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 الفصل األول
 موجز  
 لمحة موجزة عن األنشطة القضائية للمحكمة  

خالل ارفرتة .يد االسأأأأأأأتا اض، شأأأأأأأهدت حمكمة ارادل اردئرية نشأأأأأأأ ط ف .ضأأأأأأأ  ي ف اتسأأأأأأأم ب ركث فة  - 1
 ارشديدة  فقد فصلت احملكمة يف ارقض ي  ارت رية:

ت ريك  ضأأأأأأأأأأأأأأأد باض األنشأأأأأأأأأأأأأأأطة اريت تقوين  )ا(  هب  نيك راغوا يف املنطقة احلدئهية )كوسأأأأأأأأأأأأأأأ
، حكٌم بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن حتديد مبلق ارتاويض املسأأأأأأأأأأأأأأأتح  على نيك راغوا رصأأأأأأأأأأأأأأأ   نيك راغوا(

 مر زحا ارتق ي (؛ 89كوست ريك  )انظ  ارفق ة 
 تايني احلدئه اربح ية يف اربح  ارك رييب ئاحمليط اهل هئ )كوسأأأأأأأأأت ريك  ضأأأأأأأأأد نيك راغوا( )ب( 

 (؛141 )انظ  ارفق ة
 احلد ارربي اروا.ع يف اجلزء ارشأأأأأم يل مر أيسأأأأأال بورتايوس )كوسأأأأأت ريك  ضأأأأأد نيك راغوا( )ج( 

 (؛191)انظ  ارفق ة 
حكٌم بشأأأأأ ن اردفوع  احلصأأأأأ ن ت ئا ج اءات اجلن  ية )غيني  االسأأأأأتوا ية ضأأأأأد ف نسأأأأأ (، )ه( 

 ( 174االبتدا ية اريت .دمه  ارط أ املدعى عليه )انظ  ارفق ة 
 عر احملكمة ائ ر يسه  قالقة عش  ام ا )ي ه بي هن  فيم  حسب اررتتيب ارزمد(: ئصدر - 2

ك ن ائل زحا األئام  ذرك ارصأأأأ هر رهاف على االهع ءات املضأأأأ هة اريت .دمته  كورومبي   )ا( 
ب نته ك ت مزعومة رلحقوق ارسأأأأأأأأأأأأأأأي هية ئاملن ط  اربح ية يف  يف أط ر ارقضأأأأأأأأأأأأأأأية املتالقة

(؛ ئيف األم  نفسه، طلبت 128)انظ  ارفق ة  راغوا ضد كورومبي (اربح  ارك رييب )نيك 
احملكمة أ  نيك راغوا تقدمي محك ة جوابية ئأ  كورومبي  تقدمي محك ة تاقيبية بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
ية حمل ارنظ  ئحدهت مهلةف ثمنيةف  يداع ز تني  اهع ءات كل مر ارط فني يف ارقضأأأأأأأأأأأأأأأ

 (؛129املحك تني )انظ  ارفق ة 
ية ائام  اخ ى ك ن ارغ ض منه  ا ذن بتقدمي م افا ت خطية ائ حتديد صأأأأأأأأأأأأأأأدرت   ن )ب( 

 األجل ارزمد  يداعه  ائ متديدا  ئك ن ذرك يف أط ر ارقض ي  ارت رية: 
ميل  200مسأأ رة تايني حدئه اجل أ ارق ري بني نيك راغوا ئكورومبي  فيم  ئراء مسأأ فة  ‘1’ 

 (؛116)انظ  ارفق ة  كورومبي (حب ي مر س حل نيك راغوا )نيك راغوا ضد  
 (؛ 219)انظ  ارفق ة  .ضية ج هز أ )اهلند ضد ب كست ن( ‘2’ 
 (؛ 153)انظ  ارفق ة  تايني احلدئه اربح ية يف احمليط اهلندي )ارصوم ل ضد كيني ( ‘3’ 
 (؛160)انظ  ارفق ة  ارنزاع حول ئضع ئاستخداين مي ا اجمل ى امل  ي سيالال )شيلي ضد بوريفي ( ‘4’ 
 (؛175)انظ  ارفق ة  احلص ن ت ئا ج اءات اجلن  ية )غيني  االستوا ية ضد ف نس ( ‘5’ 



 A/73/4 

 

18-12846 6/75 

 

تطبي  االتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأأ ء على مجيع اشأأأأأأأأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأأأأأأأأ ي ).ط  ضأأأأأأأأأأأد  ‘6’ 
 (؛244)انظ  ارفق ة  ا م رات ارا بية املتحدة(

مر اتف .ية  84مبوجب امل هة طار يف اختصأأأأأأأأأأأأأأ ص جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل  ‘7’ 
ارطريان املأأأدين ارأأأدئيل )ا مأأأ رات ارا بيأأأة املتحأأأدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  ئاململكأأأة ارا بيأأأة 

 (؛252)انظ  ارفق ة  ارساوهية ضد .ط (
مر امل هة ارث نية  2طار يف اختص ص جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب اربند  ‘8’ 

)ا م رات ارا بية املتحدة  1944اجلوية اردئرية را ين  مر اتف ق امل ئر ارا ب  رلخدم ت
 (؛262)انظ  ارفق ة  ئاربح ير ئمص  ضد .ط (

ئمر ن حية اخ ى، . رت احملكمة ب م ز  ارصأأأأأأ هر يف سأأأأأأي ق ا ج اءات املتالقة بطلب  )ج( 
 1965اآلق ر ارق نونية رفصل ارخبيل ش غوس عر موريشيوس يف ع ين  فتواز  يف مس رة
االحت ه األف يقي ارحي يُفرتض ان بإمك نه تقدمي مالوم ت ”، ان ار فتوى()طلب أصأأد

عر املسأأأأأأأأأأأأأأأ رة املط ئحة على احملكمة طلب ف رفتواز  ميكنه ارقي ين بحرك يف اآلج ل ارزمنية 
؛ ئب ألم  نفسأأأأأأأأأأأأأأأه، مدهت احملكمة املهلَة ارزمنية احملدهة رتقدمي “اريت حدههت  احملكمة

اخلطية رهاف على تلك اربي ن ت يف سأأأأأأأأأأي ق أج اءات طلب  اربي ن ت اخلطية ئاملالحظ ت
 (؛ 276ارفتوى املحكور )انظ  ارفق ة 

 أض فة أ  ذرك، اصدرت احملكمة ام ير سجلت هبم  ئ.م م ريزي  رلدعويني ارت ريتني:  )ه( 
ارسأأأأي هة  بشأأأأ ن .ضأأأأية 2008اي ر/م يو  23طلب أع هة ارنظ  يف احلكم ارصأأأأ هر يف  ‘1’ 

 على بيدرا ب انك /بوالئ ب تو بوته، ئميدل رئكس، ئسأأأأأأأأأأأ ئث ريدج )م ريزي /سأأأأأأأأأأأنغ فورة(
 (؛204)انظ  ارفق ة  )م ريزي  ضد سنغ فورة(

ارسأأي هة على بيدرا  بشأأ ن .ضأأية 2008اي ر/م يو  23طلب تفسأأري احلكم ارصأأ هر يف  ‘2’ 
)م ريزي  ضأأأأد  ي /سأأأأنغ فورة(ب انك /بوالئ ب تو بوته، ئميدل رئكس، ئسأأأأ ئث ريدج )م ريز 

 (؛224)انظ  ارفق ة  سنغ فورة(
ئخت م ، اصأأأأأأدرت احملكمة ام اف . رت فيه ان تتن ئل امل افا ُت اخلطية املقدمة يف سأأأأأأي ق  )ه( 

)غي ن  ضأأد  1899تشأأ ير األئل/اكتوب   3بق ار ارتحكيم ارصأأ هر يف  ارقضأأية املتالقة
ت اآلج ل ارزمنية  يداع غي ن  محك هت  مسأأأأأأأ رة اختصأأأأأأأ ص احملكمة ائالف ئحده فنزئيال(

 (  231ئمجهورية فنزئيال اربوريف رية محك هت  املض هة )انظ  ارفق ة 
ئخالل ارفرتة نفسأأأه ، عقدت احملكمة جلسأأأ تة علنية يف ارقضأأأ ي  ارت رية )اريت ي ه بي هن  حسأأأب  - 3

 اررتتيب ارزمد(:
جلسأأ ت بشأأ ن اردفوع  وا ية ضأأد ف نسأأ (،احلصأأ ن ت ئا ج اءات اجلن  ية )غيني  االسأأت )ا( 

 (؛175أ   161االبتدا ية املقدمة مر ف نس  )انظ  ارفق ات 
جلسأأأ ت رلنظ   االرتزاين ب رتف ئض بشأأأ ن منفح أ  احمليط اهل هئ )بوريفي  ضأأأد شأأأيلي(، )ب( 

 (؛105أ   91يف موضوع اردعوى )انظ  ارفق ات 
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مجيع اشأأأأأأأأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأأأأأأأأ ي ).ط  ضأأأأأأأأأأأد تطبي  االتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأأ ء على  )ج( 
، جلسأأأأ ت بشأأأأ ن طلب ا شأأأأ رة بتدابري حتفظية ارحي .دمته ا م رات ارا بية املتحدة(

 ( 244أ   233.ط  )انظ  ارفق ات 
، مخس .ضأأأأأ ي  من ثع ت جديدة .دمت 2017آب/اغسأأأأأطس  1ئُع ضأأأأأت على احملكمة، منح  - 4

 أريه  ب ررتتيب ارت يل:
( )انظ  )غي ن  ضأأأأأد فنزئيال 1899تشأأأأأ ير األئل/اكتوب   3م ارصأأأأأ هر يف . ار ارتحكي )ا( 

 (؛232أ   225ارفق ات 
تطبي  االتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأأ ء على مجيع اشأأأأأأأأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأأأأأأأأ ي ).ط  ضأأأأأأأأأأأد  )ب( 

 (؛244أ   233)انظ  ارفق ات  ا م رات ارا بية املتحدة(
مر اتف .ية  84املدين اردئيل مبوجب امل هة طار يف اختصأأأأأأأأأأأأأأ ص جملس منظمة ارطريان  )ج( 

ارطريان املأأأدين ارأأأدئيل )ا مأأأ رات ارا بيأأأة املتحأأأدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  ئاململكأأأة ارا بيأأأة 
 (؛253أ   245)انظ  ارفق ات  ارساوهية ضد .ط (

مر امل هة ارث نية  2طار يف اختص ص جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب اربند  )ه( 
)ا م رات ارا بية املتحدة  1944ق امل ئر ارا ب  رلخدم ت اجلوية اردئرية را ين مر اتف 

 (؛262أ   254)انظ  ارفق ات  ئاربح ير ئمص  ضد .ط (
انته ك ت مزعومة ملا زدة ارصأأأأأأأأأأدا.ة ئاراال. ت اال.تصأأأأأأأأأأ هية ئاحلقوق ارقنصأأأأأأأأأألية را ين  )ه( 

)انظ  ارفق ات  ألم يكية()مجهورية أي ان ا سأأأأأأأأأأأالمية ضأأأأأأأأأأأد اروالي ت املتحدة ا 1955
 ( 271أ   263

 .ضية زي: 17، بلق عده ارقض ي  املدرجة يف جدئل احملكمة 2018متوث/يوريه  31ئحىت  - 5
 ن غيم رئس )زنغ ري /سلوف كي (؛ -مش ئع غ بتشيكوفو  )ا( 
 األنشطة املسلحة يف أ.ليم اركونغو )مجهورية اركونغو اردميق اطية ضد ائغندا(؛ )ب( 
 ؛االرتزاين ب رتف ئض بش ن منفح أ  احمليط اهل هئ )بوريفي  ضد شيلي( )ج( 
ميل  200مسأأ رة تايني حدئه اجل أ ارق ري بني نيك راغوا ئكورومبي  فيم  ئراء مسأأ فة  )ه( 

 ؛حب ي مر س حل نيك راغوا )نيك راغوا ضد كورومبي (
اركأأأ رييب )نيكأأأ راغوا يف اربح  انتهأأأ كأأأ ت مزعومأأأة حلقوق ارسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأ هة ئاجملأأأ ل اربح ي  )ه( 

 ؛كورومبي ( ضد
 ؛تايني احلدئه اربح ية يف احمليط اهلندي )ارصوم ل ضد كيني ( )ئ( 
 ؛ ارنزاع حول ئضع ئاستخداين مي ا اجمل ى امل  ي سيالال )شيلي ضد بوريفي ( )ث( 
 ؛احلص ن ت ئا ج اءات اجلن  ية )غيني  االستوا ية ضد ف نس ( )ح( 
 انية )مجهورية أي ان ا سالمية ضد اروالي ت املتحدة األم يكية(؛باض األصول ا ي   )ط( 
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تطبي  االتفأأ .يأأة ارأأدئريأأة رقمع متويأأل ا رزأأ ب ئاالتفأأ .يأأة ارأأدئريأأة رلقضأأأأأأأأأأأأأأأأ ء على مجيع  )ي( 
 ؛اشك ل ارتمييز ارانص ي )ائك اني  ضد االحت ه ار ئسي(

 ؛.ضية ج هز أ )اهلند ضد ب كست ن( )ك( 
)طلب أصأأدار  1965رفصأأل ارخبيل شأأ غوس عر موريشأأيوس يف ع ين اآلق ر ارق نونية  )ل( 

 ؛فتوى(
 ؛)غي ن  ضد فنزئيال( 1899تش ير األئل/اكتوب   3. ار ارتحكيم ارص هر يف  )ين( 
تطبي  االتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأأ ء على مجيع اشأأأأأأأأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأأأأأأأأ ي ).ط  ضأأأأأأأأأأأد  )ن( 

 ؛ ا م رات ارا بية املتحدة(
مر اتف .ية  84جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب امل هة طار يف اختصأأأأأأأأأأأأأأ ص  )س( 

ارطريان املأأأدين ارأأأدئيل )ا مأأأ رات ارا بيأأأة املتحأأأدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  ئاململكأأأة ارا بيأأأة 
 ؛ارساوهية ضد .ط (

مر امل هة ارث نية  2طار يف اختص ص جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب اربند  )ع( 
)ا م رات ارا بية املتحدة  1944ارا ب  رلخدم ت اجلوية اردئرية را ين  مر اتف ق امل ئر

 ؛ ئاربح ير ئمص  ضد .ط (
ال.تصأأأأأأأأأأأأأأأ هية ئاحلقوق ارقنصأأأأأأأأأأأأأألية انته ك ت مزعومة ملا زدة ارصأأأأأأأأأأأأأأأدا.ة ئاراال. ت ا )أ( 

   )مجهورية أي ان ا سالمية ضد اروالي ت املتحدة األم يكية( 1955 را ين
املن ثع ت اريت تنظ  فيه  احملكمة تضم هئال مر اربع . رات، منه  ست هئل ئاألط اأ يف .ض ي   - 6

مر اف يقي  ئسأأأأأأبع مر األم يكتني ئسأأأأأأت مر آسأأأأأأي  ئمخس مر ائرئب   ئيدل زحا ارتوثع اجلغ ايف رلقضأأأأأأ ي  
 على ارط بع ارا ملي الختص ص اجله ث ارقض  ي ار  يسي رلمنظمة 

مة على ط  فة متنوعة مر املواضأأأأأأأأأأأأأأيع كمثل املن ثع ت ئتنطوي ارقضأأأأأأأأأأأأأأ ي  املا ئضأأأأأأأأأأأأأأة على احملك - 7
ا .ليميأة ئاربح ية؛ ئاحلقوق ارقنصأأأأأأأأأأأأأأأليأة؛ ئحقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأ ن؛ ئاألضأأأأأأأأأأأأأأأ ار ارالحقأة ب ربي أة ئحف  املواره 
اربيوروجية؛ ئاملسأأأأأأأأأألئرية اردئرية ئارتاويض عر ارضأأأأأأأأأأ ر؛ ئحصأأأأأأأأأأ ن ت اردئل ئ ثليه  ئاصأأأأأأأأأأوهل ؛ ئتفسأأأأأأأأأأري 

ئتطبيقهأ   ئيأدل زأحا ارتنوع يف مواضأأأأأأأأأأأأأأأيع ارقضأأأأأأأأأأأأأأأأ يأ  على ارطأ بع ارا ين  االتفأ .يأ ت ئاملاأ زأدات ارأدئريأة
 الختص ص احملكمة 

ئارقضأأأأأأأأأأأأ ي  اريت تا ضأأأأأأأأأأأأه  اردئل على احملكمة رلبت فيه  كثرياف م  تنطوي على عده مر امل احل،  - 8
تقدمي  نتيجة شأأأأأأأأ ئع األط اأ يف أج اءات ف عية كإيداع هفوع ابتدا ية تتال  ب الختصأأأأأأأأ ص ائ املقبورية ائ

 طلب ت رإلش رة بتدابري حتفظية يتاني اربت فيه  على سبيل االستاج ل 
 

 مواصلة النشاط المطرد للمحكمة  
شأأهد عبء عمل احملكمة ثي هةف كبرية على مدى ارسأأنوات اراشأأ ير امل ضأأية ألسأأب ب عدة ا ه   - 9

يف بي نه ام ين اجلماية ارا مة ارحي اثهي ه ا ج اءات ارف عية  ئيف زحا ارصأأأأأأأده، اب ث ارق ضأأأأأأأي رئين اب از ين 
أب ن توريه ر  سأأأأأأأأة احملكمة، ان تزايد عده طلب ت ا شأأأأأأأأ رة  2017تشأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   26اه  به يف 

بتأأدابري حتفظيأأة هريأأٌل على ان ارأأدئل ال ترتهه يف ارلجوء أ  احملكمأأة عنأأد مواجهتهأأ  اثمأأ ت، اي عنأأدمأأ  
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كد ان احملكمة تسأأأأ رع حين ح أ  حشأأأأد أمك ن هت  مر اجل توفري يتهده حقوَ.ه  ضأأأأ ٌر ال ميكر تداركه  ئا
 استج بة س ياة ئمال مة رلح الت ارا جلة 

ئركف رة حسر سري ارادارة، تضع احملكمة جدائل ثمنية مكثفة رلجلس ت ئاملدائالت    يسمح  - 10
ارف عية اراديدة اريت هل  ب رنظ  يف عدة .ضأأأأأأأأأأأأأ ي  يف آن ئاحد ئاربتمم يف اسأأأأأأأأأأأأأ ع ئ.ت  كر يف ا ج اءات 

تُا ض عليه   ئعلى مدى ارسأأأأنة امل ضأأأأية، سأأأأاى .لم احملكمة أ  احلف ع على مسأأأأتوى ع ل مر اركف ءة 
 ئاجلوهة فيم  يقدمه أ  احملكمة مر هعم ألجل تسيري اعم هل   

بني  ئجدي  ب رحك  ان اردئر ار  يسأأأأأأأي املوكل أ  احملكمة يف نظ ين ارتسأأأأأأأوية ارسأأأأأأألمية رلمن ثع ت - 11
 اردئل ارحي نص عليه ميث ق األمم املتحدة حيظى ب العرتاأ ارا ملي 

ئاحملكمأأة  تنأأٌة رلثقأأة املتجأأدهة ئاالحرتاين ارلأأحير حتظى هبمأأ  مر جأأ نأأب ارأأدئل اريت تلجأأ  أريهأأ   - 12
ارنظ   رلفصل يف من ثع هت   ئخالل ارفرتة ارقض  ية املقبلة، ستويل احملكمة مجيع ارقض ي  اريت سيتاني عليه 

فيه  عن يةف ف  قة ال تشوهب  شبهة حتيز ئستواصل ارامل على تسوية املن ثع ت املا ئضة عليه  ب .صى .در 
  2017/2018مر ارنزازة ئيف اس ع ئ.ت  كر، على حنو م  فالت يف ارسنة ارقض  ية 

مم املتحدة يشكل ئيف زحا ارصده، جتدر ا ش رة أ  ان ارلجوء أ  اجله ث ارقض  ي ار  يسي رأل - 13
حال يتسأأأأأأأم بكف ءة ف يدة مر حيث ارتكلفة  ئر ر ك ن مر احملتمل ان يسأأأأأأأتغ ق باض ا ج اءات اخلطية 
ئ.ت  طويالف نسأأأأأأأأأأأأأبي ف بسأأأأأأأأأأأأأبب م  تبديه اردئل املشأأأأأأأأأأأأأ راكة فيه  مر احتي ج ت، فال بد مر ارتنويه ب ن ارفرتة 

ائ فتواز  ال تتج ئث سأأتة اشأأه  يف املتوسأأط  ارف صأألة بني اختت ين ا ج اءات ارشأأفوية ئتالئة حكم احملكمة
 ئذرك رغم تاقممد املس  ل املا ئضة عليه  

 
 تعزيز سيادة القانون  

تغتنم احملكمة جمدهاف ارف صأأأأأأأأأأأة اريت يتيحه  ع ض تق ي ز  ارسأأأأأأأأأأأنوي ركي تقدين أ  اجلماية ارا مة  - 14
أف هةف عر هئرز  يف تازيز سي هة ارق نون على حنو م  تدعوز  أريه اجلماية ارا مة ب نتظ ين، ئك نت آخ  زحا 

  ئت حب 2017ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   7امللرخ  72/119اردعوات تلك اريت ئرهت يف . ار اجلماية 
بتوجيه اجلماية ارا مة يف ارق ار نفسأأأأه هعوةف أ  اردئل اريت ب تقبل باد اروالية ارقضأأأأ  ية املنوطة ب حملكمة، 

 از بت هب  فيه  ان تنظ  يف ارقي ين بحرك على حنو م  ينص عليه ارنظ ين األس سي رلمحكمة 
ئتضأأأأأأطلع احملكمة بدئر ر يسأأأأأأي يف صأأأأأأون ئتازيز سأأأأأأي هة ارق نون يف شأأأأأأىت احن ء ارا ب  ئيف زحا  - 15

ك نون   7امللرخ ايضأأأأأأأأأأأأأ   72/118ارصأأأأأأأأأأأأأده، تالح  احملكمة ب رتي ح ان اجلماية ارا مة اب ثت، يف . ارز  
دئر ارحي تلهيه حمكمة ارادل اردئرية، ئزي اجله ث ارقضأأأأأأأأ  ي ار  يسأأأأأأأأي ، ا يَة ار2017األئل/هيسأأأأأأأأمرب 

 رألمم املتحدة، ئ.يمة ارامل ارحي تضطلع به  
ئكل م  تقوين به احملكمة أمن  ي مي أ  ارنهوض بسأأأأي هة ارق نون ئتازيزز   فهي تسأأأأهم مب  تصأأأأدرا  - 16

ضأأ  أ  كف رة فهم جيد رق اراهت  ئنشأأ ز  مر احك ين ئفت ئى يف تطوي  ارق نون اردئيل ئأيضأأ حه  ئتسأأاى اي
على ائسأأأأأأأأأأأأع نط ق  كر يف عتلم احن ء ارا ب، سأأأأأأأأأأأأواء عر ط ي  منشأأأأأأأأأأأأوراهت  ائ مر خالل أعداه املواه 
املتادهة اروسأأأأأأأ  ط ئتطوي  مو.اه  ارشأأأأأأأبكي  ئزحا املو.ع، ارحي اعيد يف اآلئنة األخرية تصأأأأأأأميمه ئحتديثه 

مجيع االجته هات ارقضأأأأأ  ية حملكمة ارادل اردئرية ئسأأأأأ بقتاه ،  ب رك مل جلاله ايسأأأأأ  اسأأأأأتخدام ، يتضأأأأأمر

https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/RES/72/118
https://undocs.org/ar/A/RES/72/118
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احملكمأة ارأدا مأة رلاأدارأة ارأدئريأة، ئيوف  مالومأ ت مفيأدة رلأدئل ئاملنظمأ ت ارأدئريأة ار اغبأة يف ارلجوء أ  
 ا ج اءات املت حة هل  يف احملكمة 

فني يف .لم احملكمة أح ط ت ئيقدين ر يس احملكمة ئاعض ؤز  اآلخ ئن ئر يس ارقلم ئعتلم املوظ - 17
منتظمة، يف الز ي )زورندا( ئيف اخل رج، عر سأأأأأأأأري عمل احملكمة ئأج اءاهت  ئاجته هز  ارقضأأأأأأأأ  ي  ئتتيح 
زحا ا ح ط ت رلجمهور فهم ف افضأأأأأأأأأأل مل  تضأأأأأأأأأأطلع به احملكمة مر اعم ل، سأأأأأأأأأأواء فيم  يتال  بقضأأأأأأأأأأ ي  

 املن ثع ت ائ م  يتصل بإج اءات ارفت ئى 
احملكمة يف مق ز  عدهاف غفرياف مر ارزئار  ئتسأأأأأأتقبل على ئجه اخلصأأأأأأوص رؤسأأأأأأ ء هئل  ئتسأأأأأأتقبل - 18

 ئحكوم ت ئثئارا آخ ير رفياي املستوى  
ئخالل ارفرتة .يد االسأأأأأأأأأتا اض، اسأأأأأأأأأتقبلت احملكمة ايضأأأأأأأأأ ف عدة جمموع ت تضأأأأأأأأأم هبلوم سأأأأأأأأأيني  - 19

هر ارق نونية ئآخ ير، ئبلق جمموع ئاك همييني ئ.ضأأأأ ة ئ ثلني عر سأأأألط ت .ضأأأأ  ية ئحم مني ئمشأأأأتغلني ب مل
ثا    كم  تنظم احملكمة كل سأأأأأأأأأأأأأأأنة يوم ف رألبواب املفتوحة ميكممنه  مر تا يم اجلمهور  6 000زلالء حنو 

 بدئرز  على حنو افضل 
ئخت م ، تويل احملكمة عن يةف خ صأة ب رشأب ب، أذ تشأ رك يف من سأب ت تنظمه  اجل ما ت ئتا ض  - 20

امللسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ئتازيز ما فتهم يح رلطالب مر شأأأأأأأأأأأأأأأىت اخللفيأأأ ت ارتا أ على ب امج تأأأدريأأأب هاخلي تت
 اردئيل  ب رق نون

 
 الطلبات المتعلقة بالميزانية  

، .دمت احملكمة أ  اجلماية ارا مة طلب هت  املتالقة ب العتم هات امليزانوية 2017يف مستهل ع ين  - 21
غلأأب نفقأأ ت قأأ بتأأة ئنظأأ ميأأة بطبياتهأأ ،   ئنفقأأ ت احملكمأأة يف جز هأأ  األ2019-2018رفرتة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنتني 

ئماظم طلب هت  املتالقة ب العتم هات امليزانوية موجٌه رتمويل تلك ارنفق ت  ئب تطلب احملكمة أنشأأأأأأأأأأأأأ ء اي 
، ئركنهأأ  طلبأأت أعأأ هة تصأأأأأأأأأأأأأأأنيم ئظيفتني ملوظفني .أأ نونيني يف 2019-2018ئظأأ  م جأأديأأدة رلفرتة 

  ئيزيد جمموع املواره املقرتحة رفرتة ارسأأأأأأأأأأأأأنتني 4-ار تبة أ أ  3-أهارهت  رلشأأأأأأأأأأأأألئن ارق نونية مر ار تبة أ
  ئك ن املتوخى مر زحا 2017-2016ثي هةف طفيفة عر االعتم هات امل صأأأأأأأأأوهة رلفرتة  2018-2019

ارزي هة اس س ف متكني احملكمة مر توفري ارتدريب ملوظفي .لمه ، ئمت باة ارتوصي ت اريت .دمه  االستش ريون 
وجي  املالوم ت يف احملكمة، ئال سأأأأأأأأأأأأأأيم  تلك املتالقة بإهخ ل ارامل بنظ ين م كزي بشأأأأأأأأأأأأأأ ن خدم ت تكنور

رتخطيط املواره، ئمر تنفيح تدابري تضمر استم ارية األعم ل يف ح رة ئ.وع كوارث، ئمتويل أع هة تصنيم 
 اروظيفتني املحكورتني اعالا 

ارأأحي طلبأأت فيأأه أ   71/292، اختأأحت اجلمايأأة اراأأ مأأة ارق ار 2017حزي ان/يونيأأه  22ئيف  - 22
بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن ارخبيل شأأأأأأأأأأأأأأأ غوس  مر نظ مه  األسأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي، ان تصأأأأأأأأأأأأأأأدر فتوى 65احملكمة، عمال ب مل هة 

(  ئ.بأأل اعتمأأ ه نص زأأحا ارق ار، افأأ هت األمأأ نأأة اراأأ مأأة اجلمايأأَة شأأأأأأأأأأأأأأأفويأأ ف بأأ ن تنفيأأح 272 ارفق ة )انظ 
ارهة يف مشأأأأ ئع ارق ار تسأأأأتلزين اعتم هات أضأأأأ فية يتاني أضأأأأ فته  أ  امليزانية ارا هية  ئمب  ان ارتوصأأأأي ت ارو 

األم نة ارا مة ب يكر مبقدئرز  آنحاك حتديد اآلق ر املرتتبة على مشأأأأأأأأأأأأأأأ ئع ارق ار يف امليزانية ارربن جمية بد.ة، 
  450 000ائح بني فقأأأأأد .أأأأأدمأأأأأت أ  اجلمايأأأأأة تقأأأأأدي ات رتكأأأأأ ريم أج اءات أصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدار ارفتأأأأأ ئى ترت 

هئالر مر هئالرات ارواليأأ ت املتحأأدة  ئكأأ نأأت زأأحا ارتقأأدي ات اريت اعأأدهتأأ  األمأأ نأأة اراأ مأة  600 000ئ 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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ب رتشأأأأ ئر مع .لم احملكمة تسأأأأتند أ  تك ريم أج اءات أصأأأأدار ارفت ئى اريت تكبدهت  احملكمة يف ارسأأأأ ب   
ارا مة، يف ح رة اعتم هز  مشأأأأ ئع ارق ار، بتقدي ات  ئاشأأأأ رت األم نة ارا مة ايضأأأأ ف أ  اهن  سأأأأتوايف اجلماية

ئذرأأأك يف هئرهتأأأ   2019-2018منقحأأأة ئمفصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة رلميزانيأأأة ارربنأأأ جميأأأة اخلأأأ صأأأأأأأأأأأأأأأأأأة بفرتة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنتني 
 ئارسباني  ارث نية
 ، افأأأأأ هت احملكمأأأأأة األمأأأأأ نأأأأأَة اراأأأأأ مأأأأأة اقنأأأأأ ء منأأأأأ .شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ميزانيأأأأأة فرتة 2017ئيف هنأأأأأ يأأأأأة عأأأأأ ين  - 23

تلتمس يف تلك امل حلة احلصول على اعتم هات أض فية مر اجل تغطية ب هن  رر  2019-2018ارسنتني 
ارتك ريم املقدرة  ج اء أصأأدار ارفتوى املطلوبة ئب هن  سأأتسأأاى عوضأأ ف عر ذرك أ  متويل زحا ارتك ريم 
مر ميزانيته  ارا هية  ئأن ب تكما مواره امليزانية ارا هية، فسأأأأأأأأأوأ تطلب احملكمة متويال أضأأأأأأأأأ في  يف ئ.ت 

  2019-2018ح ، عند أج اء االستا اض األئل ائ ارث ين رتنفيح ميزانية ارفرتة ال
 ئتالح  احملكمأأأأأأة بأأأأأأ رتيأأأأأأ ح ان اجلمايأأأأأأة اراأأأأأأ مأأأأأأة . رت، عنأأأأأأد اعتمأأأأأأ هزأأأأأأ  ميزانيأأأأأأة احملكمأأأأأأة  - 24
، ان تواف  على أع هة تصأأأأأأأأأأأأنيم ئظيفة ئاحدة ملوظم . نوين يف أهارهت  رلشأأأأأأأأأأأألئن 2019-2018 رلفرتة

  ئرغم عدين موافقة اجلماية على املواره املطلوبة  هخ ل ارامل 4-أ  ار تبة أ 3- تبة أارق نونية مر ار
بنظأأ ين ائموجأأ ، فقأأد اذنأأت رألمني اراأأ ين بأأ رأأدخول يف ارتزامأأ ت مببلق ا.صأأأأأأأأأأأأأأأأ ا مليون هئالر مر هئالرات 

ة  ئ. رت مر اجل تطبي  نظ ين مر زحا ارقبيل يف احملكم 2019-2018اروالي ت املتحدة رفرتة ارسأأأنتني 
هئالر مر هئالرات ارواليأأأ ت  200 000مر نأأأ حيأأأة اخ ى ختفيض املواره املطلوبأأأة رأأأدعم ارربامج مببلق 

املتحأأدة  ئسأأأأأأأأأأأأأأأتامأأل احملكمأأة جأأ زأأدةف، كاأأ ههتأأ ، على تنفيأأح ئاليتهأأ  على اكمأأل ئجأأه  كر يف حأأدئه 
 ا مك ني ت اريت ئضاته  اجلماية ارا مة حتت تص فه  

 
 عدية للقضاةنظام المعاشات التقا  

(، A/66/726يف رسأأأ رة موجهة مر ر يس احملكمة أ  اجلماية ارا مة ئمشأأأفوعة مبحك ة تفسأأأريية ) - 25
عر .لقه  ارب رق بشأأأأأأ ن باض املقرتح ت املقدمة مر األمني ارا ين  2012اع بت احملكمة رلجماية يف ع ين 

(  ئسأأأأأأألطت احملكمة ارضأأأأأأأوء على املشأأأأأأأ كل A/67/4ين املا شأأأأأأأ ت ارتق عدية رلقضأأأأأأأ ة )انظ  ئاملتالقة بنظ 
اخلطرية اريت تثريز  تلك املقرتح ت مر منظور سأأأالمة نظ مه  األسأأأ سأأأي، ئال سأأأيم  املسأأأ ئاة بني اعضأأأ  ه  

  ئحقهم يف ارقي ين بواجب هتم ب ستقالرية ت مة
ئتا ب احملكمة عر امتن هن  رلجماية ارا مة مل  ابدته مر ازتم ين خ ص هبحا املس رة ئرق ارز  اخح  - 26

مهلة ك فية رلتفكري ئأرج ء ارنظ  يف زحا املسأأأأأأأأأأأأأأ رة أ  هئرهت  ارث منة ئارسأأأأأأأأأأأأأأتني ائال،   هئرهت  ارت سأأأأأأأأأأأأأأاة 
  ئزي على ققة مر ان اجلماية سأأأأأأتن .  ئارسأأأأأأتني،   هئرهت  احل هية ئارسأأأأأأباني، فدئرهت  ار اباة ئارسأأأأأأباني

ارم، ضأأأأأأأأأ ئرة احلف ع على  71/272زحا املسأأأأأأأأأ رة آخحة يف االعتب ر على ارنحو ارواجب، ئفق  رق ارز  
ي رلمحكمة، سأأأالمة ارنظ ين األسأأأ سأأأي رلمحكمة ئغريا مر األحك ين ارق نونية ذات ارصأأألة، ئارط بع ارا مل

 ئمبداي االستقالل ئاملس ئاة، ئارط بع ارف يد راضوية احملكمة 
 

 التعامل مع مشكلة األسبستوس  
على ارنحو املشأأأأ ر أريه يف ارتق ري  ارسأأأأنوية ارسأأأأ بقة، اكُتشأأأأم ئجوه م هة األسأأأأبسأأأأتوس يف ع ين  - 27

ت احملكمة ئمك تب ئارحي يضأأأم . عة مدائال 1977يف جن ح .صأأأ  ارسأأأالين ارحي شأأأيد يف ع ين  2014
 ارقض ة، ئيف ام كر أيداع احملفوظ ت اريت تستخدمه  احملكمة يف مبىن .ص  ارسالين ارقدمي 

https://undocs.org/ar/A/66/726
https://undocs.org/ar/A/67/4
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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  2016ئانتهت يف مستهل ع ين  2015ئاج يت اعم ل رتجديد مبىن ارقض ة يف خ يم ع ين  - 28
 2016ندية يف ع ين ئفيم  يتال  ب ملبىن ارقدمي، طلبت ملسأأأأأأسأأأأأأة ك رنيغي مر ئثارة اخل رجية اهلور - 29

توفري ارتمويل ارالثين رتمكينه  مر ارقي ين بنوعني مر األشأأأأغ ل: )ا( عملي ت تفتي  مر اجل حتديد ام كر 
تواجد م هة األسأأأأبسأأأأتوس بصأأأأورة ه.يقة يف .صأأأأ  ارسأأأأالين ب كمله؛ )ب( تطهري اجزاء املبىن اريت سأأأأب  ان 

سأأتقب ل ئاألسأأطح  ئ.دمت اروثارة املواره اكُتشأأم فيه  ئجوه م هة األسأأبسأأتوس، ئخ صأأة ارقبو ئمنطقة اال
 املطلوبة رتطهري جزء مر ارقبو، ئ.د اكتملت زحا اراملية 

ئجي ي اخصأأأأ  يون تا .دت ماهم ملسأأأأسأأأأة ك رنيغي عملي تا تفتي  منتظمة رفحص ح رة املواه  - 30
اريت حتتوي على م هة األسأأبسأأتوس يف مبىن .صأأ  ارسأأالين ارقدمي  ئ. رت ارسأألط ت اهلورندية تنفيح اشأأغ ل 

اهلي  ت كربى رتطهري املبىن ئجتديدا ب رك مل  ئمر املتو.ع ان يسأأأأأأأأتلزين ذرك أغالق .صأأأأأأأأ  ارسأأأأأأأأالين ئنقل 
ارك  نة مق رز  فيه أ  موا.ع اخ ى بشأأأأأأأأأأأأأكل مل.ت  ئيُنتظ  ان تنتهي فرتة املسأأأأأأأأأأأأأح ارتحضأأأأأأأأأأأأأريي يف ع ين 

، ئسيتاني عند ح نقل زحا اهلي  ت طوال فرتة تنفيح األشغ ل اريت ستمتد رسنوات عدة  ئال تتواف  2020
ر   فقد طلبت أ  ئثارة اخل رجية رلمحكمة يف امل حلة ار ازنة أال مالوم ت ع مة رلغ ية ئغري ك ملة، ئم
جبميع اخلطط ئارتف صأأأأأيل  2018اهلورندية ان توافيه  يف مدة ا.صأأأأأ ز  هن ية شأأأأأه  ايلول/سأأأأأبتمرب مر ع ين 

ارالثمة، ئخ صأأأأأأأأأة م  يتال  منه  ب ملوا.ع اربديلة املتو.ع نقل خدم ت احملكمة أريه، ئذرك ركي يتسأأأأأأأأأىن هل  
ضأأأأأيم يف اسأأأأأ ع ئ.ت  كر  ئمر اربديهي ان احللول املتف  عليه  بدء املف ئضأأأأأ ت ارضأأأأأ ئرية مع اربلد امل

 جيب ان تسمح رلمحكمة مبواصلة اهاء ئاليته  اهل مة بسالسة ئهئن ماو. ت مر اي نوع  
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 الفصل الثاني
 دور المحكمة واختصاصها  

املتحأأدة  ضأأأأأأأأأأأأأأأ  ي ار  يسأأأأأأأأأأأأأأي رألمم حمكمأأة اراأأدل ارأأدئريأأة اركأأ  ر مق زأأ  يف الزأأ ي زي اجلهأأ ث ارق - 31
  1946، ئبدات انشطته  يف نيس ن/اب يل 1945اُنش ت مبوجب ميث ق األمم املتحدة يف حزي ان/يونيه  ئ.د
ئاروق    األس سية اريت تنظم عمل احملكمة زي ميث ق األمم املتحدة ئارنظ ين األس سي رلمحكمة  - 32

ه ت ا ج ا ية املكملة هل ، عالئة على امل ف  ب مليث ق  ئتضأأأأأأأأأأأأأأأ أ أ  زحا اروق    ال حُة احملكمة ئارتوجي
ارق ار املتال  ب ملم رسأأأأأأأأأأأأأأأة ارقضأأأأأأأأأأأأأأأ  ية ارداخلية رلمحكمة  ئميكر االطالع على تلك اروق    على املو.ع 

 )اروق    األس سية(  ئزي منشورة ايض  يف اجمللد“ Basic documents”ارشبكي رلمحكمة، حتت عنوان 
I.C.J Acts and Documents No. 6 (2007)  

ئحمكمة ارادل اردئرية زي احملكمة اردئرية اروحيدة ذات ارط بع ارا ملي ئاالختصأأأأأأ ص ارقضأأأأأأ  ي  - 33
 ارا ين  ئاختص صه  زحا مزهئج 

 
 االختصاص بقضايا المنازعات  

تبت احملكمة يف املق ين األئل فيم  تا ضأه عليه  اردئل مبحض أراههت  مر من ثع ت تنشأ  يف أط ر  - 34
 ههت    رسته  رسي 

ئيف زحا ارصأأأده، جتدر ا شأأأ رة أ  ان عده اردئل األط اأ يف ارنظ ين األسأأأ سأأأي رلمحكمة بلق  - 35
هئرة ط ف ف تتسأأأأأىن هل  هبحا ارصأأأأأفة أمك نية ارلجوء أ  احملكمة   193م  .درا  2018متوث/يوريه  31حىت 

 2018وث/يوريأأأه مت 4مأأأة يف كمأأأ  .أأأ مأأأت هئرأأأة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني مر جأأأ نبهأأأ  بأأأإيأأأداع أعالن رأأأدى .لم احملك
 ك رت يل:  نصه ك ن

تالر هئرة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني مبوجب زحا اركت ب اهن  تقبل ب ق ة فوري اختصأأأأأأأأأأأأأأأ َص حمكمة ”  
ارادل اردئرية ب رنظ  يف كل ارنزاع ت ار ازنة ئاريت .د تنشأأأأأأأأأ  يف املسأأأأأأأأأتقبل، املشأأأأأأأأأمورة 

ية املتال  ب مل هة األئ  مر ارربئتوكول االختي ري التف .ية فيين  رلاال. ت  اردبلوم سأأأأأأأأأأأأأأأ
حي انضأأأأأأأأأأأأأأأمت أريه هئرة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني يف ( ار1961ب رتسأأأأأأأأأأأأأأأوية ا رزامية رلمن ثع ت )

  “ 2018آذار/م رس  22
سأأأأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي اريت اصأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت أعالنأأأأ ت ئحىت اآلن، بلق عأأأأده ارأأأأدئل األط اأ يف ارنظأأأأ ين األ - 36

ص عليه يف مشأأأأأأفوع بتحفظ ت( تق  فيه  ب الختصأأأأأأ ص اجلربي رلمحكمة، على ارنحو املنصأأأأأأو  )باضأأأأأأه 
هئرة  ئزحا اردئل زي: أسأأأأأأأب ني ، ئاسأأأأأأأرتاري ،  73مر ارنظ ين األسأأأأأأأ سأأأأأأأي،  36مر امل هة  5ئ  2ارفق تني 

ئأسأأأأأأأتوني ، ئامل ني ، ئائرئغواي، ئائغندا، ئاي رندا، ئأيط ري ، ئب راغواي، ئب كسأأأأأأأت ن، ئب ب هئس، ئارربتغ ل، 
ريشيت، ئجزر م رش ل، ئاجلمهورية  -ئتوغو، ئتيمور ئبلجيك ، ئبلغ ري ، ئبنم ، ئبوتسوان ، ئبورندا، ئبريئ، 

ارأأأأدئمينيكيأأأأة، ئمجهوريأأأأة اركونغو ارأأأأدميق اطيأأأأة، ئجورجيأأأأ ، ئجيبوو، ئارأأأأدامن ك، ئهئمينيكأأأأ ، ئرئمأأأأ نيأأأأ ، 
ئسلوف كي ، ئارسنغ ل، ئسواثيلند، ئارسوهان، ئسورين ين، ئارسويد، ئسويس ا، ئارصوم ل، ئغ مبي ، ئغيني ، 

ركأأأ مريئن، ئكمبوهيأأأ ، ئكنأأأدا، بيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ئ، ئارفلبني، ئفنلنأأأدا، ئ.ربص، ئا -ئغينيأأأ  ئغينيأأأ  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا يأأأة، 
هيفوار، ئكوسأأأأأأأأأت ريك ، ئكيني ، ئركسأأأأأأأأأمربي، ئريربي ، ئريتواني ، ئريختنشأأأأأأأأأت ير، ئريسأأأأأأأأأوتو، ئم رطة،  ئكوت
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ئمدغشأأأأأأأأأأأأأأق ، ئمصأأأأأأأأأأأأأأ ، ئاملكسأأأأأأأأأأأأأأيك، ئمالئي، ئاململكة املتحدة رربيط ني  اراظمى ئاي رندا ارشأأأأأأأأأأأأأأم رية، 
يوس، ئارن ئيج، ئارنمسأأأأأأ ، ئنيجريي ، ئنيك راغوا، ئنيوثيلندا، ئز ييت، ئاهلند، ئزندئراس، ئزنغ ري ، ئموريشأأأأأأ

، يف املو.ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي رلمحكمة ئزورندا، ئاري ب ن، ئاريون ن  ئميكر على سأأأأأأأأأأأأأأأبيل االسأأأأأأأأأأأأأأأت ن س االطالع
املحكورة  )االختصأأأأأأأأأ ص((، على نصأأأأأأأأأوص ا عالن ت اريت ائهعته  اردئل“ Compétence”عنوان  )حتت

 اعالا ردى األمني ارا ين 
ما زدة ائ اتف .ية قن  ية ائ متادهة األط اأ على انمم  300أضأأأأأأأأأأأأأأأ فة أ  ذرك، ينص اكث  مر  - 37

رلمحكمة اختصأأ صأأ ف موضأأوعي ف حبلمم انواع شأأىت مر املن ثع ت اريت تنشأأ  بني اردئل  ئميكر ايضأأ ف االطالع 
ملو.ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي رلمحكمأأأأأأأة فأأأأأأأ .يأأأأأأأ ت يف اعلى .أأأأأأأ  مأأأأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأرتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هيأأأأأأأة هبأأأأأأأحا املاأأأأأأأ زأأأأأأأدات ئاالت

ئ.د ينشأأأأأأأأأأأأ  اختصأأأأأأأأأأأأ ص احملكمة كحرك، ألغ اض نزاع باينه، عر أب اين “(  Compétence” عنوان )حتت
اردئل املانية ما زدة تنص حتديدا على اتف ق خ ص  ئاخريا، جيوث ألي هئرة، عند ع ضأأأأأأأأأه  املن ثعة على 

كمة على موافقة ب تكر اردئرُة املدعى عليه  .د احملكمة، ان تقرتح االرتك ث يف أ. مة اختصأأأأأأأأأأأأأأأأ ص احمل
مر ال حة احملكمة  فإذا .بلت  38مر امل هة  5اعطته  ائ اع بت عنه  باُد، ئذرك اسأأأأأأأأأأأأأأأتن ها أ  ارفق ة 

زحا اردئرة األخرية، يثبت اختصأأأأأأ ص احملكمة ئتقيضد ارقضأأأأأأية اجلديدة يف اجلدئل ارا ين رلقضأأأأأأ ي  يف ت ري  
 ( (forum prorogatum)“ امتداه االختص ص”ل )تا أ زحا احل رة ب سم ا ع اب عر ذرك ارقبو 

 
 اختصاص المحكمة باإلفتاء  

ختتص احملكمة ايضأأأأأأأأأأأ ف بإصأأأأأأأأأأأدار ارفت ئى  ئأ  ج نب اجلماية ارا مة ئجملس األمر امل ذئن هلم   - 38
ث ق(، جيوث رثالقة مر املي 96مر امل هة  1بطلب ارفت ئى مر احملكمة بشأأأأأأأأأأأ ن اي مسأأأأأأأأأأأ رة . نونية )ارفق ة 

اجهزة اخ ى مر اجهزة املنظمة )زي اجمللس اال.تصأأأأأأأأأ هي ئاالجتم عي، ئجملس اروصأأأأأأأأأ ية، ئارلجنة املل.تة 
ارت باة رلجماية ارا مة( ئرلمنظم ت ارت يل بي هن  ان تطلب أ  احملكمة أفت ءز  يف املسأأأأأأأأأأأأأأأ  ل ارق نونية اريت 

 مر امليث ق(: 96مر امل هة  2تواجهه  يف أط ر اضطالعه  ب نشطته  )ارفق ة 
 منظمة ارامل اردئرية - 
 منظمة األغحية ئارزراعة رألمم املتحدة - 
 منظمة األمم املتحدة رلرتبية ئارالم ئارثق فة - 
 منظمة ارطريان املدين اردئيل - 
 منظمة ارصحة ارا ملية - 
 اربنك اردئيل - 
 ملسسة ارتمويل اردئرية - 
 يةامللسسة اردئرية رلتنم - 
 صندئق ارنقد اردئيل - 
 االحت ه اردئيل رالتص الت - 
 املنظمة ارا ملية رألرص ه اجلوية - 
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 املنظمة اربح ية اردئرية - 
 املنظمة ارا ملية رلملكية ارفك ية - 
 ارصندئق اردئيل رلتنمية ارزراعية - 
 منظمة األمم املتحدة رلتنمية ارصن عية - 
 ارحريةاروك رة اردئرية رلط .ة  - 
ئت ه، على سبيل االست ن س، .  مة ب رصكوك اردئرية اريت تنص على اختص ص احملكمة بإصدار  - 39

 “( Jurisdiction”ارفت ئى يف املو.ع ارشبكي رلمحكمة )حتت عنوان 
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 الفصل الثالث
 تنظيم المحكمة  

 
 التشكيل -ألف  

اجلماية ارا مة ئجملس األمر روالية مدهت  . ضأأأأأأأأأأأي ف تنتخبهم  15تت رم حمكمة ارادل اردئرية مر  - 40
 تشأأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/ 9تسأأأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأأأنوات  ئيتجده تشأأأأأأأأأأأأكيل احملكمة مبقدار ارثلث كل قالث سأأأأأأأأأأأأنوات  ئيف 

، اعيد انتخ ب قالقة مر اعضأأأأأأأأأ  ه  زم ارسأأأأأأأأأ هة رئين اب از ين )ف نسأأأأأأأأأ ( ئعبد ارقوي ا د 2017 نوفمرب
ي )اررباثيل( ئانُتخب ارسأأأيد نواأ سأأأالين )ربن ن( يوسأأأم )ارصأأأوم ل( ئانطونيو ائغوسأأأتو ك نسأأأ هئ ت ينداه

تش ير  9  ئب يتسر انتخ ب . ضة خ مس يف 2018شب ط/فرباي   6عضواف جديداف روالية يبدا س ي هن  يف 
، حيث ب حيصأأأأأل اي مر امل شأأأأأحني على األغلبية املطلقة يف اجله ثير املخورني ح  2017ارث ين/نوفمرب 

تشأأأأأأأأأأأأأأأ ير  20 مة ئجملس األمر، ئتانيمم بن ءف على ذرك أرج ء االنتخ ب  ئيف االنتخ ب، ئ   اجلماية ارا
 شأأأأأأأأب ط/ 6ارث ين/نوفمرب، اع ه اجله ثان انتخ ب ارسأأأأأأأأيد هارفري هب نداري )اهلند( عضأأأأأأأأواف يف احملكمة  ئيف 

، انتخبت احملكمة هبي ته  اجلديدة ارسأأأأأأأأأيد يوسأأأأأأأأأم ر يسأأأأأأأأأ ف هل  روالية مدهت  قالث سأأأأأأأأأنوات 2018فرباي  
 سيدة شوي ز نتشر )ارصني( ن  بةف ره ملدة ئالية   قلة  ئار
 حزي ان/ 7ئاسأأأأأأأأأتق ل ارق ضأأأأأأأأأي زيسأأأأأأأأأ شأأأأأأأأأي ائئاها مر منصأأأأأأأأأبه كاضأأأأأأأأأو يف احملكمة اعتب را مر  - 41
حزي ان/يونيه  22  ئيف ضأأأأأأأأأأأوء شأأأأأأأأأأأغور املنصأأأأأأأأأأأب، انتخبت اجلماية ارا مة ئجملس األمر يف 2018 يونيه

مر ارنظ ين  15ارسأأأأأأأأأأأأأيد يوجي أيواسأأأأأأأأأأأأأ ئا )اري ب ن( عضأأأأأأأأأأأأأواف يف احملكمة ب ق  فوري  ئطبق ف رلم هة  2018
   2021اي  شب ط/فرب  5األس سي رلمحكمة، سيتاممم ارسيد أيواس ئا فرتة ئالية ارسيد ائئاها اريت تنتهي يف 

، ك ن تشأأأأأأأأأأأكيل احملكمة على ارنحو ارت يل: ارسأأأأأأأأأأأيد عبد ارقوي ا د 2018متوث/يوريه  31ئيف  - 42
يوسأأأأأأأم )ارصأأأأأأأوم ل(، ر يسأأأأأأأ ف؛ ئارسأأأأأأأيدة شأأأأأأأوي ز نتشأأأأأأأر )ارصأأأأأأأني(، ن  بةف رل  يس؛ ئارسأأأأأأأيد بيرت تومك  

يد انطونيو ائغوسأأأأأأأتو )سأأأأأأألوف كي (، ئارسأأأأأأأيد رئين اب از ين )ف نسأأأأأأأ (، ئارسأأأأأأأيد حممد بنونة )املغ ب(، ئارسأأأأأأأ
ك نسأأأأأ هئ ت ينداه )اررباثيل(، ئارسأأأأأيدة جوان أ  هئنوزيو )اروالي ت املتحدة األم يكية(، ئارسأأأأأيد جيورجيو 
غ ي  )أيط ري (، ئارسأأأأأأأأيدة جوري  سأأأأأأأأيبوتيندي )ائغندا(، ئارسأأأأأأأأيد هارفري هب نداري )اهلند(، ئارسأأأأأأأأيد ب ت يك 

ه ك ائفوره )اسأأأأأأأأرتاري (، ئارسأأأأأأأأيد كرييل غيفورجي ن ريبتون رئبنسأأأأأأأأون )ج م يك (، ئارسأأأأأأأأيد جيمس ريتشأأأأأأأأ ر 
 )االحت ه ار ئسي(، ئارسيد نواأ سالين )ربن ن(، ئارسيد يوجي أيواس ئا )اري ب ن(، .ض ة  

 
 الرئيس ونائب الرئيس  

مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي(  21ينتخب اعضأأأأأأأأأأأأأأأ ُء احملكمة ار  يَس ئن  َب ار  يس )ئفق  رلم هة  - 43
اع ارسأأأأأأأأأأ ي  ئينوب ن  ب ار  يس عر ار  يس يف غي به، ائ يف ح رة عجزا عر سأأأأأأأأأأنوات ب ال.رت  قالث كل

  رسة مه مه، ائ يف ح رة شغور منصب ار  يس  ئمر مجلة مه ين ار  يس ان يقوين مب  يلي: )ا( ي اس مجيع 
جلسأأأأأأأأ ت احملكمة ئيوجه اعم هل  ئيشأأأأأأأأ أ على أهارهت ؛ )ب( يت كد، يف مجيع ارقضأأأأأأأأ ي  املا ئضأأأأأأأأة على 

، مر آراء األط اأ فيم  يتال  ب ملسأأأأأأأأأأأأأأأ  ل ا ج ا ية؛ ئيسأأأأأأأأأأأأأأأتدعي، هلحا ارغ ض، ئكالء األط اأ احملكمة
رالجتم ع به يف ا. ب ئ.ت  كر باد تايينهم،   حسأأأأأأأأأأأب ا.تضأأأأأأأأأأأ ء احل ل باد ذرك؛ )ج( يكون ره ان 

ابري يدعو األط اأ أ  ارتصأأ أ على حنو ميكر ماه ألي ام  .د تصأأدرا احملكمة بشأأ ن طلب رإلشأأ رة بتد
حتفظية ان حيق  األق  املنشأأأأأوه منه؛ )ه( ره ان ي ذن بتصأأأأأحيح اي غلط م هي ي ه يف مسأأأأأتند ائهعه احد 
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األط اأ اقن ء م حلة امل افا ت اخلطية؛ )ه( يقوين، عندم  تق ر احملكمة يف .ضأأأأأية مر .ضأأأأأ ي  املن ثع ت ائ 
هئن ان يكون هلم ح  طلأأأب مر طلبأأأ ت ارفتوى تايني خرباء .ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يني رلجلوس مع زي أأأة احملكمأأأة 

ارتصأأأأأأويت، ب خت ذ ا ج اءات ارالثمة رلحصأأأأأأول على مجيع املالوم ت ذات ارصأأأأأألة ب ختي ر زلالء اخلرباء؛ 
)ئ( يوجه املدائالت ارقض  ية رلمحكمة؛ )ث( يكون ره صوت ت جيحي يف ح رة تس ئي األصوات خالل 

 غة م  ب يكر رايه ع رف ف ر اي األغلبية يكون حبكم منصبه عضوا يف جل ن ارصي املدائالت ارقض  ية؛ )ح(
يف احملكمأأة، ئيف زأأحا احلأأ رأأة حيأأل حملأأضه نأأ  أأُب ار  يس ائ، أن تاأأحر ذرأأك، .أأ ض قأأ رأأث تنتخبأأه احملكمأأة؛ 

يكون حبكم منصأأبه عضأأوا يف ها  ة ا ج اءات املسأأتاجلة اريت تشأأكله  احملكمة كل سأأنة؛ )ي( يو.ع  )ط(
، عالئة على احملأأ ضأأأأأأأأأأأأأأأ ؛ )ك( يتلو ارق ارات ارقضأأأأأأأأأأأأأأأأ  يأأة رلمحكمأأة يف احكأأ ين احملكمأأة ئفتأأ ئازأأ  ئائام زأأ 

اجللسأأأأأأأأأأأأ ت ارالنية؛ )ل( ي اس جلنة شأأأأأأأأأأأألئن امليزانية ئا هارة ب حملكمة؛ )ين( يقوين يف خ يم كل ع ين بإرق ء 
كلمة ام ين  ثلي اردئل األعضأأأأأأأأأأأ ء يف األمم املتحدة اجملتماني يف نيويورك خالل اناق ه اجللسأأأأأأأأأأأ ت ارا مة 

؛ )ن( يسأأأأأأأأأأأأأتقبل، يف مق  احملكمة، رؤسأأأأأأأأأأأأأ ء تق ي  حمكمة ارادل اردئريةاجلماية ارا مة، يا ض فيه  ردئرة 
اردئل ئاحلكوم ت ئغريزم مر كب ر ارشأأأأأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأي ت خالل ارزي رات ار  ية  ئحينم  ال تكون احملكمة 

 مناقدة، ميكر ان يُدعى ار  يس أ  ارقي ين جبملة امور منه  أصدار األئام  ا ج ا ية 
 

 رئيس قلم المحكمة ونائبه  
ارقضأأ ة  ، اع ه2014شأأب ط/فرباي   3ر يس .لم احملكمة زو ارسأأيد فيليب كوف ئر )بلجيك (  ئيف  - 44

  ئك ن ارسيد 2014 شب ط/فرباي  10انتخ به رشغل زحا اروظيفة روالية ق رثة مدهت  سبع سنوات بدات يف 
،   اعيد انتخ به يف 2000 شأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي  10  يف كوف ئر .د انُتخب ر يسأأأأأأأأأأأأأأأ ف رقلم احملكمة رلم ة األئ 

 اهن ا(  67 أ  63 ارفق ات )ي ه تبي ن مه ين ر يس ارقلم يف 2007شب ط/فرباي   8
بيليه فومييت )ارك مريئن(  ئ.د انُتخب هلحا املنصأأأأأأأأأأأأأأأب يف  -ئن  ب ر يس .لم احملكمة زو ج ن  - 45
   2013آذار/م رس  16روالية مدهت  سبع سنوات بدات يف  2013شب ط/فرباي   11
 

 دائرة اإلجراءات المستعجلة، ولجنة شؤون الميزانية واإلدارة، واللجان األخرى  
مر نظ مه  األس سي، ها  ة رإلج اءات املستاجلة  ئ.د  29، ئفق ف رلم هة تشكِّل احملكمة سنوي  - 46

 على ارنحو ارت يل: 2018متوث/يوريه  31ك ن تشكيل تلك اردا  ة يف 
 :األعض ء )ا( 
 ارسيد يوسم، ر يس احملكمة؛ -  
 ارسيدة شوي، ن  بة ر يس احملكمة؛ -  
 ارسيد ك نس هئ ت ينداه،  -  
 دي، ارسيدة سيبوتين -  
 ارسيد غيفورجي ن، .ض ة؛  -  

 :عضوان بديالن )ب( 
 ارسيدة هئنوزيو،  -  
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 ارسيد ك ائفوره، . ضي ن  -  
، ك ن 2018متوث/يوريه  31ئشأأأأأأأأأأكمملت احملكمة ايضأأأأأأأأأأ ف جل ن  رتيسأأأأأأأأأأري اهاء مه مه  ا هارية  ئيف  - 47

 تشكيل تلك ارلج ن على ارنحو ارت يل:
 جلنة شلئن امليزانية ئا هارة:  )ا( 
 ارسيد يوسم، ر يس احملكمة )ر يس ف ارلجنة(؛  -  
 ارسيدة شوي، ن  بة ر يس احملكمة؛  -  
 ارسيد تومك ،  -  
 ارسيد اب از ين،  -  
 ارسيد غ ي ،  -  
 ارسيدة سيبوتيندي،  -  
 ارسيد هب نداري، .ض ة؛ -  

 ارلجنة املانية ب رال حة:  )ب( 
 سيد تومك ، . ض )ر يس ف ارلجنة(؛ ار -  
 ارسيدة هئنوزيو،  -  
 ارسيد غ ي ،  -  
 ارسيد هب نداري،  -  
 ارسيد رئبنسون،  -  
 ارسيد ك ائفوره،  -  
 ارسيد غيفورجي ن، .ض ة؛  -  

 جلنة املكتبة:  )ج( 
 ارسيد ك نس هئ ت ينداه، . ض )ر يس ف ارلجنة(؛  -  
 ارسيد غ ي ،  -  
 ارسيد هب نداري،  -  
 ارسيد سالين، .ض ة  -  

 
 القضاة الخاصون  

مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي، جيوث رألط اأ اريت ريس يف زي ة احملكمة . ض مر  31ئفق ف رلم هة  - 48
 جنسيته  ان ختت ر . ضي  خ ص  ألغ اض ارقضية اريت هتمه  
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ارفرتة .يد االسأأأتا اض .ضأأأ ة خ صأأأني ئبلق عده امل ات اريت اخت رت فيه  اردئل األط اأ خالل  - 49
ف ها )أذ ميكر اختي ر ارف ه نفسأأأه رالنضأأأم ين أ  زي ة احملكمة بصأأأفته . ضأأأي   15م ة ئ. ين هبحا امله ين  27

 خ ص  يف اكث  مر .ضية( 
ئارقض ة اخل صون ارحير انضموا أ  زي ة احملكمة يف .ض ي  صدر بش هن  . ار هن  ي خالل ارفرتة  - 50

 زم: 2018متوث/يوريه  31 رتق ي  ائ ك نت مدرجة يف اجلدئل ارا ين يف املشمورة ب
األنشأأأأأأأأأأطة املسأأأأأأأأأألحة يف أ.ليم اركونغو )مجهورية اركونغو اردميق اطية ضأأأأأأأأأأد يف .ضأأأأأأأأأأية  )ا( 

 ، ارسيد جو ف زوفر املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل مجهورية اركونغو اردميق اطية؛ ائغندا(
تقوين هب  نيك راغوا يف املنطقة احلدئهية )كوسأأت ريك  ضأأد باض األنشأأطة اريت يف .ضأأية  )ب( 

، ارسيد جون هئغ ره املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل كوست ريك ، ئارسيد جلبري نيك راغوا(
 غيمموين املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل نيك راغوا؛

، ارسأأيد (االرتزاين ب رتف ئض بشأأ ن منفح أ  احمليط اهل هئ )بوريفي  ضأأد شأأيلييف .ضأأية  )ج( 
أيم هئهيه املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت، ئارسيد هئن رد 

 ين  م ك ي املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل شيلي؛ 
مبسأأ رة تايني حدئه اجل أ ارق ري بني نيك راغوا ئكورومبي  فيم  ئراء يف ارقضأأية املتالقة  )ه( 

، ارسأأيد ريونيد يك راغوا )نيك راغوا ضأأد كورومبي (ميل حب ي مر سأأ حل ن 200مسأأ فة 
سأأكتناكوأ املانيمم . ضأأي ف خ صأأ ف مر .ابل نيك راغوا، ئارسأأيد تشأأ ررز ب ائر املانيمم . ضأأي ف 

 خ ص ف مر .ابل كورومبي ؛ 
ارقضأأأأأأأأأأأأأية املتالقة ب نته ك ت مزعومة رلحقوق ارسأأأأأأأأأأأأأي هية ئاملن ط  اربح ية يف اربح  يف  )ه( 

، ارسأأأأأأيد أيم هئهيه املانيمم . ضأأأأأأي ف خ صأأأأأأ ف مر .ابل وا ضأأأأأأد كورومبي (ارك رييب )نيك راغ
نيك راغوا، ئارسأأأأأأيد هيفيد ك رئن املانيمم . ضأأأأأأي ف خ صأأأأأأ ف مر .ابل كورومبي  )ئافته املنية يف 

 (؛2018شب ط/فرباي   20
 بتايني احلدئه اربح ية يف اربح  ارك رييب ئاحمليطيف ارقضأأأأأأأأأأأيتني املضأأأأأأأأأأأمومتني املتالقتني  )ئ( 

ب حلدئه ارربية يف اجلزء ارشأأأأأأأأأم يل مر أيسأأأأأأأأأال ئ )كوسأأأأأأأأأت ريك  ضأأأأأأأأأد نيك راغوا(اهل هئ 
، ارسأأيد ب ئنو سأأيم  املانيمم . ضأأي ف خ صأأ ف مر .ابل بورتيوس )كوسأأت ريك  ضأأد نيك راغوا(

كوسأأأأأت ريك ، ئارسأأأأأيد عون شأأأأأوكت اخلصأأأأأ ئنة )األرهن( املانيمم . ضأأأأأي ف خ صأأأأأ ف مر .ابل 
 نيك راغوا؛

، ارسأأأأيد جلبري ارصأأأأوم ل ضأأأأد كيني ()  احلدئه اربح ية يف احمليط اهلنديتاينييف .ضأأأأية  )ث( 
 غيمموين املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل كيني ؛

، ارنزاع حول ئضأأع ئاسأأتخداين مي ا اجمل ى امل  ي سأأيالال )شأأيلي ضأأد بوريفي (يف .ضأأية  )ح( 
يه املانيمم . ضي ف ارسيد ب ئنو سيم  املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل شيلي، ئارسيد أيم هئه

 خ ص ف مر .ابل هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت؛
، ارسأيد جيمس احلصأ ن ت ئا ج اءات اجلن  ية )غيني  االسأتوا ية ضأد ف نسأ (يف .ضأية  )ط( 

 ك تيك  املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل غيني  االستوا ية؛
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ية ضأأأأأأأأأد اروالي ت املتحدة باض األصأأأأأأأأأول ا ي انية )مجهورية أي ان ا سأأأأأأأأأالميف .ضأأأأأأأأأية  )ي( 
، ارسأأيد مجشأأيد  ت ث املانيمم . ضأأي ف خ صأأ ف مر .ابل مجهورية أي ان ا سأأالمية، األم يكية(

ئارسأأأأأأأيد هافيد ك رئن املانيمم . ضأأأأأأأي ف خ صأأأأأأأ ف مر .ابل اروالي ت املتحدة األم يكية )ئافته 
 (؛2018شب ط/فرباي   20املنية يف 

ة رقمع متويل ا رز ب ئاالتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأ ء على تطبي  االتف .ية اردئرييف .ضأأأأأأأية  )ك( 
، ارسأأأأيد ف ئسأأأأتو بوك ر مجيع اشأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأ ي )ائك اني  ضأأأأد االحت ه ار ئسأأأأي(

املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل ائك اني ، ئارسيد ريونيد سكتناكوأ املانيمم . ضي ف خ ص ف مر 
 .ابل االحت ه ار ئسي؛

يف ارقضأأأأأأية  2008اي ر/م يو  23ارنظ  يف احلكم ارصأأأأأأأ هر يف  .ضأأأأأأأية طلب أع هةيف  )ل( 
ب رسأأأأأأأأأأأأأأأي هة على بيدرا ب انك /بوالئ ب تو بوته، ئميدل رئكس، ئسأأأأأأأأأأأأأأأ ئث ريدج  املتالقة

، ارسيد جون هئغ ره املانيمم . ضي ف خ ص ف مر )م ريزي /سنغ فورة( )م ريزي  ضد سنغ فورة(
 ضي ف خ ص ف مر .ابل سنغ فورة؛.ابل م ريزي ، ئارسيد جيلبري غيمموين املانيمم . 

، ارسأأيد تصأأدممق حسأأني جيالين املانيمم . ضأي ف ج هز أ )اهلند ضأأد ب كسأأت ن(يف .ضأأية  )ين( 
 خ ص ف مر .ابل ب كست ن؛ 

ارقضأأية املتالقة  بشأأ ن 2008اي ر/م يو  23طلب تفسأأري احلكم ارصأأ هر يف يف .ضأأية  )ن( 
دل رئكس، ئسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ئث ريأأأأدج بأأأأ رسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأ هة على بيأأأأدرا ب انكأأأأ /بوالئ بأأأأ تو بوتأأأأه، ئميأأأأ

، ارسيد جون هئغ ره املانيمم . ضي ف خ ص ف مر )م ريزي /سنغ فورة( )م ريزي  ضد سنغ فورة(
 .ابل م ريزي ، ئارسيد جيلبري غيمموين املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل سنغ فورة؛

ضد  رتمييز ارانص ي ).ط تطبي  االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ايف .ضية  )س( 
، ارسيد أيم هئهيه املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل .ط ، ئارسيد ا م رات ارا بية املتحدة(

 بيري كو املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل ا م رات ارا بية املتحدة؛  -ج ن 
ارقضأأية املتالقة ب نته ك ت مزعومة ملا زدة ارصأأدا.ة ئاراال. ت اال.تصأأ هية ئاحلقوق يف  )ع( 

، )مجهورية أي ان ا سأأأأأأأالمية ضأأأأأأأد اروالي ت املتحدة األم يكية( 1955 ارقنصأأأأأأألية را ين
 ارسيد مجشيد  ت ث املانيمم . ضي ف خ ص ف مر .ابل مجهورية أي ان ا سالمية 

 
 االمتيازات والحصانات -باء  

مر ارنظ ين األسأأأأ سأأأأي رلمحكمة، يتمتع اعضأأأأ ء احملكمة يف مب شأأأأ ة ئظ  فهم  19مبوجب امل هة  - 51
 ي ثات ئاحلص ن ت اردبلوم سية ب المت
، 1946حزي ان/يونيه  26ئعمال بتب هل رل سأأ  ل بني ر يس احملكمة ئئثي  اخل رجية اهلورندي يف  - 52

يتمتع اعضأأ ء احملكمة يف زورندا عموم ف ب المتي ثات ئاحلصأأ ن ت ئارتسأأهيالت ئارصأأالحي ت ذاهت  املمنوحة 
  (1)ى جالرة ملك زورندار ؤس ء ارباث ت اردبلوم سية املاتمدير رد

                                                           
  I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp. 204-211 and pp. 214-217انظ :  (1) 
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، ا. ت اجلمايأأة اراأأ مأأة 1946كأأ نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   11( امللرخ 1-)ه 90ئمبوجأأب ارق ار  - 53
ئائصأأأأأأأأأأأأأأأت مب  يلي: أذا ك ن . ض يقطر يف  1946االتف . ت املربمة مع حكومة زورندا يف حزي ان/يونيه 

ن متنح ره االمتي ثات ئاحلصأأأأأأأ ن ت بلدة غري بلدا كي يكون بصأأأأأأأورة ها مة حتت تصأأأأأأأ أ احملكمة، فينبغي ا
اردبلوم سأأأية خالل فرتة أ. مته زن ك؛ ئينبغي ان مينح ارقضأأأ ة كل ارتسأأأهيالت ملغ هرة اربلد ارحي يوجدئن 
فيه، ئردخول اربلد ارحي تتخحا احملكمة مق اف هل  ئمغ هرته؛ كم  ينبغي ان يتمتاوا يف مجيع اربلدان اريت .د 

قرتنة مبم رسأأأأة مه مهم جبميع االمتي ثات ئاحلصأأأأ ن ت ئارتسأأأأهيالت اريت متنحه  مي ئن هب  اقن ء اسأأأأف رزم امل
 تلك اربلدان رلمباوقني اردبلوم سيني 

ئيف ارق ار نفسأأه، ائصأأت اجلماية ارا مة ب ن تارتأ سأألط ت اردئل األعضأأ ء ئتقبل جبواث امل ئر  - 54
  ئ.د هابت احملكمة على أصأأأأأأأأأأأدار ارحي تصأأأأأأأأأأأدرا احملكمة ألعضأأأأأأأأأأأ  ه ، ئر  يس ارقلم ئموظفيه  اآلخ ير

؛ ئك نت زحا اجلواثات اخل صأأأأأأة ب حملكمة تشأأأأأأبه يف شأأأأأأكله  جواثات 1950جواثات امل ئر زحا منح ع ين 
، ائكلت احملكمة أ  مكتب األمم املتحدة 2014امل ئر اريت تصأأأأأأدرز  األمم املتحدة  ئمنح شأأأأأأب ط/فرباي  
ات ارسف  ا ركرتئنية تستويف احدث ما يري األمر يف جنيم مهمة أصدار جواثات م ئر ئف  منوذج جواث 

 ارص هرة عر منظمة ارطريان املدين اردئيل  
مر ارنظ ين األسأأأ سأأأي رلمحكمة على ان تافى  32مر امل هة  8ئعالئة على ذرك، تنص ارفق ة  - 55

 ار ئاتب ئاملك فآت ئارتاويض ت اريت يتلق ز  ارقض ة ئر يس ارقلم مر ارض ا ب ك فة 
 

 المقر -جيم  
يوجد مق  احملكمة يف الز ي؛ غري ان ذرك ال حيول هئن ان تاقد احملكمة جلسأأأأأأأأ هت  ئتضأأأأأأأأطلع  - 56

مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأي؛  22مر امل هة  1مبه مه  يف اي مك ن آخ  كلم  اسأأأأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأأأأوبت ذرك )ارفق ة 
  مر ال حة احملكمة(  ئب يسب  رلمحكمة حىت اآلن ان عقدت جلس ت خ رج الز ي 55 ئامل هة
 شأأأأأأأأأأأأأب ط/ 21ئتشأأأأأأأأأأأأأغل احملكمة مب ن خ صأأأأأأأأأأأأأة هب  يف .صأأأأأأأأأأأأأ  ارسأأأأأأأأأأأأأالين بالز ي  ئحيده اتف ق  - 57
، املربين بني األمم املتحدة ئملسأأأأأأأأسأأأأأأأأة ك رنيغي املسأأأأأأأألئرة عر أهارة .صأأأأأأأأ  ارسأأأأأأأأالين، شأأأأأأأأ ئط 1946 فرباي 

ثيد استخداين احملكمة هلحا املب ين، ئينص على ان تدفع مللسسة ك رنيغي مق بل ذرك مس  ة سنوية  ئ.د 
 1997ئ  1958ئ  1951مبلق زحا املسأأأأأأأأأأأأأأأ  ة عمال ب تف . ت تكميلية ا. هت  اجلماية ارا مة يف اعواين 

 ، ئبتاديالت الحقة  ئثاهت املسأأأأ  ة ارسأأأأنوية املقدمة مر األمم املتحدة أ  ملسأأأأسأأأأة ك رنيغي 2006 ئ
  2018يورئ يف ع ين  1 395 414ئ  2017يورئ يف ع ين  1 375 080رتبلق 
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 ل الرابعالفص
 قلم المحكمة  

 98احملكمة زي جه ث األمم املتحدة ار  يسأأأأأأأي اروحيد ارحي ميلك أهارة خ صأأأأأأأة به )انظ  امل هة  - 58
مر امليث ق(  ئ.لم احملكمة زو األم نة اردئرية اردا مة رلمحكمة  ئمل  ك نت احملكمة زي ةف .ض  ية ئملسسةف 

يتمثل يف توفري اردعم ارقض  ي ئارامل كجه ث أهاري ها م يف هئرية على حد سواء، فإن هئر .لم احملكمة 
ارو.ت نفسأأأه  ئياد ذرك ان انشأأأطة .لم احملكمة تغطي جوانب .ضأأأ  ية ئهبلوم سأأأية أضأأأ فة أ  اجلوانب 

 ا هارية 
 2ئت ه مه ين ارقلم مفصأألةف يف تاليم ت يضأأاه  ر يس ارقلم ئتواف  عليه  احملكمة )انظ  ارفق تني  - 59
، صأأأأأأأأأأأأأأأيغأأة ارتاليمأأ ت 2012مر ارال حأأة(  ئ.أأد اعتمأأدت احملكمأأة، يف آذار/مأأ رس  28املأأ هة  مر 3ئ 

 ( 66ارفق ة  ،A/67/4املتالقة بقلم احملكمة ارن فحة ح ري  )انظ  
موظفو ف أأأة اخلأأأدمأأأ ت ئتانيمم احملكمأأأة موظفي ارقلم بنأأأ ءف على ا.رتاحأأأ ت مر ر يس ارقلم، امأأأ   - 60

ارا مة فياينهم ر يس ارقلم مبوافقة ر يس احملكمة  ئياني ر يس ارقلم املوظفني املل.تني ايضأأأأأ ف  ئحيده ارنظ ين 
مر ارال حة(  ئبصأأأأفة ع مة،  28األسأأأأ سأأأأي رلموظفني ارحي اعتمدته احملكمة شأأأأ ئَط ارامل )انظ  امل هة 

ت نفسأأأه  اريت يتمتع هب  اعضأأأ ء ارباث ت اردبلوم سأأأية مر يتمتع موظفو .لم احملكمة ب المتي ثات ئاحلصأأأ ن 
رتبة   قلة يف الز ي  ئزم حيصلون على رئاتب ئاستحق . ت تق عد من ظ ة مل  حيصل عليه موظفو األم نة 

 ارا مة رألمم املتحدة مر ارف  ت ائ ار تب املا هرة 
.رتاح ت ر يسأأأأأأأأأأأأأأأه  ئيت رم .لم احملكمة ئحتده احملكمة اهليكل ارتنظيمي رقلم احملكمة بن ءف على ا - 61

مر قالث أهارات ئ  ين شأأأأأأاب فنية )انظ  امل ف (  ئركلمم مر ر يس احملكمة ئر يس ارقلم مسأأأأأأ عٌد خ ص 
(  2-( يقدين ره اردعم  ئركل عضأأأأو مر اعضأأأأ ء احملكمة ك تب .ضأأأأ  ي يسأأأأ عدا )ب تبة أ3-أ )ب تبة

املنتدبون رلامل مع ارقضأأأأ ة زم مع ذرك مر موظفي  ئزلالء املوظفون ارق نونيون املا ئنون اخلمسأأأأة عشأأأأ 
.لم احملكمة، ئزم ملحقون أهاري ف بإهارة ارشأأأأأأأأأأأأأأألئن ارق نونية  ئجي ي اركتبة ارقضأأأأأأأأأأأأأأأ  يون اربحوث ارالثمة 

ك تب ، زم ايضأأأ  مر   15حسأأأب توجيه ت اعضأأأ ء احملكمة ئارقضأأأ ة اخل صأأأني ئحتت مسأأألئريتهم  ئيقوين 
  ء احملكمة ئارقض ة اخل صني موظفي .لم احملكمة، مبس عدة اعض

ئظيفة مر ارف ة  60ئظيفة، منه   116ئيبلق جمموع اروظ  م يف .لم احملكمة يف ارو.ت ار ازر  - 62
 ئظيفة مر ف ة اخلدم ت ارا مة  56ارفنية )كله  ئظ  م ها مة(، ئ 

 
 رئيس قلم المحكمة  

ا شأأأأأأأأأأ اأ على املوظفني، ئزو  ر يس .لم احملكمة مسأأأأأأأأأألئل عر مجيع أهارات ارقلم ئره سأأأأأأأأأألطة - 63
ئحدا املخول بتوجيه اعم ل .لم احملكمة ارحي يتو  ر  سأأأأأأأأأأأأأأأته )امل هة األئ  مر ارتاليم ت املتالقة بقلم 
احملكمة(  ئيكون ر يس ارقلم يف هنوضأأأأأأأأأأأه مبه مه مسأأأأأأأأأأألئال ام ين احملكمة  ئهئرا قالقي اجلوانب: .ضأأأأأأأأأأأ  ي 

 ئهبلوم سي ئأهاري 
 ية ر  يس ارقلم على ئجه اخلصأأأأأأأأأأوص اهاء ارواجب ت اروا.اة على ع تقه ئتشأأأأأأأأأأمل امله ين ارقضأأأأأأأأأأ  - 64

 املتالقة ب رقض ي  املا ئضة على احملكمة  ئيف زحا ارصده، يقوين ر يس ارقلم، يف مجلة امور، ب مله ين ارت رية: 

https://undocs.org/ar/A/67/4،
https://undocs.org/ar/A/67/4،
https://undocs.org/ar/A/67/4،
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ياد اجلدئل ارا ين جلميع ارقضأأأأأ ي  ئيتو  حتديثه، ئزو مسأأأأألئل عر تسأأأأأجيل اروق    يف  )ا( 
 قض ي ؛ ملف ت ار
 يدي  ا ج اءات يف ارقض ي ؛  )ب( 
حيض  شخصي ف اجتم ع ت احملكمة ئهئا  ز  ائ يكلم ن  به حبضورز  ني بة عنه، ئيقدين  )ج( 

 اي مس عدة مطلوبة، ئيتو  مسلئرية أعداه تق ري  تلك االجتم ع ت ائ حم ض ز ؛ 
 كمة ئعلى احمل ض ؛ يو.ع على مجيع األحك ين ئارفت ئى ئاألئام  ارص هرة عر احمل )ه( 
يتاهد اراال. ت مع األط اأ يف ارقضأ ي  ئزو مسألئل بصأفة خ صأة عر اسأتالين ئق     )ه( 

 متنوعة ئأح رته ، ئا ه  طلب ت رفع اردع ئى )ارا ا ض ئاالتف . ت اخل صة( ئمجيع املحك ات اخلطية؛ 
عر احملكمة، يشأأأأأأأأأأأ أ على ت مجة ئطبع ئنشأأأأأأأأأأأ  األحك ين ئارفت ئى ئاألئام  ارصأأأأأأأأأأأ هرة  )ئ( 

ئاملحك ات، ئاربي ن ت اخلطية، ئحم ضأأأأأأأأأأأ  اجللسأأأأأأأأأأأ ت ارالنية يف كل .ضأأأأأأأأأأأية، ئسأأأأأأأأأأأ    اروق    اريت .د تق ر 
 نش ز ؛  احملكمة

زو ارقيِّم على اخت ين ئهمغ ت احملكمة ئحمفوظ هت  ئاي حمفوظ ت اخ ى يُاهد هب  أ   )ث( 
 دئرية ئحمكمة نورمربي اراسك ية اردئرية( احملكمة )مب  يف ذرك حمفوظ ت احملكمة اردا مة رلادارة ار

 ئتشمل ارواجب ت اردبلوم سية ر  يس .لم احملكمة م  يلي:  - 65
يتو  أهارة عال. ت احملكمة مع اجله ت اخل رجية ئيامل مبث بة .ن ة ارتواصأأأأأأأأأأأل فيم  بني  )ا( 

 احملكمة ئاخل رج؛ 
املتصأأأأأأألة ب رقضأأأأأأأ ي ، ئيقدين كل  يدي  شأأأأأأألئن امل اسأأأأأأأالت اخل رجية، مب  فيه  امل اسأأأأأأأالت )ب( 

 يطلب مر استش رات؛  م 
يدي  اراال. ت ذات ارط بع اردبلوم سأأأأأأأأي، ئال سأأأأأأأأيم  مع اجهزة األمم املتحدة ئاردئل  )ج( 

 األعض ء فيه  ئمع املنظم ت اردئرية األخ ى ئحكومة اربلد ارحي يقع فيه مق  احملكمة؛ 
 رصح فة؛ يتاهد اراال. ت مع ارسلط ت احمللية ئمع ا )ه( 
يضأأأأأأأأأأأأطلع مبسأأأأأأأأأأأألئرية ا عالين فيم  يتال  ب نشأأأأأأأأأأأأطة احملكمة ئمنشأأأأأأأأأأأأوراهت ، مب  يف ذرك  )ه( 
 ارصحفية  ارنش ات

 ئتشمل امله ين ا هارية ر  يس .لم احملكمة م  يلي:  - 66
 ا هارة ارداخلية رقلم احملكمة؛  )ا( 
ة، ئبصأأأأأأأأأأأفة خ صأأأأأأأأأأأة أعداه أهارة ارشأأأأأأأأأأألئن امل رية، ئفق  رإلج اءات امل رية رألمم املتحد )ب( 

 امليزانية ئتنفيحز ؛
 ا ش اأ على مجيع امله ين ا هارية ئعلى اعم ل ارطب عة؛  )ج( 
اخت ذ اررتتيب ت ارالثمة رتنفيح م  تطلبه احملكمة مر اعم ل اررتمجة ارتح ي ية ئارشأأأأأأأأأأأأأأأفوية  )ه( 

 اعم ل اررتمجة أ  رغتيه  ار  يتني، ئ   ا نكليزية ئارف نسية، ائ ارتحق  مر سالمة 
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، 53 ئ 52( املشأأ ر أريهم  اعالا يف ارفق تني 1-)ه 90ئعمال بتب هل ار سأأ  ل ئ. ار اجلماية ارا مة  - 67
يتمتع ر يس ارقلم ب المتي ثات ئاحلصأأ ن ت نفسأأه  اريت مُتنح ر ؤسأأ ء ارباث ت اردبلوم سأأية يف الز ي، كم  يتمتع 

 جبميع االمتي ثات ئاحلص ن ت ئارتسهيالت اريت متنح رلمباوقني اردبلوم سيني عند ثي رهتم هئال ق رثة  
مر  27قأأأأ مأأأأه يف غيأأأأ بأأأأه )املأأأأ هة ئيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ عأأأأد نأأأأ  أأأأب ر يس .لم احملكمأأأأة ر يَس ارقلم ئيقوين م - 68

 احملكمة(  ال حة
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 الفصل الخامس
 األنشطة القضائية للمحكمة  

 
 قضايا المنازعات قيد النظر خالل الفترة المستعَرضة -ألف  

 ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابتشيكوفو  - 1 
، اخط ت زنغ ري  ئسأأأأأأألوف كي  احملكمَة بإخط ر مشأأأأأأأرتك بتو.ياهم  اتف .  1993متوث/يوريه  2يف  - 69

، يقضأأأأأي ب ن تُا ض على احملكمة باض املسأأأأأ  ل املتن ثع عليه  ارن مجة 1993نيسأأأأأ ن/اب يل  7خ صأأأأأ  يف 
غيل شبكة املتالقة بإنش ء ئتش 1977ك نون األئل/هيسمرب   16عر خالف ت بش ن تنفيح ئأهن ء ما زدة 

، 1997ايلول/سأأأأأأأأأأبتمرب  25(  ئيف حكمه  امللرخ A/48/4ن غيم رئس )انظ   -سأأأأأأأأأأدئه غ بتشأأأأأأأأأأيكوفو 
. مت احملكمة، ئ.د بتت يف املسأأأأأأ  ل اريت ع ضأأأأأأه  ارط ف ن، بدعوة اردئرتني أ  ان تتف ئضأأأأأأ  بنية حسأأأأأأنة 

اريت اعلنت اهن  ال تزال ن فحة املفاول، ئان ت اعي  يف ارو.ت  1977ين رضأأأأأأأأأأأأم ن حتقي  ازداأ ما زدة ع 
، ائهعت سأأألوف كي  ردى 1998ايلول/سأأأبتمرب  3  ئيف 1989نفسأأأه احل رة ارفالية اريت نشأأأ ت منح ع ين 

.لم احملكمة طلب ف بإصأأدار حكم أضأأ يف يف ارقضأأية  ئرات سأألوف كي  ان أصأأدار حكم أضأأ يف ام  ضأأ ئري 
 ايلول/ 25زنغ ري  يف تنفيح احلكم ارحي اصأأأأأأأأأأأأأأأدرته احملكمة يف تلك ارقضأأأأأأأأأأأأأأأية يف  بسأأأأأأأأأأأأأأأبب عدين رغبة

(  ئائهعت زنغ ري  1998ايلول/سبتمرب  3امللرخة  98/28)انظ  ارنش ة ارصحفية ر.م  1997 سبتمرب
اريت حدهز  ر يس احملكمة بي ن ف  1998ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأمرب   7.بل انقضأأأأأأأأأأأأأأ ء املهلة ارزمنية املنتهية يف 

 98/31ي  تبني فيه مو.فه  مر طلب سأأأأأألوف كي  أصأأأأأأدار حكم أضأأأأأأ يف )انظ  ارنشأأأأأأ ة ارصأأأأأأحفية ر.م خط
(  ئاسأأأأت نم ارط ف ن فيم  باد املف ئضأأأأ ت بينهم  ئئاصأأأأال أبالي 1998تشأأأأ ير األئل/اكتوب   7امللرخة 

 احملكمة ب نتظ ين عر ارتقدين احمل ث فيه  
، طلبأأت احلكومأأة 2017حزي ان/يونيأأه  30 ئيف رسأأأأأأأأأأأأأأأأ رأأة ئارهة مر ئكيأأل سأأأأأأأأأأأأأأألوفأأ كيأأ  بتأأ ري  - 70

ارسأأأألوف كية ان تسأأأأجل احملكمة ئ.م هعواز  املق مة رطلب أصأأأأدار حكم أضأأأأ يف يف ارقضأأأأية  ئيف رسأأأأ رة 
، ذك  ئكيأأأأأأل زنغأأأأأأ ريأأأأأأ  ان حكومأأأأأأة بلأأأأأأدا ال تاأأأأأأ رض طلأأأأأأب ئ.م 2017متوث/يوريأأأأأأه  12ملرخأأأأأأة 
 املحكورة   اردعوى

، بق ارزأأ  2017متوث/يوريأأه  18وجهأأة أريهمأأ  بتأأ ري  ئاخط ت احملكمأأة اروكيلني، يف رسأأأأأأأأأأأأأأأأ رأأة م - 71
تسأأأأأجيل ئ.م اردعوى اريت ا. مته  سأأأأألوف كي  ط ربةف أصأأأأأدار حكم أضأأأأأ يف، ئابلغتهم  ب هن  اح طت علم ف 

مر االتف ق اخل ص املو.ع بني زنغ ري  ئسلوف كي   5مر امل هة  3ب ن كل ط أ احتف  حبقه مبوجب ارفق ة 
ان يطلب أ  احملكمة أصدار حكم أض يف حيده ط ا   تنفيح احلكم ارحي  1993نيس ن/اب يل  7بت ري  

  1997ايلول/سبتمرب  25اصدرته يف 
 

  األنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا( - 2 
وجبه  هعوى ، ائهعت مجهورية اركونغو اردميق اطية ع يضأأأأأأأة تقيم مب1999حزي ان/يونيه  23يف  - 72

بسأأأبب اعم ل عدئان مسأأألح ارُتكبت يف انته ك سأأأ ف  مليث ق األمم املتحدة ئميث ق منظمة ”ضأأأد ائغندا 
 ( A/54/4)انظ  “ اروحدة األف يقية

https://undocs.org/ar/A/48/4
https://undocs.org/ar/A/54/4
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، 2001يل نيسأأأأأأأأأأأ ن/اب   21ئ.دمت ائغندا، يف محك هت  املضأأأأأأأأأأأ هة املوهعة ردى .لم احملكمة يف  - 73
 ( A/56/4قالث اهع ءات مض هة )انظ  

(، خلصأأأأأأأأت احملكمة A/61/4)انظ   2005ك نون األئل/هيسأأأأأأأأمرب   19ئيف احلكم ارصأأأأأأأأ هر يف  - 74
بقي مه  ب نشأأأأطة عسأأأأك ية ضأأأأد مجهورية اركونغو اردميق اطية على ئجه اخلصأأأأوص أ  م  يلي: ان ائغندا، 

يف أ.ليم زحا األخرية ئاحتالهل  مق طاَة أيتوري ئتقدميه  اردعَم ارفالي أ  .وات غري نظ مية ك نت ن شطة 
يف أ.ليم مجهورية اركونغو اردميق اطية، .د انتهكت مبدا عدين اسأأأأأأأأأأأأأتخداين ارقوة يف اراال. ت اردئرية ئمبدا 

تدخل؛ ئاهن  انتهكت ارتزام هت  مبوجب ارق نون اردئيل حلقوق ا نسأأأأأأأأأأ ن ئارق نون اردئيل ا نسأأأأأأأأأأ ين عدين ار
اقن ء سأأأأأأأأأأأأأأري األعم ل ارادا ية بني ارقوات املسأأأأأأأأأأأأأألحة األئغندية ئار ئاندية يف كيسأأأأأأأأأأأأأأ نغ ين؛ ئاهن  انتهكت 

اردئيل ا نسأأأأأأأأأأ ين، مر  ارتزام ت اخ ى تقع على ع تقه  مبوجب ارق نون اردئيل حلقوق ا نسأأأأأأأأأأ ن ئارق نون
خالل سلوك .واهت  املسلحة جت ا ارسك ن املدنيني يف مجهورية اركونغو اردميق اطية، ئخ صة بصفته  سلطة 
.  مة ب الحتالل يف مق طاة أيتوري؛ ئاهن  انتهكت ارتزام هت  مبوجب ارق نون اردئيل ب رتك ب اف اه .واهت  

 اطية اعم ل هنب ئسأأأألب ئاسأأأأتغالل رلمواره ارطبياية اركونغورية املسأأأألحة يف أ.ليم مجهورية اركونغو اردميق
 ئبادين مناه  تلك األعم ل بصفته  سلطة .  مة ب الحتالل يف مق طاة أيتوري 

ئرات احملكمة ايضأأأأأأأأأأ ف ان مجهورية اركونغو اردميق اطية .د انتهكت مر جهته  االرتزام ت ارواجبة  - 75
حينمأ  اسأأأأأأأأأأأأأأأأ ءت ماأ ملة  1961نأ  رلاال.أ ت ارأدبلومأ سأأأأأأأأأأأأأأأيأة راأ ين عليهأ  أثاء ائغنأدا مبوجأب اتفأ .يأة فيي

األشأأأأأأأأخ ص املشأأأأأأأأمورني ب حلم ية مبقتضأأأأأأأأى االتف .ية املحكورة ئامتنات عر توفري احلم ية هلم ئرلممتلك ت 
 املشمورة ب حلم ية نفسه  

ئبن ءف على ذرك، خلصأأأأأأأأأت احملكمة أ  ان كل ط أ يقع على ع تقه أثاء ارط أ اآلخ  ئاجب  - 76
رب ارضأأأ ر احل صأأأل  ئ. رت ان تبت يف مسأأأ رة جرب ارضأأأ ر يف ح رة عدين اتف ق ارط فني يف زحا ارشأأأ ن، ج

ئخصأأأأأصأأأأأت هلحا ارغ ية ا ج اءات ارالحقة يف ارقضأأأأأية  ئابلق ارط ف ن احملكمة منح ذرك احلني مبالوم ت 
( 6اربندير )تفيد عقد   مف ئضأأأأأأأ ت مر اجل تسأأأأأأأوية مسأأأأأأأ رة جرب ارضأأأأأأأ ر، على ارنحو املشأأأأأأأ ر أريه يف 

 مر تاليل احلكم  344ئ  261ئ  260( مر منطوق احلكم ئارفق ات 14) ئ
، تلقى .لم احملكمأأة مر مجهوريأأة اركونغو ارأأدميق اطيأأة ئقيقأأة مانونأأة 2015ايأأ ر/مأأ يو  13ئيف  - 77
، يُطلب فيه  أ  احملكمة ان تبت يف مسأأأأأأأأأأ رة جرب ارضأأأأأأأأأأ ر “ع يضأأأأأأأأأأة جديدة أ  حمكمة ارادل اردئرية”
 (  A/70/4جب جلمهورية اركونغو اردميق اطية يف ارقضية )انظ  اروا
، . رت احملكمة ما ئهة ارنظ  يف أج اءات ارقضأأأأأأأأأأأأأأأية رلبتمم يف 2015متوث/يوريه  1ئب م  ملرخ  - 78

ع مجهورية اركونغو اردميق اطية اجالف  يدا  2016ك نون ارث ين/ين ي    6مسأأ رة ارتاويضأأ ت ئحدهت ت ري  
محك ةف بشأأأأ ن ارتاويضأأأأ ت املسأأأأتحقة هل  يف نظ ز  على ائغندا، ئ يداع ائغندا محك ةف بشأأأأ ن ارتاويضأأأأ ت 

 املستحقة هل  يف نظ ز  على مجهورية اركونغو اردميق اطية 
 يسأأأي اردئرتني يف ئاشأأأ رت احملكمة يف ام ز  ايضأأأ  أ  ان حتديد تلك املهلة ارزمنية ال رل حب  ر  - 79

  ئاخريا، خُلصأأت أ  ان 2015آذار/م رس  19تقدمي ارتوجيه ت املتوخ ة يف اربي ن املشأأرتك ارصأأ هر يف 
كل ط أ عليه ان يبنيمم يف محك ةة يقدمه  أ  احملكمة كل مط رب ارتاويض املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقة ره يف نظ ا على 

 يف االستن ه أريه   ارط أ اآلخ  ئان ي ف  بتلك املحك ة مجيع األهرة اريت ي غب

https://undocs.org/ar/A/56/4
https://undocs.org/ar/A/61/4
https://undocs.org/ar/A/70/4
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 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن/ 28، مأأأده ر يس احملكمأأأة حىت 2015كأأأ نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   10ئبأأأ م  ملرخ  - 80
 املهلة احملدهة  يداع كل مر ارط فني محك ته بش ن مس رة ارتاويض ت  2016 اب يل
املهلة  2016ايلول/سأأأأأأأأبتمرب  28، مدهت احملكمة حىت 2016نيسأأأأأأأأ ن/اب يل  11ئب م  ملرخ  - 81
دهة  يداع ارط فني املحك تني املشأأأأأأأأأأأأأأأأ ر أريهم   ئ.د ائهعت املحك ت ن يف غضأأأأأأأأأأأأأأأون املهلة ارزمنية اريت احمل

 متديدز    ج ى
 2018شأأأأأأأأأب ط/فرباي   6، حدهت احملكمة ت ري  2016ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأمرب   6ئب م  ملرخ  - 82

ته  ئ.د ائهعت املحك ت ن اجال  يداع كل ط أ محك ةف مضأأأأ هة رهاف على اهع ءات ارط أ اآلخ  يف محك  
 املض هت ن املش ر أريهم  يف غضون املهلة احملدهة  

 
  بعض األنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( - 3 

، ائهعت كوسأأأأأأأأت ريك  ع يضأأأأأأأأةف ت فع مبوجبه  هعوى ضأأأأأأأأد 2010تشأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  18يف  - 83
ئ.ي مه ب حتالل جزء مر زحا ا .ليم “ توغل جي  نيك راغوا يف أ.ليم كوسأأأأأأأأأأأأأأأت ريك ”نيك راغوا، مدعيةف 
ي ت مبوجب عده مر االتف .“ ارتك ب نيك راغوا انته ك ت الرتزام هت  جت ا كوسأأأأأأأأت ريك ”ئاسأأأأأأأأتخدامه، ئ 

 ( A/66/4ئاملا زدات اردئرية )انظ  
، ضأأأأأأأأمممت احملكمُة زحا ارقضأأأأأأأأية أ  2013نيسأأأأأأأأ ن/اب يل  17ئب م ير منفصأأأأأأأألني ملرخ كال    - 84

اريت  (،نيك راغوا ضأأد كوسأأت ريك ) بتشأأييد ط ي  يف كوسأأت ريك  على امتداه هن  سأأ ن خوانارقضأأية املتالقة 
 ( A/71/4)انظ   2011ك نون األئل/هيسمرب   22ا. مته  نيك راغوا يف 

 كأأأ نون األئل/  16ئمر مجلأأأة مأأأ  خلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأت أريأأأه احملكمأأأة، يف احلكم ارأأأحي اصأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرتأأأه يف  - 85
(، ان نيك راغوا يقع عليه  ارتزايٌن بتاويض A/71/4يف ارقضأأأأأأأأأأأأأأيتني املضأأأأأأأأأأأأأأمومتني )انظ   2015 هيسأأأأأأأأأأأأأأمرب

كوسأأأأت ريك  عر األضأأأأ ار امل هية ارن مجة عر انشأأأأطة نيك راغوا غري املشأأأأ ئعة يف أ.ليم كوسأأأأت ريك   ئ. رت 
شأأه ا ابتداء  12احملكمة ايضأأ  انه، يف ح رة عدين توصأأل ارط فني أ  اتف ق بشأأ ن زحا املسأأ رة يف غضأأون 

ر ت ري  صدئر احلكم، فإهن  ستبت، بن ءف على طلب احد ارط فني، يف مس رة اجلرب ارواجب ركوست ريك  م
على ان حيدضه مبلُق ارتاويض على اسأأأأأ س م افا ت خطية أضأأأأأ فية تتن ئل زحا املسأأأأأ رة حصأأأأأ ا  ئبن ءف على 

األنشطة اريت تقوين هب  بباض ذرك، خصصت احملكمة هلحا ارغ ض ا ج اءات ارالحقة يف ارقضية املتالقة 
  نيك راغوا يف املنطقة احلدئهية )كوست ريك  ضد نيك راغوا(

، طلبت حكومة كوسأأأأأأأأأأأأأأأت ريك  أ  احملكمة 2017ك نون ارث ين/ين ي    16ئيف رسأأأأأأأأأأأأأأأ رة ملرخة  - 86
 “ تسوية مس رة ارتاويض ت ارواجبة هل  عر األض ار امل هية ارن مجة عر انشطة نيك راغوا غري املش ئعة”
اجال  2017نيسأأأأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  3، حدهت احملكمة ت ري  2017شأأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   2ئب م  ملرخ  - 87

اجال  يداع نيك راغوا محك هت  املضأأأأ هة بشأأأأ ن  2017حزي ان/يونيه  2 يداع كوسأأأأت ريك  محك هت  ئت ري  
 مس رة ارتاويض املستح  ئحدز   ئ.د ائهعت املحك ت ن يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 

، اذن ر يس احملكمة ركوسأأأأأأأأأأأأأأأت ريك  ب ن تقدين محك ة جوابية 2017متوث/يوريه  18ئب م  ملرخ  - 88
ئرنيك راغوا ب ن تقدين محك ة تاقيبية تتن ئالن حصأأأأأأأ ا مسأأأأأأأ رة املنهجية املاتمدة يف تق ري  اخلرباء اريت .دمه  

 2017طس آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأأ 29 ئ 8كأأألمم مر ارط فني يف مأأأحك تأأأه ائ مأأأحك تأأأه املضأأأأأأأأأأأأأأأأأ هة، ئحأأأده تأأأ رري 

https://undocs.org/ar/A/66/4
https://undocs.org/ar/A/71/4
https://undocs.org/ar/A/71/4


 A/73/4 

 

18-12846 28/75 

 

 يداع ز تني املحك تني اخلطيتني على ارتوايل  ئ.د ائهعت املحك ت ن املشأأ ر أريهم  يف غضأأون املهلة  اجلني
 هلم   احملدهة
، اصأأأأأأأأأدرت احملكمة حكمه  بشأأأأأأأأأ ن مسأأأأأأأأأ رة ارتاويض املسأأأأأأأأأتح  2018شأأأأأأأأأب ط/فرباي   2ئيف  - 89

 ركوست ريك  يف زحا ارقضية، ئك ن نص منطو.ه ك رت يل: 
 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة  
حتده املب رق ارت رية تاويضأأأأ ف مسأأأأتحق ف على مجهورية نيك راغوا جلمهورية كوسأأأأت ريك  جرباف  (1) 

 رألض ار اربي ية اريت سببته  انشطته  غري املش ئعة يف أ.ليم كوست ريك : 
 ب غلبية مخسة عش  صوت  ضد صوت ئاحد،  )ا( 
ارواليأأ ت املتحأأدة تاويضأأأأأأأأأأأأأأأأأ ف عر تأأدزور األصأأأأأأأأأأأأأأأول  هئالر مر هئالرات 120 000  

 ئاخلدم ت اربي ية ائ فقداهن ؛ 
؛ ئارقضأأأأأأأأ ة ائئاها، ئتومك ، ن  ب ار  يس؛ ئارسأأأأأأأأيد يوسأأأأأأأأم، ار  يساملليدئن: ارسأأأأأأأأيد اب از ين،  

ئبنونة، ئك نسأأأأأأأ هئ ت ينداه، ئغ ينوئه، ئشأأأأأأأوي، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسأأأأأأأيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسأأأأأأأون، 
 غيمموين؛  ئارق ضي اخل صن؛ ئغفورجي 
 اخل ص هئغ ره؛ ارق ضياملا رضون:  
 ب غلبية مخسة عش  صوت  ضد صوت ئاحد،  )ب( 
مر هئالرات اروالي ت املتحدة تاويضأأأأأأأأأأأ ف رتغطية مصأأأأأأأأأأأ ئف ت تط راب هب   2 708.39  

مجهورية كوسأأأت ريك  مر اجل أع هة املنطقة ار طبة املشأأأمورة ب حلم ية اردئرية أ  ح رته  
 ألئ ؛ ا

ائئاها، ئتومك ،  ئارقضأأأأأأأأ ة؛ ار  يس ن  ب؛ ئارسأأأأأأأأيد يوسأأأأأأأأم، ار  يساملليدئن: ارسأأأأأأأأيد اب از ين،  
ئبنونة، ئك نسأأأأأ هئ ت ينداه، ئغ ينوئه، ئشأأأأأوي، ئغ ي ، ئسأأأأأيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسأأأأأون، ئغفورجي ن؛ 

 غيمموين ئهئغ ره؛  ئارق ضي ن اخل ص ن
 هئنوزيو؛ ارق ضيةاملا رضون:  
 ب  مج ع،  (2) 
هئالرا مر هئالرات اروالي ت املتحدة تاويض ف مستحق ف على مجهورية  236 032.16حتده مبلق  

نيك راغوا جلمهورية كوسأأأأأت ريك  رتغطية ارتك ريم ئاملصأأأأأ ئف ت اريت تكبدهت  كنتيجةة مب شأأأأأ ة رألنشأأأأأطة غري 
 املش ئعة اريت . مت هب  مجهورية نيك راغوا يف أ.ليم كوست ريك ؛ 

 ب  مج ع،  (3) 
 كأأأأ نون األئل/  16تق ر انأأأأه جيأأأأب على مجهوريأأأأة نيكأأأأ راغوا ان تأأأأدفع، عر ارفرتة املمتأأأأدة مر  
، فوا َد على مبلق ارتاويض املسأأأأأتح  جلمهورية كوسأأأأأت ريك  2018شأأأأأب ط/فرباي   2أ   2015 هيسأأأأأمرب
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هئالراف مر هئالرات  20 150.04يف امل  ة، يصل جمموعه  أ   4اعالا مبادل سنوي .درا  2طبق ف رلبند 
 اروالي ت املتحدة؛ 

 ب  مج ع،  (4) 
دِّه  3ئ  2ئ  1تق ر ان املبلق ا مجأ يل املسأأأأأأأأأأأأأأأتح  طبقأ ف رلبنوه   اعالا جيأب ان يكون .أد سأأأأأأأأأأأأأأأأُ

ئانه، يف ح رة عدين ارسأأأأأأأأأأداه يف ارت ري  احملده، ُتطب  على املبلق  2018نيسأأأأأأأأأأ ن/اب يل  2ب رك مل حبلول 
فوا د  2018نيسأأأأأأأأ ن/اب يل  3رية نيك راغوا جلمهورية كوسأأأأأأأأت ريك  اعتب راف مر اركلي املسأأأأأأأأتح  على مجهو 

 “يف امل  ة  6مبادل سنوي .درا 
، ابلغت نيك راغوا احملكمة ب هن  سأأدهت ركوسأأت ريك  يف 2018آذار/م رس  22ئب سأأ رة ملرخة  - 90
 ك مل مبلق ارتاويض املستح  هل  يف زحا ارقضية   2018آذار/م رس  8
 

  اللتزام بالتفاوض بشأن منفذ إلى المحيط الهادئ )بوليفيا ضد شيلي(ا - 4 
، ائهعت هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت ع يضأأأأأأأأأأأأأأأة ت فع مبوجبه  2013نيسأأأأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  24يف  - 91

ب رتزاين شأأيلي ب رتف ئض حبسأأر نية ئفالي ف مع بوريفي  بغ ض ارتوصأأل ”هعوى ضأأد شأأيلي بشأأ ن نزاع يتال  
 “ بوريفي  منفحا مشموال بسي هة ك ملة أ  احمليط اهل هئأ  اتف ق مينح 

ا( ئجوه ”)ئذك ت هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت يف ع يضأأأأأأأأأأته  ان موضأأأأأأأأأأوع ارنزاع يكمر يف:  - 92
االرتزاين ]ارسأأ رم ارحك [؛ )ب( عدين ئف ء شأأيلي بحرك االرتزاين؛ )ج( ئاجب اروف ء ب الرتزاين املحكور ارحي 

 “ يقع على ع ت  شيلي
شأأأأأيلي، بصأأأأأ أ ارنظ  عر ارتزام هت  ”ئاهعت هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت، يف مجلة امور، ان  - 93

ارا مة مبوجب ارق نون اردئيل، .د ارتزمت بصأأأأأأأأأأأورة اكث  حتديداف مر خالل اتف . ت ئعر ط ي    رسأأأأأأأأأأأته  
ارفع املسأأتوي ت ب رتف ئض اردبلوم سأأية أضأأ فة أ  سأألسأألة مر ا عالن ت اريت صأأدرت عر  ثلني هل  على 

شأأأأأأيلي ”ئت ى هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت ان “  على منح بوريفي  منفحا مشأأأأأأموال بسأأأأأأي ههت  أ  احمليط
 “     ئتنك  ئجوها اصال تم بحرك االرتزاين ب

 ئطلبت هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت أ  احملكمة ان تق ر ئتالر م  يلي: - 94
ارتزام ف ب رتف ئض مع بوريفي  مر اجل ارتوصأأأأأأأأأأأل أ  اتف ق مينح بوريفي   ان على شأأأأأأأأأأأيلي ا(”) 

 منفحا مشموال بسي هة ك ملة أ  احمليط اهل هئ؛
 ان شيلي .د انتهكت االرتزاين املحكور؛ )ب( 
ان على شأأأأأأأأأأأيلي اروف ء ب الرتزاين املحكور، حبسأأأأأأأأأأأر نية ئبصأأأأأأأأأأأورة فورية ئر ية ئفالية، يف  )ج( 

رة، حىت مُتنح بوريفي  منفحا مشأأأأأأأأموال بسأأأأأأأأي هة ك ملة أ  احمليط غضأأأأأأأأون فرتة ثمنية ماقو 
 “ اهل هئ

ئ . مة اختصأأأأأأأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتند ارط أ املدعي أ  امل هة احل هية ئارثالقني مر املا زدة  - 95
ئاريت تاد كلت   1948نيسأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  30األم يكية املتالقة ب رتسأأأأأأأأأأأأوية ارسأأأأأأأأأأأألمية )ميث ق بوغوت ( امللرخة 

 تني ط ف  فيه  اردئر
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اجال  2014نيسأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  17، حدهت احملكمة ت ري  2013حزي ان/يونيه  18ئب م  ملرخ  - 96
اجال  يداع شأأأأأأأأأأأأأأأيلي  2015شأأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   18 يداع هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت محك هت  ئت ري  

 محك هت  املض هة  ئ.د ائهعت املحك ة يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 
مر ال حة احملكمة،  79مر امل هة  1، ائهعت شأأأأأأأيلي، عمال ب رفق ة 2014متوث/يوريه  15ئيف  - 97

هفا ف ابتدا ي ف يطار يف اختصأأأأأأأأأ ص احملكمة  ئاُئ.فت بن ءف على ذرك ا ج اءات املتالقة مبوضأأأأأأأأأوع اردعوى 
 مر امل هة نفسه   5عمال ب رفق ة 

 2014تشأ ير ارث ين/نوفمرب  14احملكمة ت ري   ، حده ر يس2014متوث/يوريه  15ئب م  ملرخ  - 98
اجال  يداع هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت بي ن  خطي  مبالحظ هت  ئاسأأأأأأأأأأأأتنت ج هت  بشأأأأأأأأأأأأ ن اردفع االبتدا ي 

 املقدين مر شيلي  ئ.د ائهع اربي ن اخلطي املحكور يف غضون املهلة ارزمنية احملده 
جلسأأأأأ ٌت علنية بشأأأأأ ن اردفع االبتدا ي املتال   2015م يو اي ر/ 8أ   4ئعقدت يف ارفرتة مر  - 99

 ( A/70/4بادين اختص ص احملكمة )انظ  
، اردفع االبتدا ي املقدين 2015ايلول/سبتمرب  24ئرفضت احملكمة، يف احلكم ارحي اصدرته يف  - 100

ختصأأأأأأ َص ارنظ  يف طلب هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت عمال مر شأأأأأأيلي  ئمر  ، خلصأأأأأأت أ  ان هل  ا
 ب مل هة احل هية ئارثالقني مر ميث ق بوغوت  

 2016متوث/يوريه  25، حدهت احملكمة ت ري  2015ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  24ئمبوجب ام  ملرخ  - 101
 ة ارزمنية احملدهة اجال جديدا  يداع شيلي محك هت  املض هة  ئ.د ائهعت تلك املحك ة يف غضون املهل

، اذنت احملكمة ردئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت بإيداع 2016ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  21ئب م  ملرخ  - 102
 ايلول/ 21آذار/مأأأأ رس ئ  21مأأأأحك ة جوابيأأأأة ئرشأأأأأأأأأأأأأأأيلي بأأأأإيأأأأداع مأأأأحك ة تاقيبيأأأأة، ئحأأأأدهت تأأأأ رري 

ائهعت املحك ت ن يف غضأأأأأأأأأأون  اجلني  يداع ز تني املحك تني اخلطيتني على ارتوايل  ئ.د 2017 سأأأأأأأأأأبتمرب
 املهلة ارزمنية احملدهة ركل منهم  

 آذار/ 28أ   19ئُعقدت اجللسأأأأأأأأأأأأ ت ارالنية بشأأأأأأأأأأأأ ن موضأأأأأأأأأأأأوع اردعوى يف ارفرتة املمتدة مر  - 103
  2018 م رس
 ئيف اعق ب اجللس ت املحكورة، .دين ئكيال ارط فني أ  احملكمة االستنت ج ت ارت رية:  - 104

 عر بوريفي :  
مر ال حة احملكمة، ئرألسأأأأأأأأأأب ب املا ئضأأأأأأأأأأة خالل م حلة امل افا ت  60عمال ب مل هة ”  

، االرتزاين ب رتف ئض على منفح أ  احمليط اهل هئ )بوريفي  ضأأأد شأأأيلي(اخلطية ئارشأأأفوية يف .ضأأأية 
 تلتمس هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت مر احملكمة ان تقضي ئتالر م  يلي: 

رتف ئض مع بوريفي  مر اجل ارتوصأأل أ  اتف ق مينح بوريفي  ان شأأيلي ملزمٌة ب  )ا(  
 منفحا مشموال بسي هة ك ملة أ  احمليط اهل هئ؛

 ان شيلي ب تما هبحا االرتزاين؛  )ب(  
ان على شيلي اروف ء ب الرتزاين املحكور، حبسر نية ئبصورة فورية ئر ية ئفالية،  )ج(  

 “وريفي  منفحا مشموال بسي هة ك ملة أ  احمليط اهل هئ يف غضون فرتة ثمنية ماقورة، حىت مُتنح ب

https://undocs.org/ar/A/70/4
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 عر شيلي:  
تطلأأب مجهوريأأة شأأأأأأأأأأأأأأأيلي أ  احملكمأأة بكأأل احرتاين ان ت فض اهعأأ ءات هئرأأة بوريفيأأ  ”  

 “املتادهة ارقومي ت ب مته  
 ئ.د بدات احملكمة مدائالهت  ئستنط  حبكمه  يف جلسة علنية حُيده ت رره  يف ئ.ت الح    - 105

 
ميل بحري  200مسأأأأأأأألة تعيين جدود الجري القاري بين نيكاراغوا وكولومبيا فيما وراء مسأأأأأأأافة  - 5 

  من ساجل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومبيا(
، ائهعت نيك راغوا ع يضأأأأأة تطلب هب  أ. مة هعوى ضأأأأأد كورومبي  2013ايلول/سأأأأأبتمرب  16يف  - 106
ميل حب ي مر  200رق ري رنيك راغوا املمتد مل  ئراء مسأأأ فة نزاع يتال  بتايني احلدئه بني اجل أ ا”بشأأأ ن 

خطوط األسأأأأأأأأأأ س اريت يق س منه  ع ض اربح  ا .ليمي رنيك راغوا، مر جهة، ئاجل أ ارق ري ركورومبي ، 
 “ مر جهة ق نية

 املس ر ارد.ي  رلحدئه اربح ية بني منطقيت”ئطلبت نيك راغوا يف ع يضته  ان تق ر احملكمُة ائال  - 107
اجل أ ارقأأأ ري ارتأأأ باتني رنيكأأأ راغوا ئكورومبيأأأ  فيمأأأ  ئراء احلأأأدئه اريت حأأأدههتأأأ  احملكمأأأة يف حكمهأأأ  امللرخ 

بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ رنزاع ا .ليمي ئاربح ي )نيك راغوا ضأأأأأأأأأأأد ]يف ارقضأأأأأأأأأأأية املتالقة  2012تشأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  19
ق ئئاجبأأأأ ت ارأأأأدئرتني مبأأأأ هئ ئ.واعأأأأد ارقأأأأ نون ارأأأأدئيل اريت تنظم حقو ”؛ ئان تق ر قأأأأ نيأأأأ  “[كورومبيأأأأ (

يتال  مبنطقة اجل أ ارق ري اريت تتداخل فيه  مط رب هتم  ئاسأأأأأأأأأتغالل املواره املوجوهة هب ، ئذرك ريثم   فيم 
“ ميأأأأل حب ي مر سأأأأأأأأأأأأأأأأأأ حأأأأل نيكأأأأ راغوا 200يتم تايني احلأأأأدئه اربح يأأأأة بينهمأأأأ  فيمأأأأ  ئراء مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ فأأأأة 

 ( A/69/4 )انظ 
 ئ . مة اختص ص احملكمة، استندت نيك راغوا أ  امل هة احل هية ئارثالقني مر ميث ق بوغوت   - 108
 كأأأأ نون األئل/  9، حأأأأدهت احملكمأأأأة تأأأأ ري  2013كأأأأ نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   9ئبأأأأ م  ملرخ  - 109

 يداع اجال  2015ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأمرب   9اجال  يداع نيك راغوا محك هت  ئت ري   2014 هيسأأأأأأأأأأأأأمرب
 كورومبي  محك هت  املض هة 

مر ال حة احملكمة، باض  79، .دمت كورومبي ، عمال ب مل هة 2014آب/اغسأأأأأأأأأأأطس  14ئيف  - 110
 ( A/71/4اردفوع االبتدا ية رلطار يف اختص ص احملكمة ئمقبورية اردعوى )انظ  

 مر ال حة احملكمة، اُئ.فت ا ج اءات املتالقة مبوضوع اردعوى  79امل هة مر  5ئئفق  رلفق ة  - 111
 2015ك نون ارث ين/ين ي    19، حدهت احملكمة ت ري  2014ايلول/سأأأأأأأأأأأبتمرب  19ئب م  ملرخ  - 112

اجال  يداع نيك راغوا بي ن  خطي  مبالحظ هت  ئاسأأأأأأأتنت ج هت  بشأأأأأأأ ن اردفوع االبتدا ية اريت .دمته  كورومبي   
 ئ.د ائهع اربي ن اخلطي يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 

ئعقأأدت اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأ ت ارالنيأأة املتالقأأة بأأ رأأدفوع االبتأأدا يأأة اريت .أأدمتهأأ  كورومبيأأ  يف ارفرتة املمتأأدة  - 113
  2015تش ير األئل/اكتوب   9أ   5 مر

، 2016ذار/م رس آ 17ئخلصأأأأأأأت احملكمة، يف حكمه  املتال  ب ردفوع االبتدا ية ارصأأأأأأأ هر يف  - 114
أ  ان هلأأأ  اختصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ َص ارنظ  يف ارطلأأأب األئل ارأأأحي .أأأدمتأأأه نيكأأأ راغوا يف هعوازأأأ  ئذرأأأك بنأأأ ءف على 
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احلأ هيأة ئارثالقني مر ميثأأ ق بوغوتأ ، ئأ  مقبوريأأة ارطلأأب املأحكور  بيأأد اهنأ  .ضأأأأأأأأأأأأأأأأت باأأدين مقبوريأة  املأ هة
 اعالا(  107  ارفق ة ارطلب ارث ين املقدين مر نيك راغوا يف ع يضة أ. مة اردعوى )انظ

 2016ايلول/سأأأأأأأأأبتمرب  28، حده ر يس احملكمة ت ري  2016نيسأأأأأأأأأ ن/اب يل  28ئب م  ملرخ  - 115
اجال جديدا  يداع كورومبي   2017ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  28اجال جديدا  يداع نيك راغوا محك هت  ئت ري  

 دهة ركل منهم  محك هت  املض هة  ئ.د ائهعت املحك ت ن يف غضون املهلة ارزمنية احمل
، اذنت احملكمة رنيك راغوا بتقدمي محك ة جوابية 2017ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   8ئب م  ملرخ  - 116

اجال  2019شأأأب ط/فرباي   11ئ  2018متوث/يوريه  9ئركورومبي  بتقدمي محك ة تاقيبية، ئحدهت ت رري 
 وابية يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة   يداع كل منهم  على ارتوايل  ئ.د ائَهعت نيك راغوا محك هت  اجل

 
  (انتهاكات مزعومة للحقوق السيادية والمناطق البحرية في البحر الكاريبي )نيكاراغوا ضد كولومبيا - 6 

، ائهعت نيك راغوا ع يضأأأأأأأأأأأأأة تقيم مبوجبه  هعوى ضأأأأأأأأأأأأأد 2013تشأأأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  26يف  - 117
لحقوق ارسأأأأي هية رنيك راغوا ئاملن ط  اربح ية ارت باة هل  على حنو نزاع يتال  ب نته ك ت ر”كورومبي  بشأأأأ ن 

ب رنزاع ]يف ارقضأأأأأية املتالقة  2012تشأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  19م  اعرُتأ هب  مبقتضأأأأأى حكم احملكمة امللرخ 
[، ئبلجوء كورومبي  رلتهديد ب سأأأأأأأتخداين ارقوة مر اجل تنفيح ا .ليمي ئاربح ي )نيك راغوا ضأأأأأأأد كورومبي (

 “ ا االنته ك تزح
 ئطلبت نيك راغوا يف ع يضته  ان تق ر احملكمة ئتالر ان كورومبي :  - 118
( مر ميث ق 4) 2ب تما ب رتزامه  بادين اسأأأتخداين ارقوة ائ ارتهديد ب سأأأتخدامه  مبوجب امل هة ” - 

 األمم املتحدة ئارق نون اردئيل ارا يف؛ 
مر  251ح يأة ارتأ باأة رنيكأ راغوا كمأ  ُعيممنأت يف ارفق ة ب تما بأ رتزامهأ  باأدين انتهأ ك املنأ ط  ارب - 

، فضأأأأأأأأأال عر احلقوق ارسأأأأأأأأأي هية ئاروالية 2012تشأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  19حكم احملكمة امللرخ 
 ارقض  ية رنيك راغوا يف تلك املن ط ؛ 

يبينه  ب تما ب رتزامه  بادين انته ك حقوق نيك راغوا مبوجب ارق نون اردئيل ارا يف على حنو م   - 
 اجلزآن اخل مس ئارس هس مر ]اتف .ية األمم املتحدة رق نون اربح ر[؛

، ئأثارة 2012تشأأأأأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  19اهن  ملزمٌة، بن ء على ذرك، ب المتث ل رلحكم امللرخ  - 
اآلق ر ارق نونية ئامل هية ألفا هل  غري املشأأ ئعة هئري ، ئجرب ارضأأ ر ارن جم عر تلك األفا ل بصأأورة 

 ( A/69/4)انظ  “ ملةك 
ئ . مة اختصأأأأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأأأأتندت نيك راغوا أ  امل هة احل هية ئارثالقني مر ميث ق بوغوت    - 119
ان اسأأأ س اختصأأأ ص احملكمة يكمر، فضأأأال عر زحا ئذاك، يف سأأألطته  ارطبياية يف اربت ”اكدت  كم 

 “ يت تتطلبه  احك مه يف ارتدابري ار
 2014تشأأأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   3، حدهت احملكمة ت ري  2014شأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   3ئب م  ملرخ  - 120

اجال  يداع كورومبي  محك هت  املضأأأأأأأأأأأأأأأ هة   2015حزي ان/يونيه  3اجال  يداع نيك راغوا محك هت  ئت ري  
  ئ.د ائهعت نيك راغوا محك هت  يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة
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مر ال حة احملكمة،  79، .دمت كورومبي ، عمال ب مل هة 2014ك نون األئل/هيسأأأأأأأأمرب   19ئيف  - 121
(  ئاُئ.فت بن ءف على ذرك ا ج اءات A/71/4باض اردفوع االبتدا ية بشأأأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأأأ ص احملكمة )انظ  

 مر امل هة نفسه   5ب رفق ة املتالقة مبوضوع اردعوى عمال 
 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأ ن/ 20، حأأده ر يس احملكمأأة تأأ ري  2014كأأ نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   19ئبأأ م  ملرخ  - 122
اجال  يداع نيك راغوا بي ن  خطي  مبالحظ هت  ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتنت ج هت  بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اردفوع االبتدا ية اريت  2015 اب يل

 ور يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة .دمته  كورومبي   ئ.د ائهعت نيك راغوا اربي ن اخلطي املحك
جلسأأأأأ ٌت  2015تشأأأأأ ير األئل/اكتوب   2ايلول/سأأأأأبتمرب أ   28ئُعقدت يف ارفرتة املمتدة مر  - 123

 علنية رلنظ  يف اردفوع االبتدا ية اريت .دمته  كورومبي  
، أ  2016آذار/م رس  17ئخلصأأت احملكمة، يف حكمه  بشأأ ن اردفوع االبتدا ية ارصأأ هر يف  - 124

ان هل ، اسأأأأتن ها أ  امل هة احل هية ئارثالقني مر ميث ق بوغوت ، اختصأأأأ َص ارنظ  يف ارنزاع املتالمم  ب نته ك ت 
مزعومأأة مر .ابأأل كورومبيأأ  حلقوق نيكأأ راغوا يف منأأ ط  حب يأأة تلكأأد زأأحا األخرية ان احملكمأأة .أأد اعرتفأأت 

 ( A/71/4)انظ   2012بتبايته  هل  مبوجب حكمه  ارص هر يف ع ين 
 2016تشأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  17، حدهت احملكمة ت ري  2016آذار/م رس  17ئب م  ملرخ  - 125

 اجال جديدا  يداع كورومبي  محك هت  املض هة  
 هة  ئك ن ائل ئتضأأأأأأأمنت زحا املحك ة اخلطية اريت ائهعت يف األجل احملده ارباة اهع ءات مضأأأأأأأ - 126

زحا االهع ءات يتال  ب نته ك نيك راغوا املزعوين الرتزامه  ببحل اران ية ارواجبة مر اجل   ية ئحف  اربي ة 
اربح ية يف جنوب غ ب اربح  ارك رييب  ئتن ئل االهع ء املضأأأأأأأأأأأأأأأ ه ارث ين انته ك نيك راغوا املزعوين الرتزامه  

يل سأأأ ن اندريس يف ارتمتع ببي ة صأأأحية ئسأأأليمة ئمسأأأتدامة  ببحل اران ية ارواجبة حلم ية ح  سأأأك ن ارخب
ئك ن االهع ء املضأأأأأأأأ ه ارث رث يتال  ب نته ك نيك راغوا املزعوين حل  املشأأأأأأأأتغلني ب رصأأأأأأأأيد احل يف مر سأأأأأأأأك ن 
ارخبيل س ن اندريس يف اروصول أ  من ط  ارصيد ارتقليدية ئاستغالل موارهز   ام  االهع ء املض ه ار ابع، 

ارحي حدضه  2013آب/اغسأأأطس  19امللرخ  2013-33أ  اعتم ه نيك راغوا رلم سأأأوين ر.م ف شأأأري فيه 
حسأأأأأأأأب املزاعم خطوط اسأأأأأأأأ س مسأأأأأأأأتقيمة ئافضأأأأأأأأى أ  توسأأأأأأأأيع نط ق اجمل ري امل  ية ارداخلية رنيك راغوا 

 ئمن طقه  اربح ية مب  يتج ئث م  يسمح به ارق نون اردئيل  
ضون املهل ارزمنية اريت حدههت  احملكمة، مالحظ هتم  بش ن ئيف ئ.ت الح ، .دين ارط ف ن، يف غ - 127

 مقبورية تلك االهع ءات 
، . رت احملكمة عدين مقبورية اهع ءي كورومبي  2017تشأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  15ئيف األم  امللرخ  - 128

.ضأأأأأأأأت املضأأأأأأأأ هير األئل ئارث ين يف حد ذاتيهم  ئرات اهنم  ال يشأأأأأأأأكالن جزءا مر اردعوى حمل ارنظ ، ئ 
 مبقبورية اهع ءيه  املض هير ارث رث ئار ابع يف حد ذاتيهم  ئب هنم  يشكالن جزءا مر اردعوى حمل ارنظ   

ئبأ ألم  نفسأأأأأأأأأأأأأأأه، ائعزت احملكمأة أ  نيكأ راغوا بتقأدمي مأحك ة جوابيأة ئأ  كورومبيأ  بتقأدمي مأحك ة  - 129
واري  ارت رية كمهل ثمنية  يداع ز تني تاقيبية بشأأأأأأأأأأأأأأ ن اهع ءات ارط فني يف اردعوى حمل ارنظ ، ئحدهت ارت

 2018تشأأأأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  15ب رنسأأأأأأأأأأأأأأبة ملحك ة نيك راغوا اجلوابية ئ  2018اي ر/م يو  15املحك تني: 
 ب رنسبة ملحك ة كورومبي  ارتاقيبية  ئ.د ائهعت نيك راغوا محك هت  اجلوابية يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة هل   
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مر ال حة احملكمة، حُيف  رنيك راغوا حقه  يف  80مر امل هة  2كري ب نه، طبق  رلفق ة ئجيدر ارتح  - 130
 ان تقدين، باد أيداع كورومبي  محك هت  ارتاقيبية، محك ةف أض فية تا ض فيه  آراءز  بش ن االهع ء املض ه  

 
  كاراغوا(تعيين الحدود البحرية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ )كوستاريكا ضد ني - 7 

، ائهعت كوسأأأت ريك  ع يضأأأة تقيم هب  هعوى ضأأأد نيك راغوا بشأأأ ن 2014شأأأب ط/فرباي   25يف  - 131
 “  نزاع يتال  بتايني احلدئه اربح ية يف اربح  ارك رييب ئاحمليط اهل هئ”

ان حتدممه، اسأأأأأأأأأأأأأأتن هاف أ  ارق نون اردئيل، ”ئطلب ارط أ املدعي أ  احملكمة يف ع يضأأأأأأأأأأأأأأته تلك  - 132
مل مسأأأأأأأأأ ر خطة ئحيد رلحدئه اربح ية يفصأأأأأأأأأل بني مجيع املن ط  اربح ية ارت باة ركل مر كوسأأأأأأأأأت ريك  ك 

ان حتده بد.ة ا حداقي ت ”ئطلب أ  احملكمة كحرك “  ئنيك راغوا يف اربح  ارك رييب ئيف احمليط اهل هئ
 ( A/69/4)انظ  “ اجلغ افية خلط احلدئه اربح ية اروحيد يف اربح  ارك رييب ئيف احمليط اهل هئ

ئ . مة اختصأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأهدت كوسأأأأأأأأأت ريك  بإعالهن  .بول اروالية اجلربية رلمحكمة  - 133
مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأي، ئب  عالن  36مر امل هة  2ئفق  رلفق ة  1973شأأأأأأأأأب ط/فرباي   20ارصأأأأأأأأأ هر يف 

( 2001تشأأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   23)ئاملادضل يف  1929ايلول/سأأأأأأأأأأبتمرب  24ارصأأأأأأأأأأ هر عر نيك راغوا يف 
مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأي حملكمة ارادل اردئيل اردا مة، ارحي يُاترب حسأأأأأأأأأأأأب م  ج ء يف  36رلم هة  ئفق 
مر ارنظأأ ين األسأأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي رلمحكمأأة احلأأ ريأأة مبثأأ بأأة .بول رلواليأأة اجلربيأأة حملكمأأة  36مر املأأ هة  5 ارفق ة
 اردئرية  ارادل
 1ئفق  رلفق ة ”أضأأأ فة أ  ذرك، اكدت كوسأأأت ريك  ان احملكمة عتصأأأة ب رنظ  يف زحا ارقضأأأية  - 134

مر نظ مه  األسأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأي، ئذرك حسأأأأأأأأأأأأب م  تقتضأأأأأأأأأأأأيه امل هة احل هية ئارثالقون مر ]   [  36مر امل هة 
 “ بوغوت  ميث ق
اجال  2015اي  شأأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرب  3، حدهت احملكمة ت ري  2014نيسأأأأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  1ئب م  ملرخ  - 135

ت ريك  محك هت  ئت ري   اجال  يداع نيك راغوا محك هت   2015ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   8 يداع كوسأأأأأأأأأأأأأأأ
 املض هة  ئ.د ائهعت املحك ت ن يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة ركل منهم  

حب رة جزء  ، . رت احملكمة االسأأأأأأأأأأتا نة بآراء اخلرباء فيم  يتال 2016اي ر/م يو  31ئب م  ملرخ  - 136
مر س حل اربح  ارك رييب يقع ب رق ب مر احلدئه بني كوست ريك  ئنيك راغوا  ئائضحت احملكمة يف األم  
ارحي اصأأدرته ان باض املسأأ  ل ارو.  اية ذات ارصأألة حب رة ارسأأ حل .د تكون ذات ا ية ب رنسأأبة رتسأأوية 

 رباء فيم  يتال  بتلك املس  ل  ارنزاع املا ئض عليه ، ئانه مر املستصوب ان تستاني بآراء اخل
 ايأأأأأأ ر/ 31، عنيض ر يُس احملكمأأأأأأة ئفقأأأأأأ  رألم  امللرخ 2016حزي ان/يونيأأأأأأه  16ئبأأأأأأ م  ملرخ  - 137
 اخلبريير املكلفني هبحا املهمة  2016 م يو
 كأأأأأأأأ نون األئل/  9أ   4ئ.أأأأأأأأ ين اخلبريان بزيأأأأأأأأ رتني أ  املوا.ع، األئ  يف ارفرتة املمتأأأأأأأأدة مر  - 138

   2017آذار/م رس  17أ   12ئارث نية يف ارفرتة املمتدة مر  2016 هيسمرب
احلدئه  بتايني، ضمممت احملكمة أج اءات ارقضيتني املتالقتني 2017شب ط/فرباي   2ئب م  ملرممخ  - 139

اربح ية يف اربح  ارك رييب ئاحمليط اهل هئ )كوسأأأأأأأأأأأأأأأت ريك  ضأأأأأأأأأأأأأأأد نيك راغوا( ئبتايني احلدئه ارربية يف اجلزء 
 اهن ا(  189)انظ  ارفق ة  ارشم يل مر أيسال بورتيوس )كوست ريك  ضد نيك راغوا(

https://undocs.org/ar/A/69/4


A/73/4 
 

 

35/75 18-12846 

 

ئعقدت جلسأأأأأأأ ٌت علنية ج ى فيه  ارنظ  يف موضأأأأأأأوع ارقضأأأأأأأيتني املضأأأأأأأمومتني يف ارفرتة املمتدة  - 140
 ( A/72/4)انظ   2017متوث/يوريه  13أ   3 مر

، اصأأأأأأدرت احملكمة حكمه  يف ارقضأأأأأأيتني املضأأأأأأمومتني، ئك ن نص 2018شأأأأأأب ط/فرباي   2ئيف  - 141
 منطو.ه ك رت يل: 

 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة 
 ب غلبية مخسة عش  صوت  ضد صوت ئاحد، (1) 
تقضأأأأأأأأأأأأأأأي مبقبورية اهع ء مجهورية نيك راغوا املتال  ب رسأأأأأأأأأأأأأأأي هة على ارسأأأأأأأأأأأأأأأ حل ارشأأأأأأأأأأأأأأأم يل مر  

 بورتيوس؛  أيسال
ائئاها، ئتومك ، ئبنونة، ئك نسأأأأأ هئ  ئارقضأأأأأ ة، يوسأأأأأم؛ ئن  ب ار  يساب از ين؛  ار  يساملليدئن:  

 اخل صأأأ ن ئارق ضأأأي نت ينداه، ئغ ينوئه، ئشأأأوي، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسأأأيبوتيندي، ئهب نداري، ئغفورجي ن؛ 
 سيم  ئاخلص ئنة؛ 

 رئبنسون؛ ارق ضياملا رضون:  
 ضد صوتني، ب غلبية ارباة عش  صوت   (2) 
تقضأأأأأأأأأأي ب ن جلمهورية كوسأأأأأأأأأأت ريك  ارسأأأأأأأأأأي هة على اجلزء ارشأأأأأأأأأأم يل مر أيسأأأأأأأأأأال بورتيوس ب مته،  

ذرك س حله حىت ارنقطة اريت تبلق عندز  ارضفُة اريمىن رنه  س ن خوان احلدض األهىن رلَجزر رس حل  يف مب 
اخلليج عر اربح  ارك رييب اربح  ارك رييب، ب سأأأأأتثن ء خليج ز ربور زيد ئارشأأأأأ يط ارسأأأأأ حلي ارحي يفصأأأأأل 

 مر احلكم؛  73ئكال   خ ضع رسي هة نيك راغوا ضمر احلدئه املايممنة يف ارفق ة 
ائئاها، ئتومك ، ئبنونة، ئك نسأأأأأأأأأ هئ  ئارقضأأأأأأأأأ ة، يوسأأأأأأأأأم؛ ار  يس ئن  باب از ين؛  ار  يساملليدئن:  

 سيم ؛  اخل ص ئارق ضينسون؛ ت ينداه، ئغ ينوئه، ئشوي، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئب
 اخلص ئنة؛ اخل ص ئارق ضيغفورجي ن؛  ارق ضياملا رضون:  
 ب غلبية ارباة عش  صوت  ضد صوتني،  )ا( (3) 
تقضأأأأأأأأأأأأأأأي بأ ن مجهوريأة نيكأ راغوا، بأإنشأأأأأأأأأأأأأأأأ  هأ  ئاحتفأ ظهأ  بثكنأة عسأأأأأأأأأأأأأأأك يأة يف أ.ليم   

 كوست ريك ، انتهكت سي هة مجهورية كوست ريك ؛ 
ائئاها، ئتومك ، ئبنونة، ئك نسأأأأأأأأأ هئ  ئارقضأأأأأأأأأ ة، يوسأأأأأأأأأم؛ ار  يس ئن  باب از ين؛  ار  يساملليدئن:  

 سيم ؛  اخل ص ئارق ضيت ينداه، ئغ ينوئه، ئشوي، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسون؛ 
 اخل ص اخلص ئنة؛ ئارق ضيغفورجي ن؛  ارق ضياملا رضون:  
 ب  مج ع،  )ب(  
 ب مجهورية نيك راغوا قكنته  اراسك ية مر أ.ليم كوست ريك ؛تقضي بوجوب ان تسح  
 ب  مج ع،  (4) 
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تق ر ان تتبع احلدئُه اربح ية بني مجهورية كوسأأأأت ريك  ئمجهورية نيك راغوا يف اربح  ارك رييب اخلَط  
 مر زحا احلكم؛  158ئ  106املانيمم يف ارفق تني 

 ب  مج ع،  (5) 
تق ر ان تتبع احلدئُه اربح ية بني مجهورية كوسأأأأأأأأأأت ريك  ئمجهورية نيك راغوا يف احمليط اهل هئ اخلَط  

 “ مر زحا احلكم  201ئ  175املانيمم يف ارفق تني 
 

  تعيين الحدود البحرية في المحيط الهندي )الصومال ضد كينيا( - 8 
  هعوى ضأأأأأأد كيني  روجوه نزاع ، ائهع ارصأأأأأأوم ل ع يضأأأأأأةف يقيم هب2014آب/اغسأأأأأأطس  28يف  - 142

بينهمأأأ  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن تايني حأأأدئه املنأأأ ط  املشأأأأأأأأأأأأأأأمورأأأة بأأأ جملأأأ ل اربح ي ارأأأحي تطأأأ رأأأب بأأأه كلتأأأ  ارأأأدئرتني يف 
 اهلندي  احمليط
مو.ع احلدئه اربح ية يف املنطقة اريت ”ئاهعى ارصأأأأأأأأأأأأأوم ل يف ع يضأأأأأأأأأأأأأته ان ارط فني ب يتفق  على  - 143

املف ئضأأأأأأأأأأأأأأأ ت اردبلوم سأأأأأأأأأأأأأأأية، اريت   خالهل  تب هل اآلراء ”ئان “ يتتداخل فيه  مط رب هتم  ب جمل ل اربح  
 “ بينهم  بشكل ك مل، .د اخفقت يف تسوية زحا اخلالأ

ان حتده، اسأأأأأتن ها أ  ارق نون اردئيل، ك مل مسأأأأأ ر خط احلدئه ”ئطلب ارصأأأأأوم ل أ  احملكمة  - 144
كل مر ارصأأأأأوم ل ئكيني  يف احمليط اهلندي، اربح ية اروحيد ارحي يفصأأأأأل بني مجيع املن ط  اربح ية ارت باة ر

ان حتده بد.ة ”ئطلب أ  احملكمة ايضأأأأ  “  ميل حب ي 200مب  يف ذرك اجل أ ارق ري فيم  ئراء مسأأأأ فة 
 ( A/70/4)انظ  “ ا حداقي ت اجلغ افية خلط احلدئه اربح ية اروحيد يف احمليط اهلندي

مر ارنظ ين  36مر امل هة  2ئ . مة اختصأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأتظه  ارط أ املدعي ب حك ين ارفق ة  - 145
األسأأ سأأي رلمحكمة، ئاشأأ ر أ  أعالين .بول اروالية اجلربية رلمحكمة ارصأأ هرير ئفق  رتلك األحك ين عر 

   1965نيس ن/اب يل  19ئعر كيني  يف  1963نيس ن/اب يل  11ارصوم ل يف 
مر  36مر امل هة  2اختصأأأأأأأ ص احملكمة مبوجب ارفق ة ” فة أ  ذرك، هفع ارصأأأأأأأوم ل ب ن أضأأأأأأأ - 146

اريت صدق عليه  ارط ف ن “ مر ]اتف .ية األمم املتحدة رق نون اربح ر[ 282ارنظ ين األس سي تلكدا امل هة 
   1989يف ع ين 
 متوث/ 13، حأأأأأأده ر يس احملكمأأأأأأة تأأأأأأ ري  2014تشأأأأأأأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   16ئبأأأأأأ م  ملرخ  - 147
اجال  يداع كيني  محك هت  املضأأأ هة   2016اي ر/م يو  27اجال  يداع ارصأأأوم ل محك ته ئ  2015 يوريه

 ئ.د ائهع ارصوم ل محك ته يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 
، .دمت كيني  باض اردفوع االبتدا ية بشأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأ ص 2015تشأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   7ئيف  - 148

مر ال حة احملكمة، اُئ.فت ا ج اءات  79مر امل هة  5ارا يضأأأأأأأأأة  ئئفق  ألحك ين ارفق ة احملكمة ئمقبورية 
 املتالقة مبوضوع اردعوى 

 2016شأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   5، حدهت احملكمة ت ري  2015تشأأأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   9ئب م  ملرخ  - 149
ا ية اريت .دمته  كيني   ئ.د اجال رتقدمي ارصأأأأأوم ل بي ن  خطي  مبالحظ ته ئاسأأأأأتنت ج ته بشأأأأأ ن اردفوع االبتد

 ائهع ارصوم ل بي نه اخلطي يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 
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جلسأأأأأأ ٌت علنية ج ى خالهل   2016ايلول/سأأأأأأبتمرب  23أ   19ئُعقدت يف ارفرتة املمتدة مر  - 150
 ارنظ  يف اردفوع االبتدا ية املقدمة مر كيني   

كمة حكمه  بش ن اردفوع االبتدا ية، ف فضت اردفوع ، اصدرت احمل2017شب ط/فرباي   2ئيف  - 151
.ضت[ ب ن هل  اختص َص ارنظ  يف اردعوى اريت ا. مته  مجهورية ارصوم ل ”]االبتدا ية املقدمة مر كيني  ئ 

 “ ئب ن اردعوى مقبورة 2014آب/اغسطس  28االحت هية يف 
 2017ك نون األئل/هيسأأأأأمرب   18، حدهت احملكمة ت ري  2017شأأأأأب ط/فرباي   2ئب م  ملرخ  - 152

 اجال جديدا  يداع كيني  محك هت  املض هة  ئ.د ائهعت زحا املحك ة يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 
، اذنت احملكمة رلصأأأأأأأأأأأأأأأوم ل بتقدمي محك ة جوابية ئركيني  2018شأأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   2ئب م  ملرخ  - 153

على  2018ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   18ونيه ئ حزي ان/ي 18بتقدمي محك ة تاقيبية ئحدهت هلم  ت رَري 
 ارتوايل اجال رحرك  ئ.د ائهع ارصوم ل محك ته اجلوابية يف غضون املهلة ارزمنية احملدهة 

 
  النزاع جول وضع واستخدام مياه المجرى المائي سيالال )شيلي ضد بوليفيا( - 9 

ى ضأأأأأأأأد هئرة بوريفي  املتادهة ، ائهعت شأأأأأأأأيلي ع يضأأأأأأأأة ت فع هب  هعو 2016حزي ان/يونيه  6يف  - 154
 ارقومي ت رنزاع بينهم  يتال  بوضع ئاستخداين مي ا اجمل ى امل  ي سيالال 

ئذزبت شأأأأيلي يف ع يضأأأأته  أ  ان املي ا ارسأأأأطحية رلمج ى امل  ي سأأأأيالال منشأأأألز  ين بيع املي ا  - 155
ارشأأأأأ .ي مر احلدئه اردئرية بني على باد بضأأأأأاة كيلومرتات أ  ارشأأأأأم ل ”اجلوفية ارك  نة يف أ.ليم بوريفي  

مي ا ”ئاكدت ان جم ى سأأيالال يارب احلدئه يف اجت ا األراضأأي ارشأأيلية حيث تصأأب فيه “  شأأيلي ئبوريفي 
ئئفق  رشأأيلي، يبلق طول “  مر مصأأ هر عتلفة تقع يف أ.ليم شأأيلي ]   [ .بل ان يصأأل أ  هن  أين ك رريي

كيلومرتات   4.7كيلومرتات يف أ.ليم بوريفي  ئ   3.8  حوايل كيلومرتات، منه  8.5جم ى سأأأيالال امل  ي حنو 
يف أ.ليم شأأأيلي  ئذك ت شأأأيلي ايضأأأ  اهن  اسأأأتخدمت ألكث  مر . ن مر ارزم ن مي ا هن  سأأأيالال ألغ اض 

 عتلفة، منه  أمداه مدينة انتوف غ ست  ئ. ييت سيريا غورها ئب كويدانو ب ملي ا 
ال بصأأأأفته جم ى م  ي  هئري  ب تكر .ط حمل نزاع أ  ان طبياة هن  سأأأأيال”ئائضأأأأحت شأأأأيلي ان  - 156

“  رلم ة األئ  ان مي ا اجمل ى تاوه ملكيته  أ  بوريفي  بصأأأأأأأأأأأأأأورة حصأأأأأأأأأأأأأأ ية 1999اهعت بوريفي  يف ع ين 
ابدت على اردئاين اسأأأأأأأتاداهز   ج اء حم هق ت مع بوريفي  بشأأأأأأأ ن نظ ين االنتف ع ”ئذزبت شأأأأأأأيلي أ  اهن  

 ص ار بوريفي  على أنك ر صفة اجمل ى امل  ي ”، بيد ان زحا احمل هق ت ُمنيت ب رفشل “مبي ا اجمل ى سيالال
ئتاترب شيلي ان ارنزاع بني “  اردئيل عر هن  سيالال ئاهع  ه  اهن  ئحدز  هل  احل  يف استخداين مي ا اجمل ى

تأأب على ذرأأك مر حقوق ارأأدئرتني يتال  بأأ رتأأ يل بطبياأأة هن  سأأأأأأأأأأأأأأأيالال بأأ عتبأأ را جم ى مأأ  يأأ  هئريأأ  ئمبأأ  يرت 
 رلط فني ئارتزام ت تقع عليهم  مبوجب ارق نون اردئيل 

 ئبن ء على ذرك، طلبت شيلي أ  احملكمة ان تق ر ئتالر م  يلي: - 157
ان منظومة هن  سأأأأأأأأأأأأأأيالال، مب  فيه  اجزاؤز  اجلوفية، متثل جم ى م  ي  هئري  ينظم ارق نوُن  ا(”) 

 اردئيل ارا يف استخدامه؛
ان شأأأأأيلي حي  هل  اسأأأأأتخداين مي ا منظومة هن  سأأأأأيالال على حنو منصأأأأأم ئماقول ئفق ف  )ب( 

 رلق نون اردئيل ارا يف؛
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ان رشيلي، حسب ماي ر االستخداين املنصم ئاملاقول، ح  استخداين مي ا هن  سيالال  )ج( 
 على حنو م  تفال ح ري ؛

ملنع ئمك فحة ارتلوث ئغريا مر  ان على بوريفي  ارتزام ف ب خت ذ مجيع ارتدابري املن سأأأأأأأأأأأأأأأبة )ه( 
 اشك ل ارض ر ارالح  بشيلي نتيجة ألنشطة بوريفي  ب رق ب مر هن  سيالال؛

ان على بوريفي  ارتزام ف ب رتا ئن مع شيلي ئبإخط رز  يف ارو.ت املن سب ب رتدابري املق رة  )ه( 
 ن ت ئاملالوم ت، اريت .د يكون هل  اق  ضأأأأأأأأ ر على املواره امل  ية املشأأأأأأأأرتكة، ئبتب هل اربي

ئعند اال.تضأأأأأأأأأأأأأأأ ء، أج اء تقييم رألق  اربي ي، مر اجل متكني شأأأأأأأأأأأأأأأيلي مر تقييم اآلق ر 
 “ احملتملة رتلك ارتدابري املق رة، ئزي ارتزام ت انتهكته  بوريفي 

ئ . مة اختصأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأتظه  ارط أ املدعي ب مل هة احل هية ئارثالقني مر ميث ق بوغوت   - 158
 كل مر اردئرتني ط ف ف فيه   ارحي ياد

اجال  يأأداع  2017متوث/يوريأأأه  3، حأأدهت احملكمأأأة تأأ ري  2016متوث/يوريأأه  1ئبأأ م  ملرخ  - 159
اجال  يداع هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت محك هت  املضأأأأ هة   2018متوث/يوريه  3شأأأأيلي محك هت  ئت ري  

 احملدهة ئ.د ائهعت شيلي محك هت  يف غضون املهلة ارزمنية 
، طلأأأب ئكيأأأل هئرأأأة بوريفيأأأ  املتاأأأدهة ارقوميأأأ ت 2018ايأأأ ر/مأأأ يو  14ئيف رسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ رأأأة ملرخأأأة  - 160
احملكمة، يف ضوء اسب بة عَ ضه  يف ار س رة املحكورة، ان متده رفرتة شه ير أض فيني املهلة ارزمنية اريت  أ 

لى زحا ارطلب، . رت احملكمة ب م ز  حدههت  رتقدمي بوريفي  محك هت  املض هة  ئنظ ا رادين اعرتاض شيلي ع
متديد املهلة ارزمنية احملدهة رتقدمي هئرة بوريفي  املتادهة ارقومي ت محك هت   2018اي ر/م يو  23ارص هر يف 

   2018ايلول/سبتمرب  3املض هة حىت 
 

  الحصانات واإلجراءات الجنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا( - 10 
، ائهعت غيني  االسأأأتوا ية ع يضأأأةف تقيم هب  هعوى ضأأأد ف نسأأأ  رنزاع 2016ونيه حزي ان/ي 13يف  - 161

حبصأأأأأ نة ارن  ب ارث ين ر  يس مجهورية غيني  االسأأأأأتوا ية املكلم بشأأأأألئن اردف ع ئامر اردئرة ”بينهم  يتال  
ىن ارحي تشأأأأأأغله ]ارسأأأأأأيد تيوهئرئ نغيم  ائبي نق م نغي[ مر اروالية ارقضأأأأأأ  ية اجلن  ية، ئب مل كز ارق نوين رلمب

 ( A/72/4)انظ  “ سف رة غيني  االستوا ية يف ف نس 
 ئطلبت غيني  االستوا ية أ  احملكمة م  يلي: - 162

 فيم  يتال  بادين احرتاين اجلمهورية ارف نسية رسي هة مجهورية غيني  االستوا ية:  ا(”) 
ر ان اجلمهورية ارف نسأأية اخلت ب رتزامه  ب حرتاين مبداي تسأأ ئي ان تق ر ئتال ‘1’  

اردئل يف ارسي هة ئعدين ارتدخل يف ارشلئن ارداخلية رلدئل األخ ى ارواجب 
عليهأأ  جتأأ ا مجهوريأأة غينيأأ  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا يأأة ئفقأأ  رلقأأ نون ارأأدئيل، حينمأأ   حأت 

س غيني  حمل كمه  ب ن تتخح أج اءات .ضأأأأأأأ  ية جن  ية ضأأأأأأأد ارن  ب ارث ين ر  ي
االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا يأأأة بنأأأ ءف على اهعأأأ ءات بأأأ رتكأأأ بأأأه ج ا م ب يثبأأأت ئ.وعهأأأ  ئتاترب، 

صأأأأأأأأح ئ.وعه ، مشأأأأأأأأمورةف ب ختصأأأأأأأأ ص حم كم غيني  االسأأأأأأأأتوا ية حصأأأأأأأأ ي ،  رو
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ئاج ثت هل  ان ت م  بتو.يع احلجز على مبىن  لوك جلمهورية غيني  االسأأأأأتوا ية 
 ُيستخدين مق ا رباثته  اردبلوم سية يف ف نس ؛

فيم  يتال  ب رن  ب ارث ين ر  يس مجهورية غيني  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا ية املكلم بشأأأأأأأأأأأأأأألئن اردف ع  )ب( 
 اردئرة:  ئامر

ان تق ر ئتالر ان اجلمهورية ارف نسأأية، ب خت ذز  أج اءات جن  ية ضأأد ارن  ب  ‘1’  
ارث ين ر  يس مجهورية غيني  االسأأأأأأأأأأتوا ية املكلم بشأأأأأأأأأألئن اردف ع ئامر اردئرة، 

رئ نغيم  ائبي نق م نغي، تصأأأأأأأأأأ فت ئال تزال تتصأأأأأأأأأأ أ يف ما يل ارسأأأأأأأأأأيد تيوهئ 
انته ك الرتزام هت  مبوجب ارق نون اردئيل، ئال سأأأأأأأأأأأأأأأيم  اتف .ية األمم املتحدة 

 ملك فحة اجل مية املنظمة عرب اروطنية ئارقواعد ارا مة رلق نون اردئيل؛
د ألي ان ت م  اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأية ب خت ذ مجيع ارتدابري ارالثمة روضأأأأأأأأأأأأأأأع ح ‘2’  

هع ئى ج رية ضأأأأأأأأأأأأأد ارن  ب ارث ين ر  يس مجهورية غيني  االسأأأأأأأأأأأأأتوا ية املكلم 
 بشلئن اردف ع ئامر اردئرة؛

ان ت م  اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأية ب خت ذ مجيع ارتدابري ارالثمة رلحيلورة هئن اي  ‘3’  
انته ك ت اخ ى حلصأأأأأأأأأأأأأأأ نة ارن  ب ارث ين ر  يس مجهورية غيني  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا ية 

اردف ع ئامر اردئرة، ئب ن تكفل على ئجه اخلصأأأأأأأأوص عدين املكلم بشأأأأأأأألئن 
اخت ذ حم كمه  اي أج اءات جن  ية ضأأأأأأأأأأأأأأأد ارن  ب ارث ين ر  يس مجهورية غيني  

 االستوا ية يف املستقبل؛
 اروا.ع يف ج هة فوش يف ب ريس: 42فيم  يتال  ب ملبىن ر.م  )ج( 
 42جز على املبىن ر.م ان تق ر ئتالر ان اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأية، بتو.ياه  احل ‘1’  

اروا.ع يف ج هة فوش يف ب ريس، ئزو املبىن اململوك جلمهورية غيني  االسأأأأأتوا ية 
ئارك  نة فيه ارباثة اردبلوم سأأأأأأأأأأأية رلبلد يف ف نسأأأأأأأأأأأ ، انتهكت ارتزام هت  مبوجب 
ارقأ نون ارأدئيل، ئال سأأأأأأأأأأأأأأأيمأ  اتفأ .يأة فيينأ  رلاال.أ ت ارأدبلومأ سأأأأأأأأأأأأأأأيأة ئاتفأ .ية 

 تضى ارقواعد ارا مة رلق نون اردئيل؛املتحدة، ئمبق األمم
اروا.ع يف ج هة  42ان ت م  اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأية ب العرتاأ مب كز املبىن ر.م  ‘2’  

فوش يف بأأأ ريس بأأأ عتبأأأ را ملكأأأ ف جلمهوريأأأة غينيأأأ  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا يأأأة ئمق اف رباثتهأأأ  
ارأأدبلومأأ سأأأأأأأأأأأأأأأيأأة يف بأأ ريس، ئبكفأأ رأأة  أأ يتأأه بأأ رتأأ يل على حنو مأأ  يقتضأأأأأأأأأأأأأأيأأه 

 ئيل؛ ارد ارق نون
يف ضأأأأأأأأأأأأأأأوء مجلة االنته ك ت اريت ارتكبته  اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأية الرتزام هت  اردئرية جت ا  )ه( 

 مجهورية غيني  االستوا ية: 
ان تق ر ئتالر .ي يَن مسأأأأأأأأأأأألئرية اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأأأأأية عم  حل  جبمهورية غيني   ‘1’  

رف نسأأأأأأأأية االسأأأأأأأأتوا ية ئال يزال يلح  هب  مر ضأأأأأأأأ ر نتيجة النته ك اجلمهورية ا
 ارتزام هت  اردئرية؛
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ان ت م  اجلمهورية ارف نسأأأأأأأأية جبرب ارضأأأأأأأأ ر ارالح  جبمهورية غيني  االسأأأأأأأأتوا ية  ‘2’  
 “جربا ك مال حُيده مبلغه يف م حلة الحقة 

ئ . مة اختصأأ ص احملكمة، اسأأتظه  املدعي بصأأكني ياد كل مر اردئرتني ط ف  فيهم   ئارصأأك  - 163
تي ري التف .ية فيين  رلاال. ت اردبلوم سأأأأأأية املتال  ب رتسأأأأأأوية ا رزامية رلمن ثع ت األئل زو ارربئتوكول االخ

؛ ئارث ين زو اتف .ية األمم املتحدة ملك فحة اجل مية املنظمة عرب اروطنية 1961نيسأأأأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  18امللرخ 
  2000تش ير ارث ين/نوفمرب  15امللرخة 
اجال  2017كأأ نون ارثأأ ين/ينأأ ي    3كمأأة تأأ ري  ، حأأدهت احمل2016متوث/يوريأأه  1ئبأأ م  ملرخ  - 164

اجال  يداع ف نسأأأأأأأأأأأأأأأ  ملحك هت  املضأأأأأأأأأأأأأأأ هة   2017متوث/يوريه  3 يداع غيني  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا ية ملحك هت  ئت ري  
 ائهعت غيني  االستوا ية محك هت  يف األجل احملده  ئ.د

بتدابري حتفظية، طلبت فيه ، .دمت غيني  االستوا ية طلب  رإلش رة 2016ايلول/سبتمرب  29ئيف  - 165
 أ  احملكمة ان تشري، يف انتظ ر أصدار حكمه  يف موضوع ارقضية، ب رتدابري ارتحفظية ارت رية: 

ان تو.م ف نسأأأأأأأأأأأأأأأأ  مجيع اردع ئى اجلن  ية امل فوعة ضأأأأأأأأأأأأأأأأد ن  ب ر يس مجهورية غيني   ا()” 
تف .م ائ اتسأأأأأ ع نط ق ارنزاع  االسأأأأأتوا ية، ئان متتنع عر مب شأأأأأ ة هع ئى جديدة ضأأأأأدا ميكر ان تلهي أ 

 املا ئض على احملكمة؛ 
اروا.ع يف ج هة فوش يف ب ريس مر مب ين ارباثة  42ان تكفل ف نسأأأأأأأأأأ  اعتب ر املبىن ر.م  )ب( 

اردبلوم سأأأأية رغيني  االسأأأأتوا ية يف ف نسأأأأ ، ئان تكفل ح مته  على ئجه اخلصأأأأوص، ئان تكفل   ية املبىن، 
سأأأأأ بق ، مر اق ث ئ تلك ت اخ ى، مر اي تسأأأأألل ائ ضأأأأأ ر، ئاي تفتي   أ  ج نب م  فيه، ائ ك ن فيه

 مص هرة ائ حجز ائ اي تدبري آخ  مر ارتدابري اجلربية؛  ائ
ان متتنع ف نسأأ  عر اخت ذ اي تدابري اخ ى .د تتسأأبب يف ا ضأأ ار ب حلقوق اريت تط رب  )ج( 

زاع املا ئض على احملكمة، ائ تض  بتنفيح اي هب  غيني  االستوا ية ئ/ائ تلهي أ  تف .م ائ اتس ع نط ق ارن
 “ . ار .د تصدرا احملكمة

تشأ ير  19أ   17ئعقدت احملكمة جلسأ ت بشأ ن طلب ا شأ رة بتدابري حتفظية يف ارفرتة مر  - 166
  2016األئل/اكتوب  

ارتحفظية اريت ئيف هن ية اجلورة ارث نية مر املالحظ ت ارشأأأأأأأفوية، اكدت غيني  االسأأأأأأأتوا ية ارتدابري  - 167
ان حتحأ ارقضأأأأأية ‘ 1”’طلبت أ  احملكمة ان تشأأأأأري هب   ئطلب ئكيل ف نسأأأأأ ، مر ج نبه، أ  احملكمة: 

ائ، أذا تاحر ذرك، ان ت فض مجيع طلب ت ا شأأأأأأأأأأأأأأأأ رة ب رتدابري ارتحفظية اريت ‘ 2’مر جدئل احملكمة؛ 
 “ .دمته  غيني  االستوا ية

 اصدرت احملكمة ام ا ج ء يف منطو.ه م  يلي: ،2016ك نون األئل/هيسمرب   7ئيف  - 168
 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة،  
 ب  مج ع،  -ائال  
 ب خت ذ ارتدابري ارتحفظية ارت رية:  تشري 
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جيب على ف نسأأأأأأأأأأ  ان تتخح، يف انتظ ر صأأأأأأأأأأدئر . ار هن  ي يف ارقضأأأأأأأأأأية، مجيع ارتدابري املت ح هل   
 42ب عتب را ي ئي ارباثة اردبلوم سأأأية رغيني  االسأأأتوا ية ئاروا.ع يف ر.م اخت ذز  رضأأأم ن ما ملة املبىن، املقدين 

مر اتف .ية فيين  رلاال. ت اردبلوم سأأأأأأأأأأأأية، مر  22ج هة فوش يف ب ريس، ما ملة   قلة مل  تقتضأأأأأأأأأأأأيه امل هة 
 اجل كف رة ح مته؛

 ب  مج ع،  - ق ني  
 “ طلب ف نس  ححأ ارقضية مر اجلدئل ارا ين ت فض 

ئك نت احملكمة مكونة على ارنحو ارت يل: ارسأأأيد يوسأأأم، ن  ب ار  يس ارحي يتو  مه ين ار  يس  - 169
ائئاها، ئتومك ، ئبنونة، ئك نسأأ هئ ت ينداه، ئغ ينوئه،  ئارقضأأ ةيف ارقضأأية؛ ارسأأيد اب از ين، ر يس احملكمة؛ 

ورغي ن؛ ئارق ضأأي اخل ص ئشأأوي، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسأأيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسأأون، ئك ائفوره، ئغيف
 ك تيك ؛ ئر يس ارقلم كوف ئر 

، اق رت ف نسأأأأأأ  باض اردفوع االبتدا ية بشأأأأأأ ن اختصأأأأأأ ص احملكمة  2017آذار/م رس  31ئيف  - 170
 مر ال حة احملكمة، ائ.فت ا ج اءات املتالقة مبوضوع اردعوى  79مر امل هة  5ئئفق  رلفق ة 

اجال ميكر  2017متوث/يوريه  31حدهت احملكمة ت ري   ،2017نيسأأأأأأأ ن/اب يل  5ئب م  ملرخ  - 171
رغيني  االسأأأأتوا ية ان تقدين يف غضأأأأونه بي ن  خطي  مبالحظ هت  ئمط رب هت  بشأأأأ ن اردفوع االبتدا ية اريت اق رهت  

 ف نس   ئ.د ائهع اربي ن اخلطي ضمر األجل احملده 
س ت ارالنية بش ن اردفوع االبتدا ية اجلل 2018شب ط/فرباي   23أ   19ئعقدت يف ارفرتة مر  - 172

 اريت اق رهت  ف نس   
 ئيف خت ين تلك اجللس ت، .دين ئكيال ارط فني املط رب ت ارت رية أ  احملكمة:  - 173

 : فيم  رص ف نس  
رألسأأأأأأأأب ب املبينة يف هفوعه  االبتدا ية ئارا ئض اريت .دمه   ثلوز  خالل اجللسأأأأأأأأ ت ”  

املتالقة ب حلصأأأأأأأأ ن ت ئا ج اءات بتدا ية املقدمة يف ارقضأأأأأأأأية املاقوهة بشأأأأأأأأ ن اردفوع اال
ية ارف نسأأأأأأأأأأأأأية أ  احملكمة تطلب اجلمهور  اجلن  ية )غيني  االسأأأأأأأأأأأأأتوا ية ضأأأأأأأأأأأأأد ف نسأأأأأأأأأأأأأ (،

 م  يلي:  تق ر ان
اهن  تفتق  الختص ص اربت يف ارا يضة اريت ائهعته  مجهورية غيني  االستوا ية  ‘1’  

 ؛ 2016حزي ان/يونيه  13يف 
 “ان ارا يضة غري مقبورة  ‘2’  
 : فيم  رص غيني  االستوا ية 
اسأأأأأأأأأأتن ها أ  ارو.  ع ئاملقتضأأأأأأأأأأي ت ارق نونية املا ئضأأأأأأأأأأة يف مالحظ تن  بشأأأأأأأأأأ ن اردفوع ”  

االبتدا ية اريت اق رهت  اجلمهورية ارف نسأأأأأية، ئاقن ء زحا اجللسأأأأأة، تطلب غيني  االسأأأأأتوا ية 
 أ  احملكمة:

 تدا ية اريت اق رهت  ف نس ؛ ان ت فض اردفوع االب ‘1’  



 A/73/4 

 

18-12846 42/75 

 

 “ان تالر ان هل  اختص ص اربت يف ارا يضة اريت .دمته  مجهورية غيني  االستوا ية  ‘2’  
، اصأأأأأأأأأأأأأأأدرت احملكمة حكمه  بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اردفوع االبتدا ية، ئج ء يف 2018حزي ان/يونيه  6ئيف  - 174

 منطو.ه م  يلي:
 هلحا األسب ب،” 
 فإن احملكمة، 
 عش  صوت  مق بل ارباة،ب غلبية احد  (1) 
ارأأأدفع االبتأأأدا ي األئل ارأأأحي اقأأأ رتأأأه اجلمهوريأأأة ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة، ئمفأأأ ها ان احملكمأأأة تفتق   تليأأأد 

 مر اتف .ية األمم املتحدة ملك فحة اجل مية املنظمة عرب اروطنية؛ 35رالختص ص على اس س امل هة 
نسأأأأأأأأأأأأأأأ هئ ت ينداه، ئهئنوزيو، ئغ ي ، ائئاها، ئاب از ين، ئبنونة، ئك  ئارقضأأأأأأأأأأأأأأأ ةيوسأأأأأأأأأأأأأأأم؛  ار  يساملليدئن: 

 ئهب نداري، ئك ائفوره، ئغيفورغي ن، ئسالين؛
 اخل ص ك تيك ؛ ئارق ضيسيبوتيندي، ئرئبنسون؛ ئارق ضيت ن ؛ شوين  بة ار  يس املا رضون: 
 ب  مج ع، (2) 
ارأأأدفع االبتأأأدا ي ارثأأأ ين ارأأأحي اقأأأ رتأأأه اجلمهوريأأأة ارف نسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة ئمفأأأ ها ان احملكمأأأة تفتق   ت فض 

رالختصأأأأأأأأأ ص على اسأأأأأأأأأ س ارربئتوكول االختي ري التف .ية فيين  رلاال. ت اردبلوم سأأأأأأأأأية املتال  ب رتسأأأأأأأأأوية 
 ا رزامية رلمن ثع ت؛

 ب غلبية ارباة عش  صوت  مق بل صوت ئاحد، (3) 
اردفع االبتدا ي ارث رث ارحي اق رته مجهورية ف نسأأأ  ئمف ها ان ارا يضأأأة غري مقبورة بسأأأبب  ت فض 

 ارتاسم يف استام ل ا ج اءات ئاحلقوق؛
ائئاها، ئاب از ين، ئبنونة، ئك نسأأأأأأأأأ هئ ت ينداه،  ئارقضأأأأأأأأأ ة؛ شأأأأأأأأأويئن  بة ار  يس يوسأأأأأأأأأم؛  ار  يساملليدئن: 

 ك تيك ؛  ئارق ضي اخل صك ائفوره، ئغيفورغي ن، ئسالين؛ ئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسون، ئ 
 هئنوزيو؛ ارق ضيةاملا رضون: 
 ب غلبية ارباة عش  صوت  مق بل صوت ئاحد، (4) 
ان هل  االختصأأأأأأأأأ ص، بن ء على ارربئتوكول االختي ري التف .ية فيين  رلاال. ت اردبلوم سأأأأأأأأأية تالر  

يف ارا يضأأأأأأأأأأأأأأأة اريت ائهعته  مجهورية غيني  االسأأأأأأأأأأأأأأأتوا ية يف املتال  ب رتسأأأأأأأأأأأأأأأوية ا رزامية رلمن ثع ت، ب ربت 
ج هة فوش يف ب ريس بصأأأأفته  42مر حيث صأأأألته  بوضأأأأع املبىن اروا.ع يف ر.م  2016حزي ان/يونيه  13

 مق  ارباثة، ئان زحا ارش  مر ارا يضة مقبول؛
، ئك نسأأأأأأأأأ هئ ت ينداه، ائئاها، ئاب از ين، ئبنونة ئارقضأأأأأأأأأ ةشأأأأأأأأأوي؛  ئن  بة ار  يسيوسأأأأأأأأأم؛  ار  يساملليدئن: 

 ك تيك ؛  ئارق ضي اخل صئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسون، ئك ائفوره، ئغيفورغي ن، ئسالين؛ 
  “هئنوزيو ارق ضيةاملا رضون: 
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اجال  2018ك نون األئل/هيسأأأمرب   6ئمبوجب ام  ملرخ يف نفس اريوين، حدهت احملكمة ت ري   - 175
 ض هة جديدا  يداع ف نس  محك هت  امل

 بعض األصول اإليرانية )جمهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( - 11 
، ائهعت مجهورية أي ان ا سأأأأأأأأأالمية ع يضأأأأأأأأأة ت فع هب  هعوى ضأأأأأأأأأد 2016حزي ان/يونيه  14يف  - 176

اخت ذ اروالي ت املتحدة األم يكية جمموعة مر ارتدابري اهت ائ تلهي، ”اروالي ت املتحدة تتال  بنزاع بش ن 
يف انتهأأأأ ك ملاأأأأ زأأأأدة ارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا.أأأأة ئاراال.أأأأ ت اال.تصأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هيأأأأة ئاحلقوق ارقنصأأأأأأأأأأأأأأأليأأأأة املربمأأأأة يف طه ان يف 

، أ  آق ر سأأأأألبية شأأأأأديدة على .درة أي ان ئارشأأأأأ ك ت “(ما زدة ارصأأأأأدا.ة)” 1955آب/اغسأأأأأطس  15
ا ي انية )مب  فيه  ارشأأأأأ ك ت اململوكة رلدئرة ا ي انية( على   رسأأأأأة حقو.ه  يف ارتحكم يف  تلك هت  ئارتمتع 

“ األم يكيةهب ، مب  يف ذرك املمتلك ت املوجوهة خ رج األراضأأأي ا ي انية ئهاخل اراضأأأي اروالي ت املتحدة 
 ( A/71/4 انظ )

 ئبن ء على ذرك، طلبت مجهورية أي ان ا سالمية أ  احملكمة ان تق ر ئتالر م  يلي: - 177
ان احملكمة هل  اختصأأأأأأأأأأأأ ص ارنظ ، مبوجب ما زدة ارصأأأأأأأأأأأأدا.ة، يف ارنزاع ئارفصأأأأأأأأأأأأل يف  ا()” 

 أي ان؛ املط رب ت املقدمة مر .بل
ان اروالي ت املتحدة األم يكية بإ.دامه  على زحا األفا ل، مب  فيه  األفا ل املشأأأأأأأأأ ر أريه   )ب( 

( اعالا، ئال سأأأأأيم : )ا( عدين اعرتافه  ب روضأأأأأع ارق نوين املسأأأأأتقل )مب  يف ذرك ارشأأأأأخصأأأأأية ارق نونية املسأأأأأتقلة
ة تلك اركي ن ت ئ تلك هت  ما ملة ج   ة جلميع ارشأأأأأأ ك ت ا ي انية، مب  فيه  املصأأأأأأ أ امل كزي، )ب( ما مل

ئمتييزية،    رل حبقوق تلك اركي ن ت ئمصأأأأأ حله  املكتسأأأأأبة . نون ، مب  يف ذرك أعم ل حقو.ه  ارتا .دية، 
)ج( عدين توفري احلم ية ئاألمر بشأأأأأأأأأأأأأأأكل ها م هلحا اركي ن ت ئ تلك هت  مبسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ال يقل ب ي ح ل مر 

ئيل، )ه( مص هرة  تلك ت زحا اركي ن ت، )ه( عدين منح زحا اركي ن ت األحوال عم  يقتضيه ارق نون ارد
ح ية االحتك ين أ  حم كم اروالي ت املتحدة، مب  يف ذرك أرغ ء احلصأأأأأأ ن ت ارواجبة ردئرة أي ان ئارشأأأأأأ ك ت 
 اململوكة هل ، مب  فيه  املصأأأأأأأأأأأأأأأ أ امل كزي، ئ تلك هت  مبوجب ارق نون اردئيل ارا يف ئعلى حنو م  تقتضأأأأأأأأأأأأأأيه
ما زدة ارصأأأأأأدا.ة، )ئ( عدين احرتاين ح  تلك اركي ن ت يف حي ثة املمتلك ت ئارتصأأأأأأ أ فيه ، )ث( ئضأأأأأأع 

ارتدخل .يوه على مدفوع ت تلك اركي ن ت ئحتويالهت  امل رية مر اروالي ت املتحدة األم يكية ئأريه ، )ح( 
ئار اباة  (،2) ( ئ1جب املواه ارث رثة )يف ح ية ارتج رة؛ فإهن  اخلت ب رتزام هت  جت ا أي ان، يف مجلة امور، مبو 

 ( مر ما زدة ارصدا.ة؛1(، ئارا ش ة )1(، ئارس باة )1(، ئاخل مسة )2( ئ )1)
ان اروالي ت املتحدة األم يكية يتاني عليه  كف رة عدين اخت ذ اي تدابري اسأأأأأأأأأأأأأأأتن ها أ   )ج( 

يف ارا يضأأأأة[( املانية يف زحا ارقضأأأأية ارصأأأأكوك ارتنفيحية ئارتشأأأأ ياية ئارقضأأأأ  ية )على ارنحو املشأأأأ ر أريه ]
م يكيأأأة جتأأأ ا أي ان مبوجأأب تتاأأأ رض، بقأأأدر مأأأ  تقضأأأأأأأأأأأأأأأي بأأأه احملكمأأأة، مع ارتزامأأأ ت ارواليأأأ ت املتحأأأدة األ

 ارصدا.ة؛ ما زدة
ان أي ان ئارشأأأأأأأ ك ت اململوكة رلدئرة ا ي انية مشأأأأأأأمورة ب حلصأأأأأأأ نة مر اروالية ارقضأأأأأأأ  ية  )ه( 

يتال  بأأإج اءات ا نفأأ ذ يف ارواليأأ ت املتحأأدة، ئانأأه جيأأب على ارواليأأ ت حملأأ كم ارواليأأ ت املتحأأدة ئفيمأأ  
املتحدة )ئال سيم  حم كمه ( احرتاين زحا احلص نة، بقدر م  زو ق بت يف ارق نون اردئيل ارا يف ئم  تقتضيه 

 ما زدة ارصدا.ة؛
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جلميع ان ارواليأأ ت املتحأأدة )مبأأ  يف ذرأأك حمأأ كمهأأ ( ملزمأأة بأأ حرتاين اروضأأأأأأأأأأأأأأأع ارقأأ نوين  )ه( 
ارشأأ ك ت ا ي انية، ئمنه  ارشأأ ك ت اململوكة رلدئرة مثل املصأأ أ امل كزي )مب  يف ذرك شأأخصأأيته  ارق نونية 
املسأأأأأأأأأأأأأأتقلة(، ئكف رة ح ية احتك مه  أ  حم كم اروالي ت املتحدة، ئبادين اخت ذ اي تدابري ضأأأأأأأأأأأأأأد اصأأأأأأأأأأأأأأول 

رتنفيحية ئارتشأأأأأأأأأأ ياية ئارقضأأأأأأأأأأ  ية مصأأأأأأأأأأ   أي ان ائ اي كي ن أي اين ائ ئطد، اسأأأأأأأأأأتن ها أ  ارصأأأأأأأأأأكوك ا ائ
 ارنحو املش ر أريه يف ارا يضة(، تنطوي ائ تدل على االعرتاأ بتلك ارصكوك ائ أنف ذز ؛ )على

ان ارواليأأ ت املتحأأدة يقع عليهأأ  ارتزاين بأأدفع تاويضأأأأأأأأأأأأأأأأ ت كأأ ملأأة أ  أي ان عر انتهأأ ك  )ئ( 
م حلة الحقة مر اردعوى  ئحتتف  أي ان حبقه  ارتزام هت  ارق نونية اردئرية ب ملبلق ارحي حتدها احملكمة يف 

يف ان تقدين رلمحكمة ئتا ض عليه ، يف ارو.ت املن سأأأأأأأأأأأأب، تقدي ا ه.يق  رلتاويضأأأأأأأأأأأأ ت املسأأأأأأأأأأأأتحقة على 
 اروالي ت املتحدة األم يكية؛

 “  اي سبيل انتص أ آخ  .د ت اا احملكمة من سب  )ث( 
مر امل هة احل هية ئاراشأأأأأ ير مر ما زدة  2ة ئ . مة اختصأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأتظه  املدعي ب رفق   - 178
 اريت ياد كل مر اروالي ت املتحدة ئمجهورية أي ان ا سالمية ط ف  فيه   1955ع ين 
اجال  يداع  2017شأأأأأأأأأأب ط/فرباي   1، حدهت احملكمة ت ري  2016متوث/يوريه  1ئب م  ملرخ  - 179

اجال  يداع اروالي ت املتحدة محك هت   2017 ايلول/سأأأأأبتمرب 1مجهورية أي ان ا سأأأأأالمية محك هت  ئت ري  
 املض هة  ئ.د ائهعت مجهورية أي ان ا سالمية محك هت  يف األجل احملده 

، اق رت اروالي ت املتحدة هفوع  ابتدا ية بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأأأأأأأ ص احملكمة 2017اي ر/م يو  1ئيف  - 180
كمة، ائ.فت ا ج اءات املتالقة مبوضأأأأأأوع مر ال حة احمل 79مر امل هة  5ئمقبورية ارا يضأأأأأأة  ئئفق  رلفق ة 

 اردعوى 
اجال  2017ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  1، حده ر يس احملكمأة ت ري  2017اي ر/م يو  2ئب م  ملرخ  - 181

ميكر جلمهورية أي ان ا سأأأأأأأأأأأأالمية يف غضأأأأأأأأأأأأونه ان تقدين بي ن  خطي  مبالحظ هت  ئمط رب هت  بشأأأأأأأأأأأأ ن اردفوع 
 تحدة  ئائهع اربي ن اخلطي ضمر األجل احملده  االبتدا ية اريت اق رهت  اروالي ت امل

جلسأأأأأ ت علنية بشأأأأأ ن  2018تشأأأأأ ير األئل/اكتوب   12أ   8ئسأأأأأتاقد احملكمة يف ارفرتة مر  - 182
 اردفوع االبتدا ية اريت اق رهت  اروالي ت املتحدة 

 
 نيكاراغوا(الحدود البرية في الجزء الشمالي من إيسال بورتيوس )كوستاريكا ضد  - 12 

، ائهعت مجهورية كوسأأأأأأأأت ريك  ع يضأأأأأأأأة تقيم هب  هعوى ضأأأأأأأأد 2017ك نون ارث ين/ين ي    16يف  - 183
نزاع يتال  بتوضأأأأأأأأأأيح احلدئه بصأأأأأأأأأأورة ه.يقة يف منطقة حبرية روس بورتيوس/ز ربور زيد ”نيك راغوا بشأأأأأأأأأأ ن 

  “ئبقي ين نيك راغوا بإنش ء ماسك  جديد على ش طئ أيسال بورتيوس
ان توضح مو.ع احلدئه ارربية اريت تفصل أيسال ”ئارتمست كوست ريك  يف ع يضته  مر احملكمة  - 184

  “بورتيوس عر ط يَف ارلس ن ار ملي ربحرية روس بورتيوس/ز ربور زيد توضيح ف ه.يق ف 
ان تق ر ئتالر ان .ي ين نيك راغوا بإنشأأأأأأ ء ماسأأأأأأك  ”ئارتمس ارط أ املدعي كحرك مر احملكمة  - 185

احلف ع عليه على شأأ طئ أيسأأال بورتيوس يشأأكممل انته ك ف رسأأي هة كوسأأت ريك  ئسأأالمته  ا .ليمية، جديد ئ 
بباض يف ارقضأأأأأأأأأأأية املتالقة  2015ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأمرب   16ئيتا رض مع حكم احملكمة ارصأأأأأأأأأأأ هر يف 
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ءف على ذرك، ئبن   “األنشأأأأطة ]اريت تقوين هب  نيك راغوا يف املنطقة احلدئهية )كوسأأأأت ريك  ضأأأأد نيك راغوا([
ان تالر ان على نيك راغوا سحب ماسك ز  اروا.ع يف اراضي كوست ريك  ”طلبت كوست ريك  أ  احملكمة 

 “  2015ئاالرتزاين ارتزام ف ت م ف ب حلكم ارص هر يف ع ين 
ئ . مة اختصأأأأأأأأأأأأأأأ ص حمكمة ارادل اردئرية، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظه ت كوسأأأأأأأأأأأأأأأت ريك  بإعالهن  ارصأأأأأأأأأأأأأأأ هر يف  - 186
مر ارنظ ين األسأأأأأأأأ سأأأأأأأأي رلمحكمة، ئب  عالن  36مر امل هة  2مبوجب ارفق ة  1973شأأأأأأأأب ط/فرباي   20

( 2001تشأأأأأأأأأأ ير األئل/اكتوب   23ئاملادل يف ) 1929ايلول/سأأأأأأأأأأبتمرب  24ارصأأأأأأأأأأ هر عر نيك راغوا يف 
مر ارنظ ين األسأأأأأ سأأأأأي رلمحكمة اردا مة رلادارة اردئرية، ئيُاترب زحا ا عالن، يف ارفرتة  36 مبوجب امل هة

مر ارنظ ين األسأأأ سأأأي حملكمة ارادل اردئرية، .بوالف  36مر امل هة  5ر مدة سأأأ ي نه، مبوجب ارفق ة ارب .ية م
 رلوالية اجلربية حملكمة ارادل اردئرية 

ت ريك  ان احملكمة عتصأأأأأأأأأأأأأأأأة ب رنظ  يف زحا ارقضأأأأأأأأأأأأأأية  - 187 ئب  ضأأأأأأأأأأأأأأأأ فة أ  ذرك، اكدت كوسأأأأأأأأأأأأأأأ
ي، ئمبقتضى مفاول امل هة احل هية ئارثالقني مر مر نظ مه  األس س 36مر امل هة  1ألحك ين ارفق ة  ئفق ”

امللرخأأأة ( “املا ئفأأأة بأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأم ميثأأأ ق بوغوتأأأ ”) “املاأأأ زأأأدة األم يكيأأأة رلتسأأأأأأأأأأأأأأأويأأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأألميأأأة رلمنأأأ ثعأأأ ت
  1948نيس ن/اب يل  30
 2017آذار/م رس  2، حدهت احملكمة ت ري  2017شأأأأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   2ئمبوجب األم  امللرخ  - 188

اجالف  يداع نيك راغوا محك هت  املض هة  ئ.د  2017نيس ن/اب يل  18اجالف  يداع كوست ريك  محك هت  ئ 
 اُئهعت املحك ت ن ضمر األجلني احملدهير 

بتايني احلدئه اربح ية يف ئمبوجب األم  نفسأأه، ضأأمممت احملكمة اردع ئى يف ارقضأأيتني املتالقتني  - 189
ئبتايني  اعالا( 141أ   131 )انظ  ارفق ات هئ )كوست ريك  ضد نيك راغوا( اربح  ارك رييب ئاحمليط اهل

   احلدئه ارربية يف اجلزء ارشم يل مر أيسال بورتيوس )كوست ريك  ضد نيك راغوا(
 متوث/ 13أ   3ئعقدت جلسأأأأأأأأأأأ ت علنية يف موضأأأأأأأأأأأوع ارقضأأأأأأأأأأأيتني املضأأأأأأأأأأأمومتني يف ارفرتة مر  - 190
 ( A/72/4انظ  ) 2017 يوريه
، اصأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت احملكمأأأة حكمهأأأ  يف ارقضأأأأأأأأأأأأأأأيتني املضأأأأأأأأأأأأأأأمومتني 2018شأأأأأأأأأأأأأأأبأأأ ط/فرباي   2ئيف  - 191
 اعالا(  141 ارفق ة )انظ 
 

تطبيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب واالتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأأاء على جميع أشأأأأأأأأأأأكال  - 13 
 ضد االتحاد الروسي( التمييز العنصري )أوكرانيا

م هب  هعوى ضأأأأأأأأأأد االحت ه ار ئسأأأأأأأأأأي ، ائهعت ائك اني  ع يضأأأأأأأأأأة تقي2017ك نون ارث ين/ين ي    16يف  - 192
 1999ك نون األئل/هيسأأأأأأأمرب   9يتال  ب نته ك ت مزعومة رالتف .ية اردئرية رقمع متويل ا رز ب امللرخة  م  يف

  1965ك نون األئل/هيسمرب   21ارتمييز ارانص ي امللرخة ئاالتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل 
يتدخل عسأأأأك ي ف ”، 2014ئاكدت ائك اني ، على ئجه اخلصأأأأوص، ان االحت ه ار ئسأأأأي، منح ع ين  - 193

 يف ائك اني ، ئانه ميوممل اعم الف أرز بية ئينتهك حقوق ا نس ن ارواجبة ملاليني املواطنني األئك انيني، مب  يف ذرك
ئاكدت ائك اني  ان االحت ه ار ئسأأأي ح ممض على مت ه مسأأألح ضأأأد سأأألطة “  بري منهم يف احلي ةح  عده ك

اردئرة األئك انية ئهعمه يف اجلزء ارشأأأأ .ي مر اربلد  ئزي ت ى ان االحت ه ار ئسأأأأي، ب فا ره، انتهك املب هئ 
 رز ب  األس سية رلق نون اردئيل، مب  فيه  م  ي ه يف االتف .ية اردئرية رقمع متويل ا 
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ئاهعت ائك اني  يف ع يضته  ايض ف ان االحت ه ار ئسي . ين يف مجهورية ارق ين املتمتاة ب حلكم ارحاو  - 194
ب نته ك ميث ق األمم املتحدة بصأأأأأأف .ة، مسأأأأأأتوري ف ب رقوة اراسأأأأأأك ية على جزء مر ”ئمدينة سأأأأأأيف سأأأأأأتوبول 

سأي[ هبمم ، يف حم ئرة  ضأف ء ارشأ عية على االحت ه ار ئ ”]ئاهعت ان “  األراضأي اخل ضأاة رسأي هة ائك اني 
غري . نوين اج اا على عجل يف من خ مر ارانم ئاررتزيب ضد اجلم ع ت ‘ استفت ءف ’زحا ارامل ارادئاين، 
احلملة املتامدة رإلب هة ارثق فية اريت اطلقه  ب رغزئ ”ئحبسأأأأب ائك اني ، تشأأأأكل زحا “  ا قنية غري ار ئسأأأأية

   “ اريوين، انته ك ف رالتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص يئاالستفت ء، ئيواصله  حىت
ان تق ر ئتالر ان ”ئيف م  يتال  ب تف .ية مك فحة متويل ا رز ب، ارتمست ائك اني  مر احملكمة  - 195

ن االحت ه ار ئسأأأأأأأأأأأأأأأي، عرب اجهزته ئئكال ه ارت باني رلدئرة، ئغري ذرك مر اشأأأأأأأأأأأأأأأخ ص ئكي ن ت مي رسأأأأأأأأأأأأأأو 
صأأأأأأأأأأأأأأأالحي ت ع مة، ئكحرك عرب ئكالء ياملون ئف  توجيه ته ائ حتت أم ته ئسأأأأأأأأأأأأأأأيط ته، اخلمم ب رتزام ته 

 مبوجب اتف .ية مك فحة متويل ا رز ب: 
بتوفري األموال، مب  يف ذرك املسأأأأأأأأأأأأ   ت اراينية املقدمة يف شأأأأأأأأأأأأكل سأأأأأأأأأأأأالح ئتدريب،  )ا( 

 بية يف ائك اني ، مب  فيه  مجهورية هئنيتسأأأأأأأأأأأأك رلجم ع ت املسأأأأأأأأأأأألحة غري ارق نونية ارضأأأأأأأأأأأأ راة يف اعم ل أرز
ارشأأأأأابية ئمجهورية روز نسأأأأأك ارشأأأأأابية ئمج عة انصأأأأأ ر خ ركيم ئغري ذرك مر اجلم ع ت ائ األشأأأأأخ ص 

 ؛ 18امل تبطني هب ، يف انته ك رلم هة 
بادين اخت ذ ارتدابري املن سأأأأأأأأأأأبة مر اجل اركشأأأأأأأأأأأم عر األموال املسأأأأأأأأأأأتخدمة ملسأأأأأأأأأأأ عدة  )ب( 

ة غري ارق نونية ارض راة يف اعم ل أرز بية يف ائك اني ، مب  فيه  مجهورية هئنيتسك ارشابية اجلم ع ت املسلح
ئمجهورية روز نسأأأأأك ارشأأأأأابية ئمج عة انصأأأأأ ر خ ركيم ئغري ذرك مر اجلم ع ت ائ األشأأأأأخ ص امل تبطني 

 ؛ 18ئ  8هب ، ئجتميد ئمص هرة تلك األموال، يف انته ك رلم هتني 
 ومميل األعمأأأ ل ا رزأأأ بيأأأة ارأأأحير يوجأأأدئن يف اراضأأأأأأأأأأأأأأأيأأأه ائ باأأأدين باأأأدين ارتحقي  مع  )ج( 

 ؛ 18ئ  11ئ  10ئ  9مالحقتهم .ض  ي ف ائ تسليمهم، يف انته ك رلمواه 
باأأدين منح ائك انيأأ  اكرب .أأدر  كر مر اراون ارقأأ نوين يف مجيع ارتحقيقأأ ت اجلنأأ  يأة يف  )ه( 

 ؛ 18ئ  12متويل ا رز ب، يف انته ك رلم هتني 
اأأدين اختأأ ذ مجيع ارتأأدابري املمكنأأة ملنع ئمكأأ فحأأة اعمأأ ل متويأأل ا رزأأ ب اريت ت تكبهأأ  ب )ه( 

 “  18جه ت رئسية خ صة ائ ع مة، يف انته ك رلم هة 
ان تق ر ئتالر ان االحت ه ار ئسأأأأأأأأأأأي يتحمممل مسأأأأأأأأأأألئرية ”ئارتمسأأأأأأأأأأأت ائك اني  كحرك مر احملكمة  

هئرية، بدعمه رإلرز ب ئبادين منع متويله ب ملاىن املقصأأأأأوه يف االتف .ية، عر األعم ل ا رز بية اريت ارتكبه  
 اعوانه يف ائك اني ، مب  يف ذرك م  يلي: 

 ؛ MH17 ريزية يف رحلته  أسق ط ط   ة اخلطوط اجلوية امل )ا( 
 ارقصم املدفاي رلمدنيني، يف مدن منه  فورنوف خ  ئم ريوبول ئك ام تورسك؛  ب() 
 “  ارتفجريات املوجهة ضد املدنيني، يف مدن منه  خ ركيم )ج( 
ان ت م  االحت ه ار ئسأأأأي ب روف ء ب الرتزام ت املرتتبة عليه مبوجب ”ئارتمسأأأأت ائك اني  مر احملكمة  

 اتف .ية مك فحة متويل ا رز ب، ئمب  يلي على ئجه اخلصوص:
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ئحتديداف توفري امل ل  -ان يكم فورا ئهئن مشأأأأأأأأأأأأ ئط عر تقدمي مجيع اشأأأأأأأأأأأأك ل اردعم  )ا( 
أ  اجلم ع ت املسأألحة غري ارق نونية ارضأأ راة يف اعم ل أرز بية يف ائك اني ،  -ئارسأأالح ئئسأأ  ل ارتدريب 
رشأأأأابية ئمجهورية روز نسأأأأك ارشأأأأابية ئمج عة انصأأأأ ر خ ركيم ئغري ذرك مر مب  فيه  مجهورية هئنيتسأأأأك ا

 اجلم ع ت ائ األشخ ص امل تبطني هب ؛ 
ان يبحل فوراف .صأأأأأأأأأأأأ رى جهدا رلت كد مر سأأأأأأأأأأأأحب مجيع األسأأأأأأأأأأأألحة املقدمة أ  تلك  )ب( 

 اجلم ع ت املسلحة مر ائك اني ؛ 
املزيد مر اعم ل متويل ا رز ب،  ان ي ا.ب فوراف حدئها م ا.بة سأأأأأأأأأأأأأأليمة بغية منع ئ.وع )ج( 

 مب  يف ذرك ا مداه ب ألسلحة، املنطلقة مر اراضي االحت ه ار ئسي أ  اراضي ائك اني ؛ 
ان يكم فوراف عر نقل األموال ئاألسأأأأأأأألحة ئسأأأأأأأأ    املواره األخ ى مر اراضأأأأأأأأي االحت ه  )ه( 

ونية ارضأأ راة يف اعم ل أرز بية يف ائك اني ، ار ئسأأي ئارق ين احملتلة  يصأأ هل  أ  اجلم ع ت املسأألحة غري ارق ن
مب  فيه  مجهورية هئنيتسأأأأك ارشأأأأابية ئمجهورية روز نسأأأأك ارشأأأأابية ئمج عة انصأأأأ ر خ ركيم ئغري ذرك مر 
اجلم ع ت ائ األشأأأأأأخ ص امل تبطني هب ، بط ق منه  جتميد مجيع احلسأأأأأأ ب ت املصأأأأأأ فية املسأأأأأأتخدمة رتمويل 

 زحا اجلم ع ت؛ 
 متويل ا رز ب يف ائك اني  مر .بل  ثلني عر االحت ه ار ئسأأأأأأأأأأأأأأأي، ئحتديداف ان مينع فوراف  )ه( 

ارسأأأأأيد سأأأأأريغي شأأأأأويغو، ئثي  هف ع االحت ه ار ئسأأأأأي؛ ئارسأأأأأيد فالهميري جريينوفسأأأأأكي، ن  ب ر يس جملس 
اردئم ؛ ئارسأأأأأأأأيدان سأأأأأأأأريغي مريئنوأ ئغين هي ثيوغ نوأ، ارن  ب ن يف جملس اردئم ؛ ئان يق ضأأأأأأأأي زلالء 

 ائ اي شخص آخ  متورط يف متويل ا رز ب؛ األشخ ص 
ان يتا ئن تا ئن ف ك مالف ئفوري ف مع ائك اني  يف مجيع طلب ت املسأأأأأأأأأأأ عدة، ارق  مة ئاملقبلة،  )ئ( 

بشأأأ ن ارتحقيق ت يف اعم ل متويل ا رز ب امل تبطة ب جلم ع ت املسأأألحة غري ارق نونية ارضأأأ راة يف اعم ل 
مجهورية هئنيتسك ارشابية ئمجهورية روز نسك ارشابية ئمج عة انص ر خ ركيم  أرز بية يف ائك اني ، مب  فيه 

 ئغري ذرك مر اجلم ع ت ائ األشخ ص امل تبطني هب ، ئبش ن حظ  زحا ارتمويل؛ 
ان يقدممين تاويضأأأأأأأ  ك مال عر ارضأأأأأأأ ر ارن جم عر أسأأأأأأأق ط ط   ة اخلطوط اجلوية امل ريزية  )ث( 

 ؛ MH17رحلته   يف
 ويض  ك مال عر ارض ر ارن جم عر .صم املدنيني يف فورنوف خ ؛ ان يقدممين تا ح() 
 ان يقدممين تاويض  ك مال عر ارض ر ارن جم عر .صم املدنيني يف م ريوبول؛  ط() 
 ان يقدممين تاويض  ك مال عر ارض ر ارن جم عر .صم املدنيني يف ك ام تورسك؛  ي() 
 جريات املوجهة ضد املدنيني يف خ ركيم؛ ان يقدممين تاويض  ك مال عر ارض ر ارن جم عر ارتف ك() 
ان يقدممين تاويضأأأأأأأأأأأأأأ  ك مال عر ارضأأأأأأأأأأأأأأ ر ارن جم عر مجيع األعم ل ا رز بية األخ ى اريت  )ل( 

 “ تسبب فيه  االحت ه ار ئسي ائ يسمم ز  ائ هعمه  بتمويله رإلرز ب ئعدين منع زحا ارتمويل ائ ارتحقي  فيه
لقضأأأ ء على مجيع اشأأأك ل ارتمييز ارانصأأأ ي، ارتمسأأأت ائك اني  مر ئيف م  يتال  ب التف .ية اردئرية ر - 196

ان تق ر ئتالر ان االحت ه ار ئسأأأأأي، عرب اجهزته ئئكال ه ارت باني رلدئرة، ئغري ذرك مر اشأأأأأخ ص ”احملكمة 
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ئكي ن ت مي رسون صالحي ت ع مة، منه  سلط ت ام  اروا.ع اريت تدي  االحتالل ار ئسي غري املش ئع رلق ين، 
 عرب ئكالء ياملون ئف  توجيه ته ائ حتت أم ته ئسيط ته، اخلمم ب رتزام ته مبوجب االتف .ية: ئكحرك 
مبم رسأأأأأأة ارتمييز ئسأأأأأأوء املا ملة بصأأأأأأورة  نهجة ضأأأأأأد مج ع ت تت ر ارق ين ئاألشأأأأأأخ ص  )ا( 

ظية املنحدرير مر اصأأأأأأأل ائك اين يف ارق ين، يف أط ر سأأأأأأأي سأأأأأأأة هئرة تقوين على ا ب هة ارثق فية رف  ت غري حم
 تُاترب ما راضة رنظ ين االحتالل؛ 

بتنظيم اسأأأأأأأأأأأأأأتفت ء غري . نوين يف سأأأأأأأأأأأأأأي ق مر ارانم ئاررتزيب ضأأأأأأأأأأأأأأد اجلم ع ت ا قنية  ب() 
ار ئسأأأأأية، هئن بحل اهىن جهد رلتوصأأأأأل أ  حل توافقي ئشأأأأأ مل حلم ية زحا اجلم ع ت، حيث شأأأأأكممل  غري

  ئك اين ئأخض عه  رنظ ين اهليمنة ار ئسي؛ذرك خطوة ائ  حنو ح م ن تلك اجلم ع ت مر   ية ارق نون األ
حب م ن تت ر ارق ين مر ئس  ل ارتابري عر زويتهم ارسي سية ئارثق فية، بصورة اس سية مر  ج() 

 خالل اضطه ه ثعم  هم ئحظ  جملسهم؛ 
 مبنع تت ر ارق ين مر ارتجمع رالحتف ء ئاالحتف ل مبن سب ت قق فية مهمة؛  ه() 
 بتدبري  لة اختف ء ئ.تل ضد تت ر ارق ين ئارسم ح بتنفيحز ؛  ه() 
 مبض يقة مج ع ت تت ر ارق ين عر ط ي  أخض عه  رنظ ين تفتي  ئاحتج ث تاسفي؛  ئ() 
 بإسك ت ئس  ط ا عالين ارت باة رتت ر ارق ين؛  )ث( 
 ة األزلية؛ حب م ن تت ر ارق ين مر أمك نية تلقممي ارتاليم بلغتهم ئيف ملسس هتم ارتاليمي ح() 
 حب م ن األشخ ص املنحدرير مر اصل ائك اين مر أمك نية تلقممي ارتاليم بلغتهم؛  ط() 
مبنع األشخ ص املنحدرير مر اصل ائك اين مر ارتجمع رالحتف ء ئاالحتف ل مبن سب ت  ي() 

 قق فية مهمة؛ 
 “  بإسك ت ئس  ط ا عالين ارت باة رألشخ ص املنحدرير مر اصل ائك اين ك() 
ان ت م  االحت ه ار ئسأأأأأأأي ب روف ء ب الرتزام ت املرتتبة عليه ”ئارتمسأأأأأأأت ائك اني  مر احملكمة ايضأأأأأأأ   

 مبوجب االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي، ئمب  يلي على ئجه اخلصوص:
ي سأأأأأأأأأأأأأأأة ا ب هة ارثق فية، ئيتخح مجيع ارتدابري ارال )ا(  ثمة ان يكم ئيتو.م فوراف عر سأأأأأأأأأأأأأأأ

ئاملن سأأبة ركف رة متتع كل اجلم ع ت املوجوهة يف ارق ين ئاخل ضأأاة رالحتالل ار ئسأأي، مب  يف ذرك تت ر ارق ين 
 ئاألشخ ص املنحدرئن مر اصل ائك اين، حبم ية . نونية ك ملة ئمتس ئية؛ 

ان يايد فوراف أرسأأأأأأأأأأأأأ ء حقوق جملس تت ر ارق ين ئثعم  هم يف ارق ين اخل ضأأأأأأأأأأأأأاة رالحتالل  ب() 
 سي؛ ار ئ 

ان يايد فوراف أرس ء حقوق تت ر ارق ين، يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي، يف املش ركة  ج() 
 يف ارتجما ت ارثق فية، مب  يف ذرك االحتف ل ارسنوي بحك ى ارس جون؛ 

ان يتخأأح فوراف مجيع ارتأأدابري ارالثمأأة ئاملنأأ سأأأأأأأأأأأأأأأبأأة رو.م حأأ الت االختفأأ ء ئارقتأأل اريت  ه() 
ارق ين، يف ارق ين اخل ضأأأاة رالحتالل ار ئسأأأي، ئيفتح حتقيق ف شأأأ مالف ئئافي ف يف اختف ء ارسأأأ هة يتا ض هل  تت ر 

 رش ه ا دئأ ئتيمور ش مي هانوأ ئأرفني أب ازيموأ ئس    ارضح ي ؛ 
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ان يتخح فوراف مجيع ارتدابري ارالثمة ئاملن سأأأأأأأأأأأأأأأبة  هن ء عملي ت ارتفتي  ئاالحتج ث غري  ه() 
 سبة املم رسة يف ح  تت ر ارق ين، يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ املربرة ئغري املتن 

ان ي همم فوراف ت اخيص ئسأأأأأأأأ  ط ا عالين ارت باة رتت ر ارق ين، ئيتخح سأأأأأأأأ    ارتدابري ارالثمة  ئ() 
 ئاملن سبة رتمكينه  مر است ن أ انشطته  يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ 

ل يف تاليم تتأأ ر ارق ين، ئان يتخأأح سأأأأأأأأأأأأأأأأ    اخلطوات ارالثمأة ان يتو.م فوراف عر ارتأأدخأأ ث() 
 ئاملن سبة  ع هة توفري ارتاليم بلغتهم يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ 

ان يتو.م فوراف عر ارتدخل يف تاليم األشأأأأأأأأأأأأأأخ ص املنحدرير مر اصأأأأأأأأأأأأأأل ائك اين، ئان  ح() 
 بلغتهم يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ يتخح س    اخلطوات ارالثمة ئاملن سبة الست ن أ ارتاليم 

ان يايد فوراف أرسأأأأأأأأ ء حقوق األشأأأأأأأأخ ص املنحدرير مر اصأأأأأأأأل ائك اين يف املشأأأأأأأأ ركة يف  ط() 
 ارتجما ت ارثق فية يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ 

خ ص ان يتخح فورا مجيع ارتدابري ارالثمة ئاملن سبة رتمكني ئس  ط ا عالين ارت باة رألش ي() 
 املنحدرير مر اصل ائك اين مر مب ش ة انشطته  حب ية يف ارق ين اخل ضاة رالحتالل ار ئسي؛ 

ان يقدممين اجلرب ارك مل عر األضأأأأأأ ار اريت حلقت جبميع ضأأأأأأح ي  سأأأأأأي سأأأأأأة ئنظ ين ا ب هة  ك() 
 “  ارثق فية مر خالل ارتمييز ارحي مي رسه االحت ه ار ئسي يف ارق ين اخل ضاة الحتالره

، .دمممت ائك اني  ايضأأأأأأ ف طلب ف ب  شأأأأأأ رة بتدابري حتفظية، ملكدة 2017ك نون ارث ين/ين ي    16يف ئ  - 197
ان اهلدأ منه  زو   ية حقو.ه  أ  حني صأأأأدئر حكم احملكمة يف موضأأأأوع ارقضأأأأية  ئُعقدت يف ارفرتة 

ارحي .دمممته  اجللسأأأأأأأأأأأأأ ت ارالنية املتالقة بطلب ا شأأأأأأأأأأأأأ رة بتدابري حتفظية 2017آذار/م رس  9أ   6مر 
 ( A/72/4ائك اني  )انظ  

، اصأأأدرت احملكمة حكمه  بشأأأ ن طلب ا شأأأ رة بتدابري حتفظية، 2017نيسأأأ ن/اب يل  19ئيف  - 198
 ئج ء يف منطو.ه م  يلي:

 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة،  
 ب خت ذ ارتدابري ارتحفظية ارت رية:  تشري 
يف مأأ  يتال  بأأ حلأأ رأأة يف ارق ين، جيأأب على االحتأأ ه ار ئسأأأأأأأأأأأأأأأي، ئفقأأ ف الرتزامأأ تأأه مبوجأأب  (1) 

 االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي، 
 ب غلبية قالقة عش  صوت  مق بل قالقة اصوات،  ا() 
ه املف ئضأأأأأأأأأة على .درة مج ع ت تت ر ارق ين على احمل فظة على ان ميتنع عر مواصأأأأأأأأألة ارامل ب رقيو  

 زي  هت  ارتمثيلية، مب  فيه  اجمللس، ائ ف ض .يوه جديدة عليه ؛ 
ائئاها، ئبنونة، ئك نسأأأأأأ هئ ت ينداه، ئغ ينوئه،  ئارقضأأأأأأ ةيوسأأأأأأم؛  ئن  ب ار  يساب از ين؛  ار  يساملليدئن: 

 بوك ر؛  ئارق ضي اخل صئبنسون، ئك ائفوره؛ ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئر 
 سكوتنيكوأ؛  ئارق ضي اخل صتومك  ئشوي؛  ارق ضي ناملا رضون: 

https://undocs.org/ar/A/72/4
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 ب  مج ع،  ب() 
 كف رة أت حة ارتاليم ب رلغة األئك انية؛  
 ب  مج ع،  (2) 
ض ينبغي ركال ارط فني االمتن ع عر اي عمل .د يلهي أ  تف .م ائ توسأأأأأأأأأأأأيع نط ق ارنزاع املا ئ  

 “ على احملكمة ائ جاله اكث  استاص ءف على احلل
اجالف  2018حزي ان/يونيه  12، حده ر يس احملكمة ت ري  2017اي ر/م يو  12ئب م  ملرخ  - 199

اجالف  يداع االحت ه ار ئسأأأأأأأأأأأأأأأي محك ته املضأأأأأأأأأأأأأأأ هة   2019متوث/يوريه  12 يداع ائك اني  محك هت  ئت ري  
 األجل احملده  ائهعت ائك اني  محك هت  يف ئ.د
 

 في القضأأأأأأأأأأية 2008أيار/مايو  23طلب إعادة النظر في الحكم الذي أصأأأأأأأأأأدرته المحكمة في  - 14 
المتعلقأأأأة بأأأأالسأأأأأأأأأأأيأأأأادة على بيأأأأدرا برانكأأأأا/بوالو بأأأأاتو بوتأأأأه، وميأأأأدل روكس، وسأأأأأأأأأأأأأأأاو  ليأأأد  

 )ماليزيا ضد سنغافورة()ماليزيا/سنغافورة( 
، ائهعت م ريزي  ع يضأأأأأأأأأأأأة تطلب فيه  أع هة ارنظ  يف احلكم ارحي 2017شأأأأأأأأأأأأب ط/فرباي   2يف  - 200

ب رسأأأأي هة على بيدرا ب انك /بوالئ ب تو بوته، يف ارقضأأأأية املتالقة  2008اي ر/م يو  23اصأأأأدرته احملكمة يف 
( ان ارسأأأأي هة ا  ئيف ذرك احلكم، اسأأأأتنتجت احملكمة: )ئميدل رئكس، ئسأأأأ ئث ريدج )م ريزي /سأأأأنغ فورة(

( ئان ارسي هة على ميدل رئكس تاوه أ  م ريزي ؛ بب انك /بوالئ ب تو بوته تاوه أ  سنغ فورة؛ )على بيدرا 
 ( ئان ارسي هة على س ئث ريدج تاوه أ  اردئرة اريت تقع زحا املنطقة يف مي زه  ا .ليمية ج)

 انك /بوالئ ب تو بوته ئارتمست م ريزي  أع هة ارنظ  يف استنت ج احملكمة بش ن ارسي هة على بيدرا ب   - 201
مر ارنظ ين األس سي  61ئاستندت م ريزي  يف ع يضته  املقدمة  ع هة ارنظ  يف احلكم أ  امل هة  - 202

 رلمحكمة، اريت تنص ارفق ة األئ  فيه  على انه:
م ئا.اة ح  ة يف اردعوى ”   ال يقبل ارتم س أع هة ارنظ  يف احلكم، أالض بسأأأبب تكشأأأمم

صأأأأأأأأأأأأأأأأدئر احلكم كأأل مر احملكمأأة ئارط أ ارأأحي يلتمس أعأأ هة ارنظ ، على  كأأ ن جيهلهأأ  عنأأد
 “ يكون جهل ارط أ املحكور هلحا اروا.اة ن ش  ف عر أ  ل منه االض 

“  61توجد ئا.اة ح  ة جديدة تدخل ضأأأأأأأمر ماىن امل هة ”ئهفات م ريزي  يف ع يضأأأأأأأته  ب نه  - 203
 هار احملفوظ ت اروطنية ب ململكة املتحدة خالل ئاش رت على ئجه اخلصوص أ  قالث ئق    اكتشفت يف

، تتمثل حتديدا يف م اسأأأأأأأأأأأأأأالت 2017ك نون ارث ين/ين ي    30أ   2016آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  4ارفرتة مر 
ضأأأ بٌط  1958، ئتق ي  ح هث .دمه يف ع ين 1958هاخلية رلسأأألط ت االسأأأتام رية يف سأأأنغ فورة يف ع ين 

 لي ت اربح ية تاوه أ  ستين ت ارق ن اراش ير  يف اربح ية ارربيط نية، ئخ يطة مش ئحة رلام
، ابلغت م ريزي  احملكمة ان ارط فني اتفق  على ئ.م اردعوى  2018اي ر/م يو  28ئب سأأأأأأأأأأ رة ملرخة  - 204

، 2018اي ر/م يو  29ئاحيلت نسأأأأأأأخة مر زحا ار سأأأأأأأ رة أ  ئكيل سأأأأأأأنغ فورة، ارحي اكد، يف رسأأأأأأأ رة ملرخة 
 2018اي ر/م يو  29ردعوى  ئبن ء على ذرك، اصأأأأأأأأأدرت احملكمة ام ا يف اتف ق حكومة بلدا بشأأأأأأأأأ ن ئ.م ا

 حييط علم  بو.م اردعوى ئي م  حبحأ ارقضية مر اجلدئل ارا ين 
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 قضية جادهاي )الهند ضد باكستان( - 15 
، ائهعت اهلند ع يضأأأأأأأأأأة ا. مت هب  هعوى ضأأأأأأأأأأد ب كسأأأأأأأأأأت ن اهعت فيه  2017اي ر/م يو  8يف  - 205

)ُيشأأأأ ر أريه  مر “ 1963انته ك ت صأأأأ رخة التف .ية فيين  رلاال. ت ارقنصأأأألية را ين ”ارتك ب ب كسأأأأت ن 
فيم  يتال  مبسأأأأأأأأأأأأأأأ رة احتج ث ئحم كمة مواطر زندي، ارسأأأأأأأأأأأأأأأيد “( اتف .ية فيين ”اآلن فصأأأأأأأأأأأأأأأ عدا باب رة 

 كوربهوش ن سوهزري ج هز أ، ُحكم عليه ب  عداين مر .بل حمكمة عسك ية يف ب كست ن 
ب هن  ب تبلق ب حتج ث ارسأأأأأأأأأأأأأأأيد ج هز أ أال باد م ئر ئ.ت طويل على اعتق ره،  ئاكدت اهلند - 206

ئان ب كسأأأأت ن ب تبلق املتهم حبقو.ه  ئهفات ايضأأأأ  ب ن ارسأأأألط ت ارب كسأأأأت نية . مت، يف انته كة التف .ية 
هت  فيين ، حب م ن اهلند مر حقه  يف ئصأأأأأأأول  ثليه  ارقنصأأأأأأأليني أ  ارسأأأأأأأيد ج هز أ، على ار غم مر طلب 

املتك رة  ئاكدت مر جهة اخ ى اهن  علمت حبكم ا عداين ارصأأأ هر ضأأأد ارسأأأيد ج هز أ مر ارصأأأح فة 
 ( A/72/4 )انظ 
 ئارتمست اهلند يف ع يضته  سبل االنتص أ ارت رية: - 207
 االنتص أ عر ط ي  ارو.م ارفوري حلكم ا عداين ارص هر ضد املتهم؛  (1)”
االنتصأأأأأأ أ عر ط ي  أع هة احل  أ  نصأأأأأأ به، بإعالن احلكم ارحي انتهت أريه احملكمة اراسأأأأأأك ية، يف  (2)

 )ب( منه ، 1، ئال سأأيم  ارفق ة 36حتدة صأأ رخ رلحقوق املنصأأوص عليه  يف اتف .ية فيين  مبوجب امل هة 
حلقوق ا نسأأ ن األسأأ سأأية ارواجبة ألي شأأخص متهم ئاريت جيب ايضأأ  أعم هل  حسأأبم   حتدة  ئيف

، انته ك  1966مر اراهد اردئيل اخل ص ب حلقوق املدنية ئارسأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأية را ين  14تقضأأأأأأأأأي امل هة 
 رلق نون اردئيل ئاحك ين اتف .ية فيين ؛

 يا ث أريه  ب خت ذ خطوات منع ب كسأأت ن مر أنف ذ احلكم ارحي .ضأأت به احملكمة اراسأأك ية، ئا (3)
 رغ ء . ار احملكمة اراسأأأأأأأأأأأأأأأك ية ئف  م  .د يكون مت ح ف هل  مر احك ين يف زحا اخلصأأأأأأأأأأأأأأأوص يف 

 ارق نون ارب كست ين؛ 
.ي ين زحا احملكمة، يف ح رة عدين متكر ب كسأأأأأأأأأأأأأأأت ن مر أرغ ء ارق ار، بإعالن عدين . نونية ارق ار  (4)

ون اردئيل ئاملا زدات ئمنع ب كسأأأأأأأأت ن مر ارتصأأأأأأأأ أ النته كه احلقوق املنصأأأأأأأأوص عليه  يف ارق ن
بشأأأأأأأكل ينتهك اتف .ية فيين  ئارق نون اردئيل بإنف ذ احلكم ائ ا هانة على اي حنو، ئا يا ث أريه  

 “  ب  ف اج فوراف عر املواطر اهلندي املدان
رنظأأ ين مر ا 36مر املأأ هة  1ئ .أأ مأأة اختصأأأأأأأأأأأأأأأأ ص احملكمأأة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظه  ارط أ املأأدعي بأأ رفق ة  - 208

األسأأأأأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأأأأأي رلمحكمة، مبوجب أعم ل امل هة األئ  مر ارربئتوكول االختي ري التف .ية فيين  رلاال. ت 
   1963نيس ن/اب يل  24ارقنصلية املتال  ب رتسوية ا رزامية رلمن ثع ت امللرخ 

مر  41 هة ، ائهعت اهلند ايض  طلب ف ب  ش رة بتدابري حتفظية، ئفق  رلم2017اي ر/م يو  8ئيف  - 209
ارنظ ين األسأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأي رلمحكمة  ئائضأأأأأأأأأأأحت يف ذرك ارطلب ان انته ك ب كسأأأأأأأأأأأت ن املزعوين التف .ية فيين  

اهلند مر   رسأأأأأأة حقو.ه  املنصأأأأأأوص عليه  يف االتف .ية ئح ين املواطر اهلندي مر احلم ية اريت توف ز   منع”
 “ احك ين االتف .ية

دين م  ب تق ر احملكمة اخت ذ تدابري حتفظية توجه سأأُيا”ئذك  ارط أ املدعي ان ارسأأيد ج هز أ  - 210
حكومة ب كسأأأأأأأأأأت ن أ  اخت ذ كل م  يلزين مر ارتدابري رضأأأأأأأأأأم ن عدين أعدامه ريثم  يصأأأأأأأأأأدر . ار احملكمة يف 

https://undocs.org/ar/A/72/4
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سأأأيتسأأأبب يف ا خالل، على حنو ال سأأأبيل ”ئبينت اهلند ان أعداين ارسأأأيد ج هز أ “  موضأأأوع ارقضأأأية
 “  هلندرتداركه، ب حلقوق اريت تط رب هب  ا

ريثمأأأ  يصأأأأأأأأأأأأأأأأأدر احلكم ارنهأأأ  ي ”ئبنأأأ ء على ذرأأأك، طلبأأأت اهلنأأأد أ  احملكمأأأة ان تق ر مأأأ  يلي  - 211
 ارقضية: زحا يف

ان تتخح حكومة مجهورية ب كسأأأأأأأت ن ا سأأأأأأأالمية كل م  يلزين مر ارتدابري رضأأأأأأأم ن عدين  )ا( 
 أعداين ارسيد كوربهوش ن سوهزري ج هز أ؛ 

 ن ا سأأأأأأأأأأالمية بإبالي احملكمة ب  ج اء ارحي اختحته ان تقوين حكومة مجهورية ب كسأأأأأأأأأأت ب() 
  عم ل ارفق ة ارف عية )ا(؛ 

ان تكفل حكومة مجهورية ب كسأأأأأأأأأت ن ا سأأأأأأأأأالمية عدين اخت ذ اي أج اء .د ميس حبقوق  ج() 
مجهورية اهلند ائ ارسأأأأأأيد كوربهوشأأأأأأ ن سأأأأأأوهزري ج هز أ فيم  يتال  ب ي . ار .د تصأأأأأأدرا احملكمة بشأأأأأأ ن 

 “ ارقضيةموضوع 
اخلطورة ارب رغة ئارط بع ارفوري رلتهديد املتمثل يف أ.داين ”ئطلبت اهلند كحرك، باد ا شأأأأ رة أ   - 212

جت ا اهلند، ان يقوين ر يس  “سأأأأأألط ت ب كسأأأأأأت ن على أعداين مواطر زندي يف انته ك الرتزام ت ب كسأأأأأأت ن
مر ال حة احملكمة،  74ر امل هة م 4يف أط ر   رسأأأأأأأأأأأأأة ارصأأأأأأأأأأأأأالحي ت املخورة ره مبوجب ارفق ة ”احملكمة 

ريثم  تناقد احملكمة بدعوة األط اأ أ  ارتصأأأ أ على حنو ميكر ماه ألي ام  .د تصأأأدرا احملكمة بصأأأده 
 “  طلب ارتدابري ارتحفظية ان حيق  األق  املنشوه منه

ب ، . ين ر يس احملكمة، متصأأأأأأأأأأأأأأأ ف  ئفق  رلصأأأأأأأأأأأأأأأالحي ت املخورة ره مبوج2017اي ر/م يو  9ئيف  - 213
مر ال حة احملكمة، بتوجيه رسأأأأ رة ع جلة أ  كال ارط فني، هع  فيه  ب كسأأأأت ن أ   74مر امل هة  4 ارفق ة

على حنو ميكر ماه ألي ”ان تتص أ، ريثم  يصدر . ار احملكمة بش ن طلب ا ش رة ب رتدابري ارتحفظية، 
 “ ام  .د تصدرا احملكمة بصده زحا ارطلب ان حيق  األق  املنشوه منه

جلس ت علنية بش ن طلب ا ش رة ب رتدابري ارتحفظية ارحي  2017اي ر/م يو  15ئُعقدت يف  - 214
 .دمته اهلند 

ئيف هن ية تلك اجللسأأأأأأأأأأ ت، اكدت اهلند ارتدابري ارتحفظية اريت طلبت أ  احملكمة ا شأأأأأأأأأأ رة هب ؛  - 215
ب رتدابري ارتحفظية املقدين مر  بينم  طلب ئكيل ب كسأأأأأأأأت ن أ  احملكمة مر ج نبه ان ت فض طلب ا شأأأأأأأأ رة

 اهلند  
 ، اصدرت احملكمة ام ز ، ارحي ينص يف منطو.ه على م  يلي:2017اي ر/م يو  18ئيف  - 216

 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة،  
 ب  مج ع،  -ائال  
 ب خت ذ ارتدابري ارتحفظية ارت رية: تشري 
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عدين أعداين ارسأأأأيد ج هز أ ريثم  يصأأأأدر ارق ار  تتخح ب كسأأأأت ن مجيع ارتدابري املت حة هل  ركف رة 
 ارنه  ي يف زحا اردعوى، ئتبلق احملكمَة جبميع ارتدابري اريت اختحهت  رتنفيح زحا األم   

 ب  مج ع،  - ق ني  
  “ان تبقي املس  ل اريت تشكل موضوع زحا األم  .يد نظ ز ، أ  ان تصدر . ارز  ارنه  ي  تق ر 

كمة ك رت يل: ار  يس اب از ين؛ ئارقضأأأأأأأأأأأأأ ة ائئاها، ئك نسأأأأأأأأأأأأأ هئ ت ينداه، ئشأأأأأأأأأأأأأوي، ئك نت زي ة احمل - 217
 ئهئنوزيو، ئغ ي ، ئسيبوتيندي، ئهب نداري، ئرئبنسون، ئك ائفوره، ئغيفورغي ن؛ ئر يس ارقلم كوف ئر 

 2017ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  13، حده ر يس احملكمة ت ري  2017حزي ان/يونيه  13ئب م  ملرخ  - 218
اجال  يداع ب كسأأأأأأأأأأأأأأأت ن محك هت   2017ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   13ع اهلند محك هت  ئت ري  اجال  يدا 

 املض هة  ئ.د اُئهعت املحك ت ن ضمر األجلني احملدهير  
، اذنأأت احملكمأأة بتقأأدمي اهلنأأد مأأحك ة جوابيأأة ئتقأأدمي 2018كأأ نون ارثأأ ين/ينأأ ي    17ئبأأ م  ملرخ  - 219

، على ارتوايل، اجلني  يداع 2018متوث/يوريه  17س ن/اب يل ئ ني 17ب كست ن محك ة تاقيبية  ئحدهت 
 املحك تني اركت بيتني  ئ.د اُئهعت املحك ت ن ضمر األجلني احملدهير 

 
بالسأأأأأيادة  فأأأأأي القضأأأأأية المتعلقأأأأأة 2008أيار/مأأأأأايو  23طلأأأأأب تفسأأأأأير الحكأأأأأم الصأأأأأادر فأأأأأي  - 16 

علأأأأأأى بيأأأأأأدرا برانكأأأأأأا/بوالو بأأأأأأاتو بوتأأأأأأه، وميأأأأأأدل روكأأأأأأس، وسأأأأأأاو  ليأأأأأأد  )ماليزيا/سأأأأأأنغافورة( 
 )ماليزيا ضد سنغافورة(

، ائهعت م ريزي  ع يضأأأأأة تطلب فيه  تفسأأأأأري احلكم ارحي اصأأأأأدرته 2017حزي ان/يونيه  30يف  - 220
درا ب انك /بوالئ ب تو بوته، ئميدل ب رسأأأأأأأي هة على بي املتالقةيف ارقضأأأأأأأية  2008اي ر/م يو  23احملكمة يف 

( ان ارسأأأأأي هة على 1  ئيف ذرك احلكم، اسأأأأأتنتجت احملكمة: )رئكس، ئسأأأأأ ئث ريدج )م ريزي /سأأأأأنغ فورة(
( ئان ارسأأأأأأأأأأأأأأي هة على ميدل رئكس تاوه أ  م ريزي ؛ 2بيدرا ب انك /بوالئ ب تو بوته تاوه أ  سأأأأأأأأأأأأأأنغ فورة؛ )

 اردئرة اريت تقع زحا املنطقة يف مي زه  ا .ليمية   ئان ارسي هة على س ئث ريدج تاوه أ  (3)
مر ارنظ ين األسأأأأأأ سأأأأأأي رلمحكمة، اريت  60ئاسأأأأأأتندت م ريزي  يف طلبه  تفسأأأأأأري احلكم أ  امل هة  - 221

عند ارنزاع يف ]ماىن حكم[ ائ يف مدى مدروره تقوين احملكمة بتفسأريا بن ء على طلب اي ”تنص على انه 
 مر ال حة احملكمة   98ايض  ب مل هة  ئاستظه ت“  ط أ مر اط افه

 ئعلى ئجه اخلصوص، اش رت م ريزي  يف ع يضته  أ  م  يلي:  - 222
 2008ب يتمكر ارط ف ن مر االتف ق بش ن ماىن ارنقطتني ارت ريتني يف احلكم ارص هر يف ع ين ” 

 ئ/ائ مدى مدروهلم : 
 ؛ ‘الئ ب تو بوته تاوه أ  سنغ فورةارسي هة على بيدرا ب انك /بو ’استنت ج احملكمة ان  (1) 
ارسأأأأي هة على سأأأأ ئث ريدج تاوه أ  اردئرة اريت تقع زحا املنطقة ’اسأأأأتنت ج احملكمة ان  (2) 

 ‘“ يف مي زه  ا .ليمية
 ئطلبت م ريزي  أ  احملكمة ان تق ر ئتالر ان: - 223

 ؛‘املي ا ا .ليمية مل ريزي ان املي ا احمليطة ببيدرا ب انك /بوالئ ب تو بوته تبقى ضمر ’ ا()” 
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ان س ئث ريدج تقع يف املي ا ا .ليمية مل ريزي ، ئب رت يل فإن ارسي هة على س ئث ريدج ’ )ب( 
 ‘“ تاوه أ  م ريزي 

، ابلغأأت مأأ ريزيأأ  احملكمأأة ان ارط فني اتفقأأ  على ئ.م 2018ايأأ ر/مأأ يو  28ئب سأأأأأأأأأأأأأأأأ رأأة ملرخأأة  - 224
 اي ر/ 29أ  ئكيل سأأأأأأنغ فورة، ارحي اكد، يف رسأأأأأأ رة ملرخة  اردعوى  ئاحيلت نسأأأأأأخة مر زحا ار سأأأأأأ رة

، اتف ق حكومة بلدا بشأأأأأأ ن ئ.م اردعوى زحا  ئبن ء على ذرك، اصأأأأأأدرت احملكمة ام ا يف 2018م يو 
 حييط علم  بو.م اردعوى ئي م  حبحأ ارقضية مر اجلدئل ارا ين  2018اي ر/م يو  29
 

 )غيانا ضد فنزويال( 1899ول/أكتوبر تشرين األ 3قرار التحكيم الصادر في  - 17 
 ، ائهعت غي ن  ع يضة تقيم به هعوى ضد مجهورية فنزئيال اربوريف رية 2018آذار/م رس  29يف  - 225
ان تلكد ارصأأأأأأأأأأأأأأالحية ارق نونية ئاألق  امللزين رق ار ”ئارتمسأأأأأأأأأأأأأأت غي ن  مر احملكمة يف ع يضأأأأأأأأأأأأأأته   - 226

بش ن احلدئه بني مستام ة غي ن  ارربيط نية ئاروالي ت  1899تش ير األئل/اكتوب   3ارتحكيم ارص هر يف 
تسأأأأأأأأأأأأأأأويأأة مجيع ”متأأت مبوجبأأه  1899ئاكأأد ارط أ املأأدعي ان . ار ارتحكيم راأأ ين   “املتحأأدة ارفنزئيليأأة

 ‘ “تسوية ك ملة ئت مة ئهن  ية’املس  ل املتالقة بتحديد خط احلدئه بني غي ن  ارربيط نية ئفنزئيال 
، . مت جلنة 1904ئحزي ان/يونيه  1900ه، فيم  بني تشأأأأأأأأأأأأأأأ ير ارث ين/نوفمرب ئاكدت غي ن  ان - 227

ب سم ئتايني احلدئه بشكل ها م، كم  ج ءت يف . ار ”مشرتكة بني أنكلرتا ئفنزئيال مانية برتسيم احلدئه 
، ب رتو.يع على 1905 ك نون ارث ين/ين ي   10، ئ. ين املفوضأأأون على أق  ذرك، يف “1899ارتحكيم را ين 

 ( “1905اتف ق ع ين ” ن مشرتك )ع أ ب سم بي
، ئاصأأأأأأأأأأأأأأأفأأة أيأ ا 1962ئاكأدت غيأأ نأ  ان فنزئيال طانأأت رلم ة األئ  يف . ار ارتحكيم يف عأ ين  - 228
يف  1966شأأأأأأأأأب ط/فرباي   17،    اسأأأأأأأأأف  عر تو.يع اتف ق يف “ب طل ئالي”ئب نه  “االعتب طي”ب رق ار 

الأ بني فنزئيال ئاململكة املتحدة رربيط ني  اراظمى جنيم )اتف ق جنيم فيم  يلي( يسأأتهدأ تسأأوية اخل
ئاي رندا ارشأأأأأأأأأأأأم رية بشأأأأأأأأأأأأ ن احلدئه فيم  بني فنزئيال ئغي ن  ارربيط نية  ئك ن ارغ ض مر زحا االتف ق، ئفق  

   “االستا نة بط  فة مر اآلري ت رتسوية اخلالأ هن  ي ”رلط أ املدعي، 
رألمني اراأأ ين رألمم املتحأأدة بأأ ن رتأأ ر اآلريأأة اريت  ئاكأأدت غيأأ نأأ  ايضأأأأأأأأأأأأأأأأ  ان اتفأأ ق جنيم اذن - 229

مر ميث ق األمم  33سيكون مر املن سب االستا نة هب  رتسوية ارنزاع املط ئح تسوية سلمية، عمال ب مل هة 
 املتحدة  ئئفق  مل  ذك ا ارط أ املدعي: 

ريي ، ، توصأأأأأأأأأل األمني ارا ين، ارسأأأأأأأأأيد انطونيو غوت2018ك نون ارث ين/ين ي    30يف ”  
أ  استنت ج مف ها ان أج اءات املس عي احلميدة ب تفلح يف بلوي تسوية سلمية رلخالأ  ئبن ء 

مر املأأ هة ار اباأأة مر اتفأأ ق ]جنيم[، . را ر يأأ  ملزمأأ  بأأ ختيأ ر  2على ذرأأك اختأأح، ئفقأأ  رلفق ة 
 ارط فني يف مر امليث ق  ئابلق كال 33ئسيلة اخ ى مر ئس  ل ارتسوية املنصوص عليه  يف امل هة 

رس رتني متط بقتني بفحوى . ارا، مشريا أ  ان تسوية ارنزاع ستا ض، ئفق  رلسلط ت اريت روهل  
   “ره اتف ق جنيم، على حمكمة ارادل اردئرية

، ارتمسأأأأأت غي ن  مر احملكمة ان “ب رق ار ارحي اختحا األمني ارا ين”ئيف ع يضأأأأأته  املوهعة عمال  - 230
 تق ر ئتالر م  يلي: 
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صأأأأأأأأأأأأأأأالحيتأه .أ  مأة ئرأه طأ بع ملزين رغيأ نأ  ئفنزئيال، ئان  1899ان . ار ارتحكيم راأ ين  ا()” 
 صحيحة ئذات ط بع ملزين رغي ن  ئفنزئيال؛  1905احلدئه اريت اسف  عنه  . ار ارتحكيم ئاتف ق ع ين 

ان غي ن  تتمتع بك مل ارسأأأأأأأأأأأأي هة على ا .ليم اروا.ع بني هن  أيسأأأأأأأأأأأأيكويبو ئاحلدئه اريت  ب() 
، ئان فنزئيال تتمتع بك مل ارسأأأأأأأأي هة على ا .ليم 1905ئاتف ق ع ين  1899ئضأأأأأأأأاه  . ار ارتحكيم را ين 

رسأأأأأأأأأأأأأأأيأأ ههتمأأ   اروا.ع غ ب احلأأدئه املأأحكورة؛ ئان غيأأ نأأ  ئفنزئيال ملزمتأأ ن بأأ الحرتاين املتبأأ هل ارتأأ ين ئاركأأ مأأل
 ؛ 1905ئاتف ق ع ين  1899ئسالمتهم  ا .ليمية، استن ها أ  احلدئه ارن ش ة عر . ار ارتحكيم را ين 

انه جيب على فنزئيال ان تنسأأأأأأأأأأحب فورا مر ارنصأأأأأأأأأأم ارشأأأأأأأأأأ .ي جلزي ة آنكوكو ئئ.م  ج() 
ئاتف ق  1899احتالهل ، ئان تفال ارشأأأأأأأأيء نفسأأأأأأأأه فيم  يتال  ب ي أ.ليم آخ  يارتأ . ار ارتحكيم را ين 

 بسي هة غي ن  ا .ليمية عليه؛  1905ع ين 
ان على فنزئيال االمتن ع عر ارتهديد ب سأأتخداين ارقوة ائ اسأأتخدامه  ضأأد اي شأأخص  ه() 

طبياي ائ اعتب ري ت ذن غي ن  ره ب الضأأأأأطالع ب ي نشأأأأأ ط ا.تصأأأأأ هي ائ جت ري يف أ.ليم غي ن  على ارنحو 
، ائ يف اي حيز حب ي ن شأأأأأأأأأأأأأأأئ عر ذرك ا .ليم 1905تف ق ع ين ئا 1899احملده يف . ار ارتحكيم را ين 

مت رس غي ن  ارسأأأأأأي هة عليه ائ متلك فيه حقو.  سأأأأأأي هية، ئاالمتن ع عر ع .لة اي نشأأأأأأ ط تضأأأأأأطلع به غي ن  
 يتم بإذهن  يف املن ط  املحكورة؛  ائ

ارسأأأي هية  ان فنزئيال مسأأألئرة هئري  عر االنته ك ت امل تكبة ضأأأد سأأأي هة غي ن  ئحقو.ه  ه() 
 “ئعر كل األض ار ارالحقة بغي ن  نتيجة هل  

، . رت احملكمة ان تتن ئل املحك ات اخلطية يف ارقضأأأأأأأأأأأأأأية 2018حزي ان/يونيه  19ئب م  ملرخ  - 231
مسأأ رة اختصأأ ص  )غي ن  ضأأد فنزئيال( 1899تشأأ ير األئل/اكتوب   3املتالقة بق ار ارتحكيم ارصأأ هر يف 

اجال  يأأأأداع غيأأأأ نأأأأ  ملأأأأحك هتأأأأ  ئتأأأأ ري   2018شأأأأأأأأأأأأأأأ ير ارثأأأأ ين/نوفمرب ت 19احملكمأأأأة، ئحأأأأدهت تأأأأ ري  
 اجال  يداع مجهورية فنزئيال اربوريف رية ملحك هت  املض هة   2019نيس ن/اب يل  18
مع  2018حزي ان/يونيه  18ئاختحت احملكمة زحا ارق ار على أق  اجتم ع عقدا ر يسأأأأأأأأأأأأأأأه  يف  - 232

  ثلي ارط فني  
 

فاقيأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأة للقضأأأأأأأأاء علأأأأأأأأى جميأأأأأأأأع أشأأأأأأأأكال التمييأأأأأأأأز العنصأأأأأأأأري )قطأأأأأأأأر ضأأأأأأأأد تطبيأأأأأأأأق االت - 18 
 المتحدة( اإلمارات العربية

، ائهعت .ط  ع يضأأأأأأأأأأأة تقيم هب  هعوى ضأأأأأأأأأأأد ا م رات ارا بية املتحدة 2018حزي ان/يونيه  11يف  - 233
 ك نون األئل/  21رخة بش ن انته ك ت مزعومة رالتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي املل 

 ، اريت تاد كلت  اردئرتني ط ف  فيه  1965هيسمرب 
ئاكدت .ط  يف ع يضأأأأأأأأأأأأأأأته  ان ا م رات ارا بية املتحدة اعتمدت ئنفحت جمموعة مر ارتدابري  - 234

ارتمييزية، ال تزال سأأأ رية حىت اآلن، تسأأأتهدأ ارقط يني ئتسأأأتند بشأأأكل صأأأ يح أ  اصأأألهم اروطد، األم  
  رايه  أ  انته ك ت حلقوق ا نس ن ارحي اهى يف

، أ  ط ه 2017حزي ان/يونيه  5ئهفع ارط أ املدعي ب ن ا م رات ارا بية املتحدة عمدت، يف  - 235
مجيع ارقط يني املوجوهير هاخأأأل حأأأدئهزأأأ ، ئحظ ت عليهم هخول اراضأأأأأأأأأأأأأأأي ا مأأأ رات ارا بيأأأة املتحأأأدة 



 A/73/4 

 

18-12846 56/75 

 

جلوي رإلم رات ارا بية املتحدة ئموان ه ، ئع .لت حقوق عبورز ، ئاغلقت هئن .ط  ئارقط يني اجمل ل ا ائ
ارقط يني ارأأأحير هلم امالك يف ا مأأأ رات ارا بيأأأة املتحأأأدة، ئ.يأأأدت ح  ارقط يني يف ارتابري عر هعم .ط  

عر ما رضأأأأأأأأأأتهم رلتدابري املتخحة ضأأأأأأأأأأدز ، ئاغلقت املك تب ا .ليمية رشأأأأأأأأأأبكة .ن ة اجلزي ة ا عالمية،  ائ
 ة ئغريز  مر املن ب  ا عالمية ارقط ية مر بث ب اجمه  ئمنات .ن ة اجلزي  

مر ارنظأأ ين  36مر املأأ هة  1ئ .أأ مأأة اختصأأأأأأأأأأأأأأأأ ص احملكمأأة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظه  ارط أ املأأدعي بأأ رفق ة  - 236
 مر االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي  22األس سي رلمحكمة ئامل هة 

تق ر ئتالر ان ا مأأ رات ارا بيأأة املتحأأدة اخلأأت، عرب اجهزهتأأ   ئارتمس املأأدعي مر احملكمأأة ان - 237
ئئكال هأأأ  ئاجلهأأأ ت األخ ى مر األشأأأأأأأأأأأأأأأخأأأ ص ئاركيأأأ نأأأ ت اريت متأأأ رس ارسأأأأأأأأأأأأأأألطأأأة اراأأأ مأأأة، ئعرب ئكالء 

يتصأأأأأأأأأأأأأأأ فون بتاليم ت ائ بتوجيه منه  ائ حتت م ا.بته ، ب الرتزام ت اريت تقع على ع تقه  مبوجب  آخ ير
مر االتف .ية اردئرية رلقضأأأأ ء على مجيع اشأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأ ي، ب خت ذز   7ئ  6ئ  5ئ  4ئ  2املواه 

 على اخلصوص ارتدابري غري ارق نونية ارت رية:
ط ه مجيع ارقط يني بصأأورة مج عية، ئحظ  هخول اراضأأي ا م رات ارا بية املتحدة على  ا() 

 مجيع املواطنني ارقط يني ب الستن ه أ  اصلهم اروطد؛ 
ته ك حقوق اسأأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأأية اخ ى، مب  يف ذرك احل  يف ارزئاج ئاختي ر ارزئج، ئاحل  يف ان ب() 

ح ية ار اي ئارتابري، ئاحل  يف ارصأأحة ئار ع ية ارطبية، ئاحل  يف ارتاليم ئارتدريب املهد، ئاحل  يف امللكية، 
 ا ملة ام ين احمل كم؛ ئاحل  يف ارامل، ئاحل  يف املش ركة يف األنشطة ارثق فية، ئاحل  يف املس ئاة يف امل

االمتن ع عر أهانة ارك ازية ارانصأأ ية ضأأد .ط  ئارقط يني، بل تشأأجياه ، ئاالمتن ع عر  ج() 
اختأأأ ذ تأأأدابري ملكأأأ فحأأأة ارتحيز، مبأأأ  يف ذرأأأك مر خالل جت مي اي تابري عر ارتاأأأ طم مع .ط  ئارقط يني، 

االجتم عي ضأأأأأد .ط  ئاررتئيج رتلك  ئا ذن حبملة هئرية تسأأأأأتهدأ ت ريب ار اي ارا ين ئئسأأأأأ  ل ارتواصأأأأأل
 احلملة ئمتويله ، ئأسك ت صوت ئس  ط ا عالين ارقط ية، ئاردعوة أ  زجم ت ضد اركي ن ت ارقط ية؛

االمتن ع عر   ية املواطنني مر اعم ل ارتمييز ارانصأأأأأأأأأ ي ئعر توفري سأأأأأأأأأبل انتصأأأأأأأأأ أ  ه() 
م ين احمل كم ئاهلي  ت األخ ى ارت باة رإلم رات فا رة هلم جلرب ارضأأأأأأأ ر ارالح  هبم نتيجة مثل زحا األفا ل ا

 املتحدة  ارا بية
ئبن ء على ذرك، ارتمست .ط  مر احملكمة ان ت م  ا م رات ارا بية املتحدة ب خت ذ مجيع ارتدابري  - 238

  :ارالثمة رلوف ء ب رتزام هت  مبوجب االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي، ئال سيم
ئ.م ارامأأأأل بأأأأ رتأأأأدابري ارتمييزيأأأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ريأأأأة يف ارو.أأأأت ار ازر ئأرغأأأأ  هأأأأ  على ارفور،  ا() 

ذرك على سأأأبيل املث ل ال احلصأأأ ، ارتوجيه ت ارق ضأأأية حبظ  ارتا طم مع ارقط يني ئاي تشأأأ يا ت  يف مب 
 ئطنية متييزية حبكم ارق نون ائ حبكم اروا.ع جت ا ارقط يني استن ها أ  اصلهم اروطد؛

ئ.م ارامأأل على ارفور بأأ ي تأأدابري اخ ى حت ض على ارتمييز )مبأأ  يف ذرأأك احلمالت  ب() 
 ا عالمية ئهعم نش  ار س  ل ذات ارط بع ارتمييزي( ئجت مي تلك ارتدابري؛ 

اروف ء ب رتزام هت  مبوجب االتف .ية اردئرية رلقضأأأأ ء على مجيع اشأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأ ي  ج() 
املتمثلة يف ا هانة ارالنية رلتمييز ارانصأأأأ ي ضأأأأد ارقط يني، ئاتب ع سأأأأي سأأأأة هتدأ أ  ارقضأأأأ ء على ارتمييز 

 ارانص ي، ئاخت ذ تدابري رلتصدي ألشك ل ارتحيز املم قلة؛ 
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اي أج اء آخ  .د يكون متييزي  ضأأأأأأأأأأد املواطنني ارقط يني اخل ضأأأأأأأأأأاني  االمتن ع عر اخت ذ ه() 
 رواليته  ائ رسلطته ؛ 

متتيع ارقط يني جمأأأدها حبقو.هم، مبأأأ  يف ذرأأأك احل  يف ارزئاج ئاختيأأأ ر ارزئج، ئاحل  يف  ه() 
احل  يف امللكية، ح ية ار اي ئارتابري، ئاحل  يف ارصأأحة ئار ع ية ارطبية، ئاحل  يف ارتاليم ئارتدريب املهد، ئ 

ئاحل  يف ارامل، ئاحل  يف املشأأ ركة يف األنشأأطة ارثق فية، ئاحل  يف املسأأ ئاة يف املا ملة ام ين احمل كم، ئاخت ذ 
 تدابري تستهدأ ضم ن احرتاين تلك احلقوق؛ 

 أعط ء ضم ن ت ئت كيدات بادين تك ار سلوكه  غري املش ئع؛ ئ() 
هل  امل تكبة انته ك  رالتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأ ء على جرب ارضأأأأأأأأأأ ر ارك مل ارن تج عر افا  ث() 

 مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي، بسبل منه  ارتاويض 
، .دمت .ط  ايضأأأأأأ  طلب  ب  شأأأأأأ رة بتدابري حتفظية مر اجل   ية 2018حزي ان/يونيه  11ئيف  - 239

ى مجيع اشأأأأأأأأأأأأك ل ارتمييز احلقوق اريت يتمتع هب  ارقط يون ئاسأأأأأأأأأأأأ زم مبوجب االتف .ية اردئرية رلقضأأأأأأأأأأأأ ء عل
ارانص ي مر اي ض ر جديد ال ميكر جربا، ئجتنب تف .م ائ اتس ع نط ق ارنزاع يف انتظ ر صدئر احلكم 

 ارنه  ي يف ارقضية 
 ئارتمست .ط  مر احملكمة ان تشري ب رتدابري ارتحفظية ارت رية: - 240

فا ل اريت .د تلهي، بصورة على ا م رات ارا بية املتحدة ان تتو.م ئمتتنع عر مجيع األ ا() 
مب شأأأأأ ة ائ غري مب شأأأأأ ة، أ  اي شأأأأأكل مر اشأأأأأك ل ارتمييز ارانصأأأأأ ي ضأأأأأد ارقط يني ائ اركي ن ت ارت باة 
رقط ، على يد اي جه ت مر اهلي  ت ائ اروكالء ائ األشأأأأأأخ ص ائ اركي ن ت اريت مت رس ارسأأأأأألطة ارا مة 

ا م رات ارا بية املتحدة، خ صأأأأأأأأة، ان تكم ائ متتنع يف أ.ليمه ، ائ بتوجيه منه  ائ حتت م ا.بته   ئعلى 
فورا عر ارتك ب مجيع األعم ل اريت تشأأأأأأأأأأأأأأأكل انته ك  حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأ ن اريت يتمتع هب  ارقط يون مبوجب 

 االتف .ية اردئرية رلقض ء على مجيع اشك ل ارتمييز ارانص ي، مب  يف ذرك: 
ني مر ا م رات ارا بية املتحدة مج عي  ئضأأأأأأأأأأأأأأع حد رلتدابري ار امية أ  ط ه مجيع ارقط ي ‘1’ 

 ئأ  حظ  هخول أ.ليمه  استن ها أ  األصل اروطد على مجيع ارقط يني؛ 
اخت ذ مجيع ارتدابري ارالثمة رضأأأأأأأأأأأم ن عدين اسأأأأأأأأأأأتهداأ اي .ط ي )ائ اي شأأأأأأأأأأأخص ره  ‘2’ 

بقط ( بأأ عمأأ ل متييزيأأة ائ اعمأأ ل ت تكأأب بأأدافع ارك ازيأأة بنأأ ء على اعتبأأ رات  صأأأأأأأأأأأأأأألأأة
ة، ئال سأأأأأيم  أهانة خط ب ت ارك ازية ضأأأأأد ارقط يني، ئئ.م اي منشأأأأأور ينتقد عنصأأأأأ ي

.ط  ائ ي  ه  يف شأأأأأكل ك ريك توري، ئاالمتن ع عر اي شأأأأأكل مر اشأأأأأك ل ارتح يض 
 على ارتمييز ارانص ي ضد ارقط يني؛

بش ن مك فحة ج ا م  2012رسنة  5ئ.م تطبي  احك ين امل سوين بق نون احت هي ر.م  ‘3’ 
، ئاي تشأأأأ يا ت ئطنية “يارب عر تا طفه مع .ط ”الوم ت على اي شأأأأخص تقنية امل

 متييزية )حبكم ارق نون ائ حبكم اروا.ع( جت ا ارقط يني؛
اخت ذ مجيع ارتدابري ارالثمة حلم ية ح ية ارقط يني املوجوهير يف ا م رات ارا بية املتحدة  ‘4’ 

ا عالميأأأأأأة ارقط يأأأأأأة ئمنع  يف ارتابري، مبأأأأأأ  يف ذرأأأأأأك أرغأأأأأأ ء أج اءات أغالق املنأأأأأأ ب 
 ب اجمه ؛ بث
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ئ.م ئأرغ ء ارتدابري اريت يرتتب عليه ، بشأأأأأكل مب شأأأأأ  ائ غري مب شأأأأأ ، فصأأأأأل األسأأأأأ  اريت  ‘5’ 
يكون احأأد اف اهزأأ  .ط يأأ ، ئاختأأ ذ مجيع اررتتيبأأ ت ارالثمأأة رلم متأأل األسأأأأأأأأأأأأأأ  اريت   تف ي  

 املتحدة، أذا ك نوا يفضلون ذرك(؛ اعض  ه  نتيجة تطبي  تدابري متييزية )يف ا م رات ارا بية
ئ.م ئأرغ ء ارتدابري اريت يرتتب عليه ، بشأأأكل مب شأأأ  ائ غري مب شأأأ ، ح م ن ارقط يني  ‘6’ 

مر سأأأأأأأأأبل احلصأأأأأأأأأول على ار ع ية ارطبية يف ا م رات ارا بية املتحدة بسأأأأأأأأأبب انتم  هم 
  ية ارطبية؛اروطد، ئاخت ذ ك فة اررتتيب ت ارالثمة رتمكينهم مر احلصول على ار ع

ئ.م ئأرغ ء ارتدابري اريت يرتتب عليه ، بصأأأأأأأأأأأورة مب شأأأأأأأأأأأ ة ائ غري مب شأأأأأأأأأأأ ة، منع ارطلبة  ‘7’ 
ارقط يني مر ارتاليم ائ ارتدريب املهد يف ملسأأأأأسأأأأأ ت ا م رات ارا بية املتحدة، ئاخت ذ 

 ك فة اررتتيب ت ارالثمة رتمكينهم مر احلصول على ملف هتم اجل ماية؛
رتدابري اريت يرتتب عنه ، بصأأورة مب شأأ ة ائ غري مب شأأ ة، منع ارقط يني مر ئ.م ئأرغ ء ا ‘8’ 

اروصأأأأأأول أ   تلك هتم يف ا م رات ارا بية املتحدة ائ االسأأأأأأتف هة منه  ائ اسأأأأأأتخدامه  
أهارة شأألئهن ، ئاخت ذ ك فة اررتتيب ت ارالثمة رتمكينهم مر ارتصأأ أ بصأأورة صأأحيحة  ائ

را بيأأأأة املتحأأأأدة، ئارامأأأأل على جتأأأأديأأأأد مأأأأ  يلزين مر عر ط ي  اروكأأأأ رأأأأة يف ا مأأأأ رات ا
 اررتاخيص ارتج رية ئت اخيص ارامل اخل صة هبم، ئجتديد عقوه ا جي ر اريت اب موز ؛

اخت ذ مجيع اررتتيب ت ارالثمة رضم ن مس ئاة ارقط يني مع غريزم يف املا ملة ام ين احمل كم  ‘9’ 
ية املتحدة، مب  يشأأأمل االحتك ين أ  آرية ئغريز  مر اهلي  ت ارقضأأأ  ية يف ا م رات ارا ب

 متكنهم مر ارطار يف اي تدابري متييزية؛
جيب على ا م رات ارا بية املتحدة ان متتنع عر اخت ذ اي أج اء مر ش نه ان يلهي أ   ب() 

 تف .م زحا ارنزاع ائ يوسع نط .ه ائ جيال تسويته اكث  استاص ء؛ 
تحدة ان متتنع عر اخت ذ اي أج اء مر شأأأأأأأأأأأأأأأ نه ان ميس جيب على ا م رات ارا بية امل ج() 

  “حبقوق ارقط يني يف أط ر زحا ارنزاع
جلسأأأأأأأأأأأأأأأأ ت علنيأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن طلأأب ا شأأأأأأأأأأأأأأأأ رة  2018حزي ان/يونيأأه  29أ   27ئُعقأأدت مر  - 241
 حتفظية  بتدابري
حتفظية، ئعلى أق  اجلورة ارث نية مر املالحظ ت ارشأأأأأأأأأأأأفوية، اكدت .ط  طلبه  ا شأأأأأأأأأأأأ رة بتدابري  - 242

 :بينم  خلص ئكيل ا م رات ارا بية املتحدة مر ج نبه، ب سم حكومته
ب ن ا م رات ارا بية املتحدة تلتمس مر احملكمة، بن ء على األسأأأأأب ب املا ئضأأأأأة ام مه ، رفض ”

  “.ط  طلب ا ش رة بتدابري حتفظية ارحي .دمته
طلب ا شأأأأ رة بتدابري حتفظية، ئج ء ، اصأأأأدرت احملكمة ام ز  بشأأأأ ن 2018متوث/يوريه  23ئيف  - 243

 يف منطو.ه م  يلي:
 هلحا األسب ب، ” 
 فإن احملكمة،  
 ب خت ذ ارتدابري ارتحفظية ارت رية: تشري 
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 ب غلبية   نية اصوات مق بل سباة،  (1) 
 جيب على ا م رات ارا بية املتحدة ان تكفل ارقي ين مب  يلي: 
ا م راتية اريت   تف ي  اعضأأأأأأأأأ  ه  نتيجة رلتدابري اريت اختحهت   - ب متل األسأأأأأأأأأ  ارقط ية ‘1’ 

 ؛2017حزي ان/يونيه  5ا م رات ارا بية املتحدة يف 
متكني ارطلبأأة ارقط يني املتضأأأأأأأأأأأأأأأ رير بأأ رتأأدابري اريت اختأأحهتأأ  ا مأأ رات ارا بيأأة املتحأأدة يف  ‘2’ 

ملتحأأأأأدة ائ مر مر أكمأأأأأ ل تاليمهم يف ا مأأأأأ رات ارا بيأأأأأة ا 2017حزي ان/يونيأأأأأه  5
 اخ ى؛  احلصول على ملفهم املدرسي ائ اجل ماي أذا ك نوا ي غبون يف اردراسة يف ام كر

متكني ارقط يني املتضأأأأأأأأأأأأأأأ رير بأأأأأ رتأأأأأدابري اريت اختأأأأأحهتأأأأأ  ا مأأأأأ رات ارا بيأأأأأة املتحأأأأأدة يف  ‘3’ 
مر ارلجوء أ  احملأأ كم ئاهلي أأ ت ارقضأأأأأأأأأأأأأأأأ  يأأة األخ ى ارتأأ باأأة  2017حزي ان/يونيأأه  5

 دئرة؛ ار رتلك
اب از ين، ئبنونة، ئك نسأأأأأأ هئ ت ينداه،  ارقضأأأأأأ ةشأأأأأأوي؛ ئ ن  بة ار  يسيوسأأأأأأم؛ ئ ار  يساملليدئن:  

 هئهيه؛ ارق ضي اخل صئسيبوتيندي، ئرئبنسون؛ ئ
 ارق ضي اخل صتومك ، ئغ ي ، ئهب نداري، ئك ائفوره، ئغيفورغي ن، ئسالين؛ ئارقض ة املا رضون:  

 كوت؛
 ق بل ارباة، ب غلبية احد عش  صوت  م (2) 
ينبغي ركال ارط فني االمتن ع عر اي عمل .د يلهي أ  تف .م ائ توسأأأأأأأأأأأأيع نط ق ارنزاع املا ئض  

 على احملكمة ائ جاله اكث  استاص ءف على احلل 
تومك ، ئاب از ين، ئبنونة، ئك نسأأأأأأ هئ  ارقضأأأأأأ ةشأأأأأأوي؛ ئ ن  بة ار  يسيوسأأأأأأم؛ ئار  يس املليدئن:  

 هئهيه؛ارق ضي اخل ص ئهب نداري، ئرئبنسون، ئت ينداه، ئغ ي ، ئسيبوتيندي، 
   “كوتارق ضي اخل ص ك ائفوره، ئغيفورغي ن، ئسالين؛ ئ  ارقض ةاملا رضون:  

، حأأأأده ر يس احملكمأأأأة، مع م اعأأأأ ة آراء ارط فني، تأأأأ ري  2018متوث/يوريأأأأه  25ئبأأأأ م  ملرخ  - 244
اجال  يداع  2020ارث ين/ين ي  ك نون   27اجال  يداع .ط  محك هت  ئت ري   2019نيسأأأأأأأأأأأأ ن/اب يل  25

 ا م رات ارا بية املتحدة محك هت  املض هة 
 

مأأأأأأن  84طعأأأأأن فأأأأأأي اختصأأأأأاص مجلأأأأأأس منظمأأأأأة الطيأأأأأأران المأأأأأدني الأأأأأأدولي بموجأأأأأب المأأأأأأادة  - 19 
اتفاقيأأأأأة الطيأأأأأران المأأأأأدني الأأأأأدولي )اإلمأأأأأارات العربيأأأأأة المتحأأأأأدة والبحأأأأأرين ومصأأأأأر والمملكأأأأأة 

 العربية السعودية ضد قطر(
، ائهعأأت ا مأأ رات ارا بيأأة املتحأأدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  ئاململكأأة ارا بيأة 2018متوث/يوريأأه  4 يف - 245

مر اتف .ية ارطريان املدين اردئيل )اتف .ية شأأأأيك غو(، تطار  84ارسأأأأاوهية ع يضأأأأة مشأأأأرتكة، مبوجب امل هة 
اردئيل يف هعوى عر جملس منظمة ارطريان املدين  2018حزي ان/يونيه  29مبوجبه  يف ارق ار ارصأأأأأأأأ هر يف 

   2017تش ير األئل/اكتوب   30رفاته  .ط  ضد تلك اردئل األربع يف 
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، اعتمدت اردئل األعضأأأأ ء يف 2014ئ  2013ئيشأأأأ ر يف ارا يضأأأأة املشأأأأرتكة أ  انه يف ع مي  - 246
جملس ارتا ئن ردئل اخلليج ارا بية، باد سأأأأأأأأأأنوات عديدة مر األنشأأأأأأأأأأطة اردبلوم سأأأأأأأأأأية، جمموعة صأأأأأأأأأأكوك 

ت اطل  عليه  أمج ال اسأأأأأأأأأأأم اتف . ت ار ي ض، تلتزين .ط  مبوجبه  بو.م هعم ئمتويل ئأيواء اجله ت ئاتف . 
مر األشأأأأأأأأأأخ ص ائ اجلم ع ت اريت تا ض األمر اروطد رلخط ، ئال سأأأأأأأأأأيم  اجلم ع ت ا رز بية  ئذزب 

 ان/حزي   5املدعون، فضأأأأأأأأأأأأأأأال عر ذرك، أ  ان .ط  اخلت ب رتزام هت  حسأأأأأأأأأأأأأأأب اعتق هزم، ف ختحئا يف 
عدها مر ارتدابري املضأأأأأ هة ار امية أ  حضأأأأأه  على اروف ء ب رتزام هت   ئائضأأأأأحوا انه بن ء على  2017 يونيه

ذرك ف ضأأت ارقيوه على اروصأأول أ  جم هلم اجلوي اريت تشأأكل موضأأوع اردعوى اريت رفاته  .ط  ضأأدزم 
 ( “ارا يضة ارم”)يك غو مر اتف .ية ش 84ام ين جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب امل هة 

ئاشأأأأأأأأأ رت ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأ  ئاململكة ارا بية ارسأأأأأأأأأاوهية ايضأأأأأأأأأ  أ  اهن   - 247
، هفاني ابتدا يني بشأأأ ن ارا يضأأأة ارم اريت .دمته  .ط ، حيث هفات 2018آذار/م رس  19اق رت، يف 

نظ  يف ارطلب ت اروارهة فيه ، ائ كبديل عر ب ن جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل ريس ره اختصأأأأأأأأأأ ص ار
ذرأأك بأأ ن تلأأك ارطلبأأ ت غري مقبورأأة  ئذزبأأت فيمأأ  يتال  بأأدفاهأأ  االبتأأدا ي األئل أ  ان جملس املنظمأأة 

نظ  فاال يف ارنزاع، فإنه سيبت يف مس  ل ال تدخل يف اختص صه، ألنه كي يبت يف مش ئعية ارتدابري  أذا
سيتاني عليه اربت يف مس رة تنفيح .ط  الرتزام ت اس سية تقع عليه  مبوجب املض هة اريت اختحز  املدعون 

ارقأأ نون ارأأدئيل ريسأأأأأأأأأأأأأأأأت هلأأ  اي عال.أأة بأأ تفأأ .يأأة شأأأأأأأأأأأأأأأيكأأ غو ئال تأأدخأأل يف نطأأ .هأأ   ئاكأأد املأأدعون على 
اخلصأأأأوص، يف اردفع االبتدا ي ارث ين، ان .ط  ب حترتين ارشأأأأ ط املسأأأأب  ارالثين اسأأأأتيف ؤا  . مة اختصأأأأ ص 

مر اتف .ية شيك غو، أ  تسوية ارنزاع عر ط ي  ارتف ئض  84ئاملتمثل يف ارساي ائال، ئفق  رلم هة اجمللس 
 .بل تقدمي طلب هت  أ  اجمللس 

، 2018حزي ان/يونيه  29ئرفض جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل، مبوجب . ار صأأأأأأأأأأأأأأأ هر يف  - 248
 زحير اردفاني االبتدا يني  

ئاكد املدعون ان ارق ار صأأأأأأأأدر فورا باد اختت ين امل افا ت، هئن ط ح اي سأأأأأأأألال ائ مب شأأأأأأأأ ة اي  - 249
مدائالت  ئذزبوا أ  اهنم على ار غم مر تقدميهم ع ض  شفوي  يوضح أق رهتم ردفاني ابتدا يني مستقلني، 

 تضمر يف ارق ار   ب يش  جملس املنظمة يف . ارا أال ردفع ابتدا ي ئاحد  ئاض فوا ان اسب ب ار فض ب
ئ.أأدين املأأدعون قالث حجج هعمأأ  را يضأأأأأأأأأأأأأأأتهم  ائال، اعتأأدئا يف طانهم يف . ار جملس منظمأأة  - 250

مر ارواضأأأأأأأأأأأأح اهن  مايبة ئاهن  متت خ .  رلمب هئ ”ارطريان املدين اردئيل بكونه صأأأأأأأأأأأأدر على أق  أج اءات 
م  فيم  رص احلجتني ارث نية ئارث رثة، فقد ا  “األس سية مل اع ة األصول ارق نونية ئاحل  يف االستم ع أريهم

ذزبوا أ  ان جملس املنظمة ارتكب خط  ئ.  اي  ئ. نوني  ب فضأأأأأه اردفاني االبتدا يني األئل ئارث ين املتالقني 
 ب ختص صه ب رنظ  يف ارا يضة اريت .دمته  .ط   

ئاململكة ارا بية ارسأأأأأاوهية  ئبن ء على ذرك، ارتمسأأأأأت ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأأأ  - 251
 مر احملكمة ان تق ر ئتالر م  يلي:

عر جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل  2018حزي ان/يونيه  29ان ارق ار ارصأأأ هر يف  ا()” 
يبني بوضأأأأوح ان زحا اجمللس ب يتصأأأأ أ تصأأأأ أ سأأأألطة .ضأأأأ  ية ئب حيرتين بشأأأأكل جلي ضأأأأم ن ت م اع ة 

 األصول ارق نونية؛ 
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لس منظمة ارطريان املدين اردئيل ب يكر ره اختص ص ارنظ  يف اخلالأ بني .ط  ان جم ب() 
 تشأأأأأأ ير األئل/ 30املوهعة يف  “ارا يضأأأأأأة ارم”ئاملدعني يف زحا اردعوى اريت رفاته  ام مه .ط  مبوجب 

 ؛ 2017اكتوب  
 2018حزي ان/يونيه  29ان ارق ار ارصأأأ هر عر جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل يف  ج() 
  “. ار ب طل ئالي ئال اق  ره “ارا يضة ارم”بش ن 
مر اتف .ية شأأأأأأأأأأأأأيك غو، ب .رتان مع  84ئ . مة اختصأأأأأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأأأأأتظه  املدعون ب مل هة  - 252
 مر ارنظ ين األس سي رلمحكمة   37ئامل هة  36مر امل هة  1 ارفق ة
م اعأأأأ ة آراء األط اأ، تأأأأ ري  ، حأأأأده ر يس احملكمأأأأة، مع 2018متوث/يوريأأأأه  25ئبأأأأ م  ملرخ  - 253
اجال ركي توهع ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأ  ئاململكة  2018ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأمرب  27

 اجال  يداع .ط  محك هت  املض هة  2019اي ر/م يو  27ارا بية ارساوهية محك هت ، ئت ري  
 

مأأأأن المأأأأادة  2بموجأأأأب البنأأأأد طعأأأأن فأأأأي اختصأأأأاص مجلأأأأس منظمأأأأة الطيأأأأران المأأأأدني الأأأأدولي  - 20 
)اإلمأأأأأأأارات  1944الثانيأأأأأأأة مأأأأأأأن اتفأأأأأأأاق المأأأأأأأرور العأأأأأأأابر للخأأأأأأأدمات الجويأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة لعأأأأأأأام 

 العربية المتحدة والبحرين ومصر ضد قطر(
، ائهعت ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأ  ع يضأأأأأأأأة مشأأأأأأأأرتكة، 2018متوث/يوريه  4يف  - 254

ر اتف ق امل ئر ارا ب  رلخدم ت اجلوية اردئرية، تطار يف ارق ار ارصأأأأأأأ هر مر امل هة ارث نية م 2مبوجب اربند 
عر جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل يف هعوى رفاته  .ط  ضأأأأأأأأأأأأأأأأد تلك  2018حزي ان/يونيه  29يف 

   2017تش ير األئل/اكتوب   30اردئل ارثالث يف 
، اعتمدت اردئل األعضأأأأ ء يف 2014ئ  2013ئيشأأأأ ر يف ارا يضأأأأة املشأأأأرتكة أ  انه يف ع مي  - 255

جملس ارتا ئن ردئل اخلليج ارا بية، باد سأأأأأأأأأأنوات عديدة مر األنشأأأأأأأأأأطة اردبلوم سأأأأأأأأأأية، جمموعة صأأأأأأأأأأكوك 
ئاتف . ت اطل  عليه  أمج ال اسأأأأأأأأأأأم اتف . ت ار ي ض، تلتزين .ط  مبوجبه  بو.م هعم ئمتويل ئأيواء اجله ت 

لخط ، ئال سأأأأأأأأأأيم  اجلم ع ت ا رز بية  ئذزب مر األشأأأأأأأأأأخ ص ائ اجلم ع ت اريت تا ض األمر اروطد ر
 حزي ان/ 5املدعون، فضأأأأأأأأأأأأأأأال عر ذرك، أ  ان .ط  اخلت ب رتزام هت  حسأأأأأأأأأأأأأأأب اعتق هزم، ف ختحئا يف 

عدها مر ارتدابري املضأأأأأ هة ار امية أ  حضأأأأأه  على اروف ء ب رتزام هت   ئائضأأأأأحوا انه بن ء على  2017 يونيه
 هلم اجلوي اريت تشأأكل موضأأوع اردعوى اريت رفاته  .ط  ضأأدزم ذرك ف ضأأت ارقيوه على اروصأأول أ  جم

مر امل هة ارث نية مر اتف ق امل ئر ارا ب  رلخدم ت  2ام ين جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل مبوجب اربند 
 ( “ارا يضة ب ء”)اجلوية اردئرية 

 آذار/ 19 رت، يف ئاشأأأأأأأأأأأأأأأأ رت ا م رات ارا بيأة املتحأدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ  اهن  اقأ - 256
، هفاني ابتدا يني بشأأأأأأأأأأأأأ ن ارا يضأأأأأأأأأأأأأة ب ء اريت .دمته  .ط ، حيث هفات ب ن جملس منظمة 2018 م رس

ارطريان املدين اردئيل ريس ره اختصأأأأأأأأ ص ارنظ  يف ارطلب ت اروارهة فيه ، ائ ب ن تلك ارطلب ت غري مقبورة 
 ان جملس املنظمأأأة أذا نظ  فاال يف كبأأأديأأأل عر ذرأأأك  ئذزبوا فيمأأأ  يتال  بأأأدفاهم االبتأأأدا ي األئل أ 

ارنزاع، فإنه سأأأيبت يف مسأأأ  ل ال تدخل يف اختصأأأ صأأأه، ألنه ركي يبت يف مشأأأ ئعية ارتدابري املضأأأ هة اريت 
اختحز  املدعون سأأأأأأأيتاني عليه اربت يف مسأأأأأأأ رة تنفيح .ط  الرتزام ت اسأأأأأأأ سأأأأأأأية تقع عليه  مبوجب ارق نون 

ر ارا ب  رلخدم ت اجلوية اردئرية ئال تدخل يف نط .ه  ئاكدئا اردئيل ريسأأأأأأأأأأأأأأأت هل  اي عال.ة ب تف ق امل ئ 
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على اخلصأأأأأأأأأأأأوص، يف اردفع االبتدا ي ارث ين، ان .ط  ب حترتين ارشأأأأأأأأأأأأ ط املسأأأأأأأأأأأأب  ارالثين اسأأأأأأأأأأأأتيف ؤا  . مة 
مر امل هة ارث نية مر االتف ق، ئب  شأأأأأأأأأأأ رة أ   2اختصأأأأأأأأأأأ ص اجمللس ئاملتمثل يف ارسأأأأأأأأأأأاي ائال، ئفق  رلبند 

 اتف .ية شيك غو، أ  تسوية ارنزاع عر ط ي  ارتف ئض .بل تقدمي طلب هت  أ  اجمللس   مر 84 امل هة
، 2018حزي ان/يونيه  29ئرفض جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل، مبوجب . ار صأأأأأأأأأأأأأأأ هر يف  - 257

 زحير اردفاني االبتدا يني  
ن ط ح اي سأأأأأأأألال ائ مب شأأأأأأأأ ة اي ئاكد املدعون ان ارق ار صأأأأأأأأدر فورا باد اختت ين امل افا ت، هئ  - 258

مدائالت  ئذزبوا أ  اهنم على ار غم مر تقدميهم ع ض  شفوي  يوضح أق رهتم ردفاني ابتدا يني مستقلني، 
 ب يش  جملس املنظمة يف . ارا أال ردفع ابتدا ي ئاحد  ئاض فوا ان اسب ب ار فض ب تضمر يف ارق ار  

تهم  ائال، اعتأأدئا يف طانهم يف . ار جملس املنظمأأة ئ.أأدين املأأدعون قالث حجج هعمأأ  را يضأأأأأأأأأأأأأأأ - 259
مر ارواضح اهن  مايبة ئاهن  متت خ .  رلمب هئ األس سية مل اع ة األصول ”بكونه صدر على أق  أج اءات 

امأأأ  فيمأأأ  رص احلجتني ارثأأأ نيأأأة ئارثأأأ رثأأأة، فقأأأد ذزبوا أ  ان   “ارقأأأ نونيأأأة ئاحل  يف االسأأأأأأأأأأأأأأأتمأأأ ع أريهم
ب فضأأأأأأأأأأأأأأأه اردفاني االبتدا يني األئل  “ملدين اردئيل ارتكب خط  ئ.  اي  ئ. نوني منظمة ارطريان ا جملس”

 ئارث ين املتالقني ب ختص صه ب رنظ  يف ارا يضة اريت .دمته  .ط  
ئبن ء على ذرك، ارتمسأأأأأأأأأأأأأأأت ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأأأأأأأأأأأأأ  مر احملكمة ان تق ر  - 260
 م  يلي: ئتالر

عر جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل  2018حزي ان/يونيه  29يف  ان ارق ار ارصأأأ هر ا() 
يبني بوضأأأأوح ان زحا اجمللس ب يتصأأأأ أ تصأأأأ أ سأأأألطة .ضأأأأ  ية ئب حيرتين بشأأأأكل جلي ضأأأأم ن ت م اع ة 

 األصول ارق نونية؛ 
ان جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل ب يكر ره اختص ص ارنظ  يف اخلالأ بني .ط   ب() 
 تشأأأأأأأأأأ ير األئل/ 30املوهعة يف  “ارا يضأأأأأأأأأأة ب ء” زحا اردعوى اريت رفاته  ام مه .ط  مبوجب ئاملدعني يف

 ؛2017اكتوب  
 2018حزي ان/يونيه  29ان ارق ار ارصأأأ هر عر جملس منظمة ارطريان املدين اردئيل يف  ج() 
 . ار ب طل ئالي ئال اق  ره  “ارا يضة ب ء”بش ن 
مر امل هة ارث نية مر اتف ق امل ئر ارا ب   2ئ . مة اختصأأأأأأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأأأأأأتظه  املدعون ب ربند  - 261

مر امل هة  1مر اتف .ية شأأأأأأأأأأأيك غو، ئب .رتان مع ارفق ة  84رلخدم ت اجلوية اردئرية، ب  شأأأأأأأأأأأ رة أ  امل هة 
 مر ارنظ ين األس سي رلمحكمة   37ئامل هة  36
، حأأأأده ر يس احملكمأأأأة، مع م اعأأأأ ة آراء األط اأ، تأأأأ ري  2018يأأأأه متوث/يور 25ئبأأأأ م  ملرخ  - 262
اجال  يداع ا م رات ارا بية املتحدة ئاربح ير ئمصأأأ  محك هت  ئت ري   2018ك نون األئل/هيسأأأمرب  27
 اجال  يداع .ط  محك هت  املض هة   2019اي ر/م يو  27
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االقتصأأأأأأأادية والحقأأأأأأوق القنصأأأأأألية لعأأأأأأأام انتهاكأأأأأأات مزعومأأأأأأة لمعاهأأأأأأأدة الصأأأأأأداقة والعالقأأأأأأات  - 21 
 )جمهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( 1955
، ائهعت مجهورية أي ان ا سأأأأأأأأأأأأأأالمية ع يضأأأأأأأأأأأأأأة ت فع هب  هعوى ضأأأأأأأأأأأأأأد 2018متوث/يوريه  16يف  - 263

تصأأأأأأأ هية ئاحلقوق اروالي ت املتحدة تتال  بنزاع بشأأأأأأأ ن انته ك ت مزعومة ملا زدة ارصأأأأأأأدا.ة ئاراال. ت اال.
ئهخلت حيز ارنف ذ يف  1955آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  15ارقنصأأأأأأأأأأأأأأألية اريت اب مت بني اردئرتني يف طه ان يف 

 “( 1955ما زدة ع ين ”) 1957حزي ان/يونيه  16
ئاشأأأأأأ رت مجهورية أي ان ا سأأأأأأالمية ان ع يضأأأأأأته  تتال  ب رق ار ارحي اختحته اروالي ت املتحدة يف  - 264
 أ ارامل بشأأأأأأأأأأأأأكل ك مل مبجموعة مر اجلزاءات ئارتدابري ارتقييدية املوجهة ب سأأأأأأأأأأأأأت ن 2018اي ر/م يو  8

ضدز ، بشكل مب ش  ائ غري مب ش ، ئضد ارش ك ت ارت باة هل ، بل ئضد رع ي ز ، ئا يا ث بتطبي  تلك 
اجلزاءات ئارتدابري، علم  ان سأأأأأأأأأأأأأأألط ت اروالي ت املتحدة ك نت .د . رت .بل ذرك رفاه  يف أط ر خطة 

بني مجهورية  2015متوث/يوريه  14رشأأأ ملة املشأأأرتكة )اتف ق بشأأأ ن ارربن مج ارنوئي ا ي اين اب ين يف ارامل ا
 أي ان ا سالمية ئاردئل اخلمسة اردا مة اراضوية يف جملس األمر ئامل ني  ئاالحت ه األئرئيب(  

اجلزاءات األخ ى، ئ  “اي ر/م يو 8جزاءات ”ئهفع املدعي ب ن اروالي ت املتحدة، بإعالهن  عر  - 265
  “1955انتهكت، ئال تزال تنتهك، احك م  متادهة مر ما زدة ع ين ”

 ئبن ء على ذرك، ارتمست مجهورية أي ان ا سالمية مر احملكمة ان تق ر ئتالر م  يلي: - 266
اي ر/م يو ئاجلزاءات األخ ى  8ان اروالي ت املتحدة األم يكية، بإعالهن  عر جزاءات  ا()” 
 ارا يضأأأأأأأأأة ئاملوجهة ضأأأأأأأأأد أي ان ئا ي انيني ئارشأأأأأأأأأ ك ت ا ي انية، اخلت ب الرتزام ت اريت تقع على املبينة يف

( 2( ئارت سأأأأأأأأأأأأأأأاة )2( ئارث منة )1( ئارث منة )1( ئارسأأأأأأأأأأأأأأأ باة )1ع تقه  جت ا أي ان تطبيق  رلمواه ار اباة )
 ؛ 1955( مر ما زدة ع ين 1ئارا ش ة )
م يكية ان تضأأأأأأأأأأأع حدا هئن ت خري، ب روسأأأأأأأأأأأ  ل اريت انه جيب على اروالي ت املتحدة األ )ب( 

 اي ر/م يو؛  8ختت رز ، جلزاءات 
انأأأأه جيأأأأب على ارواليأأأأ ت املتحأأأأدة األم يكيأأأأة ان تكم على ارفور هتأأأأديأأأأدزأأأأ  بف ض  )ج( 

 اجلزاءات األخ ى املالر عنه  ئاملبينة يف ارا يضة؛ 
المتن ع عر ا .داين على اي انه جيب على اروالي ت املتحدة األم يكية ان حت ص على ا )ه( 

فال رلتح يل على ارق ار ارحي سأأتصأأدرا احملكمة يف زحا ارقضأأية، ئان تقدين ضأأم ن  بادين تك ار انته ك هت  
 ؛ 1955ملا زدة على 

انأأه جيأأب على ارواليأأ ت املتحأأدة األم يكيأأة ان تأأدفع  ي ان، بسأأأأأأأأأأأأأأأبأأب عأأدين االمتثأأ ل  )ه( 
ك مال حتده احملكمة .درا يف م حلة الحقة مر أج اءات اردعوى  الرتزام هت  ارق نونية اردئرية، تاويضأأأأأأأأأأأأأأأ   

ئاحتفظت أي ان حبقه  يف ان تقدين أ  احملكمة، يف ارو.ت املن سأأأب، تقدي ا ه.يق  ملبلق ارتاويض املسأأأتح  
  “على اروالي ت املتحدة األم يكية

هية ئاراشأأأأأ ير مر ما زدة مر امل هة احل  2ئ . مة اختصأأأأأ ص احملكمة، اسأأأأأتظه  املدعي ب رفق ة  - 267
  1955ع ين 
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، .دمت مجهورية أي ان ا سأأالمية ايضأأ  طلب  رإلشأأ رة بتدابري حتفظية، 2018متوث/يوريه  17ئيف  - 268
 ، ريثم  تصدر احملكمة حكمه  يف جوز  ارقضية  1955بغ ض حف  حقو.ه  مبوجب ما زدة ع ين 

املتحدة .د بدات ب رفال يف تطبي  باض عن صأ   ئاف هت مجهورية أي ان ا سأأالمية ب ن اروالي ت - 269
يوم  ابتداء مر  180ئ  90ئاعلنت ان جزاءات اخ ى ستنفح يف اجل ميتد بني  “اي ر/م يو 8جزاءات ”
خط  حقيقي ئئشأأأأأأأأأأيك ب ن ميس ”  ئهفع املدعي ب نه، يف ظل زحا ارظ ئأ، زن ك 2018اي ر/م يو  8

 ل ان تصدر احملكمة . ارز  ارنه  ي حقو.ه  موضوع ارنزاع .ب “ض ر ال ميكر جربا
ئبنأأأ ء على ذرأأأك، ارتمسأأأأأأأأأأأأأأأأأت مجهوريأأأة أي ان ا سأأأأأأأأأأأأأأأالميأأأة مر احملكمأأأة ان تشأأأأأأأأأأأأأأأري بأأأ رتأأأدابري  - 270

 ارت رية: ارتحفظية
جيب على اروالي ت املتحدة األم يكية ان تامل فورا، جبميع اروسأأأأأأأ  ل املت حة هل ، على  ا()” 

و ئا يا ث بتطبيقه ، مب  يف ذرك اجلزاءات املف ئضأأأأأأأة خ رج اي ر/م ي 8ضأأأأأأأم ن ئ.م تطبي  مجيع جزاءات 
احلدئه ا .ليمية، ئاالمتن ع عر ف ض اجلزاءات ئارتدابري األخ ى املالر عنه  ائ ارتهديد بف ضأأأأأأأأأأأه ، م  مر 

 ش نه ان يلهي أ  تف .م ارنزاع املا ئض على احملكمة ائ توسيع نط .ه؛
فورا ب رتنفيح ارك مل رلما مالت اريت سأأأأأأأأأأأأأأب   جيب على اروالي ت املتحدة ان تسأأأأأأأأأأأأأأمح ب() 

أب امه ، بصأأأأأفة ع مة ائ خ صأأأأأة، ئال سأأأأأيم  ألغ اض بيع ائ اسأأأأأت ج ر ط   ات نقل ار ك ب ائ .طع ارغي ر 
 ئاملادات األخ ى اخل صة ب رط   ات؛ 

جيب على اروالي ت املتحدة األم يكية ان تبلق احملكمة، يف غضأأأأأأأأأأأأأأأون قالقة اشأأأأأأأأأأأأأأأه ،  ج() 
 يت اختحهت  رتنفيح ارفق تني )ا( ئ )ب(؛ ب رتدابري ار
جيأأأب على ارواليأأأ ت املتحأأأدة األم يكيأأأة ان متنح مواطد ئشأأأأأأأأأأأأأأأ كأأأ ت أي ان ئارواليأأأ ت  ه() 

املتحدة ئاألج نب منهم ضأأأأأأأأأأم نة ب متث هل  رق ار احملكمة، ئب المتن ع عر اي أعالن ائ فال مر شأأأأأأأأأأ نه ان 
يف اخل رج عر مب ش ة األنشطة ارتج رية ائ مواصلة مب ش هت   يثد األف اه ئاركي ن ت يف اروالي ت املتحدة ائ

 مع أي ان ئمع ا ي انيني ئمع ارش ك ت ا ي انية؛ 
جيأأب على ارواليأأ ت املتحأأدة ان متتنع عر اختأأ ذ اي أج اء آخ  مر شأأأأأأأأأأأأأأأأ نأأه ان ميس  ه() 

فيم  يتال  ب ي . ار .د   ي ان ئا ي انيني ئارش ك ت ا ي انية 1955ب حلقوق املخورة مبوجب ما زدة ع ين 
  “تتخحا زحا احملكمة يف موضوع ارقضية

ئسأأأتاقد احملكمة جلسأأأ ت علنية بشأأأ ن طلب ا شأأأ رة بتدابري حتفظية ارحي .دمته مجهورية أي ان  - 271
  2018آب/اغسطس  30أ   27ا سالمية مر 

 
 إجراءات اإلفتاء قيد النظر خالل المفترة المشمولة باالستعراض - باء 

 )طلب فتوى( 1965اآلثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في عام   
، ارأأحي تشأأأأأأأأأأأأأأأري فيأأه أ  71/292، اختأأحت اجلمايأأة اراأأ مأأة ارق ار 2017حزي ان/يونيأه  22يف  - 272
 ر احملكمة أصدار فتوى بش ن ارسلارني ارت ريني:مر ارنظ ين األس سي رلمحكمة، ئتلتمس فيه م 65 امل هة

زل اكتملت عملية أهن ء اسأتام ر موريشأيوس بصأورة . نونية عندم  ُمنحت موريشأيوس ” ا() 
، باد فصأأأأأأأأأأأأل ارخبيل شأأأأأأأأأأأأ غوس عر موريشأأأأأأأأأأأأيوس ئمع م اع ة ارق نون اردئيل، 1968االسأأأأأأأأأأأأتقالل يف ع ين 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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 كأأأأأ نون األئل/  14( امللرخ 15-)ه 1514اراأأأأأ مأأأأأة ذرأأأأأك االرتزامأأأأأ ت اروارهة يف . ارات اجلمايأأأأأة  يف مبأأأأأ 
( امللرخ 21-)ه 2232ئ  1965ك نون األئل/هيسأأأأأأمرب   16( امللرخ 20-)ه 2066ئ  1960 هيسأأأأأأمرب

 ؛“؟1967ك نون األئل/هيسمرب   19( امللرخ 22-)ه 2357ئ  1966ك نون األئل/هيسمرب   20
ت اروارهة يف ارق ارات املحكورة م  زي، مبوجب ارقأ نون اردئيل، مب  يف ذرك االرتزام ” )ب( 

ي رندا ارشأأأأأأأم رية يف أهارة ارخبيل ااعالا، ارتبا ت املرتتبة على اسأأأأأأأتم ار اململكة املتحدة رربيط ني  اراظمى ئ 
شأأأأأأأأأأأأأأأ غوس، مب  يف ذرك م  يتال  باجز موريشأأأأأأأأأأأأأأأيوس عر تنفيح ب ن مج  ع هة توطني رع ي ز  يف ارخبيل 

 “ ؟ش غوس، ئال سيم  ذئئ األصل ارش غوسي
، اح ل األمني ارا ين رألمم املتحدة طلب ارفتوى 2017حزي ان/يونيه  23ئيف رسأأأأأأأأأأأأأأأ رة ملرخة  - 273
 احملكمة  أ 

، . ين ر يس .لم احملكمة باد ذرك بإبالي طلب 2017حزي ان/يونيه  28ئيف رسأأأأأأأأأأأأأأأ  ل ملرخة  - 274
 66 مأر املأأأأأأأأ هة 1 ارأفأتأوى أ  مجأيأع ارأأأأأأأأدئل ارأيت حيأ  هلأأأأأأأأ  املأثأول امأأأأأأأأ ين احملأكأمأأأأأأأأة، عأمأال بأأأأأأأأ رأفأقأ ة

 األس سي  ارنظ ين مر
انه جيوث رألمم املتحدة ئاردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأأ ء ”، . رت احملكمة 2017متوث/يوريه  14ئب م  ملرخ  - 275

فيه ، اريت ي جح اهن  تسأأأأأأتطيع تقدمي مالوم ت يف املوضأأأأأأوع احمل ل أ  احملكمة  صأأأأأأدار فتوى بشأأأأأأ نه، ان 
 2018كأأ نون ارثأأ ين/ينأأ ي    30ئحأأدهت احملكمأأة تأأ ري  “  تقوين بأأحرأأك خالل اآلجأأ ل احملأأدهة يف األم 

مر ارنظ ين األس سي،  66مر امل هة  2اجال رتقدمي بي ن ت كت بية بش ن املوضوع أ  احملكمة، ئفق  رلفق ة 
اجال جيوث خالره رلدئل ئاملنظم ت اريت .دمت بي ن ت كت بية ان تقدين  2018نيسأأأأأأأأأ ن/اب يل  16ئت ري  

 مر ارنظ ين األس سي  66مر امل هة  4ى اربي ن ت اركت بية األخ ى، ئفق  رلفق ة تاليق ت كت بية عل
انأأه جيوث رالحتأأ ه األف يقي ارأأحي ”، . رت احملكمأأة 2018كأأ نون ارثأأ ين/ينأأ ي    17ئبأأ م  ملرخ  - 276

ي جح انه يسأأأأأتطيع تقدمي مالوم ت يف املوضأأأأأوع احمل ل أ  احملكمة  صأأأأأدار فتوى بشأأأأأ نه، ان يقوين بحرك 
اجأأل تقأأدمي مجيع  2018آذار/مأأ رس  1ئمأأدهت ايضأأأأأأأأأأأأأأأأ  حىت “  خالل اآلجأأ ل اريت حتأأدهزأأ  احملكمأأة

، اجل .ي ين اردئل ائ املنظم ت اريت 2018اي ر/م يو  15اربي ن ت اركت بية أريه  بشأأأأأأ ن املوضأأأأأأوع، ئحىت 
م  رها على .دمت بي ن ت كت بية بتقدمي تاليق ت كت بية عر اربي ن ت اركت بية األخ ى  ئصأأأأأأأأأأأأأأأدر زحا األ

طلب فيه  املسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأ ر ارق نوين رالحت ه األف يقي ان يلذن  2018ك نون ارث ين/ين ي    10رسأأأأأأأأأأأ رة ملرخة 
رالحت ه بتقدمي مالوم ت، كت بية ئشأأأفوية، عر املوضأأأوع احمل ل أ  احملكمة  صأأأدار فتوى بشأأأ نه، ئان مينح 

 اجال أض في  مدته شه  ئاحد رتقدمي بي نه اركت يب 
 غضأأأأأأأأون األجل ارحي مدهته احملكمة، .دين بي ن ت كت بية، م تبة حسأأأأأأأأب ت ري  ئرئهز ، كل ئيف - 277

مر بليز، ئامل ني ، ئ.ربص، ئريختنشأأت ير، ئزورندا، ئاململكة املتحدة، ئصأأ بي ، ئف نسأأ ، ئأسأأ ا يل، ئاالحت ه 
ورية كوري ، ئمدغشأأق ، ار ئسأأي، ئاروالي ت املتحدة، ئسأأيشأأيل، ئاسأأرتاري ، ئاهلند، ئشأأيلي، ئاررباثيل، ئمجه

ئارصأأأني، ئجيبوو، ئموريشأأأيوس، ئنيك راغوا، ئاالحت ه األف يقي، ئغواتيم ال، ئاألرجنتني، ئريسأأأوتو، ئكوب ، 
 ئفييت ن ين، ئجنوب اف يقي ، ئجزر م رش ل، ئن ميبي   

مته ، . رت احملكمة ان ت ذن رلنيج  بإيداع اربي ن اركت يب ارحي .د2018آذار/م رس  14ئيف  - 278
 ، باد انقض ء األجل احملده 2018آذار/م رس  6يف 
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ئيف غضأأأأون األجل ارحي مدهته احملكمة، .دين تاليق ت كت بية، م تبة حسأأأأب ت ري  ئرئهز ، كل  - 279
مر االحت ه األف يقي، ئص بي ، ئنيك راغوا، ئاململكة املتحدة، ئموريشيوس، ئسيشيل، ئغواتيم ال، ئ.ربص، 

 ت املتحدة، ئاألرجنتني ئجزر م رش ل، ئاروالي 
، ارتمسأأأأأأت احملكمة مر األمم املتحدة ئاردئل 2018آذار/م رس  26ئبواسأأأأأأطة رسأأأأأأ  ل ملرخة  - 280

مب  أذا ك نت تاتزين  2018حزي ان/يونيه  15األعضأأأأأأأ ء فيه  ئاالحت ه األف يقي ان تبلغه  يف موعد ا.صأأأأأأأ ا 
 املش ركة يف ا ج اءات ارشفوية  

اآلق ر ارق نونية رفصل ارخبيل ش غوس عر موريشيوس يف لس ت علنية بش ن ئستاقد احملكمة ج - 281
  ئاعلر اقن ن ئعشأأأأأ ئن هئرة، أضأأأأأ فة 2018ايلول/سأأأأأبتمرب  6ئ  3فيم  بني  )طلب فتوى( 1965ع ين 

أ  االحت ه األف يقي، يف غضأأأأأأأأأأأون األجل ارحي حدهته احملكمة هلحا ارغ ض، عر املشأأأأأأأأأأأ ركة يف ا ج اءات 
اردئل زي كم  يلي ب ررتتيب األجبدي: األرجنتني، ئاسأأرتاري ، ئأسأأ ا يل، ئامل ني ، ئاررباثيل،  ارشأأفوية  ئزحا

ئبليز، ئبوتسوان ، ئت يلند، ئجزر م رش ل، ئجنوب اف يقي ، ئثامبي ، ئص بي ، ئغواتيم ال، ئف نواتو، ئ.ربص، 
 ئاروالي ت املتحدة   ئكيني ، ئاململكة املتحدة، ئموريشيوس، ئنيجريي ، ئنيك راغوا، ئاهلند،
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 الفصل السادس
 الزيارات إلى المحكمة وأنشطة أخرى  
 الزيارات  

 خالل ارفرتة .يد االستا اض، رحبت احملكمة يف مق ز  باده كبري مر ارشخصي ت امل مو.ة  - 282
، . ين األمني ارا ين بزي رة أ  احملكمة  ئك ن م فق  بوكيل 2017ك نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   22ئيف  - 283

األمني ارا ين رلشأأأأألئن ارق نونية ئاملسأأأأأتشأأأأأ ر ارق نوين  ئاج ي  حم هق ت مع ار  يس ئن  ب ار  يس ئر يس .لم 
رية، ئهئر احملكمة ئانشطته ، احملكمة بش ن عده مر املواضيع، ئال سيم  األ ية اريت تكتسيه  ارادارة اردئ 

ئارقض ي  املا ئضة عليه ، ئارقض ي  األخ ى ذات االزتم ين املشرتك  ئيف هن ية االجتم ع، ئ.ع األمني ارا ين 
 كت ب ثئار احملكمة  

، مدي  أهارة 2017ايلول/سأأأبتمرب  15ئاسأأأتقبل ايضأأأ  عده مر كب ر ارشأأأخصأأأي ت يف احملكمة:  - 284
، ئثي  2017تشأأ ير األئل/اكتوب   5ة ارالي  رلصأأني، ارسأأيد شأأو جي نشأأني؛ ئ ارشأألئن ارسأأي سأأية ب حملكم

، ر يس حمكمة 2017تشأأأأ ير ارث ين/نوفمرب  14ارادل يف اركويت، ارسأأأأيد ف   عبد اي علي ارا ثب؛ ئ 
نيسأأأأأأأ ن/اب يل  19االحت ه اال.تصأأأأأأأ هي رلمنطقة األئرئبية اآلسأأأأأأأيوية، ارسأأأأأأأيد اركسأأأأأأأندر فيدئرتسأأأأأأأوأ؛ ئ 

دعي ارا ين رسأأأألوف كي ، ارسأأأأيد ج رئمري تسأأأأيزن ر، ئاملدعي ارا ين رتشأأأأيكي ، ارسأأأأيد ب فيل ثمي ن؛ ، امل2018
، ر يس حمكمة ارادل ارت باة رلجم عة اال.تصأأأأأأأأأأأأأأأ هية ردئل غ ب اف يقي ، ارسأأأأأأأأأأأأأأأيد 2018اي ر/م يو  9 ئ

يد سأأيلف ن ، ر يس احملكمة األف يقية حلقوق ا نسأأ ن ئارشأأاوب، ارسأأ2018اي ر/م يو  30جريئين ت ائري؛ 
 ، ئثي  ارشلئن اخل رجية ربورندا، ارسيد ي تشيك تش بوتوفيت  2018حزي ان/يونيه  26ائري؛ 

 
 أنشطة أخرى  

استقبل ايض  ر يس احملكمة ئاعض ؤز  اآلخ ئن ئر يس .لم احملكمة ئمسلئرون عتلفون فيه عدها  - 285
خالل زأأحا ارزيأأ رات ع ئض عر هئر  كبريا مر اجلأأ مايني ئاربأأ حثني ئاحلقو.يني ئارصأأأأأأأأأأأأأأأحفيني  ئ.أأدمأأت

احملكمة ئسأأأأأأأأأري عمله   ئعالئة على ذرك، ارقى ر يس احملكمة ئاعضأأأأأأأأأ ؤز  ئر يس ارقلم حم ضأأأأأأأأأ ات اقن ء 
 ثي رهتم ربلدان عتلفة بدعوة مر حكوم هت  ئملسس هت  ارق نونية ئاجل ماية ئغريز   

، اسأأتقبلت 2017ايلول/سأأبتمرب  24ارحي صأأ هأ يوين األحد “ يوين الز ي اردئيل”ئيف أط ر  - 286
احملكمة اراديد مر ارزئار  ئك نت تلك امل ة ارا شأأأأأ ة اريت تشأأأأأ رك احملكمة فيه  يف زحا املن سأأأأأبة اريت تنظم 
ب الشأأأرتاك مع بلدية الز ي ئت مي أ  تا يم ع مة اجلمهور ب ملنظم ت اردئرية اريت يوجد مق ز  يف املدينة 

 ا عالين ش يط  عر احملكمة، ئ.دمت ع ئض ، ئاج بت على اس لة ارزئار   ئاملنطقة اجمل ئرة  ئع ضت أهارة
، نظمت احملكمة من سأأأأبة رإلع اب عر تقدي ز  ملتحم حم .ة اريهوه 2018شأأأأب ط/فرباي   1ئيف  - 287

ارتحك ري ب روالي ت املتحدة ئم كز حم .ة اريهوه ارتحك ري )ف نسأأأأأأأأأأأأأأأ ( على مسأأأأأأأأأأأأأأأ  تهم  يف اعم ل ر.منة 
ارسأأأأأأأأأماية اربصأأأأأأأأأ ية حمل كم ت نورمربي  ئخالل زحا املن سأأأأأأأأأبة، اكد ار  يس اب از ين ئمتكلمون احملفوظ ت 

آخ ئن على ا ية مش ئع ار .منة زحا رصون حمفوظ ت حمكمة نورمربي بشكل ها م ئأب اث .يمته ، ئائضح 
ر صون تلك ان احملكمة ميكنه ، بفضل اردعم ارقيم املقدين مر امللسستني، ان تواصل حتمل مسلئريته  ع

 احملفوظ ت ئتيسري اطالع اجلمهور عليه   
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، شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ركأأأأأأت احملكمأأأأأأة يف تنظيم األسأأأأأأأأأأأأأأأبوع ارثأأأأأأ مر 2018ئيف ايأأأأأأ ر/مأأأأأأ يو ئحزي ان/يونيأأأأأأه  - 288
األم يكي  -األم يكي رلق نون اردئيل، ب رتا ئن مع احملكمة اجلن  ية اردئرية، ئاملاهد ا يبريي  - ا يبريي

تضأ فت احملكمة على اخلصأوص حفل االفتت ح يف . عة ارادل اركربى يف الز ي، ئملسأسأ ت اخ ى  ئاسأ
 اي ر/م يو، ئارقى ر يس .لم احملكمة هبحا املن سبة كلمة افتت حية ب  سب نية  30يف .ص  ارسالين يف 
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 الفصل السابع
 منشورات المحكمة وتعريف الجمهور بالمحكمة  
 المنشورات  

حكوم ت مجيع اردئل اريت حي  هل  املثول ام مه ، ئعلى املنظم ت توثع منشأأأأأأورات احملكمة على  - 289
اردئرية ئاملكتب ت ارق نونية اركربى يف ارا ب  ئتوثع .  مة جم نية هبحا املنشأأأأورات تصأأأأدر ب رلغتني ارف نسأأأأية 
ئا نكليزية  ئُنشأأ ت نسأأخة منقحة ئمسأأتكملة رلق  مة، ئزي مت حة على املو.ع ارشأأبكي رلمحكمة حتت 

 “ Publications”وان اران
تق ري  ئتت رم منشأأأأأأورات احملكمة مر عدة جمموع ت  ئتصأأأأأأدر اجملموعت ن ارت ريت ن سأأأأأأنوي : )ا(  - 290

( )تنشأأأأأأأأأأأ  يف Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders) األحك ين ئارفت ئى ئاألئام 
  (Yearbookاحلورية )ك اس ت مستقلة ئيف جملد ئاحد(؛ )ب( 

اقنأ ء أعأداه زأحا ارتق ي   ئاعيد  2017تقأ ري  األحكأ ين ئارفتأ ئى ئاألئام  راأ ين ئصأأأأأأأأأأأأأأأأدر جملأد  - 291
، ئصأأأأأأدرت رلم ة األئ  يف نسأأأأأأخة قن  ية ارلغة  2014-2013بشأأأأأأكل ك مل يف ارفرتة  احلوريةتصأأأأأأميم 

احلورية عر ارفرتة اقن ء أعداه زحا ارتق ي ، ئسأأأأأأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأأأأأأدر  2017-2016احلورية عر ارفرتة ئصأأأأأأأأأأأأأأأدرت 
  2018خالل ارنصم ارث ين مر ع ين  2017-2018
ئتنشأأ  احملكمة ايضأأ  نسأأخ  مطبوعة مزهئجة ارلغة ملسأأتندات أ. مة اردع ئى يف .ضأأ ي  املن ثع ت  - 292

املا ئضأأأأأأأأأأأأأأأة عليه  )ع ا ض أ. مة اردع ئى ئاالتف . ت اخل صأأأأأأأأأأأأأأأة(، ئع ا ض ا ذن ب رتدخل، ئأعالن ت 
ة، ئطلب ت ا فت ء اريت تتلق ز   ئخالل ارفرتة املشأأأأأأمورة ب رتق ي ، ارتدخل، ئطلب ت ا شأأأأأأ رة بتدابري حتفظي

(، ئنشأأأأأأأأ ت ع ا ض أ. مة اردع ئى 4ع ضأأأأأأأأت على احملكمة مخس .ضأأأأأأأأ ي  من ثع ت جديدة )انظ  ارفق ة 
 املقدمة بش هن  

فع ئتنش  امل افا ت ئغريز  مر اروق    املقدمة أ  احملكمة يف .ضية مر ارقض ي  باد مستندات ر  - 293
(  Pleadings, Oral Arguments, Documents) املحك ات ئامل افا ت ارشفوية ئاروق   اردعوى يف جمموعة 

ئتتيح جملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدات زحا اجملموعة، اريت تشمل ارنصوص ارك ملة رلم افا ت اخلطية، مب  يف ذرك م فق هت ، 
اأ على احلجج اريت تقدمه  ئاحمل ضأأأأ  احل فية رلجلسأأأأ ت ارالنية، ارف صأأأأة رلمم رسأأأأني رالطالع بشأأأأكل ئ 

 األط اأ  ئ.د نش  مخسة ئعش ئن جملدا مر زحا اجملموعة يف ارفرتة املشمورة هبحا ارتق ي  
 Acts and Documents concerningاملتالقة بتنظيم احملكمة ) ارنصأأوص ئاروق   ئضأأمر سأألسأألة  - 294

the Organization of the Court حتكم تنظيمه  ئسأأأأأري اعم هل  ئ  رسأأأأأ هت  (، تنشأأأأأ  احملكمة ارصأأأأأكوك اريت
اريت تشمل ارتوجيه ت ا ج ا ية  6احدث طباة هل ، زي ارطباة ر.م  2007ارقض  ية  ئ.د صدرت يف ع ين 

اريت اعتمدهت  احملكمة  ئتتواف  طباة مسأأأأأأتنسأأأأأأخة مسأأأأأأتقلة رال حة احملكمة ب رف نسأأأأأأية ئا نكليزية، بصأأأأأأيغته  
  ئميكر ايضأأأأأأأ  االطالع على زحا اروق    على املو.ع ارشأأأأأأأبكي 2000 ك نون األئل/هيسأأأأأأأمرب  5املادرة يف 

ئميكر االطالع ايضأأأأأأأأأأأأأأأأ  على ت مجأأ ت غري ر يأأة رال حأأة “  Basic Documents”رلمحكمأأة حتأأت عنوان 
 احملكمة ب رلغ ت ار  ية األخ ى ملنظمة األمم املتحدة يف املو.ع ارشبكي رلمحكمة 

 ملخص ت رق اراهت  ئتصدر احملكمة نش ات صحفية ئ  - 295
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احملكمة اردا مة رلادارة ”كت ب خ ص مصأأأأأأأأأأأأور يف طباة ف خ ة بانوان   2012ئصأأأأأأأأأأأأدر يف ع ين  - 296
(  ئ.د اصأأأأأأأأدر .لم احملكمة زحا املنشأأأأأأأأور The Permanent Court of International Justice“ )اردئرية

رتسأأأاني  نشأأأ ء سأأألفه   ئيضأأأ أ أ  ب رلغ ت ارف نسأأأية ئا نكليزية ئا سأأأب نية احتف ال ب رحك ى ارسأأأنوية ا
  ئمبن سأأأأبة ارحك ى 2006(، ارحي نشأأأأ  يف ع ين Beau Livre“ )اركت ب املصأأأأور حملكمة ارادل اردئرية”

 ارسنوية ارسباني رلمحكمة، نش ت ايض  طباة جديدة مستكملة هلحا اركت ب  
ة ئتنظيمه  ئاختصأأأ صأأه  ئتنشأأأ  احملكمة ايضأأأ  هريال يهدأ أ  تيسأأأري فهم افضأأأل رت ري  احملكم - 297

ب رلغتني  2014ئأج اءاهت  ئاجته هز  ارقضأأأأأأأأأأأ  ي  ئُنشأأأأأأأأأأأ ت ارطباة ارسأأأأأأأأأأأ هسأأأأأأأأأأأة مر زحا اردريل يف ع ين 
 رلمحكمة  ار  يتني
ئتصأأأدر احملكمة ايضأأأ  كتيب  رلمالوم ت ارا مة يف شأأأكل اسأأأ لة ئاجوبة  ئخالل ارفرتة املشأأأمورة  - 298

ب رك مل مر زحا اركتيب ب رلغتني ار  يتني رلمحكمة  ئمتكر ب رتق ي ، اصأأأأأأأأأأأدر .لم احملكمة طباة منقحة 
 طب عة اركتيب هاخلي  مر تغيري مضمونه حسب احل جة ئأصدارا ب سا ر منخفضة ب ركمي ت ارالثمة 

 years of the 70) “ع م  70احملكمة يف صأأور على مدى ”ئصأأدر ايضأأ  كتيب مصأأور مانون  - 299

Court in pictures )ارسنوية ارسباني  نش ء احملكمة   أحي ء رلحك ى 
ئخالل ارفرتة املشأأأأأأأمورة ب رتق ي ، اتيحت ارنشأأأأأأأ ة ا عالمية عر احملكمة ب رلغ ت ار  ية ارسأأأأأأأت  - 300

رألمم املتحدة ئب رلغة اهلورندية  ئشأأأأأأأأأأهدت زحا ارفرتة ايضأأأأأأأأأأ  بدء أصأأأأأأأأأأدار صأأأأأأأأأأح  م مالوم ت موجهة 
 رلصحفيني بش ن ارقض ي  املا ئضة على احملكمة  

ئاخريا، يتا ئن .لم احملكمة مع األم نة ارا مة بتزئيدز  مبلخصأأأ ت . ارات احملكمة، اريت يصأأأدرز   - 301
ب رلغتني ارف نسأأأأأأأأأأأأأأية ئا نكليزية، مر اجل ت مجته  ئنشأأأأأأأأأأأأأأ ز  جبميع ارلغ ت ار  ية األخ ى رألمم املتحدة  

عر حمكمة ارادل اردئرية بكل رغة  ةملوجز األحك ين ئارفت ئى ئاألئام  ارصأأأأأأ هر ئيلهي نشأأأأأأ  األم نة ارا مة 
مر زأحا ارلغأ ت ئظيفأة تاليميأة حيويأة يف كأل احنأ ء اراأ ب، ئيوف  رلجمهور ارا يض ف صأأأأأأأأأأأأأأأأ  اكرب بكثري 

 رالطالع على ازم مض مني احك ين احملكمة املت حة ب رلغتني ارف نسية ئا نكليزية فقط 
 

 الفيلم الخاص بالمحكمة  
وية ارسأأأأأأباني  نشأأأأأأ ء احملكمة، . ين .لم احملكمة بتحديث ارفيلم اخل ص رالحتف ل ب رحك ى ارسأأأأأأن - 302

ب حملكمة  ئزحا ارفيلم مت ح جم ن  )ال ُيسأأأأتخدين رتحقي  ار بح( ب رلغ ت ار  ية ارسأأأأت رألمم املتحدة على 
 شأأأأبكة ا نرتنت، ئعلى املو.ع ارشأأأأبكي اجلديد رلمحكمة، ئكحرك على .ن ة األمم املتحدة ارتلفزيونية عرب

 ا نرتنت  ئزو مت ح ايض  ب راديد مر ارلغ ت األخ ى على .ن ة احملكمة يف مو.ع يوتيوب 
 

 الموارد والخدمات اإللكترونية  
(، A/72/4)انظ   2017منأأأأح أطالق املو.ع ارشأأأأأأأأأأأأأأأبكي اجلأأأأديأأأأد رلمحكمأأأأة يف حزي ان/يونيأأأأه  - 303

 ين رياكس ارتشأأأأأأأأكيلة اجلديدة رلمحكمة، ئاملسأأأأأأأأتجدات ارقضأأأأأأأأ  ية ارط ر ة على ارقضأأأأأأأأ ي  حتديثه ب نتظ  
املا ئضأأأة عليه ، ئمواعيد اجللسأأأ ت ارالنية، ئاملواره املت حة رلجمهور، مثل املنشأأأورات  ئيقوين يف املتوسأأأط 

 (  4 000مستخدين بزي رة املو.ع يومي  )ك ن عده ارزي رات اريومية رلمو.ع ارقدمي يف حدئه  16 000

https://undocs.org/ar/A/72/4
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ئتواصأأأأأأأأأأل احملكمة تقدمي تغطية ك ملة، مب شأأأأأأأأأأ ة ائ غري مب شأأأأأأأأأأ ة، جللسأأأأأأأأأأ هت  ارالنية على مو.اه   - 304
 ارشبكي  ئتبث زحا األش طة كحرك على .ن ة األمم املتحدة ارتلفزيونية عرب ا نرتنت  

ئيت بع زحا احلس ب ئتواصل احملكمة ايض  استخداين حس هب  على مو.ع تويرت رزي هة أب اث عمله    - 305
 مشرتك )ارتفع زحا ار .م ارباة اضا أ تق يب  يف ا.ل مر سنتني(  18500ح ري  اكث  مر 

، اطلقأأت احملكمأأة .نأأ هتأأ  على مو.ع يوتيوب اريت تتيح اآلن 2017ئيف كأأ نون األئل/هيسأأأأأأأأأأأأأأأمرب  - 306
 اخ ى  ئيف هن ية متوث/ع ض ارفيلم اخل ص ب حملكمة  ئسأأأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأأأ أ أ  ارقن ة . يب  مواه  اية بصأأأأأأأأأأأأأأ ية 

 مشرتك    441، بلق عده املشرتكني يف زحا ارقن ة 2018 يوريه
على مو.ع  خ صأأأأأأأأأأأأأة ب مللسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأ تصأأأأأأأأأأأأأفحة  2018ئاخريا، انشأأأأأأأأأأأأأ ت احملكمة يف اي ر/م يو  - 307

( ارحي ياد اكرب شأأأأأأأأأأأأأأأبكة رلتواصأأأأأأأأأأأأأأأل االجتم عي موجهة رلمهنيني  ئاصأأأأأأأأأأأأأأبحت LinkedIn) رينكدير
رنشأأأأأ ات ارصأأأأأحفية ئاملالوم ت األخ ى تنشأأأأأ  يف زحا ارصأأأأأفحة اريت بلق عده ا عالن ت عر ارشأأأأأواغ  ئا

 مشرتك   4800اكث  مر  2018متوث/يوريه  31املشرتكني فيه  يف 
 

 المتحف  
على يأأد األمني اراأأ ين رألمم املتحأأدة  1999افتتح متحم حمكمأأة اراأأدل ارأأدئريأأة ر يأأ  يف عأأ ين  - 308

مقتني ت املتحم ئأنشأأأأأأأأأأ ء ما ض متاده اروسأأأأأأأأأأ  ط فيه، اع ه  آنحاك، ارسأأأأأأأأأأيد كويف عن ن  ئعقب جتديد
مبن سأأأأأبة ارحك ى ارسأأأأأنوية ارسأأأأأباني  2016نيسأأأأأ ن/اب يل  20مون، افتت حه يف  -خلفه، ارسأأأأأيد ب ن كي 

  نش ء احملكمة 
ئي سأأأأأأأأأأأأأأم املا ض، مر خالل مواه مر احملفوظ ت ئاعم ل فنية ئع ئض  اية بصأأأأأأأأأأأأأأ ية، امل احل  - 309

اريت يوجد مق ز  يف .صأأأأأأأأأأأ   -منه  حمكمة ارادل اردئرية  -  هب  تطور املنظم ت اردئرية ار  يسأأأأأأأأأأأية اريت م
 ارسالين ئتتمثل ئاليته  يف كف رة تسوية املن ثع ت اردئرية ب روس  ل ارسلمية 

نقطأأأة  1907ئ  1899ئيتخأأأح املا ض مر ملمت ي ارسأأأأأأأأأأأأأأأالين املاقوهير يف الزأأأ ي يف عأأأ مي  - 310
ة حمكمة ارتحكيم اردا مة ئت رره  ئهئرز ،   ينتقل أ  م حلة عصأأأأأأأأأأأأبة األمم انطالق، فيبني ائال انشأأأأأأأأأأأأط

ئاحملكمة اردا مة رلادارة اردئرية  ئينتهي املا ض بتقدمي بي ن مفصأأأل ردئر ئانشأأأطة األمم املتحدة ئحمكمة 
 ارادل اردئرية، اريت تواصل اعم ل احملكمة اردا مة رلادارة اردئرية 

كمة ئباض موظفي .لمه  املتحم بشأأأأأأأأأكل متزايد مر اجل اسأأأأأأأأأتقب ل ئيسأأأأأأأأأتخدين اعضأأأأأأأأأ ء احمل - 311
 جمموع ت ارزئار ئتقدمي أيض ح ت هلم بش ن هئر احملكمة ئانشطته   
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 الفصل الثامن
 مالية المحكمة  
 طريقة تغطية النفقات  

لى تتحمل األمم املتحدة نفق ت احملكمة ع”مر ارنظ ين األسأأأأأأأأأأ سأأأأأأأأأأي رلمحكمة،  33ئفق  رلم هة  - 312
ئمل  ك نت ميزانية احملكمة مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن اردئل “  اروجه ارحي تق را اجلماية ارا مة

 األعض ء تشرتك يف نفق ت كل منهم  بنفس ارنسبة، ئفق  جلدئل األنصبة املق رة ارحي حتدها اجلماية ارا مة 
يأأة مر اال.تطأأ عأأ ت ا رزاميأأة مر م تبأأ ت املوظفني ئئفقأأ  رلقأأ عأأدة املامول هبأأ ، تقيأأد املبأأ رق املتأأ ت - 313

 ئمبيا ت املنشورات ئأي اهات ارفوا د، ئم  أ  ذرك مر اال تم ن ت، كإي اهات رألمم املتحدة 
 

 إعداد الميزانية  
مر ارتاليم ت املنقحة رقلم احملكمة، يقوين ر يس ارقلم بإعداه مشأأأأأأأأ ئع  28أ   24ئفق  رلمواه  - 314

ائيل رلميزانية  ئيا ض زحا املشأأأأأأأأ ئع األئيل على جلنة احملكمة رشأأأأأأأألئن امليزانية ئا هارة رلنظ  فيه،   على 
 احملكمة بك مل زي ته  العتم ها  

 ل أ  األم نة ارا مة  هراجه يف مشأأأأأ ئع ميزانية األمم املتحدة    ئباد اعتم ه مشأأأأأ ئع امليزانية، حي - 315
تقوين ارلجنة االسأأأأتشأأأأ رية رشأأأألئن ا هارة ئامليزانية بدراسأأأأته، ئباد ذرك يُا ض على ارلجنة اخل مسأأأأة رلجماية 

 املتحدة  األممارا مة  ئاخريا تاتمدا هن  ي  اجلماية ارا مة يف جلسة ع مة يف أط ر املق رات املتالقة مبيزانية 
 

 تنفيذ الميزانية  
يضأأأأطلع ر يس .لم احملكمة ب ملسأأأألئرية عر تنفيح امليزانية؛ مبسأأأأ عدة ها  ة رلشأأأألئن امل رية  ئيتاني  - 316

على ر يس ارقلم كف رة االسأأأأأأتخداين ارسأأأأأأليم رألموال اريت صأأأأأأوِّت على اعتم هز ؛ ئعلى ئجه اخلصأأأأأأوص، 
ريست هل  اعتم هات يف امليزانية  ئره ئحدا احل  يف اردخول جيب عليه ارتحق  مر عدين حتمل اي نفق ت 

يف ارتزام ت ب سأأأأأأأأأأأم احملكمة، رزن  ب ي تفويض  كر رلسأأأأأأأأأأألطة  ئعمال بق ار اختحته احملكمة، حييل ر يس 
 ارقلم ب نتظ ين بي ن  ب حلس ب ت أ  جلنة امليزانية ئارشلئن ا هارية ارت باة رلمحكمة 

حلس ب ت ارحي تاينه اجلماية ارا مة مب اجاة حس ب ت احملكمة سنوي   ئيف ئيقوين جملس م اجاي ا - 317
 هن ية كل شه ، تقدين احلس ب ت املقفلة أ  األم نة ارا مة 

 
  2019 2018ميزانية المحكمة لفترة السنتين   

 )بدئالرات اروالي ت املتحدة(
  ارربن مج

  أعضاء المحكمة  
 7 192 300 األجور  0393902
 1 047 400 بدالت رشىت ارنفق ت  0311025
 4 756 800 املا ش ت ارتق عدية  0311023
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  ارربن مج
  

 1 165 600 بدل اروظيفة )ارقض ة اخل صون(  0393909
 52 000 سف  اعض ء احملكمة يف مه ين ر ية  2042302
 286 600 اخلرباء االستش ريون يف ارقض ي  املا ئضة على احملكمة  1410000

 14 500 700 الفرعيالمجموع  
  قلم المحكمة

 16 534 300 اروظ  م  0110000
 6 517 100 ارتك ريم ارا مة رلموظفني  0200000
 578 800 ارتك ريم ارطبية ئارتك ريم امل تبطة هب ، باد انته ء اخلدمة  1540000
 7 200 بدل ارتمثيل  0211014
 1 319 600 املس عدة املل.تة رالجتم ع ت  1210000
 355 800 املس عدة املل.تة رغري االجتم ع ت  1310000
 249 400 اخلرباء االستش ريون  1410000
 94 400 ارامل ا ض يف  1510000
 43 000 ارسف  يف مه ين ر ية  2042302
 23 400 ارضي فة  0454501
 267 300 ارتدريب ئأع هة ارتدريب  3010000

 25 990 300 المجموع الفرعي 
  دعم البرامج

 463 900 اررتمجة اخل رجية  3030000
 568 900 ارطب عة  3050000
 1 063 700 خدم ت جتهيز اربي ن ت  3070000
 3 128 900 است ج ر ئصي نة ام كر ارامل  4010000
 301 300 است ج ر األق ث ئاملادات  4030000
 158 500 االتص الت 4040000
 168 200 ئاملاداتصي نة األق ث   4060000
 82 600 خدم ت متنوعة  4090000
 408 000 ارلواثين ئاملواه  5000000
 287 400 كتب املكتبة ئرواثمه   5030000
 501 700 األق ث ئاملادات  6000000
 30 800 ا.تن ء مادات ارتشغيل اآليل رلمك تب  6025041
 65 400 استبدال مادات ارتشغيل اآليل رلمك تب  6025042
 72 200 استبدال ارسي رات ار  ية رلمحكمة  6040000

 7 301 500 المجموع الفرعي 
 47 792 500 المجموع
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 ستصدر الحق  
 

 يوسفارسيد عبد ارقوي ا د  )تو.يع(
 ر يس حمكمة ارادل اردئرية

 2018آب/اغسطس  1الز ي، 
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 2018تموز/يوليه  31محكمة العدل الدولية: الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم المحكمة في   

 
 
 
 
 

     

( مر ارنظ ين 2) 21ر يس .لم احملكمة )امل هة 
 األس سي رلمحكمة(

 3-مس عد خ ص ر  يس ارقلم، أ
 مس عد شخصي ر  يس ارقلم، ر ر

 رشلئن املوظفني، ر امس عد 

 ر يس .لم احملكمة
  

        

 

  

                      

  ن  ب ر يس .لم احملكمة           

 2-ن  ب ر يس .لم احملكمة، مد
     مس عد أهاري، ر ا

 

                       
                       
                       

                                      

  أهارة ارشلئن ارق نونية

أهارة ارشلئن 
  ارلغوية

أهارة ارصح فة 
  ئا عالين

ها  ة احملفوظ ت 
  ها  ة األمر ئاملس عدة ارا مة  ها  ة املنشورات  ها  ة ارشلئن امل رية  ئارفه سة ئارتوثيع

ها  ة اروق    
  ئمكتبة احملكمة

ها  ة جتهيز ارنصوص 
  ئاالستنس خ

ها  ة تكنوروجي  املالوم ت 
  ئاالتص الت

ها  ة شلئن ا هارة 
  ئاملوظفني

 طبيب ا.دين
 

موظم رشلئن 
 رع ية املوظفني

 

ر يس ا هارة، امني 
 1-. نوين ر يسي، مد

 5-امين ن ائالن، أ

 4-امن ء، أ 3

 3-امني، أ

موظف  . نوني   14
ك تب  .ض  ي ،   ما ئن /

 2-أ

 مس عد أهاري، ر ا

 

ر يس ا هارة، امني 
 5-ائل، أ

مرتمجني  7
حت ي يني/ م اجاني، 

 4-أ

مرتمجني  9
 3-أ حت ي يني،

 مس عد أهاري، ر ا

 

 

ر يس ا هارة، امني 
 5-ائل، أ

موظم رشلئن 
 3-ا عالين، أ

موظم ما ئن 
رشلئن ا عالين، 

 2-أ

 أهاري، ر امس عد 

 

 

 ر يس اردا  ة،
 3-أ

مس عد رشلئن 
 احملفوظ ت، ر ر

 مفه س، ر ا

مس عدان رشلئن 
 احملفوظ ت، ر ا

 

 

 ر يس اردا  ة، 
 4-أ

مس عد رشلئن 
 احمل سبة، ر ر

مس عد رشلئن 
 امل رية ئامليزانية، ر ا

 

 

 ر يس اردا  ة، 
 4-أ

ماد 
نس /مصحح، 

 3-أ

ماد نس /مصحح 
 2-ما ئن، أ

 

 

 3-اردا  ة، أر يس 

 ر ا مس عد امر املالوم ت،

 ح اس امر، ر ا 3

 منس ، ر ا

 ا ر مس عد رشلئن ارربيد،

 موظف  استقب ل، ر ا

 س  ق ن/س عي ن، ر ا
مس عد ف ي  )هئاين جز ي 

 يف امل  ة(، ر ا 50بنسية 

 

 

  ر يس اردا  ة،
 4-أ

امني مكتبة 
 2-أ ما ئن،

مس عدير  3
  ا ر رشلئن املكتبة،

 3-اردا  ة، أر يس 

مس عد رشلئن أهارة 
 اروق   ، ر ا

 مس عد حت ي ، ر ا

مس عدير رشلئن  6
 جتهيز ارنصوص، ر ا

مس عد خلدم ت 
 ارطب عة، ر ا

ين ين: مس عدان رشلئن 
 جتهيز ارنصوص، ر ا

 

 4-أ ر يس اردا  ة،

مربمج/مدي  .واعد بي ن ت، 
 2-أ

مس عد رشلئن تكنوروجي  
 املالوم ت، ر ر

مدي  ارشبك ت 
 ا ر ئارنظم،

مس عد رشلئن نظم 
 املالوم ت، ر ا

مس عد رشلئن تكنوروجي  
 ا املالوم ت، ر

 

 4-أ ر يس اردا  ة،

ن  ب ر يس اردا  ة، 
 2-أ

مس عد أهاري 
مكلم  ا.دين

 ر ر ب ملشرتي ت،

 مس عد أهاري، ر ا

 مس عد ف ي  
)هئاين جز ي بنسبة 

 يف امل  ة(، ر ا 50

 

)ين ين، هئاين 
جز ي بنسبة 

امل  ة، يف  25
 (5-أ

 
 

ين ين، هئاين )
جز ي بنسبة 

يف امل  ة،  25
 (3-أ

 

مس عد خ ص رل  يس، 
 3-أ

موظم . نوين ما ئن/ 
 ، ك تب .ض  ي

 2-أ

 

                 
 

     

ر ر = رتبأأأأأأة ر يسأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة؛  املختصأأأأأأأأأأأأأ ات:
 مل.تة  رتب اخ ى؛ ين ين: مس عدة - ا ر

       
 كتبة ارقض ة

       

            

 ر منسقة، ر

 ك تب ر  يس احملكمة، ر ا

 ك تب رن  ب ر يس احملكمة، ر ا

 كتبة .ض ة، ر ا  12
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