفظية، التمست فيه من احملكمة أن تشري بالتدبري التحفظي التايل: 
�علـى حكومـة مـــا يســمى جبمهوريــة البوســنة واهلرســك، عمــال بالتزامــها 
مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــــا املؤرخــــة ٩ كانــــون 
األول/ديسـمرب ١٩٤٨، أن تتخـذ فـورا مجيـــع مـا بوسـعها مـن تدابـــري ملنــع ارتكــاب 

جرمية اإلبادة اجلماعية يف حق اموعة العرقية الصربية�. 
١٥٨ -ويف ٢٥ و ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٣ عقـــدت اجللســات املتعلقــة بطلبــات اإلشــارة 
بالتدابـري التحفظيـة. ويف جلسـتني علنيتـني، اســـتمعت احملكمــة إىل بيانــات أدىل ــا كــل مــن 

الطرفني. 
ـــال رئيــس احملكمــة األمــر  ١٥٩ -ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٣، ت
املتعلق بطلبات اإلشارة بتدابري حتفظيـة (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٣، الصفحـة 
ـــة املبينــة يف  ٣٢٥ (النـص االنكلـيزي)) الـذي أعـادت احملكمـة مبوجبـه تـأكيد التدابـري التحفظي
أمرها املؤرخ ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، وهـي التدابـري الـيت أعلنـت احملكمـة أنـه ينبغـي تنفيذهـا 

تنفيذا فوريا وفعليا. 
١٦٠ -وذيل القاضي أودا األمر بإعالن؛ وذيله كـل مـن القضـاة شـهاب الديـن وويرامـانتري 
ــاضي  وأجيبـوال والقـاضي اخلـاص لوتربـاخت بآرائـهم الفرديـة، وذيلـه القـاضي تاراسـوف والق

اخلاص كريتشا برأييهما املخالفني. 
١٦١ -وبـأمر مـؤرخ ٧ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٣ (تقـارير حمكمـــة العــدل الدوليــة لعــام 
١٩٩٣، الصفحة ٤٧٠ من النص االنكليزي) مدد نائب رئيس احملكمة األجـل احملـدد إليـداع 
مذكرة البوسنة واهلرسك حىت ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤، واألجـل احملـدد إليـداع يوغوسـالفيا 
ملذكرـا املضـادة حـىت ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، وذلـك بنـاء علـى طلـب البوسـنة واهلرســك 

وبعد أن أبدت يوغوسالفيا رأيها. وقد أودعت املذكرة يف غضون األجل احملدد. 



02-5809343

A/57/4

١٦٢ -وبـأمر مـؤرخ ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٥ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـــة لعــام ١٩٩٥، 
الصفحـة ٨٠ مـن النـص االنكلـيزي)، مـدد رئيـس احملكمـة األجـل احملـدد إليـداع يوغوســالفيا 
مذكرــا املضــادة حــىت ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــــن وكيـــل 

يوغوسالفيا وبعد التأكد من آراء البوسنة واهلرسك. 
١٦٣ -ويف ٢٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، أودعــت يوغوســالفيا يف غضــــون األجـــل املمـــدد 
إليـداع مذكرـا املضـادة، بعـض الدفـوع االبتدائيـة يف القضيـة املذكـورة أعـاله. وتتعلـق هــذه 

الدفوع، أوال مبقبولية الطلب، وثانيا باختصاص احملكمة بالنظر يف القضية. 
١٦٤ -ومبوجـب الفقـــرة ٣ مــن املــادة ٧٩ مــن الئحــة احملكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر يف 
ـــوع  املوضـوع عنـد تقـدمي دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـني عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر يف تلـك الدف

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥،  ١٦٥ -وبـأمر مـؤرخ ١٤ متـوز/يوليـه ١٩٩٥ (تقـارير حمكمـة الع
الصفحة ٢٧٩ من النـص االنكلـيزي)، وبعـد مراعـاة اآلراء الـيت أعـرب عنـها الطرفـان، حـدد 
رئيس احملكمة يوم ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ أجـال لتقـدمي مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك 
بيانا خطيا مبالحظاـا والتماسـاا بشـأن الدفـوع االبتدائيـة املقدمـة مـن مجهوريـة يوغوسـالفيا 

االحتادية. وأودعت البوسنة واهلرسك هذا البيان يف غضون األجل احملدد. 
١٦٦ -وعقدت بني ٢٩ نيسان/أبريل و ٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦ جلسـات علنيـة لالسـتماع إىل 

املرافعات الشفوية للطرفني بشأن الدفوع االبتدائية املقدمة من يوغوسالفيا. 
١٦٧ -ويف جلسة علنيـــة عقدت يف ١١ متوز/يوليه ١٩٩٦، نطقـت احملكمـة حبكمـها بشـأن 
الدفــــوع االبتدائيـة (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ١٩٩٦، الصفحــة ٥٩٥ مــن النــص 
االنكليزي)، ومبقتضاه رفضت الدفوع الـيت قدمتـها يوغوسـالفيا، وخلصـت اسـتنادا إىل املـادة 
احلاديـة عشـرة مـن اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها، إىل أن هلـا اختصاصـــا 
بالنظر يف القضية ورفضت األساس اإلضايف لالختصاص الـذي احتجـت بـه مجهوريـة البوسـنة 

واهلرسك. ورأت أن الطلب املقدم من مجهورية البوسنة واهلرسك مقبول. 
ــإعالن  ١٦٨ -وذيـل القـاضي أودا حكـم احملكمـة بـإعالن؛ وذيلـه القاضيـان شـي وفرييشـتني ب
ــــن،  مشــترك؛ كمــا ذيلــه القــاضي اخلــاص لوتربــاخت بــإعالن؛ وذيــل القضــاة شــهاب الدي
ــرأي  وويرامـانتري، وبـارا - أرانغويـن احلكـم بـآراء مسـتقلة؛ وذيلـه القـاضي اخلـاص كرتشـا ب

خمالف. 
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ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٦،  ١٦٩ -وبـأمر مـؤرخ ٢٣ متـوز/يوليـه ١٩٩٦ (تقـارير حمكمـة الع
الصفحة ٧٩٧ من النـص االنكلـيزي)، وبعـد مراعـاة اآلراء الـيت أعـرب عنـها الطرفـان، حـدد 
ـــداع يوغوســالفيا مذكرــا املضــادة.  رئيـس احملكمـة تـاريخ ٢٣ متـوز/يوليـه ١٩٩٧ أجـال إلي
وقدمـت املذكـرة املضـــادة يف غضــون األجــل احملــدد. وتضمنــت طلبــات مضــادة، التمســت 

يوغوسالفيا مبقتضاها من احملكمة أن تقرر وتعلن أن: 
البوسنة واهلرسك مسؤولة عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة املرتكبـة ضـد  - ١�
الصـرب يف البوسـنة واهلرسـك وعـن انتـهاكات أخـرى لاللتزامـات الـيت تنـــص عليــها 

اتفاقية عام ١٩٤٨ ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها: 
ألــــا حـــــرضت علــــى ارتكــــاب أعمــــال اإلبــــادة اجلماعيــــــــــــة  -
بــ �اإلعــــــــالن اإلســـــالمي�، وال سـيما بـاملوقف املتخـذ فيـــه مــن 
�أنـه لـن يكـون هنـــاك ســالم أو تعــايش بــني �العقيــدة اإلســالمية� 

واملؤسسات االجتماعية والسياسية �غري اإلسالمية��؛ 
ألـا حرضـت علـى ارتكـاب أعمـــال اإلبــادة اجلماعيــة عــن طريــق  -
صحيفة الشباب املُسلم املسماة �نويف فوكس� وخباصـة عـن طريـق 

أبيات �أنشودة وطنية� تقول: 
�أمي العزيزة، سوف أغرس أشجار الصفصاف،  

وعليها سوف نشنق الصرب، 
أمي العزيزة، سوف أشحذ السكاكني، 
وعما قريب سنمأل احلفر مرة أخرى�؛ 

ألـا حرضـت علـى ارتكـاب أعمـــال اإلبــادة اجلماعيــة عــن طريــق  -
صحيفة �زماي أود بوسنة� وال سيما اجلملـة الـيت وردت يف مقالـة 
ـــه �ال بــد لكــل مســلم أن حيــدد  نشـرا تلـك الصحيفـة، وتقـول إن

صربيا ويقسم على قتله�؛ 
مطالباــا العلنيــة بقتــل الصــرب الــــيت أذيعـــت عـــن طريـــق راديـــو  -
�هايات� وحرضت بذلك على ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية؛ 

ألن القـوات املسـلحة التابعـة للبوسـنة واهلرسـك، إىل جـانب أجهـــزة  -
أخــرى تابعــة للبوسنة واهلرسـك ارتكبـت ضـد الصـرب يف البوسـنة 
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واهلرسـك أعمـال إبـادة مجاعيـة وغريهـا مـــن األعمــال الــيت حتظرهــا 
اتفاقية عام ١٩٤٨ ملنع اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها، والـيت ورد 

بياا يف الفصل السابع من املذكرة املضادة؛ 
ألن البوســنة واهلرســك مل حتــل دون مــا ارتكــب ضــد الصـــرب يف  -
أراضيـها مـــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن األعمــال الــيت 
حتظرهـا اتفاقيـة عـام ١٩٤٨ ملنـع اإلبـادة اجلماعيـــة واملعاقبــة عليــها، 

واليت ورد بياا يف الفصل السابع من املذكرة املضادة. 
البوسـنة واهلرسـك ملزمـة مبعاقبـة مـن تثبـت مسـؤوليتهم عـن أعمـــال  - ٢
اإلبـادة اجلماعيـة واألعمـال األخـرى الــيت حتظرهــا اتفاقيــة عــام ١٩٤٨ ملنــع اإلبــادة 

اجلماعية واملعاقبة عليها. 
البوسـنة واهلرسـك ملزمـة باختـاذ التدابـــري الالزمــة ملنــع تكــرار تلــك  - ٣

األعمال يف املستقبل. 
ـــة مجيــع اآلثــار املترتبــة علــى انتــهاك  البوسـنة واهلرسـك ملزمـة بإزال - ٤
ـــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها،  االلتزامـات الـيت حددـا اتفاقيـة عـام ١٩٤٨ ملنـع اإلب

وبتقدمي التعويض املالئم�. 
وبرسـالة مؤرخـة ٢٨ متـــوز/يوليــه ١٩٩٧، أبلغــت البوســنة واهلرســك احملكمــة بــأن  -١٧٠
�املدعي يعتقد أن الطلب املضاد املقدم من املدعى عليه ... ال يستويف املعيـار املنصـوص عليـه 
يف الفقــرة ١ مــن املــادة ٨٠ مــن الئحــة احملكمــة وينبغــي بالتــايل عــدم ضمــــه إىل الدعـــوى 

األصلية�. 
ويف اجتماع عقده رئيس احملكمة مع وكـالء الطرفـني يف ٢٢ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٧،  -١٧١
قَبِــل كــال الطرفــني أن تقــدم حكومتــه مالحظــات كتابيــة علــى مســــألة مقبوليـــة الطلبـــات 

اليوغوسالفية املضادة. 
وبعـد أن قدمـت البوســـنة واهلرســك ويوغوســالفيا مالحظــات كتابيــة، يف رســالتني  -١٧٢
ــــر ١٩٩٧، علـــى التـــوايل،  مؤرختــني ٩ تشــرين األول/أكتوبــــر و ٢٣ تشــرين األول/أكتوب
خلصـت احملكمـة، بـــأمر مــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧ (تقــارير حمكمــة العــدل 
الدولية لعام ١٩٩٧، الصفحة ٢٤٣ مـن النـص االنكلـيزي)، إىل أن الطلبـات املضـادة املقدمـة 
مـن يوغوسـالفيا يف مذكرـا املضـادة مقبولـة حبـد ذاـا وتشـكل جـزءا مـن الدعـوى. وعــالوة 
على ذلك، أوعزت احملكمة إىل البوسنة واهلرسك بــأن تقـدم مذكـرة جوابيـة وإىل يوغوسـالفيا 
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بـأن تقـدم مذكـرة تعقيبيـة بشـأن ادعـاءات كـال الطرفـني، وحـددت هلمـا علـى التـوايل، يومــي 
ـــاير و ٢٣ متــوز/يوليــه ١٩٩٨ أجلــني لتقــدمي هــاتني املذكرتــني. ورأت  ٢٣ كـانون الثـاين/ين
احملكمة، فضال عن ذلـك، أن كفالـة املسـاواة التامـة بـني الطرفـني تقتضـي حفـظ حـق البوسـنة 
واهلرسك يف إبداء آرائها كتابة مرة ثانية ردا علـى الطلبـات اليوغوسـالفية املضـادة، وذلـك يف 

مذكرة إضافية قد تكون موضوع أمر الحق. 
وذيـل القـاضي اخلـاص كرتشـا األمـر بـإعالن، بينمـا ذيلـه القـاضي كورومـا والقـاضي  -١٧٣

اخلاص لوترباخت برأيني مستقلني، وذيله القاضي ويرامانتري، نائب الرئيس، برأي خمالف. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٢ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٨ (تقـــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام  -١٧٤
ـــيزي)، مــدد رئيــس احملكمــة حــىت ٢٣ نيســان/أبريــل  ١٩٩٨، الصفحـة ٣ مـن النـص االنكل
ـــدمي املذكــرة  ١٩٩٨، و ٢٢ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩، علـى التـوايل، األجلـني احملدديـن لتق
اجلوابيـة للبوسـنة واهلرسـك واملذكـرة التعقيبيـة ليوغوسـالفيا، وذلـك بنـاء علـى طلـب البوســنة 
واهلرسـك وبعـد مراعـاة اآلراء الـيت أعربـت عنـها يوغوسـالفيا. وقـد أودعـت املذكـرة اجلوابيـة 

للبوسنة واهلرسك يف غضون األجل احملدد. 
ويف أعقاب طلب قدمته يوغوسالفيا وبعد التأكد من آراء البوسنة واهلرسك، مـددت  -١٧٥
ــــدمي يوغوســـالفيا  احملكمــة، بــأمر أصدرتــه يف ١١ كانـــون األول/ديســمرب ١٩٩٨، أجــل تق
ملذكرا التعقيبية إلـــى ٢٢ شــباط/فـرباير ١٩٩٩. وقـد قدمـت يوغوسـالفيا مذكرـا التعقيبيـة 

يف غضون األجل احملدد. 
وجـرى منـذ ذلـك احلــني تبــادل عــدة رســائل بشــأن صعوبــات إجرائيــة جديــدة يف  -١٧٦

القضية. 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، سـجل رئيـس احملكمـــة يف احملضــر ســحب  -١٧٧
يوغوسالفيا للطلبات املضادة اليت قدمتها تلك الدولة يف مذكرـا املضـادة. وصـدر األمـر بعـد 
أن أبلغت يوغوسالفيا احملكمة أا تنوي سحب طلباا املضادة وأوضحـت البوسـنة واهلرسـك 

أا ال تعترض على ذلك السحب. 
مشروع غابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)  - ٥

يف ٢٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢، أودع سـفري مجهوريـة هنغاريـا يف هولنـدا طلبـا  -١٧٨
لدى قلم حمكمة العدل الدولية يرفع به دعوى ضد اجلمهورية االحتادية التشــيكية والسـلوفاكية 
يف نـزاع يتعلـق مبشـروع لتحويـل جمــرى ــر الدانــوب. وقبــل أن تعــرض احلكومــة اهلنغاريــة 
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تفاصيل دعواها يف تلك الوثيقة، دعـت اجلمهوريـة االحتاديـة التشـيكية والسـلوفاكية إىل قبـول 
اختصاص احملكمة. 

وأحيلت نسخة مـن الطلـب إىل حكومـة اجلمهوريـة االحتاديـة التشـيكية والسـلوفاكية  -١٧٩
وفقا للفقرة ٥ من املادة ٣٨ من الئحة احملكمة، اليت تنص على ما يلي: 

�إذا بينـت الدولـة املدعيـة اسـتنادها يف القـول بصحـة اختصـاص احملكمـــة إىل 
موافقة مل تكن قد أعطتها أو أعربت عنها الدولـة الـيت رفعـت الدعـوى ضدهـا، حيـال 
الطلـب إىل تلـك الدولـة. بيـد أـا ال تقيـد يف اجلـدول العـام للمحكمـة وال يتخــذ أي 
إجراء يف الدعوى إىل تقبل الدولة الـيت رفعـت الدعـوى عليـها باختصـاص احملكمـة يف 

النظر يف القضية�. 
ويف أعقاب مفاوضات جـرت برعايـة اجلماعـات األوروبيـة بـني هنغاريـا واجلمهوريـة  -١٨٠
االحتادية التشيكية والسلوفاكية، اليت احنلت وأصبحت دولتـني مسـتقلتني يف ١ كـانون الثـاين/ 
يناير ١٩٩٣، أشعرت حكومتا مجهورية هنغاريا واجلمهورية السلوفاكية معا قلــم احملكمـة، يف 
٢ متوز/يوليه ١٩٩٣، بتوقيع اتفاق خـاص يف بروكسـيل يف ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، يقضـي 
بأن تعرض على احملكمة بعض املسائل النامجة عن خالفات كانت قائمة بني مجهوريـة هنغاريـا 
واجلمهورية االحتادية التشــيكية والسـلوفاكية بشـأن تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت املربمـة يف 
١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧ املتعلقة بإنشاء وتشغيل شـبكة سـدود غابسـيكوفو - ناغيمـاروس، 
وإنشاء وتشغيل �احلل املؤقت�. وينص االتفاق اخلاص علـى أن اجلمهوريـة السـلوفاكية هـي 

الدولة الوحيدة اليت ختلف اجلمهورية التشيكية والسلوفاكية يف هذا الصدد. 
وجاء يف املادة ٢ من االتفاق اخلاص:  -١٨١

يطلـب مـن احملكمـة أن تفصـل بنـاء علـى املعـاهدة وقواعـــد ومبــادئ  (١)�
القانون الدويل يف عموميته، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أا واجبة التطبيق: 

ـــا أن توقــف وأن تتخلــى فيمــا  فيمـا إذا كـان حيـق جلمهوريـة هنغاري (أ)
بعـد، يف عـام ١٩٨٩، عـــن األشــغال املتعلقــة مبشــروع ناغيمــاروس والشــطر الــذي 

تحمل املعاهدة مجهورية هنغاريا املسؤولية عنه من مشروع غابسيكوفو؛ 
فيمـا إذا كـان حيـق للجمهوريـة االحتاديـة التشـــيكية والســلوفاكية أن  (ب)
تشرع، يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١، يف تنفيذ �احلل املؤقـت� وأن تشـغل ابتـداء 
من تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ هذه الشبكة، املبينة يف تقرير فريق اخلـرباء املسـتقلني 
ـــا واجلمهوريــة االحتاديــة  العـامل التـابع للجنـة اجلماعـات األوروبيـة ومجهوريـة هنغاري
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التشيكية والسلوفاكية املؤرخ ٢٣ تشرين الثــاين/نوفمـرب ١٩٩٢ (إقامـة سـد علـى ـر 
الدانوب عند الكيلومتر النـهري ١,٧ يف اإلقليـم التشيكوسـلوفاكي ومـا يـترتب عليـه 

من آثار بالنسبة للمجرى املائي واملالحي)؛ 
ــــى قيـــام مجهوريـــة هنغاريـــا، يف  ماهيــة اآلثــار القانونيــة املترتبــة عل (ج)

١٩ أيار/مايو ١٩٩٢، باإلخطار بإاء املعاهدة. 
يطلـب مـن احملكمـة أيضـا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيـها حقــوق  (٢)�
الطرفني وواجباما، الناشئـــة عن حكمها فــــي املسائــــل الـواردة يف الفقـرة (١) مـن 

هذه املادة�. 
ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٣،  وبـأمر مـؤرخ ١٤ متـوز/يوليـه ١٩٩٣ (تقـارير حمكمـة الع -١٨٢
الصفحة ٣١٩ من النص االنكليزي)، قررت احملكمة أن يودع كـل طـرف يف غضـون األجـل 
نفسه مذكرة ومذكرة مضادة، وفقا ملا تنص عليــــه الفقرة ٢ من املادة ٣ من االتفـاق اخلـاص 
ــــارخيي ٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤  والفقــرة ١ مــن املــادة ٤٦ مــن الئحــــة احملكمــة، وحــددت ت
و ٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٤ أجلـني إليـداع املذكـرة واملذكـرة املضـادة، علـى التـــوايل. 

وقد أودعت املذكرتان واملذكرتان املضادتان يف غضون األجلني احملددين. 
واختارت سلوفاكيا السيد كرزيسزتوف ج. سكوبيسوسكي قاضيا خاصا.  -١٨٣

وبأمر مؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديسـمرب ١٩٩٤ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام  -١٨٤
ـــن النــص االنكلــيزي)، حــدد رئيــس احملكمــة يــوم ٢٠ حزيــران/  ١٩٩٤، الصفحـة ١٥١ م
يونيه ١٩٩٥ أجال إليداع كل طرف مـن الطرفـني مذكرتـه اجلوابيـة، وذلـك بعـد أن أخـذ يف 

احلسبان آراء الطرفني. وقد قُدم هاتان املذكرتان اجلوابيتان يف غضون األجل احملدد. 
ويف حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، طلـب وكيـل سـلوفاكيا مـن احملكمـة، برســـالة، أن تقــوم  -١٨٥
بزيارة موقع مشروع سد غابسيكوفو - ناغيماروس الكهرمائي على ر الدانـوب جلمـع أدلـة 
عن القضية املذكورة أعــاله. وعلـى إثـر ذلـك، أبلـغ وكيـل هنغاريـا احملكمـة بـأن بلـده مسـتعد 

للتعاون على تنظيم هذه الزيارة. 
ـــــع الطرفــــان، يف بودابســــت ونيويــــورك،  ويف تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٩٥، وق -١٨٦
�بروتوكـول اتفـاق� بشـــأن االقــتراح الداعــي إىل زيــارة تقــوم ــا احملكمــة. ومت اســتكمال 
الربوتوكول يف ٣ شباط/فرباير ١٩٩٧ مبحضر متفق عليه، وذلك بعد حتديد التواريـخ مبوافقـة 

احملكمة. 
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ـــة لعــام ١٩٩٧،  وبـأمر مـؤرخ ٥ شـباط/فـرباير ١٩٩٧ (تقـارير حمكمـة العـدل الدولي -١٨٧
الصفحة ٣ من النص االنكليزي)، قررت احملكمة �ممارسة مهامها فيما يتعلـق بـاحلصول علـى 
األدلة يف مكان أو موقع ذي صلـة بالقضيـة� (انظـر املـادة ٦٦ مـن الئحـة احملكمـة) و �اختـاذ 
الترتيبات اليت اقترحها الطرفـان لتحقيـق هـذه الغايـة�. ومتـت الزيـارة، الـيت كـانت األوىل مـن 
نوعها خالل مخسـني سـنة مـن تـاريخ احملكمـة، يف الفـترة مـن ١ إىل ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، 

وذلك بني اجلولتني األوىل والثانية من جلسات اإلجراءات الشفوية. 
وعقـدت اجلولـة األوىل مـن تلـك اجللســـات مــن ٣ إىل ٧ آذار/مــارس ومــن ٢٤ إىل  -١٨٨
ــــــدت يف ١٠ و ١١ ويف ١٤ و ١٥  ٢٧ آذار/مـــــارس ١٩٩٧. أمـــــا اجلولـــــة الثانيـــــة، فعق

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
ويف جلسـة علنيـة عقـدت يـــوم ٢٥ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٧، (تقــارير حمكمــة العــدل  -١٨٩

الدولية لعام ١٩٩٧، الصفحة ٧ من النص االنكليزي) نطقت احملكمة باحلكم التايل: 
بعـد مراعـاة الفقـرة ١ مــن املــادة ٢ مــن االتفــاق اخلــاص، [قضــت  (١)�

احملكمة]: 
بأنــه مل يكــن حيــق هلنغاريــا أن تعلــق، مث تــترك فيمــا بعــد، يف عـــام  ألف -
١٩٨٩، األشـغال املتصلـة مبشـروع ناغيمــاروس وجـــزء مـــن مشــــروع غابســيكوفو 
اللذين أسندت معاهدة ١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧ والصكوك املتعلقة ـا مسـؤوليتهما 

إليها؛ 
أنـه كـان حيـق لتشيكوسـلوفاكيا أن تنتقـل، يف تشـرين الثـاين/نوفمـــرب  باء -

١٩٩١، إىل تنفيذ �احلل املؤقت� على النحو املبني يف بنود االتفاق اخلاص؛ 
أنــــه مل يكــــن حيــــق لتشيكوســــلوفاكيا أن تنفــــذ، منــــذ تشــــــرين  جيم -

األول/أكتوبر ١٩٩٢، هذا �احلل املؤقت�؛ 
ــــو ١٩٩٢ بإـــاء  أن اإلخطـار الصـادر عـن هنغاريـا يف ١٩ أيـار/ماي دال -
العمـل مبعـاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧٧ والصكـــوك املتصلــة ــا، ال يــترتب عليــه 

قانونا إاء هذه املعاهدة وهذه الصكوك؛ 
وبعد مراعاة الفقـرة ٢ مـن املـادة ٢ واملـادة ٥ مـن االتفـاق اخلـاص،  (٢)

قضت احملكمة: 
أن سـلوفاكيا، باعتبارهـا خلفـا لتشيكوسـلوفاكيا، أصبحـت طرفــا يف  ألف -

معاهدة ١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧ ابتداء من ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣؛  
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أنه ينبغي هلنغاريا وسلوفاكيا أن تتفاوضا بنيـة حسـنة يف ضـوء احلالـة  باء -
الســـائدة، وأن تتخـــذا مجيـــع التدابـــري الالزمـــة لضمـــان حتقيـــق أهـــــداف معــــاهدة 

١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧، وفقا للطرائق اليت قد تتفقان عليها؛ 
أنــــه جيــــــب إقامــــــة نظــــــام تنفيـــــذي مشـــــترك وفقـــــا ملعـــــاهدة  جيم -

١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك؛ 
أن تقــدم هنغاريــــا لســـلوفاكيا تعويضـــا عـــن الضـــرر الـــذي حلـــق  دال -
تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا نتيجة تعليق هنغاريــا األشـغال الـيت كـانت مسـؤولة عنـها 
مث ختليها عنها؛ وأن تقدم سـلوفاكيا هلنغاريـا تعويضـا عـن الضـرر الـذي حلقـها نتيجـة 
تنفيـذ تشيكوسـلوفاكيا �احلـل املؤقـت� ومواصلـة سـلوفاكيا العمـل بـه، مـــا مل يتفــق 

الطرفان على خالف ذلك؛ 
أن تسـوية حسـابات إجنـاز األشـغال وتسـيريها ينبغـي أن تنفـــذ وفقــا  هاء -
لألحكام ذات الصلة من معـاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧٧ والصكـوك املتصلـة ـا، 
مع إيالء االعتبار الواجب ملا قد يتخذه الطرفان من تدابري تطبيقـا للفقرتـني الفرعيتـني 

٢ باء وجيم من فقرة املنطوق هذه. 
ـــه نــائب الرئيــس  ١٩٠ -وذيـل الرئيـس شـويبل والقـاضي ريزيـك احلكـم بـإعالنني. كمـا ذيل
ــا  ويرامـانتري، والقاضيـان البجـاوي وكورومـا بـآراء مسـتقلة. بينمـا ذيلـه القضـاة أودا وراجنيف
وهريتزيغ وفاليشاور وفرييشـتني وبـارا - أرانغويـن، والقـاضي اخلـاص سكوبيسوسـكي بـآراء 

خمالفة. 
ويف ٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٨، أودعـت سـلوفاكيا لــدى قلــم احملكمــة طلبــا بــإصدار  -١٩١
حكـم إضـايف يف القضيـة. ورأت سـلوفاكيا أن إصـدار حكـم مـــن هــذا القبيــل أمــر ضــروري 
بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكـم الـذي أصدرتـه احملكمـة يف القضيـة يـوم ٢٥ أيلـول/ 

سبتمرب ١٩٩٧.  
١٩٢ -وذكرت سلوفاكيا يف طلبها أن الطرفني أجريـا سلسـلة مـن املفاوضـات بشـأن طرائـق 
تنفيـذ حكـم احملكمـة ووقعـا بـاألحرف األوىل مشـروع اتفـاق إطـاري، وافقـت عليـه حكومـــة 
ـــا  ســلوفاكيا يف ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٨. وســاقت ســلوفاكيا علــى ســبيل احلجــة أن هنغاري
أرجــأت مــع ذلــك موافقتــها علــى احلكــم يف ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضــت حكومتــــها 
اجلديدة عند توليها احلكم يف أعقاب انتخابات أيـار/مـايو، حنـو التنصـل مـن مشـروع االتفـاق 
اإلطاري وتسببت بذلك يف تأخري تنفيذ احلكم. ومتسكت سـلوفاكيا بأـا ترغـب يف أن تبـت 

احملكمة يف طرائق تنفيذ احلكم. 
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١٩٣ -واستنــــدت سلوفاكيـــــا، كأســـاس لطلبـها، إلــــى املـادة ٥ (٣) مـن االتفـاق اخلـــاص 
الذي وقّعته وهنغاريا يف بروكسيل يوم ٧ نيسان/أبريــل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الـرتاع بصـورة 

مشتركة على احملكمة. 
١٩٤ -وتنص املادة ٥ حرفيا على ما يلي: 

يقبــل الطرفــان حكــم احملكمــة بوصفــه حكمــا ائيــا وملزمــا هلمـــا  (١)�
وينفذانه بكامله بنية حسنة. 

يدخل الطرفان فور إحالة احلكم إليهما يف مفاوضـات بشـأن طرائـق  (٢)
تنفيذه. 

يف حالة عجز الطرفني عن التوصل إىل اتفاق يف غضون سـتة أشـهر،  (٣)
ـــذ  جيـوز ألي منـهما أن يطلـب مـن احملكمـة إصـدار حكـم إضـايف لتحديـد طرائـق تنفي

حكمها�. 
١٩٥ -وطلبت سلوفاكيا من احملكمة أن 

�تقرر وتعلن: 
أن هنغاريـا تتحمـل مسـؤولية فشـــل الطرفــني حــىت اآلن يف االتفــاق  - ١

على طرائق تنفيذ احلكم الصادر يوم ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧؛ 
ـــذي أصدرتــه احملكمــة يــوم ٢٥ أيلــول/ســبتمرب  أنـه وفقـا للحكـم ال - ٢
١٩٩٧، يسري التزام الطرفني باختاذ كـل مـا هـو ضـروري مـن التدابـري لكفالـة إجنـاز 
أهداف معاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧٧ (الـيت وافقـا مبقتضاهـا علـى بنـاء مشـروع 
غابسـيكوفو - ناغيمـاروس) علـى مجيـع املنطقـــة اجلغرافيــة وكــامل نطــاق العالقــات 

املشمولة بتلك املعاهدة؛ 
أنــــه ضمانــــا للتقيــــد بــــاحلكم الــــــذي أصدرتـــــه احملكمـــــة يـــــوم  - ٣
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧، ونظرا السـتمرار سـريان معـاهدة عـام ١٩٧٧، ووجـوب 

أن يتخذ الطرفان كل ما هو ضروري من التدابري لكفالة إجناز أهداف املعاهدة:  
يستأنف الطرفان على الفور مفاوضاما بنية حسنة بغـرض التعجيـل  (أ)
بـالتوصل إىل اتفـاق بينـهما علـى طرائـــق إجنــاز أهــداف معــاهدة ١٦ أيلــول/ســبتمرب 

١٩٧٧؛ 
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تلتزم هنغاريا بوجه خاص بأن تعين على الفـور ممثلـها املفـوض علـى  (ب)
النحو املطلوب مبقتضى املادة ٣ مـن املعـاهدة، وأن تسـتفيد مـن كـل اآلليـات املنشـأة 
باملعاهدة إلجراء دراســات مشتركة وقيام تعاون مشـترك، وأن تديـر عالقاـا عمومـا 

مع سلوفاكيا مبا يتفق واملعاهدة؛ 
ميضي الطرفان قدما حســب اتفـاق إطـاري يفضـي إىل إبـرام معـاهدة  (ج)

تنص على أي تعديالت يكون من الضروري إدخاهلا على معاهدة عام ١٩٧٧؛ 
يبـــــرم الطرفــــان، حتقيقـا هلـــذه النتيجــة، اتفاقـــــا إطاريـــا ملزمـــا يف  (د)

موعـد ال يتجـاوز ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩؛ 
يتوصل الطرفان إىل اتفاق ائي على التدابري الضرورية لكفالـة إجنـاز  (هـ)
أهداف معاهدة عام ١٩٧٧ وذلك يف معاهدة يبدأ نفاذهـا حبلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠٠؛ 
أنه يف حالة فشل الطرفني يف إبـرام اتفـاق إطـاري أو اتفـاق ـائي يف  - ٤

التواريخ احملددة يف الفقرتني الفرعيتني ٣ (د) و (هـ) أعاله: 
جيب التقيد مبعاهدة عام ١٩٧٧ نصا وروحا؛  (أ)

جيـوز ألي مـن الطرفـني أن يطلـــب مــن احملكمــة أن متضــي قدمــا يف  (ب)
حتديـد املسـؤولية عـن وقـوع أي إخـالل باملعـاهدة وتقريـر التعويـض الـالزم عـن هـــذا 

اإلخالل�. 
ويف اجتمـاع عقـده رئيـس احملكمـة مـع ممثلـي الطرفـني يـــوم ٧ تشــرين األول/أكتوبــر  -١٩٦
١٩٩٨، تقـرر أن تـودع هنغاريـا حبلـــول ٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨ بيانــا خطيــا عــن 
ـــا يف غضــون  موقفـها إزاء طلـب سـلوفاكيا إصـدار حكـم إضـايف. وقدمـت هنغاريـا بيانـا خطي
األجل احملدد. واستأنف الطرفان فيما بعد املفاوضات بينهما وظال يبلغان احملكمة بانتظـام عـن 

التقدم احملرز يف تلك املفاوضات. 
احلدود الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا (الكامريون ضد نيجرييا): غينيــا  - ٦

االستوائية طرف متدخل 
يف ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، أودعت مجهورية الكامريون لدى قلم احملكمة طلبا ترفـع  -١٩٧
بـه دعـوى ضـد مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة يف نـزاع يتعلـق مبسـألة السـيادة علـى شـــبه جزيــرة 
باكاسي، وتطلب فيه من احملكمة أن حتدد مسار احلدود البحرية بني الدولتني يف األماكن الـيت 

مل يسبق أن رمست فيها تلك احلدود يف عام ١٩٧٥. 
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ويشــري الطلــب، كأســاس الختصــاص احملكمــــة، إىل التصرحيـــني الصادريــــــن عـــــن  -١٩٨
الكامريون ونيجرييا مبوجب الفقرة ٢ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، اللذيـن 

تقران فيهما بإجبارية هذا االختصاص. 
وتشري الكامريون يف الطلب إىل �عـدوان قـامت بـه مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة، الـيت  -١٩٩
حتتل قواا عدة مواقع كامريونية يف شبه جزيرة باكاسي�، مما أسـفر عـن إحلـاق �ضـرر بـالغ 

جبمهورية الكامريون�، وتطلب من احملكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـــى شــبه جزيــرة باكاســي هــي للكامــريون، مبقتضــى  �(أ)

القانون الدويل، وأن شبه اجلزيرة تلك جزء ال يتجزأ من إقليم الكامريون؛ 
ـــا االحتاديــة انتــهكت، وال تــزال تنتــهك، املبــدأ  أن مجهوريـة نيجريي (ب)
األساسي القاضي باحترام احلــدود املوروثة عن االستعمار وفقا ملبدأ احليازة اجلارية؛ 

أن مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة، باســتعماهلا القــــوة ضـــد مجهوريـــة  (ج)
الكامريون، أخلت وال تزال ختل، بالتزاماا املقررة مبوجـب قـانون املعـاهدات الـدويل 

والقانون العريف الدويل؛ 
ـــة، باحتالهلــا العســكري لشــبه جزيــرة  أن مجهوريـة نيجرييـا االحتادي (د)
باكاسي الكامريونية، أخلت، وال تزال ختل، بااللتزامات الواقعة على عاتقها مبقتضـى 

قانون املعاهدات والقانون العريف؛ 
أن علـى مجهوريـة نيجرييـــا االحتاديــة، بــالنظر إىل هــذه االنتــهاكات  (هـ)
لاللــتزام القــانوين، واجبــا بينــا يلزمــها بــأن تنــهي وجودهــا العســــكري يف اإلقليـــم 
الكامريوين، وأن تقوم على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواـا مـن شـبه جزيـرة 

باكاسي الكامريونية؛ 
أن األعمـال غـري املشـروعة دوليـا املشـار إليــها يف (أ) و (ب) و (ج)  (�هـ)
و (د) و (هـ) أعاله تترتب عليها مسؤولية تقع على عاتق مجهورية نيجرييا االحتادية؛ 
ــــة جلمهوريـــة  أنــه يســتحق بالتــايل علــى مجهوريــة نيجرييــا االحتادي �(هـ�)
الكامريون، تعويض مببلغ حتدده احملكمة، وأن مجهورية الكامريون حتتفظ حبـق التقــدم 
إىل احملكمـــة بــ [دعـوى] التقييـم الدقيـق للضـرر الـذي تسـببت فيـه مجهوريـة نيجرييـــا 

االحتادية؛ 
ـــني بشــأن حدودمهــا البحريــة،  أنـه منعـا لنشـوء أي نـزاع بـني الدولت (و)
ـــة الكامــريون مــن احملكمــة أن تشــرع يف مــد حدودهــا البحريــة مــع  تطلـب مجهوري
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مجهورية نيجرييا االحتادية إىل حدود املنطقة البحرية اليت يضعها القانون الـدويل حتـت 
والية كل منهما�. 

٢٠٠ -ويف ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أودعـت الكامـريون لـــدى قلــم احملكمــة طلبــا إضافيــا 
�لغـرض توسـيع موضـوع الـرتاع� ليشـمل نزاعـا آخـر وصفتــه بأنــه يتصــل أساســا �مبســألة 
السيادة على جزء من إقليم الكامريون يف منطقة حبرية تشاد�، وطلبــت فيـه أيضـا مـن احملكمـة 
أن تعـني بصفـة ائيـة احلـدود بـني الكامـريون ونيجرييـا مـن حبـرية تشـــاد إىل البحــر. وطلبــت 

الكامريون من احملكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـى القطعـة املتنـازع عليـها مـن منطقـة حبـرية تشـاد هــي  �(أ)
ـــدويل، وأن تلــك القطعــة جــزء ال يتجــزأ مــن إقليــم  للكامـريون، مبقتضـى القـانون ال

الكامريون؛ 
أن مجهورية نيجرييا االحتادية قـد انتـهكت، وال تـزال تنتـهك، املبـدأ  (ب)
األساسي القاضي باحترام احلدود املوروثة عن االسـتعمار وفقـا ملبـدأ احليـازة اجلاريـة، 

والتزاماا القانونية األخرية بشأن رسم احلدود يف حبرية تشاد؛ 
ـــا بدعــم مــن قــوات األمــن  أن مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة، باحتالهل (ج)
التابعة هلا، قطعا من اإلقليم الكامريوين يف منطقة حبرية تشاد، أخلـت، وال تـزال ختـل، 

بالتزاماا مبوجب قانون املعاهدات والقانون العريف؛ 
أن على مجهورية نيجرييا االحتادية، بـالنظر إىل االلتزامـات القانونيـة،  (د)
ـــة  السـالفة الذكـر، واجبـا بينـا يلزمـها بسـحب قواـا مـن اإلقليـم الكامـريوين يف منطق

حبرية تشاد، على الفور ودون قيد أو شرط؛ 
أن األعمال غري املشروعة دوليا املشار إليـها يف الفقـرات (أ) و (ب)  (هـ)

و (د) أعاله تترتب عليها مسؤولية تقع على عاتق مجهورية نيجرييا االحتادية؛ 
أنه، بالتايل، وبسبب الضرر املادي وغري املادي الذي حلق جبمهوريـة  (هـ')
ـــض  الكامـريون، يسـتحق علـى مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة جلمهوريـة الكامـريون تعوي
مببلــغ حتــدده احملكمــة، وأن مجهوريــة الكامــريون حتتفــظ حبــق التقــــدم إىل احملكمـــــة 

بـ [دعــوى] التقييم الدقيق للضرر الذي تسببت فيه مجهورية نيجرييا االحتادية؛ 
أنه نظرا لتكرر غارات اجلماعــات والقـوات املسـلحة النيجرييـة علـى  (و)
اإلقليم الكامريوين، على طول احلدود بـني البلديـن، وملـا يتلوهـا مـن حـوادث خطـرية 
متكررة، ولتذبذب موقف مجهورية نيجرييا االحتادية وتناقضـه فيمـا يتعلـق بـالصكوك 
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القانونية اليت تعني احلدود بني البلدين واملسار الصحيـح لتلـك احلـدود، فـإن مجهوريـة 
الكامريون تلتمس من احملكمة أن تعني بصفة ائية احلدود بـني الكامـريون ومجهوريـة 

نيجرييا االحتادية من حبرية تشاد إىل البحر�. 
كذلك، طلبت الكامريون من احملكمة أن تضـم الطلبـني معـا �وأن تنظـر فيـهما سـويا  -٢٠١

يف إطار قضية واحدة�. 
ويف اجتماع بني رئيس احملكمة وممثلي الطرفني عقـــد يف ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤،  -٢٠٢
أشــار وكيـل نيجرييا إىل أن حكومته ليس لديها اعتراض على اعتبـار الطلـب اإلضـايف تعديـال 

للطلب االبتدائي، كي يتسىن للمحكمة أن تتناول الكل كقضية واحدة. 
واختارت الكامريون السيد كيبا مابـاي قاضيـا خاصـا واختـارت نيجرييـا السـيد بـوال  -٢٠٣

أ. أجيبوال ليكونا قاضيا خاصا. 
وبأمر مؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤ (تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٤،  -٢٠٤
الصفحة ١٠٥ من النـص االنكلـيزي)، حـــددت يـــوم ١٦ آذار/مـارس ١٩٩٥ أجـال إليـداع 
مذكرة الكامريون، ويوم ١٨ كانون األول/ديسمبـــر ١٩٩٥ أجـال إليـداع نيجرييـا مذكرـا 
املضـادة، وذلـك بعـــد أن رأت احملكمـة أنـه ال يوجـد اعـتراض علـــى اإلجــراء املقتــــرح. وقــد 

أودعت املذكرة يف غضون األجل احملدد. 
ويف ١٣ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٥، أودعـت نيجرييـا، يف غضـون األجـل احملـــدد  -٢٠٥
إليـداع مذكرـا املضـادة، بعـض الدفـوع االبتدائيـة بعـدم اختصــاص احملكمــة وعــدم مقبوليــة 

طلبات الكامريون. 
ومبوجـب الفقـــرة ٣ مــن املــادة ٧٩ مــن الئحــة احملكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر يف  -٢٠٦
ـــوع  املوضـوع عنـد تقـدمي دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـني عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر يف تلـك الدف

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
وبـأمر مـــؤرخ ١٠ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٦ (تقـارير حمكمـة العـــدل الدوليــة لعــام  -٢٠٧
١٩٩٦، الصفحة ٣ من النص االنكليزي)، حدد رئيس احملكمة تاريخ ١٥ أيـار/مـايو ١٩٩٦ 
ـــا االبتدائيــة،  أجـال لتقـدمي الكامـريون بيانـا كتابيـا مبالحظاـا والتماسـاا بشـأن دفـوع نيجريي
ـــني الرئيــس ووكيلــي الطرفــني يف  مراعيـا اآلراء الـيت أعـرب عنـها الطرفـان يف اجتمـاع عقـد ب
١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦. وقد أودعت الكامريون هذا البيان يف غضون األجل احملدد. 
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ويف ١٢ شباط/فرباير ١٩٩٦، تلقــى قلـم حمكمـة العـدل الدوليـة طلبـا مـن الكامـريون  -٢٠٨
تلتمس فيه اإلشارة بتدابري حتفظية، خبصـوص �األحـداث املسـلحة اخلطـرية� الـيت وقعـت بـني 

القوات الكامريونية والنيجريية يف شبه جزيرة باكاسي بدءا من ٣ شباط/فرباير ١٩٩٦. 
وأشـارت الكامـريون يف طلبـها إىل البيانـات الـواردة يف طلبـها املـؤرخ ٢٩ أيـار/مـــايو  -٢٠٩
١٩٩٤، الـذي اسـتكمل بطلـب إضافـــي مـؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه مـن ذلـك العـام، كمــا ورد 
تلخيــص هلــا يف مذكرــا املؤرخــة ١٦ آذار/مــارس ١٩٩٥، وطلبــت إىل احملكمــــة اإلشـــارة 

بالتدابري التحفظية التالية: 
أن تنسـحب القـوات املسـلحة للطرفـني إىل املوقـع الـذي كـانت كــل  (١)�

منهما حتتله قبل اهلجوم املسلح النيجريي يف ٣ شباط/فرباير ١٩٩٦؛ 
أن ميتنــع الطرفــان عــن أي نشــاط عســكري علــى امتــداد احلــــدود  (٢)

بأكملها إىل أن يصدر حكم احملكمة؛ 
أن ميتنع الطرفان عن أي عمل أو إجراء ميكـن أن يعرقـل مجـع األدلـة  (٣)

يف هذه القضية�. 
وعقــدت بــني يومــــي ٥ و ٨ آذار/مـــارس ١٩٩٦ جلســـات علنيـــة لالســـتماع إىل  -٢١٠

مالحظات الطرفني الشفوية بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية. 
ويف جلسة علنية عقدت يف ١٥ آذار/مارس ١٩٩٦، تال رئيس احملكمة األمـر املتعلـق  -٢١١
بطلـب التدابـري التحفظيـة املقـدم مـن الكامـريون (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ١٩٩٦، 
الصفحة ١٣ من النص االنكلـيزي)، الـذي قـررت احملكمـة مبوجبـه �أن يكفـل الطرفـان عـدم 
اختاذ أي إجراء من أي نوع، وال سيما أي إجراء من جـانب قوامـا املسـلحة، ميكـن أن خيـل 
حبقوق الطرف اآلخر فيما يتعلق بأي حكم قد تصدره احملكمة يف القضية، أو ميكـن أن يـؤدي 
إىل تفاقم الرتاع املعروض عليها أو يطيل أمده�؛ و �أن يتقيدا مبا توصل إليـه وزيـرا اخلارجيـة 
يف كارا، توغو، يف ١٧ شباط/فرباير ١٩٩٦ من اتفــاق علـى وقـف مجيـع األعمـال احلربيـة يف 
شـبه جزيـرة باكاسـي�؛ و �أن يكفـال أال يتجـاوز وجـود أي قـوات مسـلحة يف شـبه جزيــرة 
باكاسي املواقع اليت كانت ترابط فيــها قبـل ٣ شـباط/فـرباير �١٩٩٦؛ و �أن يتخـذ الطرفـان 
مجيع اخلطوات الالزمة للحفـاظ علـى األدلـة ذات الصلـة ـذه القضيـة داخـل املنطقـة املتنـازع 
عليـها�؛ و �أن يقدمـا كـل املسـاعدة لبعثـة تقصـي احلقـائق الـيت اقـــترح األمــني العــام لألمــم 

املتحدة إيفادها إىل شبه جزيرة باكاسي�. 
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ـــا وكورومــا األمــر الصــادر عــن احملكمــة  وذيـل القضـاة أودا وشـهاب الديـن وراجنيف -٢١٢
بإعالنـات؛ وذيلـه القضـاة ويرامنـتري وشـي وفريشـتني بـإعالن مشـــترك؛ كمــا ذيلــه القــاضي 

اخلاص ماباي بإعالن. وذيل القاضي اخلاص أجيبوال األمر برأي مستقل. 
٢١٣ -ويف الفـترة مـن ٢ إىل ١١ آذار/مـارس ١٩٩٨ عقـدت جلسـات علنيـة لالســتماع إىل 

مرافعات الطرفني الشفوية بشأن الدفوع االبتدائية اليت تقدمت ا نيجرييا. 
ـــها  ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أصـدرت احملكمـة حكم -٢١٤
بشأن الدفوع االبتدائية، (تقارير حمكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٢٧٥ من النـص 
االنكلـيزي)، ورفضـت مبوجبـه ســـبعة مــن الدفــوع االبتدائيــة الثمانيــة املقدمــة مــن نيجرييــا؛ 
وأعلنت أن الدفع االبتدائي الثـامن ليسـت لـه، يف ظـل ظـروف القضيـة، صفـة ابتدائيـة حمضـة؛ 
وقضـت، بنـاء علـى الفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساســـي، باختصاصــها بــالفصل يف 
ـــه املعدلــة  الـرتاع، ومبقبوليـة الطلـب املقـدم مـن الكامـريون يف ٢٩ آذار/مـارس ١٩٩٤، بصيغت

بالطلب اإلضايف املؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤. 
وقــــد ذيل القضاة أودا، وفريشـتني، وهيغـرت، وبـارا � أرانغوريـن، وكوميـانس حكـم  -٢١٥
احملكمة بآراء مستقلة؛ وذيله نائب الرئيـس ويرامنـتري، والقـاضي كورومـا، والقـاضي اخلـاص 

أجيبوال بآراء خمالفة. 
٢١٦ -وبأمر مؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨ (تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٨، 
الصفحـة ٤٢٠ (النــص االنكلــيزي))، حــددت احملكمــة يــوم ٣١ آذار/مــارس ١٩٩٩ أجــال 

لتقدمي مذكرة نيجرييا املضادة، ، بعد أن ُأبلغت احملكمة بآراء الطرفني،. 
٢١٧ -ويف ٢٨ تشـرين األول/أكتوبـر، قدمـــت نيجرييــا طلبــا التمســت فيــه تفســريا حلكــم 
احملكمة املؤرخ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٨ بشأن الدفوع االبتدائية. وشكل طلب التفسـري هـذا 

قضية مستقلة، نطقت احملكمة حبكمها فيها يوم ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. 
٢١٨ -ويف ٢٣ شـباط/فـرباير ١٩٩٩، طلبـت نيجرييـا متديـد األجـل احملـدد إليـداع مذكرــا 
املضادة، ألنه �لن يتسىن هلـا إمتـام مذكرـا املضـادة إىل أن [تعلـم] النتيجـة الـيت سيسـفر عنـها 
ـــرد عليــها بشــأن  طلبـها للتفسـري، حيـث أـا ال تعـرف حاليـا نطـاق الدعـوى الـيت يتعـني أن ت
مسؤولية الدول�. وأبلغ وكيل الكامــريون احملكمـة برسـالة مؤرخـة ٢٧ شـباط/فـرباير ١٩٩٩ 
بأن حكومته �تعارض إطالقا املوافقة على طلب نيجرييـا� ألن نزاعـها مـع نيجرييـا �يسـتلزم 

قرارا سريعا�. 
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٢١٩ -وبـأمر مـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ (تقـــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٩، 
ـــيزي)) - وبعــد أن رأت احملكمــة أنــه وإن كــان طلــب التفســري  الصفحـة ٢٤ (النـص االنكل
�ال ميكن أن يكون كافيا حبد ذاته لتربير إجراء متديد لألجل، فإنه ينبغي رغم ذلـك أن توافـق 
ــا  علـى طلـب نيجرييـا، بـالنظر إىل ظـروف القضيـة� - فمـددت األجـل لتقـدمي مذكـرة نيجريي

املضادة إىل ٣١ أيار/مايو ١٩٩٩. ومت تقدمي املذكرة املضادة يف غضون األجل املمدد. 
٢٢٠ -وتضمنت املذكرة املضـادة طلبـات مضـادة، تـرد حمـددة يف اجلـزء السـادس. ويف ايـة 
كل فرع من املذكرة يتناول قطاعا بعينه مـن احلـدود، طلبـت حكومـة نيجرييـا إىل احملكمـة أن 
تعلن أن األحداث املشار إليها �تترتب عليها مسؤولية دولية تقع على عاتق الكامـريون، علـى 
حنو يقتضي تعويضا عن األضرار، تقرره احملكمة يف مرحلة تالية مـن القضيـة، إن مل يتفـق عليـه 

بني الطرفني�. 
أما االلتماس السابع واألخري يف املذكرة املضـادة املقدمـة مـن حكومـة نيجرييـا، فنصـه  -٢٢١

كما يلي: 
ـــدد يف  �وفيمـا يتعلـق بالطلبـات املضـادة املقدمـة مـن نيجرييـا علـى النحـو احمل
ـــرر وتعلــن أن  اجلـزء السـادس مـن هـذه املذكـرة املضـادة، [يطلـب إىل احملكمـة أن] تق
ـــا فيمــا يتعلــق بتلــك الطلبــات، وأن حتــدد  الكامـريون تتحمـل املسـؤولية جتـاه نيجريي
احملكمـة مبلـغ التعويـض املسـتحق عـن ذلـك يف حكـم إضـايف، إذا مل يتفـــق عليــه بــني 

الطرفني يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور احلكم�. 
وبـأمر مـؤرخ ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، قضـت احملكمـة مبقبوليـة الطلبـــات املضــادة  -٢٢٢
املقدمة من نيجرييا، على النحو املشار إليه، وبأا تشكل جزءا من الدعوى؛ وقـررت احملكمـة 
كذلـك أن تقـدم الكامـريون مذكـرة جوابيـة، وأن تقـدم نيجرييـا مذكـرة تعقيبيـة، فيمـا يتصــل 
بطلبــات كــال الطرفــني، وحــددت أجــل  تقـــدمي هـــاتني املذكرتـــني يف تـــارخيي ٤ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٠ و ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، على التوايل. 
ويف ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدمت مجهورية غينيا االستوائية طلبا بـاإلذن هلـا بـأن  -٢٢٣

تتدخل يف القضية. 
وأفادت غينيا االسـتوائية يف طلبـها أن الغـرض مـن تدخلـها سـيكون �محايـة حقوقـها  -٢٢٤
القانونية يف خليج غينيا جبميع الوسائل القانونية� و �إحاطـة حمكمـة العـدل الدوليـة علمـــــــــا 
حبقــــوق غينيـا االسـتوائية ومصاحلـها القانونيـة حـىت ال جيـري املسـاس ـا عنـد تنـاول احملكمــة 
ملسألة احلدود البحرية بـني الكامـريون ونيجرييـا�. وأوضحـت غينيـا االسـتوائية أـا ال تسـعى 
إىل التدخل يف اجلوانب اإلجرائيـة املتصلـة بـاحلدود الربيـة بـني الكامـريون ونيجرييـا، أو إىل أن 
تصبح طرفا يف القضية. وأضافت أنه رغم أن الباب مفتوح أمام البلدان الثالثة ملطالبـة احملكمـة 
ليس فقط بتعيـني احلـدود البحريـة بـني الكامـريون ونيجرييـا، ولكـن أيضـا تعيـني حـدود غينيـا 
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االستوائية البحرية مع هاتني الدولتني، مل تقدم غينيا االستوائية طلبا مـن هـذا القبيـل، وترغـب 
يف مواصلة السعي إىل تعيني حدودها البحرية مع جارتيها عن طريق التفاوض. 

وحـددت احملكمـة يـوم ١٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩ أجـال إليـداع كـل مـن الكامــريون  -٢٢٥
ونيجرييـا مالحظـات خطيـة بشـأن طلـب غينيــا االســتوائية. وقــد أودعــت تلــك املالحظــات 

الكتابية يف غضون األجل احملدد. 
وبـأمر مـؤرخ ٢١ تشـــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩، أذنــت احملكمــة لغينيــا االســتوائية  -٢٢٦
بالتدخل يف القضية، عمالً باملادة ٦٢ من النظام األساسي للمحكمـة، يف نطـاق مـا حددتـه يف 
ـــراض الــيت أوضحتــها فيــه،  طلبـها الرامـي إىل اإلذن هلـا بـالتدخل وبالطريقـة الـيت بينتـها ولألغ
وحـددت تـــاريخ ٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ أجــال لتقــدمي البيــان اخلطــي مــن مجهوريــة غينيــا 
االســتوائية وتــاريخ ٤ متــوز/يوليــه ٢٠٠١ أجــال لتقــدمي املالحظــات اخلطيــة مــن مجهوريــــة 
ـــتوائية بياــا اخلطــي يف غضــون  الكامـريون ومجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة. وقدمـت غينيـا االس

األجل احملدد. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٠ شـباط/فـرباير ٢٠٠١، أذنـت احملكمـــة للكامــريون بتقــدمي مذكــرة  -٢٢٧
إضافية، ال تتعلق إال باالدعاءات املضـادة الـيت قدمتـها نيجرييـا، وذلـك بنـاء علـى طلـب مقـدم 
من الكامريون ومبراعاة اتفاق األطـراف، وحـددت تـاريخ ٤ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ أجـال لتقـدمي 

تلك املذكرة. 
وعقـب تقـدمي خمتلـف املذكـرات الـيت كـان مـــن املطلــوب إيداعــها يف ٤ متــوز/يوليــه  -٢٢٨
٢٠٠١، عقــــدت جلســــات عامــــة لالســــتماع إىل مرافعــــات األطــــراف يف الفــــترة مــــــن 

١٨ شباط/فرباير  إىل ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ويف ختام تلك اجللسات طلبت الكامريون إىل احملكمة، أن تقرر وتعلن:  -٢٢٩

أن احلدود الربية بني الكامريون والنيجر تتخذ املسار التايل:  �(أ)
من النقطة املعينة باإلحداثيتني N '05 °13 و E '05 °14، تتبـع احلـدود  -    
خطـا مسـتقيما إىل غايـة مصـب إيبيجـي الواقـع يف النقطـة احملــددة يف 
اإلحداثيتني N "17 '13 °12  وE "12 '12 °14، علـى النحـو احملـدد يف 
إطار جلنة حوض حبرية تشاد الذي يشكل تفسـريا ذا حجيـة إلعـالن 
ميلـنر-سـيمون املـؤرخ ١٠ متـوز/يوليـه ١٩١٩ وإعـــالن تومســون-
مارشــان املــؤرخ ٢٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٢٩ و٣١ كـــانون 
ـــاير ١٩٣٠، علــى حنــو مــا أكدتــه الرســائل املتبادلــة يف ٩  الثـاين/ين
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كانون الثاين/يناير ١٩٣١؛ ويف اخليـار البديـل، يقـع مصـب إيبيجـي 
عند النقطة احملددة باإلحداثيتني N "12 '31 °12 وE "48 '11 °14؛ 

ومن تلك النقطة تتبع احلدود املسار الذي حتــدده تلـك الصكـوك إىل  -    
غايـة �القمـة البـارزة للغايـــة� املوصوفــة يف الفقــرة ٦٠ مــن إعــالن 

تومسون-مارشان واليت تسمى باالسم املعتاد �جبل كومبون�؛ 
ومن حدود �جبل كومبون� تسـري إىل �العمـود �٦٤ املذكـور يف  -    
الفقـــرة ١٢ مـــــن اتفــــاق أوبوكــــوم االجنلــــيزي األملــــاين املــــؤرخ 
١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣ ويقتفي يف ذلك القطاع املسـار املوصـوف 
يف الفــرع ٦ (١) مــن األمــر الــوزاري لنجرييــا الربيطانيــــة (احملميـــة 

والكامريون) املؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٤٦؛ 
ومن العمود ٦٤ تتبع احلدود املسـار املبـني يف الفقـرات ١٣ إىل ٢١  -    
ـــة  مــن اتفــاق أوبوكــون املــؤرخ ١٢ نيســان/أبريــل ١٩١٣ إىل غاي

العمود ١١٤ على ر كروس؛ 
ومن مث إىل نقطة تقاطع اخلط املسـتقيم مـن نقطـة باكاسـي إىل نقطـة  -    
كينغ مع مركز قناة أكوايايف املالحية، تعـني احلـدود مبقتضـى الفقـرة 
السادسة عشرة إىل الفقرة احلادية والعشرين مـن االتفـاق االنكلـيزي 

األملاين املؤرخ ١١ آذار/مارس ١٩١٣. 
وأنـه يـترتب علـى ذلـك يف مجلـة أمـور أن السـيادة علـى شـبه جزيــرة  (ب)
باكاسي واجلزء املتنازع عليه واحملتل من قبل نيجرييا يف منطقة حبرية تشاد، وال سـيما 

داراك ومنطقتها، هي سيادة كامريونية. 
وأن حــدود املنــاطق البحريــة الــيت تعــــود إىل مجهوريـــة الكامـــريون  (ج)

ومجهورية نيجرييا االحتادية تباعا تتخذ املسار التايل: 
من نقطة تقاطع اخلـط املسـتقيم املمتـد مـن نقطـة باكاسـي إىل نقطـة  -
كينغ مع مركز قناة أكوايـايف املالحيـة إىل نقطـة ��١٢ هـذه احلـدود 
يؤكدهـا �خـط الـتراضي� الـذي أقـره يف خريطـة األمرياليـة الربيطانيــة 
رقــم ٣٤٣٣ رئيســا الدولتــني يف ٤ نيســان/أبريــل ١٩٧١ (إعـــالن 
ياوندي الثاين) ومـن تلـك النقطـة إىل النقطـة 'G'  يؤكدهـا اإلعـالن 

املوقع يف ماروا يف ١ حزيران/يونيه ١٩٧٥؛ 
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 G يسـري اخلـط العـادل يف االجتـاه الـذي حتـدده النقـط G ومن النقطة -
و H  (اإلحداثيتان  E "16 '21 °8 وN '17 °4) وI (اإلحداثيتـان 7° 
E "40 '55 و N '46 °3) وJ (اإلحداثيتان E "08 '12 °7 و"35 '12 3° 

N) وK (اإلحداثيتان E "22 '45 °6 وN "05 '01 °3)، ويسـتمر مـن 

النقطـة K إىل احلـد اخلـارجي للمنـاطق البحريـة الـيت يضعـها القـــانون 
الدويل حتت الوالية الوطنية للطرفني. 

وأن مجهورية نيجرييا االحتادية مبحاولتها تعديل مسار احلـدود املبينـة  (د)
يف النقطتـني (أ) و (ج) تعديـــال انفراديــا وبــالقوة، انتــهكت وال تــزال تنتــهك املبــدأ 
األساسـي الحـترام احلـدود املوروثـة عـن االســـتعمار (مبــدأ احليــازة اجلاريــة)، وكــذا 

التزاماا القانونية املتعلقة بتعيني احلدود الربية والبحرية. 
وأن مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة باسـتخدامها القـوة ضـد الكامـريون،  (هـ)
وال سيما احتالهلا العسكري ألجزاء من األراضـي الكامريونيـة يف منطقـة حبـرية تشـاد 
وشـبه جزيـرة باكاسـي الكامريونيـة، وبتوغلـها املتكـــرر علــى طــول حــدود البلديــن، 

انتهكت وال تزال تنتهك التزاماا مبوجب القانون الدويل التعاهدي والعريف. 
وأن على مجهورية نيجرييا االحتادية واجب صريح يلزمها بـأن تضـع  (و)
حدا لتواجدها اإلداري والعســكري يف األراضـي الكامريونيـة، ويلزمـها بصفـة خاصـة 
بـاإلجالء الفـوري وغـري املشـروط جلنودهـا مـن منطقـة حبـرية تشـاد احملتلـة ومـــن شــبه 

جزيرة باكاسي الكامريونية واالمتناع عن القيام بتلك األعمال مستقبال. 
ـــة، بعــدم امتثاهلــا لألمــر الــذي يشــري  وأن مجهوريـة نيجرييـا االحتادي (ز)
بالتدابــري التحفظيــة والصــادر عــــن احملكمـــة يف ١٥ آذار/مـــارس ١٩٩٦، انتـــهكت 

التزاماا الدولية. 
وأن األعمال غري املشروعة دوليا املشار إليها أعـاله والـوارد وصفـها  (ح)
بتفصيل يف املذكرات اخلطية واملرافعات الشـفوية جلمهوريـة الكامـريون تـترتب عليـها 

مسؤولية مجهورية نيجرييا االحتادية. 
وأنـه، بالتـايل، اعتبـارا للضـرر املـادي واملعنـوي الـذي حلـق مجهوريـــة  (ط)
الكامريون وجب على مجهورية نيجرييـا االحتاديـة أن جتـرب ضـرر مجهوريـة الكامـريون 

بشكل حتدده احملكمة�. 
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وطلبت الكامريون أن تسـمح احملكمـة، يف مرحلـة الحقـة مـن اإلجـراءات، بتقـدمي تقييـم ملبلـغ 
التعويض الواجب على سبيل جرب الضرر الناجم عـن األعمـال غـري املشـروعة دوليـا واملنسـوبة 
جلمهورية نيجرييا االحتادية. كما طلبت مجهورية الكامريون إىل احملكمــة أن تعلـن أن الطلبـات 
املضادة اليت قدمتها مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة �ال أسـاس هلـا يف الواقـع وال يف القـانون، وأن 

ترفضها�. 
وورد يف االلتماسات اخلتامية لنيجرييا ما يلي:  -٢٣٠

�تلتمس مجهورية نيجرييا االحتادية من احملكمة باحترام أن: 
أن تعلن وتقرر فيما يتعلق بشبه جزيرة باكاسي:  (١)

ـــرة تعــود إىل مجهوريــة نيجرييــا  أن السـيادة علـى شـبه اجلزي (أ)
االحتادية؛ 

أن ســيادة نيجرييــا علــى باكاســي متتــد حــىت احلــدود مـــع  (ب)
ـــا  الكامــريون علــى النحــو الــوارد بيانــه يف الفصــل ١١ مــن مذكــرة نيجريي

املضادة. 
أن تقرر وتعلن فيما يتعلق ببحرية تشاد:  (٢)

أن تعيـني احلـــدود ورمســها املقــترحني حتــت  إشــراف جلنــة  (أ) 
حوض حبرية تشاد، أمر ال يلزم نيجرييا ألا مل تقبله؛ 

أن السيادة على مناطق حبـرية تشـاد احملـددة يف الفقـرة ٥-٩  (ب)
مـن املذكـــرة التعقيبيــة لنيجرييــا واملبــني يف الشــكلني ٥-٢ و٥-٣ املقــابلني 
للصفحة ٢٤٢ (والشاملة للمستوطنات النيجريية احملددة يف الفقرة ٤-١ مـن 

املذكرة التعقيبية لنيجرييا) تعود جلمهورية نيجرييا االحتادية؛ 
وأن العمليـة الـيت جـرت يف إطـار جلنـة حـوض حبـرية تشـــاد،  (ج)
والـيت كـان القصـد منـها أن تفضـي إىل حتديـد وتعيـني شـاملني حلـــدود حبــرية 
تشاد، ال ختل قانونـا، يف مجيـع األحـوال، بـاحلق يف منـاطق معينـة مـن منطقـة 
ـــرار  حبـرية تشـاد والـذي يعـود إىل نيجرييـا حبكـم التوطيـد التـارخيي للحـق وإق

الكامريون له. 
أن تقرر وتعلن فيما يتعلق بالقطاعات الوسطى من احلدود الربية:  -٣
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(أ) أن اختصـاص احملكمـة يشـمل التعيـني النـهائي للحـدود بــني 
حبرية تشاد والبحر؛ 

أن مصـب إيبيجـي الـذي يشـكل بدايـة احلـدود الربيـة، يقـــع  (ب)
عنـد النقطـة الـيت تصـب فيـها القنـاة الشـمالية الشـرقية مـن إيبيجـي يف املعلمــة 
املشار إليها بـ �احلـوض� يف اخلريطـة الـواردة يف الشـكل ٧-١ مـن املذكـرة 
التعقيبية لنيجرييا، والواقعة على خط العرض N "45 '31 °12، وخـط الطـول 

E "00 '13 °14  (أديندان داتوم)؛ 

وأنـه رهنـا بالتفسـريات املقترحـة يف الفصـل ٧ مـــن املذكــرة  (ج)
التعقيبية لنيجرييا، تعني احلدود الربية بني مصــب إيبيجـي والنقـاط احملوريـة يف 
جمـرى ـر أكبـا يـايف املقـابل ملنتصـف مصـب جـدول أرشـيبونغ  عـــن طريــق 

الصكوك املتعلقة باحلدود، وهي: 
الفقــرات ٢-٦١ مــن إعــالن تومســــون-مارشـــان، والـــيت  �١�

ُأكِّدت بتبادل الرسائل يف ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٣١؛ 
ـــؤرخ ٢  األمــر الــوزاري لنيجرييــا (احملميــة والكامــريون) امل �٢�
آب/ أغســطس ١٩٤٦ (املــادة ٦ (١) مــن اجلــدول الثـــاين 

منه)؛ 
الفقـرات ١٣-٢١ مـن االتفــاق اإلنكلــيزي األملــاين لتعيــني  �٣�

احلدود املؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣؛  
واملادة اخلامسة عشرة إىل املادة السابعة عشـرة مـن املعـاهدة  �٤�

االنكليزية األملانية املؤرخة ١١ آذار/مارس ١٩١٣؛ 
وأن تؤكـد التفسـريات املقترحـة يف الفصـــل ٧ مــن املذكــرة  (د)
التعقيبية لنيجرييا، وما يقترن ا من إجراء حمـدد فيمـا يتعلـق بكـل موقـع مـن 
املواقـع الـيت تشـوب تعيـني حدودهـا يف صكـوك احلـدود ذات الصلـــة عيــوب 

وغموض. 
وأن تقرر وتعلن، فيما يتعلق باحلدود البحرية:  -٤

أن احملكمـة ليـس هلـا اختصـــاص للبــت يف املطلــب البحــري  (أ)
للكامريون من النقطة اليت يدخل فيها خط مطلبها املياه اليت تطالب ـا غينيـا 
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االسـتوائية الكامـريون، أو أن تعلـن أن طلـب الكامـريون غـري مقبـول يف هـــذا 
الصدد؛ 

أن مطالبة الكامريون حبدود حبرية على أساس تقسيم شـامل  (ب)
للمناطق البحرية يف خليج غينيــا غـري مقبـول، وأن الطرفـني ملزمـان، مبقتضـى 
املادتني ٧٤ و٨٣ من اتفاقية األمــم املتحـدة لقـانون البحـار بالتفـاوض حبسـن 
نية بغية االتفاق على حتديد عـادل ملناطقـهما البحريـة، علـى أن يراعـي ذلـك 
التحديد، بصفة خاصـة، ضـرورة احـترام احلقـوق القائمـة الـيت منحـها طـرف 
من الطرفني، قبل ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤ دون احتجاج من الطـرف اآلخـر، 
للتنقيـب عـن املـوارد البحريـة للجـرف القـاري واسـتغالهلا، وضـرورة احـــترام 

املطالب البحرية املعقولة للدول الثالثة؛ 
ومـن ناحيـة أخـرى، أن تعلـن أن مطالبـة الكامـريون حبـــدود  (ج)
ـــاطق البحريــة يف خليــج غينيــا مطالبــة  حبريـة علـى أسـاس تقسـيم شـامل للمن

ال أساس هلا يف القانون ومرفوضة؛ 
وأنه يف حالة ما إذا اعتربت مطالبة الكامـريون حبـدود حبريـة  (د)
مطالبــة مقبولــة يف الدعــوى احلاليــة، أن ترفــض مطالبــة الكامــريون حبــــدود 
حبرية غرب وجنوب منطقة تداخل التراخيص، علـى النحـو املبـني يف الشـكل 

١٠-٢ من املذكرة التعقيبية لنيجرييا؛ 
وأن امليـاه اإلقليميـة لكـل مـن الدولتـني حمـددة حبـدود اخلـــط  (هـ)

الوسيط لنهر ريو ديل ري؛ 
وأنـه فيمـا وراء ـر ريـو ديــل ري، حتــدد املنــاطق البحريــن  (و)
للطرفني خبط يرسم وفقا ملبدأ تساوي البعد، حىت النقطة التقريبيــة الـيت يلتقـي 
 4 عندها ذلك اخلط حبد اخلط الوسيط  مع غينيا االستوائية، أي النقطة '6 °

 .8° 30' Eو N
أن تقـرر وتعلـن فيمـــا يتعلــق مبطــالب الكامــريون املتصلــة مبســؤولية  -٥

الدولة: 
أن تلـك املطـالب مرفوضـة وال أســاس هلــا يف الواقــع والقــانون،  يف 

احلالة اليت تظل فيها الكامريون متشبثة بتلك املطالب، 
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أن تقرر وتعلن فيما يتعلق بالطلبات املضادة لنيجرييا املبينـة يف اجلـزء  -٦
الرابع من مذكرة نيجرييا املضادة ويف الفصل ١٨ من املذكرة التعقيبية لنيجرييا: 

ــــك  أن الكامــريون تتحمــل مســؤولية جتــاه نيجرييــا فيمــا يتعلــق بتل
الطلبات، وأن مبلغ اجلرب الالزم حتـدده احملكمـة يف حكـم الحـق، إذا مل يتفـق 

عليه الطرفان يف غضون ستة أشهر من تاريخ صدور احلكم�. 
وعمـال بـأمر احملكمـة املـؤرخ ١٢ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩، الـذي يسـمح لغينيــا  -٢٣١
االستوائية بالتدخل يف الدعوى، قدمت تلك الدولة مالحظاا إىل احملكمـة خـالل فـترة انعقـاد 

اجللسات. 
٢٣٢- وعند إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها. 

السيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)  - ٧
ـــا احملكمــة يف ٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨  أخطـرت مجهوريـة إندونيسـيا وماليزي -٢٣٣
بصورة مشتركة بالتوصل إىل اتفاق خاص بني الدولتني، وقّع يف كواالملبـور يف ٣١ أيـار/مـايو 

١٩٩٧ ودخل حيز النفاذ يف ١٤ أيار/مايو ١٩٩٨، طلبتا فيه إىل احملكمة 
ـــها  �أن حتــدد علــى أســاس املعــاهدات واالتفاقــات وأي أدلــة أخــرى يقدم
الطرفان، ما إذا كانت السيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان تعـود إىل مجهوريـة 

إندونيسيا أو إىل ماليزيا�؛ 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـــام  -٢٣٤
١٩٩٨، الصفحة ٤٢٩ (النص االنكليزي))، حددت احملكمة تارخيي ٢ تشرين الثـاين/نوفمـرب 
١٩٩٩ و ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ على التوايل أجلـني إليـداع كـل طـرف مـن الطرفـني ملذكـرة 

ومذكرة مضادة، واضعة يف االعتبار أحكام االتفاق اخلاص بشأن املذكرات الكتابية. 
٢٣٥ -وبأمر مؤرخ ١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩، مددت احملكمة، بناء على طلب مشترك مـن 

الطرفني، أجل تقدمي املذكرات املضادة حىت ٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠. 
٢٣٦ -واختارت إندونيسيا السيد حممد شهاب الدين قاضيا خاصـا واختـارت ماليزيـا السـيد 

كريستوفر غ. ويرا مانتري قاضيا خاصا. 
٢٣٧ -وقدمـت املذكـرات قبـل األجـل الـذي حددتـه احملكمـــة بقرارهــا املــؤرخ ١٠ تشــرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٨، وهو ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
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ـــارير حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام ٢٠٠٠،  ٢٣٨ -وبـأمر مـؤرخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ (تق
الصفحة ٩ من النص االنكليزي)، مدد رئيس احملكمة مرة أخرى بناء على طلب مشـترك مـن 
الطرفـني، أجـل تقـدمي املذكـرات املضـادة حـــىت ٢ آب/أغســطس ٢٠٠٠ وقدمــت املذكــرات 

املضادة يف غضون األجل املمدد. 
٢٣٩ -وبــأمر مــؤرخ ١٩ تشــــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، حـــدد رئيـــس احملكمـــة تـــاريخ 
٢ آذار/مارس ٢٠٠١ أجال لتقدمي مذكرة جوابية من كل من الطرفـني، وذلـك بعـد  أن نظـر 
يف االتفاق اخلاص وراعى االتفاق املربم بني الطرفني. وقدمـت هاتـان املذكرتـان اجلوابيتـان يف 

غضون األجل احملدد. 
ويف ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١، قدمت الفلبني طلبا للسماح هلا بالتدخل يف القضية.  -٢٤٠

وذكرت الفلبني يف طلـب السـماح هلـا بـالتدخل أـا ترغـب يف التدخـل يف إجـراءات  -٢٤١
القضية من أجل  

�حفظ حقوق [حكومتها] التارخيية والقانونية وصيانة تلـك احلقـوق الناشـئة 
عن املطالبة حبقها يف السيطرة والسيادة على إقليم مشال بورنيـو، إىل احلـد الـذي تتـأثر 
فيه هذه احلقوق، أو قد تتأثر، بالقرار الذي تبت فيــه احملكمـة يف مسـألة السـيادة علـى 
بـوالو ليغيتــان ويــوالو ســيبادان�؛ �وإبــالغ � احملكمــة بطبيعــة [هــذه] احلقــوق 
ونطاقها�؛ و �لإلعراب عن التقدير الكامل لدور � احملكمــة الـذي ال غـىن عنـه يف 
منع الصراع الشامل�. وأوضحت الفلبني أا ال تسعى ألن تصبـح طرفـا يف القضيـة. 
وذكرت الفلبني فضال عن ذلك أن �دستور[ها] � وكذلك تشريعاا قد اعتـربت 
أن من حقها السيطرة والسيادة على مشـال بورنيـو�،. وحسـبما ذكـرت الفلبـني فـإن 
املطالبـة � ـذا احلـق كـانت موضوعـا ملفاوضـــات دبلوماســية، ومراســالت رمسيــة 
دوليـة، ومناقشـات سـلمية مل ختتتـم. لـذا فـإن أي قـرار تصـدره احملكمـة، أو أي جـــزء 
تبعـي لقـرار تصـدره احملكمـة، يقـوم بتقييـم معـاهدات واتفاقـات وأدلـة أخـرى حمـــددة 
تتعلق باملركز القانوين لشمال بورنيو [سوف] يؤثـر ال حمالـة وبكـل تـأكيد علـى حـق 
الفلبني يف املطالبة اليت مل يبت فيها بإقليم مشال بورنيو، كما سيؤثر علـى حـق الفلبـني 

ومصلحتها القانونيني املباشرين يف تسوية تلك املطالبة بالوسائل السلمية�. 
ـــب  وحـددت احملكمـة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ أجـال لتقـدمي مالحظـات خطيـة بشـأن طل -٢٤٢

الفلبني من إندونيسيا وماليزيا. 
ـــة، املقدمــة يف غضــون األجــل  واعـترضت إندونيسـيا وماليزيـا، يف مالحظامـا اخلطي -٢٤٣
احملـدد، علـى طلـب الفلبـني السـماح هلـا بـالتدخل. وذكـــرت إندونيســيا مجلــة أمــور منــها أن 
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الطلب ينبغي أن يرفض بسبب تقدميه يف وقت غـري مناسـب وألن الفلبـني مل توضـح أن لديـها 
مصلحة ذات طابع قانوين قد تتأثر بأي قرار يصدر من احملكمــة يف القضيـة. وذكـرت ماليزيـا، 
من جانبها، أن الفلبني ليس لديها أي مصلحـة ذات طـابع قـانوين يف الـرتاع، وأن طلبـها ليـس 

له موضوع سليم وأنه ينبغي للمحكمة على أي حال أن ترفض ذلك الطلب. 
وبناء على ذلك، قررت احملكمة عمال بالفقرة ٢ من املادة ٨٤ من الئحـة احملكمـة أن  -٢٤٤
تعقد جلسات من أجل االستماع حلجج الفلبني وإندونيسيا وماليزيا قبل اختــاذ قـرار بشـأن مـا 
إذا كان ينبغي قبــول طلـب السـماح بـالتدخل. وعقـدت هـذه اجللسـات يف ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ 
و ٢٩ حزيـران/ يونيـه ٢٠٠١. ويف هـذه األثنـاء، اختـارت إندونيسـيا الســـيد تومــاس فرانــك 

قاضيا خاصا، عقب استقالة السيد حممد شهاب الدين. 
٢٤٥ -ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ٢٣ تشـرين األول/أكتوبــر  ٢٠٠١، أصــدرت احملكمــة 

حكمها، الذي تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضـي بـأن طلـب مجهوريـة الفلبـني، املـودع لـدى قلـم احملكمــة يف ١٣ آذار/ 
مارس ٢٠٠١، للسماح بالتدخل يف الدعوى مبوجب املادة ٦٢ من النظـام األساسـي 

للمحكمة، ال ميكن قبوله. 
املؤيـدون: الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـــي؛ القضــاة راجنيفــا وفاليشــاور 
وكورومـا ووفريشـتني وهيغـرت وبـارا - أرانغوريـــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاونــة 

وبويرغنتال؛ والقاضيان اخلاصان فريامانتري وفرانك؛ 
املعارضون: القاضي أودا�. 

وذيل القاضي أودا احلكم برأي خمالف؛ وذيله القاضي كوروما بـرأي مسـتقل؛ وذيلـه  -٢٤٦
القاضيـان بـارا أرانغوريـن وكوميـانس بـإعالنني؛ وذيلـــه القــاضي اخلــاص فريامــانتري وفرانــك 

برأيني مستقلني. 
وعقدت اجللسات العامـة لالسـتماع إىل املرافعـات الشـفوية للطرفـني بشـأن موضـوع  -٢٤٧

الدعوى من ٣ إىل ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
ويف ختام تلك اجللسات تقدمت إندونيسيا بااللتماس التايل للمحكمة:  -٢٤٨
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ـــة  �بنـاء علـى الوقـائع واالعتبـارات القانونيـة الـيت قدمـت يف املذكـرات اخلطي
إلندونيسيا وعروضها الشفوية، تلتمس إندونيسـيا مـن احملكمـة بكـل احـترام أن تقـرر 

وتعلن: 
أن السيادة على بوالو ليغيتان تعود إىل مجهورية إندونيسيا؛  �١�

وأن السيادة على بوالو سيبادان تعود إىل مجهورية إندونيسيا�.  �٢�
وكان نص االلتماس اخلتامي ملاليزيا كالتايل:  -٢٤٩

�تلتمس حكومة ماليزيا من احملكمة بكل احترام أن تقــرر وتعلـن أن السـيادة 
على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان تعود إىل ماليزيا�. 

وعند إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها.  -٢٥٠
أمحدو صاديو ديالو (مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية)  - ٨

رفعـت مجهوريـة غينيـا يف ٢٨ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ دعـوى ضـــد مجهوريــة  -٢٥١
الكونغو الدميقراطية مبوجب �طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسـية� طـالبت فيـه احملكمـة 
بـ �إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل الـيت وقعـت علـى 

شخص مواطن غيين�، هو السيد أمحدو صاديو ديالو. 
ووفقا ملا ذكرته غينيا، فإن السيد أمحدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمال كـان مقيمـا  -٢٥٢
ـــري  يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملــدة ٣٢ عامــا، �ســجنته ســلطات الدولــة بطريقــة غ
قانونية� ملدة شهرين ونصف الشهر، �وجردته من اسـتثماراته الكبـرية، وشـركاته وحسـاباته 
املصرفيـة، وممتلكاتـه املنقولـة والثابتـة، مث طردتـه� يف ٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٦ نتيجـــة حملاوالتــه 
اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـــدى مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة (وال ســيما لــدى مؤسســة 
جيكامني، وهي مؤسسة حكومية حتتكر التعدين) ولدى شركات نفطية تعمـل يف ذلـك البلـد 
(زائـري شـل، وزائـري موبيـل، وزائـري فينـا) مبوجـب عقـود أبرمـت مـع شـــركتني ميلكــهما، مهــا 

أفريكوم � زائري وأفريكونتينرز - زائري. 
ــــا بقبـــــــول االختصـــــاص  وكأســاس الختصــاص احملكمــة اســتظهرت غينيــا بإعال -٢٥٣
اإلجبـاري للمحكمـة، املـؤرخ ١١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ وإعـــالن مجهوريــة الكونغــو 

الدميقراطية املؤرخ ٨ شباط/فرباير ١٩٨٩. 
٢٥٤ -وبــــأمر مــــؤرخ ٢٥ تشــــرين الثــــاين/نوفمــــرب ١٩٩٩، حــــددت احملكمــــة تـــــاريخ 
١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ أجال لتقدمي مذكرة مـن غينيـا، وتـاريخ ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ 
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ـــة، وذلــك بعــد أن أخــذت يف  أجـال لتقـدمي مذكـرة مضـادة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي
االعتبار االتفاق بني الطرفني. 

٢٥٥ -ومبوجب أمر مؤرخ ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، مـدد رئيـس احملكمـة أجلـي تقـدمي كـل 
من املذكرة واملذكرة املضادة إىل ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ و ٤ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
علـى التـوايل، وذلـك بنـاء علـى طلـب غينيـا وبعـد التـأكد مـن آراء الطـــرف اآلخــر. وقدمــت 

املذكرة يف غضون األجل املمدد. 
ـــوة (يوغوســـالفيا ضـــد أملانيـــا) و (يوغوســـالفيا ضـــد  مشــروعية اســتعمال الق  ٩-١٦
إيطاليـــا) و (يوغوســـــالفيا ضــــد الربتغــــال) و (يوغوســــالفيا ضــــد بلجيكــــا) 
و (يوغوسالفيا ضد فرنسا) و (يوغوسالفيا ضــد كنــدا) و (يوغوســالفيا ضــد 

اململكة املتحدة) و(يوغوسالفيا ضد هولندا) 
٢٥٦ -يف ٢٩ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، أودعــت مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة لــدى قلـــم 
احملكمة طلبات رفعت فيها دعـاوى ضـد أسـبانيا وأملانيـا وإيطاليـا والربتغـال وبلجيكـا وفرنسـا 
ـــدم  وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة �إلخالهلــا بــالتزام ع

استعمال القوة�. 
٢٥٧ -وحددت يوغوسالفيا يف هذه الطلبات موضوع النـزاع على النحو التايل: 

�إن موضوع النـزاع يتمثـل يف األفعـال الـيت ارتكبتـها [الدولـة املدعـى عليـها 
املعنيـة] وأخلـت ـا بالتزامـها الـدويل الـذي حيظـر عليـها اســـتعمال القــوة ضــد دولــة 
أخـرى، وااللـتزام بعـدم التدخـل يف الشـؤون الداخليـة لدولـة أخـرى، وااللـــتزام بعــدم 
انتهاك سيادة دولة أخرى، وااللتزام حبماية السـكان املدنيـني واألهـداف املدنيـة وقـت 
احلـرب، وااللـتزام حبمايـة البيئـة، وااللـتزام املتصـل حبريـة املالحـــة يف األــار الدوليــة، 
وااللــتزام املتعلــق حبقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية، وااللــتزام بعــدم اســتخدام 
األسلحة احملظورة، وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية التسـبب يف اهلـالك 

املادي موعة قومية�؛ 
٢٥٨ -وأشـارت يوغوسـالفيا كأسـاس لتقريرهـــا اختصــاص احملكمــة النظــر يف الدعــوى، يف 
القضايا املرفوعة على أسبانيا والربتغال وبلجيكا وكندا واململكة املتحـدة وهولنـدا، إىل الفقـرة 
٢ من املادة ٣٦، من النظام األساسي للمحكمة واملادة التاسعة من اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة 
ـــانون األول/  اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها، الــيت أقرــا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ٩ ك
ديسـمرب ١٩٤٨، (ويشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم �اتفاقيـــة اإلبــادة اجلماعيــة�)؛ ويف القضايــا 
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املرفوعة على أملانيا وإيطاليا وفرنسا والواليـات املتحـدة، إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة 
اجلماعية، والفقرة ٥ من املادة ٣٨، من الئحة احملكمة. 

٢٥٩ -وطلبـت يوغوسـالفيا يف كـل مـن هـذه القضايـا إىل حمكمـة العـدل الدوليـــة أن تقضــي 
وتعلن ما يلي: 

أن [الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة] مبشـاركتها يف قصـف إقليـــم مجهوريــة يوغوســالفيا  -�
ـــا خيــل بالتزامــها بعــدم  االحتاديـة تصرفـت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرف

استعمال القوة ضد دولة أخرى؛ 
وأن [الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة]، مبشـاركتها يف تدريـب وتســـليح ومتويــل وجتــهيز  -
ـــة بــاإلمدادات، أي مــا يدعــى جبيــش حتريــر كوســوفو،  وتزويـد اموعـات اإلرهابي
تصرفـت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزامـها بعـدم التدخــل يف 

الشؤون الداخلية لدولة أخرى؛ 
ـــها املعنيــة]، مبشــاركتها يف اهلجمــات علــى أهــداف مدنيــة  وأن [الدولـة املدعـى علي -
تصرفت ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تصرفـا خيـل بالتزامـها بعـدم إحلـاق األذى 

بالسكان املدنيني واألهداف املدنية؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] تصرفت ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة تصرفـا  -
خيل بالتزامها بعدم ارتكـاب أي عمـل عـدواين موجـه ضـد اآلثـار التارخييـة واألعمـال 
الفنيـة وأمـاكن العبـادة الـيت تشـكل اإلرث الثقـايف والروحـي للشــعب، باشــتراكها يف 

تدمري وختريب األديرة واآلثار الثقافية؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] مبشـاركتها يف اسـتعمال القنـابل العنقوديـة تصرفـت  -
ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزامـها بعـــدم اســتعمال األســلحة 

احملظورة، أي األسلحة املعدة للتسبب يف معاناة ال لزوم هلا؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] مبشاركتها يف قصف مصايف البترول ومصـانع املـواد  -
الكيميائيـة تصرفـت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزامـها بعـــدم 

التسبب يف إحلاق ضرر بيئي واسع النطاق؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] باستعماهلا أسـلحة حتتـوي علـى اليورانيـوم املسـتنفد  -
ـــها بعــدم اســتخدام  تصرفـت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزام

أسلحة حمظورة وعدم التسبب يف أضرار صحية وبيئية بعيدة األثر؛ 
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ـــها املعنيــة] مبشــاركتها يف قتــل املدنيــني وتدمــري الشــركات  وأن [الدولـة املدعـى علي -
واالتصــاالت واملؤسســات الصحيــة والثقافيــة تصرفــت ضــد مجهوريــة يوغوســـالفيا 
ـــاحترام احلــق يف احليــاة واحلــق يف العمــل واحلــق يف  االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزامـها ب

اإلعالم واحلق يف الرعاية الصحية فضال عن حقوق اإلنسان األساسية؛ 
وأن [الدولة املدعى عليـها املعنيـة] مبشـاركتها يف تدمـري اجلسـور القائمـة علـى األـار  -
الدوليـة تصرفـت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرفـا خيـل بالتزامـــها بــاحترام 

حرية املالحة يف األار الدولية؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] مبشاركتها يف األنشـطة املذكـورة أعـاله، وال سـيما  -
ــــت ضـــد  التســبب يف أضــرار بيئيــة جســيمة واســتخدام اليورانيــوم املســتنفد، تصرف
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تصرفا خيل بالتزامها بعدم تعمد فرض أوضـاع معيشـية 

على جمموعة قومية بقصد التسبب يف هالكها املادي كليا أو جزئيا؛ 
وأن [الدولة املدعى عليها املعنية] مسؤولة عن اإلخالل بااللتزامات الدوليـة املذكـورة  -

أعاله؛ 
وأن [الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة] ملزمـة بـالتوقف فـورا عـــن اإلخــالل بااللتزامــات  -

املذكورة أعاله إزاء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية؛ 
ـــة بتقــدمي تعويــض عمــا أحلقتــه مــن أضــرار  وأن [الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة] ملزم -

جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية ومواطنيها وأشخاصها االعتباريني�؛ 
ويف اليوم ذاته، ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، قدمـت يوغوسـالفيا أيضـا، يف كـل قضيـة  -٢٦٠
مـن هـذه القضايـا، طلبـا للمحكمـة لإلشـارة بتدابـري حتفظيـة. فطلبـــت إليــها اإلشــارة بالتدبــري 

التايل: 
�توقف [الدولة املدعى عليها املعنية] فورا مـا تقـوم بـه مـن أعمـال تسـتخدم 
فيها القوة، ومتتنع عـن القيـام بـأي عمـل مـن أعمـال التـهديد أو اسـتعمال القـوة ضـد 

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية�. 
واختارت يوغوسالفيا السيد ميلنكو كريتشا قاضيا خاصا، واختـارت بلجيكـا السـيد  -٢٦١
باتريك دوينساليغر، واختارت كندا السيد مارك اللونـد، واختـارت إيطاليـا السـيد جورجيـو 

غاجا، واختارت أسبانيا السيد سانتياغو توريس برنانديس. 
٢٦٢ -وعقـدت احملكمـة جلسـات يف الفـترة مـا بـني ١٠ و ١٢ أيـار/مـايو ١٩٩٩ للنظـــر يف 

طلبات اإلشارة بتدابري حتفظية. 
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ـــه ١٩٩٩، قــرأ نــائب رئيــس احملكمــة،  ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ٢ حزيـران/يوني -٢٦٣
بصفتـه رئيسـا بالنيابـة، األوامـر يف قضايـا (يوغوســـالفيا ضــــد أملانيــــا) و (يوغوســالفيا ضــــد 
إيطاليـا) و (يوغوسـالفيا ضـد الربتغـال) و (يوغوسـالفيا ضـد بلجيكـا) و (يوغوســـالفيا ضـــــد 
فرنســـا) و (يوغوسـالفيا ضـد كنـدا) و (يوغوسـالفيا ضـد اململكـــة املتحــدة) و (يوغوســالفيا 
ضـــد هولنــدا) ومبقتضاها، رفضت احملكمة الطلبـات املتعلقـة باإلشـارة بتدابـري حتفظيـة قدمتـها 
تلـك الدولـة، وأرجـأت إىل قـرار آخـر البـت يف اإلجـراء الالحـــق. ويف قضيــيت (يوغوسالفيــــا 
ضــــد أسبانيـــا) و (يوغوسـالفيا ضـد الواليـات املتحـدة)، فـإن احملكمـة - بعدمـا تبـني هلـا أــا 
تفتقر افتقارا واضحا الختصاص النظر يف طلب يوغوسالفيا؛ وأــا ال تسـتطيع لذلـك اإلشـارة 
بأي تدبري حتفظي أيا كان شـكله مـن أجـل محايـة احلقـوق املشـار إليـها يف الطلـب؛ وأن إبقـاء 
قضيـة معينـة يف اجلـدول العـــام، يف إطــار نظــام االختصــاص الرضــائي، رغــم أن احملكمــة لــن 
تستطيع كما يبدو مؤكدا أن تقضي بشأن موضوعها، لن يسهم بالتأكيد يف إقامة العدل علـى 
ـــرت بشــطب هــذه  أسـاس سـليم - رفضـت طلبـات يوغوسـالفيا اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة وأم

القضايا من القائمة. 
ويف كـل قضيـة مـن قضايـا (يوغوسـالفيا ضـد بلجيكـــا) و (يوغوســالفيا ضــد كنــدا)  -٢٦٤
و (يوغوسالفيا ضد هولندا) و (يوغوسالفيا ضد الربتغال)، ذيل القاضي كوروما أمـر احملكمـة 
بإعالن؛ وذيله القضاة أودا وهيغيرت وبارا - أرانغورين وكوميانس بآراء مسـتقلة؛ وذيلـه نـائب 
الرئيس ويرامنتري، الذي كان ينوب عن الرئيس، والقاضيان شي وفريشتني والقاضي اخلـاص 

كريتشا بآراء خمالفة. 
ـــــا)  ويف كـــل مـــن قضايـــا (يوغوســـالفيا ضـــد فرنســـا) و (يوغوســـالفيا ضـــد أملاني -٢٦٥
و (يوغوسالفيا ضـــد إيطاليا)، ذيل نائب الرئيس ويرامنتري، الذي كـان ينـوب عـن الرئيـس، 
والقضـاة شـي وكورومـا وفريشـــتني أمــر احملكمــة بإعالنــات؛ وذيلــه القاضيــان أودا وبــارا - 

أرانغورين برأيني مستقلني؛ وذيله القاضي اخلاص كريتشا برأي خمالف. 
ويف قضيـة (يوغوسـالفيا ضـد إسـبانيا)، ذيـل القضـاة شـي وكورومـا وفريشـتني أوامــر  -٢٦٦
احملكمـة بإعالنـات؛ وذيلـــها القضــاة أودا وهيغيــرت وبــارا - أرانغوريــن وكوميــانس والقــاضي 

اخلاص كريتشا بآراء مستقلة. 
ويف قضية (يوغوسالفيا ضد اململكة املتحدة)، ذيل نائب الرئيس ويرامنـتري، الرئيـس  -٢٦٧
بالنيابة، والقضاة شي وكوروما وفريشتني أمر احملكمة بإعالنـات؛ وذيلـه القضـاة أودا وهيغيـرت 

وبارا � أرانغورين وكوميانس بآراء مستقلة؛ وذيله القاضي اخلاص كريتشا برأي خمالف. 
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ــــة)، ذيـــل القضـــاة شـــي  ويف قضيــة (يوغوســالفيا ضــد الواليــات املتحــدة األمريكي -٢٦٨
وكوروما وفريشتني أمـر احملكمـة بإعالنـات؛ وذيلـه القاضيـان أودا وبـارا � أرانغوريـن برأيـني 

مستقلني؛ وذيله القاضي اخلاص كريتشا برأي خمالف. 
٢٦٩- وبأوامر مؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، حددت احملكمة أجلـي تقـدمي املذكـرات 
الكتابية يف كل من القضايـا الثمـاين الـيت أبقـي عليـها يف القائمـة، وذلـك بعـد أن تـأكدت مـن 
آراء األطــراف.  وهــذان األجــالن مهــــا: ٥ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٠ بالنســـبة ملذكـــرة 
ـــة.  يوغوسـالفيا و ٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ بالنسـبة للمذكـرة املضـادة للدولـة املدعـى عليـها املعني

وقدمت مذكرة يوغوسالفيا يف كل من القضايا الثماين يف غضون األجل احملدد. 
ـــه ٢٠٠٠، ويف غضــون األجــل احملــدد لتقــدمي املذكــرات املضــادة،  ويف ٥ متـوز/يولي -٢٧٠
أثـارت كـل مـن الـدول املدعـى عليـها يف القضايـا الثمـاين الـيت أبقـي عليـــها يف قائمــة احملكمــة 
(أملانيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا وفرنسـا وكنـدا واململكـة املتحـدة وهولنـدا) بعـض الدفـوع 

االبتدائية بعدم االختصاص وعدم املقبولية. 
ومبوجـب الفقـــرة ٣ مــن املــادة ٧٩ مــن الئحــة احملكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر يف  -٢٧١
ـــوع  املوضـوع عنـد تقـدمي دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـني عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر يف تلـك الدف

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
وبأوامر مؤرخة ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، حدد نائب الرئيس، بصفته رئيسـا بالنيابـة،  -٢٧٢
تاريخ ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١ أجال لتقدمي يوغوسالفيا بيانا خطيا، يف كل قضية من القضايـا، 
بشـأن الدفـوع االبتدائيــة الــيت أثارــا الدولــة املدعــى عليــها املعنيــة، آخــذا يف احلســبان آراء 
األطراف والظروف اخلاصــة للقضايـا. وبـأوامر مؤرخـة ٢١ شـباط/فـرباير ٢٠٠١ و٢٠ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢ مــددت احملكمــة، يف كــل قضيــة مــن القضايــا، األجــل  إىل ٥ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٢ و ٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣ تباعــا، ، آخــذة يف احلســبان اتفــاق األطــراف وظــروف 

القضية. 
األنشـــطة املســـلحة يف أراضـــي الكونغـــو  (مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ضـــد  - ١٧

أوغندا) 
يف ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ أودعت مجهورية الكونغو الدميقراطية لدى قلم احملكمـة  -٢٧٣
طلبات ترفع مبوجبها دعاوى ضد بورونـدي وأوغنـدا وروانـدا علـى التـوايل، بسـبب �أعمـال 
عــدوان مســلح ارتكبــت يف انتــهاك ســافر مليثــاق األمــم املتحــدة وميثـــاق منظمـــة الوحـــدة 

األفريقية�. 
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ـــة يف طلباــا بــأن �هــذا العــدوان املســلح ...  وادعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي -٢٧٤
انطوى، يف مجلة أمور، على انتهاك سيادة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وسـالمتها اإلقليميـة. 
ـــانون اإلنســاين الــدويل وانتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان�. والتمســت  وانتـهاكات للق
مجهورية الكونغو الدميقراطية، برفعها هذه الدعاوى، �ضمان وقـف أعمـال العـدوان املوجهـة 
ضدهـا، الـيت تشـكل ديـــدا خطــريا للســلم واألمــن يف وســط أفريقيــا بشــكل عــام ومنطقــة 
البحـريات الكـربى بصـورة خاصـة�؛ كمـا التمسـت جـرب الضـرر النـاجم عـن أعمـــال التدمــري 
والنهب املتعمدين، واسترداد املمتلكات واملوارد الوطنية املسـتوىل عليـها ملنفعـة الـدول املدعـى 

عليها. 
ويف قضيـيت (مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة ضــد بورونــدي) و (مجهوريــة الكونغــو  -٢٧٥
الدميقراطية ضد رواندا)، اسـتندت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف إقامـة اختصـاص احملكمـة 
إىل الفقرة ١ من املادة ٣٦ من النظام األساسي للمحكمـة، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه 
مـن ضـروب املعاملـــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة املوقعــة بنيويــورك يف ١٠ 
كانون األول/ديسمرب ١٩٨٤، واتفاقية مونتريال لقمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة ضـد 
سالمة الطريان املدين املوقعة يف ٢٣ أيلول/سبتمرب ١٩٧١، وأيضا الفقرة ٥ من املادة ٣٨ مـن 
الئحة احملكمة. وتتنـاول هـذه املـادة احلالـة الـيت تـودع فيـها إحـدى الـدول عريضـة ضـد دولـة 
أخـرى مل تقبـل باختصـاص احملكمـة. ومبوجـب الفقـرة ١ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساســي 
يشمل �اختصاص احملكمـة مجيـع القضايـا الـيت يعرضـها عليـها املتقـاضون، كمـا يشـمل مجيـع 
املسـائل املنصـوص عليـها بصفـة خاصـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة أو يف املعـاهدات واالتفاقــات 

املعمول ا�. 
ويف قضية (مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ضـد أوغنـدا)، اسـتندت مجهوريـة الكونغـو  -٢٧٦
الدميقراطية يف إقامة اختصاص احملكمة إىل اإلعالنـني اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا االختصـاص 
اإلجباري للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبـل االلـتزام ذاتـه (الفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦ 

من النظام األساسي للمحكمة). 
وطلبت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة أن:  -٢٧٧

�تقرر وتعلن أن: 
[الدولة املدعى عليها املعنية] مسؤولة عن ارتكاب عمـل مـن أعمـال  �(أ)
العدوان مبفهوم  املادة ١ من القرار ٣٣١٤ الصادر عن اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة 
يف ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٤ واالجتـهاد القضـــائي حملكمــة العــدل الدوليــة، 

وخمالف للفقرة ٤ من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة؛ 
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[الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة]، ترتكـب كذلـك انتـهاكات متكـــررة  (ب)
التفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها اإلضـافيني لعـام ١٩٧٧، يف اسـتخفاف 
سافر بالقواعد األساسية للقانون اإلنساين الدويل يف مناطق النـزاع، وأا مذنبـة أيضـا 

بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف حتد ألبسط القوانني العرفية؛ 
[الدولة املدعى عليها املعنية] وبصـورة أخـص، عـن طريـق اسـتيالئها  (ج)
بـالقوة علـى سـد إنغـا الكـهرمائي، والتسـبب بصـورة متعمـدة ومطـردة يف انقطاعــات 
خطرية للطاقة الكهربائية، انتـهاكا ألحكـام املـادة ٥٦ مـن الـربوتوكول اإلضـايف لعـام 
١٩٧٧، حتمل نفسها املسؤولية عن اخلســائر الفادحـة يف األرواح يف مدينـة كينشاسـا 

(بسكاا البالغ عددهم ٥ ماليني نسمة) واملنطقة ااورة هلا؛ 
[الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]، بإســقاطها يف كنــدو يف ٩ تشــرين  (د)
األول/أكتوبــر ١٩٩٨ طــــائرة مـــن طـــراز بوينـــغ ٧٢٧ مملوكـــة للخطـــوط اجلويـــة 
ـــهكت أيضــا اتفاقيــة الطــريان املــدين  الكونغوليـة، ممـا أدى إىل مصـرع ٤٠ مدنيـا، انت
الــدويل املوقعــة بشــيكاغو يف ٧ كــــانون األول/ديســـمرب ١٩٤٤، واتفاقيـــة الهـــاي 
املؤرخـة ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٠ ملكافحـة االســـتيالء غــري املشــروع علــى 
الطائرات، واتفاقية مونتريال املؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧١ لقمـع األعمـال غـري 

املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين. 
وبناء عليه، ووفقا لاللتزامات القانونية الدولية املذكورة آنفا، أن تقرر وتعلن أن: 

تنسحب من أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى الفـور مجيـع  - ١�
القوات املسلحة [التابعة للدولة املدعى عليها املعنية] املشاركة يف أعمال العدوان؛ 

تكفل [الدولة املدعى عليها املعنية] االنسحاب الفـوري الالمشـروط  - ٢
ملواطنيها من األراضي الكونغولية، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني؛ 

حيــق جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة احلصــول علــى تعويــض مـــن  - ٣
[الدولة املعتدى عليـها املعنيـة] عـن مجيـع أعمـال النـهب والتدمـري وسـلب املمتلكـات 
واألشخاص وغريها من األعمال غري املشروعة اليت تنسـب إىل [الدولـة املدعـى عليـها 
املعنية]، واليت حتتفظ حياهلا مجهورية الكونغو الدميقراطيــة بـاحلق يف أن تعـني يف وقـت 
الحـق مقـدار الضـرر الـذي حلـق ـا بـالتحديد، فضـال عـن مطالبتـها باســـترداد مجيــع 

املمتلكات املسلوبة�. 
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ويف كـل مـن القضيتـني املتعلقتـني باألنشـطة املسـلحة يف أراضـــي الكونغــو (مجهوريــة  -٢٧٨
الكونغو الدميقراطية ضد بوروندي) و (مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا)، أشـعرت 
مجهورية الكونغو الدميقراطية احملكمة، يف رسالتني مؤرختـني ١٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، 
ـــظ بــاحلق يف أن تســتظهر الحقــا بأســباب  بأـا ترغـب يف وقـف الدعـوى وقـالت �إـا حتتف

جديدة إلقامة اختصاص احملكمة�. 
وبعد أن قام الطرف املدعى عليه يف كل من القضيتني بإبالغ احملكمة بأنه يوافق علـى  -٢٧٩
رغبة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف وقف الدعوى، سـجل رئيـس احملكمـة بـأمرين مؤرخـني 
٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ طلب وقف الدعوى من جانب مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 

وأمر بشطب القضية من قائمة الدعاوى. 
ويف القضيــة املتعلقــة باألنشــطة املســلحة يف أراضــــي الكونغـــو (مجهوريـــة الكونغـــو  -٢٨٠
الدميقراطية ضد أوغندا)، حددت احملكمـة بـأمر صـادر يف ٢١ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩، 
تاريخ ٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ أجال إليـداع مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيــــة مذكـرة وتـاريخ 
٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ أجــال إليـداع أوغنـدا مذكـرة مضـادة،  بعـد أن أخـذت يف االعتبـار 
اتفاق الطرفني على النحو املعـرب عنـه يف اجتمـاع عقـده معـهما رئيـس احملكمـة يف ١٩ تشـرين 
ـــة الكونغــو الدميقراطيــة يف غضــون األجــل  األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وُأودعـت مذكـرة مجهوري

احملدد. 
٢٨١-ويف ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ قدمــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة، يف القضيـــة 

نفسها ضد أوغندا، طلبا باإلشارة بتدابري حتفظية، وذكرت أنه 
�منذ ٥ حزيران/يونيه املاضــي، ألـــحق استئنــاف القتــــال بـــني القــــوات املسلحـــــة 
لــ ... أوغنـدا وجيـــش أجنــيب آخــر أضــرارا كبــرية جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
وبسكاا�رغم أن �هذه التكتيكات كانت قد أدينت باإلمجاع، وال سـيما مـن قبـل 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة� 
وادعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة يف الطلــب أنــه �رغــم الوعــود واإلعالنــات  -٢٨٢
باملبــادئ � واصلــت  أوغنــدا سياســتها العدوانيــة وهجمــات الــترويع املســلحة الوحشـــية 
والنهب والسلب� وأن ذلك �يشكل فـوق ذلـك احلـرب الثالثـة يف كيسـانغاين، بعـد احلربـني 
اللتـني نشـبتا يف آب/أغسـطس ١٩٩٩ وأيـار/مـايو ٢٠٠٠ واللتـني دبرمـــا مجهوريــة أوغنــدا 
��. وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أن هذه األعمال �ال تشكل سـوى حـدث 
آخـر ميثـل دليـال علـى التدخـل العسـكري وشـبه العسـكري وعلـــى االحتــالل اللذيــن بدأمــا 
مجهوريـة أوغنـدا يف آب/أغسـطس �١٩٩٨. وذكـرت الكونغـو كذلـــك أن �كــل يــوم ميــر 
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يسبب جلمهورية الكونغو الدميقراطية ولسـكاا ضـررا بالغـا ال سـبيل إىل رفعـه� وأن �محايـة 
حقوق مجهورية الكونغو أمر ملح�. 

وطلبت الكونغو من احملكمة اإلشارة بالتدابري التحفظية التالية:   -٢٨٣
�(١) جيـب علـى حكومـة مجهوريـة أوغنـدا أن تـأمر جيشـها باالنســحاب 

الفوري والتام من كيسانغاين؛ 
جيب على حكومة مجهورية أوغندا أن تأمر جيشها بأن يوقـف علـى  (٢)
ــــة الكونغـــو  الفــور مجيــع أنشــطة القتــال أو األنشــطة العســكرية يف أراضــي مجهوري
الدميقراطية وأن ينسحب فورا وعلى حنو تام من تلك األراضـي وأن يكـف فـورا عـن 
تقدمي أي دعم مباشر أو غري مباشر ألية دولة أو جمموعة أو منظمـة أو حركـة أو فـرد 
يشــترك يف أنشــطة عســكرية يف أراضــي مجهوريــة الكونغــــو الدميقراطيـــة أو خيطـــط 

لالشتراك فيها؛ 
جيب على حكومة مجهورية أوغندا أن تتخذ مجيـع التدابـري الـيت تقـع  (٣)
يف نطاق سلطتها لكفالة امتناع أي وحـدات أو قـوات أو وكـالء خـاضعني لسـلطتها 
أو قد خيضعون لسـلطتها أو يتلقـون أو قـد يتلقـون دعمـها باإلضافـة إىل املنظمـات أو 
األشـخاص الذيـن قـد يكونـوا خـــاضعني لرقابتــها أو ســلطتها أو نفوذهــا، فــورا عــن 
ارتكاب، أو احلض على ارتكاب، جرائم حرب أو أي عمل قسري أو غـري مشـروع 

آخر ضد سائر األشخاص يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
جيب أن توقف حكومة مجهورية أوغندا على الفـور أي عمـل يرمـي  (٤)
أو من شأنه أن يفضي إىل عرقلة األعمال اهلادفة إىل متكـني سـكان املنـاطق احملتلـة مـن 
التمتع حبقوق اإلنسان األساسية  الواجبة هلم أو يتدخل يف تلـك األعمـال أو يعوقـها، 

وال سيما حقوقهم يف الصحة والتعليم؛ 
جيب أن تكف حكومة مجهورية أوغندا فورا عن كـل اسـتغالل غـري  (٥)
مشروع للموارد الطبيعية جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة وعـن أي نقـل غـري مشـروع 

لألصول واملعدات أو األشخاص إىل أراضيها؛ 
ـــة مجهوريــة أوغنــدا مــن اآلن فصــاعدا أن حتــترم  جيـب علـى حكوم (٦)
احترامـا تامـا حـق مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة يف الســيادة واالســتقالل السياســي 
والســالمة اإلقليميــة واحلقــوق واحلريــات األساســية جلميــع األشــــخاص يف أراضـــي 

مجهورية الكونغو الدميقراطية�. 
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ويف رسـالتني حتمـالن التـاريخ نفســـه، أي ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، لفــت رئيــس  -٢٨٤
احملكمة، القاضي جيلرب غيوم، يف إطـار الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤، مـن الئحـة احملكمـة، �انتبـاه 
كال الطرفني إىل ضرورة التصرف بطريقة متكـن أي أمـر تتخـذه احملكمـة بشـأن طلـب التدابـري 

التحفظية من أن حيدث مفعوله املالئم�. 
ــران/يونيـه ٢٠٠٠، جلسـات علنيـة لالسـتماع إىل  وعقدت، يف يومي ٢٦ و ٢٨ حزي -٢٨٥

املالحظات الشفوية املقدمة من الطرفني بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية. 
ويف جلسـة علنيـة، عقـدت يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أصـدرت احملكمـة أمرهـا بشـــأن  -٢٨٦
طلـب اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة الـذي قدمتـه مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ونـص الفقـرة مــن 

املنطوق كما يلي:  
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة، 
تشري بالتدابري التحفظية التالية، ريثما يتم اختـاذ قـرار يف الدعـوى الـيت رفعتـها 

مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد مجهورية أوغندا: 
باإلمجاع  (١)

جيـب علـى كـال الطرفـني أن مينعـا وأن يكفـــا علــى الفــور عــن كــل 
عمل، وال سيما أي عمل مسلح، قد ميس حبقوق الطرف اآلخـر فيمـا يتعلـق 
ــرتاع  بـأي حكـم قـد تصـدره احملكمـة يف القضيـة، أو قـد يزيـد مـن خطـورة ال

املعروض على احملكمة أو يطيل من أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء؛ 
باإلمجاع  (٢)

جيب على كال الطرفني أن يتخـذا علـى الفـور مجيـع التدابـري الالزمـة 
لالمتثـال جلميـع التزامامـا مبوجـب القـــانون الــدويل، وال ســيما االلتزامــات 
املعقودة مبوجب ميثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية ولقـرار 
جملــــس األمــــن التــــابع لألمــــــم املتحـــــدة ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، املـــــؤرخ ١٦ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
باإلمجاع  (٣)
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جيب على كال الطرفني أن يتخـذا علـى الفـور مجيـع التدابـري الالزمـة 
لكفالــة االحــترام التــام داخــل منطقــة الصــراع حلقــوق اإلنســان األساســـية 

وألحكام القانون اإلنساين املنطبقة�. 
وذيل القاضيان أودا وكوروما أمر احملكمة بإعالنني.  -٢٨٧

واختارت مجهورية الكونغو الدميقراطية السيد جـو فـريهوفن قاضيـا خاصـا واختـارت  -٢٨٨
أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 

وأودعت أوغندا مذكرا املضادة يف غضون أجل ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ احملـدد يف  -٢٨٩
أمر احملكمة املؤرخ ٢١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩. وتضمنت املذكرة طلبات مضادة. 

وبأمر مؤرخ ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، قضت احملكمة بـأن الطلبـني املضـادين  -٢٩٠
اللذين قدمتهما أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية �مقبوالن بصفتـهما تلـك [ويشـكالن] 
جزءا من الدعوى اجلارية�، غري أن الطلب الثالث غـري مقبـول. واعتبـارا هلـذه االسـتنتاجات، 
ارتأت احملكمة أن من الالزم أن تودع مجهورية  الكونغـو الدميقراطيـة مذكـرة جوابيـة وتـودع 
أوغندا مذكرة تعقيبية، ليتناوال طلبات الطرفني، وحددت تاريخ ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ أجـال 
إليـداع املذكـرة اجلوابيـة وتـاريخ ٢٩ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٢ أجــال إليــداع املذكــرة 
التعقيبية. وحرصا على املساواة بني الطرفني كذلك، احتفظت احملكمة حبق مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية يف تقدمي آرائها خطيا مرة ثانية بشأن الطلبات املضادة ألوغندا، يف مذكرة إضافيـة 
تكون موضوع أمر الحق. وذيل القاضي اخلاص األمر بإعالن. وأودعـت املذكـرة اجلوابيـة يف 

غضون األجل احملدد. 
ــــا ضــــد  تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليـــها (كرواتي -١٨

يوغوسالفيا) 
ـــم احملكمــة طلبــا ترفــع  يف ٢ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت مجهوريـة كرواتيـا لـدى قل -٢٩١
مبوجبـه دعـوى ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة �بسـبب انتـهاكات التفاقيـة منـــع جرميــة 
ـــت أــا ارتكبــت يف الفــترة مــا بــني عــامي ١٩٩١  اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها�، زعم

و ١٩٩٥. 
وادعت كرواتيا يف طلبها أن  -٢٩٢

�[يوغوسـالفيا]، بإخضـاع نشـاط قواـا املسـلحة وأفـــراد خمابراــا وخمتلــف 
مفارزهـا شـبه العسـكرية علـى أراضـي� كرواتيـا إلشـرافها املباشـر يف منطقـة كنــني 
ـــة ودملاتيــا، مســؤولة عــن �التطــهري العرقــي� للمواطنــني  وسـلوفينيا الشـرقية والغربي
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الكرواتيـني يف هـذه املنــاطق � ومطالبــة بتقــدمي تعويــض عــن الضــرر النــاجم عــن 
ذلك�. 

وقالت كرواتيا إن   -٢٩٣
�[يوغوسالفيا]، من خالل توجيهها وتشجيعها وحثها املواطنـني الكرواتيـني 
ذوي األصول الصربية يف منطقة كنني على اجلالء عـن املنطقـة يف عـام ١٩٩٥، أثنـاء 
إعادة كرواتيا بسط سـلطتها احلكوميـة الشـرعية � اخنرطـت باإلضافـة إىل ذلـك يف 

مسلك كان مبثابة جولة ثانية من �التطهري العرقي�. 
ـــادة  وأشـار الطلـب إىل الفقـرة ١ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، وامل -٢٩٤

التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية كأساس الختصاص احملكمة. 
وطلبت كرواتيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن:  -٢٩٥

أن مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة انتـهكت التزاماـــا القانونيــة إزاء  �(أ)
ــة  شـعب ومجهوريـة كرواتيـا مبوجـب املـادة األوىل، والثانيـة (أ)، والثانيـة (ب)، والثاني
(ج) والثانيـة (د) والثالثـة (أ) والثالثـة (ب)، والثالثـــة (ج) والثالثـــة (د) والثالثــة (هـــ) 

والرابعـة واخلامسة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية�؛ 
أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ملزمة بأن تدفع جلمهورية كرواتيا  �(ب)
حبكـم حقـها وبوصفـها الوطـن األم ملواطنيـها، تعويضـات عـــن األضــرار الــيت حلقــت 
باألشخاص واملمتلكات، فضال عما حلق باقتصاد كرواتيا وبيئتها بسبب االنتـهاكات 
اآلنفـة الذكـر للقـــانون الــدويل بــالقدر الــذي ســتحدده احملكمــة، وحتتفــظ مجهوريــة 
كرواتيا باحلق يف أن تقدم للمحكمة يف وقت مقبل تقييما دقيقا لألضرار اليت تسـببت 

فيها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية�. 
وبـــأمر مـــؤرخ ١٤ أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٩٩، حـــددت احملكمـــة الـــــيت انعقــــدت يف  -٢٩٦
١٣ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٩ تــاريخ ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٠ أجــال إليــداع مذكــرة كرواتيــا 
وتـاريخ ١٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ أجـال إليـداع مذكـــرة يوغوســالفيا املضــادة،  واضعــة يف 

االعتبار اتفاق األطراف الذي ُأعلن عنه يف اجتماع بني الرئيس ووكالء الطرفني. 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس ٢٠٠٠ (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـــة لعــام ٢٠٠٠،  -٢٩٧
الصفحـة ٣ مـن النـــص االنكلــيزي)، مــدد رئيــس احملكمــة األجــل الســابق اإلشــارة إليــه إىل 
١٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠ بالنسـبة للمذكـرة و ١٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ بالنسـبة للمذكــرة 

املضادة، وذلك  بناء على طلب من كرواتيا ومراعاة لآلراء اليت أعربت عنها يوغوسالفيا. 
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وبـأمر مـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠، مــددت احملكمــة األجــل مــرة أخــرى إىل  -٢٩٨
١٤ آذار/مــارس ٢٠٠١ بالنســبة ملذكــرة كرواتيــا وإىل ١٦ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ بالنســـبة 
ملذكرة يوغوسالفيا املضادة، وذلك بناء على طلب كرواتيا ومراعاة لـآلراء الـيت أعربـت عنـها 

يوغوسالفيا. 
واختارت كرواتيا السيد بوديسالف بوكاس قاضيا خاصا.  -٢٩٩

احلدود البحرية بني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب (نيكــاراغوا ضــد  -١٩
هندوراس) 

يف ٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، أودعـت مجهوريـة نيكـاراغوا لـدى قلـم احملكمـة  -٣٠٠
طلبا بإقامة دعوى ضد مجهورية هندوراس فيما يتعلق بالرتاع اخلاص بتحديـد املنـاطق البحريـة 

التابعة لكل من الدولتني يف البحر الكارييب. 
وذكرت نيكاراغوا يف طلبها، يف مجلة أمور، أا على مدى عقـود �متسـكت مبوقـف  -٣٠١
مفـاده أن حدودهـا البحريـة مـع هنـدوراس يف البحـر الكـارييب مل حتـدد�، بينمـــا متثــل موقــف 

هندوراس يف أنه 
�يوجد يف الواقع خط حدود ميتد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـرض 
مـن النقطـة احملـددة  علـى مصـب ـر كوكـو يف [قـرار التحكيـم املـــؤرخ ٢٣ كــانون 
األول/ ديسمرب ١٩٠٦ الصادر من ملك إســبانيا بشـأن احلـدود الربيـة بـني نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت حمكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ تشــرين الثــاين/نوفمــرب 

١٩٦٠ أنه سار وملزم]�. 
ووفقـا ملـــا ذكرتــه نيكــاراغوا، �فــإن املوقــف الــذي اختذتــه هنــدوراس ... أدى إىل  -٣٠٢
مواجـهات متكـررة وعمليـات متبادلـة الحتجـاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقـــة احلــدود 

بصفة عامة�. وذكرت نيكاراغوا كذلك أن �املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت�. 
وطلبـت نيكـاراغوا كذلـك إىل احملكمـة �أن حتـــدد مســار اخلــط احلــدودي البحــري  -٣٠٣
الوحيـد بـني منـاطق البحـر اإلقليمـي، واجلـرف القـاري، واملنطقـة االقتصاديـة اخلالصـــة التابعــة 
لنيكـاراغوا وهنـدوراس علـى التـوايل، وفقـــا ملبــادئ العدالــة والظــروف اخلاصــة الــيت يعــترف 
القانون الدويل يف عموميته بأا تنطبق على مثل هذا الترسيم خلط احلدود البحري الوحيد�. 
ـــادة احلاديــة والثالثــني مــن  وكقـاعدة الختصـاص احملكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا بامل -٣٠٤
املعـاهدة األمريكيـة للتسـوية السـلمية (واملعروفـة رمسيـا باســـم �ميثــاق بوغوتــا�)، املوقعــة يف 
٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٤٨، والـيت تعتـرب كـل مـن نيكـاراغوا وهنـدوراس طرفـا فيـها، وكذلــك 
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اإلعالنـات الصـادرة مبوجـب الفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، والــيت 
قبلت كل من الدولتني مبوجبها الوالية اإلجبارية للمحكمة. 

وبأمر صادر يف ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ (تقارير حمكمة العـدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠،  -٣٠٥
الصفحـة ٦ مـن النـص اإلنكلـيزي)، حـــددت احملكمــة تــاريخ ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠١ أجــال 
إليداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ إليداع مذكرة هنـدوراس املضـادة، 

واضعة يف االعتبار اتفاق الطرفني. 
وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكومة كولومبيا، بناء على طلبها.  -٣٠٦

وبـأمر مـؤرخ ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أذنـت احملكمـة لنيكـــارغوا بتقــدمي مذكــرة  -٣٠٧
جوابيـة وهلنـدوراس بتقـدمي مذكـرة تعقيبيـة وحـددت اآلجـال التاليـة لتقـــدمي هــذه املذكــرات: 
١٣ كـانون الثـــاين/ينــاير ٢٠٠٣ للمذكــرة اجلوابيــة، و١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٣ للمذكــرة 

التعقيبية. واحتفظ باإلجراءات الالحقة الختاذ قرار بشأا فيما بعد. 
األمر بالقبض املؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ( مجهورية الكونغــو الدميقراطيــة  � ٢٠

ضد بلجيكا) 
يف ١٧ تشرين األول/ أكتوبر ٢٠٠٠، قدمت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة طلبـا إىل  �٣٠٨
قلـم احملكمـة لرفـــع دعــوى ضــد بلجيكــا بشــأن أمــر دويل بــالقبض أصــدره يف ١١ نيســان/ 
ــة  أبريـل ٢٠٠٠ قـاضي حتقيـق بلجيكـي ضـد السـيد يروديـا عبـد اهللا ندومباسـي وزيـر اخلارجي
بالنيابة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مطالبا باحتجازه مث ترحيلـه إىل بلجيكـا ملـا زعـم عـن 
ـــدويل�. وأحيــل األمــر الــدويل  ارتكابـه جرائـم متثـل �انتـهاكات خطـرية للقـانون اإلنسـاين ال
بالقبض إىل مجيع الدول، ومن بينها مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، الـيت تسـلمته يف ١٢ متـوز/ 

يوليه ٢٠٠٠.  
ويف الطلب، تشري مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل أن األمـر بـالقبض الـذي أصـدره  �٣٠٩
السيد فاندرمريش، قاضي التحقيقات يف حمكمة بروكسـل االبتدائيـة، يصـف الوقـائع املزعومـة 
ـــدويل املرتكبــة بــالفعل، أو االمتنــاع، ضــد األشــخاص احملميــني، أو  بأـا �جرائـم القـانون ال
ــــــات جنيـــــف املؤرخـــــة ١٢ أب/أغســـــطس ١٩٤٩  املمتلكــــات احملميــــة، مبوجــــب اتفاقي
والربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين لتلك االتفاقيات، جرائـم ضـد اإلنسـانية�. وتستشـهد 
لدعـم هـذا الطلـب بأحكـام مـا يزعــم أنــه القــانون البلجيكــي الواجــب التطبيــق املــؤرخ ١٦ 
حزيـران/ يونيـه ١٩٩٣ بصيغتـه املعدلـة بالقـــانون املــؤرخ ١٠ شــباط/ فــرباير ١٩٩٩ املتعلــق 
مبعاقبة االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل. وتشري مجهورية الكونغو الدميقراطيـة إىل 
أنـه تبعـا لبنـود األمـر بـالقبض، يؤكـد قـاضي التحقيـق اختصاصـه للنظـر يف الوقـائع الـــيت ُزعــم 
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ارتكاا يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية على يد أحد مواطين تلك الدولـة، دون زعـم 
بأن ضحاياها من مواطين بلجيكا أو أن الوقـائع متثـل انتـهاكا ألمـن أو كرامـة مملكـة بلجيكـا. 
وتالحظ أيضا أن املادة ٥ من القانون البلجيكي املشار إليه آنفـا تقـول �ان احلصانـة املكفولـة 
مبوجب الصفة الرمسية للشخص ال حتول دون تطبيق القــانون� وأن املـادة ٧ مـن القـانون ذاتـه 
تقرر وجوب تطبيق القانون على اجلميع واالختصاص الدويل للمحاكم البلجيكية فيمـا يتصـل 
�باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل� وهو اختصـاص غـري مرهـون بوجـود املتـهم 

يف أراضي بلجيكا.  
وترى مجهورية الكونغو الدميقراطية أن املادة ٧ من القانون البلجيكي واألمر بـالقبض  �٣١٠
الصادر بناء على هــذه املـادة ميثـالن �انتـهاكا للمبـدأ الـذي ال جيـوز مبوجبـه لدولـة مـا ممارسـة 
سلطتها يف أراضي دولة أخري ومبدأ املساواة يف السيادة بـني مجيـع الـدول األعضـاء يف األمـم 
املتحدة�، على النحو املعلن يف الفقرة ١ من املـادة ٢ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. وتـرى أيضـا 
أن املـادة ٥ واألمـــر بــالقبض يناقضــان القــانون الــدويل حيــث أمــا ينتقصــان مــن احلصانــة 
الدبلوماسية لوزير خارجية دولة ذات سيادة �استنادا إىل الفقرة ٢ مـن املـادة ٤١ مـن اتفاقيـة 

فيينا للعالقات الدبلوماسية املؤرخة ١٨ نيسان/ أبريل �١٩٦١. 
وتبعا لذلك، تطلب مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة أن تعلن أنـه يتعـني علـى  �٣١١

بلجيكا أن تلغي األمر الدويل بالقبض الصادر ضد السيد عبد اهللا يروديا ندومباسي. 
وكأساس الختصاص احملكمة، تستظهر مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بـأن �بلجيكـا  �٣١٢
ــــو  تقبــل اختصــاص احملكمــة، وأن هــذا الطلــب يعــين، حســب اللــزوم، أن مجهوريــة الكونغ

الدميقراطية تقبل اختصاص احملكمة�. 
وقدمـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا أيضـــا لإلشــارة بتدبــري حتفظــي يلتمــس  �٣١٣
�سـحب األمـر بـالقبض علـى الفـور�. وتـرى مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة أن �الشــرطني 
الضروريني لإلشارة بتدبري حتفظي يف إطار اختصاص احملكمة مها، األمهية امللحة ووجود ضـرر 
ال سبيل إىل رفعه، ومها قائمـان بوضـوح يف هـذه احلالـة�. وتؤكـد، يف مجلـة أمـور، أن األمـر 
الدويل بالقبض موضع الرتاع مينع بالفعل الوزير [مجهورية الكونغو الدميقراطيـة] مـن أن يغـادر 

الدولة إىل دولة أخرى حيث تقتضي ذلك واجباته، وبالتايل مينعه من أداء واجباته. 
وعقـدت جلسـات بشـأن الطلـب املقـدم مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة لإلشــارة  �٣١٤

بتدابري حتفظية يف الفترة من ٢٠ إىل ٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. 
٣١٥ �وأثنـاء جلسـات االسـتماع، أعلنـت مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة، يف مجلــة أمــور، 

ما يلي: 
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�تطلب مجهورية الكونغو الدميقراطية من احملكمة أن تصدر أمـرا إىل بلجيكـا 
باالمتثـال للقـانون الـدويل؛ وأن تتوقـف وتكـف عـن أي تصـرف مـن شـأنه أن يفـــاقم 
الـرتاع القـائم مـع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ وأن تنقـض، علـى وجـــه التحديــد، 

األمر الدويل بالقبض الصادر ضد الوزير يروديا�. 
وقدمت بلجيكا من جانبها االلتماسات التالية:  �٣١٦

�تلتمـس مملكـــة بلجيكــا مــن احملكمــة أن تتفضــل وترفــض الطلــب املتعلــق 
باإلشارة بتدابري حتفظيـة املقـدم مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف القضيـة املتعلقـة 
باألمر بالقبض املؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ( مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ضـد 
بلجيكا) وأال تشري بالتدابري التحفظية اليت تعـد موضـوع الطلـب املقـدم مـن مجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية. 
وتلتمس مملكة بلجيكا من احملكمة أن تتفضل وتشطب مـن قائمتـها الدعـوى 
املتعلقــة بــاألمر بــالقبض املــــؤرخ ١١ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠ ( مجهوريـــة الكونغـــو 
الدميقراطية ضد بلجيكـا) الـيت رفعتـها مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد بلجيكـا يف 

الطلب املؤرخ ١٧ تشرين األول/ أكتوبر �٢٠٠٠. 
٣١٧ � ويف جلسـة عامـة معقـــودة يف ٨ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠، أصــدرت احملكمــة 
أمرا بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية، رفضـت فيـه باإلمجـاع طلـب مملكـة بلجيكـا بشـطب 
الدعوى من القائمة،  وقضت، بأغلبيـة ١٥ صوتـا مقـابل صوتـني، بـأن الظـروف، كمـا تبـدو 
للمحكمة، ال تقتضي ممارسة السلطة املخولة مبوجب املادة ٤١ من النظام األساسـي باإلشـارة 

بتدابري حتفظية. 
وذيــل القاضيــان أودا وراجنيفــا أمــر احملكمــة بــإعالنني؛ وذيلــه القاضيـــــان كورومـــا  �٣١٨
وبارا - أرانغورين برأيني مستقلني؛ وذيله القاضي ريزيك والقاضي اخلاص بوال - بوال بـآراء 

خمالفة؛ وذيله القاضي اخلاص فان دن وانغايرت بإعالن. 
وبــأمر مــؤرخ ١٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، حــدد رئيــس احملكمــة، تـــارخيي  �٣١٩
١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١ و٣١ أيـار/ مـايو ٢٠٠١ أجلـني لتقـــدمي مذكــرة مجهوريــة الكونغــو 

الدميقراطية واملذكرة املضادة من بلجيكا على التوايل، آخذا يف احلسبان اتفاق الطرفني.  
وبأمر مؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠١، مددت احملكمة األجلـني إىل ١٧ نيسـان/أبريـل  �٣٢٠
٢٠٠١ و ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١ على التوايل، تلبية لطلب مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 

ومع مراعاة األسباب املقدمة منها ومبوافقة الطرفني. 
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وبأمر مؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١، مدد رئيـس احملكمـة األجلـني ملـدة أخـرى إىل  �٣٢١
١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ بالنسـبة ملذكـرة مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة و ١٧ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠١ بالنسـبة للمذكـرة املضـادة البلجيكيـة، ، وذلـك تلبيـــة لطلــب مــن مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيـة ومراعـاة لألســـباب املقدمــة منــها ومبوافقــة الطرفــني. وقُدمــت مذكــرة مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية يف حدود األجل املمدد.  
وبـأمر مـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، رفضـت احملكمـة طلبـا مقدمـا مـن بلجيكــا  �٣٢٢
تلتمس فيه استثناء  على اإلجراء املتفق عليه يف القضية ومددت األجل إىل ٢٨ أيلـول/سـبتمرب 
ـــرتاع.  ٢٠٠١ إليـداع املذكـرة املضـادة الـيت تتنـاول مسـأليت االختصـاص واملقبوليـة وجوهـر ال
وحددت كذلك يوم ١٥ تشرين األول/أكتوبر موعدا لبـدء اجللسـات. وقـد أودعـت بلجيكـا 

املذكرة املضادة يف غضون األجل احملدد. 
وعقدت من ١٥ إىل ١٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١ جلسات عامـة لالسـتماع إىل  -٣٢٣

املرافعات الشفوية للطرفني. 
ويف ختام تلك اجللسات، طلبـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل احملكمـة أن تقـرر  -٣٢٤

وتعلن: 
ـــيد عبــد اهللا يريوديــا  أن بلجيكـا بإصدارهـا لألمـر بـالقبض علـى الس - ١�
ندومباسي يف ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، ارتكبت انتـهاكا يف حـق مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيـة لقـاعدة مـن قواعـد القـانون الـدويل العـريف بشـأن حرمـــة وزراء اخلارجيــة 
ـــهم املطلقــة مــن اإلجــراءات اجلنائيــة؛ وأــا بفعلــها ذاك  املتقلديـن ملنصـام وحصانت

انتهكت مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول؛ 
أن استنتاج احملكمة الصريح لعدم مشروعية ذلـك العمـل يعـد شـكال  - ٢
مالئمـا مـن أشـكال الترضيـة الـيت جتـرب الضـــرر املعنــوي الالحــق جبمهوريــة الكونغــو 

الدميقراطية؛ 
أن انتهاكات القانون الدويل اليت تنـم عنـها املسـألة والتعميـم الـدويل  - ٣
لألمـر بـالقبض املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ متنـع الـدول، مبـا فيـها بلجيكـا، مــن 

تنفيذ ذلك األمر؛ 
أن بلجيكـا مطالبـة بسـحب وإلغـاء األمـر املـؤرخ ١١ نيســان/أبريــل  - ٤
٢٠٠٠ وإبـالغ السـلطات األجنبيـة الـيت عمـم عليـها األمـر بـأن بلجيكـا تتخلـى عـــن 
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طلبــها الرامــي إىل التمــاس تعــاون تلــك الســلطات يف تنفيــذ األمــر غــــري املشـــروع 
بالقبض�. 

وكانت االلتماسات اخلتامية لبلجيكا كالتايل:  -٣٢٥
�لألسباب الواردة يف مذكرة بلجيكــا املضـادة ومالحظاـا الشـفوية، تطلـب 
بلجيكا إىل احملكمة، أن تقرر وتعلن، متهيدا، أال اختصاص للمحكمة يف هـذه القضيـة 

و/أو أن طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا غري مقبول. 
وإذا استنتجت احملكمة، خالفا ملالحظـات بلجيكـا بشـأن اختصـاص احملكمـة 
ومقبوليـة الطلـب، أن هلـا اختصاصـــا يف هــذه القضيــة وأن طلــب مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيـة مقبـول، فـإن بلجيكـا تطلـب إىل احملكمـة أن ترفـض التماســـات مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية بشأن موضوع الدعوى وأن ترفض الطلب�. 
ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، أصـدرت احملكمـــة حكمــها،  -٣٢٦

الذي تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١) (أ)

ترفـض اعتراضـات مملكـة بلجيكـا املتعلقـة باالختصـاص وانعـدام أوجـه إقامــة 
الدعوى واملقبولية؛ 

املؤيـدون: الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـــس شــي؛ القضــاة راجنيفــا وهــريتزيغ، 
وفاليشــاور وكورومــا ووفريشــتني وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــــانس وريزيـــك 

واخلصاونة وبويرغنتال؛ والقاضيان اخلاصان بوال-بوال، وفان دن وانغايرت؛ 
املعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (ب)
تقضـي بـأن هلـا اختصاصـا للنظـر يف الطلـب الـذي قدمتـه مجهوريـــة الكونغــو 

الدميقراطية يف ١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 
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املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة راجنيفـا وهـريتزيغ، وفاليشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتني وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميـانس وريزيـك واخلصاونـة وبويرغنت

والقاضيان اخلاصان بوال-بوال، وفان دن وانغايرت؛ 
املعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (ج)
تقضي بأن طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية ال يفتقر إىل موضوع وبالتـايل 

فإن مثة أوجها إلقامة الدعوى؛ 
املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة راجنيفـا وهـريتزيغ، وفاليشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتني وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميـانس وريزيـك واخلصاونـة وبويرغنت

والقاضيان اخلاصان بوال-بوال، وفان دن وانغايرت؛ 
املعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (د)
تقضي أن طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية مقبول؛ 

املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة راجنيفـا وهـريتزيغ، وفاليشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتني وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميـانس وريزيـك واخلصاونـة وبويرغنت

والقاضيان اخلاصان بوال-بوال، وفان دن وانغايرت؛ 
املعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  (٢)
تقضي بأن إصـدار األمـر بـالقبض املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ يف حـق 
ـــتزام  الســيد عبــد اهللا يريوديــا ندومباســي، وتعميمــه دوليــا، يشــكالن انتــهاكني لالل
ـــن حيــث كومــا ال  القـانوين ململكـة بلجيكـا جتـاه مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، م
حيترمـان احلصانـة مـن الواليـة القضائيـة اجلنائيـة واحلرمـة اللتـني  يتمتـــع مــا مبوجــب 

القانون الدويل وزير خارجية مجهورية الكونغو الدميقراطية املتقلد ملنصبه؛  
املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة راجنيفـا وهـريتزيغ، وفاليشـاور 
وكورومـا ووفريشـتني وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميـانس وريزيـك  وبويرغنتـال؛ والقـــاضي 

اخلاص بوال-بوال؛ 
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املعارضون: القاضيان أودا واخلصاونة والقاضي اخلاص فان دن وانغايرت؛ 
بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات،  (٣)

تقضي بأنه جيب على مملكة بلجيكا أن تلغـي، بطريقـة مـن اختيارهـا،  األمـر 
ـــم عليــها  بـالقبض الصـادر يف ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ وأن تبلـغ السـلطات الـيت عم

ذلك األمر بذلك. 
املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئـيس شـي؛ القضـاة راجنيفـا وهـريتزيغ، وفاليشـاور 

وكوروما ووفريشتني  وبارا أرانغورين  وريزيك ؛ والقاضي اخلاص بوال-بوال؛ 
املعارضون: القضاة أودا وهيغرت وكوميانس واخلصاونـة وبويرغنتـال والقـاضي اخلـاص 

فان دن وانغايرت�. 
وذيل الرئيس غيوم حكـم احملكمـة بـرأي مسـتقل؛ وذيلـه القـاضي أودا بـرأي خمـالف؛  -٣٢٧
ـــا بــإعالن؛ والقــاضي كورومــا بــرأي مســتقل؛ والقضــاة هيغــرت وكوميــانس  والقـاضي راجنيف
وبويرغنتال برأي مستقل مشترك؛ والقاضي ريزيك برأي مسـتقل؛ والقـاضي اخلصاونـة بـرأي 
خمالف؛ والقاضي اخلاص بوال-بوال برأي مستقل؛ والقاضي اخلـاص فـان دن وانغـايرت بـرأي 

خمالف. 
طلب إعادة النظر يف احلكم املــؤرخ ١١ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ يف القضيــة املتعلقــة  � ٢١
بتطبيق اتفاقية منع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها ( البوســنة واهلرســك 

ضد يوغوسالفيا) الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك) 
يف ٢٤ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠١، قدمـت مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة طلبـا إىل قلـــم  �٣٢٨
احملكمة طلبت فيه إعادة النظر يف احلكم الذي أصدرتـه احملكمـة يف ١١ متـوز/يوليـه ١٩٩٦ يف 
القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (البوسـنة واهلرسـك 

ضد يوغوسالفيا) الدفوع االبتدائية. 
ويف ذلك احلكم (انظر أعاله، الفقـرة ١٨٢) رفضـت احملكمـة الدفـوع االبتدائيـة الـيت  �٣٢٩
أثارـا يوغوسـالفيا ووجـدت أـا هلـا اختصاصـا فيمـا يتصـل بـالنظر يف الدعـوى علـى أســـاس 
املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ورفضـت األسـس األخـرى 
لالختصاص اليت احتجت ـا البوسـنة واهلرسـك. ووجـدت احملكمـة كذلـك أن الطلـب الـذي 

تقدمت ا البوسنة واهلرسك مقبول.  
وتؤكد يوغوسالفيا أن إعادة النظر يف احلكم الزمـة اآلن بعـد أن أصبـح مـن الواضـح  �٣٣٠
ـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ (التــاريخ الـــذي قبلــت فيــه  أن يوغوسـالفيا مل تواصـل قبـل ١ تشـرين الث
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كعضـو جديـد يف األمـم املتحـدة) التمتـع بالشـخصية القانونيـة والسياســـية الدوليــة جلمهوريــة 
يوغوسالفيا االحتادية االشـتراكية، ومل تكـن عضـوا يف األمـم املتحـدة ومل تكـن دولـة طرفـا يف 
النظام األساسي للمحكمة ومل تكن دولة طرفا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية (املفتوحة فقـط أمـام 
الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة أو الـدول غـري األعضـاء الـيت وجـهت إليـها اجلمعيـة العامـــة 

الدعوة للتوقيع عليها أو االنضمام إليها). 
ــــن النظـــام  وتســتند يوغوســالفيا يف طلبــها إعــادة النظــر يف احلكــم إىل املــادة ٦١ م �٣٣١

األساسي للمحكمة، اليت تنص يف الفقرة األوىل منها على أنه  
�ال يقبل التماس إعادة النظر يف احلكم، إال بسبب تكشـف واقعـة حامسـة يف 
الدعـوى كـان جيهلـها عنـد صـدور احلكـم كـل مـن احملكمـة والطـرف الـــذي يلتمــس 
إعـادة النظـر، علـى أال يكـون جـهل الطـرف املذكـور ـذه الواقعـة ناشـئا عـــن إمهــال 

منه�.  
وتعلـن يوغوسـالفيا أن قبوهلـا عضـوا جديـدا يف األمـــم املتحــدة يف ١ تشــرين الثــاين/  �٣٣٢
نوفمــرب ٢٠٠٠ يشــــكل �واقعـــة جديـــدة�، �كـــانت جمهولـــة جبـــالء لكـــل مـــن احملكمـــة 
و [يوغوسالفيا] وقت صدور احلكم يف عـام �١٩٩٦. وتضيـف أنـه �حيـث أن العضويـة يف 
األمـم املتحـدة املقترنـة بـالتمتع مبركـز الطـــرف يف النظــام األساســي [للمحكمــة] ويف اتفاقيــة 
اإلبادة اجلماعية متثل األساس الوحيد الذي يفترض أو ميكن أن يفترض مبقتضـاه أن اختصـاص 
احملكمة يشمل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، فمـن الواضـح أن انتفـاء هـذا االفـتراض يتسـم 

بطابع جيعل منه عامال حامسا�.  
وتؤكد يوغوسالفيا أنه ال يوجـد، بـل وال ميكـن أن يوجـد، أسـاس بديـل الختصـاص  �٣٣٣
احملكمـة يف هـذه الدعـوى. وتالحـظ يوغوسـالفيا كذلـك أـا وإن كـانت قـد قدمـــت إشــعارا 
لألمني العام لألمم املتحـدة يف ٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ تطلـب فيـه االنضمـام إىل اتفاقيـة اإلبـادة 
اجلماعيـة، فـإن هـذا الصـك يتضمـن حتفظـا علـى املـادة التاسـعة. وعـــالوة علــى ذلــك، وتبعــا 
ليوغوسالفيا، �فإن االنضمام ليس له أثر رجعي. وحىت لو كان له [أثر رجعي] فـال ميكـن أن 
يشـمل شـرط التحكيـم الـوارد يف املـادة التاســـعة مــن اتفاقيــة اإلبــادة اجلماعيــة ألن مجهوريــة 
ـــة مل تقبــل علــى اإلطــالق املــادة التاســعة ومل يشــمل انضمــام مجهوريــة  يوغوسـالفيا االحتادي

يوغوسالفيا االحتادية [إىل االتفاقية] املادة التاسعة�.  
لكل هذه األسباب، طلبت يوغوسالفيا مـن احملكمـة أن تعلـن وجـود �واقعـة جديـدة  -٣٣٤
هلا طابع يؤدى إىل فتح باب إعادة النظر يف الدعـوى مبوجـب املـادة ٦١ مـن النظـام األساسـي 
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للمحكمة�. وطلبت كذلك إىل احملكمة �وقف مواصلة السري يف النظـر يف الدعـوى إىل حـني 
صدور قرار بشأن هذا الطلب�. 

وأتيحت حلكومة كرواتيا نسخ من املذكرات بناء على طلبها.  -٣٣٥
ويف ٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، ويف غضون األجل الذي حدده رئيس احملكمـة  -٣٣٦
ـــة طلــب  يف اجتمـاع مـع ممثلـي الطرفـني، أودعـت البوسـنة واهلرسـك مالحظاـا بشـأن مقبولي

يوغوسالفيا، وفقا للفقرة ٢ من املادة ٩٩ من الئحة احملكمة. 
ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد أملانيا)  � ٢٢

يف ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، قدمـت ليختنشـتاين طلبـا إىل قلـم احملكمـة لرفـع دعــوى  �٣٣٧
ضد أملانيا بشأن �القرارات اليت اختذا أملانيا � باعتبار ممتلكات معينة خاصـة مبواطنـني مـن 
ليختنشـتاين أمـواال أملانيـة � واالسـتيالء عليـها ألغـــراض اجلــرب أو التعويــض املــترتبني علــى 

احلرب العاملية الثانية � دون كفالة أي تعويض�. 
ويف الطلـب، ادعـت ليختنشـتاين حـدوث الوقـائع التاليـــة. يف عــام ١٩٤٥، اســتولت  -٣٣٨
تشيكوسلوفاكيا � البلد احلليف واحملارب ضد أملانيا أثناء احلــرب العامليـة الثانيـة - عـن طريـق 
جمموعة من املراسيم (مراسيم بينيز) على ممتلكات أملانية وهنغاريـة واقعـة يف إقليمـها. وطبقـت 
تشيكوسـلوفاكيا هـذه املراسـيم، علـى مواطـين أملانيـا وهنغاريـا، وأيضـا علـى أشـخاص آخريــن 
بدعــوى انتمائــهم إىل أصــول أو أعــراق أملانيــة وهنغاريــة. وهلــذا الغــرض عــــاملت مواطـــين 
ليختنشـتاين كمواطنـني أملـانيني. ومل جيـر علـى اإلطـالق إعـادة ممتلكـات مواطـــين ليختنشــتاين 
هؤالء، اليت مت االستيالء عليها مبوجب هـذه املراسـيم (ممتلكـات ليختنشـتاين)، إىل مالكيـها أو 
تقدمي أو دفع تعويض عنها. وظل تطبيق مراسيم بينيز على ممتلكات ليختنشتاين مسألة مل يتـم 
التوصل إىل حل هلا بني ليختنشتاين وتشيكوسلوفاكيا وذلك إىل أن مت حـل تشيكوسـلوفاكيا، 
وال تـزال متثـل مسـألة تنتظـر حـال بـني ليختنشـتاين واجلمهوريـة التشـيكية، الـيت تقـــع األغلبيــة 

العظمى من ممتلكات ليختنشتاين يف إقليمها. 
وتشـري ليختنشـتاين أيضـا إىل اتفاقيـة تسـوية املسـائل الناشـئة عـن احلـــرب واالحتــالل  -٣٣٩
ـــوية�). وجــاء يف الطلــب أن أملانيــا  املوقعـة يف بـون يف ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٥٢ (�اتفاقيـة التس
وافقت مبوجب الفقرة ١ من املادة ٣ من هذه االتفاقية، يف مجلة أمور، على أـا �لـن تثـري يف 
املستقبل أي اعتراض على التدابري الـيت نفـذت، أو سـتنفذ، فيمـا يتصـل بـاألموال اخلارجيـة أو 
املمتلكات األخرى األملانية الـيت مت االسـتيالء عليـها لغـرض اجلـرب أو التعويـض أو نتيجـة حلالـة 
احلـرب�. ويدعـي الطلـب أن اتفاقيـة التسـوية ال ـم  إال مـا يعـرف باملمتلكـات األملانيــة، أي 
ممتلكات دولة أملانيا أو مواطنيها، وأنه مبوجب القانون الدويل، ونظرا حلياد ليختنشتاين وعـدم 
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وجود أية صلة بـني ليختنشـتاين وشـن أملانيـا للحـرب، فـال ميكـن اعتبـار أيـة ممتلكـات تـأثرت 
بتدابري اختذا أي دولة حليفة ممتلكات �مت االستيالء عليها لغرض اجلرب أو التعويـض املـترتبني 
على حالة احلرب�. وتؤكد ليختنشتاين أنه بعد إبرام اتفاقية التسوية، سـاد تفـاهم تبعـا لذلـك 
ـــة، وأن  بـني أملانيـا وبينـها علـى أن ممتلكـات ليختنشـتاين ال تنـدرج ضمـن نطـاق نظـام االتفاقي
أملانيـا تتبـع، كنتيجـة طبيعيـة، موقفـا يقضـي باعتبـار املمتلكـات اخلارجـة عـن نطـــاق االتفاقيــة 
ممتلكات قد مت االستيالء عليها بطريقة غري قانونية، وأن احملاكم األملانية غـري ممنوعـة مـن النظـر 

يف الطلبات املتعلقة ذه املمتلكات. 
وتدعي ليختنشتاين أن موقف مجهورية أملانيا االحتادية قد تغـري يف عـام ١٩٩٨ نتيجـة  �٣٤٠
لقـرار اختذتـه احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة يف ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٨. ويتعلـق القــرار 
بلوحة كانت بـني ممتلكـات ليختنشـتاين الـيت مت االسـتيالء عليـها يف عـام ١٩٤٥، وكـانت يف 
حـوزة مكـاتب اآلثـار التارخييــة يف برنــو باجلمهوريــة التشــيكية، وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة 
ـــوزة  للجمهوريـة التشـيكية. وقـد جلبـت إىل أملانيـا مـن أجـل معـرض، وأصبحـت بذلـك يف ح
بلديـة كولونيـا. وبنـاء علـى طلـب األمـــري احلــاكم، األمــري هــانز آدم، الــذي تصــرف بصفتــه 
الشـخصية، حجـزت اللوحـة إىل حـني قيـام احملـاكم األملانيـة بـالبت يف الطلـب. ولكـن الطلـــب 
فشل يف النهاية. ورأت احملكمة الدستورية االحتادية أن احملاكم األملانية مطالبة مبوجب املـادة ٣ 
من اتفاقية التسوية مبعاملة اللوحـة كممتلكـات أملانيـة مـن وجهـة نظـر االتفاقيـة. وتبعـا لذلـك 
أفرج عن اللوحة وأعيدت إىل اجلمهورية التشيكية. ويشري الطلـب املقـدم مـن ليختنشـتاين إىل 
أن قـرار احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة غـري قـابل للنقـض، وأن أملانيـا تعتـربه مسـألة مـن مســائل 

القانون الدويل وأنه ملزم هلا. 
ـــامل كــأموال  وأشــارت ليختنشـتاين إىل أـا احتجـت لـدى أملانيـا مـن أن األخـرية تع �٣٤١
أملانية ما ميلكه مواطنون من ليختنشتاين، مما يضـر ـؤالء املواطنـني ويضـر بليختنشـتاين ذاـا. 
وتعلن كذلك أن أملانيا رفضت هذا االحتجاج وأنه أصبـح مـن الواضـح يف مشـاورات الحقـة 
أن أملانيا تلتزم اآلن مبوقف مؤداه أن أصول ليختنشتاين ككل �قد مت االسـتيالء عليـها لغـرض 
اجلـرب أو التعويـض، أو نتيجـة حلالـة حـرب� وذلـك يف نطـاق معـىن االتفاقيـة، حـىت وإن كـــان 
ـــن  قـرار احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة ال يتعلـق إال بشـيء واحـد فقـط. وتبعـا للطلـب املقـدم م
ليختنشتاين، فإن أملانيا باختاذها هذا املوقـف تظـل ملتزمـة بقـرار أعلـى حمكمـة يف هـذا الشـأن؛ 
ولكنها يف الوقت نفسه تتجاهل وتقوض حقوق ليختنشتاين ومواطنيها فيما يتصل مبمتلكـات 

ليختنشتاين. وتدعي ليختنشتاين ما يلي:  
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أن أملانيا مبا اتبعته من سلوك فيمـا يتصـل مبمتلكـات ليختنشـتاين، يف  �(أ)
ومنذ عام ١٩٩٨، مل حتترم حقوق ليختنشتاين فيما يتصل بتلك املمتلكات؛ 

ـــها بتقــدمي تعويــض عــن اخلســائر الــيت تكبدــا  أن أملانيـا بعـدم قيام (ب)
ليختنشتاين و/أو مواطنوها، تكون قد خرقت قواعد القانون الدويل�. 

ـــك مــن احملكمــة �أن حتكــم وتعلــن أن أملانيــا تتحمــل  وتطلـب ليختنشـتاين تبعـا لذل �٣٤٢
مسـؤولية قانونيـة دوليـة وأـا ملزمـة بتقـدمي تعويـض مناسـب إىل ليختنشـتاين عمـا حلقـها مـــن 
ضرر وإجحاف�. وتطلب ليختنشتاين كذلـك �تقييـم وحتديـد طبيعـة ومقـدار التعويـض، يف 

حالة عدم توصل الطرفني إىل اتفاق، يف مرحلة مستقلة من اإلجراءات إذا اقتضى األمر�. 
وكأساس الختصاص احملكمة، تستند ليختنشتاين إىل املادة ١ مـن االتفاقيـة األوروبيـة  �٣٤٣

لتسوية املنازعات بالطرق السلمية، املوقعة يف ستراسبورغ يف ٢٩ نيسان/ أبريل ١٩٥٧. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، حـــددت احملكمــة تــاريخ ٢٨ آذار/مــارس  �٣٤٤
٢٠٠٢ أجال إليداع مذكرة ليختنشـتاين، وتـاريخ  ٢٧ كـانون األول/ديسـمرب أجـال إليـداع 

مذكرة أملانيا املضادة، واضعة يف االعتبار االتفاق الذي مت التوصل إليه بني الطرفني. 
ويف ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، أدلــت أملانيــا بدفــوع ابتدائيــة تتعلــق باالختصــاص  -٢٤٥
واملقبوليـة. فبمقتضـى الفقـرة ٥ مـن املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة، تعلـق اإلجــراءات املتعلقــة 
مبوضوع الدعوى إذا قدمت دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـني بالتـايل تنظيـم اإلجـراءات للنظـر يف تلـك 

الدفوع االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة.  
وبأمر مؤرخ ١٢ متوز/يوليه ٢٠٠٢، حدد رئيس احملكمة، بعد مراعـاة آراء الطرفـني،  -٢٤٦
تاريخ ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ أجال لتقدمي ليختنشتاين بيانـا خطيـا يوجـز مالحظاـا 

واستنتاجاا بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارا أملانيا. 
الرتاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)  - ٢٣

ــــامت نيكـــاراغوا دعـــوى ضـــد كولومبيـــا  يف ٦ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، أق -٣٤٧
فيما يتعلق برتاع حول �جمموعة من املسائل القانونية املترابطة العالقـة� بـني الدولتـني �بشـأن 

حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية�. 
ــــس  وادعــت نيكــاراغوا يف طلبــها، يف مجلــة أمــور، أن �جــزر أرخبيــل ســان أندري -٢٤٨
وبروفيدينسيا وجزرها املنخفضة تنتمي إىل جمموعة من اجلزر واجلزر املنخفضـة الـيت أصبحـت 
يف ١٨٢١ [تاريخ االستقالل عن إسبانيا] جزءا من احتاد دول أمريكا الوسطى املنشـأ حديثـا، 
وأنـه بعـــد حــل االحتــاد يف ١٨٣٨… أصبحــت جــزءا مــن إقليــم نيكــاراغوا ذي الســيادة�. 
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وارتـأت يف هـذا الصـــدد أن معــاهدة بارســيناس - إســغريا املؤرخــة ٢٤ آذار/مــارس ١٩٢٨ 
تفتقر إىل �الصحة القانونية وال ميكن بالتايل أن توفر أساسا حلق كولوميب علـى أرخبيـل سـان 

أندريس�. وأضافت أن املعاهدة يف مجيع األحوال �ليست… معاهدة لتعيني احلدود�. 
وأشارت نيكاراغوا إىل أن دستورها يؤكد منذ فترة مبكـرة تعـود إىل عـام ١٩٤٨ أن  -٣٤٩
اإلقليـم الوطـين يشـمل األرصفـة القاريـة يف احمليطـني األطلســـي واهلــادئ وأن مراســيم ١٩٥٨ 
توضح أن موارد اجلرف القاري تعود إليها. وعالوة على ذلك، أعلنـت يف ١٩٦٥عـن منطقـة 
ـــها  صيـد وطنيـة متتـد مسـافة ٢٠٠ ميـل حبـري. ومضـت نيكـاراغوا تقـول إن كولومبيـا مبطالبت
بالسـيادة علـى جـزر بروفيدينسـيا وسـان أندريـس واجلـزر املنخفضـة الـــيت تقــول إن �جممــوع 
مساحة أراضيها ٤٤ كيلومترا مربعا وجمموع طول سـاحلها يقـل عـن ٢٠ كيلومـترا، تطـالب 
ـــن اــال البحــري الــذي يعــود إىل  بالسـيادة علـى مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠ كيلومـتر مربـع م
ـــة لنيكــاراغوا يف البحــر  نيكـاراغوا�، وهـو مـا ميثـل �مـا يزيـد علـى نصـف� اـاالت البحري
ـــش شــعب نيكــاراغوا،  الكـارييب. وادعـت أن الوضـع احلـايل �يعـرض للخطـر جديـا سـبل عي
ـــدوا اعتمــادا كبــريا علــى املــوارد  وال سـيما سـكان السـاحل الكـارييب الذيـن اعتـادوا أن يعتم
الطبيعيـة للبحـر� والحظـت أن البحريـــة الكولومبيــة تعــترض ســبيل عــدد مــن ســفن الصيــد 
وحتتجزها �يف مناطق تقرب بسبعني ميال من ساحل نيكاراغوا�، على مسافة ٨٢ درجة مـن 

خط الطول. وقالت نيكاراغوا يف األخري إن املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت. 
وبناء عليه طلبت نيكاراغوا من احملكمة  -٣٥٠

�أن تقرر وتعلن: 
أوال، أن لنيكاراغوا السيادة على جزر بروفيدينسـيا، وسـان أندريـس وسـانتا 
كاتالينا وكل اجلزر واجلزر  املنخفضة التابعة هلا، وأا تشمل كذلك اجلزر املنخفضـة 

لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو (بقدر قابليتها للتملك)؛ 
ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن احلق املطالب بـه أعـاله، تطلـب مـن احملكمـة 
ـــة الوحيــد بــني منــاطق اجلــرف القــاري  كذلـك أن تقـرر مسـار خـط احلـدود البحري
واملنطقة االقتصادية اخلالصـة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا 
ـــه بأــا  ملبـادئ اإلنصـاف والظـروف ذات الصلـة الـيت يقـر القـانون الـدويل يف عموميت

تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد�. 
وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أا �حتتفظ حبق املطالبة بتعويـض عـن عنـاصر اإلثـراء  -٣٥١
بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنسيا، وكذلـك علـى اجلـزر 
املنخفضة واملساحات البحرية إىل خـط الطـول ٨٢، يف غيـاب حـق ملكيـة شـرعي. وذكـرت 
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نيكـاراغوا أـا حتتفـظ أيضـــا حبــق املطالبــة بــالتعويض عــن التدخــل يف أنشــطة ســفن الصيــد 
النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها�. 

وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملادة احلادية والثالثني مـن معـاهدة  -٣٥٢
الدول األمريكية للتسوية السلمية (املعروفة رمسيا مبيثـاق بوغوتـا) املوقعـة يف ٣٠ نيسـان/أبريـل 
١٩٤٨، اليت تعد كـل مـن نيكـاراغوا وكولومبيـا طرفـني فيـها. وأشـارت نيكـاراغوا أيضـا إىل 
اإلعالنني الصادرين مبوجب املادة ٣٦ من النظام األساسي للمحكمة، واللذين قبلت كـل مـن 

نيكاراغوا (١٩٢٩) وكولومبيا (١٩٣٧) مبوجبها الوالية اإلجبارية للمحكمة. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٦ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، حــددت احملكمــة، بعــد مراعــاة اآلراء الــيت  -٣٥٣
أعرب عنها الطرفني، تـارخيي ٢٨ نيسـان/أبريـل و ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ أجلـني إليـداع 
نيكـاراغوا ملذكرـا وكولومبيـا ملذكرـا املضـادة. واحتفـظ بـاإلجراءات الالحقـة الختـاذ قــرار 

بشأا فيما بعد. 
الرتاع احلدودي (بنن/النيجر)  -٢٤

يف ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أودعـت بنـن والنيجـر لـــدى قلــم احملكمــة رســالة مشــتركة  -٣٥٤
يشـعران فيـها احملكمـة باتفـاق خـاص وقعـاه يف ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ يف كوتونـو ودخـل 

حيز النفاذ يف ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ومبوجب املادة ١ من االتفاق اخلاص، اتفـق الطرفـان علـى عـرض نزاعـهما احلـدودي  -٣٥٥
على دائرة تشكلها احملكمة، عمال بـالفقرة ٢ مـن املـادة ٢٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، 

وسيختار كل منهما قاضيا خاصا. 
وتورد املادة ٢ من االتفاق اخلاص موضوع الرتاع على النحو التايل:  -٣٥٦

�إن املطلوب من احملكمة: 
أن حتدد مسار خط احلدود بـني مجهوريـة بنـن ومجهوريـة النيجـر يف  (أ)

قطاع ر النيجر؛ 
ــــة يف النـــهر  أن حتــدد الدولــة الــيت تعــود إليــها ملكيــة اجلــزر الواقع (ب)

املذكور، وال سيما جزيرة لييت؛ 
أن حتدد مسار خط احلدود بني الدولتني يف قطاع ر ميكرو�.  (ج)

ويف الفقـرة ١ مـن املـادة ٣، يطلـــب الطرفــان إىل احملكمــة، يف مجلــة أمــور، أن تــأذن  -٣٥٧
باملذكرات اخلطية التالية: 
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مذكرة يقدمها كل طرف من الطرفني يف أجل ال يتعدى تسـعة (٩)  �(أ)
أشهر من إصدار احملكمة لألمر الذي تشكل مبوجبه الدائرة؛ 

مذكـرة مضـادة يقدمـها كـل طـرف مـن الطرفـني يف أجـل ال يتعــدى  (ب)
تسعة (٩) أشهر من تاريخ تبادل املذكرتني؛ 

أي مذكرة خطية أخرى تأذن بتقدميها احملكمة أو تأمر به، بناء علـى  (ج)
طلب طرف من الطرفني�. 

وفيما يلي نص املادة ٧ من االتفاق اخلاص، املعنون �حكم الدائرة�:  -٣٥٨
يقبـل الطرفـان احلكـم الـذي تصـدره الدائـرة عمـال باالتفـاق اخلـــاص  - ١�

باعتباره حكما ائيا ملزما هلما. 
يكـون للطرفـني أجـل ١٨ شـهرا حيسـب مـن تـــاريخ صــدور احلكــم  - ٢

للشروع يف أعمال رسم احلدود. 
يف حالة تعذر تنفيذ احلكم، جيوز ألي طرف من الطرفني أن يعـرض  - ٣

األمر على احملكمة عمال باملادة ٦٠ من نظامها األساسي�. 
وأخريا تتضمن املادة ١٠ �تعهدا خاصا� نصه كالتايل:  -٣٥٩

�يف انتظـار صـــدور حكــم الدائــرة، يتعــهد الطرفــان حبفــظ الســلم واألمــن 
والسكينة بني شعيب الدولتني�. 

األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (طلب جديد: ٢٠٠٢)  - ٢٥
(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا) 

يف ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعـت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لـدى قلـم  -٣٦٠
احملكمة طلبا تقيم به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق مبا يلي: 

ــــانون الـــدويل  �االنتــهاك اجلســيم واخلطــري والفــادح حلقــوق اإلنســان والق
اإلنسـاين� النـاجم �عـن أعمـال العـدوان املســـلح الــذي ارتكبتــه روانــدا يف أراضــي 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة يف انتــهاك ســافر لســيادة [هــذه األخــرية] وســالمتها 

اإلقليمية، اللتني يضمنهما ميثاقا األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية�. 
وذكرت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكب �عدوانـا  -٣٦١
مسلحا� منذ آب/أغسطس ١٩٩٨ وإىل الوقت الراهن. واستنادا إليها، تسبب ذلك العـدوان 
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يف �مذحبـة بشـــرية واســعة النطــاق� يف كيفــو اجلنوبيــة، بــإقليم كاتانغــا واإلقليــم الشــرقي، 
و �اغتصـاب النسـاء واالعتـداء اجلنسـي عليـهن�، �واغتيـال الشـخصيات السياسـية ونشــطاء 
حقـوق اإلنسـان واختطافـهم�، �وإلقـاء القبـض واالحتجـاز التعســـفي، واملعاملــة الالإنســانية 
ـــهجي للمؤسســات العامــة واخلاصــة، وحجــز ممتلكــات املدنيــني�،  واملهينـة� و �النـهب املن
و �انتهاك حقوق اإلنسان على يـد اجلنـود الروانديـني الغـزاة وحلفائـهم �املتمرديـن� يف املـدن 

الرئيسية يف شرق �مجهورية الكونغو الدميقراطية�، �وتدمري حيوانات ونباتات� البلد. 
وبناء عليه، تطلب مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة:  -٣٦٢

�أن تقرر وتعلن: 
ــــاق األمـــم املتحـــدة  أن روانــدا قــد انتــهكت وال تــزال تنتــهك ميث (أ) 
(الفقرتان ٣ و ٤ من املادة ٢) بانتهاك حقوق اإلنسان اليت هي مقصـد تنشـده األمـم 
املتحـدة مـن خـالل حفـظ السـلم واألمـن الدوليـني كمـا تنتـهك املـــادتني ٣ و ٤ مــن 

ميثاق منظمة الوحدة األفريقية؛ 
أن رواندا انتهكت الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وكذا الصكـوك  (ب)
الرئيسية اليت حتمي حقوق اإلنسان، ومنها اتفاقية القضاء [على مجيع] أشكال التميـيز 
ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التميـيز العنصـري، واالتفاقيـة 
الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية 
ـــة عليــها املؤرخــة ٩ كــانون  أو املهينـة، واتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقب
ـــم  األول/ديســمرب ١٩٤٨، ودســتور منظمــة الصحــة العامليــة، ودســتور منظمــة األم

املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ 
وبإسـقاطها لطـائرة مـن طـراز بوينـغ ٧٣٧ متلكـــها شــركة اخلطــوط  (ج)
اجلويــة الكونغوليــة يف ٩ تشــرين/أكتوبــر ١٩٩٨ يف كينــدو، والتســــبب بالتـــايل يف 
مصرع ٤٠ مدنيا، انتهكت رواندا أيضا ميثاق األمم املتحدة، واتفاقية الطـريان املـدين 
ــــة  الــدويل املؤرخــة ٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٤٤ واملوقعــة يف شــيكاغو، واتفاقي
الهـــاي لقمـــع االســـتيالء غـــري املشـــروع علـــى الطـــائرات املؤرخـــــة ١٦ كــــانون 
ـــة بــأمن  األول/ديسـمرب ١٩٧٠ واتفاقيـة مونتريـال لقمـع األعمـال غـري القانونيـة املخل

الطريان املدين املؤرخة ٢٣ أيلول/سبتمرب ١٩٧١؛ 
وبقيامــها بأعمــال التقتيــل والذبــح واالغتصــــاب وقطـــع األعنـــاق،  (د)
والصلـب، ارتكبـت روانـدا جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة يف حـــــــــــــق مــــــا يــزيــــد علــى 
٠٠٠ ٥٠٠ ٣ كونغـويل، مبـن فيـــهم ضحايــا املذابــح األخــرية يف مدينــة كيســنغاين، 
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وانتهكت احلق املقدس يف احلياة املنصـوص عليـه يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان 
ويف العـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، واتفاقيـــة منــع جرميــة اإلبــادة 

اجلماعية واملعاقبة عليها وغريها من الصكوك الدولية؛ 
وبناء عليه، ووفقا لاللتزامات القانونية الدولية املشار إليها أعـاله، تطلـب إىل 

احملكمة أن تقرر وتعلن: 
أنه جيب على كـل القـوات املسـلحة الروانديـة الواقفـة وراء العـدوان  - ١
أن تغادر فورا أراضي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، حـىت متكـن الشـعب الكونغـويل 

من التمتع بكامل حقوقه يف السلم واألمن وحقه يف موارده ويف التنمية؛ 
أن روانـدا يقـع علـى عاتقـها الـتزام بـأن تعمـــل علــى ســحب قواــا  - ٢

املسلحة وما شاها من األراضي الكونغولية؛ 
أن مجهورية الكونغو الدميقراطية حيق هلا تعويض من رواندا عن كـل  - ٣
أعمال النهب والتدمري والتقتيـل وسـلب املمتلكـات وترحيـل األشـخاص وغريهـا مـن 
األعمال غري املشروعة املنسوبة إىل رواندا واليت حتتفظ مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
يف شأا حبق وضع تقييم دقيق للضـرر يف تـاريخ الحـق، إضافـة إىل إعـادة املمتلكـات 

املسلوبة. 
كما حتتفظ حبقها يف أن تطالب أثناء سريان هذه الدعوى بتعويض آخـر عـن 

األضرار اليت حلقتها هي وشعبها�. 
وقالت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها إن اختصاص احملكمة �ينبثـق مـن بنـود  -٣٦٣
ـــدة صكــوك قانونيــة دوليــة. ويف هــذا الصــدد، أشــارت إىل اتفاقيــة  التحكيـم� الـواردة يف ع
١٩٧٩ الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة ١٩٦٥ الدوليـة للقضـاء 
علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري، واتفاقيـة ١٩٤٨ ملنـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـــة 
عليها، ودستور منظمة الصحة العاملية، ودستور منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسكو)، واتفاقية نيويورك لعام ١٩٨٤ ملناهضـة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو 
العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ لقمـع األعمـال غــري 
القانونية املخلة بأمن الطريان املدين. وأضافت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن احملكمة تسـتمد 
اختصاصـها أيضـا مـن مسـو القواعـد اآلمـرة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف بعـض املعـــاهدات 

واالتفاقيات الدولية، يف جمال حقوق اإلنسان. 
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ـــة الكونغــو الدميقراطيــة  ويف اليـوم ذاتـه، أي ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أودعـت مجهوري -٣٦٤
أيضا طلبا لإلشارة بالتدابري التحفظية. ويف ذلك الطلب قالت، إنه باإلضافة إىل شىت 

�اجلرائم املبينة يف الطلب املتعلق بإقامة الدعوى، واليت ارتكبتها روانـدا، فـإن 
هذا الطلب العاجل الذي تقدمه مجهورية الكونغو الدميقراطية بغــرض اإلشـارة بتدابـري 
حتفظية مربر إىل حد كبري بكون املذابح (الذي شرع فيـها يف آب/أغسـطس ١٩٩٨) 
قـد اسـتمرت منـذ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ وإىل الوقـت احلـاضر، رغـــم القــرارات 

العديدة لس األمن وجلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة�. 
وأن الغرض من التدابري التحفظيـة الـيت تطلبـها �يف انتظـار أن تصـدر احملكمـة قـرارا يف جوهـر 
الدعـوى هـو منـع حـدوث ضـرر ال سـبيل إىل رفعـه ميـس حبقوقـها املشـروعة وحبقـوق ســكاا 
ـــري  بسـبب احتـالل القـوات الروانديـة جلـزء مـن أراضيـها�، كمـا أن �عـدم األمـر فـورا بالتداب
املطلوبة  قد تكون له عواقب إنسانية ال سـبيل إىل رفعـها، سـواء علـى املـدى القصـري أو علـى 

املدى الطويل�. 
وعقدت يف ١٣ و ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ جلسات بشأن طلب التدابري التحفظيـة  -٣٦٥
الذي قدمته مجهورية الكونغو الدميقراطية، واستمعت احملكمة خالهلـا إىل املالحظـات الشـفوية 

للطرفني. 
ويف جلسة علنية عقدت يف ١٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢، أصدرت احملكمة حكمها، الـذي  -٣٦٦

تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتني،  (١)

ترفض طلب اإلشارة بتدابري حتفظية املقدم من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة 
يف ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢؛ 

املؤيـدون: الرئيـــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــاة راجنيفــا وهــريتزيغ 
وفاليشــاور وكورومــا ووفريشــتني وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــــانس وريزيـــك 

واخلصاونة وبويرغنتال؛ والقاضي اخلاص دوغار؛ 
املعارضون: القاضي العريب؛ والقاضي اخلاص مافونغو؛ 
بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (٢)



02-5809399

A/57/4

ترفــض دفوعــات مجهوريــة روانــدا الراميــة إىل شــطب القضيــة مــن قائمــــة 
احملكمة؛ 

املؤيـدون: الرئيـــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــاة راجنيفــا وهــريتزيغ 
وفاليشــاور وكورومــا ووفريشــتني وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــــانس وريزيـــك 

واخلصاونة وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص مافونغو؛ 
املعارضون: القاضي اخلاص دوغار�. 

ـــرت والعــريب أمــر احملكمــة بإعالنــات؛ وذيلــه القاضيــان  وذيـل القضـاة كورومـا وهينغ -٣٦٧
اخلاصان دوغار ومافونغو برأيني مستقلني. 

اعتماد توجيهات إجرائية تكميلية لالئحة احملكمة  باء -
ابتــداء مــن تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١، اعتمــــدت احملكمـــة بعـــض التوجيـــهات  -٣٦٨
اإلجرائية لتستخدمها الدول اليت متثل أمامها. وال تنطوي هذه التوجيـهات اإلجرائيـة علـى أي 
ـــامن  تعديـل لالئحـة احملكمـة، غـري أن تسـتكملها. وال ميـس التوجيـهان اإلجرائيـان السـابع والث
باختيار أو تعيني تقوم به األطراف قبـل ٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، تـاريخ اعتمـاد احملكمـة هلـذه 

التوجيهات. ويرد أدناه نص التوجيهات اإلجرائية. 
وكانت احملكمة قد أعلنت منذ ١٩٩٨ تغيريا يف أساليب عملـها. وأوضحـت احملكمـة  -٣٦٩
أا ستشرع يف النظـر يف القضايـا بالتتـابع. كمـا ذكـرت أـا سـتتداول دون مذكـرات خطيـة 
(يعدهـا القضـاة بعـد اختتـام املرافعـــات الســتخدامها خــالل املــداوالت)  يف املراحــل األوليــة 
للدعوى بشأن املوضـوع (مـن قبيـل الدفـوع املتعلقـة باالختصـاص أو مقبوليـة الطلـب) وذلـك 
على سبيل التجربة  وكلما ارتأت ضرورة ذلك. وأضافت أـا سـتلتمس مـن األطـراف املزيـد 
من التعاون يف إدارة العدالة، بأن تطلب منهم يف مجلة أمـور ختفيـض عـدد املذكـرات املتبادلـة، 
وحجم مرفقات املذكرات وتقصري املرافعات الشـفوية. وقـد أثبتـت هـذه السياسـة فعاليتـها يف 
بعـض القضايـا األخـرية، مـن قبيـل قضيـة الغرانـد (أملانيـا ضـــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة) 
وقضيـة األمـر بـالقبض املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضــد 
بلجيكـا). ففـي هـذه القضايـا تبـادل الطرفـان مذكـرة خطيـة واحـدة، أعقبتـها جلسـة قصـــرية؛ 

ونظرت احملكمة يف مسائل االختصاص واملقبولية وجوهر الدعوى يف مرحلة واحدة. 
كما أشارت إىل أا قررت يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، تعديـل مـادتني مـن  -٣٧٠
مواد الئحتها. وتتعلقان باإلجراءات العارضة. ومها املادة ٧٩ املتعلقة بالدفوع االبتدائيـة (الـيت 
يثريها عموما الطرف املدعى عليه للطعن يف اختصاص احملكمة أو مقبولية الطلب) واملـادة ٨٠ 
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املتعلقة بالطلبات املضادة (اليت يسعى ا املدعـى عليـه إىل احلصـول علـى شـيء مـا غـري رفـض 
التماسات املدعي). 

وترمي هذه التعديالت إىل تقصري مدة هـذه اإلجـراءات الـيت أدى تكاثرهـا إىل تأخـري  -٣٧١
العديد من القضايا، كما ترمي إىل توضيح القواعد اجلاري ا العمـل وتكييفـها لتعكـس بدقـة 
ـــيز النفــاذ يف ١ شــباط/فــرباير ٢٠٠١.  أكـرب املمارسـة الـيت تنهجـها احملكمـة. وقـد دخلـت ح
وسـتظل الالئحـة املعتمـدة يف ١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٧٨ تسـري علـى مجيـع القضايـا املعروضــة 
علـى احملكمـة قبـل ١ شـباط/فـرباير ٢٠٠١، وعلـى كـل مراحـل تلـك القضايـــا. وقــد طبقــت 
الصيغة املنقحة للمادة ٧٩ من الالئحـة ألول مـرة يف قضيـة ممتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد 
أملانيـا) املعروضـة علـى احملكمـة يف ١ حزيـران/يونيــه ٢٠٠١؛ ويف هــذه القضيــة أدلــت أملانيــا 
بدفوع متهيدية  تتعلق باختصاص احملكمة ومقبولية طلــب ليختنشـتاين وذلـك يف غضـون أجـل 

الثالثة أشهر املفروض مبوجب الفقرة ١ من املادة ٧٩. 
كما عدلت احملكمـة املذكـرة املتضمنـة لتوصيـات موجهـة إىل األطـراف والـيت أعلنـت  -٣٧٢
عنها يف نيسان/أبريل ١٩٩٨ (انظر النشرة الصحفية ١٤/٩٨). وتقدم هذه املذكرة إىل ممثلـي 

األطراف يف بداية كل دعوى. 
وهـذه التدابـري املختلفـة الـيت أشـعرت ـا الـدول املائـة والتسـعون األطـراف يف النظـــام  -٣٧٣
األساسي للمحكمة (١٨٩ عضوا يف منظمة األمم املتحدة وسويسرا) تندرج يف إطـار اجلـهود 

اجلارية الرامية إىل التكيف مع عبء العمل الذي تزايد خالل السنوات القليلة املاضية. 
نص التوجيهات اإلجرائية 

التوجيه اإلجرائي األول 
ترغــب احملكمــة يف أال تشــجع ممارســة إيــداع املذكــرات يف آن واحــــد يف القضايـــا 

املعروضة مبوجب اتفاق خاص. 
وتتوقع احملكمة أن تتضمن االتفاقات اخلاصة اليت ستربم مستقبال أحكاما تتعلـق بعـدد 
املذكرات وترتيبها، وفقا للفقرة ١ من املادة ٤٦ من الئحــة احملكمـة. وال متـس هـذه األحكـام 

بأي مسألة يف القضية، مبا فيها مسألة عبء اإلثبات. 
وإذا مل يتضمـن االتفـاق اخلـــاص أي أحكــام بشــأن عــدد املذكــرات وترتيبــها، فــإن 
احملكمة ستتوقع أن تتوصل األطراف إىل اتفاق ذا الشأن، وفقـا للفقـرة ٢ مـن املـادة ٤٦ مـن 

الئحة احملكمة. 
التوجيه اإلجرائي الثاين 
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يراعـي كـــل طــرف يف وضعــه للمذكــرات اخلطيــة أن هــذه املذكــرات ال ترمــي إىل 
اإلجابة على التماسات وحجج الطرف اآلخـر فحسـب، بـل إـا ترمـي أيضـا وعلـى األخـص 

إىل أن تقدم بوضوح التماسات وحجج الطرف املقيم للدعوى.  
وعلى ضوء ذلك، يتعني أن يرد يف خامتة املذكرة اخلطية لكل طرف موجز برباهينه. 

التوجيه اإلجرائي الثالث 
الحظـت احملكمـة أن مثـة ميـال مفرطـا حنـــو اإلكثــار مــن مرفقــات املذكــرات اخلطيــة 

واإلطالة فيها. وحتث األطراف بقوة على أن تذيل مذكراا بوثائق خمتارة بإحكام. 
 
 

التوجيه اإلجرائي الرابع 
عندمـا تكـون لـدى األطـراف ترمجـة كاملـة أو جزئـية ملذكراـا أو ملذكـرات الطــرف 
اآلخـر باللغـة الرمسيـة األخـرى للمحكمـة، فإنـه مـن البديـهي أن حتـال هـذه املذكـرات إىل قلــم 

احملكمة. وينطبق األمر نفسه على املرفقات. 
وسـينظر قلـم احملكمـة يف هـذه الترمجـــات وحييلــها إىل الطــرف اآلخــر. وســيبلغ هــذا 

األخري بالطريقة اليت ُأعدت ا. 
التوجيه اإلجرائي اخلامس 

ـــيت يقدمــها طــرف مبوجــب  بغيـة اإلسـراع بـاإلجراءات املتعلقـة بـالدفوع االبتدائيـة ال
الفقرة ١ من املادة ٧٩ من الئحة احملكمة، جيب أال يتعـدى أجـل تقـدمي الطـرف اآلخـر لبيانـه 

اخلطي مبالحظاته والتماساته مبوجب الفقرة ٥ من املادة ٧٩ أربعة أشهر. 
التوجيه اإلجرائي السادس 

تنص الفقرة ١ من املادة ٦٠ من الئحة احملكمة على ما يلي: 
�تكـون البيانـات الشـفوية املقدمـة باسـم كـل طـرف وجـــيزة قــدر اإلمكــان 
وذلـك ضمـن احلـدود الالزمـة حلسـن عـرض دعـواه يف اجللسـات. ولذلـــك ينبغــي أن 
تتناول هذه البيانات املسائل اليت ال تزال تفرق بني األطراف وأال تتنـاول كـل النقـاط 
اليت عاجلتها وثائق املرافعة، أو أن تقتصر على جمرد تكرار الوقائع واحلجج الـواردة يف 

تلك الوثائق�. 



10202-58093

  A/57/4

وتطلب احملكمة التقيد التام ذه األحكام واحترام درجة اإلجياز املطلوبة. وعند النظـر 
يف الدفوع املتعلقة بعدم االختصاص واملقبولية، فــإن املرافعـات الشـفوية يتعـني أن تقتصـر علـى 

البيانات املتعلقة بالدفوع. 
التوجيه اإلجرائي السابع 

ترى احملكمة أنـه ليـس يف مصلحـة اإلدارة السـليمة للعدالـة أن يتقلـد منصـب القـاضي 
اخلاص شخص يعمل أيضـا وكيـال أو حماميـا أو ممثـال قانونيـا  يف قضيـة أخـرى معروضـة علـى 
احملكمة أو عمل ذه الصفة مؤخرا. وبناء عليه، ينبغـي أن متتنـع األطـراف، عنـد اختيـار قـاض 
خـاص عمـال باملـادة ٣١ مـن النظـام األساســـي واملــادة ٣٥ مــن الئحــة احملكمــة، عــن تعيــني 
ـــانونيني يف قضيــة معروضــة علــى احملكمــة أو  أشـخاص يعملـون وكـالء أو حمـامني أو ممثلـني ق
عملوا ذه الصفة  يف السنوات الثالث السابقة لتعيينهم. وعــالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن ميتنـع 
األطراف أيضا عن تعيني شخص يعمل قاضيا خاصـا يف قضيـة أخـرى معروضـة علـى احملكمـة 

وكيال أو حماميا أو ممثال قانونيا يف قضية معروضة على احملكمة. 
التوجيه اإلجرائي الثامن 

ترى احملكمة أنه ليس يف مصلحة اإلدارة السليمة للعدالة أن ميثل بصفة وكيل أو حمـام 
أو ممثـل قـانوين يف قضيـة معروضـة علـى احملكمـة شـخص كـان مؤخـرا عضـــوا يف احملكمــة، أو 
قاضيـا خاصـا، أو رئيسـا لقلـم احملكمـة، أو نائبـا لرئيـــس قلــم احملكمــة، أو مســؤوال كبــريا يف 
احملكمة (سكريترا رئيسيا للشؤون القانونية، أو سكرتريا أول أو سكرتريا). وبناء عليـه، ينبغـي 
أن ميتنـع األطـراف عـن أن يعينـوا وكيـال أو حماميـا أو ممثـال قانونيـا شـخصا كـان يف الســنوات 
الثالث السابقة لتاريخ تعيينه عضوا يف احملكمة، أو قاضيـا خاصـا، أو رئيسـا لقلـم احملكمـة، أو 

نائبا لرئيس قلم احملكمة، أو مسؤوال كبريا يف احملكمة. 
التوجيه اإلجرائي التاسع 

ميتنع األطراف يف دعوى أمام احملكمـة عـن تقـدمي وثـائق جديـدة بعـد إغـالق  - ١
اإلجراءات اخلطية. 

غري أن الطرف الراغب يف تقدمي وثيقة جديدة بعد إغالق اإلجراءات اخلطيـة  - ٢
يتعـني عليـه أن يشـرح ملـاذا يـرى أنـه مـن الضـروري إدراج وثيقـة يف ملـف القضيـــة وأن يبــني 

األسباب اليت منعته من اإلدالء بتلك الوثيقة يف مرحلة سابقة. 
يف حالة عدم قبول الطرف اآلخر، لن تـأذن احملكمـة بـاإلدالء بوثيقـة جديـدة  - ٣
إال يف ظروف استثنائية، إذا ارتأت ضرورة ذلك، وتبني للمحكمة أن اإلدالء بالوثيقة يف هـذه 

املرحلة من الدعوى له ما يربره. 
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ـــادة ٥٦ مــن الئحــة  إذا أضيفـت وثيقـة جديـدة إىل ملـف القضيـة مبوجـب امل - ٤
احملكمة، يكتفي الطـرف اآلخـر، عنـد التعليـق عليـها، بـأن يـديل مبـا هـو ضـروري مـن الوثـائق 

اإلضافية وله صلة بتعليقاته على ما ورد يف هذه الوثيقة اجلديدة.   

الزيارات  سادسا �
الزيارات الرمسية لرؤساء الدول واحلكومات  ألف �

زيارة صاحيب اجلاللة امللك خوان كارلوس وامللكة صوفيا، ملكي إسبانيا 
يف ٢٤ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، اسـتقبلت هيئـة احملكمـة صـاحيب اجلاللـة ملكــة  -٣٧٤
وملـك إسـبانيا. ويف جلسـة رمسيـة نظمـت يف قاعـة العـدل الكـربى وحضرهـا أعضــاء الســلك 
الدبلوماسـي وممثلـون عـن السـلطات اهلولنديـة وحمكمـــة التحكيــم الدائمــة  واحملكمــة اجلنائيــة 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة وحمكمة دعاوى إيـران � الواليـات املتحـدة واملؤسسـات الدوليـة 

األخرى املوجودة يف الهاي، ألقى رئيس احملكمة كلمة رد عليها ملك إسبانيا. 
وذكر الرئيس غيوم بإسهام إسـبانيا يف تطويـر القـانون والقضـاء الدوليـني. وقـال �إن  -٣٧٥
إلسبانيا أن تفخر بأن هلا من بني أبنائها مفكرين نشأ على أيديهم القـانون الـدويل احلديـث�، 
وذكـر أمسـاء فرانسيسـكو دي فيتوريـا ودومينغـو دي سـوتو وفرانسيسـكو سـواريس، وكلــهم 
ـــة. وأشــاد الرئيــس غيــوم  فقـهاء �كـانوا أول مـن حـاول وضـع حـدود لعمـل� الـدول احلديث
�بدور إسبانيا الرائد� يف تطوير التحكيم والتزامها الراسخ مبحكمـة العـدل الدوليـة وسـالفتها 
احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل. وقـد قبلـت إسـبانيا الواليـة اإلجباريـة للمحكمـة الدائمـة منـــذ 
١٩٢٨ وحظيت املؤسستان بدعم العديد من احلقوقيـني اإلسـبان الذائعـي الصيـت، مبـن فيـهم 
رفــائيل ألتامــريا إي كريفيــا وخوليــو لوبــيز أوليبــان، وفريديريكــو دي كاســــترو إي برافـــوا 
وسانتياغو توريس برنارديز. وقال الرئيس غيوم إن إسبانيا عـالوة علـى ذلـك كـانت طرفـا يف 
(Barcelona Traction, Light and Power Com- عدة دعاوى من بينها قضية برشلونة تراكشن

(pany اليت تركت بصمات واضحة على اجتهاد حمكمة العدل الدولية. 

وقـال ملـك إسـبانيا بـدوره إن حضـوره يف قصـــر الســالم، يــوم االحتفــال بــالذكرى  -٣٧٦
السـنوية السادسـة واخلمسـني لدخـول ميثـاق األمـم املتحـدة حـيز النفـاذ، �ال يـدل علـــى ثقــة 
إسـبانيا باحملكمـة فحسـب� بـل يشـكل �تـأكيدا جديــدا للمبــادئ والقيــم الــيت تلــهم العمــل 
اخلـارجي [لبلـده] أال وهـي: السـلم واحلريـة وحقـوق اإلنسـان والتعـاون مـن أجـــل التنميــة�. 
وأكد على أن احملكمة هي �املؤسسة القضائيـة العامليـة بامتيـاز وهـي مكسـب تـارخيي حقيقـي 
للمجتمع الدويل�، وأبرز امللك املساعي اليت ينبغي بذهلا إلقناع عـدد كبـري مـن الـدول بقبـول 
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ـــا الحــترام قــوي مــن جــانب [تلــك] الــدول [نفســها]  الواليـة اإلجباريـة للمحكمـة �ضمان
اللتزاماا الدولية ومن أجل احلصول على ضمانة أوسع نطاقا تكفل حل الرتاعات والتوتـرات 
بالوسائل السلمية�. وأضـاف امللـك خـوان كـارلوس قولـه �إن السـالم ينبغـي أن يكـون منـط 
عيش ال جمرد أمنية، وهو بذلك ميثل أمسى مكسب للدول والبشرية�. واختتم قـائال �وحـري 
ــا يف  بـالدول أن تعتـرب احملكمـة الـيت جتسـد رمـز هـذا السـالم، منـارا تـدي بـه ومصـدر إهلـام هل

عملها جتاه شعوب وأمم العامل األخرى�. 
زيارة رئيس وزراء رومانيا 

ـــايل رئيــس وزراء رومانيــا،  يف ٢٦ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، اسـتقبلت هيئـة احملكمـة مع -٣٧٧
السـيد أدريـان ناستاسـي، يف اجتمـاع خـــاص للمحكمــة، عقــد يف غرفــة املــداوالت. وألقــى 
ـــس الــوزراء ناستاســي وقــدم عرضــا موجــزا للقضايــا  الرئيـس غيـوم كلمـة، رحـب فيـها برئي
ـــا احملكمــة للتعجيــل بــالبت يف  املعروضـة علـى احملكمـة وأسـاليب العمـل اجلديـدة الـيت اعتمد
ـــا املتعلقــة  القضايـا املعروضـة عليـها. وأعقبـه القـاضي هـريزيغ الـذي ألقـى كلمـة بشـأن القضاي

بوسط أوروبا وشرقها واليت تناولتها احملكمة وسالفتها احملكمة الدائمة للعدل الدويل. 
مث خـاطب رئيـس وزراء رومانيـا هيئـة احملكمـة، فأشـار إىل الـــدور األساســي للقــانون  -٣٧٨
والقضاء الدوليني يف العالقات بني الدول، وهو دور أصبـح بـارزا يف الوقـت الراهـن. وأعـرب 
عـن ثقتـه الكبـرية يف قـدرة احملكمـة علـى التسـوية السـلمية للمنازعـات بـني الـــدول، يف وســط 

أوروبا وشرقها ويف مناطق أخرى من العامل. 
زيارات أخرى  باء -

٣٧٩ -خالل الفترة قيد االستعراض، استقبل رئيس احملكمة وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم احملكمـة 
وموظفو قلم احملكمة عددا كبريا من الزائرين أيضا، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسـيون 
ووفود برملانية ورؤساء وأعضاء هيئات تشريعية فضال عن مسؤولني آخرين رفيعي املستوى. 

٣٨٠ -واستقبل أيضا عدد كبري من جمموعات الدارسني واألكادمييني واحملـامني والعـاملني يف 
سلك القضاء وغريهم. 

خطب وحماضرات ومنشورات عن أعمال احملكمة  سابعا -
٣٨١ -خالل الفترة املشمولة ـذا التقريـر، أدىل رئيـس احملكمـة ببيـانني صحفيـني بعـد النطـق 
باحلكم يف القضية املتعلقة باألمر بالقبض املؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيـة ضـد بلجيكـا)؛ وكـان الغـرض مـن هـذا البيـان شـرح حكـــم احملكمــة. كمــا قــدم 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٠ شــروحا للصحافــة  تتعلــق بــاألمر الــذي أصدرتــه  الرئيـس يف ١٠ و١١ مت
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ـــب جديــد: ٢٠٠٢)  احملكمـة يف القضيـة املتعلقـة  باألنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (طل
(مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا)، يف أعقــاب طلــب الكونغــو اإلشــارة بتدابــري 

حتفظية. 
كمـا أدىل الرئيـس، بصفتـه الرمسيـة، بكلمـة يف ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ أمـــام جلنــة  -٣٨٢
القـانون الـدويل يف دورـا الثالثـة واخلمسـني (اجلـزء الثـاين) املعقـودة يف جنيـــف. وقــام بنفــس 
ـــان أمــام  العمـل يف ٣٠ متـوز/يوليـه  ٢٠٠٢. ويف ٢٩ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠١، أدىل ببي
جملس األمــن بـاألمم املتحـدة، يف جلسـة خاصـة، بشـأن أسـاليب التعـاون بـني احملكمـة وجملـس 
األمن. ويف اليوم ذاته، ألقى كلمة يف اجتماع رمسي  للمستشارين القـانونيني لـوزراء خارجيـة 
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة. ويف ٣٠ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١، أدىل ببيــــان يف 
اجللسة العامة ٣٢ للدورة السادسة واخلمســني للجمعيـة العامـة مبناسـبة تقـدمي التقريـر السـنوي 
ـــة السادســة للجمعيــة العامــة، يف ٣١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١  للمحكمـة، وأمـام اللجن

حول موضوع القانون الذي حيكم تعيني حدود ااالت البحرية. 
وتيسريا لفهم أحسن للمحكمة ودورها داخل األمـم املتحـدة، ألقـى الرئيـس وأعضـاء  -٣٨٣
احملكمة ورئيس قلم احملكمة وأعضاء قلم احملكمة عددا كبـريا مـن اخلطـب والعـروض، يف عـدد 
كبري من األماكن: جامعة لوفان الكاثوليكيـة (بلجيكـا)؛ واألكادمييـة الوطنيـة للجـو والفضـاء، 
ومعهد حقوق اإلنسان يف ستراسبورغ، ومجعية التاريخ العـام والتـاريخ الدبلوماسـي، وجامعـة 
مونتيسـكيو يف بـوردو وجامعـة نيـس (نـــدوة كليــة حقــوق هوفســترا) جلامعــة بــاريس األوىل 
وجامعة باريس التاسعة (فرنسا)؛ ومعهد قانون اجلو والفضاء جبامعة كولون (أملانيـا)؛ واملؤمتـر 
السادس عشر لألكادميية الدولية للقانون املقارن يف الندوة الـيت نظمـها معـهد اإلدارة القضائيـة 
جبامعـة نيويـــورك يف فلورانــس ومعــهد القــانون اإلنســاين يف ســان رميــو (إيطاليــا)؛ وحمكمــة 
التحكيم الدولية، وجامعة ليدن ومعـهد األمـم املتحـدة للبحـث والتدريـب (هولنـدا)؛ وجامعـة 
موسكو للصداقة بني الشعوب؛ واملعهد الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية وجامعة جـدة؛ 
وجامعــة جنيــف؛ ومؤسســــة القـــانون األورويب، ومعـــهد الدراســـات الشـــرقية واألفريقيـــة؛ 
وجامعات كمربدج ولندن وأكسفورد (اململكـة املتحـدة)؛ ورابطـة احملـامني األمريكيـة  (فـرع 
القــانون واملمارســة الدوليــني) ومجعيــة األمــم املتحــدة لواليــة نيويــــورك الكـــربى، وجامعـــة 
كولومبيا، وجامعة جورج واشنطن، وجامعة نيويورك، وجامعة والية بنسلفينيا (كلية حقـوق 

ديكنسن) وجامعة فيالنوفا (الواليات املتحدة األمريكية)، وما إىل ذلك. 
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ومشلـت املواضيـع  بصفـة خاصـة احملكمـة ودورهـا داخـل منظومـة األمـم املتحـــدة ويف  -٣٨٤
العالقات الدولية، وأسـاليب عمـل احملكمـة، واجتـهادها القضـائي، فضـال عـن التحديـات الـيت 

تواجهها احملكمة فيما يتعلق بالتسوية القضائية للمنازعات الدولية. 

منشورات احملكمة ووثائقها  ثامنا -
تـوزع منشـورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامـــها،  -٣٨٥
ـــع هــذه املنشــورات غالبــا أقســام البيــع  وعلـى مكتبـات القـانون الكـربى يف العـامل. وتنظـم بي
والتسـويق باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة الـيت تقيـم صــالت بــدور النشــر املتخصصــة يف بيــع 
الكتب وتوزيعها يف مجيـع أحنـاء العـامل. وتـوزع قائمـة جمانيـة ـذه املنشـورات تصـدر بـاللغتني 
االنكليزيـة والفرنسـية. وقـد صـدرت أحـــدث طبعــة مــن القائمــة بــاللغتني يف حزيــران/يونيــه 
١٩٩٩. ومن املقرر صدور نسخة منقحــة ومسـتكملة مـن القائمـة يف النصـف الثـاين مـن عـام 

 .٢٠٠٢
وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر ثالث منها سنويا هي: �تقـارير  -٣٨٦
 (Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders) األحكام والفتاوى واألوامر�
An- (وتنشر يف كراسات مستقلة وكمجلد واحد)، و�حولية� (حتمل طبعتها الفرنسـية اسـم
nuaire) و �ببليوغرافيا� للمؤلفات والوثائق ذات الصلة باحملكمـة. ويف جمموعـة �التقـارير�، 

I (يف جملديـن)، التقريـر السـنوي لعـام  .C.J. Reports 1999 صدر منذ التقرير السـنوي األخـري
٢٠٠٠ وI.C.J. Reports 2000 . ومـن املنتظـر أن يصـدر يف النصـف الثـاين مـن عــام ٢٠٠٢، 
التقرير السنوي لعام ٢٠٠١ I.C.J. Reports 2001 الذي سبق أن صدرت عدة كراسات منـه. 
وصدرت يف حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ Yearbook 2000-2001 و Annuaire 2000-2001. وكـان 

آخر الدات يف جمموعة �ببليوغرافيا� قيد اإلعداد. 
وتنشر احملكمة أيضا املستندات اليت حتدد إجراءات إقامة الدعـاوى يف قضيـة معروضـة  -٣٨٧
عليـها (طلبـات إقامـة الدعـاوى، واالتفاقـات اخلاصـــة) فضــال عــن طلبــات إصــدار الفتــاوى. 
وخالل الفترة املستعرضة، مت تلقي ثالثة طلبـات (انظـر الفصـل اخلـامس)، أحدهـا سـبق نشـره 

واآلخران قيد اإلعداد. 
وعمـال باملـادة ٥٣ مـن الئحـة احملكمـة، جيـوز للمحكمـة قبـل إـاء قضيـــة مــا، وبعــد  -٣٨٨
التحقـق مـن آراء األطـراف، أن تتيـح املرافعـات واملسـتندات املرفقـة ـا حلكومـة أي دولـة هلـــا 
احلق يف املثول أمام احملكمة، بناء على طلب تلك الدولة. وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن 
آراء األطراف، أن تطبع نسخا من تلك املذكرات و الوثائق إلطالع اجلمهور عنـد فتـح بـاب 
ـــه ــا  املرافعـة الشـفوية أو بعـد ذلـك. وتنشـر احملكمـة وثـائق كـل قضيـة (بالشـكل الـذي قدمت



02-58093107

A/57/4

األطــراف) بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى حتــت عنــوان �املذكــرات واملرافعــات الشــــفوية 
والوثائــــق� Pleadings, Oral Arguments, Docments. وتنشر يف الوقــــت الــــراهن بصـــــورة 
اســتثنائية مرفقــات املذكــرات واملراســالت املتعلقــة بالقضايــا، وذلــك بــالقدر الــالزم لفـــهم 
القرارات اليت تتخذها احملكمة ليس إال. وشهدت الفترة املشمولة بـالتقرير نشـر الوثـائق التاليـة 
أو هي يف مراحل شىت من عملية اإلصـدار: الـرتاع احلـدودي (بوركنيـا فاسـو/مجهوريـة مـايل) 
(٤ جملـدات)؛ والـرتاع املتعلـق بـاحلدود الربيـة واجلزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـدوراس: مــع 
تدخل نيكاراغوا) (٣ جملدات)؛ والقضية املتعلقة ببعض أراضـي الفوسـفات يف نـاورو (نـاورو 
ضد أستراليا) (٣ جملدات)؛ وتعيني احلدود البحرية بني غينيا بيساو والسنغال (جملد واحد). 

 Ac ts and Documents وضمن جمموعة �النصوص والوثائق املتعلقة بتنظيم احملكمة� -٣٨٩
concerning the Organization of the Court، تنشـر احملكمـة أيضـا الصكـوك الـيت تنظـم سـري 

أعماهلا وممارساا. وقد نشرت آخر طبعة (رقـم ٥)، يف عـام ١٩٨٩، ويعـاد طبعـها بانتظـام، 
وأحدث طبعة هي الطبعة اليت أعيـد إصدارهـا عـام ١٩٩٦. وتتوافـر طبعـة جديـدة مستنسـخة 
لالئحة احملكمة باإلنكليزية والفرنسـية، بصيغتـها املعدلـة يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠. 
كما تتوافر ترمجات غري رمسية لالئحة باإلسبانية واألملانية والروسية والصينيـة والعربيـة (بـدون 

تعديالت ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠). 
وتوزع احملكمة نشرات صحفية وورقــات معلومـات أساسـية ودليـال إلطـالع احملـامني  -٣٩٠
وأسـاتذة اجلامعـات وطلبتـها واملسـؤولني احلكوميـــني والصحافــة وعامــة النــاس علــى أعماهلــا 
ووظائفـها واختصاصاـا. وقـد صـدرت الطبعـة الرابعـة مـن الدليـل باالنكليزيـــة والفرنســية يف 
أيار/مايو ومتوز/يوليه على التوايل من عام ١٩٩٧ مبناسـبة الذكـرى السـنوية اخلمسـني إلنشـاء 
احملكمة. ومبا أن الطبعة االنكليزية قـد نفـذت، فإنـه جيـري إعـداد طبعـة جديـدة. كمـا نشـرت 
ترمجـات لـه باإلسـبانية والروسـية والصينيـة والعربيـة يف عـام ١٩٩٠ مبناسـبة الذكـرى الســنوية 
األربعـني إلنشـاء احملكمـة. وال تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل هـذه باللغـات املذكـورة أعـــاله 
متوفـرة. كمـا نشـرت مؤخـــرا طبعــات باللغــات اإلســبانية واألملانيــة واالنكليزيــة  والروســية 
والفرنسية والصينية والعربية من كتيب يشمل معلومات عامة عن احملكمة، صدر بالتعـاون مـع 

إدارة شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة وموجهة إىل عامة الناس. 
وإلتاحة وثائق حمكمة العدل الدولية على حنو أسرع وأوسـع نطاقـا وخلفـض تكـاليف  -٣٩١
ـــية يف  االتصــال، أنشــأت احملكمــة موقعــا علــى الشــبكة العامليــة بــاللغتني االنكليزيــة والفرنس
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧. وتورد صفحة املوقع النصوص الكاملـة ألحكـام احملكمـة وفتاويـها 
وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٧١ (وتعلـن يـوم صدورهـا) وملخصـات للقـرارات الســـابقة؛ ومعظــم 
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الوثائــــق ذات الصلـــة فــــي القضايــــا املعلّقـــــة (الطلــب أو االتفــاق اخلــاص إلقامــة الدعــوى 
واملذكرات اخلطية (بـدون مرفقـات) مبجـرد مـا تتـم إتاحتـها للعمـوم،  واملرافعـات الشـفوية)؛ 
ـــا الســابقة؛ والنشــرات الصحفيــة؛ وبعــض الوثــائق  واملذكـرات غـري املنشـورة بالنسـبة للقضاي
األساسية (ميثاق األمم املتحدة والنظـام األساسـي للمحكمـة)؛ واإلعالنـات الـيت تقـر بالواليـة 
اإلجباريـة للمحكمـة وقائمـة باملعـاهدات واالتفاقـات األخـرى الـيت تتعلـــق ــذا االختصــاص؛ 
ومعلومـات عامـة عـن تـاريخ احملكمـة وإجراءاـا وسـري وتراجـم القضـــاة وقوائــم املطبوعــات. 

 .h ttp://www.icj-cij.org :وميكن االطالع على املوقع يف العنوان التايل
وإضافة إىل موقع احملكمة على الشبكة العامليـة ولكـي توفـر احملكمـة خدمـة أفضـل ملـن  -٣٩٢
يهتم بأعمال احملكمة من أفـراد ومؤسسـات، أنشـأت يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثالثـة عنـاوين 
جديدة للربيد اإللكتروين ميكـن إرسـال التعليقـات واالستفسـارات إليـها. وهـذه العنـاوين هـي 
webmaster@icj-cij.org (للتعليقـات التقنيـة)، و information@icj-cij.org (لطلـب املعلومــات 

ـــائق)، و mail@icj-cij.org (للطلبــات والتعليقــات األخــرى). وقــد بــدأ  واحلصـول علـى الوث
تشغيل نظام لإلبالغ اإللكتروين بالنسبة للنشرات الصحفية اليت تنشر على موقع احملكمة علـى 

الشبكة العاملية اعتبارا من ١ آذار/مارس ١٩٩٩. 
الشؤون املالية للمحكمة  تاسعا -

طريقة تغطية النفقات  ألف -
ـــة علــى أن �تتحمــل األمــم املتحــدة  تنـص املـادة ٣٣ مـن النظـام األساسـي للمحكم -٣٩٣
مصروفـات احملكمـة علـى الوجـه الـذي تقـرره اجلمعيـة العامـة�. وملـا كـــانت ميزانيــة احملكمــة 
بالتايل مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضاء تشترك يف مصروفات كـل منـهما 

بنفس النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة. 
أما الدول الـيت ليسـت أعضـاء يف األمـم املتحـدة ولكنـها أطـراف يف النظـام األساسـي  -٣٩٤
فتدفـع، وفقـا للتعـهد الـذي قطعتـه علـى نفسـها عندمـا أصبحـت أطرافـا يف النظـــام األساســي، 

اشتراكا حتدد اجلمعية العامة مقداره من حني آلخر بالتشاور معها. 
وعندما تكون دولة من غري األطراف يف النظام األساسي ولكـن هلـا أن تتقـاضى أمـام  -٣٩٥
احملكمة، طرفا يف دعـوى، حتـدد احملكمـة مقـدار مـا جيـب أن تتحملـه هـذه الدولـة مـن نفقـات 
احملكمة (النظام األساسي، املادة ٣٥، الفقرة ٣). وتقوم الدولـة املعنيـة عندئـذ بدفـع مسـامهتها 

حلساب األمم املتحدة. 
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وتعترب مسامهات الدول اليت ليست أعضاء يف األمـم املتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة.  -٣٩٦
ومبوجب القاعدة املقررة، تقيـد املبـالغ اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املوظفـني 
ومبيعات املنشورات (اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة)، والفـائدة املصرفيـة، ومـا إىل 

ذلك، كإيراد لألمم املتحدة أيضا. 
إعداد امليزانية  باء -

وفقـــا للتعليمـــات املتعلقـــــــة بقلـــــم احملكمــة (املــواد ٢٦-٣٠)، يقــوم أمــني ســجل  -٣٩٧
احملكمـة بـإعداد مشـــروع أويل للميزانيــة. ويعــرض هــذا املشــروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة 

والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده. 
وعندما يتم اعتماد مشروع امليزانية، يقـدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إلدراجـه  -٣٩٨
ـــة. مث تقــوم اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة، التابعــة لألمــم  يف مشـروع امليزاني
املتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـى اللجنـة اخلامسـة للجمعيـة العامـة. وأخـريا تعتمـــده 

اجلمعية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة. 
متويل االعتمادات واحلسابات  جيم -

رئيس قلم احملكمة مسؤول عـن تنفيـذ امليزانيـة، مبسـاعدة رئيـس شـعبة املاليـة. ويتعـني  -٣٩٩
على رئيس القلم كفالة االستخدام السليم لألموال اليت صوت باعتمادها وعـدم تكبـد نفقـات 
ليس هلا اعتمادات يف امليزانية. وله وحده احلق يف حتمل ديون باسم احملكمة، رهنـا مبراعـاة أي 
تفويض ممكن للسلطة. ووفقا لقرار صادر عن احملكمة، اختذ بنـاء علـى توصيـة اللجنـة الفرعيـة 

املعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل أربعة شهور بيانا باحلسابات إىل احملكمة. 
ويقوم مراجعو احلسابات باألمانة العامة لألمم املتحدة مبراجعة حسابات احملكمة كـل  -٤٠٠
ـــة العامــة مبراجعتــها علــى فــترات  عـام، ويقـوم جملـس مراجعـي احلسـابات الـذي تعينـه اجلمعي

دورية. ويف اية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانة العامة لألمم املتحدة. 
ميزانية احملكمة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣  دال -

كمـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف الفقـرة ٢٤ أعـاله، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة اقتراحـــات  -٤٠١
ـــة. غــري أــا فرضــت  اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة بشـأن موظفـي قلـم احملكم
ـــها، يف جمــال  ختفيضـات عامـة علـى كـل أجـهزة األمـم املتحـدة، حسـب نسـبة ميزانيـة كـل من
الدعم الربناجمي. وفيما يتعلق باحملكمة، أسفرت هذه التخفيضات عن تقليـص شـامل للميزانيـة 
اليت اقترحتها اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة، حيـث بلغـت ١٠٠ ٦٢١ دوالر. 
ومتت هذه التخفيضات يف االعتمادات التالية لقلـم احملكمـة: السـفر ونفقـات التشـغيل العامـة، 
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واخلرباء االستشاريون، واألثاث واملعدات، واخلدمـات التعاقديـة، واللـوازم واملـواد؛ كمـا تـأثر 
معـدل الشـغور (٦,٥ يف املائـــة بالنســبة للفئــة الفنيــة و٣,١ يف املائــة بالنســبة لفئــة اخلدمــات 

العامة). وترد هذه التخفيضات يف األرقام الواردة أدناه. 
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ميزانية فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

الربنامج ١٨١: أعضاء احملكمة 
 

منح التعليم  :٦٠٠ ١٢٩ ١٨١-١٣٠
السفر حلضور جلسات احملكمة/إجازة زيارة الوطن  :٦٠٠ ٣٧٠ ١٨١-١٤١

املعاشات التقاعدية  :٦٠٠ ٥٣٦ ٢ ١٨١-١٩١
السفر يف مهمات رمسية  :١٠٠ ٣٦ ١٨١-٢٤٢

األجور  :٤٠٠ ٨٤٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٣٠٠ ٩٢٢ ٧

الربنامج ١٨٢: قلم احملكمة 
الوظائف  :٩٠٠ ٢١١ ٦ ١٨٢-٠١٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات  :٩٠٠ ٠٦٢ ١ ١٨٢-٠٢٠
املساعدة املؤقتة العامة  :٦٠٠ ٨٩٦ ١٨٢-٠٣٠
اخلرباء االستشاريون  :٢٠٠ ٢٢ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل اإلضايف  :٧٠٠ ٨٩ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف املؤقتة لفترة السنتني  :٧٠٠ ٤٢١ ١ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفني  :٧٠٠ ٦٢٤ ٢ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرمسي  :٦٠٠ ٤٠ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٤٠٠ ١٣ ١٨٢-٤٥٠
  ٩٠٠ ٣٩٠ ١٢  
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الربنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 

الترمجة اخلارجية  :٩٠٠ ١٨٢ ٨٠٠-٣٣٠
الطباعة  :٤٠٠ ٤٤٦ ٨٠٠-٣٤٠

خدمات جتهيز البيانات  :٤٠٠ ١٧٩ ٨٠٠-٣٧٠
استئجار/ صيانة أماكن العمل  :٦٠٠ ٦٠٠ ١ ٨٠٠-٤١٠

استئجار األثاث واملعدات  :٤٠٠ ٣٢ ٨٠٠-٤٣٠
االتصاالت  :٨٠٠ ٢٥٨ ٨٠٠-٤٤٠

صيانة األثاث واملعدات  :٤٠٠ ١٣٨ ٨٠٠-٤٦٠
خدمات متنوعة  :١٠٠ ١٦ ٨٠٠-٤٩٠

اللوازم واملواد  :٦٠٠ ٢٠٥ ٨٠٠-٥٠٠
كتب املكتبة واللوازم  :٨٠٠ ٩٦ ٨٠٠-٥٣٠

األثاث واملعدات  :٠٠٠ ١٤٧ ٨٠٠-٦٠٠
اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب  :٣٠٠ ١٣٩ ٨٠٠-٦٢١

استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب  :٢٠٠ ٦٠ ٨٠٠-٦٢٢
٥٠٠ ٢٠ ٨٠٠-٦٤٠:  معدات النقل 

  ٤٠٠ ٥٢٤ ٣
٦٠٠ ٨٣٧ ٢٣ اموع 
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فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق  عاشرا -
يف اجللسـة العامـة ٣٢ مـن الـدورة السادسـة واخلمسـني للجمعيـة العامــة، املعقــودة يف  -٤٠٢
٣٠ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، واليت أحاطت اجلمعية العامة فيها علما بتقرير احملكمــة عـن 
الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إىل ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١، ألقـى القـاضي جيلـرب غيــوم، 
/A). ودعــا  56/PV.32) رئيـس احملكمـة، كلمـــة يف اجلمعيــة العامــة عــن دور احملكمــة وأدائــها
اجلمعية العامة إىل تأكيد دعمها للهيئة القضائية الرئيسـية للمنظمـة. وقـال �إن اتمـع الـدويل 
يف حاجة إىل السالم. واتمع الدويل يف حاجة إىل احملاكم. فـهو حيتـاج إىل احملـاكم الـيت تعلـن 

القانون�. وشكر اجلمعية العامة مسبقا على أي مساعدة تقدمها إىل احملكمة. 
والحظ الرئيس غيوم أن قائمة الدعاوى يف احملكمة �مليء للغاية� وبات مـن الـالزم  -٤٠٣
إجياد حلول لتفادي التأخـريات املفرطـة يف البـت يف القضايـا. وقـال إنـه خـالل السـنة املاضيـة، 
ـــاليب عملــها واتصاالــا. كمــا  واصلـت احملكمـة ترشـيد العمـل يف قلـم احملكمـة لتحديـث أس
بذلـت جـهودا لتحســـني إجراءاــا، وال ســيما مبراجعــة الئحتــها، وســعت إىل زيــادة تعــاون 

األطراف يف تسيري شؤون العدالة بإصدار توجيهات إجرائية إليهم. 
غـري أن الرئيـس غيـوم أقـر بـأن �هـذه اجلـهود املتعـددة اإلداريـة منـها واإلجرائيـة غــري  -٤٠٤
كافية يف حد ذاا ملعاجلة احلالة�. كما  ذكر بأن احملكمة قد طلبت زيادة كبـرية يف ميزانيتـها 
والحظ أن اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة قـد أبـدت تفـهما ملقترحـها. وأعـرب 
عــن رغبتــه يف أن تعجــل اللجنــة اخلامســة واجلمعيــة العامــــة باملوافقـــة علـــى تقريـــر اللجنـــة 

االستشارية. 
ـــوم مالحظــا أن احملكمــة قــد متكنــت، خــالل الفــترة املشــمولة  واسـتطرد الرئيـس غي -٤٠٥
باالسـتعراض (١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ - ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١)، مـن إـــاء أربــع قضايــا، 
بينما أقيمت لديها ثالث قضايا جديدة. وبناء عليه، أصبح عدد القضايـا املعروضـة عليـها ٢٢ 

قضية. 
ــــة. األول بتـــاريخ ١٦  واســتطرد يف شــرحه فقــال لقــد صــدر حكمــان بالغــا األمهي -٤٠٦
آذار/مارس ٢٠٠١ ويفصل يف نزاع إقليمي قدمي بني قطر والبحرين أدى إىل إجــراءات طويلـة 
مشلت إيداع الطرفني ملا يزيد على ٦ ٠٠٠ صفحة من املذكرات الكتابية، ومخسة أسابيع مـن 
اجللسات الشفوية ومداولة حبجـم  الصعوبـات الـيت واجهتـها احملكمـة. وأعـرب الرئيـس غيـوم 
عـن ارتياحـه لكـون الطرفـني معـا شـكرا احملكمـة علـى إســـهامها يف توطيــد أركــان الســلم يف 

املنطقة. 
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ــران/يونيـه ٢٠٠١، فيسـوي نزاعـا بـني أملانيـا  أما احلكم الثاين الذي صدر يف ٢٧ حزي -٤٠٧
والواليات املتحدة األمريكية يف أعقاب إعدام  الواليات املتحدة ملواطنني أملانيني. فإىل جـانب 
توضيح احملكمة لبعض أحكام اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، اغتنمـت هـذه الفرصـة لتصـدر، 
ألول مرة يف تارخيها، حكما واضحا بشـأن أثـر التدابـري التحفظيـة الـيت هلـا سـلطة اإلشـارة ـا 
علـى سـبيل االسـتعجال بغـرض صـون حقـوق األطـراف. وقـــال �إن هــذه القضيــة احلساســة 
كانت موضوع خالف حاد يف األدبيات يتعلق مبسألة مـا إذا كـانت التدابـري التحفظيـة ملزمـة 
أم ال. وقد أجابت احملكمة علـى هـذا السـؤال باإلجيـاب بأغلبيـة كبـرية جـدا�. وأكـد الرئيـس 
غيوم على أنه �مل يعد مثة بالتايل جمال للشك. ومن مث تتوقع احملكمة أن يتم يف املستقبل تنفيـذ 

هذه التدابري على وجه أفضل مما كان عليه األمر عندما كانت املسألة مثار شك�. 
ـــددا إىل تســهيل وصــول أفقــر الــدول إىل احملكمــة. ويف هــذا  ودعـا الرئيـس غيـوم جم -٤٠٨
الصـدد، ذكـر بوجـود الصنـدوق اخلـاص الـذي أنشـأه األمـني العـام لألمـم املتحـــدة يف ١٩٨٩ 
ملساعدة الدول غري القادرة على حتمل التكـاليف املترتبـة علـى إحالـة نـزاع إىل احملكمـة. وقـال 
إن أسالفه �قد حثوا تلك الدول القادرة على بــذل مسـامهات سـخية هلـذا الصنـدوق علـى أن 
تفعل بزيادة املوارد املتاحة له�، وكرر نداءه إىل كل الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة. وقـال 

�إن الوصول إىل العدالة الدولية ال ينبغي أن حتول دونه الفوارق املالية�. 
وبعد أن عرض رئيس احملكمة تقريرها، أدىل ببيانات ممثلو بريو وكوستاريكا وماليزيـا  -٤٠٩
وسـنغافورة واملكسـيك وســـرياليون، ونيجرييــا والصــني وإســبانيا واليابــان واالحتــاد الروســي 

ومجهورية كوريا والكامريون. 
وميكن احلصول على معلومات أوىف عن أعمال احملكمة خالل الفترة قيـد االسـتعراض  -٤١٠
)، الـيت  I.C.J. Yearbook 2001-2002  يف حولية حمكمة العدل الدولية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢

ستصدر يف الوقت املناسب. 
(توقيع) جيلرب غيوم 
رئيس حمكمة العدل الدولية 

الهاي، يف ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
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