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 موجز - أوال 
تتشكل حمكمة العدل الدولية، وهي اهليئة القضائية الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة، مـن          - ١
.  قاضيا ينتخبهم جملس األمـن واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة لواليـة مـدهتا تسـع سـنوات                     ١٥

الشـواغر  وقد عقدت آخر انتخابات مللء      . ويتم جتديد ثلث أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات       
وعبـد  ) الصـني (وأعيد انتخاب القاضيني شـي جيويونـغ        . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف  

) أملانيـا (وبرونـو سـيما     ) اليابـان (وانتخـب السـادة هرياشـي أووادا        ). سرياليون(القادر كوروما   
 .٢٠٠٣فرباير / شباط٦بأثر نافذ ابتداء من ) سلوفاكيا(وبيتر تومكا 

ألخــري، انتخبــت احملكمــة بتشــكيلها اجلديــد الســيد شــي جيويونــغ   ويف هــذا التــاريخ ا - ٢
 .رئيسا هلا والسيد رميون راجنيفا نائب لرئيسها لوالية مدهتا ثالث سنوات

 :، كان تشكيل احملكمة بالتايل كما يلي٢٠٠٣فرباير / شباط٦ واعتبارا من  - ٣
: ؛ والقضـاة )شـقر مدغ(رميون راجنيفـا  : ؛ نائب الرئيس )الصني(شي جيويونغ   : الرئيس 

االحتـــاد (فريشـــينت . ؛ فالدلـــن س)ســـرياليون(؛ عبـــد القـــادر كورومـــا )فرنســـا(جيلـــرب غيـــوم 
. ؛ وبيتـر هــ  )فرتويـال (أرانغـورن  -؛ غونسـالو بـارا  )اململكـة املتحـدة  (؛ روزالـني هـيغرت    )الروسي

ــانس  ــدا(كومي ــل(؛ وفرانسيســكو ريزيــك  )هولن ؛ )األردن(؛ وعــون شــوكة اخلصــاونة  )الربازي
؛ وهرياشــي أووادا )مصــر(؛ ونبيــل العــريب )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(مــاس بويرغنتــال وتو

 ).سلوفاكيا(؛ وبيتر تومكا )أملانيا(؛ وبرونو سيما )اليابان(
فربايــر / شــباط١٠ســبع ســنوات يف  ورئــيس قلــم احملكمــة الــذي انتخــب لواليــة مــدهتا - ٤

لـم الـذي أعيـد انتخابـه هـو أيضـا يف              هو السـيد فيليـب كـوفرور، أمـا نائـب رئـيس الق              ٢٠٠٠
 . جاك أرنالديز- لوالية مدهتا سبع سنوات فهو السيد جان ٢٠٠١فرباير /شباط ١٩
 وعــالوة علــى ذلــك، تنبغــي اإلشــارة إىل أن عــدد القضــاة اخلاصــني الــذين اختــارهتم     - ٥

لقضــاة ويبلــغ عــدد ا .الــدول األعضــاء آخــذ يف االزديــاد متاشــيا مــع الزيــادة يف عــدد القضــايا   
وكثريا مـا يعـني نفـس       ( فردا   ١٨ قاضيا، حيث يقوم هبذه املهام       ٢٢اخلاصني يف الوقت الراهن     

 ).الشخص قاضيا خاصا يف عدة قضايا خمتلفة
وكما تعلـم اجلمعيـة العامـة فـإن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احملكمـة الدوليـة الوحيـدة                       - ٦

 .صاصها هذا مزدوجواخت. ذات الطابع العاملي واالختصاص القضائي العام
ففي املقام األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول مبحض إرادهتـا                - ٧

ــة     .مــن نزاعــات يف إطــار ممارســتها لســيادهتا   ــه إىل غاي ويف هــذا الصــدد تنبغــي اإلشــارة إىل أن
 دولـــة إىل النظـــام األساســـي للمحكمـــة، وأودعـــت  ١٩١ انضـــمت ٢٠٠٤يوليـــه /متـــوز ٣١
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 مـن املـادة     ٢ها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا للوالية اإلجبارية للمحكمة وفقا للفقرة            من ٦٥
ــة  ٣٠٠وعــالوة علــى ذلــك، يــنص حنــو    . مــن النظــام األساســي للمحكمــة  ٣٦  معاهــدة ثنائي
متعــددة األطــراف علــى اختصــاص احملكمــة يف حــل الرتاعــات الــيت تنشــأ عــن تطبيــق هــذه      أو

خريا، جيوز للدول أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن خـالل                  وأ. املعاهدات أو تفسريها  
 .اتفاق خاص على غرار ما قام به عدد من الدول يف اآلونة األخرية

ــة العامــة وجملــس األمــن أيضــا أن يستشــريا احملكمــة بشــأن أي      - ٨ ــا، جيــوز للجمعي  وثاني
 أو وكاالهتـا املتخصصـة      مسألة قانونية، وجيوز ذلك أيضا ألي هيئة مـن هيئـات األمـم املتحـدة              

 .بشأن أي مسائل قانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك
فبينمـا  . وخالل السنة املاضية اسـتمر عـدد القضـايا املعروضـة علـى احملكمـة يف التزايـد                  - ٩
سـوى  تتضمن قائمة الدعاوى املعروضة علـى احملكمـة خـالل أي وقـت يف فتـرة السـبعينات                    مل

 قضـايا   ٩ بـني    ١٩٩٧ و   ١٩٩٠قضية واحـدة أو اثنـتني، تـراوح عـددها يف الفتـرة بـني عـامي                  
كـان عليـه األمـر        قضـية علـى غـرار مـا        ٢٠ومنذ ذلك احلني جتاوز عدد القضايا       .  قضية ١٣ و

 . أو جتاوز هذا العدد٢٠٠٤يوليه / متوز٣١يف 
رجــاء العــامل، ومنــها يف  وتعــرض الرتاعــات القضــائية مــن جانــب الــدول مــن خمتلــف أ - ١٠

 بـني دول    ١١الوقت الراهن أربع قضايا بني دول أفريقيـة، وواحـدة بـني دولـتني آسـيويتني، و                  
 .أوروبية، واثنتان بني دول من أمريكا الالتينية، واثنتان بني القارات

وهكـذا فـإن قائمـة الـدعاوى املعروضـة           .وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفـا كـبريا        - ١١
كمــة كــثريا مــا تتضــمن قضــايا تتعلــق باملنازعــات علــى األراضــي بــني دولــتني جــارتني علــى احمل

تســعيان إىل ترســيم حــدودمها الربيــة والبحريــة، أو إىل استصــدار قــرار حيــدد مــن منــهما ميلــك  
وهذا هو الوضع أساسا فيما يتعلق بأربع قضايا تتصل علـى التـوايل              .السيادة على مناطق معينة   

ومــن . راس، ونيكــاراغوا وكولومبيــا، وبــنن والنيجــر، وماليزيــا وســنغافورة بنيكــاراغوا وهنــدو
األنواع التقليدية األخرى للمنازعات تلك اليت ترفـع فيهـا دولـة معينـة شـكاوى بشـأن معاملـة                    
يلقاها واحد أو أكثر من مسؤوليها أو رعاياها يف دولة أخرى وينطبق ذلك علـى القضـية بـني                   

ميقراطيـة والقضـية بـني ليختنشـتاين وأملانيـا والقضـية بـني مجهوريـة                غينيا ومجهورية الكونغو الد   
 .الكونغو وفرنسا

 .وتتصــل قضــايا أخــرى بأحــداث أثــارت أيضــا انتبــاه اجلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن  - ١٢
وهكذا عرضت على احملكمة قضيتان سعت فيهمـا البوسـنة واهلرسـك وكرواتيـا إىل استصـدار                 

األسود النتهاكها اتفاقية األمـم املتحـدة ملنـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة               قرار بإدانة صربيا واجلبل     
، يف حـني أقامـت صـربيا واجلبـل األسـود أيضـا دعـوى ضـد مثـاين                    ١٩٤٨واملعاقبة عليها، لعام    
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تطعـن يف شـرعية اإلجـراءات الـيت اختـذهتا           ) نـاتو (دول أعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي        
دعي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف قضـيتني منفصـلتني            وأخـريا تـ    .هذه الدول يف كوسـوفو    

 .أهنا كانت ضحية هلجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا
 ومن املسـلم بـه أن هـذه الزيـادة يف عـدد القضـايا الـيت عرضـتها الـدول علـى احملكمـة                         - ١٣

ه أعـاله،   وهكـذا، وكمـا سـبق ذكـر        .وتنوعها يستدعيان وصفا يراعي عنصر الربط فيما بينـها        
فــإن مثــاين جمموعــات مــن الــدعاوى يتعلــق موضــوعها كلــها بــاإلجراءات الــيت اختــذهتا الــدول    

بيد أن كـال مـن هـذه الـدعاوى           .يف كوسوفو ) ناتو(األعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي       
كمـا أن املشـاكل القانونيـة الـيت          .يظل ينطوي على مذكرات منفصلة ينبغي ترمجتها وجتهيزهـا        

 .ه الدعاوى ال تتشابه بأي حال من األحوالتطرحها هذ
 وعالوة على ذلك اختذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجة لتقـدمي املـدعى علـيهم                 - ١٤

دفوعـــا ابتدائيـــة بشـــأن االختصـــاص أو املقبوليـــة، ونتيجـــة للطلبـــات املضـــادة وطلبـــات اإلذن 
ض األحيــان، باإلشــارة  ناهيــك عــن طلبــات املــدعني، بــل واملــدعى علــيهم يف بعــ   �بالتــدخل 

 .بتدابري حتفظية واليت ينبغي معاجلتها على وجه السرعة
 حكمهـا يف  ٢٠٠٣نـوفمرب  / تشـرين الثـاين  ٦ويف السنة املاضـية، أصـدرت احملكمـة يف          - ١٥

). مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ضـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة       (القضية املتعلقة مبنصات النفط     
إيــران أن الواليــات املتحــدة هبجومهــا علــى ثــالث جممعــات حبريــة   ويف تلــك القضــية، ادعــت  

إلنتــاج الــنفط متتلكهــا شــركة الــنفط الوطنيــة اإليرانيــة وتشــغلها لألغــراض التجاريــة وتــدمريها 
، انتـهكت حريـة التجـارة       ١٩٨٨أبريـل   / نيسـان  ١٨ و ١٩٨٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩يف   هلا

دة الصــداقة والعالقــات االقتصــادية واحلقــوق بــني إقليمــي الطــرفني علــى حنــو مــا تضــمنه معاهــ 
وردت . والتمســت إيــران جــرب الضــرر الناشــئ عــن ذلــك. ١٩٥٥القنصــلية املوقعــة بينــهما يف 

 مبهامجتــها ١٩٥٥الواليــات املتحــدة يف طلــب مضــاد بــأن إيــران هــي الــيت انتــهكت معاهــدة     
الحـة بـني الواليـات      للسفن يف اخلليج وقيامها بأعمـال عسـكرية خطـرية ومضـرة بالتجـارة وامل              

ونظـرت احملكمـة    . وطلبت الواليات املتحدة هي أيضا جرب الضرر الالحـق هبـا           .املتحدة وإيران 
أوال يف مسألة مـا إذا كانـت أعمـال القـوات البحريـة األمريكيـة ضـد جممعـات الـنفط العراقيـة                        

ــة لل  ١٩٥٥مــربرة مبوجــب معاهــدة   ــة املصــاحل األمني واليــات  باعتبارهــا تــدابري ضــرورية حلماي
واســتنتجت أن الواليــات املتحــدة ). العشــرين مــن املعاهــدة مــن املــادة) د (١الفقــرة (املتحــدة 

كانت سـتكون حمقـة يف اللجـوء إىل القـوة مبوجـب ذلـك احلكـم املـذكور لـو كانـت تتصـرف                         
 وأن تكـون أعماهلـا ضـرورية        إليـران دفاعا عن النفس، شريطة أن تكون ضحية هجوم مسـلح           

يامها بدراسة مفصلة لألدلة اليت قدمها الطرفان، استنتجت احملكمـة أن األمـر             وبعد ق . ومتناسبة
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مث درســـت احملكمـــة مســـألة مـــا إذا كانـــت الواليـــات ا ملتحـــدة، بتـــدمريها  .مل يكـــن كـــذلك
بـني إقليمـي   ��للمنصات، قد أعاقت تشغيلها العادي، مما منع إيـران مـن التمتـع حبريـة التجـارة          

 مـن املـادة العاشـرة مـن معاهـدة      ١علـى حنـو مـا تضـمنه الفقـرة        �� ينالطرفني السـاميني املتعاقـد    
واستنتجت احملكمة أن الواليات املتحدة مل ختـرق التزاماهتـا جتـاه إيـران مبوجـب تلـك                  . ١٩٥٥

وفيمــا يتعلــق بطلــب الواليــات املتحــدة املضــاد،   .املــادة ورفضــت بالتــايل مطالبــة إيــران بــاجلرب 
ــه، اســتنادا إ   ــة أن ــك الوقــت     اســتنتجت احملكم ــة، يف ذل ــا، مل تكــن مث ــة املعروضــة عليه ىل األدل

املقصود، أي إعاقة فعلية للتجارة أو املالحة بني إقليمـي الطـرفني بسـبب حـوادث منسـوبة إىل                   
الواليات املتحدة أو إيران، ورفضت بالتـايل أيضـا طلـب الواليـات املتحـدة املضـاد الرامـي إىل                    

 .احلصول على جرب للضرر
، استنتجت دائرة احملكمة الـيت شـكلت للنظـر          ٢٠٠٣ديسمرب  /انون األول  ك ١٨ ويف   - ١٦

 الصـادر يف    ١٩٩٢سـبتمرب   / أيلـول  ١١يف القضية املتعلقة بطلب إعادة النظر يف احلكم املـؤرخ           
نيكاراغوا طـرف   : هندوراس/السلفادور(قضية الرتاع املتعلق باحلدود الربية واجلزرية والبحرية        

ــدخل ــد ) (مت  املقــدم مــن  ١٩٩٢أن طلــب إعــادة النظــر يف حكــم   ) وراسالســلفادور ضــد هن
 مـن النظـام األساسـي، ينبغـي         ٦١وأوضحت احملكمة أنه، عمال باملـادة        .السلفادور غري مقبول  

��� حامسـة �الواقعـة   ���وأن تكون هذه    ��� واقعة� �اكتشاف�أن يرتكز طلب إعادة النظر إىل       ��
. ��مة والطرف الـذي يلـتمس إعـادة النظـر         عند صدور احلكم كل من احملك     � جيهلها���كان  �و

ــه جيــب رفــض الطلــب        ــه إذا مل ُيســتوف أي مــن هــذه الشــروط،، فإن . والحظــت احملكمــة أن
وادعت السلفادور يف املقام األول أهنـا متلـك أدلـة علميـة وتقنيـة وتارخييـة تثبـت وجـود جمـرى                       

واسـتناد إىل   .  عشـر  سابق لنهر غواسكوران والتغري املفاجئ للمجرى يف أواسـط القـرن الثـامن            
كمــا ادعــت أهنــا . ٦١يف أغــراض املــادة �� وقــائع جديــدة��الســلفادور، تشــكل هــذه العناصــر 

 علــى تطبيـق مبــدأ  ١٩٩٢والحظــت الـدائرة أنــه لتعـيني احلـدود، اســتند حكـم     . وقـائع حامسـة  
اء ، والـذي مبقتضـاه تتبـع حـدود الـدول الناشـئة عـن إهنـ        )uti possidetis juris(احليـازة اجلاريـة   

االستعمار يف أمريكا اإلسبانية احلـدود اإلداريـة االسـتعمارية، غـري أن احلالـة النامجـة عـن مبـدأ                      
ــد االســتقالل يف          ــراف بع ــلوك األط ــل س ــة للتعــديل بفع ــت قابل ــة كان ــازة اجلاري . ١٨٢١احلي

 بسـبب سـلوك تلـك الدولـة بعـد           ١٩٩٢واستنتجت أن طلبـات السـلفادور رفضـت يف حكـم            
وأضـافت أنـه، يف ظـل       . ١٨٨٤ و ١٨٨٠ل املفاوضات اليت أجريت يف      ، والسيما خال  ١٨٢١

أمـا الوقـائع     .إذا كـان مثـة حتـول مفـاجئ يف جمـرى هنـر غواسـكوران                هذه الظروف، ال يهم ما    
فيمــا يتعلــق بــاحلكم الــذي  � عوامــل حامســة�الــيت ادعتــها الســلفادور يف هــذا الصــدد فليســت   

الثانية اليت استندت إليها السـلفادور      �� عة اجلديدة والواق��. التمست السلفادور إعادة النظر فيه    
وهـي خريطـة حبريـة    ) (Carta Esférica(�� اخلريطـة الكرويـة  ��هي اكتشـاف نسـخ أخـرى مـن     
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وتقريـر محلـة    ) ١٧٩٦خلليج فونسيكا أعدها قائد سـفينة األكتيفـو ومالحوهـا يف حـوايل عـام                
ــائق أدلــت هبــا هنــدوراس يف الــدعوى ا    ألصــلية بالنســخ املوجــودة يف  تلــك الســفينة، وهــي وث

واسـتنتجت احملكمـة أن النسـخ اجلديـدة لتلـك الوثـائق الـيت أدلـت هبـا              .متحف مدريد البحري  
، بــل إهنــا علــى ١٩٩٢الســلفادور ال تــنقض االســتنتاجات الــيت خلصــت إليهــا الــدائرة يف عــام 

ديـدة الـيت   وبعد أن خلصت إىل نتيجة مفادها أن أيـا مـن الوقـائع اجل        .العكس من ذلك تؤيدها   
ــيس   ــدعيها الســلفادور ل ــؤرخ   � حامســا�ت ــاحلكم امل ــق ب ــا يتعل ــول١١فيم ، ١٩٩٢ســبتمرب / أيل

 .رفضت الدائرة الطلب
، أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القضــية املتعلقــة بأبينــا      ٢٠٠٤مــارس / آذار٣١ويف  - ١٧

قضـية،  ففي تلك ال   ).املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية    (ومواطنني مكسيكيني آخرين    
رفعت املكسيك دعوى ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة يف نـزاع متعلـق بانتـهاكات مزعومـة         

ــات القنصــلية امل  ٣٦ و٥للمــادتني  ــا للعالق ــة فيين ــل / نيســان٢٤ؤرخــة  مــن اتفاقي ، ١٩٦٣أبري
يتعلق مبعاملة عدد من املـواطنني املكسـيكيني الـذي حوكمـوا وحكـم علـيهم باإلعـدام يف                    فيما

وبعـد أن رفضـت احملكمـة دفـوع الواليـات املتحـدة بشـأن                .ية بالواليـات املتحـدة    دعاوى جنائ 
اختصاصها ومقبولية طلبات املكسيك، اسـتنتجت احملكمـة أنـه حيـث إن الواليـات املتحـدة مل                  
تثبــت أن بعــض األفــراد املعنــيني هــم أيضــا مــن رعايــا الواليــات املتحــدة، فــإن عليهــا التزامــات 

 مـن اتفاقيـة فيينـا جتـاه مجيـع املـواطنني             ٣٦مـن املـادة     ) ب(١الفقـرة   باإلبالغ القنصلي مبوجب    
املســتخدمة يف  �� دون تــأخري��وبعــد فحــص معــىن عبــارة    . املكســيكيني االثــنني واخلمســني  

االتفاقية، استنتجت احملكمة أن الواليات املتحـدة أخلـت بالتزامهـا بتقـدمي إبـالغ قنصـلي علـى                   
 مـن االتفاقيـة يف مجيـع احلـاالت إال يف            ٣٦من املـادة    ) ب (١النحو املنصوص عليها يف الفقرة      

مـن  ) ج(و  ) ب( و )أ(وبعد أن الحظـت التـرابط القـائم بـني الفقـرات الفرعيـة               . حالة واحدة 
 من اتفاقية فيينـا، اسـتنتجت احملكمـة أن الواليـات املتحـدة قـد أخلـت،             ٣٦ من املادة    ١الفقرة  

بــتمكني املــوظفني   )أ(وجــب الفقــرة الفرعيــة    حالــة مــن تلــك احلــاالت، بالتزامهــا مب    ٤٩يف 
القنصليني املكسيكيني من االتصال مبواطنيهم والوصول إليهم وزيارهتم؛ يف حـني أن الواليـات        

ــرة      ٣٤املتحــدة، يف  ــا مبوجــب الفق ــك بالتزامه ــت باإلضــافة إىل ذل ــة، أخل ــتمكني ) ج( حال ب
وفيمـا يتعلـق بادعـاء املكسـيك أن      .املوظفني القنصليني مـن ترتيـب التمثيـل القـانوين ملـواطنيهم           

إعـادة نظـر ومراجعـة    �� ، بعدم توفريها لــ ٣٦ من املادة  ٢الواليات املتحدة قد انتهكت الفقرة      
، اسـتنتجت احملكمـة أن الواليـات        ��كافيتني وفعالتني ألحكام اإلدانـة وللعقوبـات احملكـوم هبـا            

ن إمكانيــة إعــادة النظــر قضــائيا أاملتحــدة قــد انتــهكت فعــال التزاماهتــا يف ثــالث حــاالت، غــري  
 . حالة٤٩تزال قائمة يف  ال
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 بقيـام حمـاكم     ٣٦املـادة    واستنتجت احملكمة ضرورة تقدمي جـرب مالئـم عـن انتـهاكات            - ١٨
ــواطنني          ــى امل ــا عل ــات احملكــوم هب ــة والعقوب ــام اإلدان ــر يف أحك ــادة النظ ــات املتحــدة بإع الوالي

 وسائل إعادة النظر واملراجعة أمر يعـود للواليـات          اختيار واعتربت أن . املكسيكيني ومراجعتها 
ــا         ــة فيين ــا يف اتفاقي ــوق املنصــوص عليه ــهاك احلق ــاة انت ــتم مبراع ــتعني أن ي ــه ي . املتحــدة، غــري أن

وخلصت إىل أن إجراءات العفو اخلاص، اليت متـارس حاليـا يف نظـام العدالـة اجلنائيـة للواليـات             
غـرض، رغـم أن إجـراءات العفـو اخلـاص املالئمـة             املتحدة ال يكفي يف حد ذاته لتحقيـق هـذا ال          

وفيما يتعلق بطلـب املكسـيك الرامـي إىل         . ميكن أن تستكمل إعادة النظر واملراجعة القضائيتني      
أن تكف الواليات املتحدة عن األعمال غري املشـروعة، مل جتـد احملكمـة أي دليـل علـى وجـود                     

.  مــــن اتفاقيــــة فيينــــا٣٦ة ديف خــــرق الواليــــات املتحــــدة للمــــا�� منــــط منــــتظم ومســــتمر��
يتعلق بطلـب املكسـيك الرامـي إىل احلصـول علـى ضـمانات وتأكيـدات بعـدم العـود،                     فيما أما

أقرت احملكمة جهود الواليات املتحدة الرامية إىل تشجيع الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية فيينـا              
عليلـها، أكـدت احملكمـة      ويف هنايـة ت    .واعتربت أن تعهد الواليات املتحدة يليب طلـب املكسـيك         

أن من املهم أن يالحظ أهنا، يف هذه القضية، كانت تتنـاول مسـائل مبدئيـة مـن زاويـة التطبيـق                
والحظت أن هذا احلكـم، وإن كـان ال يتعلـق إال مبكسـيكيني، فإنـه ميكـن                  . العام التفاقية فيينا  

األجانـب الـذين   اسـتنتاجات احملكمـة ال تنسـحب علـى الرعايـا        اعتباره حكما يفيد ضـمنا بـأن      
 .جيدون أنفسهم يف أوضاع مماثلة يف الواليات املتحدة

 وخالل الفترة قيد االستعراض، تلقت احملكمة أيضا مـن اجلمعيـة العامـة طلـب فتـوى                   - ١٩
 .اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة بشأن
اها اليت تناولت فيها أوال اختصاصـها بإصـدار         يوليه، أصدرت احملكمة فتو   / متوز ٩ويف   - ٢٠

ــة ومــدى املالءمــة القضــائية ملمارســة ذلــك االختصــاص    واســتنتجت احملكمــة . الفتــوى املطلوب
باإلمجاع أن هلا اختصاصا بإصدار الفتـوى املطلوبـة وقضـت بأغلبيـة أربعـة عشـر صـوتا مقابـل                     

 .صوت واحد باالستجابة لذلك الطلب
القانونية الناشئة عن تشـييد اجلـدار، تناولـت احملكمـة عنـدها مسـألة               وقبل تناول اآلثار     - ٢١

 :فاستنتجت بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد أن. مشروعية تشييد اجلدار
تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الدولــة القائمــة بــاالحتالل، ببنائــه يف    �� 

 وحوهلـا، والنظـام املـرتبط بـه،         األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرقية            
 .��يتعارض مع القانون الدويل
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وفيما يتعلق باآلثار القانونية لالنتهاكات اليت أقرت احملكمة وجودهـا، ميـزت احملكمـة               - ٢٢
بــني اآلثــار بالنســبة إىل إســرائيل، واآلثــار بالنســبة للــدول األخــرى، وبالنســبة لألمــم املتحــدة،   

 .حسب االقتضاء
اآلثار بالنسبة إلسـرائيل، اسـتنتجت احملكمـة، بأغلبيـة أربعـة عشـر صـوتا                ففيما يتعلق ب   

 :مقابل صوت واحد أن
إســرائيل ملزمــة بوضــع حــد النتــهاكاهتا للقــانون الــدويل؛ وهــي ملزمــة بــأن ��  

توقف على الفور أعمال تشييد اجلدار الذي تقوم ببنائه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،     
مـا حوهلـا، وأن تفكـك علـى الفـور اهليكـل اإلنشـائي القـائم           مبا فيها القدس الشـرقية و     

ــوائح         ــوانني التشــريعية والل ــع الق ــول مجي ــور أو تبطــل مفع ــى الف ــي عل ــاك، وأن تلغ هن
 ؛�� من هذه الفتوى١٥١التنظيمية املتصلة به، وفقا للفقرة 

إسرائيل ملزمة جبرب مجيع األضرار الناجتة عـن تشـييد اجلـدار يف األرض              ��وأن    
 .��سطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلاالفل

وفيما يتعلق باآلثار بالنسـبة للـدول األخـرى، اسـتنتجت احملكمـة، بأغلبيـة ثالثـة عشـر              
 :صوتا مقابل صوتني أن

مجيــع الــدول ملزمــة بعــدم االعتــراف بالوضــع غــري القــانوين املترتــب علــى     ��  
عدة يف اإلبقاء على الوضـع الناشـئ عـن هـذا            تشييد اجلدار وعدم تقدمي العون أو املسا      

ــة      ــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبماي التشــييد؛ وتتحمــل مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقي
، مـع احترامهـا مليثـاق األمـم         ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢املدنيني وقت احلرب املؤرخة     

إلنســاين املتحــدة والقــانون الــدويل، التزامــا إضــافيا، بكفالــة امتثــال إســرائيل للقــانون ا  
 .��الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية

وأخــريا، فيمــا يتعلــق بــاألمم املتحــدة، اســتنتجت احملكمــة، بأغلبيــة أربعــة عشــر صــوتا   
 :مقابل صوت واحد، أنه

ــة العامــة وجملــس األمــن، النظــر يف    ��   ينبغــي لألمــم املتحــدة، والســيما اجلمعي
غــري القــانوين النــاتج عــن تشــييد اجلــدار يلــزم مــن إجــراءات أخــرى إلهنــاء الوضــع  مــا

 .��والنظام املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى
واختتمــت احملكمــة تعليلــها يف الفتــوى بــالقول إن تشــييد اجلــدار ال بــد وأن يــدرج يف  - ٢٣

ملزمتان بالتقيد الـدقيق بقواعـد      ��ويف هذا الصدد، الحظت أن إسرائيل وفلسطني        . سياق أعم 
 املنطقـة   وأعربـت احملكمـة عـن رأي مفـاده أن الوضـع املأسـوي يف              . ��انوين اإلنساين الـدويل   الق
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كمـا وجهـت احملكمـة انتبـاه        . ميكن إهناؤه إال بتنفيذ مجيـع قـرارات جملـس األمـن حبسـن نيـة                ال
ضرورة تشجيع اجلهود بغية التوصـل يف أقـرب وقـت ممكـن، واسـتنادا إىل       ��اجلمعية العامة إىل    

لدويل، إىل حل عن طريق التفاوض للمشاكل املعلقة، وإقامـة دولـة فلسـطينية، تعـيش                القانون ا 
 .��جنبا إىل جنبا مع إسرائيل وجرياهنا اآلخرين، يف سالم وأمن من أجل اجلميع يف املنطقة

وخالل السنة املاضية، صدرت تسعة أوامـر عـن احملكمـة، أو رئـيس احملكمـة أو نائـب                    - ٢٤
نظــيم اإلجــراءات يف القضــايا اجلاريــة أو صــدرت عــن رئــيس الــدائرة يف الــرئيس فيمــا يتعلــق بت

 ).النيجر/بنن(القضية املتعلقة بالرتاع احلدودي 
أن تنظر أو تباشر النظر يف القضايا اجلاهزة إلصدار حكـم            واستطاعت احملكمة مؤخرا   - ٢٥

احملكمـة وتشـعبها   غري أنه نظـرا لتزايـد عـدد القضـايا املعروضـة علـى                .بشأهنا دون تأخري مفرط   
أصبح مـن الصـعب بصـورة متزايـدة عقـد جلسـات يف كـل هـذه القضـايا مباشـرة بعـد اختتـام                          

ســنة حافلــة باألعمــال، علــى   ٢٠٠٤-٢٠٠٣وكانــت الســنة القضــائية   .اإلجــراءات الكتابيــة
 .السنة القادمة غرار ما ستكون عليه

 تـدابري خمتلفـة     ١٩٩٧ام  وإدراكا منها هلذه املشاكل، سبق للمحكمة أن اختـذت يف عـ            - ٢٦
لترشيد عمل قلم احملكمة وزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات لغرض حتسني أساليب عملـها             

وقـد ورد سـرد    .وتشجيع األطراف أصحاب العالقة بإجراءاهتا على التعـاون معهـا بقـدر أكـرب        
ــة العامــة عمــال بقــرار اجلم     ــر املقــدم إىل اجلمعي ــدابري يف التقري ــة مبختلــف هــذه الت  ٥٢/١٦١عي

 لتقريــر احملكمــة عــن الفتــرة مــن  ١انظــر التــذييل  (١٩٩٧ديســمرب / كــانون األول١٥املــؤرخ 
وقامـت  . وقد استمر بذل هذه اجلهود     ).١٩٩٨يوليه  / متوز ٣١ إىل   ١٩٩٧أغسطس  / آب ١

ديســمرب / كــانون األولويف .احملكمــة أيضــا خبطــوات مــن شــأهنا تقصــري اإلجــراءات وتبســيطها 
، ٢٠٠١أكتــوبر /وابتــداء مــن تشــرين األول. كمــة بعــض أحكــام الئحتــها، عــدلت احمل٢٠٠٠

 مـــن التقريـــر الســـنوي لفتـــرة ٩٩ و٩٨انظـــر الفقـــرتني (اعتمـــدت عـــدة توجيهـــات إجرائيـــة 
يف الـدعاوى حيـث      وترحب احملكمة بالتعاون الذي أبدتـه بعـض األطـراف          ).٢٠٠٢-٢٠٠١

ــة وحجمهــا وكــ     ــرة مرافعاهتــا  اختــذت إجــراءات للحــد مــن عــدد املــذكرات اخلطي ذا طــول فت
أبريـل  /ويف نيسـان . الشفوية، وقامت بتوفري مذكراهتا يف بعض القضايا بلغيت احملكمـة الـرمسيتني           

. ملراجعــة دائمــة ، استعرضــت احملكمــة مــرة أخــرى أســاليب عملــها الــيت ختضــع جزئيــا ٢٠٠٢
اخلي ، اختــذت تــدابري أخــرى هتــم باألســاس التشــغيل الــد ٢٠٠٤يوليــه /ومــؤخرا، أي يف متــوز

للمحكمة وترسي أساليب عملية لزيادة عدد األحكام الصادرة سنويا، وختفـض بالتـايل الفتـرة               
وباإلضافة إىل ذلـك، تسـعى احملكمـة        . الفاصلة بني اختتام اإلجراءات اخلطية وافتتاح املرافعات      

ــة إىل تســريع وتــرية     ــدعاوى لقراراهتــا الســابقة الرامي ــال الــدول األطــراف يف ال  إىل ضــمان امتث
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فقـد عـدلت احملكمـة التوجيـه        . إجراءات احملكمة واليت تنوي تطبيقهـا بقـدر أكـرب مـن الصـرامة             
اإلجرائي اخلامس وأصـدرت توجيهـات إجرائيـة هـي التوجيـه العاشـر والتوجيـه احلـادي عشـر                   

فتعديل التوجيه اإلجرائي اخلامس الذي حيدد فترة األربعـة أشـهر لتقـدمي             . والتوجيه الثاين عشر  
ظاتـه ومذكراتـه بشـأن الـدفوع االبتدائيـة، يوضـح أن هـذه الفتـرة تبـدأ مـن تـاريخ                     طرف ملالح 

ويطلب التوجيه العاشر من وكالء األطـراف أن حيضـروا دون تـأخري             . إيداع الدفوع االبتدائية  
أي اجتماع يدعو إليه رئيس احملكمة كلما لزم اختـاذ قـرار بشـأن مسـألة إجرائيـة يف قضـية مـن          

يه احلادي عشر على أن يقتصر األطراف، يف املرافعـات املتعلقـة بالتـدابري        وينص التوج . القضايا
وأخـريا، ينشـئ التوجيـه الثـاين عشـر      . التحفظية، على ما له صلة مبعايري اإلشـارة بتلـك التـدابري        

ت غــــري احلكوميــــة أو الوثــــائق الــــيت تقــــدمها املنظمــــا/إجــــراء يتبــــع يف البيانــــات اخلطيــــة و
نظر الفقـرات   ا على نص هذه التوجيهات اإلجرائية،       لإلطالع. (وىبإجراءات الفتا  يتصل فيما
 ). أدناه٢٤٩-٢٤٧
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف التقرير السنوي األخري، لوحظ فيما يتعلق مبيزانية فترة السـنتني             - ٢٧

أن احملكمة قد طلبت توسيعا متواضعا يف شعبتها احملوسبة مـن موظـف فـين واحـد إىل مـوظفني             
وتـبني أن احلاجـة إىل      . ايد اعتمادها املتواصل علـى التكنولوجيـا املتطـورة        اثنني، وذلك نظرا لتز   

موظف فين تتوفر فيه مهارات عالية يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات مسـألة أساسـية لالسـتجابة                  
غـري أن طلـب احملكمـة    . لطلب اجلمعية العامة الداعي إىل تعزيـز اسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة        

إذا اعتربت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة ضـرورة تقـدمي    يكن موفقا لألسف،     مل
 .املزيد من املربرات هلذه الوظيفة

ويف اجلانب اإلجيايب للمسألة، يسر احملكمة أن تفيد بـأن طلـبني آخـرين لفتـرة السـنتني                   - ٢٨
اء حتويـل وظـائف مخسـة كتبـة شـؤون قانونيـة، إلجـر            ومت.  قد حظيا باملوافقـة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ــة          ــائف ثابت ــة إىل وظ ــاعدة املؤقت ــائف املس ــن وظ ــة عشــر، م ــة اخلمس . حبــوث ألعضــاء احملكم
تعزيـز أمـن وسـالمة      ��وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة للتحقيق الـذي قـام بـه األمـني العـام بشـأن                  

ــا    ــا ومبانيهـ ــدة وموظفيهـ ــم املتحـ ــات األمـ ــان،  ، أ)A/58/756(�� عمليـ ــان أمنيتـ ــئت وظيفتـ نشـ
ــى ــه   عل ــا أوصــى ب ــم املتحــدة   حنــو م ــة يف األم ــ.  منســق الشــؤون األمني ـــوأع ــرة ـدت مي زانية فت

اآلثـار  �� قبل طلب األمم املتحـدة العاجـل الرامـي إىل استصـدار فتـوى بشـأن                  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
ونظـرا للتكـاليف االسـتثنائية     .��القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة      

منها االحتياجات األمنيـة وطلبـات وسـائط اإلعـالم، والـيت نشـأت              وغري املتوقعة املقترنة بأمور     
 ستســتلزم أمــواال ٢٠٠٥-٢٠٠٤لغــرض إصــدار الفتــوى، يبــدو مــن املؤكــد أن ميزانيــة فتــرة   

 .إضافية
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وخالصة القول، إن حمكمة العدل الدولية ترحب بالثقة املتزايدة اليت تبديها الـدول يف               - ٢٩
 مبهامهــا - ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقــد اضــطلعت يف الفتــرة   . قــدرة احملكمــة علــى حــل منازعاهتــا    

 .وستسري على نفس املنوال يف السنة القادمة. القضائية حبزم وعزم
 

 تنظيم احملكمة - ثانيا 
 تشكيل احملكمة -ألف  

رميـون  : شي جيويونغ ؛ نائب الرئيس    : الرئيس: التشكيل احلايل للمحكمة هو كالتايل     - ٣٠
فريشتني، وروزالـني هـيغرت،     . وعبد القادر كوروما، وفالدلن س    جيلرب غيوم،   : راجنيفا؛ القضاة 
ــارا   ــو ب ــر هـــ -وغونزال ــورن، وبيت ــك، وعــون شــوكت    .  أرانغ ــانس، وفرانشيســكو ريزي كومي

 .اخلصاونة، وتوماس بويرغنتال، ونبيل العريب، وهيساشي أووادا، وبرونو سيما، وبيتر تومكا
أمـا نائـب رئـيس قلـم احملكمـة فهـو             .رورئيس قلـم احملكمـة هـو السـيد فيليـب كـوفرو             - ٣١

 . جاك أرنالديز-السيد جان 
ــرة لإلجــراءات    ٢٩ووفقــا للمــادة  - ٣٢  مــن النظــام األساســي، تشــكل احملكمــة ســنويا دائ

 :املستعجلة مكونة على النحو التايل
 األعضاء 
 شي جيويونغ: الرئيس  
 رميون راجنيفا: نائب الرئيس  
 بويرغنتال. اخلصاونة و ت. ش.  و ع أرانغورن،-بارا . غ: القضاة  
 :العضوان املناوبان 
 .أووادا. نبيل العريب، و هـ: القاضيان  

ــيت أجريــت يف    - ٣٣ ــات ال ــر / شــباط٦ويف أعقــاب االنتخاب ــرة  ٢٠٠٣فرباي ، أصــبحت دائ
 من النظام األساسـي،     ٢٦ من املادة    ١ عمال بالفقرة    ١٩٩٣املسائل البيئية اليت أنشئت يف عام       

 :، مَشكَّلة على النحو التايل٢٠٠٦فرباير /تنتهي واليتها بعضويتها احلالية يف شباطواليت 
 شي جيويونغ: الرئيس  
 رميون راجنيفا: نائب الرئيس  
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ــوم، و ب :القضاة   ـــ.  غيــ ــك، و ب. كوميــــانس، و ف. هــ ســــيما، . ريزيــ
 .تومكا .ب و

، الناشـئة   ١٩٧١مونتريـال لعـام     ويف القضيتني املتعلقتني مبسائل تفسري وتطبيـق اتفاقيـة           - ٣٤
اجلماهرييــة (، و)اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ضــد اململكــة املتحــدة(عــن حــادث لــوكريب اجلــوي 

، اختـارت ليبيـا السـيد أمحـد صـادق الكشـري             )العربية الليبية ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة       
 القاضـية هيغـيرت، اختـارت       ويف القضية األوىل من القضيتني، اللتني تنّحت فيهمـا        . قاضيا خاصا 

وشـارك السـيد جينينغـز بصـفته قاضـيا          . اململكة املتحـدة السـري روبـرت جينينغـز قاضـيا خاصـا            
 .خاصا يف مرحلة اإلجراءات املتعلقة باالختصاص واملقبولية

مجهورية إيـران اإلسـالمية ضـد الواليـات املتحـدة           (ويف القضية املتعلقة مبنصات النفط       - ٣٥
 .ارت إيران السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصااخت) األمريكية

البوسـنة  (ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا     - ٣٦
، اختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد إيليهـو لوترباخـت             )واهلرسك ضد صربيا واجلبـل األسـود      

ويف . لسـيد ميلينكـو كريتشـا قاضـيا خاصـا         قاضيا خاصا بينما اختارت صربيا واجلبل األسـود ا        
أعقاب استقالة السري إليهـو لوترباخـت، اختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد أمحـد حميـو قاضـيا                   

 .خاصا
اختـارت  ) سـلوفاكيا /هنغاريا( ناغيماروس   -ويف القضية املتعلقة مبشروع غابشيكوفو       - ٣٧

 . تنحي القاضي تومكاسكوبتشفسكي قاضيا خاصا، بعد. سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج
ـــ أمحــد صــاديو ديــالو    - ٣٨ مجهوريــة غينيــا ضــد مجهوريــة الكونغــو  (ويف القضــية املتعلقــة ب

، اختارت غينيا السيد حممد البجاوي قاضيا خاصـا، واختـارت مجهوريـة الكونغـو               )الدميقراطية
ة السـيد  ويف أعقـاب اسـتقال  . الدميقراطية السيد أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضـيا خاصـا         

 .البجاوي، اختارت غينيا السيد أمحد حميو قاضيا خاصا
؛ )صـربيا واجلبـل األسـود ضـد بلجيكـا         (ويف القضايا املتعلقة مبشروعية استعمال القوة        - ٣٩

صــربيا واجلبــل (؛ )صــربيا واجلبــل األســود ضــد فرنســا (؛ )صــربيا واجلبــل األســود ضــد كنــدا (
ــا  ــل األســو (؛ )األســود ضــد أملاني ــا صــربيا واجلب ــل األســود ضــد   (؛ )د ضــد إيطالي صــربيا واجلب

ــدا ــال    (؛ )هولن ــل األســود ضــد الربتغ ــة     (و ) صــربيا واجلب ــل األســود ضــد اململك صــربيا واجلب
، اختارت صربيا واجلبل األسـود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضـيا خاصـا؛ ويف القضـايا                   )املتحدة

صـربيا  (و ) ل األسود ضد كنـدا  صربيا واجلب (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا    (املتعلقة بـ   
ــا  ــارت بلجيكــا الســيد باتريــك دوينســالغر قاضــيا خاصــا،    )واجلبــل األســود ضــد إيطالي ، اخت

واختارت كندا السيد مارك اللوند قاضيا خاصا بينما اختارت إيطاليا السيد جيورجيـو غاجـا               
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رامـي إىل   وشـارك هـؤالء القضـاة أثنـاء البـت يف طلـب صـربيا واجلبـل األسـود ال                   . قاضيا خاصا 
، أشـارت الربتغـال أيضـا إىل أهنـا تعتـزم تعـيني              ٢٠٠٠مارس  /ويف آذار . اإلشارة بتدابري حتفظية  

وفيمــا يتعلــق مبرحلــة اإلجــراءات املتعلقــة بالــدفوع االبتدائيــة، قــررت احملكمــة    . قــاض خــاص
يشــارك القضــاة اخلاصــون الــذين اختــارهتم الــدول املــدعى عليهــا يف تلــك املرحلــة، مراعــاة   أال

والحظت احملكمـة أن     لوجود قضاة من جنسيات بريطانية وهولندية وفرنسية يف هيئة احملكمة،         
هذا القـرار ال حيكـم مسـبقا بـأي حـال مـن األحـوال يف مسـألة مـا إذا كـان القضـاة اخلاصـون                         
سيشــاركون يف مراحــل الحقــة مــن القضــايا، إذا رفضــت احملكمــة الــدفوع التمهيديــة للــدول    

 .املدعى عليها
ــو    - ٤٠ ــلحة يف أراضـــي الكونغـ ــطة املسـ ــة باألنشـ ــية املتعلقـ ــو (ويف القضـ ــة الكونغـ مجهوريـ

اختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الســيد جــو فرهــوفن قاضــيا ) الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا
 .كاتيكا قاضيا خاصا. خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل

كرواتيـا  (بادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا      ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإل        - ٤١
اختــارت كرواتيــا الســيد بودســالف فوكــاس قاضــيا خاصــا       ) ضــد صــربيا واجلبــل األســود   

 .واختارت صربيا واجلبل األسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا
ويف القضــية املتعلقــة باحلــدود البحريــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب   - ٤٢

، اختـــارت نيكـــاراغوا الســـيد جورجيـــو غاجـــا قاضـــيا خاصـــا  )كـــاراغوا ضـــد هنـــدوراسني(
 .واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا

اختــارت ليختنشــتاين ) ليختنشــتاين ضــد أملانيــا(ويف القضــية املتعلقــة مبمتلكــات معينــة  - ٤٣
يد براونلـي، اختـارت ليختنشـتاين       ويف أعقـاب اسـتقالة السـ      . السيد يان براونلـي قاضـيا خاصـا       

 أوغسـت   -وبعد أن تنحى القاضي سيما، اختارت أملانيا السيد كـارل            .السيد فرانكلن برمان  
 .فاليشهاور قاضيا خاصا

، اختــارت )نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا (ويف القضــية املتعلقــة بــالرتاع الــربي والبحــري   - ٤٤
فــورتيي . ارت كولومبيــا الســيد إيــف لنيكــاراغوا الســيد حممــد البجــاوي قاضــيا خاصــا واختــ

 .قاضيا خاصا
، اختـارت بـنن السـيد حممـد بنونـة        )النيجـر /بـنن (ويف القضية املتعلقة بالرتاع احلدودي       - ٤٥

 .قاضيا خاصا واختارت النيجر السيد حممد البجاوي قاضيا خاصا
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) ٢٠٠٢: طلــب جديــد(ويف القضــية املتعلقــة باألنشــطة املســلحة يف أراضــي الكونغــو  - ٤٦
، اختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الســيد )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا(

  بيار مافونغو قاضيا خاصا واختارت رواندا السيد جون دوغار قاضيا خاصا -جان 
 ١٩٩٢سـبتمرب  / أيلـول ١١ويف القضية املتعلقة بطلـب إعـادة النظـر يف احلكـم املـؤرخ        - ٤٧

ــة   الصــادر يف قضــية الــ  ــة والبحري ــة واجلزري  :هنــدوراس/الســلفادور(رتاع املتعلــق باحلــدود الربي
. ، اختارت السلفادور السـيد فيليـب هــ        )السلفادور ضد هندوراس  ) (نيكاراغوا طرف متدخل  

 .باولييو قاضيا خاصا واختارت هندوراس السيد سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصا
ــا ومــو  - ٤٨ املكســيك ضــد الواليــات  (اطنني مكســيكيني آخــرين ويف القضــية املتعلقــة بأبين

 .قاضيا خاصا ، اختارت املكسيك السيد برناردو سيبولبيدا)املتحدة األمريكية 
ــة يف فرنســا     - ٤٩ ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــة ب ــو ضــد  (ويف القضــية املتعلق ــة الكونغ مجهوري

 .اإيف دو كارا قاضيا خاص - ، اختارت مجهورية الكونغو السيد جان)فرنسا
بوالو باتو بوتش، وروكـس الوسـطى،       /ويف القضية املتعلقة بالسيادة على بيدرا برانكا       - ٥٠

دوغـار قاضـيا    . ر. ؛ اختـارت ماليزيـا السـيد كريسـتوفر ج         )سـنغافورة /ماليزيا(وليدج اجلنوبية   
 .خاصا

 
 االمتيازات واحلصانات -باء  

حملكمة يتمتعون، لدى مزاولـة     أعضاء ا �:  من النظام األساسي على أن     ١٩ تنص املادة  - ٥١
 .�أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية

وإثر تبادل للرسائل بني رئـيس احملكمـة ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ                     - ٥٢
، بات القضاة بصـفة عامـة يتمتعـون بـذات االمتيـازات واحلصـانات               ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٢٦

الحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين لـدى جاللـة ملكـة           والتسهيالت والص 
وعالوة على ذلك ووفقا للشـروط  ) I.C.J. Acts and Documents No. 5, pp. 201-207(هولندا 

، بــات ١٩٧١فربايــر / شــباط٢٦املنصــوص عليهــا يف رســالة لــوزير خارجيــة هولنــدا مؤرخــة   
ة الربوتوكولية على رؤساء البعثات، مبن فيهم عميد السـلك          لرئيس احملكمة األسبقية من الناحي    

الدبلوماسـي، يليــه مباشـرة نائــب رئــيس احملكمـة مث متــنح األســبقية الربوتوكوليـة بالتنــاوب بــني     
 ).٢١٣-٢٠٧املرجع نفسه، الصفحات (رؤساء البعثات وأعضاء احملكمة 

املرجـع   (١٩٤٦سـمرب   دي/  كـانون األول   ١١، املـؤرخ    )١ -د   (٩٠ومبوجب القـرار     - ٥٣
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاق املربم مع حكومـة         ) ٢١١-٢٠٦نفسه، الصفحات   
 : وأوصت مبا يلي١٩٤٦يونيه /هولندا يف حزيران
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ذا كان قاض يقطن يف بلد آخر غري بلـده كـي يكـون بصـورة دائمـة رهـن              إ�  
نات الدبلوماســية خــالل فتــرة إشــارة احملكمــة، فينبغــي أن متــنح لــه االمتيــازات واحلصــا

 �إقامته هناك
 وأنه

ينبغي أن مينح القضاة كل التسهيالت ملغادرة البلد الذي قد يوجـدون فيـه،              �  
كمــا ينبغــي أن  .مــن أجــل دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه احملكمــة جلســاهتا ومغادرتــه  

سـة مهـامهم،    يتمتعوا يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون هبـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمار                 
جبميــع االمتيــازات واحلصــانات والتســهيالت الــيت متنحهــا تلــك البلــدان للمبعــوثني        

 .�الدبلوماسيني
ويتضمن القرار نفسـه توصـية تـدعو الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة إىل االعتـراف                     - ٥٤

ور وقد صـدرت جـوازات املـر   . جبواز مرور األمم املتحدة الذي تصدره احملكمة للقضاة وقبوله 
وهــي تشــبه يف شــكلها جــوازات املــرور الــيت تصــدرها األمانــة العامــة  . ١٩٥٠هــذه منــذ عــام 
 .لألمم املتحدة

 من النظام األساسي للمحكمة علـى       ٣٢ من املادة    ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة       - ٥٥
 .�من الضرائب كافة] اليت يتلقاها القضاة[تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات �أنه 
 

 اختصاص احملكمة - ثاثال 
 

 اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات -ألف  
ــه / متــوز٣١يف  - ٥٦ ــالغ عــددها    ٢٠٠٤يولي  كانــت الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة الب
 . دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة١٩١
) العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات    (وأصدرت مخس وستون دولة حلـد اآلن إعالنـات          - ٥٧
 ٣٦ مـن املـادة      ٥ و   ٢ فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة علـى النحـو املتـوخى يف الفقـرتني               تقر

وهــذه الــدول هــي إســبانيا واســتراليا وإســتونيا      : وهــذه الــدول هــي  . مــن النظــام األساســي  
وأوروغــواي وأوغنــدا وبــاراغواي وباكســتان وبربــادوس والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا    

ــدا وبــ  ــة    وبوتســوانا وبولن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة ومجهوري ــة الدومينيكي ريو وتوغــو واجلمهوري
ــويد      ــورينام والسـ ــودان وسـ ــوازيلند والسـ ــنغال وسـ ــلوفاكيا والسـ ــدامنرك، وسـ ــا والـ وجورجيـ

 بيسـاو والفلـبني وفنلنـدا    -وسويسرا وصربيا واجلبل األسود والصومال وغامبيـا وغينيـا وغينيـا     
ســتاريكا وكولومبيــا وكينيــا ولكســمربغ وليربيــا  وقــربص والكــامريون وكمبوديــا وكنــدا وكو
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وليختنشــتاين وليســوتو ومالطــة ومدغشــقر ومصــر واملكســيك ومــالوي واململكــة املتحــدة         
ــا     ــا ونيجرييـ ــرويج والنمسـ ــاورو والنـ ــيوس ونـ ــمالية وموريشـ ــدا الشـ ــا العظمـــى وأيرلنـ لربيطانيـ

ومت . اليابــان واليونــانونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت واهلنــد وهنــدوراس وهنغاريــا وهولنــدا و  
ــد           ــين عشــر شــهرا قي ــم املتحــدة خــالل اإلث ــام لألم ــدى األمــني الع ــداع إعــالن ســلوفاكيا ل إي

ــتعراض، يف  ــار٢٨االس ــايو / أي ــدول      . ٢٠٠٤م ــها ال ــيت أودعت ــات ال ــترد نصــوص اإلعالن وس
 املذكورة أعاله، يف الفـرع الثـاين مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـة حلوليـة حمكمـة العـدل                  

 )).I.C.J. Yearbookالدولية 
ويتضــمن الفــرع الثالــث مــن الفصــل الرابــع مــن الطبعــة التاليــة حلوليــة حمكمــة العــدل     - ٥٨

ويف الوقـت الـراهن يسـري       . الدولية قوائم املعاهدات واالتفاقيات اليت حتدد اختصاص احملكمـة        
. تفاقيات الثنائيـة   من اال  ١٦٠ من هذه االتفاقيات املتعددة األطراف وحوايل        ١٠٠مفعول حنو   

وباإلضافة إىل ذلـك يشـمل اختصـاص احملكمـة املعاهـدات أو االتفاقيـات السـارية الـيت تقضـي                     
 مـن النظـام األساسـي حملكمـة         ٣٧املـادة   (بإحالة الرتاعات إىل احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل،            

 ).العدل الدولية
 

 اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء -باء  
اجلمعية العامة وجملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي      ( هيئات األمم املتحدة     باإلضافة إىل  - ٥٩

يـؤذن حاليـا للمنظمـات      ) واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنة املؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة           
 :التالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها

 منظمة العمل الدولية؛ 
 مة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛منظ 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 
 منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
 منظمة الصحة العاملية؛ 
 البنك الدويل؛ 
 املؤسسة املالية الدولية؛ 
 املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 
 صندوق النقد الدويل؛ 
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 ة والالسلكية؛االحتاد الدويل لالتصاالت السلكي 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
 املنظمة البحرية الدولية؛ 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

على اختصاص احملكمة يف إصـدار الفتـاوى،   وسترد قائمة بالصكوك الدولية اليت تنص      - ٦٠
ــدل الدوليـــة           ــة العـ ــة حمكمـ ــة حلوليـ ــة املقبلـ ــن الطبعـ ــع مـ ــل الرابـ ــن الفصـ ــرع األول مـ يف الفـ

)I.C.J. Yearbook.( 
 

 سري عمل احملكمة -رابعا  
 جلان احملكمة -ألف  

 :يتتتشكل اللجان اليت تنشئها احملكمة لتيسري أداء مهامها اإلدارية على النحو اآل - ٦١
ونائـب رئـيس احملكمـة      ) رئيسـا (وتضم رئـيس احملكمـة      : جلنة اإلدارة وامليزانية   )أ( 

 .والقضاة غيوم، وكوروما، وفرييشتني وكوميانس واخلصاونة
 .وريزيك واخلصاونة وأووادا وتضم القضاة بارا أرانغورن: جلنة العالقات )ب( 
انس وريزيك وبويرغنتـال    وكومي) رئيسا(وتضم القضاة كوروما    : جلنة املكتبة  )ج( 
 .وتومكا

جلنة احلوسبة اليت يرأسـها نائـب الـرئيس وعضـويتها مفتوحـة جلميـع املهـتمني                  )د( 
 .من أعضاء احملكمة

 كهيئـة دائمـة، مـن القضـاة         ١٩٧٩وتتكون جلنة اللوائح، اليت شكلتها احملكمة يف عام          - ٦٢
 .وبويرغنتال والعريب وأووادا وسيما وتومكا) رئيسة(هيغرت 

 قلم احملكمة  -باء  
حمكمــة العــدل الدوليــة هــي اهليئــة الرئيســية الوحيــدة بــاألمم املتحــدة الــيت متلــك إدارة    - ٦٣

. وقلـم احملكمـة هـو اجلهـاز اإلداري الـدائم للمحكمـة             ). من امليثـاق   ٩٨انظر املادة   (خاصة هبا   
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 مـن   ٢٩ إىل   ٢٢د  والسـيما املـوا   (وحيدد النظام األساسي للمحكمة والئحتها دور هذا اجلهاز         
وحيــث أن احملكمــة هيئــة قضــائية ومؤسســة دوليــة يف الوقــت نفســه، فــإن دور قلــم  ). الالئحــة

وهكـذا فـإن عمـل قلـم احملكمـة          . احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانة دوليـة         
هــو عمــل قضــائي ودبلوماســي مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مياثــل عمــل اإلدارات القضــائية      

ــة  واإلداريــ ــة وإدارات خدمــة املــؤمترات واإلعــالم يف أي منظمــة دولي وحتــدد احملكمــة . ة واملالي
تنظيم قلم احملكمة بناء على مقترحات مـن رئـيس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات                      

وقـد  ). ٢٨ مـن املـادة   ٣ و ٢الالئحـة، الفقرتـان     (يصدرها رئيس قلم احملكمة وتقرها احملكمـة        
ــات   ــة يف تشــرين األول   وضــعت التعليم ــم احملكم ــة بقل ــوبر /املتعلق ــرد اهليكــل  . ١٩٤٦أكت وي

 .٢٤ الصفحةالتنظيمي لقلم احملكمة يف 
وتعـني احملكمـة مـوظفي قلــم احملكمـة بنـاء علـى اقتراحــات مـن رئـيس قلـم احملكمــة أو           - ٦٤

اخلـدمات  يعينهم رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئيس احملكمة حينما يتعلق األمر باملوظفني من فئـة        
وحتـدد  . ويعني رئيس قلم احملكمة املـوظفني العـاملني علـى أسـاس عقـود قصـرية األجـل            . العامة

 من الئحـة    ٢٨انظر املادة   (شروط العمل يف النظام األساسي للموظفني الذي اعتمدته احملكمة          
هبـا  وبصفة عامة يتمتع موظفو قلم احملكمة بذات االمتيازات واحلصانات الـيت يتمتـع            ). احملكمة

كمــا يتمتعــون مــن حيــث مركــزهم . أعضــاء البعثــات الدبلوماســية مــن نفــس الرتبــة يف الهــاي
وأجورهم ومعاشاهتم بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا موظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات أو الرتـب                   

 .املعادلة
وشهد حجم العمل بقلم احملكمة، على مدى السنوات اخلمس عشرة األخـرية، زيـادة               - ٦٥

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

ــنتني      - ٦٦ ــرة الســ ــار فتــ ــتني يف إطــ ــتني أمنيــ ــداث وظيفيــ ــارا إلحــ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤واعتبــ
 موظفا وذلـك علـى      ٩٨يبلغ جمموعه    ، فإن مالك موظفي قلم احملكمة     ) أعاله ٢٨الفقرة   انظر(

 موظفـا يشـغلون وظـائف       ٣٣ومنهم  ( موظفا من فئة اإلداريني أو رتبة أعلى         ٤٥: و التايل النح
 ٥١منــهم ( موظفــا يف فئــة اخلــدمات العامــة    ٥٣، و) يشــغلون وظــائف مؤقتــة  ١٢ دائمــة و

 ). يشغالن وظيفتني مؤقتتني٢ يشغلون وظائف دائمة و
نـها اجلمعيـة العامـة، فـإن القلـم          ولتعزيز فعالية قلم احملكمة ووفقا لآلراء اليت أعربـت ع          - ٦٧

 .بصدد إحداث نظام لتقييم أداء موظفي قلم احملكمة
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 رئيس قلم احملكمة ونائبه  
رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه                      - ٦٨

وجـب النظـام    اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الالزمة مب         
األساسي للمحكمة أو الئحتها؛ ويعد جـدوال عامـا جبميـع القضـايا ويـدوهنا ويرقمهـا حسـب                   
الترتيب الذي ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق اليت رفعت هبا الـدعاوى أو الـيت طلبـت مبوجبـها                    
 فتاوى؛ وحيضر شخصيا أو ميثله نائبه يف جلسـات احملكمـة ودوائرهـا كمـا يعتـرب مسـؤوال عـن                    
إعداد حماضر تلك اجللسات؛ ويتخذ الترتيبات الالزمة لتوفري ما قد حتتاجه احملكمـة مـن ترمجـة                 

ــرمسيتني    ــها ال ــة أو شــفوية إىل لغــيت عمل ــة (حتريري أو التأكــد مــن ســالمة  ) الفرنســية واإلنكليزي
الترمجــة؛ ويوقــع مجيــع أحكــام احملكمــة والفتــاوى واألوامــر الصــادرة عنــها فضــال عــن حماضــر    

ا؛ وهو مسؤول عن إدارة قلم احملكمة وعن أعمال مجيع اإلدارات والشعب التابعة لـه؛               جلساهت
مبا يف ذلـك احلسـابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول هبـا يف األمـم املتحـدة؛                        

ــة للمحكمــة ال    ــات اخلارجي ــع     ويســاعد يف تعهــد العالق ــم املتحــدة وم ســيما مــع أجهــزة األم
ــدان اإلعــالم املتعلــق بأنشــطة احملكمــة ومنشــوراهتا     املنظمــات الدو ــدول األخــرى يف مي ــة وال لي

؛ وأخـريا يكـون قيِّمـا علـى     )املنشورات الرمسيـة للمحكمـة والبيانـات الصـحفية ومـا إىل ذلـك            (
مبــا يف (أختــام ودمغــات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي حمفوظــات أخــرى تكــون يف عهــدة احملكمــة  

 ).ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغ
ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه يف غيابه؛ وقد عهـدت إليـه منـذ             - ٦٩

ــى ُشــعب      ١٩٩٨عــام  ــا يف ذلــك اإلشــراف املباشــر عل ــة واســعة النطــاق مب  مســؤوليات إداري
 .احملفوظات واحلوسبة واملساعدة العامة

لــم، نفــس وختــول لــرئيس القلــم ونائــب رئــيس القلــم، عنــدما يعمــل عمــل رئــيس الق    - ٧٠
املعاملة اليت ختول لرؤساء البعثات الدبلوماسية يف الهاي، عمال بالرسائل املتبادلة املـذكورة يف              

 . أعاله٥٧الفقرة 
 

 الُشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة  
 إدارة الشؤون القانونية  

ــة وموظــف واحــد مــن       - ٧١ ــة الفني ــة تتكــون هــذه اإلدارة مــن ســبعة مــوظفني مــن الفئ  فئ
ــة داخــل قلــم احملكمــة     وتتمثــل . اخلــدمات العامــة، وهــي مســؤولة عــن مجيــع الشــؤون القانوني

ــا القضــائية      ــى أداء وظائفه ــة عل ــها الرئيســية يف مســاعدة احملكم ــداد حماضــر   . مهمت ــوىل إع وتت
جلسات احملكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الصـياغة، الـيت تعـد مسـودات قـرارات احملكمـة،                  
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وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال القـانون الـدويل             . بوصـفها أمانـة جلنـة الالئحـة       كما تعمل أيضا    
حيــث تــدرس القــرارات القانونيــة واإلجرائيــة الســابقة وتعــد دراســات ومــذكرات للمحكمــة    

وتقوم كذلك بإعداد مجيع املراسالت املتصـلة بالقضـايا         . ولرئيس قلم احملكمة حسب االقتضاء    
 الدبلوماسية ذات الصلة بتطبيق النظام األساسـي للمحكمـة     املعروضة، وبصفة أعم، املراسالت   

وهــي مســؤولة أيضــا عــن رصــد . أو الئحتــها، لكــي يقــوم رئــيس قلــم احملكمــة بــالتوقيع عليهــا
وأخريا، ميكن استشارة هذه اإلدارة يف مجيع املسـائل القانونيـة            .اتفاقات املقر مع البلد املضيف    

 .احملكمةاملتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم 
وأحلقــت بــاإلدارة أيضــا جمموعــة مــن مخســة كتبــة شــؤون قانونيــة، مــن الفئــة الفنيــة،     - ٧٢

 .مهمتهم القيام بأحباث قانونية بطلب من أعضاء احملكمة
 

 إدارة الشؤون اللغوية  
 موظفا من الفئة الفنية وموظـف واحـد مـن فئـة اخلـدمات               ١٨تتكون هذه اإلدارة من      - ٧٣

وتشـمل هـذه    . ؤولية ترمجة الوثائق إىل اللغـتني الـرمسيتني للمحكمـة ومنـهما           العامة، وتتوىل مس  
ــدول األطــراف،       ــواردة مــن ال ــة يف القضــايا واملراســالت األخــرى ال ــائق املــذكرات املقدم الوث
واحملاضر احلرفية جللسات احملكمة وأحكامها وفتاواها وأوامرها، إىل جانـب مسـوداهتا ووثـائق              

ــاة و   ــات القضـ ــها ومالحظـ ــة     عملـ ــارير الداخليـ ــان والتقـ ــات اللجـ ــة واجتماعـ ــر احملكمـ حماضـ
واملالحظات والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيها رئـيس احملكمـة والقضـاة             

ــة والتقــارير والرســائل املوجهــة إىل األمانــة، ومــا إىل ذلــك     ــوفر . أمــام اهليئــات اخلارجي كمــا ت
قــدها رئــيس احملكمــة وأعضــاؤها مــع وكــالء   خــدمات الترمجــة الفوريــة لالجتماعــات الــيت يع  
 .األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني اآلخرين

ــرة الســنتني    - ٧٤ ــذ فت ــل مــن االســتعانة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ونتيجــة لنمــو اإلدارة من ، مت التقلي
ــبري    ــاملترمجني اخلــارجيني إىل حــد ك ــان إىل      . ب ــة يف بعــض األحي ــاك حاج ــزال هن ــه ال ت ــد أن بي

كمـا ال تـزال مثـة       .الترمجة التحريرية والسـيما بالنسـبة جللسـات احملكمـة         املساعدة اخلارجية يف    
ــة          ــبة جللســات احملكم ــتظم، وخاصــة بالنس ــوريني خــارجيني بشــكل من ــرمجني ف ــة إىل مت حاج

 .ومداوالهتا
 

 إدارة شؤون اإلعالم  
يتقاسـم موظفـان    (تؤدي هذه اإلدارة، اليت تتكون من مـوظفني اثـنني مـن الفئـة الفنيـة                  - ٧٥
وموظـف مـن فئـة      ) صبا مـن هـذين املنصـبني حيـث يعمـل كـل واحـد منـهما نصـف الوقـت                    من

وتتمثـل مهامهـا يف إعـداد مجيـع          .اخلدمات العامة، دورا هاما يف العالقات اخلارجية للمحكمة       
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والسـيما التقريـر السـنوي    (الوثائق أو أجزاء الوثائق اليت تتضـمن معلومـات عامـة عـن احملكمـة          
جلمعية العامة، واألجزاء املتعلقة باحملكمة يف خمتلف وثائق األمم املتحـدة،           للمحكمة املقدم إىل ا   

؛ واختـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لتعمـــيم املنشـــورات )واحلوليـــة، والوثـــائق املوجهـــة إىل اجلمهـــور
املطبوعــة والوثــائق العامــة الــيت تصــدر عــن احملكمــة؛ وتشــجيع الصــحافة واإلذاعــة والتلفزيــون   

والســـيما عـــن طريـــق إعـــداد البيانـــات (تقـــارير عـــن أعمـــال احملكمـــة ومســـاعدهتا يف إعـــداد 
؛ وتلبية مجيع طلبات املعلومات املتعلقة باحملكمـة؛ وإبقـاء أعضـاء احملكمـة علـى علـم                  )الصحفية

مبا تنشره الصحافة أو يظهر على شبكة اإلنترنت بشأن القضايا املعروضة على احملكمـة أو الـيت         
العلنية للمحكمة وغري ذلك من املناسبات الرمسية مبـا يف ذلـك            حيتمل رفعها؛ وتنظيم اجللسات     

 .عدد وفري من الزيارات
 

 الُشعب التقنية  
 شعبة شؤون املوظفني  

ــة          - ٧٦ ــة اخلــدمات العام ــن فئ ــين وموظــف م ــن موظــف ف ــة م ــذه الشــعبة املؤلف تضــطلع ه
ختطـيط وتنفيـذ    : ذلكمبسؤولية القيام مبهام شىت تتعلق بإدارة شؤون املوظفني وتنظيمها، مبا يف       

وحتــرص يف إدارهتــا لشــؤون . تعــيني املــوظفني وتنســيبهم وترقيتــهم وتدريبــهم وإهنــاء خدمتــهم 
املوظفني على التقيد بالنظام األساسي ملوظفي قلم احملكمة، وما يسري من النظـامني األساسـي               

ــة التوظيــف، تعــد الشــعبة اإلعال  . واإلداري ملــوظفي األمــم املتحــدة  نــات عــن  ويف إطــار عملي
الشــواغر، وتســتعرض الطلبــات وترتــب إلجــراء املقــابالت املهيكلــة الختيــار املرشــحني وتعــد   
. عــروض العمــل للمرشــحني النــاجحني، وتتــوىل دورات التعريــف واإلرشــاد للمــوظفني اجلــدد

كما تدير الشعب وترصد استحقاقات املوظفني وامتيازاهتم، وتتـوىل اإلجـراءات اإلداريـة ذات              
ون صلة الوصل مع مكتب إدارة املوارد البشـرية و الصـندوق املشـترك للمعاشـات                الصلة، وتك 

 .التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
 

 الُشعبة املالية  
تتكون هذه الشعبة من موظَفني اثنني من الفئة الفنية وثالثة موظَفني من فئة اخلـدمات                - ٧٧

إعـداد  :  املالية يف مجلـة أمـور مـا يلـي          وتتضمن مهامها . العامة وهي مسؤولة عن الشؤون املالية     
امليزانية؛ واحملاسبة املالية وإعداد التقارير املالية؛ وأعمـال الشـراء ومراقبـة املوجـودات؛ وتسـديد         

/ البــدالت(الفــواتري للباعــة؛ وإعــداد كشــوف املرتبــات والعمليــات املتعلقــة بكشــوف املرتبــات 
 .والسفر) أجور العمل اإلضايف
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 تشعبة املنشورا  
تتكــون هــذه الشــعبة مــن ثالثــة مــوظفني مــن الفئــة الفنيــة، وهــي مســؤولة عــن إعــداد    - ٧٨

التصفيف الطبـاعي للمخطوطـات الرمسيـة للمحكمـة وتصـحيح التجـارب املطبعيـة اخلاصـة هبـا                   
تقـارير األحكـام    ) أ: (ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة، وهـذه املنشـورات هـي           

؛ )سـابقا � السلسـلة جـيم  �(املذكرات واملرافعات الشفوية والوثـائق   ) ب(والفتاوى واألوامر؛   
كما تتوىل املسـؤولية عـن خمتلـف املنشـورات األخـرى وفقـا              . احلوليات) د(الببليوغرافيا؛  ) ج(

وهـو كتيـب عـن احملكمـة موجـه       � الكتـاب األزرق  �(لتعليمات احملكمة أو رئيس قلم احملكمة       
تشـكيل  (� الكتـاب األبـيض   �، و �أساسـية عـن احملكمـة     مذكرات معلومـات    �،  )إىل اجلمهور 

وعــالوة علــى ذلــك، وبـالنظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجيــة لطبــع   ).احملكمـة وقلــم احملكمــة 
منشـورات احملكمـة، فــإن الشـعبة مســؤولة أيضـا عـن إعــداد العقـود مــع دور الطباعـة وإبرامهــا        

لـى منشـورات احملكمـة انظـر الفصـل           ع لإلطـالع . (وتنفيذها، مبا يف ذلك مراقبة مجيـع الفـواتري        
 ).الثامن أدناه

 
  مكتبة احملكمة-شعبة الوثائق   

تتمثل املهمة الرئيسية هلذه الشعبة، املكونة مـن مـوظفني اثـنني مـن الفئـة الفنيـة وثالثـة                     - ٧٩
من فئة اخلدمات العامة، يف اقتناء وحفظ وتصنيف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون الـدويل،                   

 املنشـورات الدوريـة وغـري ذلـك مـن الوثـائق ذات الصـلة وتعمـل بتعـاون وثيـق مـع                        فضال عـن  
مكتبة قصر السالم التابعة ملؤسسة كارنيجي؛ كمـا تتـوىل اقتنـاء املـواد غـري املدرجـة يف فهـرس                  

 .مكتبة كارنيجي، بناء على طلب
ســية وتتلقــى كــذلك منشــورات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك منشــورات أجهزهتــا الرئي - ٨٠

وتقــوم بإعــداد ببليوغرافيــات ألعضــاء احملكمــة حســب  . وتتــوىل فهرســتها وتصــنيفها وحتــديثها
وتعمـل أيضـا علـى حـل        . الطلب وتعـد ببليوغرافيـا سـنوية جبميـع املنشـورات املتعلقـة باحملكمـة              

وتســعى الشــعبة إىل العمــل بأســاليب . مشــكلة عــدم تــوفر اخلدمــة املرجعيــة بالنســبة للمتــرمجني
ر حداثـة يف القيـام مبهامهـا، والسـيما عـن طريـق اإلدراج التـدرجيي لتكنولوجيـات                   حمسنة وأكث 

 .جديدة
 

 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع  
ــة       - ٨١ ــة ومخســة مــوظفني مــن فئ ــة الفني تتكــون هــذه الشــعبة مــن موظــف واحــد مــن الفئ

ادرة عـن   اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصـنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق الصـ               
وتشـمل  . احملكمة أو الـواردة إليهـا، وكـذا عـن إحضـار أي مـن هـذه الوثـائق بنـاء علـى طلـب                   
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مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعـداد فهـرس مسـتكمل للمراسـالت الصـادرة والـواردة وكـذا                   
والعمـل جـار إلجنـاز مهمـة التشـغيل اآليل إلدارة            . جلميع الوثائق املدونـة الرمسيـة وغـري الرمسيـة         

 .ت وحتديد وضعها وإمتام املرحلة األخرية من التشغيل اآليل للشعبة وحوسبتهاامللفا
وتتوىل الشعبة أيضا إرسـال املنشـورات الرمسيـة إىل الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة                 - ٨٢

وتتحمل أيضـا مسـؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت                .وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد   
 .ا حمضا، وتتوىل توزيعها وحفظهايتخذ بعضها طابعا سري

 
 شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ  

تتوىل هذه الشعبة، اليت تتشكل من موظف واحد من الفئة الفنية وتسعة مـوظفني مـن                 - ٨٣
فئة اخلدمات العامـة، مجيـع أعمـال الطباعـة لقلـم احملكمـة واستنسـاخ النصـوص املطبوعـة عنـد                      

 .االقتضاء
راسالت الفعلية، تتحمل الشعبة مسؤولية خاصة عـن طباعـة واستنسـاخ            وإضافة إىل امل   - ٨٤

ترمجـات املـذكرات اخلطيـة ومرفقاهتـا، واحملاضـر احلرفيـة للجلسـات وترمجاهتـا،                : الوثائق التالية 
وعـالوة  . وترمجات مذكرات القضاة وتعديالهتم واألحكـام والفتـاوى واألوامـر وآراء القضـاة            

 .ؤولية فحص الوثائق واملراجع وإعادة قراءهتا وتصفيفهاعلى ذلك تتحمل هذه الشعبة مس
 

 كتبة القضاة  
. يضطلع الكتبة اخلمسة عشر املخصصون للقضـاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب               - ٨٥

وكقاعدة عامة يتوىل الكتبة طباعة املذكرات والتعـديالت واآلراء وكـذا مجيـع رسـائل القضـاة           
ة املراجـع الـوارد ذكرهـا يف املـذكرات واآلراء ويقـدمون             كما يدققون صح  . والقضاة اخلاصني 

 .مساعدة أخرى عند احلاجة
 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات  
اليت تتكون من موظف واحد من الفئة الفنية وثالثـة           تتوىل ُشعبة تكنولوجيا املعلومات    - ٨٦

جيــا مــوظفني مــن فئــة اخلــدمات العامــة مســؤولة عــن ضــمان الكفــاءة يف اســتعمال تكنولو         
وهي مكلفة بإدارة الشبكات احمللية باحملكمـة وسـري         . املعلومات وتطويرها باستمرار يف احملكمة    

كما تتوىل مسؤولية تنفيذ املشاريع اجلديـدة       . عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنية األخرى     
م علـى   املتعلقة بالرباجميات واملعدات احلاسوبية، وتساعد مستخدمي احلاسـوب وتتـوىل تدريبـه           

وأخــريا، تتــوىل ُشــعبة تكنولوجيــا املعلومــات مســؤولية  . مجيــع جوانــب تكنولوجيــا املعلومــات 
 .تطوير وإدارة موقع حمكمة العدل الدولية على شبكة اإلنترنت
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 ُشعبة املساعدة العامة  
تقدم ُشعبة املساعدة العامـة الـيت تتكـون مـن تسـعة مـوظفني مـن فئـة اخلـدمات العامـة                       - ٨٧

العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيما يتعلق خبدمات السـعاة والنقـل              املساعدة  
 .كما تتوىل مسؤولية األمن. واالستقبال واهلاتف
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 حمكمة العدل الدولية
 اهليكل التنظيمي

 

اإلدارات

 رئيس قلم احملكمة

نائب رئيس قلم احملكمة

 كتبة القضاة

الفهرسةاحملفوظات و املنشورات املالية اإلعالم الشؤون اللغوية الشؤون القانونية
االختزال والطباعة  املساعدة العامة احلوسبة مكتبة احملكمة والتوزيع

 واالستنساخ
٥-أمني أول، ف

 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٣-مترجم حتريري، ف
 ٤-مساعد إداري، ع

 
 :وظائف لفترة السنتني

 ٤- مترمجني حتريريني، ف٣
 ٣- مترمجني حتريريني، ف٩

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

 ٤-أمني، ف
 ٤-أمني، ف

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

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

٤-رئيس الشعبة، ف
٢-موظف مايل معاون، ف
شؤون إدارة املرتبات، 

 ٤-كاتب، ع
 ٤-كاتب مشتريات، ع
/ كاتب إدخال البيانات

 ٣-الطلبات، ع

٥-أمني أول، ف
 ٢-موظف شؤون إعالم، ف

 ٤-مساعد إداري، ع

٣-رئيس الشعبة، ف
 ٧-نائب الرئيس، ع

 ٥-مفهرس، ع
 ٥-مساعد حمفوظات، ع

 ٤-ع، عكاتب توزي
 ٤-كاتب توزيع، ع

٤-رئيس الشعبة، ف
 ٣-موظف ثان، ف

 ٢-مصحح، ف/معد نسخ

 ٤-سائق، ع/منسق
كاتب /نائب املنسق

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

 ٣-حارس، ع
 ٣-حارس، ع
 ٢-ساعي، ع
 ٥-حارس، ع
 ٥-حارس، ع

 
 

٤-رئيس الشعبة، ف
 ٢-أمني مكتبة معاون، ف

 ٥-كاتب مكتب، ع
 ٥-كاتب قاعة مطالعة، ع

كاتب أرشيف ومراجع، 
 ٤-ع

 ٣-رئيس الشعبة، ف
 ٦-مشرف نظم، ع

مساعد جتهيز النصوص، 
 ٥-ع

 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع
 ٤-خمتزل طابع، ع

 ٤-كاتب استنساخ، ع
 ٤-كاتب استنساخ، ع

 ٢-رئيس الشعبة، ف
احلوسبة مساعد نظم، 

 ٦-ع
مساعد شؤون اإلنترنت، 

 ٦-ع
اختصاصي دعم الربامج، 

 ٤-ع

.٥-مع بدل وظيفة خاص لرتبة ع   *   

*٥-كاتب أقدم، ع
 *٥-كاتب أقدم، ع
 *٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع

 ٥-قدم، عكاتب أ
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع
 ٥-كاتب أقدم، ع

 

/ اإلدارةموظف أقدم لشؤون 
 املوظفنيشؤون

٤-فني، فشؤون املوظ/موظف أقدم لشؤون اإلدارة
 ٥-مساعد إداري، ع

الشعب التقنية

رئيس قلم احملكمة، أمني عام مساعد
 ٦-د إداري، عمساع

٢-نائب رئيس قلم احملكمة، مد
 ٥-مساعد إداري، ع
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 املقر -جيم  
؛ لكن ذلك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد جلسـاهتا          )هولندا(يوجد مقر احملكمة يف الهاي       - ٨٨

 مــن ٢٢ مــن املــادة ١الفقــرة (ومزاولــة مهامهــا يف أي مكــان آخــر عنــدما تــرى ذلــك مناســبا  
 ). من الئحة احملكمة٥٥النظام األساسي للمحكمة؛ املادة 

وتشــغل احملكمــة يف قصــر الســالم بالهــاي املكاتــب الــيت كانــت تشــغلها يف الســابق       - ٨٩
 أنشـئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا ومت      احملكمة الدائمة للعدل الدويل باإلضافة إىل جناح جديد    

ــام   ــد إضــافة إىل عــدد مــن املكاتــب      . ١٩٧٨افتتاحــه يف ع ــاح اجلدي ــتح ملحــق للجن كمــا افت
 .١٩٩٧اجلديدة يف الطابق الثالث لقصر السالم يف عام 

ــر / شــباط٢١ويف  - ٩٠ ــرم اتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومؤسســة كــارنيجي    ١٩٤٦فرباي  أُب
وأقـرت اجلمعيـة    .الم، حيدد شروط اسـتخدام احملكمـة هلـذه املبـاين       املسؤولة عن إدارة قصر الس    

ديسـمرب  / كـانون األول   ١١املؤرخ  ) ١ -د   (٨٤العامة لألمم املتحدة ذلك االتفاق يف قرارها        
ــديالت    ١٩٤٦ ــدة تع ــد لع ــا بع ــدفع ملؤسســة     .  وخضــع فيم ــى أن ت ــاق عل ــك االتف ــنص ذل وي

 دوالر مـن دوالرات الواليـات   ٢ ٣٢٥ ٤٠٠كارنيجي مسامهة سنوية تبلغ يف الوقت الـراهن         
 .املتحدة

 
 متحف احملكمة -دال  

، متحــف ١٩٩٩مــايو / أيــار١٧افتــتح األمــني العــام لألمــم املتحــدة كــويف عنــان، يف    - ٩١
الواقع يف اجلنـاح اجلنـويب مـن مـبىن     ) وغريها من مؤسسات قصر السالم    (حمكمة العدل الدولية    

 .قصر السالم
� الســالم مــن خــالل إقامــة العــدل  �تحــف حملــة عــن موضــوع   وتقــدم معروضــات امل - ٩٢

؛ ١٩٠٧ و ١٨٩٩وتسلط األضـواء علـى تـاريخ مـؤمتري الهـاي للسـالم املعقـودين يف عـامي           
وعلى إنشاء حمكمة التحكيم الدائمة يف ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلك مـن بنـاء لقصـر السـالم                

 الدائمـة للعـدل الـدويل واحملكمـة         بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ وكذلك إنشاء وتشغيل احملكمـة        
عــدة معروضــات تســتعرض مــيالد األمــم املتحــدة؛ واحملكمــة، وقلــم احملكمــة؛ وهيئــة     (احلاليــة 

احملكمــة يف الوقــت الــراهن؛ والــدول الــيت ينتمــي إليهــا القضــاة والــدول الــيت أقامــت دعــاوى؛    
محكمـة؛ والشخصـيات    وإجراءات احملكمـة؛ والـنظم القانونيـة العامليـة؛ واالجتـهاد القضـائي لل             

 ).البارزة اليت زارت احملكمة
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 طوابع للمحكمة -هاء 
، تلقــى رئــيس احملكمــة، القاضــي شــي جيويونــغ،   ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٠يف  - ٩٣

، )TPG(رمسيا من السيد روي رميب، مـدير التسـويق واالتصـال يف خـدمات الربيـد اهلولنـدي                   
 .ةالنسخ األوىل لطابعني صمما خصيصا للمحكم

وخالل حفل قصري حضره معظم أعضاء هيئة احملكمة، ورئيس القلم وكبـار مسـؤويل               - ٩٤
احملكمــة، ذكــر الــرئيس شــي بــأن خــدمات الربيــد اهلولنــدي قــد أصــدرت ألول مــرة، يف عــام   

، طوابع خاصة باحملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل، سـلف حمكمـة العـدل الدوليـة، ومنـذ                     ١٩٣٤
 ١٩٣٤ففـي الفتـرة الفاصـلة بـني      .إصدار الطوابع اخلاصة باحملكمةذلك احلني مل يتوقف تقليد     

). غيلــدر( طابعــا خمتلفــا وطبعــت قيمتــها بالعملــة اهلولنديــة،  ١٥، صــدر مــا جمموعــه ١٩٨٩و
، بـنفس   )TPG(إن من دواعي سروري البالغ أن يصـدر الربيـد اهلولنـدي             �� :وقال الرئيس شي  

ذي يكنـه للهيئـة القضـائية الرئيسـية لألمـم املتحـدة             الروح، وكتعبري جديد عن التقدير الكبري ال      
واألمهية اليت يوليها لوجود احملكمة هبولندا، اجملموعتني اجلديدتني مـن الطوابـع، بقيمـتني بعملـة                

 .��اليورو اجلديدة
، ��فريـدة مـن نوعهـا   ��ووجه السـيد رميـب، مـن جهتـه، االنتبـاه إىل أن هـذه الطوابـع               - ٩٥

هـي املؤسسـة الوحيـدة الـيت هلـا يف هولنـدا طوابـع خاصـة هبـا ومتلـك                      ��على اعتبار أن احملكمـة    
 .��عليها حقوق استخدام خالصة

ويغطي الطابعان اجلديدان معظم القيم الربيدية املعمول هبـا حاليـا يف هولنـدا ويف بقيـة                  - ٩٦
ــا، أي  ــورو و٠,٣٩أوروب ــورو٠,٦١ ي ــدي هــو الســيد روجــر     .  ي ــان هولن ــد صــممهما فن وق

ثل الطـابع األول قصـر السـالم يف الهـاي، مقـر احملكمـة، أمـا اآلخـر فيمثـل شـعار                       ومي. وليمس
 .احملكمة

 
 العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة -خامسا  

 قضـية   ٢٥ - قضية معروضة على احملكمة،      ٢٦خالل الفترة املستعرضة، كانت هناك       - ٩٧
 . منها كذلك٢٠ وال تزال -منازعات وقضية فتوى واحدة 

اآلثــار ��وخــالل هــذه الفتــرة، تلقــت احملكمــة طلــب فتــوى مــن اجلمعيــة العامــة بشــأن  - ٩٨
 . القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

ويف كل قضـية مـن القضـيتني املتعلقـتني مبسـائل تفسـري وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام                - ٩٩
، )ماهريية العربيـة الليبيـة ضـد اململكـة املتحـدة         اجل(، الناشئة عن حادث لوكريب اجلوي       ١٩٧١
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ــة    (و ــات املتحــدة األمريكي ــة ضــد الوالي ــة الليبي ــة العربي ــدول األطــراف  )اجلماهريي ، أشــعرت ال
 .��اتفقت على الوقف البات للدعوى��احملكمة بأهنا 

، رفع مجهورية ليربيـا دعـوى بشـأن نـزاع مـع سـرياليون               ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ويف   -١٠٠
، يف حق تشارلز غـانكي      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٧دار قرار اهتام وأمر دويل بالقبض يف        يتعلق بإص 

ويف  .يف فريتــاون تــايلور، رئــيس مجهوريــة ليربيــا، مبقتضــى قــرار للمحكمــة اخلاصــة لســرياليون
وفيمــا يتعلــق باختصــاص . طلبــها، التمســت ليربيــا مــن احملكمــة أيضــا أن تشــري بتــدابري حتفظيــة 

ــا  ــة، أشـــارت ليربيـ ــام احملكمـ ــا لعـ ــة   ١٩٥٢ إىل إعالهنـ ــة اإلجباريـ ــه الواليـ  الـــذي تقبـــل مبوجبـ
مـن الئحـة احملكمـة، إهنـا تتوقـع أن تقبـل             ) ٥ (٣٨فيمـا يتعلـق باملـادة       ��للمحكمة، وقالت إنه    

مـن النظـام   ) ٢ (٣٦مجهورية سرياليون ألغراض هذا الطلـب اختصـاص احملكمـة عمـال باملـادة              
 : من الئحة احملكمة على ما يلي٣٨ من املادة ٥وتنص الفقرة  ��...األساسي للمحكمة 

إذا بينــت الدولــة املدعيــة اســتنادها يف القــول بصــحة اختصــاص احملكمــة إىل � 
موافقة مل تكن قـد أعطتـها أو أعربـت عنـها بعـد الدولـة الـيت رفعـت الـدعوى عليهـا،                        

ال يتخـذ  بيد أهنا ال تقيد يف اجلدول العـام للمحكمـة، و  . حتال العريضة إىل هذه الدولة 
ــا باختصــاص       ــدعوى عليه ــيت رفعــت ال ــة ال ــل الدول ــدعوى إىل أن تقب أي إجــراء يف ال

 .�القضية احملكمة يف النظر يف
ووفقا لتلك املادة، أحيلت إىل حكومة سرياليون نسخة من الطلـب، مشـفوعة بطلـب                -١٠١

ن موافقتـها  ، مل تبـد سـرياليو  ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٣١غـري أنـه حـىت     . اإلشارة بالتدابري التحفظيـة   
 .على اختصاص احملكمة بالنظر يف القضية؛ وبالتايل فإن احملكمة مل تتخذ أي إجراء يف املسألة

صـربيا  (وعقدت احملكمة جلسات علنية يف القضـية املتعلقـة مبشـروعية اسـتعمال القـوة        -١٠٢
د صـربيا واجلبـل األسـو     (و  ) صربيا واجلبل األسـود ضـد كنـدا       (و  ) واجلبل األسود ضد بلجيكا   

) صــربيا واجلبــل األســود ضــد إيطاليــا(و ) صــربيا واجلبــل األســود ضــد أملانيــا(و ) ضــد فرنســا
صــربيا ( و) الربتغــال صــربيا واجلبــل األســود ضــد(و ) صــربيا واجلبــل األســود ضــد هولنــدا( و

ليختنشــتاين ضــد (والقضــية املتعلقــة مبمتلكــات معينــة  ) واجلبــل األســود ضــد اململكــة املتحــدة 
ــا  ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول١١ضــية املتعلقــة بطلــب إعــادة النظــر يف احلكــم املــؤرخ    ، والق)أملاني

ــة     ــة والبحري ــة واجلزري : هنــدوراس/الســلفادور(الصــادر يف قضــية الــرتاع املتعلــق باحلــدود الربي
؛ والقضــية املتعلقـة بـــ أبينــا ومــواطنني  )السـلفادور ضــد هنــدوراس ) (نيكـاراغوا طــرف متــدخل 

؛ وكــذلك طلــب فتــوى يف ) الواليــات املتحــدة األمريكيــةاملكســيك ضــد(مكســيكيني آخــرين 
. القضــية املتعلقــة باآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلـــة         

 .عقدت عددا كبريا من اجللسات اخلاصة كما
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مجهوريـــة إيـــران (وأصـــدرت احملكمـــة أحكامـــا يف القضـــية املتعلقـــة مبنصـــات الـــنفط   -١٠٣
، والقضـية املتعلقـة بطلـب إعـادة النظـر يف احلكـم              )ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة     اإلسالمية  

 الصــادر يف قضــية الــرتاع املتعلــق باحلــدود الربيــة واجلزريــة  ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول١١املــؤرخ 
؛ )الســلفادور ضــد هنــدوراس) (نيكــاراغوا طــرف متــدخل: هنــدوراس/الســلفادور(والبحريــة 

املكسـيك ضـد الواليـات املتحـدة        (ينا ومواطنني مكسـيكيني آخـرين       و القضية املتعلقة بأب   ) ب(
؛ كما أصدرت فتوى يف القضية املتعلقة باآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جـدار          )األمريكية

 .يف األرض الفلسطينية احملتلة
ــرا بشــأن تشــكيل         -١٠٤ ــنظم اإلجــراءات، وكــذا أم ــرا ي ويف القضــية األخــرية أصــدرت أم

ــة ــ. احملكم ــذكرات وحتــدد اآلجــال        وأص ــدمي بعــض امل ــأذن بتق ــر ت ــة كــذلك أوام درت احملكم
ــربي والبحــري     ــالرتاع ال ــة ب ــداعها يف القضــية املتعلق ــا (إلي والقضــية ) نيكــاراغوا ضــد كولومبي

 ).مجهورية الكونغو ضد فرنسا(املتعلقة ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا 
ة املتعلقـة مسـائل تفسـري وتطبيـق اتفاقيـة           وأصدر رئيس احملكمة أمرا يف كل من القضـي         -١٠٥

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ضــد (، الناشــئة عــن حــادث لــوكريب اجلــوي ١٩٧١مونتريــال لعــام 
ــة    (، و)اململكــة املتحــدة  ــات املتحــدة األمريكي ــة ضــد الوالي ــة الليبي ــة العربي وســجل ) اجلماهريي

أمر بشطب القضـية مـن جـدول        مبقتضاه يف احملضر الوقف البات للدعوى، باتفاق األطراف، و        
كما أصدر أمرا حيدد آجال إيداع املـذكرات يف القضـية املتعلقـة بالسـيادة علـى يـدرا                    .احملكمة
 ).سنغافورة/ماليزيا(بوالو وباتو بويت، وروكس الوسطى، وليدج اجلنوبية /برانكا
ــالرتاع احلــدودي     -١٠٦ ــدائرة يف القضــية املتعلقــة ب ــنن(وأصــدر رئــيس ال مــرين، أ) النيجــر/ب

 .يأذنان بتقدمي بعض املذكرات وحيددان آجال إيداعها
 

 القضايا املعروضة على احملكمة  
 قضايا املنازعات  -ألف  

 الناشـئة عـن حـادث لـوكريب         ١٩٧١مسائل تفسري وتطبيق اتفاقية مونتريال لعـام         ٢-١
بيــة اجلماهرييــة العر( و) ةديبيــة ضــد اململكــة املتحــ ة اللة العربيــاجلماهرييــ(اجلــوي 

 )الليبية ضد الواليات املتحدة األمريكية
، أودعـــت حكومـــة اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية      ١٩٩٢مـــارس / آذار٣يف  -١٠٧

االشــتراكية طلــبني مســتقلني إلقامــة دعــويني ضــد حكومــة اململكــة املتحــدة وضــد الواليــات      
املؤرخـة  �� تفاقيـة مونتريـال   ا. الـرتاع حـول تفسـري أو تطبيـق          �� املتحدة األمريكية فيما يتعلق بـ    
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 واملتعلقة بقمع األعمال غري القانونيـة املوجهـة ضـد سـالمة الطـريان               ١٩٧١سبتمرب  / أيلول ٢٣
 .املدين
وأشارت اجلماهريية العربية الليبية، يف الطلبني، إىل قيام النائب العام السـكتلندا وهيئـة     -١٠٨

م اثنني مـن الرعايـا الليبـيني بأهنمـا تسـببا يف             حملفني كربى بالواليات املتحدة، على التوايل، باهتا      
 يف مســاء بلــدة لــوكريب، بســكتلندا، يف  ١٠٣يف رحلتــها رقــم � بــان أمريكــان�حتطــم طــائرة 

ــانون األول ٢١ ــمرب /كــ ــرعه ١٩٨٨ديســ ــا٢٧٠، فلقــــي مصــ ــذه .  شخصــ ــاب هــ ويف أعقــ
ــا بــأن تســلم اجلــاني     ني املزعــومني االهتامــات، طالبــت اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة ليبي

سكتلندا أو يف الواليات املتحدة األمريكية وعرضـتا املسـألة علـى جملـس األمـن                احملاكمتهما يف   
وادعــت ليبيــا أن اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة بقيامهمــا بــذلك أخلتــا  . بــاألمم املتحــدة

وأضـافت  . الل هبـا  بالتزاماهتا القانونية مبقتضى اتفاقية مونتريال وأن عليهما أن يكفـا عـن اإلخـ             
أن اتفاقية مونتريال هي الصـك الوحيـد السـاري علـى حتطـم طـائرة بانـام فـوق لـوكريب، وأنـه                       
ليس هناك أي اتفاقية أخرى يف القانون الـدويل اجلنـائي تسـري علـى هـذه املسـائل بينـها وبـني               

مونتريـال، أن   اململكة املتحدة، أو بينها وبـني الواليـات املتحـدة، وأنـه حيـق هلـا، وفقـا التفاقيـة                     
 .حتاكم هي نفسها اجلانيني املزعومني

، طلبت ليبيا إىل احملكمة أيضا أن تشري بتـدابري حتفظيـة ملنـع      ١٩٩٢مارس  / آذار ٣ويف   -١٠٩
اململكة املتحدة والواليات املتحدة من اختاذ أي إجراء آخر من شـأنه أن يكرههـا علـى تسـليم                   

غــري أنــه مبقتضــى أمــرين صــادرين يف      .وينياجلــانيني املزعــومني قبــل النظــر يف جــوهر الــدع     
 الذي اعتمـده يف الوقـت       ٧٤٨، استنتجت احملكمة استنادا إىل القرار       ١٩٩٢أبريل  /نيسان ١٤

ذاتــه جملــس األمــن يف إطــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، أن مالبســات القضــية    
 .ليست مالبسات تستدعي أن متارس سلطتها لإلشارة هبذه التدابري

 كـانون   ٢٠، حـددت احملكمـة تـاريخ        ١٩٩٢يونيـه   / حزيران ١٩وبأمرين صادرين يف     -١١٠
 أجـال   ١٩٩٥يونيـه   / حزيـران  ٢٠، أجال لتقدمي مـذكريت ليبيـا، وتـاريخ          ١٩٩٣ديسمرب  /األول

 .لتقدمي كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مذكرهتا املضادة
ا يف غضــون األجــل احملــدد، تقــدمت اململكــة املتحــدة وبعــد أن أودعــت ليبيــا مــذكراهت -١١١

ــة، يف    ــات املتحــدة األمريكي ــران٢٠ و١٦والوالي ــه / حزي ــة   ١٩٩٥يوني ــدفوع ابتدائي ــا، ب  تباع
فُعلقـت بالتـايل إجـراءات       .بشأن اختصاص احملكمـة بـالنظر يف طلـيب اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة              

وبعــد أن قــدمت ليبيــا مــذكرات  ). كمــة مــن الئحــة احمل٧٩املــادة (النظــر يف جــوهر الــدعوى 
خطية مبالحظاهتا والتماساهتا بشأن الدفوع االبتدائية يف غضـون األجـل الـذي حددتـه احملكمـة                 

/  تشـرين األول   ٢٢ إىل   ١٣، عقدت جلسات علنية من      ١٩٩٥ديسمرب  /كانون األول  ٢٢يف  
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ــوبر  ــر / شــباط٢٧ويف حكمــني مســتقلني مــؤرخني  . ١٩٩٧أكت دفوع  بشــأن الــ ١٩٩٨فرباي
االبتدائيــة، قضــت احملكمــة بوجــود نــزاع بــني األطــراف فيمــا يتعلــق بتفســري أو تطبيــق اتفاقيــة   

 مـن اتفاقيـة     ١٤ مـن املـادة      ١مونتريال وأن هلا اختصاص النظر يف الرتاعـني اسـتنادا إىل الفقـرة              
 قضـت  كمـا . مونتريال واليت تتعلق بتسوية املنازعات املتصلة بتفسري أو تطبيق أحكام االتفاقيـة           

احملكمة بقبول الطلبـات الليبيـة وقالـت إنـه مـن غـري املالئـم، يف تلـك املرحلـة مـن اإلجـراءات،                         
البــت يف حجــج اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة القائلــة إن قــرارات جملــس األمــن بــاألمم  

 .املتحدة قد جعلت هذه الطلبات غري ذات موضوع
 كــانون ٣٠حــددت احملكمــة تــاريخ   ، ١٩٩٨مــارس / آذار٣٠وبــأوامر صــادرة يف   -١١٢
.  أجال إليداع اململكة املتحدة والواليات املتحدة ملذكرتيهما املضـادتني         ١٩٩٨ديسمرب  /األول

 بنـاء علـى     ١٩٩٩مـارس   / آذار ٣١مث مدد قيدوم القضـاة، رئـيس احملكمـة بالنيابـة، األجـل إىل               
ضادتان يف غضـون األجـل      وقد أودعت املذكرتان امل    .طلب اململكة املتحدة والواليات املتحدة    

 .املمدد
، أذنـت احملكمـة بتقـدمي مـذكرة جوابيـة          ١٩٩٩يونيـه   / حزيران ٢٩وبأوامر صادرة يف     -١١٣

من ليبيـا ومـذكرتني تعقيبيـتني مـن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة ، وحـددت                      
ــه / حزيــران٢٩تــاريخ  ــة  ٢٠٠٠يوني ــا ملــذكرهتا اجلوابي ــ.  أجــال إليــداع ليبي ــا وق د أودعــت ليبي

 .مذكرهتا اجلوابية يف األجل احملدد
، مل حتـدد أي أجـل   ١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩غري أن احملكمة، يف أوامرها الصادرة يف   -١١٤

لتقدمي املذكرتني التعقيبيتني للمـدعى عليهمـا؛ وقـد أعـرب ممثلـو الـدولتني املـدعى عليهمـا عـن                     
بسـبب الظـروف اجلديـدة الناشـئة        �لـدعوى،   رغبتهم يف عدم حتديد أجل يف هذه املرحلة من ا         

 .�عن نقل الشخصني املتهمني إىل هولندا حملاكمتهما أمام حمكمة اسكتلندية
، حــدد رئــيس احملكمــة الحقــا تــاريخ     ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول ٦وبــأمرين مــؤرخني   -١١٥
 أجال لتقدمي املـذكرة التعقيبيـة مـن جانـب كـل مـن اململكـة املتحـدة                   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣

 .وقد أودعت املذكرتان التعقيبيتان يف غضون األجل احملدد. اليات املتحدةوالو
، أشـــعرت حكومتـــا ليبيـــا واململكـــة ٢٠٠٣ســـبتمرب / أيلـــول٩وبرســـالتني مـــؤرختني  -١١٦

وحكومتا ليبيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة مـن جهـة أخـرى احملكمـة بأهنـا             املتحدة من جهة  
ويف أعقاب هذه اإلشـعارات، أصـدر رئـيس احملكمـة،     . ��اتفقت على الوقف البات للدعوى ��

، أمـرا يف كـل مـن القضـيتني، مسـجال يف احملضـر الوقـف البـات                   ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلول ١٠يف  
 .جدول احملكمة للدعوى ، باتفاق األطراف، ومصدرا تعليماته بشطب القضية من
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 ) األمريكيةمجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة(منصات النفط  - ٣  
، أودعــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية طلبــا إلقامــة ١٩٩٢نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢يف  -١١٧

دعوى ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة فيمـا يتعلـق بـرتاع بشـأن تـدمري ثـالث منصـات نفـط                       
واستندت مجهورية إيران اإلسالمية، يف إقامة اختصاص احملكمة يف هـذه الـدعوى، إىل               .إيرانية
ــ ــة والعشــرين امل ــرة ادة احلادي ــات االقتصــادية واحلقــوق     ٢، الفق مــن معاهــدة الصــداقة والعالق

أغسـطس عـام    / آب ١٥القنصلية املربمة بني إيـران والواليـات املتحـدة، واملوقعـة يف طهـران يف                
وادعـت إيـران يف طلبـها أن        . ١٩٥٧يونيـه   / حزيـران  ١٦ واليت دخلـت حيـز النفـاذ يف          ١٩٥٥

 ١٩٨٧أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٩تابعـة لبحريـة الواليـات املتحـدة يف          قيام عـدة سـفن حربيـة        
، بتدمري ثالثة جممعـات حبريـة إلنتـاج الـنفط متتلكهـا شـركة الـنفط               ١٩٨٨أبريل  / نيسان ١٨ و

ــة مــن        ــا ألحكــام خمتلف ــا جوهري ــة، ُيشــكل خرق ــة وتشــغلها لألغــراض التجاري ــة اإليراني الوطني
هذا الصـدد، أشـارت إيـران بشـكل خـاص إىل املـادتني              ويف   .معاهدة الصداقة والقانون الدويل   

يكون بني الواليـات املتحـدة األمريكيـة وإيـران          �: األوىل من تلك املعاهدة، اليت تنص على أن       
 مـن املـادة العاشـرة الـيت تـنص           ١كما أشارت إىل الفقـرة      . �سلم راسخ ودائم وصداقة خملصة    

ويف ختـام   . �لسـاميني حريـة جتـارة ومالحـة       تكون بني إقليمي الطـرفني املتعاقـدين ا       ��: على أن 
الواليات املتحـدة، مبهامجتـها وتـدمريها    ��طلبها، التمست إيران من احملكمة أن تقرر وُتعلن أن    

 ١٩٨٧أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٩، بتـاريخ    ]املـذكور أعـاله   [املنصات املشار إليها يف الطلـب       
ــا إزاء اجل ١٩٨٨أبريــــل / نيســــان١٨ و ــة اإلســــالمية، قــــد خرقــــت التزاماهتــ ؛ وأن ��مهوريــ
الواليــات املتحــدة، باختاذهــا موقــف العــداء والتهديــد الســافرين إزاء اجلمهوريــة اإلســالمية،   ��

الــذي بلــغ أوجــه مبهامجــة منصــات الــنفط اإليرانيــة وتــدمريها، قــد انتــهكت موضــوع معاهــدة  
؛ ��قـانون الـدويل  ، كما انتهكت ال   )١(الصداقة وغرضها، مبا يف ذلك املادتان األوىل والعاشرة         

الواليات املتحدة ملزمة بأن تعوض اجلمهورية اإلسالمية النتـهاكها اللتزاماهتـا القانونيـة             ��وأن  
 .��الدولية، باملبلغ الذي حتدده احملكمة يف مرحلة الحقة من إجراءات الدعوى

، حـدد   ١٩٩٣يونيـه   / حزيـران  ٣ و ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٤وبأمرين مؤرخني    -١١٨
وقـد أودعـت    .حملكمة أجال إليـداع مـذكرة إيـران ومـذكرة الواليـات املتحـدة املضـادة             رئيس ا 

 .١٩٩٣يونيه / حزيران٨إيران مذكرهتا يف غضون األجل املمدد حىت 
ــانون األول١٦ويف  -١١٩ ــة، يف    ١٩٩٣ديســمرب / ك ــات املتحــدة األمريكي ، أودعــت الوالي

فُعلقـت  . بتـدائيا بعـدم اختصـاص احملكمـة    غضون األجل املمدد إليداع املذكرة املضادة، دفعـا ا    
وبعـد أن أودعـت   ).  مـن الئحـة احملكمـة   ٧٩املـادة  (بالتايل إجراءات النظر يف جـوهر الـدعوى     

 مبوجـب   ١٩٩٤يوليـه   / متـوز  ١إيران مذكرة خطية بشأن الدفع التمهيدي يف األجـل احملـدد يف             
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لنيــة يف الفتــرة مــن ، عقــدت جلســات ع١٩٩٤ينــاير / كــانون الثــاين١٨أمــر احملكمــة املــؤرخ 
ــول٢٤إىل  ١٦ ــبتمرب / أيلـ ــؤرخ  . ١٩٩٦سـ ــم مـ ــانون األول١٢ومبوجـــب حكـ ــمرب / كـ ديسـ

ــدائي وقضــت اســتنادا إىل الفقــرة    ١٩٩٦ ــدفع االبت ــة  ٢، رفضــت احملكمــة ال ــادة احلادي  مــن امل
، بـأن هلـا اختصاصـا بـالنظر يف املطالـب الـيت قدمتـها إيـران                  ١٩٥٥والعشرين من معاهدة عـام      

 . من املادة العاشرة من تلك املعاهدة١ة مبوجب الفقر
 مبوجـب أمـر احملكمـة املـؤرخ         ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٢٣ويف غضون األجل احملدد يف       -١٢٠
، أودعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــذكرهتا املضــادة   ١٩٩٦ديســمرب / كــانون األول١٦

ران اإلســالمية أن مجهوريــة إيــ��مشــفوعة بطلــب مضــاد تلــتمس فيــه أن تقــرر احملكمــة وتعلــن  
، مبهامجة السفن وبث األلغام يف اخلليج وبأعمـال عسـكرية           ١٩٨٨-١٩٨٧بقيامها، يف الفترة    

أخرى من شأهنا تعريض التجارة البحرية للمخاطر واألضرار تكون قد انتهكت مـا عليهـا مـن                 
� �١٩٥٥التزامات جتاه الواليات املتحـدة األمريكيـة مبوجـب املـادة العاشـرة مـن معاهـدة عـام                    

وأن مجهوريــة إيــران اإلســالمية ملزمــة، بالتــايل، بــأن تســدد للواليــات املتحــدة األمريكيــة   �� و
 بالشـكل واملقـدار اللـذين حتـددمها احملكمـة يف      ١٩٥٥تعويضات كاملة النتهاكها معاهدة عام   

 .��مرحلة الحقة من إجراءات الدعوى
، أن الطلـب    ١٩٩٧كتـوبر   أ/ تشـرين األول   ٢وأبلغت إيران احملكمـة، برسـالة مؤرخـة          -١٢١

 مـن   ٨٠ مـن املـادة      ١املضاد بصيغته املقدمـة مـن الواليـات املتحـدة ال يسـتويف شـروط الفقـرة                  
 خطيــة، قضــت احملكمــة بــأمر مــؤرخ  وبعــد أن أودع كــل طــرف مالحظــات . الئحــة احملكمــة

بـأن الطلـب املضـاد املقـدم مـن الواليـات املتحـدة يف مـذكرهتا املضـادة                ١٩٩٨مارس  /آذار ١٠
 .بول يف حد ذاته وأنه يشكل جزءا من الدعوىمق

 ١٩٩٩مـارس  / آذار١٠وأودعت إيـران مـذكرة جوابيـة يف غضـون األجـل احملـدد يف               -١٢٢
ــة يف غضــون األجــل املمــدد حــىت        ــة مــذكرة تعقيبي ــات املتحــدة األمريكي كمــا أودعــت الوالي

فية تتعلــق وعــالوة علــى ذلــك، أُِذن إليــران بــأن تــودع مــذكرة إضــا . ٢٠٠١مــارس /آذار ٢٣
حصرا بالطلب املضاد وقـد أودعتـها يف غضـون األجـل الـذي حـدده نائـب رئـيس احملكمـة يف                       

 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٤
/  آذار٧فربايــر إىل / شــباط١٧وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن جــوهر الــدعوى مــن    -١٢٣

 .ويف ختام اجللسات قدم الطرفان مالحظاهتما اخلتامية إىل احملكمة. ٢٠٠٣مارس 
 :ت مجهورية إيران اإلسالمية إىل احملكمة أن تقرر وتعلنوطلب 

أن الواليــات املتحــدة، مبهامجتــها وتــدمريها املنصــات املشــار إليهــا يف  - ��١ 
أبريـــل  / نيســـان١٨ و ١٩٨٧أكتـــوبر / تشـــرين األول١٩الطلـــب، بتـــاريخ 



 

04-49401 33 
 

A/59/4  

 ١، قـد خرقـت التزاماهتــا إزاء اجلمهوريـة اإلســالمية، مبوجـب الفقــرة     ١٩٨٨
دة العاشـــرة مـــن معاهـــدة الصـــداقة وأن الواليـــات املتحـــدة تتحمـــل مـــن املـــا

 املسؤولية عن تلك اهلجمات؛
وأن الواليـــات املتحـــدة ملزمـــة بـــأن تعـــوض اجلمهوريـــة اإلســـالمية   - ٢  

تعويضا كامال النتهاكها اللتزاماهتا القانونية الدوليـة، وللضـرر الـذي تسـببت             
مــة يف مرحلــة الحقــة مــن    فيــه وذلــك بالشــكل واملبلــغ الــذي حتــدده احملك     

إجـــراءات الـــدعوى، علـــى أن إيـــران حتـــتفظ بـــاحلق يف أن تقـــدم للمحكمـــة 
وتعرض عليها، يف الوقت املناسب، تقديرا دقيقـا للتعويضـات املسـتحقة علـى           

 الواليات املتحدة؛
 .��وأي تعويض آخر قد تعتربه احملكمة مالئما - ٣  

 ة املضاد،وفيما يتعلق بطلب الواليات املتحدة األمريكي
 .��رفض طلب الواليات املتحدة املضاد��  
 :وطلبت الواليات املتحدة األمريكية إىل احملكمة أن تقرر وتعلن 
أن الواليات املتحدة مل خترق التزاماهتا جتاه مجهورية إيران اإلسـالمية            )١(�  

ــرة   ــدة    ١مبوجــب الفق ــن معاه ــرة م ــادة العاش ــن امل ــات املتحــدة   ١٩٥٥ م ــني الوالي  ب
 يران؛وإ

 .��وأن طلبات مجهورية إيران اإلسالمية مرفوضة بالتايل )٢(  
 :وفيما يتعلق بطلبها املضاد، أن تقرر احملكمة وتعلن 
رفضــها جلميــع االدعــاءات املخالفــة، وأن مجهوريــة إيــران اإلســالمية   )١(�  

 مبهامجتها السفن يف اخلليج باأللغام والقـذائف، وقيامهـا بأعمـال عسـكرية أخـرى مـن                
شــأهنا تعــريض التجــارة واملالحــة بــني إقليمــي الواليــات املتحــدة ومجهوريــة إيــران          
اإلسالمية للمخاطر واألضرار انتهكت ما عليها مـن التزامـات جتـاه الواليـات املتحـدة                

 ؛١٩٥٥ من املادة العاشرة من معاهدة عام ١األمريكية مبوجب الفقرة 
لتـايل، بـأن تسـدد للواليـات        وأن مجهورية إيران اإلسـالمية ملزمـة، با        )٢(  

 بالشـكل واملقـدار     ١٩٥٥املتحدة األمريكية تعويضات كاملة النتهاكها معاهـدة عـام          
 .�اللذين حتددمها احملكمة يف مرحلة الحقة من إجراءات الدعوى
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، أصــدرت احملكمــة حكمهــا الــذي تــنص فقــرة   ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٦ويف  - ١٢٤
 :املنطوق منه على ما يلي

 وهلذه األسباب،�  
 فإن احملكمة  
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتني، )ب(  
تقضي بأن أعمال الواليات املتحـدة األمريكيـة ضـد منصـات الـنفط اإليرانيـة                  

ــوبر / تشــرين األول١٩يف  ــل / نيســان١٨ و١٩٨٧أكت ــا  ١٩٨٨أبري  ال ميكــن تربيره
ســية للواليــات املتحــدة األمريكيــة  بأهنــا تــدابري ضــرورية حلمايــة املصــاحل األمنيــة األسا 

من املادة العاشـرة مـن معاهـدة الصـداقة والعالقـات االقتصـادية              ) د (١مبوجب الفقرة   
ــران لعــام     ــة وإي ، حســبما ١٩٥٥واحلقــوق القنصــلية بــني الواليــات املتحــدة األمريكي

تفسر على ضوء القانون الدويل املتعلق باستخدام القوة، وتسـتنتج كـذلك أن احملكمـة               
 ميكنها مع ذلك أن تؤيد ادعاء مجهورية إيران اإلسالمية بأن تلـك األعمـال تشـكل                ال

مـن    مـن املـادة العاشـرة   ١خرقا اللتزامات الواليات املتحدة األمريكية مبوجب الفقـرة       
تلك املعاهدة، فيما يتعلق حبرية التجارة بـني إقليمـي الطـرفني، وبالتـايل، فـإن ال ميكـن                   

 .ان اإلسالمية باجلربتأييد مطلب مجهورية إير
الــرئيس شــي؛ نائــب الــرئيس راجنيفــا؛ والقضــاة غيــوم وكورومــا وفرييشــتني     :املؤيدون

 أرانغــورن وكوميــانس وريزيــك وبويرغنتــال وأووادا وســيما  -وهــيغرت وبــارا 
 وتومكا والقاضي اخلاص ريغو؛

 اخلصاونة والعريب،: القاضيان :املعارضون
 ل صوت واحد،بأغلبية مخسة عشر صوتا مقاب )٢( 
تقضــي بــأن طلــب الواليــات املتحــدة املضــاد املتعلــق خبــرق مجهوريــة إيــران اإلســالمية   

 السالفة الـذكر، فيمـا يتعلـق        ١٩٥٥ من املادة العاشرة من معاهدة       ١اللتزاماهتا مبوجب الفقرة    
ت حبريـة التجــارة واملالحــة بــني إقليمـي الطــرفني، ال ميكــن تأييــده وبالتـايل فــإن مطلــب الواليــا   

 .ال ميكن تأييده هو أيضا املتحدة األمريكية املضاد باجلرب
الــرئيس شــي؛ نائــب الــرئيس راجنيفــا؛ والقضــاة غيــوم وكورومــا وفرييشــتني     :املؤيدون

ــارا  ــيغرت وبـ ــال   -وهـ ــاونة وبويرغنتـ ــانس وريزيـــك واخلصـ ــورن وكوميـ  أرانغـ
 والعريب وأووادا وتومكا والقاضي اخلاص ريغو؛
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 .��االقاضي سيم :املعارضون
وذيل نائب الرئيس راجنيفا والقاضي كوروما حكم احملكمـة بـإعالنني، وذيلـه القضـاة                

أرانغــورن وكوميــانس بــآراء مســتقلة، وذيلــه القاضــي اخلصــاونة بــرأي خمــالف،  - هــيغرت وبــارا
وذيله القاضي بويرغنتال برأي مستقل، وذيلـه القاضـي العـريب بـرأي خمـالف، وذيلـه القاضـيان                   

 .ا والقاضي اخلاص ريغو بآراء مستقلةسيمال أوادا و
 

البوسنة واهلرسك ضـد صـربيا   (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          - ٤ 
 )واجلبل األسود

، أودعت مجهورية البوسنة واهلرسك طلبا ترفع بـه دعـوى           ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠يف   -١٢٥
بشـأن نـزاع    ) سم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة     املعروفة آنذاك با  (على صربيا واجلبل األسود     

يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا، الـيت اعتمـدهتا                    
ويشـار إليهـا أدنـاه باسـم         (١٩٤٨ديسـمرب   / كـانون األول   ٩اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف         

بوسـنة واهلرسـك إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع               واسـتندت ال   ).��اتفاقية اإلبادة اجلماعية  ��
 .اإلبادة اجلماعية إلقامة اختصاص احملكمة

ويف طلبها، التمست البوسنة واهلرسك من احملكمة، أن تقرر وتعلن أن صـربيا واجلبـل                -١٢٦
قــد قتلــت مــواطنني مــن البوســنة واهلرســك وتعمــدت قتلــهم وجــرحهم واغتصــبتهم  ��األســود 

وذلـك عـن طريـق      �� هم واختطفتهم واحتجـزهتم بصـورة غـري قانونيـة، وأبـادهتم           وهنبتهم وعذبت 
�� الـتطهري العرقـي   ��عمالئها ووكالئها، وأن عليها أن تكف فورا عن هذه املمارسة املسماة بــ            

 .وأن تدفع تعويضات
، قدمت البوسـنة واهلرسـك أيضـا طلـب لإلشـارة بتـدابري              ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠ويف   -١٢٧

، ومبوجـــب أمـــر مـــؤرخ ١٩٩٣أبريـــل / نيســان ٢ و١ت جلســـات علنيـــة يف وُعقـــد .حتفظيــة 
أن تتخـذ فـورا     �� ، أشـارت احملكمـة بـأن علـى صـربيا واجلبـل األسـود                ١٩٩٣أبريل  /نيسان ٨

وأن علـى كـل مـن      �� كل مـا يف وسـعها مـن تـدابري ملنـع ارتكـاب جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة                   ... 
 تتخذا أي إجراء قد يؤدي إىل تفاقم أو توسـيع           أال��صربيا واجلبل األسود والبوسنة واهلرسك      

ــدابريها  . ��أو جيعلــه أكثــر استعصــاء علــى احلــل  ... نطــاق الــرتاع القــائم   وقصــرت احملكمــة ت
 .التحفظية على الطلبات املندرجة يف االختصاص الذي ختوله هلا اتفاقية اإلبادة اجلماعية

 واهلرسـك طلبـا ثانيـا لإلشـارة         ، أودعت مجهوريـة البوسـنة     ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٧ويف   -١٢٨
 طلــب لصــربيا واجلبــل األســود لإلشــارة ١٩٩٣أغســطس / آب١٠بتــدابري حتفظيــة، أعقبــه يف 

، ومبوجـب أمـر     ١٩٩٣أغسـطس   / آب ٢٦ و ٢٥وعقـدت جلسـات علنيـة يف         .بتدابري حتفظيـة  
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، أعـادت احملكمـة تأكيـد التـدابري التحفظيـة الـيت أشـارت هبـا                 ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ١٣مؤرخ  
 .قا، مضيفة أنه ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعلياساب

، وجه رئيس احملكمة رسالة إىل الطرفني، يشـري فيهـا إىل            ١٩٩٣أغسطس  / آب ٥ويف   -١٢٩
أن يـدعو   �� من الئحـة احملكمـة الـيت ختولـه، يف انتظـار انعقـاد احملكمـة،                  ٧٤ من املادة    ٤الفقرة  

قـد تصـدره احملكمـة بصـدد طلـب التـدابري           األطراف إىل التصرف على حنو ميكن معه ألي أمـر           
 .��التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه

أبريـل  / نيسـان  ١٥وأودعت مذكرة البوسنة واهلرسك يف غضـون األجـل املمـدد حـىت               -١٣٠
١٩٩٤. 
، أودعــت صــربيا واجلبــل األســود يف غضــون األجــل   ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٢٦ويف  -١٣١

. فوعـا ابتدائيـة بشـأن اختصـاص احملكمـة ومقبوليـة الطلـب             املمدد إليـداع مـذكرهتا املضـادة، د       
وبعـد أن   ).  مـن الئحـة احملكمـة      ٧٩املـادة   (فُعلقت بالتايل إجـراءات النظـر يف جـوهر الـدعوى            

أودعــت البوســنة واهلرســك بيانــا خطيــا بشــأن الــدفوع االبتدائيــة يف غضــون األجــل احملــدد يف  
، عقـدت   ١٩٩٥يوليـه   / متوز ١٤ة املؤرخ    مبوجب أمر احملكم   ١٩٩٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤

يوليـه  / متـوز  ١١ويف  . ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيسـان  ٢٩جلسات علنية يف الفترة مـن       
، نطقــت احملكمــة حبكمهــا بشــأن الــدفوع االبتدائيــة، ومبقتضــاه رفضــت الــدفوع الــيت    ١٩٩٦

فاقية اإلبـادة اجلماعيـة،   قدمتها صربيا واجلبل األسود، وخلصت استنادا إىل املادة التاسعة من ات          
ــذي       ــاص الـ ــايف لالختصـ ــاس اإلضـ ــية ورفضـــت األسـ ــالنظر يف القضـ ــا بـ ــا اختصاصـ إىل أن هلـ

ــه مجهوريــة البوســنة واهلرســك   ورأت أن الطلــب املقــدم مــن مجهوريــة البوســنة   . اســتظهرت ب
 .واهلرسك مقبول

بـل األسـود    ، قدمت صربيا واجل   ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٢ويف املذكرة املضادة املودعة يف       -١٣٢
البوسـنة واهلرسـك مسـؤولة عـن     ��طلبات مضادة التمست فيها من احملكمة أن تقرر وتعلن أن        

ملزمـة مبعاقبـة مـن      ��وأهنـا   �� أعمال اإلبادة اجلماعية املرتكبة ضد الصرب يف البوسنة واهلرسك        
ــأن    .عــن هــذه األعمــال �� تثبــت مســؤوليتهم  البوســنة ��كمــا طلبــت إىل احملكمــة أن حتكــم ب

بإزالـة مجيـع    ��و  �� هلرسك ملزمة باختاذ التدابري الالزمة ملنع تكرار تلك األعمال يف املستقبل          وا
 .��]اإلبادة اجلماعية[اتفاقية .... اآلثار املترتبة على انتهاك االلتزامات اليت حددهتا

، أبلغــت البوســنة واهلرســك احملكمــة بــأن  ١٩٩٧يوليــه / متــوز٢٨ويف رســالة مؤرخــة  -١٣٣
ال يسـتويف املعيـار   ... ملدعي يعتقد أن الطلب املضاد املقدم من الطرف املدعى عليه     الطرف ا �

 مـن الئحـة احملكمـة وينبغـي بالتـايل عـدم ضـمه إىل                ٨٠ مـن املـادة      ١املنصوص عليه يف الفقـرة      
 .�الدعوى األصلية
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 كـانون   ١٧وبعد أن أودع كل طرف مالحظاته اخلطية، قضت احملكمة، بأمر مـؤرخ              -١٣٤
، أن الطلبــات املضــادة املقدمــة مــن صــربيا واجلبــل األســود يف مــذكرهتا ١٩٩٧ديســمرب /األول

؛ كمــا طلبــت إىل ��جــزءا مــن الــدعوى اجلاريــة ��وتشــكل �� مقبولــة يف حــد ذاهتــا ��املضــادة 
الطــرفني أن يقــدما مــذكراهتما اخلطيــة بشــأن جــوهر طلباهتمــا وحــددت أجــل تقــدمي البوســنة     

ومـدد هـذان     .وأجل تقدمي صربيا واجلبل األسود ملـذكرهتا التعقيبيـة        واهلرسك ملذكرهتا اجلوابية    
فأودعت البوسنة واهلرسك مذكرهتا اجلوابيـة      . األجالن بناء على طلب كل طرف من الطرفني       

ــة يف   ١٩٩٨أبريــــل / نيســــان٢٣يف  ــود مــــذكرهتا التعقيبيــ ــربيا واجلبــــل األســ  وأودعــــت صــ
 .كل طرف يف ادعاءات الطرف اآلخرويف هذه املذكرات، نازع . ١٩٩٩فرباير /شباط ٢٢
ــدة يف         -١٣٥ ــة جدي ــدة رســائل بشــأن صــعوبات إجرائي ــادل ع ــك احلــني تب ــذ ذل وجــرى من
 .القضية
، ســجل رئــيس احملكمــة يف احملضــر ســحب  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٠وبــأمر مــؤرخ  -١٣٦

وقــد . صـربيا واجلبــل األســود للطلبــات املضـادة الــيت قدمتــها تلــك الدولـة يف مــذكرهتا املضــادة   
صدر األمر بعد أن أبلغت صـربيا واجلبـل األسـود احملكمـة بأهنـا تنـوي سـحب طلباهتـا املضـادة                    

 .وأوضحت البوسنة واهلرسك أهنا ال تعترض على ذلك السحب
، حكمهــا يف ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٣وجيــدر باإلشــارة أن احملكمــة قــد أصــدرت، يف   -١٣٧

 الصـادر يف القضـية املتعلقـة بتطبيـق          ١٩٩٦ يوليه/ متوز ١١طلب إعادة النظر يف احلكم املؤرخ       
ــة عليهــا    ــادة اجلماعيــة واملعاقب ) البوســنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا ( اتفاقيــة منــع جرميــة اإلب

وقضت مبوجبه بعدم قبول طلب إعـادة       ) يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك   (الدفوع االبتدائية   
 .النظر
ــذاك  ( األســود وجيــدر باإلشــارة كــذلك إىل أن صــربيا واجلبــل   -١٣٨ الــيت كانــت تعــرف آن

ــة   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة، يف   ) جبمهوري ــدمت إىل احملكم ــد ق ــار٤ق ــايو / أي ــة ٢٠٠١م ، وثيق
ومـن  . ��مبادرة إىل احملكمـة إلعـادة النظـر يف االختصـاص التلقـائي علـى يوغوسـالفيا           ��معنونة  

صــي علــى صــربيا  الــدفوع املقدمــة يف تلــك الوثيقــة أن احملكمــة أوال لــيس هلــا اختصــاص شخ   
إىل  أن تعلق اإلجراءات من حيـث موضـوع القضـية         ��واجلبل األسود، وثانيا أن احملكمة ينبغي       

ويف . مســألة االختصــاص أي إىل أن تتخــذ قــرارا بشــأن ��أن تتخــذ قــرارا بشــأن هــذه املبــادرة 
، أبلــغ رئــيس القلــم طــريف القضــية بــأن احملكمــة قــد ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٢رســالة مؤرخــة 

 . أنه ال ميكنها أن تعلق اإلجراءات يف ظل مالبسات القضيةقررت
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 )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس -مشروع غابسيكوفو  - ٥ 
ــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة، بتوقيــع اتفــاق   ١٩٩٣يوليــه / متــوز٢يف  -١٣٩ ، أشــعرت هنغاري

ة عـن   ، يقضي بأن ُتعرض على احملكمـة بعـض املسـائل النامجـ            ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧خاص يف   
 املتعلقـة  ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلـول ١٦خالفات بشـأن تنفيـذ وإهنـاء معاهـدة بودابسـت املربمـة يف         

 . ناغيماروس-بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابسيكوفو 
 : من االتفاق اخلاص٢وجاء يف املادة  
ُيطلــب مــن احملكمــة أن تفصــل بنــاء علــى املعاهــدة وقواعــد ومبــادئ    )١(�  

 :يته، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أهنا واجبة التطبيقالقانون الدويل يف عموم
فيما إذا كان حيق جلمهورية هنغاريا أن توقف وأن تتخلى فيمـا بعـد، يف عـام        )أ( 

، عــن األشــغال املتعلقــة مبشــروع ناغيمــاروس والشــطر الــذي ُتحمِّــل   ١٩٨٩
 املعاهدة مجهورية هنغاريا املسؤولية عنه من مشروع غابسيكوفو؛

فيما إذا كان حيق للجمهورية االحتادية التشـيكية والسـلوفاكية أن تشـرع، يف               )ب( 
وأن ُتشّغل ابتداء مـن     � احلل املؤقت �، يف تنفيذ    ١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ــوبر /تشــرين األول ــق اخلــرباء    ١٩٩٢أكت ــر فري ــة يف تقري  هــذه الشــبكة، املبين

ــة اجلماعـــات األوروبيـــة و   ــابع للجنـ ــا املســـتقلني العامـــل التـ مجهوريـــة هنغاريـ
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣واجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية املؤرخ      

 يف  ١٨٥١,٧إقامة سـد علـى هنـر الـدانوب عنـد الكيلـومتر النـهري                 (١٩٩٢
اإلقليم التشيكوسلوفاكي وما يترتـب عليـه مـن آثـار بالنسـبة للمجـرى املـائي                 

 ؛)واملالحي
مـايو  / أيـار  ١٩ املترتبـة علـى قيـام مجهوريـة هنغاريـا، يف             ماهية اآلثار القانونيـة    )ج( 

 .، باإلخطار بإهناء املعاهدة١٩٩٢
ُيطلـب مـن احملكمـة أيضـا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيهـا حقـوق            )٢(  

مـن هـذه    ) ١(الطرفني وواجباهتما، الناشئة عن حكمها يف املسـائل الـواردة يف الفقـرة              
 .�املادة

مــن الطــرفني مــذكرة، ومــذكرة مضــادة يف غضــون اآلجــال الــيت   وأودع كــل طــرف  -١٤٠
ــها يف    ــة أو رئيسـ ــددهتا احملكمـ ــار٢حـ ــايو / أيـ ــانون األول٥ و١٩٩٤مـ ــمرب / كـ  ١٩٩٤ديسـ

  .١٩٩٥يونيه /حزيران ٢٠ و
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أبريــل / نيســان١٥مــارس إىل / آذار٣وعقــدت جلســات بشــأن القضــية يف الفتــرة مــن  -١٤١
) ألول مـرة يف تارخيهــا ( قامـت احملكمـة مبعاينـة    ،١٩٩٧أبريـل  / نيسـان ٤ إىل ١ومـن  . ١٩٩٧

 . من الئحتها٦٦ ناغيماروس ، وذلك مبقتضى املادة -ملشروع غابسيكوفو 
ــؤرخ   -١٤٢ ــا املـ ــول٢٥ويف حكمهـ ــبتمرب / أيلـ ــا    ١٩٩٧سـ ــأن هنغاريـ ــة بـ ــت احملكمـ ، قضـ

نة لضـمان   ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حسـ       . وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماهتما القانونية    
 الـيت أعلنــت أهنــا ال تــزال نافــذة املفعــول، وأن  ١٩٧٧حتقيـق أهــداف معاهــدة بودابســت لعــام  

 .١٩٨٩تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ 
ــا بإصــدار    ١٩٩٨ســبتمرب / أيلــول٣ويف  -١٤٣ ، أودعــت ســلوفاكيا لــدى قلــم احملكمــة طلب

ذا القبيــل أمــر ضــروري  ورأت ســلوفاكيا أن إصــدار حكــم مــن هــ   .حكــم إضــايف يف القضــية 
/  أيلـول  ٢٥بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكـم الـذي أصـدرته احملكمـة يف القضـية يـوم                    

 .١٩٩٧سبتمرب 
وذكرت سلوفاكيا يف طلبها أن الطرفني أجريـا سلسـلة مـن املفاوضـات بشـأن طرائـق                   -١٤٤

يــه حكومــة تنفيــذ حكــم احملكمــة ووقعــا بــاألحرف األوىل مشــروع اتفــاق إطــاري، وافقــت عل
وادعـت سـلوفاكيا أن هنغاريـا أرجـأت موافقتـها علـى             . ١٩٩٨مـارس   / آذار ١٠سلوفاكيا يف   

، ومضت حكومتـها اجلديـدة عنـد توليهـا احلكـم يف أعقـاب               ١٩٩٨مارس  /  آذار ٥احلكم يف   
مايو، حنو التنصل من مشروع االتفاق اإلطاري وتسببت بذلك يف تأخري تنفيـذ             /انتخابات أيار 

 .سلوفاكيا أهنا ترغب يف أن تبت احملكمة يف طرائق تنفيذ احلكموادعت  .احلكم
مــن االتفــاق اخلــاص الــذي ) ٣ (٥واســتندت ســلوفاكيا، كأســاس لطلبــها، إىل املــادة  -١٤٥

ــوم     ــا يف بروكســيل ي ــه وهنغاري ــل / نيســان٧وقّعت ــرتاع بصــورة    ١٩٩٣أبري ــرض عــرض ال  بغ
 .مشتركة على احملكمة

 كـــانون ٧ألجـــل الـــذي حـــدده رئـــيس احملكمـــة يف  وأودعـــت هنغاريـــا يف غضـــون ا -١٤٦
 . بيانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف١٩٩٨ديسمرب /األول
واســتأنف الطرفــان فيمــا بعــد املفاوضــات بينــهما وظــال يبلغــان احملكمــة بانتظــام عــن     -١٤٧

 . التقدم احملرز فيها
 

 )د مجهورية الكونغو الدميقراطيةمجهورية غينيا ض(أمحدو صاديو ديالو  - ٦ 
 دعــوى ضــد مجهوريــة ١٩٩٨ديســمرب / كــانون األول٢٨رفعــت مجهوريــة غينيــا يف  -١٤٨

طالبـت فيـه احملكمـة      � طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسـية      �الكونغو الدميقراطية مبوجب    
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الـيت ارتكبـت يف   إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل           �بـ  
 .، هو السيد أمحدو صاديو ديالو�حق مواطن غيين

ووفقا ملا ذكرته غينيا، فإن السيد أمحدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمـال كـان مقيمـا            -١٤٩
سـجنته سـلطات تلـك الدولـة بطريقـة غـري            � عامـا،    ٣٢يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ملـدة        

دته مـن اسـتثماراته الكـبرية، وشـركاته وحسـاباته       وجر�ملدة شهرين ونصف الشهر،     � قانونية
 نتيجــة حملاوالتــه ١٩٩٦فربايــر / شــباط٢يف � املصــرفية، وممتلكاتــه املنقولــة والثابتــة، مث طردتــه 

ــة        ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدى مجهوري ــه ل ــالغ مســتحقة ل ــدى مؤسســة   (اســترداد مب والســيما ل
ت نفطيـة تعمـل يف ذلـك البلـد     ولدى شركا) جيكامني، وهي مؤسسة حكومية حتتكر التعدين     

اسـتنادا إىل عقـود أبرمـت مـع شـركتني ميلكهمـا، مهـا         ) زائري شل، وزائري موبيـل، وزائـري فينـا        (
 . زائري- زائري وأفريكونتينرز -أفريكوم 
ــة        -١٥٠ ــة اإلجباري ــول الوالي ــا بقب ــا بإعالهن ــة اســتظهرت غيني وكأســاس الختصــاص احملكم

 وإعــالن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ١٩٩٨نــوفمرب / تشــرين الثــاين١١للمحكمــة، املــؤرخ 
 .١٩٨٩فرباير / شباط٨املؤرخ 
ــة       -١٥١ ــه احملكم ــذي مددت ــذكرهتا يف غضــون األجــل ال ــا م  تشــرين ٣ويف  .وأودعــت غيني
، أودعت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بعـض الـدفوع االبتدائيـة بشـأن              ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

 وذلك يف غضون األجل املمدد إليداع مـذكرهتا املضـادة؛        اختصاص احملكمة ومقبولية الطلب،   
 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة (فُعلقت بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى 

يوليـه  / متـوز  ٧، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٧وبأمر مؤرخ    -١٥٢
 بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت          أجال إليـداع غينيـا لبيـان خطـي مبالحظاهتـا والتماسـاهتا             ٢٠٠٣

 .وقد أودع البيان اخلطي يف غضون األجل احملدد. تقدمت هبا مجهورية الكونغو الدميقراطية
صربيا واجلبل األسود (و ) صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا(مشروعية استعمال القوة  ١٤-٧ 

) سود ضـد أملانيـا    صربيا واجلبل األ  (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد فرنسا    (و  ) ضد كندا 
صربيا (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد هولندا    (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد إيطاليا    (و  

 )صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحدة( و) واجلبل األسود ضد الربتغال
املعروفـة آنـذاك باسـم      (، أودعـت صـربيا واجلبـل األسـود          ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٩يف   -١٥٣

ــة يوغوســالف ــةمجهوري ــا    ) يا االحتادي ــا وإيطالي طلبــات رفعــت فيهــا دعــاوى ضــد أســبانيا وأملاني
والربتغــال وبلجيكــا وفرنســا وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  

 .�إلخالهلا بالتزام عدم استعمال القوة�
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ارتكبـت  ويف طلبها، أوضحت صـربيا واجلبـل األسـود أن الـدول املـذكورة أعـاله قـد                 -١٥٤
ــة أخــرى       �� ــدويل الــذي حيظــر عليهــا اســتعمال القــوة ضــد دول أفعــاال أخلــت هبــا بالتزامهــا ال

؛ ��]ــها [بعدم انتهاك سيادتــ ��، و   ��]لتلك الدولة [وااللتزام بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية       
؛ ��بيئـة محايـة ال  ] و[حبماية السكان املدنيني واألهداف املدنية وقـت احلـرب،          ] ـها[التزاماتـ�� و

املتعلقـة حبقـوق    ] ــاهتا [التزامــ ��؛ و   ��املتصلة حبريـة املالحـة يف األهنـار الدوليـة         ] اتـها[التزامـ��و  
بعــدم اســتخدام األســلحة احملظــورة، وعــدم ] ـــاهتا[التزامـــ��؛ و ��اإلنســان واحلريــات األساســية

وطلبـت صـربيا     .�تعمد فرض أوضاع معيشـية بنيـة التسـبب يف اهلـالك املـادي جملموعـة قوميـة                 
ــدول املشــار إليهــا أعــاله       ــة أمــور، أن ال ــن، يف مجل واجلبــل األســود إىل احملكمــة أن تقــرر وتعل

ملزمة بتقـدمي تعـويض     �� وأهنا  �� أعاله] املذكورة[مسؤولة عن اإلخالل بااللتزامات الدولية      ��
 .��عما أحلقته من أضرار

 احملكمة بالنظر يف الـدعوى،      وأشارت صربيا واجلبل األسود كأساس إلقامة اختصاص       -١٥٥
يف القضــايا املرفوعــة علــى أســبانيا والربتغــال وبلجيكــا وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا، إىل  

، مــن النظــام األساســي للمحكمــة واملــادة التاســعة مــن اتفاقيــة اإلبــادة ٣٦ مــن املــادة ٢الفقــرة 
والواليــات املتحــدة، إىل املــادة  اجلماعيــة، ويف القضــايا املرفوعــة علــى أملانيــا وإيطاليــا وفرنســا   

 .، من الئحة احملكمة٣٨ من املادة ٥التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية، والفقرة 
ويف اليوم ذاته، قـدمت صـربيا واجلبـل األسـود أيضـا طلبـا لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يف                       -١٥٦

 .كل قضية من هذه القضايا
 اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة يف الفتـرة مـن            ويف أعقاب عقد جلسات علنية بشـأن طلبـات         -١٥٧
، مثانيـة أوامـر يف      ١٩٩٩يونيـه   / حزيران ٢، أصدرت احملكمة يف     ١٩٩٩مايو  / أيار ١٢ إىل   ١٠

صـربيا  (و  ) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد كنـدا         (و  ) صربيا واجلبل األسود ضـد بلجيكـا      (قضايا  
صـربيا واجلبـل األسـود       (و) صـربيا واجلبـل األسـود ضـد أملانيـا         (و  ) واجلبل األسود ضد فرنسـا    

) يا واجلبـل األسـود ضـد الربتغـال     صـرب (و  ) صربيا واجلبل األسود ضـد هولنـدا      (و  ) ضد إيطاليا 
ومبقتضـاها، رفضـت احملكمـة الطلبـات املتعلقـة        ) صربيا واجلبل األسود ضد اململكة املتحـدة      ( و

هلــا أهنــا تفتقــر إىل باإلشــارة بتــدابري حتفظيــة الــيت قدمتــها صــربيا واجلبــل األســود بعــد أن تــبني   
ويف  .االختصاص األويل للنظـر يف املسـألة، وأرجـأت إىل قـرار آخـر البـت يف اإلجـراء الالحـق               

، )صربيا واجلبل األسود ضـد الواليـات املتحـدة        (و  ) صربيا واجلبل األسود ضد أسبانيا    (قضييت  
ب هـذه   رفضت احملكمة طلبات صـربيا واجلبـل األسـود اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة وأمـرت بشـط                  

القضــايا مــن اجلــدول، بعــدما تــبني هلــا أهنــا تفتقــر افتقــارا واضــحا الختصــاص النظــر يف طلــب   
صــربيا واجلبــل األســود، وأن إبقــاء قضــية معينــة يف اجلــدول العــام، يف إطــار نظــام االختصــاص 
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الرضائي، رغم أن احملكمـة لـن تسـتطيع كمـا يبـدو مؤكـدا أن تبـت يف موضـوعها، لـن يسـهم                  
 .قامة العدل على أساس سليمبالتأكيد يف إ

وبعد أن أودعت صربيا واجلبـل األسـود مـذكراهتا يف كـل قضـية مـن القضـايا الثمانيـة           -١٥٨
، أثـارت كـل   ٢٠٠٠ينـاير  / كانون الثاين  ٥اليت أبقيت يف اجلدول، يف غضون األجل احملدد يف          

ــا     ــدعى عليه ــدول امل ــن ال ــة م ــال، وبلجيكــا، وف  (دول ــا، والربتغ ــا، وإيطالي ــدا،  أملاني رنســا، وكن
، يف غضون األجل احملدد إليداع مـذكراهتا املضـادة، بعـض الـدفوع              )واململكة املتحدة وهولندا  

االبتدائيـة بشــأن عـدم االختصــاص وعـدم املقبوليــة؛ فُعلقـت بالتــايل إجـراءات النظــر يف جــوهر      
 ). من الئحة احملكمة٧٩املادة (الدعوى 
ــأمر مــؤرخ  ويف كــل قضــية مــن هــذه القضــايا، حــددت احمل    -١٥٩ ــول٨كمــة ب ســبتمرب / أيل
 أجــال ميكــن خاللــه لصــربيا واجلبــل األســود أن تقــدم ٢٠٠١أبريــل / نيســان٥، تــاريخ ٢٠٠٠

وبنـاء  . وردودها على الدفوع التمهيدية اليت أثارهتا الدولة املـدعى عليهـا           بيانا خطيا مبالحظاهتا  
فربايـر  / شـباط  ٢١ؤرخني  على طلب صربيا واجلبل األسود، مددت احملكمة األجل ، بأمرين مـ           

 نيســـان أبريـــل ٧  و٢٠٠٢أبريـــل / نيســـان٥ تباعـــا حـــىت ٢٠٠٢مـــارس / آذار٢٠ و٢٠٠١
ــا٢٠٠٣ ــود، يف     .  تباعـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ ــايا، أودعـــت صـ ــذه القضـ ــن هـ ــية مـ ــل قضـ ويف كـ
بياهنـا اخلطـي بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت أثارهتـا الدولـة                 ،٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٠

 .  ، يف غضون األجل املمدداملدعى عليها
مــن الــدول  وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت أثارهتــا كــل دولــة  -١٦٠

ويف هنايـــة تلـــك اجللســـات قـــدمت  . ٢٠٠٤أبريـــل / نيســـان٢٣ إىل ١٩املـــدعى عليهـــا مـــن 
 :األطراف االلتماسات التالية إىل احملكمة

 :بالنسبة لبلجيكا
صـربيا واجلبــل األسـود ضــد   (وعية اسـتعمال القــوة  يف القضـية املتعلقـة مبشــر  �� 
يوليــه / متــوز٥، ولألســباب املبينــة يف الــدفوع االبتدائيــة لبلجيكــا املؤرخــة      )بلجيكــا
ــة يف املالحظــات الشــفوية  ٢٠٠٠ ــاريخ  ، وكــذا لألســباب املبين  /نيســان ٢٢  و١٩بت
 : ، تطلب بلجيكا إىل احملكمة٢٠٠٤أبريل 

ــيت أقامتــ   )أ( ــن     أن تشــطب القضــية ال ــل األســود ضــد بلجيكــا م ها صــربيا واجلب
 اجلدول،
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وبصفة احتياطية، أن حتكم بأن احملكمة لـيس هلـا اختصـاص النظـر يف القضـية                  )ب(
أو أن القضـية الـيت أقامتـها        /واجلبل األسود ضد بلجيكـا، و      اليت أقامتها صربيا  

 .��صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا غري مقبولة
 :بالنسبة لكندا

كومــة كنــدا إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن بــأن احملكمــة لــيس هلــا    تطلــب ح��  
املدعي قد ختلى عن كل األسـباب املبينـة أصـال يف طلبـه عمـال                الطرف  اختصاص ألن   

 . من الئحة احملكمة ومل حيدد أي أسباب بديلة لالختصاص٣٨ من املادة ٢بالفقرة 
 :تعلن أنحكومة كندا إىل احملكمة أن تقرر و وبصفة احتياطية، تطلب 

 ٢٩الدولة املدعيـة ضـد كنـدا يف      احملكمة ليس هلا اختصاص على الدعوى اليت أقامتها        - 
 . املستند إليه١٩٩٩بريل/ نيسان٢٥، على أساس إعالن ١٩٩٩أبريل /نيسان

ــادة       -  ــة اإلب ــادة التاســعة مــن اتفاقي أن احملكمــة لــيس هلــا أيضــا اختصــاص اســتنادا إىل امل
 اجلماعية؛

ــات -  ــدأ يف    أن الطلب ــيت تب ــالفترة ال ــة ب ــدة املتعلق ــران١٠ اجلدي ــه / حزي  غــري ١٩٩٩يوني
 مقبولة لكوهنا تغري موضوع الرتاع الذي عرض أصال على احملكمة، وأن

 الطلبــات يف مجلتــها غــري مقبولــة ألن موضــوع القضــية يســتلزم حضــور أطــراف ثالثــة   - 
 .��متثل أمام احملكمة مل

 :بالنسبة لفرنسا
 بينتـــها شـــفويا يف مرافعاهتـــا الشـــفوية واخلطيـــة، تطلـــب      لألســـباب الـــيت ��  

 :اجلمهورية الفرنسية إىل حمكمة العدل الدولية
 بصفة رئيسية، أن تشطب القضية من اجلدول؛ - 
وبصفة احتياطية، أن تقضي بأهنا غري خمتصة بالبـت يف الـدعوى الـيت أقامتـها مجهوريـة         - 

 .يوغوسالفيا االحتادية ضد فرنسا
 .الطلب  حتياطية أيضا، أن تقضي بعدم قبولوبصفة ا - 

 :بالنسبة ألملانيا
تطلب أملانيا إىل احملكمة أن تـرفض الطلـب النعـدام االختصـاص إضـافة إىل                ��  

 .��عدم مقبوليته لألسباب اليت ذكرهتا يف الدفوع االبتدائية وخالل مرافعاهتا الشفوية
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 :بالنسبة إليطاليا
ــا  ��   ــة يف دفوعه ــة    لألســباب املبين ــدفع احلكوم ــا الشــفوية، ت ــة وبياناهت  االبتدائي

 :اإليطالية مبا يلي
 تلتمس إىل احملكمة أن تقرر وتعلن،  
 :بصفة رئيسية، أن 
لــدى قلــم احملكمــة يف  لــيس مثــة مــا يــدعو إىل البــت يف الطلــب الــذي أودعتــه  -أوال 

واجلبــل األســود ضــد اجلمهوريــة اإليطاليــة    صــربيا١٩٩٩أبريــل /نيســان ٢٩
 واملشــفوع باملــذكرة املودعــة يف  ،��تــهاك االلتــزام بعــدم اســتخدام القــوة الن��
ــاير /كــانون الثــاين ٥ ، إذ مل يعــد مثــة أي نــزاع بــني صــربيا واجلبــل   ٢٠٠٠ين

 .األسود واجلمهورية اإليطالية أو لكون موضوع الرتاع قد ارتفع
 واحتياطيا أن  
احملكمة ليس هلا اختصاص شخصي للبت يف القضية الراهنة مـا دامـت صـربيا               - ثانيا 

ــدما أودعــت الطلــب      ــا يف النظــام األساســي عن ــل األســود مل تكــن طرف واجلب
ختــول االختصــاص �� معاهــدة نافــذة��وألهنــا أيضــا ال تعتــرب نفســها طرفــا يف  

  من النظام األساسي؛٣٥ من املادة ٢للمحكمة، وفقا للفقرة 
 

أن احملكمـة لـيس هلـا اختصــاص موضـوعي للبـت يف هــذه القضـية، مـا دامــت         - اثالث 
صربيا واجلبل األسود ال تعترب نفسها ملزمة باملادة التاسعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة               
ــمام يف       ــعارا باالنضـ ــدميها إشـ ــد تقـ ــا عنـ ــا حتفظـ ــدت عليهـ ــيت أبـ ــة الـ اجلماعيـ

لـذي أقيمـت بـه     وما دام الرتاع، الناشئ مبقتضى الطلـب ا     ٢٠٠١مارس  /آذار
تفسـري  ��الدعوى، املشفوع باملذكرة ليس، يف مجيع األحوال، نزاعـا متعلقـا بــ    

اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة، علـى حنـو مـا تـنص عليـه املـادة                  �� أو تطبيق أو إنفاذ   
 التاسعة؛

ــه،      -رابعا   أن طلــب صــربيا واجلبــل األســود املشــفوع باملــذكرة غــري مقبــول يف مجلت
ــا ــن     دامــت صــربيا واجل  م ــه إىل أن تستصــدر م ــن خالل ــل األســود تســعى م ب

احملكمة قرارا بشأن مشروعية اإلجراء الـذي اختـذه أشـخاص للقـانون الـدويل               
 غري حاضرين يف هذه الدعوى أو ليسوا كلهم حاضرين فيها؛
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أن طلب صـربيا واجلبـل األسـود غـري مقبـول فيمـا يتعلـق بااللتمـاس احلـادي                -خامسا 
 املذكرة، مادامت صـربيا واجلبـل األسـود تسـعى           عشر، املذكور ألول مرة يف    

 .��بذلك إىل عرض نزاع خمتلف متاما عن الرتاع األصلي الناشئ عن الطلب
 :بالنسبة هلولندا

 تلتمس إىل احملكمة أن تقرر وتعلن، � 
ــا اختصــاص أو أن حتجــم عــن ممارســة االختصــاص ألن         ــيس هل أن احملكمــة ل

كمة ليس هلـا اختصـاص أو مل يعـد مثـة نـزاع بـني                األطراف تتفق يف الواقع على أن احمل      
 األطراف بشأن اختصاص احملكمة

 واحتياطيا،  
 أنه ال حيق لصربيا واجلبل األسود املثول أمام احملكمة؛ - 
على الطلبات اليت قدمتها صـربيا واجلبـل األسـود ضـد             وأن احملكمة ليس هلا اختصاص     - 

 أو/هولندا و
 صــربيا واجلبــل األســود ضــد هولنــدا هــي طلبــات غــري        وأن الطلبــات الــيت قدمتــها   - 

 .��مقبولة
 :بالنسبة للربتغال

يف البيانــات الشــفوية باســم الربتغــال خــالل اجللســات   لألســباب املــدىل هبــا��  
اجلمهوريـة   ، فـإن التماسـات    ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٥احلالية ويف الدفوع االبتدائية بتاريخ      

 :الربتغالية هي كالتايل
 حملكمة أن تقرر وتعلن، تلتمس إىل ا 
 صربيا واجلبل األسود احملكمة يف طلبات أنه ليس مثة ما يدعو إىل أن تبت ��١ 
 واحتياطيا، 
 سواء أن احملكمة ليس اختصاص، ��٢ 
  من النظام األساسي؛٣٦  من املادة٢مبوجب الفقرة  )أ( 
 أو مبوجب املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية؛ )ب( 
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 وأن
 .��الطلبات غري مقبولة 

 بالنسبة للمملكة املتحدة
ــة          ــتمس اململك ــة ويف اجللســة الشــفوية، تل ــدفوع االبتدائي ــا يف ال ــدىل هب ــباب امل ولألس

 :املتحدة من احملكمة
 أن تشطب القضية من اجلدول؛ - 

 أو احتياطيا،
 :أن تقرر وتعلن - 

يا واجلبــل األســود ضــد أهنــا لــيس هلــا اختصــاص للنظــر يف الطلبــات الــيت أقامتــها صــرب  
 اململكة املتحدة

 أو/و
أن الطلبات اليت قدمتها صربيا واجلبل األسـود ضـد اململكـة املتحـدة هـي طلبـات غـري                 
 .��مقبولة

 :بالنسبة لصربيا واجلبل األسود
سيما يف مالحظاهتا اخلطية واملراسـالت       لألسباب املدىل هبا يف مرافعاهتا وال     ��  

 اجللسة الشفوية، تلتمس صربيا واجلبل األسود من احملكمةالالحقة مع احملكمة ويف 
 شخصيا على هذه القضايا؛ أن تقرر وتعلن أن هلا اختصاصا - 
وترفض بقية الدفوع االبتدائية للدول املدعى عليها، وتأمر بـاإلجراءات يف اجلـوهر إذا      - 

 .��استنتجت أن هلا اختصاصا شخصيا
 .نت احملكمة تتداول بشأن حكمهاوأثناء إعداد هذا التقرير، كا -١٦١

 
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو  -١٥ 

ــران٢٣يف  -١٦٢ ــه / حزي ــع     ١٩٩٩يوني ــا ترف ــة طلب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ، أودعــت مجهوري
ق أعمـال عـدوان مسـلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـا              �مبوجبه دعوى ضـد أوغنـدا، بسـبب         

 .�األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية



 

04-49401 47 
 

A/59/4  

... هــذا العــدوان املســلح   �وادعــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف طلبــها بــأن       -١٦٣
وســـالمتها ] مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة[انطـــوى، يف مجلـــة أمـــور، علـــى انتـــهاك ســـيادة 

. �جســـيمة حلقـــوق اإلنســـانوانتـــهاكات للقـــانون اإلنســـاين الــدويل وانتـــهاكات  . اإلقليميــة 
ضمان وقـف أعمـال العـدوان املوجهـة ضـدها، الـيت       �والتمست مجهورية الكونغو الدميقراطية     

تشكل هتديدا خطريا للسلم واألمـن يف وسـط أفريقيـا بشـكل عـام ومنطقـة الـبحريات الكـربى                     
؛ كما التمسـت احلصـول علـى تعـويض مـن أوغنـدا عـن مجيـع أعمـال النـهب                      �بصورة خاصة 

ــدم ــيت تنســب      والت ري وســلب املمتلكــات واألشــخاص وغريهــا مــن األعمــال غــري املشــروعة ال
بــاحلق يف أن تعــني يف وقــت ] مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة[، والــيت حتــتفظ حياهلــا ]ـــها[إليـــ

الحق مقدار الضرر الذي حلـق هبـا بالتحديـد، فضـال عـن مطالبتـها باسـترداد مجيـع املمتلكـات           
 .��املسلوبة 
 عليــه، التمســت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن  وبنــاء -١٦٤

 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة؛ وأهنـا      ٢ من املـادة  ٤أوغندا قد ارتكبت عمل عدوان خمالفا للفقرة        
 ١٩٧٧ والربوتوكولني اإلضافيني لعـام      ١٩٤٩ترتكب انتهاكات متكررة التفاقية جنيف لعام       

تـهاكات مجاعيـة حلقـوق اإلنسـان خرقـا ألبسـط قواعـد القـانون العـريف،                  وأهنا ارتكبت أيضا ان   
وأهنا على وجه التحديد، باستيالئها على سـد إنغـا لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة وتسـببها يف قطـع             
عام للتيار الكهربائي عمدا وبانتظـام، تتحمـل مسـؤولية اخلسـائر الفادحـة جـدا يف األرواح يف                    

ــة كينشاســا و   ــالغ عــددهم   صــفوف ســكان مدين  ماليــني نســمة؛ وأهنــا  ٥املنطقــة اجملــاورة والب
 مملوكـة  ٧٢٧ يف كيندو لطائرة من طراز بوينـغ  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول ٩بإسقاطها، يف   

 مــدنيا انتــهكت أوغنــدا كــذلك  ٤٠للخطــوط اجلويــة الكونغوليــة، وتســببها بالتــايل يف مقتــل   
ــدويل     ــدين ال ــالطريان امل ــق ب ــة تتعل ــات معين ــة إىل   و. اتفاقي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــت مجهوري طلب

ــرر وتعلــن أن    ــذلك أن تق ــة ك ــلحة األوغنديــة       احملكم ــوات املس بضــرورة انســحاب كافــة الق
واملواطنني األوغنديني، سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو اعتبـاريني، مـن األراضـي الكونغوليـة،         

 .وأن جلمهورية الكونغو الدميقراطية احلق يف التعويض
ــة يف إقامــة اختصــاص احملكمــة إىل اإلعالنــني   واســت -١٦٥ ندت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

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

أكتـوبر  / تشـرين األول   ٢١حملكمة بـأمر مـؤرخ      ومراعاة التفاق بني الطرفني، حددت ا      -١٦٦
/  نيسـان  ٢١ أجـال إليـداع الكونغـو ملـذكرهتا وتـاريخ            ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٢١، تاريخ   ١٩٩٩
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وقـد أودعـت مـذكرة مجهوريـة الكونغـو          .  أجال إليداع أوغندا ملذكرهتا املضـادة      ٢٠٠١أبريل  
 .الدميقراطية يف األجل احملدد

دمت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا لإلشــارة  قــ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٩ويف  -١٦٧
، أحلــق اســتئناف القتــال بــني ]٢٠٠٠[يونيــه / حزيــران٥منــذ �بتــدابري حتفظيــة، وذكــرت أنــه 

وغندا وجيش أجنيب آخر أضرارا كبرية جبمهورية الكونغو الدميقراطيـة          أ... القوات املسلحة لـ    
اإلمجـاع، والسـيما مـن قبـل جملـس      هذه التكتيكات كانـت قـد أدينـت ب        �رغم أن   � وبسكاهنا

ويف رسـالتني حتمـالن التـاريخ نفسـه، لفـت رئـيس احملكمـة، يف إطـار           . �األمن بـاألمم املتحـدة    
انتباه كال الطرفني إىل ضرورة التصرف بطريقـة        �، من الئحة احملكمة،     ٧٤ من املادة    ٤الفقرة  

 .�دث مفعوله املالئممتكن أي أمر تتخذه احملكمة بشأن طلب التدابري التحفظية من أن حي
يونيـه  / حزيـران  ٢٨ و ٢٦وعقد جلسات علنية بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظيـة يف            -١٦٨
، أصـدرت احملكمـة أمرهـا الـذي         ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١ويف جلسة علنيـة، ُعقـدت يف        . ٢٠٠٠

الطـرفني أن مينعـا وأن يكفـا علـى الفـور عـن كـل عمـل،                  ��مبقتضاه أشارت باإلمجاع بأن علـى     
يما أي عمل مسلح، قد ميس حبقوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد تصـدره                       والس

احملكمة يف القضية، أو قد يزيد من خطورة الرتاع املعروض على احملكمة أو يطيل مـن أمـده أو       
أن يتخـذا علـى الفـور مجيـع التـدابري الالزمـة لالمتثـال جلميـع                 ��؛ و   ��جيعل حله أكثر استعصاء   

سيما االلتزامات املعقودة مبوجب ميثاق األمـم املتحـدة          ب القانون الدويل، وال   التزاماهتما مبوج 
ــاألمم املتحــدة        ــن ب ــس األم ــرار جمل ــة ولق ــة الوحــدة األفريقي ــاق منظم ، )٢٠٠٠ (١٣٠٤وميث

أن يتخذا على الفـور مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة             �� ؛ و   ��٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٦املؤرخ  
ــام داخــل منط  ــرام الت قــة الــرتاع حلقــوق اإلنســان األساســية وألحكــام القــانون اإلنســاين    االحت

 .�املنطبقة
 احملـدد  ٢٠٠١أبريـل  / نيسـان ٢١وأودعت أوغنـدا مـذكرهتا املضـادة يف غضـون أجـل        -١٦٩

ــؤرخ   ــأمر احملكمــة امل ــوبر / تشــرين األول٢١ب ــة   . ١٩٩٩أكت ــذكرة املضــادة ثالث وتضــمنت امل
ن مزعومــة ارتكبتــها يف حقهــا مجهوريــة الكونغــو األول يتعلــق بأعمــال عــدوا. طلبــات مضــادة

الدميقراطية؛ والثاين يتعلق هبجمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيهـا يف كينشاسـا           
وعلى مواطنني أوغنديني ادعي أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مسؤولة عنها؛ ويتعلق الثالـث              

وطلبـت أوغنـدا أن     . راطيـة التفـاق لوسـاكا     بانتهاكات مزعومة قامت مجهورية الكونغـو الدميق      
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٢٩وبـأمر مـؤرخ     . حتتفظ مبسألة اجلـرب إىل مرحلـة الحقـة مـن الـدعوى            

، قضــت احملكمــة بــأن الطلــبني املضــادين اللــذين قدمتــهما أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو    ٢٠٠١
، غـري أن الطلـب      �اريةجزءا من الدعوى اجل   ] ويشكالن[مقبوالن يف حد ذاهتما     �الدميقراطية  
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ــول  ــودع     . الثالــث غــري مقب ــالزم أن ت ــأت احملكمــة أن مــن ال ــارا هلــذه االســتنتاجات، ارت واعتب
مجهورية الكونغو الدميقراطية مذكرة جوابيـة وتـودع أوغنـدا مـذكرة تعقيبيـة، ليتنـاوال طلبـات                  

ــرفني، وحــددت تــاريخ    ريخ  أجــال إليــداع املــذكرة اجلوابيــة وتــا    ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٩الط
وحرصـا علـى املسـاواة التامـة        .  أجال إليداع املذكرة التعقيبية    ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩

بــني الطــرفني كــذلك، احتفظــت احملكمــة حبــق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف تقــدمي آرائهــا  
 .خطيا مرة ثانية بشأن الطلبات املضادة ألوغندا، يف مذكرة إضافية تكون موضوع أمر الحـق              

، ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٧وبأمر مؤرخ   . أودعت املذكرة اجلوابية يف األجل احملدد     وقد  
ديسـمرب  / كـانون األول ٦مددت احملكمة أجل إيداع أوغندا ملذكرهتا التعقيبية وحددت تـاريخ        

 .وقد أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد.  أجال جديدا للقيام بذلك٢٠٠٢
ــأمر مــؤرخ   -١٧٠ ــاين ٢٩وب ــاير / كــانون الث ــو   ٢٠٠٣ين ــة الكونغ ، أذنــت احملكمــة جلمهوري

الدميقراطيــة بــأن تقــدم مــذكرة إضــافية تتعلــق حصــرا بالطلبــات املضــادة الــيت قدمتــها أوغنــدا،   
وقـد أودعـت املـذكرة يف غضـون         .  أجـال إليـداعها    ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٨وحددت تـاريخ    

 .األجل احملدد
 تقريـــر احملكمـــة الســـابق، حـــددت احملكمـــة تـــاريخ  وكمـــا ســـبقت اإلشـــارة إليـــه يف  -١٧١
 .  موعدا الفتتاح اجللسات٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٠
ــة  -١٧٢ ــالة مؤرخـ ، أثـــارت مجهوريـــة الكونغـــو  ٢٠٠٣نـــوفمرب / تشـــرين الثـــاين٥ويف رسـ

الدميقراطيـــة مســـألة مـــا إذا كـــان باإلمكـــان تأجيـــل اجللســـات إىل تـــاريخ الحـــق، مـــن شـــهر 
، حىت جترى يف جو مـن اهلـدوء املفاوضـات الدبلوماسـية الـيت شـرع فيهـا                   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

، أوضــحت أوغنــدا أهنــا تؤيــد  ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٦ويف رســالة مؤرخــة . الطرفــان
 .االقتراح وتتبىن طلب الكونغو

، أبلـغ رئـيس القلـم الطـرفني بـأن           ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٦ويف رسالة مؤرخـة      -١٧٣
 ٥٤ من املـادة     ١ قررت تأجيل افتتاح اإلجراءات الشفوية، متصرفة يف إطار الفقرة           احملكمة قد 

املالحظـات الـيت أبـداها الطرفـان، بيـد أهنـا قـررت أيضـا اسـتحالة            من الئحة احملكمة، ومراعيـة    
ــد موعــد يف شــهر نيســان   ــة  /حتدي ــل إلجــراء اجللســات املؤجل ــا أن اجلــدول القضــائي  . أبري ومب

 قــد اعتمــد قبــل ذلــك بفتــرة، وأدرجــت عــدة ٢٠٠٤قدمــة مــن عــام للمحكمــة وحــىت فتــرة مت
ــاح       ــد الفتت ــاريخ جدي ــد ت جلســات ومــداوالت بشــأن عــدد مــن القضــايا األخــرى، فــإن حتدي

 .اإلجراءات الشفوية يف هذه القضية سيحدد الحقا
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 كرواتيـا ضـد صـربيا واجلبـل       (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا             - ١٦ 
 )األسود
، أودعـت مجهوريــة كرواتيـا طلبـا ترفــع مبوجبـه دعـوى ضــد      ١٩٩٩يوليـه  / متـوز ٢يف  -١٧٤

بســـبب �) املعروفـــة آنـــذاك باســـم مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة(صـــربيا واجلبـــل األســـود 
، زعمـت أهنـا ارتكبـت       �ملنع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا        ١٩٤٨انتهاكات التفاقية   

 .١٩٩٥ و ١٩٩١ا بني عامي يف الفترة م
ــها أن   -١٧٥ ــا يف طلب ــل األســود [�وادعــت كرواتي ــا  ]صــربيا واجلب ، بإخضــاع نشــاط قواهت

كرواتيـا إلشـرافها    � املسلحة وأفراد خمابراهتا وخمتلف مفارزها شبه العسـكرية علـى أراضـي             
�  العرقـي  الـتطهري �املباشر يف منطقة كنني وسـلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودملاتيـا، مسـؤولة عـن                 

 ومطالبـة  وكذا تدمري املمتلكات على نطـاق واسـع       ،� للمواطنني الكرواتيني يف هذه املناطق      
، ]صــربيا واجلبــل األســود  [�ومضــت كرواتيــا قائلــة إن   . �جبــرب الضــرر النــاجم عــن ذلــك    

بتوجيهها وتشجيعها وحثها املواطنني الكرواتيني ذوي األصول الصربية يف منطقـة كـنني علـى               
... ، أثنـاء إعـادة كرواتيـا بسـط سـلطتها احلكوميـة الشـرعية              ١٩٩٥ املنطقة يف عـام      اجلالء عن 

 .��اخنرطت باإلضافة إىل ذلك يف مسلك كان مبثابة جولة ثانية من التطهري العرقي
ــا إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن صــربيا واجلبــل األســود      -١٧٦ وبنــاء عليــه، طلبــت كرواتي

ملزمـة  �� إزاء كرواتيـا مبوجـب اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة وأهنـا              �� انتهكت التزاماهتـا القانونيـة    ��
كرواتيا حبكم حقها وبوصفها الوطن األم ملواطنيهـا، تعويضـات عـن األضـرار              ... بأن تدفع لـ    

اليت حلقت باألشخاص واملمتلكات، فضال عما حلق من ضرر باقتصاد كرواتيا وبيئتـها بسـبب               
 .�� الدويل بالقدر الذي ستحدده احملكمةاالنتهاكات اآلنفة الذكر للقانون

و كأساس الختصاص احملكمة، استندت كرواتيا إىل املادة التاسعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة                -١٧٧
 .اجلماعية اليت قالت إن كرواتيا وصربيا واجلبل األسود طرفان فيها

، ويف غضــون األجــل الــذي مددتــه احملكمــة، أودعــت      ٢٠٠١مــارس / آذار١٤ويف  -١٧٨
، ويف غضون األجـل املمـدد إليـداع املـذكرة           ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١١ويف   .اتيا مذكرهتا كرو

. املضادة، أودعت صربيا واجلبل األسود بعض الدفوع االبتدائية تتعلق باالختصـاص واملقبوليـة             
ويف  ). مــن الئحــة احملكمــة  ٧٩املــادة (فُعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى      

ــان ٢٥ ــل /نيسـ ــؤرخ      ٢٠٠٣أبريـ ــا املـ ــة بأمرهـ ــه احملكمـ ــذي حددتـ ــل الـ ــون األجـ ، ويف غضـ
، أودعـت كرواتيـا بيانـا خطيـا مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن               ٢٠٠٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤

 .الدفوع االبتدائية اليت أثارهتا صربيا واجلبل األسود



 

04-49401 51 
 

A/59/4  

ــارييب     - ١٧  ــر الكـ ــدوراس يف البحـ ــاراغوا وهنـ ــة بـــني نيكـ ــدود البحريـ ــارا(احلـ ــد نيكـ غوا ضـ
 )هندوراس

، أودعت مجهورية نيكاراغوا طلبـا إلقامـة دعـوى          ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٨يف   -١٧٩
ضد مجهورية هندوراس بشأن الرتاع املتعلق بتحديد املناطق البحرية التابعة لكـل مـن الـدولتني                

 .يف البحر الكارييب
متسـكت مبوقـف   �قـود  وذكرت نيكاراغوا يف طلبها، يف مجلة أمور، أهنا على مـدى ع   -١٨٠

، بينمــا متثــل موقــف �مفــاده أن حــدودها البحريــة مــع هنــدوراس يف البحــر الكــارييب مل حتــدد 
 هندوراس يف أنه

يوجد يف الواقع خط حدود ميتـد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـرض                �  
 كــانون ٢٣قــرار التحكــيم املــؤرخ  [مــن النقطــة احملــددة علــى مصــب هنــر كوكــو يف   

عن ملـك إسـبانيا بشـأن احلـدود الربيـة بـني نيكـاراغوا                 الصادر ١٩٠٦ديسمرب  /األول
ــاريخ      ــة بت ــدل الدولي ــة الع ــذي رأت حمكم ــدوراس، ال ــاين ١٨وهن ــوفمرب / تشــرين الث ن

 . �] أنه صحيح وملزم١٩٦٠
أدى ... فـإن املوقـف الـذي اختذتـه هنـدوراس      �ووفقا ملا ذكرتـه نيكـاراغوا،      

حتجاز سفن البلدين داخـل وحـول منطقـة         إىل مواجهات متكررة وعمليات متبادلة ال     
املفاوضـات الدبلوماسـية قـد      �وذكـرت نيكـاراغوا كـذلك أن        . �احلدود بصفة عامـة   

 .�فشلت
ــايل     -١٨١ ــة بالت ــت نيكــاراغوا إىل احملكم أن حتــدد مســار اخلــط احلــدودي البحــري    �وطلب

الصــة التابعــة الوحيــد بــني منــاطق البحــر اإلقليمــي، واجلــرف القــاري، واملنطقــة االقتصــادية اخل 
لنيكاراغوا وهندوراس على التوايل، وفقا ملبادئ العدالة والظروف اخلاصة اليت يعترف القـانون             

 .�الدويل العمومي بأهنا تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد
ــة والــثالثني مــن     -١٨٢ وكأســاس الختصــاص احملكمــة، اســتظهرت نيكــاراغوا باملــادة احلادي
، املوقعــة يف )�ميثــاق بوغوتــا�واملعروفــة رمسيــا باســم  (دة األمريكيــة للتســوية الســلمية  املعاهــ
، ونيكاراغوا وهندوراس طرفان فيهـا، وكـذلك اإلعالنـات الصـادرة            ١٩٤٨أبريل  /نيسان ٣٠

 من النظام األساسي للمحكمة، واليت قبلت كـل مـن الـدولتني             ٣٦ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   
 .جبارية للمحكمةمبوجبها الوالية اإل



 

52 04-49401 
 

A/59/4

ــأمر صــادر يف   -١٨٣ ــاريخ  ٢٠٠٠مــارس / آذار٢١وب مــارس / آذار٢١، حــددت احملكمــة ت
 أجـال إليـداع مـذكرة    ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢١ أجال إليداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ       ٢٠٠١

 .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. هندوراس املضادة
 املرفقة حلكوميت كولومبيا وجامايكا، بناء علـى        وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق     -١٨٤
 .طلبهما
غوا بتقــدمي مــذكرة ا، أذنــت احملكمــة لنيكــار٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣وبــأمر مــؤرخ  -١٨٥

: جوابيــة وهلنــدوراس بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة وحــددت اآلجــال التاليــة إليــداع هــذه املــذكرات
 للمــذكرة ٢٠٠٣أغســطس / آب١٣ للمــذكرة اجلوابيــة، و ٢٠٠٣ينــاير /كــانون الثــاين  ١٣

ــة ــد  . التعقيبي ــة وهن ــة يف األجلــني  وروأودعــت نيكــاراغوا مــذكرهتا اجلوابي اس مــذكرهتا التعقيبي
 .احملددين

 
 )ليختنشتاين ضد أملانيا(ممتلكات معينة  - ١٨ 

، قدمت ليختنشتاين طلبا تقيم به دعوى ضد أملانيـا بشـأن   ٢٠٠١يونيه / حزيران ١يف   -١٨٦
باعتبـار ممتلكـات معينـة خاصـة مبـواطنني          �  وبعـدها    ١٩٩٨ختذهتا أملانيا يف    القرارات اليت ا  �

واالستيالء عليهـا ألغـراض اجلـرب أو التعـويض، بسـبب حالـة              � من ليختنشتاين أمواال أملانية     
دون كفالة أي تعويض ملالكيها عن فقـدان تلـك          � احلرب؛ أي نتيجة للحرب العاملية الثانية       

 .��ختنشتاين نفسهااملمتلكات، وعلى حساب لي
ــن احملكمــة      -١٨٧ ــتاين يف طلبــها م ــا تتحمــل    ��والتمســت ليختنش ــرر وتعلــن أن أملاني أن تق

مسؤولية قانونيـة دوليـة وأهنـا ملزمـة بتقـدمي جـرب مالئـم إىل ليختنشـتاين عمـا حلقهـا مـن ضـرر                      
تقيـيم وحتديـد طبيعـة ومقـدار ذلـك اجلـرب، يف حالـة               � وتطلب ليختنشتاين كـذلك   . �وحيف  

 .��م توصل الطرفني إىل اتفاق، يف مرحلة مستقلة من إجراءات الدعوى إذا اقتضى األمرعد
ــادة    -١٨٨ ــتاين إىل املـ ــتندت ليختنشـ ــة، اسـ ــة ١وكأســـاس الختصـــاص احملكمـ  مـــن االتفاقيـ

أبريــل / نيســان٢٩األوروبيــة لتســوية املنازعــات بــالطرق الســلمية، املوقعــة يف ستراســبورغ يف  
١٩٥٧. 
ــأمر مــؤرخ  -١٨٩ ــران٢٨وب ــه / حزي ــاريخ  ٢٠٠١يوني مــارس / آذار٢٨، حــددت احملكمــة ت
 أجــال ٢٠٠٢ديسـمرب  / كــانون األول٢٧ أجـال إليـداع مــذكرة ليختنشـتاين، وتـاريخ     ٢٠٠٢

 .وقد أودعت املذكرة يف غضون األجل احملدد. إليداع مذكرة أملانيا املضادة
 تتعلق باختصـاص احملكمـة      ، أدلت أملانيا بدفوع ابتدائية    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٧ويف   -١٩٠

 مــن الئحــة ٧٩املــادة (فُعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى . ومقبوليــة الطلــب
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ــاين ١٥وأودعــت ليختنشــتاين يف غضــون أجــل   ). احملكمــة ــوفمرب / تشــرين الث ــذي ٢٠٠٢ن  ال
 أثارهتـا   حدده رئيس احملكمة، بيانا خطيـا مبالحظاهتـا والتماسـاهتا بشـأن الـدفوع االبتدائيـة الـيت                 

 .أملانيا
 إىل ١٤مــن  وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت أثارهتــا أملانيــا         -١٩١
ويف هنايـة تلـك اجللسـات قـدمت األطـراف االلتماسـات التاليـة إىل                . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ١٨

 :احملكمة
 :بالنسبة ألملانيا

 تلتمس إىل احملكمة أن تقرر وتعلن، 
ص للنظـر يف الطلبـات الـيت قدمتـها إمـارة ليختنشـتاين ضـد أملانيـا،                  أهنا ليس هلا اختصا    - 

 ،٢٠٠١مايو / أيار٣٠واملشار إليها بطلب ليختنشتاين املؤرخ 
 وأن
أن الطلبات اليت قدمتها إمارة ليختنشتاين ضد أملانيا غـري مقبولـة حسـبما هـو مـبني يف          - 

 .��االبتدائية دفوعها
 :بالنسبة لليختنشتاين

 :ارة ليختنشتاين باحترام من احملكمةتلتمس إم��  
أن تقرر وتعلن أن احملكمة هلا اختصاص للنظر يف الطلبات املقدمة يف دعواهـا               )ب( 

  طلبات مقبولة؛اوأهن
 وبالتايل

 .��ترفض الدفوع االبتدائية ألملانيا بأكملها) ج( 
 )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري  - ١٩ 

ــا تقــيم بــه دعــوى ضــد   ٢٠٠١ديســمرب /ون األول كــان٦يف  - ١٩٢ ، قــدمت نيكــاراغوا طلب
بني الـدولتني   � جمموعة من املسائل القانونية املترابطة العالقة     �كولومبيا فيما يتعلق برتاع حول      

 .غرب البحر الكارييب� بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية�
 :ر وتعلنوالتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تقر 



 

54 04-49401 
 

A/59/4

أن لنيكــاراغوا الســيادة علــى جــزر بروفيدينســيا، وســان أنــدريس وســانتا ... ، أوال�� 
كاتالينا وكل اجلزر واجلزر املنخفضة التابعة هلا، وأهنا تشمل كـذلك اجلـزر املنخفضـة               

 ؛)بقدر قابليتها للتملك(لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو 
 احلق املطالـب بـه أعـاله، تطلـب مـن احملكمـة كـذلك               على ضوء ما تقرره بشأن     ثانيا، 

أن تقــرر مســار خــط احلــدود البحريــة الوحيــد بــني منــاطق اجلــرف القــاري واملنطقــة    
االقتصــادية اخلالصــة الــيت تعــود تباعــا إىل نيكــاراغوا وكولومبيــا، وذلــك وفقــا ملبــادئ   

تسـري علـى    اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت يقر القـانون الـدويل العمـومي بأهنـا               
 .�تعيني خط حدود حبرية وحيد

حتتفظ حبق املطالبـة بتعـويض عـن عناصـر اإلثـراء      �وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنا    -١٩٣
بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنسـيا، وكـذلك علـى اجلـزر                

وذكـرت  . ��يـة شـرعي  ، يف غياب سند ملك٨٢املنخفضة واملساحات البحرية إىل خط الطول      
ــالتعويض عــن التــدخل يف أنشــطة ســفن الصــيد    ��نيكــاراغوا أهنــا حتــتفظ أيضــا   حبــق املطالبــة ب

 .�النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها
 مـن النظـام     ٣٦ من املـادة     ٢وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا بالفقرة        -١٩٤

ة والـثالثني مـن معاهـدة الـدول األمريكيـة للتسـوية السـلمية               األساسي للمحكمة وباملادة احلادي   
، ونيكـاراغوا وكولومبيــا  ١٩٤٨أبريـل  / نيســان٣٠املوقعـة يف  ) املعروفـة رمسيـا مبيثــاق بوغوتـا   (

 .طرفان فيها
 .وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكومة هندوراس، بناء على طلبها -١٩٥
أبريــل / نيســان٢٨، حــددت احملكمــة تــارخيي ٢٠٠٢ر فربايــ/ شــباط٢٦وبــأمر مــؤرخ  -١٩٦
ــران٢٨ و ٢٠٠٣ ــه / حزي ــا    ٢٠٠٤يوني ــداع كولومبي ــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وإي  أجلــني إلي

 .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملدد. ملذكرهتا املضادة
، أودعــت كولومبيــا دفوعــات ابتدائيــة بشــأن اختصــاص   ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢١ويف  -١٩٧
).  مـن الئحـة احملكمـة      ٧٩املـادة   (فُعلقت بالتـايل إجـراءات النظـر يف جـوهر الـدعوى             . كمةاحمل

يف   الـذي حددتـه احملكمـة   ٢٠٠٤ينـاير  / كانون الثـاين  ٢٦يف غضون أجل     وأودعت نيكاراغوا 
، بيانــا خطيــا مبالحظاهتــا والتماســاهتا بشــأن الــدفوع ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٤أمرهــا املــؤرخ 
 .أثارهتا كولومبيااالبتدائية اليت 
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 )النيجر/بنن(الرتاع احلدودي  - ٢٠ 
، أشعرت بنن والنيجر احملكمة بصورة مشـتركة باتفـاق خـاص       ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣يف   -١٩٨

ــاه يف  ــران١٥وقع ــه / حزي ــاذ يف    ٢٠٠١يوني ــز النف ــو ودخــل حي ــل / نيســان١١ يف كوتون أبري
٢٠٠٢. 
فـان علـى عـرض نزاعهمـا احلـدودي           من االتفاق اخلاص، اتفـق الطر      ١ومبوجب املادة    -١٩٩

 مـن النظـام     ٢٦ مـن املـادة      ٢على دائرة تشـكلها احملكمـة؛ كمـا اتفقـا علـى أنـه عمـال بـالفقرة                   
 .األساسي للمحكمة، سيختار كل منهما قاضيا خاصا

 : من االتفاق اخلاص موضوع الرتاع على النحو التايل٢وتورد املادة  
 :إن املطلوب من احملكمة�  
د مسار خط احلدود بني مجهورية بنن ومجهورية النيجـر يف قطـاع هنـر          أن حتد  )أ( 
 النيجر؛  
ــذكور،         )ب(  ــهر امل ــة يف الن ــة اجلــزر الواقع ــا ملكي ــود إليه ــيت تع ــة ال أن حتــدد الدول
 سيما جزيرة لييت؛ وال  
 .�أن حتدد مسار خط احلدود بني الدولتني يف قطاع هنر ميكرو )ج( 
 :نصه كالتايل� هدا خاصاتع �١٠وأخريا تضمنت املادة  
يف انتظــار صــدور حكــم الــدائرة، يتعهــد الطرفــان حبفــظ الســلم واألمــن         �  

 .�والسكينة بني شعيب الدولتني
، قـررت احملكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها           ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧وبأمر مؤرخ    -٢٠٠

 أن تسـتجيب لطلـب     بآراء الطـرفني بشـأن تشـكيل الـدائرة وقيـام الـرئيس بـإبالغ احملكمـة هبـا،                  
الطرفني تشكيل دائرة خاصة من مخس قضاة فشكلت دائرة من ثالثة قضاة وقاضـيني خاصـني            

الــرئيس غيــوم، والقاضــيان راجنيفــا وكوميــانس،  : خيتارمهــا الطرفــان وذلــك علــى النحــو التــايل  
 ).من اختيار بنن(وبنونة ) من اختيار النيجر(والقاضيان اخلاصان البجاوي 

.  أجال إليداع كل طرف ملذكرتـه      ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٧كمة تاريخ   وحددت احمل  -٢٠١
 .وقد أودعت املذكرتان يف األجل احملدد

مـايو  / أيـار  ٢٨، حـدد رئـيس الـدائرة تـاريخ          ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١وبأمر مـؤرخ     -٢٠٢
وقد أودعت املذكرتان املضادتان يف األجـل       .  أجال إليداع كل طرف ملذكرته املضادة      ٢٠٠٤
 .احملدد



 

56 04-49401 
 

A/59/4

، عقــدت الــدائرة أول جلســة علنيــة ٢٠٠٣نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٠ويــوم اخلمــيس  -٢٠٣
بغرض متكني القاضيان اخلاصان من اإلدالء بـاإلعالن الرمسـي الـذي يشـترطه النظـام األساسـي                  

 .والئحة احملكمة
يف تقـدمي مـذكرة ثالثـة        ، ومراعـاة لرغبـة الطـرفني،      ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩وبأمر مؤرخ    -٢٠٤

 ينص عليه االتفاق اخلاص، أذن رئـيس الـدائرة بتقـدمي كـل طـرف ملـذكرة جوابيـة                   و ما على حن 
 . أجال إليداع تلك املذكرة٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧وحدد تاريخ 

 
مجهوريـــة الكونغـــو  ()٢٠٠٢ :طلـــب جديـــد(األنشـــطة املســـلحة يف أراضـــي الكونغـــو  - ٢١ 

 )الدميقراطية ضد رواندا
، أودعت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا تقـيم              ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨يف   -٢٠٥

 :به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق مبا يلي
االنتـــهاك اجلســـيم واخلطـــري والفـــادح حلقـــوق اإلنســـان والقـــانون الـــدويل   �  

ــاجم � اإلنســاين ــدا يف أراضــي    �الن ــه روان عــن أعمــال العــدوان املســلح الــذي ارتكبت
ــو الدمي  ــة الكونغ ــهاك ســافر لســيادة   مجهوري ــة يف انت ــذه األخــرية [قراطي وســالمتها ] ه

 .�اإلقليمية، اللتني يضمنهما ميثاقا األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية
عـدوانا  �وذكرت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكـب              -٢٠٦
ا إليها، تسبب ذلك العـدوان      واستناد.  وإىل الوقت الراهن   ١٩٩٨أغسطس  /منذ آب � مسلحا

يف كيفـو اجلنوبيـة، بـإقليم كاتانغـا واإلقلـيم الشـرقي، ويف              � مذحبة بشـرية واسـعة النطـاق      �يف  
واغتيال شخصـيات سياسـية ونشـطاء حقـوق      �،  �اغتصاب النساء واالعتداء اجلنسي عليهن    �

� نية واملهينـة  وإلقـاء القـبض واالحتجـاز التعسـفي، واملعاملـة الالإنسـا           �،  �اإلنسان واختطافهم 
انتــهاك �، و �النــهب املنــهجي للمؤسســات العامــة واخلاصــة، وحجــز ممتلكــات املــدنيني   � و

يف املـدن الرئيسـية يف      � املتمـردين �حقوق اإلنسان على يد اجلنود الروانـديني الغـزاة وحلفـائهم            
 .البلد� وتدمري حيوانات ونباتات�، �مجهورية الكونغو الدميقراطية�شرق 
ليه، طلبت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن روانـدا         وبناء ع  -٢٠٧

 مـن ميثـاق منظمـة الوحـدة         ٤ و   ٣قد انتهكت وال تزال تنتهك ميثاق األمم املتحدة واملـادتني           
األفريقية بانتهاكها حلقـوق اإلنسـان الـيت هـي مقصـد تنشـده األمـم املتحـدة مـن خـالل حفـظ                        

؛ وأهنا انتهكت كذلك عددا من الصكوك اليت حتمـي حقـوق اإلنسـان؛          السلم واألمن الدوليني  
 اململوكـــة لشـــركة اخلطـــوط اجلويـــة الكونغوليـــة يف     ٧٣٧وأهنـــا بإســـقاطها لطـــائرة بوينـــغ    

 مـدنيا، انتـهكت روانـدا       ٤٠ يف كيندو، والتسبب بالتايل يف مصـرع         ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين ٩
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ــالطريان املــدين ا   ــة تتعلــق ب لــدويل؛ وأهنــا بقيامهــا بأعمــال التقتيــل والــذبح   أيضــا اتفاقيــات معين
واالغتصاب وقطع األعناق، والصلب، ارتكبت رواندا جرمية اإلبادة اجلماعية يف حق ما يزيـد              

 كونغـــويل، مبـــن فـــيهم ضـــحايا املـــذابح األخـــرية يف مدينـــة كيســـنغاين،   ٣ ٥٠٠ ٠٠٠علـــى 
ــه يف عــدة صــكوك حت     ــاة املنصــوص علي مــي حقــوق اإلنســان  وانتــهكت احلــق املقــدس يف احلي

كمـا طلبـت إىل احملكمـة أن تقـرر وتعلـن أن              .واملنصوص عليه أيضا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية      
على مجيـع القـوات املسـلحة الروانديـة أن تنسـحب مـن األراضـي الكونغوليـة؛ وأن جلمهوريـة                     

 .الكونغو الدميقراطية احلق يف التعويض
هورية الكونغو الدميقراطيـة يف طلبـها إىل عـدد          وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت مج     -٢٠٨

 .من بنود التحكيم يف املعاهدات
، أودعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٠ويف اليوم ذاته، أي يف       -٢٠٩

وعقدت جلسات علنيـة بشـأن طلـب اإلشـارة بالتـدابري             .أيضا طلبا لإلشارة بالتدابري التحفظية    
، أصـــدرت ٢٠٠٢يوليـــه / متـــوز١٠ويف . ٢٠٠٢يونيـــه /حزيـــران ١٤ و ١٣التحفظيـــة يف 

احملكمة أمرها الـذي قضـت فيـه بأنـه لـيس هلـا أي اختصـاص أويل للنظـر يف املسـألة، فرفضـت                         
كمـا رفضـت احملكمـة يف ذلـك األمـر دفوعـات مجهوريـة                .طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية   

 .رواندا الرامية إىل شطب القضية من جدول احملكمة
 مـن   ٣ و   ٢، قـررت احملكمـة، وفقـا للفقـرتني          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٨وبأمر مؤرخ    -٢١٠
ــة أوال مســائل اختصــاص     ٧٩املــادة   مــن الئحــة احملكمــة املنقحــة، أن تتنــاول املرافعــات اخلطي

 أجـال إليـداع روانـدا       ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٠احملكمة ومقبولية الطلب وحددت تاريخ      
 أجــال لتقــدمي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملــذكرهتا ٢٠٠٣مــايو /ر أيــا٢٠ملــذكرهتا وتــاريخ 

 .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. املضادة
 

 الصادر يف قضية الرتاع     ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ١١طلب إعادة النظر يف احلكم املؤرخ        - ٢٢ 
كــاراغوا طــرف ني: راسوهنــد/الســلفادور(املتعلــق باحلــدود الربيــة واجلزريــة والبحريــة  

 )السلفادور ضد هندوراس) (متدخل
، أودعت السلفادور طلبا إلعادة النظـر يف احلكـم الـذي            ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٠يف   -٢١١

 دائــرة احملكمــة يف قضــية الــرتاع املتعلــق باحلــدود الربيــة ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول١١أصــدرته يف 
وأشـارت السـلفادور     ).تـدخل نيكـاراغوا طـرف م    : اسرهنـدو /السـلفادور (واجلزرية والبحريـة    

الغرض الوحيد من هذا الطلب هو التماس إعادة النظر يف مسار احلدود الذي قضـت              ��إىل أن   
. ��به احملكمة يف القطاع السادس املتنازع عليـه مـن احلـدود الربيـة بـني السـلفادور وهنـدوراس                   
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مـن النظـام األساسـي     ٦١ مـن املـادة    ١واستندت السلفادور يف طلبها إلعادة النظر إىل الفقـرة          
 . أعاله٢٠٤للمحكمة واليت يرد نصها يف الفقرة 

وادعت السلفادور يف طلبها أنه يستنتج من األسباب اليت استندت إليها الدائرة لرسـم               -٢١٢
 :خط احلدود يف القطاع السادس ما يلي

أن العامل احلاسم يف رفض مطلب السلفادور حبدود تسـري علـى طـول جمـرى                 )١(� 
لقدمي واألصلي هو عدم وجود دليل يثبت تغري جمرى هنـر غواسـكوران             النهر ا 

 خالل احلقبة االستعمارية،
إن العامل احلاسم الذي أقنع الدائرة بقبول مطلب هندوراس حبدود برية تتبـع              )٢( 

اجملري احلايل لنهر غواسكوران الذي ادعـي أنـه جمـرى النـهر إبـان االسـتقالل                 
الوصفي خلليج فونسـيكا اللـذان أدلـت هبمـا          ، هو اخلريطة والرسم     ١٨٢١يف  

ــة املركــب  ١٧٩٦هنــدوراس واللــذان افتــرض أهنمــا وضــعا يف    ، يف إطــار بعث
 .��El Activoإالكتيفو 

تثبـت أن اجملـرى     ��وادعت السلفادور أهنا حصـلت علـى أدلـة علميـة وتقنيـة وتارخييـة                 -٢١٣
، وأن النـهر حـول      �تـو الكو�القدمي لنـهر غواسـكوران يصـب يف خلـيج فونسـيكا عنـد مصـب                 

الـــيت مل تكـــن متاحـــة جلمهوريـــة ��وادعـــت أن هـــذه األدلـــة  .��١٧٦٢جمـــراه فجـــأة يف عـــام 
مـن شـأهنا    ��واقعة جديدة ��السلفادور قبل تاريخ احلكم ميكن اعتبارها، ألغراض إعادة النظر،          

 .��أن جتعل القضية قابلة إلعادة النظر
، حصـلت علـى     ]ـها[ أشهر السابقة لتقدمي طلبـ    يف الستة ��وادعت السلفادور أيضا أنه      -٢١٤

أدلة تتمثل يف خرائط ومستندات تثبت عدم موثوقية املسـتندات الـيت شـكلت العمـود الفقـري                  
 .��فقد اكُتِشفت خريطة جديدة وتقرير جديد لبعثة مركب إالكتيفو. يف تعليل قرار الدائرة

 :وخلصت السلفادور إىل القول إنه 
ظـر هـذه، لـدينا إذن واقعـة جديـدة ثانيـة يـتعني النظـر يف                  ألغراض إعـادة الن   ��  

ــة  . آثارهــا علــى احلكــم مبجــرد قبــول طلــب إعــادة النظــر    فلمــا كانــت القيمــة اإلثباتي
ولتقريـر بعثـة املركـب إالكتيفـو موضـع جمادلـة،       �� ��Carta Esfericaللخريطة املسـماة  

صـبح غـري    ألغـراض االسـتئناس، ي     )١٨٨٤-١٨٨٠(فإن استخدام مفاوضات سـاكو      
ــا هلــذه      ــة الســلفادور تقييمــا خاطئ ذي قيمــة، وهــذا مشــكل تفــاقم مبــا تعتــربه مجهوري

والواقع، أن وثائق إالكتيفو يناقض بعضـها بعضـا بـدل    . املفاوضات من جانب الدائرة   
 .��أن يعززه
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ــة      -٢١٥ ــة العلمي ــة ميكــن أن تســتند إىل األدل واســتنادا إىل الســلفادور، فــإن االدعــاءات التالي
أن اجملرى احلايل لنهر غواسكوران لـيس هـو اجملـرى الـذي             ) أ(��: رخيية املتاحة حاليا وهي   والتا

أن اجملـرى القـدمي كـان يشـكل         ) ب(؛  ١٨٢١، ناهيك عن سنة     ١٨٨٤-١٨٨٠كان عليه يف    
وأن هذا اجملرى كان يقع مشـال خلـيج الأونيـون الـذي كـان سـاحله                 ) ج(احلدود املعترف هبا؛    

 .��ية السلفادوريعود بأكمله إىل مجهور
 :هلذه األسباب، طلبت السلفادور إىل احملكمة 
أن تشــرع يف تشــكيل الــدائرة الــيت ســتنظر يف طلــب إعــادة النظــر يف احلكــم،   )أ(�� 

مراعيــة املقتضــيات الــيت اتفقــت عليهــا الســلفادور وهنــدوراس يف االتفــاق        
 ؛١٩٨٦مايو / أيار٢٤اخلاص املؤرخ 

لسلفادور مقبول لوجود وقائع جديدة من شـأهنا        أن تعلن أن طلب مجهورية ا      )ب( 
 مـن النظـام األساسـي    ٦١أن جتعل القضية قابلـة إلعـادة النظـر مبوجـب املـادة          

 للمحكمة؛
وأن تشـــرع، مبجـــرد قبـــول الطلـــب، يف إعـــادة النظـــر يف احلكـــم املـــؤرخ         )ج( 

 حـىت يعـني حكـم جديـد خـط احلـدود يف القطـاع                ١٩٩٢سبتمرب  /أيلول ١١
ع عليـه مـن احلـدود الربيـة بـني السـلفادور وهنـدوراس وذلـك                 السادس املتنـاز  
 :على النحو التايل

انطالقــا مــن املصــب القــدمي لنــهر غواســكوران يف اخللــيج الصــغري املعــروف    �  
 مشـاال وخـط الطـول    "13o 22’ 00 باسم ال كوتو إيسـتواري الواقـع علـى خـط العـرض     

87o 41’ 25" متـر  ١٧ ٣٠٠غواسكوران ملسـافة   غربا، تتبع احلدود اجملرى القدمي لنهر 
 13oإىل املكان املعروف باسم رومبيسيون دي لوس أماتيس الواقـع علـىخط العـرض    

 �. غربا حيث غري هنر غواسكوران جمراه"87o 43’ 25 مشاال وخط الطول "29 ’26
، قـررت احملكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها           ٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧وبأمر مؤرخ    -٢١٦

فني بشأن تشكيل الدائرة وإبالغه احملكمة هبا، أن تستجيب لطلـب الطـرفني تشـكيل               بآراء الطر 
دائرة خاصة من مخسـة قضـاة فشـكلت دائـرة مـن ثالثـة قضـاة مـن احملكمـة وقاضـيني خاصـني                     

الــرئيس غيــوم، والقاضــيان ريزيــك وبويرغنتــال،  :خيتارمهــا الطرفــان وذلــك علــى النحــو التــايل
مـــن اختيـــار (وبـــاولييو ) مـــن اختيـــار هنـــدوراس(ارنـــديس والقاضـــيان اخلاصـــان تـــوريس برن

 ).السلفادور
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ــاريخ    -٢١٧ ــدوراس  ٢٠٠٣أبريــل / نيســان١وحــددت احملكمــة كــذلك ت ــداع هن  أجــال إلي
وقـد أودعـت هـذه املالحظـات يف غضـون           . ملالحظاهتا اخلطية بشأن مقبولية طلب إعادة النظر      

 .األجل احملدد
 ســبتمرب/ أيلــول١٢إىل  ٨إعــادة النظــر مــن وعقــدت جلســات بشــأن مقبوليــة طلــب   -٢١٨
 :ويف ختام اجللسات قدم الطرفان االلتماسات التالية إىل احملكمة. ٢٠٠٣

 
 :بالنسبة للسلفادور

إن مجهورية السلفادور إذ ترفض مجيـع االدعـاءات وااللتماسـات املخالفـة،             �  
 :تلتمس من الدائرة أن تقرر وتعلن

هوريـة السـلفادور مقبـول اسـتنادا إىل الوقـائع           أنّ الطلب الذي تقـّدمت بـه مج        - ١ 
اجلديــدة الــيت مــن شــأهنا أن جتعــل القضــية قابلــة إلعــادة النظــر فيهــا مبوجــب    

  من نظام احملكمة األساسي؛٦١ املادة
وأن تشـــرع، مبجـــرد قبـــول الطلـــب، يف إعـــادة النظـــر يف احلكـــم املـــؤرخ         - ٢ 

د يف القطـاع     حـىت يعـني حكـم جديـد خـط احلـدو            ١٩٩٢سبتمرب  /أيلول ١١
السادس املتنـازع عليـه مـن احلـدود الربيـة بـني السـلفادور وهنـدوراس وذلـك                   

 :على النحو التايل
انطالقا من املصب القدمي لنهر غواسكوران يف اخلليج املعروف باسـم مصـب               

 "�87o 41’ 25 مشـاال وخـط الطـول   "�13o 22’ 00 الكوتـو الواقـع علـى خـط العـرض     
 متـر إىل املكـان   ١٧ ٣٠٠ القـدمي لنـهر غواسـكوران ملسـافة          غربا، تتبع احلدود اجملـرى    

 "�13o 26’ 29املعروف باسم رومبيسيون دي لوس أمـاتيس الواقـع علـى خـط العـرض     
 .��غربا حيث غّير هنر غواسكوران جمراه �87o 43’ 25. �مشاال وخط الطول

 
 :بالنسبة هلندوراس

ن عـن عـدم مقبوليـة       تلتمس حكومة مجهورية هندوراس مـن الـدائرة اإلعـال         ��  
 �٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠طلب إعادة النظر الذي تقدمت به السلفادور بتاريخ 

الــذي  ، أصــدرت احملكمــة حكمهــا ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٨ويف   - مكررا ٢١٨
 :تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي
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 وهلذه األسباب،�  
 فإن الدائرة،  
 ت واحد،بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صو  
تقضــي بــأن الطلــب املقــدم مــن مجهوريــة الســلفادور مــن أجــل إعــادة النظــر،    

ــادة  ــة، يف احلكـــم الـــذي صـــدر يف   ٦١مبوجـــب املـ ــام األساســـي للمحكمـ  مـــن النظـ
 عــن الــدائرة الــيت شــكلتها احملكمــة للنظــر يف قضــية الــرتاع ١٩٩٢ســبتمرب /أيلــول ١١

نيكــاراغوا طــرف : هنــدوراس/فادورالســل(املتعلــق باحلــدود الربيــة واجلزريــة والبحريــة 
 .غري مقبول) متدخل

 
القاضي غيـوم، رئـيس الـدائرة، والقاضـيان ريزيـك وبويرغينتـال؛ والقاضـي                :املؤيدون 

 اخلاص توريس برينارديز؛
 .��القاضي اخلاص باوليو  :املعارضون 
 .وذيل القاضي اخلاص باوليو حكم الدائرة برأي خمالف 

 )املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية(يكيون آخرون أبينا ومواطنون مكس - ٢٣ 
، أقامــت الواليــات املتحــدة املكســيكية دعــوى أمــام ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين٩يف  -٢١٩

 ٥احملكمة ضد الواليات املتحـدة األمريكيـة بشـأن نـزاع متعلـق بانتـهاكات مزعومـة للمـادتني                    
 ٥٤  فيما يتعلـق بــ     ١٩٦٣أبريل  / نيسان ٢٤رخة   من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية املؤ      ٣٦ و

مواطنا مكسيكيا حكم عليهم باإلعـدام يف واليـات كاليفورنيـا وتكسـاس وإيلينـوي وأريزونـا                  
 .وأركانسا وفلوريدا ونيفادا وأوهايو وأوكالهوما وأوريغون

وادعــت املكســيك يف طلبــها أن هــذه احلــاالت األربــع واخلمســني تــبني الطــابع العــام     -٢٢٠
 مـن اتفاقيـة فيينـا الـيت تلزمهـا بـأن تبلـغ               ٣٦تهاك الواليات املتحدة اللتزامهـا مبوجـب املـادة          الن

مواطين املكسيك حبقهم يف التماس املساعدة القنصلية وتوفري وسـائل االنتصـاف املالئمـة لرفـع                
ــهاك  ــه يف  . هــذا االنت ــى أن    ٤٩وادعــت املكســيك أن ــل عل ــل، مل جتــد أي دلي ــى األق ــة عل  حال
ــادة      الســلطات ا ــال للم ــت االمتث ــد حاول ــة ق ــات املتحــدة األمريكي ــل ٣٦ملختصــة يف الوالي  قب

كمـا الحظـت أنـه يف أربـع        . حماكمة املواطنني املكسيكيني، وإدانتهم واحلكـم علـيهم باإلعـدام         
، غـري أن السـلطات ال تـزال         ٣٦حاالت، بذلت بعض احملاوالت على ما يبدو لالمتثال للمادة          

؛ وأنه يف حالة واحدة أبلـغ املـواطن احملتجـز حبقـه يف              ��دون تأخري  ��ال توجه اإلشعار املطلوب   
إشعار القنصلية واالتصال هبا فيما يتعلق بإجراءات اهلجرة، ال فيما يتعلق بالتهم الـيت يواجههـا                
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وأدرج يف الطلب عرض مـوجز لكـل حالـة مـن احلـاالت، مبوبـةً                . واليت يعاقب عليها باإلعدام   
 .حسب الواليات

 :ليه، طلبت املكسيك إىل احملكمة أن تقرر وتعلنوبناء ع 
ــة      )١(��  ــواطنني املكســيكيني األربع أن الواليــات املتحــدة، بإلقائهــا القــبض علــى امل

واخلمســني احملكــوم علــيهم باإلعــدام حســب مــا ورد وصــفه يف هــذا الطلــب   
وبقيامهـــا باحتجـــازهم وحماكمتـــهم وإدانتـــهم وإصـــدار العقوبـــة يف حقهـــم،  

ــا    انتـــهكت التزا ــا يتعلـــق حبقهـ ــيك، فيمـ ــاه املكسـ ــة جتـ ــة الدوليـ ــا القانونيـ ماهتـ
ــه       ــا تــنص علي ــة القنصــلية ملواطنيهــا، علــى حنــو م وممارســتها حلقهــا يف احلماي

  تباعا من اتفاقية فيينا؛٣٦ و٥املادتان 
 ق للمكسيك بالتايل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه؛حتأنه  )٢( 
حــدة التــزام قــانوين دويل بعــدم تطبيــق مبــدأ أنــه يقــع علــى عــاتق الواليــات املت )٣( 

أو أي مبــدأ آخــر مــن  �� عــدم جــواز تقــدمي طلبــات جديــدة يف االســتئناف  ��
 مـن   ٣٦مبادئ قانوهنا احمللي الستبعاد ممارسة احلقوق املخولـة مبقتضـى املـادة             

 اتفاقية فيينا؛
بااللتزامـات  أنه يقع على عاتق الواليات املتحدة التزام قانوين دويل بأن تتقيد             )٤( 

القانونية الدولية السالفة الذكر يف أي احتجـاز أو إجـراءات جنائيـة تقـوم هبـا                 
مستقبال يف حق املواطنني املكسـيكيني األربـع واخلمسـني احملكـومني باإلعـدام            

ــر يف إقلي   ــواطن مكســيكي آخ ــة فرعيــة      أو أي م ــق هيئ ــن طري ــواء ع ــا، س مه
ى، وســـواء كانـــت هـــذه تشــريعية أو تنفيذيـــة أو قضـــائية أو ســـلطة أخـــر  أو

السلطة سلطة عليا أو خاضعة لسلطة أعلى منها يف تنظيم الواليـات املتحـدة،              
 وسواء كان صالحيات تلك السلطة دولية أو داخلية بطبعها؛

 أن احلق يف اإلشعار القنصلي مبوجب اتفاقية فيينا حق من حقوق اإلنسان؛ )٥( 
 الفة الذكر،وأنه عمال بااللتزامات القانونية الدولية الس 
جيب على الواليات املتحدة أن تعيد احلالة القائمة سـابقا، أي أن تعيـد احلالـة                 )١( 

الــيت كانــت قائمــة قبــل احتجــاز املــواطنني املكســيكيني ومقاضــاهتم وإدانتــهم   
ــة للواليــات      ــة الدولي ــهاكا لاللتزامــات القانوني وإصــدار أحكــام يف حقهــم انت

 املتحدة؛
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ملتحدة أن تتخذ اإلجراءات الضـرورية والكافيـة لضـمان    جيب على الواليات ا    )٢( 
أن ُتعِمل أحكاُم قانوهنا احمللي إعمـاال تامـا األغـراَض الـيت خولـت مـن أجلـها                   

 ؛٣٦احلقوق مبوجب املادة 
جيب على الواليات املتحدة أن تتخـذ اإلجـراءات الضـرورية والكافيـة إلقامـة                )٣( 

ــهاكات     ــة لالنتصــاف النت ــة مهم ــة للمكســيك   وســائل قانوني ــوق املخول احلق
 مــن اتفاقيــة فيينــا، مبــا يف ذلــك منــع فــرض أي  ٣٦ومواطنيهــا مبقتضــى املــادة 

عقوبة إجرائية، مبقتضى القانون احمللـي، علـى عـدم القيـام يف الوقـت املناسـب                 
بطــرح مطلــب أو االســـتظهار بــدفع يســتند إىل اتفاقيـــة فيينــا عنــدما ختـــرق       

دة التزاماهــا بــإطالع املــواطن علــى    الســلطات املختصــة يف الواليــات املتحــ   
 حقوقه مبوجب االتفاقية؛

ــة يف هــذا       )٤(  ــهاكات املبين جيــب علــى الواليــات املتحــدة، علــى ضــوء منــط االنت
ــة بعــدم تكــرار تلــك       الطلــب وممارســتها، أن تقــدم للمكســيك ضــمانة كامل

 .��األعمال غري املشروعة
 مـن الربوتوكـول     ١كمـة إىل املـادة      واستندت املكسيك يف طلبها إلقامة اختصـاص احمل        -٢٢١

املنازعـات  ��االختياري التفاقية فيينا املتعلق بالتسوية اإلجبارية للمنازعات واليت تنص على أن            
 .��الناشئة عن تفسري أو تطبيق االتفاقية تدخل يف الوالية اإلجبارية حملكمة العدل الدولية

ــة و الطــابع امللــح الحتمــال   ��    أن تقــوم الســلطات يف  ونظــرا للخطــورة البالغ
ــات املتحــدة        ــهاكا اللتزامــات الوالي ــواطن مكســيكي انت ــدام م ــات املتحــدة بإع الوالي

ــاير / كــانون الثــاين٩، أودعــت املكســيك أيضــا، يف  ��جتاهــه ــا عــاجال ٢٠٠٣ين ، طلب
لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة، والتمســت، يف انتظــار صــدور حكــم هنــائي يف القضــية، أن   

الواليات املتحدة مجيع التدابري الضـرورية لضـمان عـدم إعـدام          تشري احملكمة بأن تتخذ     
أي مواطن مكسـيكي وأال حيـدد أي تـاريخ إلعـدام أي مـواطن مكسـيكي؛ وأن تبلـغ                    
الواليات املتحدة احملكمة بـاإلجراءات الـيت اختـذهتا يف هـذا الصـدد؛ وأن تضـمن عـدم                   

كســيكية أو مواطنيهــا اختــاذ أي إجــراء مــن شــأنه أن خيــل حبقــوق الواليــات املتحــدة امل
 .فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه هذه احملكمة بشأن جوهر القضية

ــيت عقــدت يف    -٢٢٢ ــاين ٢١ويف اجللســات ال ــاير / كــانون الث ، أكــدت املكســيك  ٢٠٠٣ين
طلبــها الرامــي إىل اإلشــارة بتــدابري حتفظيــة، يف حــني طلبــت الواليــات املتحــدة إىل احملكمــة أن  

 .ري بأي من تلك التدابريترفض ذلك الطلب وأال تش
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ــباط٥ويف  -٢٢٣ ، أصــدرت احملكمــة باإلمجــاع أمــرا يشــري بــاإلجراءات      ٢٠٠٣فربايــر / ش
مجيــع ��ويف ذلــك األمــر، قضــت احملكمــة بــأن تتخــذ الواليــات املتحــدة األمريكيــة   .التحفظيــة

تـو  لضـمان عـدم إعـدام السـيد سيسـار روبرتـو فـيريو رينـا، والسـيد روربر                  �� التدابري الضرورية 
 صــدور رمورينــو رامــوس والســيد أوســبالدو تــوريس أغــيلريا، املكســيكيي اجلنســية، يف انتظــا   

حكم هنائي للمحكمة؛ وأن تبلغ الواليـات املتحـدة األمريكيـة احملكمـة جبميـع التـدابري املتخـذة                   
لتنفيذ هذا األمر؛ وأن تبقى املسائل اليت تشكل موضـوع األمـر معروضـة علـى احملكمـة إىل أن                    

 .كمها النهائيتصدر ح
ــؤرخ أيضــا يف     -٢٢٤ ــأمر مســتقل، م ــباط٥وب ــر / ش ــاريخ   ٢٠٠٣فرباي ــة ت ، حــددت احملكم
أكتــوبر / تشــرين األول٦ أجــال إليــداع املكســيك ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠٠٣يونيــه /حزيــران ٦

 . أجال لتقدمي الواليات املتحدة ملذكرهتا املضـادة، وذلـك بعـد أن راعـت آراء الطـرفني                 ٢٠٠٣
، مــدد الــرئيس، بنــاء علــى طلــب مشــترك بــني الطــرفني،  ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٢وبــأمر مــؤرخ 

نــوفمرب / تشــرين الثــاين٣ لتقــدمي مــذكرة املكســيك و  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٠اآلجــال إىل 
وقـد أودعـت املـذكرة واملـذكرة املضـادة يف            . لتقدمي مذكرة الواليات املتحـدة املضـادة       ٢٠٠٣

  .غضون األجل املمدد
ويف ختــام . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٩ إىل ١٥ت علنيــة مــنوعقــدت جلســا -٢٢٥

 :تلك اجللسات، قدم الطرفان االلتماسات اخلتامية التالية إىل احملكمة
 

 :بالنسبة للمكسيك
 :أن تقرر وتعلن حكومة املكسيك إىل احملكمة بكل احترام تلتمس�  
ــواطنني امل    )١(  ــة  أن الواليــات املتحــدة، بإلقائهــا القــبض علــى امل كســيكيني األربع

ــذكرة      ــفه يف مـ ــا ورد وصـ ــدام حســـب مـ ــيهم باإلعـ ــوم علـ واخلمســـني احملكـ
ــة يف      ــهم وإصــدار العقوب ــهم وإدانت ــا باحتجــازهم وحماكمت املكســيك وبقيامه
حقهم، انتهكت التزاماهتا القانونية الدولية جتـاه املكسـيك، فيمـا يتعلـق حبقهـا          

، بعـدم إبالغهـا، دون تـأخري،        وممارستها حلقها يف احلمايـة القنصـلية ملواطنيهـا        
 بعـد إلقـاء القـبض علـيهم حبقهـم يف            نياملواطنني املكسـيكيني االثـنني واخلمسـ      

مـن اتفاقيـة فيينـا    ) ب) (١ (٣٦إشعار القنصلية واالتصـال هبـا مبوجـب املـادة      
ــن حقهـــ    ــيك مـ ــا املكسـ ــلية،، وحبرماهنـ ــات القنصـ ــة  اللعالقـ ــوفري احلمايـ  يف تـ

 االثـنني واخلمسـني مـن حقهـم يف تلقـي تلـك              الدبلوماسية وحرمـان املـواطنني    
مـن  ) ج(و) أ) (١(٣٦احلماية اليت كانت املكسـيك سـتوفرها مبقتضـى املـادة            

 االتفاقية؛
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من اتفاقية فيينا يشـترط اإلشـعار       ) ١ (٣٦أن االلتزام املنصوص عليه يف املادة        )٢( 
 بــاحلقوق القنصــلية وإتاحــة فرصــة معقولــة لالتصــال القنصــلي قبــل أن تتخــذ   
السلطات املختصة يف الدولـة املسـتقبلة أي إجـراء حيتمـل أن يـؤثر سـلبا علـى                   

 حقوق الرعايا األجانب؛
) ٢ (٣٦أن الواليات املتحدة األمريكية قـد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب املـادة                )٣( 

من اتفاقية فيينا بعدم توفريها إلعادة نظر ومراجعة كافيتني وفعـالتني ألحكـام             
، وباستعاضــتها )١(٣٦ احملكــوم هبــا املعيبــة بانتــهاك املــادة اإلدانــة وللعقوبــات

عـن إعــادة النظــر واملراجعـة بــإجراءات طلــب العفـو اخلــاص، وبتطبيقهــا ملبــدأ    
ومبـــادئ أخـــرى يف �� عـــدم جـــواز تقـــدمي طلبـــات جديـــدة يف االســـتئناف��

 ذاته؛ يف حد )١ (٣٦القانون احمللي اليت ال تويل أمهية قانونية النتهاك املادة 
وأنــه نظــرا لألضــرار الــيت تكبــدهتا املكســيك يف حقهــا ويف ممارســتها للحمايــة  )٤( 

الدبلوماســية ملواطنيهــا، حيــق للمكســيك جــرب كامــل عــن تلــك األضــرار يف      
 شكل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه؛

القائمـة   وأن إعادة احلالة إىل ما كانت عليه يتمثل يف االلتزام باسـتعادة احلالـة              )٥( 
ا بإلغــاء أو إبطــال مفعــول أحكــام اإلدانــة والعقوبــات الصــادرة يف حــق  ســابق

 كافة املواطنني املكسيكيني االثنني واخلمسني؛
ــة         )٦(  ــدابري الالزم ــة الت ــزام باختــاذ كاف ــذه تشــمل أيضــا االلت ــة ه ــادة احلال وأن إع

ــادة    ــابق للمـ ــهاك سـ ــراءات  ٣٦لضـــمان أال يكـــون ألي انتـ ــر علـــى اإلجـ  آثـ
 الالحقة؛

ــه )٧(  ــنني واخلمســني      أن ــتم فيهــا إبطــال أي مــن األحكــام االث ــيت ال ي ــة ال  يف احلال
باإلدانــة أو العقوبــة، ســتتيح الواليــات املتحــدة، بوســيلة ختتارهــا إعــادة نظــر    
ــى        ــا عل ــات احملكــوم هب ــة وللعقوب ــالتني ألحكــام اإلدان ــة كــافيتني وفع ومراجع

بــإجراءات العفــو املــواطنني االثــنني واخلمســني، وأن هــذا االلتــزام ال يســتوىف  
ــادئ    ــدأ مــن قواعــد أو مب القــانون احمللــي  اخلــاص أو بتطبيــق أي قاعــدة أو مب

  أعاله، ٣تتناىف مع الفقرة 
 مـن اتفاقيـة فيينـا      ٣٦وأن تكف الواليات املتحدة األمريكية انتهاكاهتا للمادة         )٨( 

ــدات       ــوفر ضــمانات وتأكي ــنني واخلمســني وت ــا االث جتــاه املكســيك ومواطنيه
امتثــال واســع النطــاق للمــادة    لتحقيــق أهنــا ســتتخذ تــدابري كافيــة    مالئمــة ب

 .��)٢( ٣٦وضمان االمتثال للمادة ) ١( ٣٦
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 :بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية
اســتنادا إىل الوقــائع واحلجــج الــيت أدلــت هبــا الواليــات املتحــدة يف مــذكرهتا �  

حــدة األمريكيــة مــن   تلــتمس حكومــة الواليــات املت   املضــادة ويف هــذه اإلجــراءات،  
احملكمــة، أن تقــرر وتعلــن رفــض طلبــات الواليــات املتحــدة املكســيكية، نظــرا ألن         

ــد        ــة يف قضــية الغران ــذه احملكم ــا حلكــم ه ــات املتحــدة كــان مطابق ال  تصــرف الوالي
ــا األملــان فحســب، بــل حــىت   فيمــا ــا األجانــب    تعلــق بالرعاي فيمــا يتعلــق جبميــع الرعاي

 .رئيس احملكمة يف هذه القضيةاحملتجزين، متاشيا مع إعالن 
، أصدرت احملكمة حكمها الذي تنص فقرة املنطوق منـه          ٢٠٠٤ مارس/ آذار ٣١ويف   

 :على ما يلي
 وهلذه األسباب،�  
 فإن احملكمة  
 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، )١(  
 ترفض اعتراض الواليات املتحدة املكسيكية على مقبولية الدفوع اليت قدمتـها            

 الواليات املتحدة األمريكية بشأن اختصاص احملكمة ومقبولية الطلبات املكسيكية؛
الرئيس شـي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني                   :املؤيدون 

 وهيغرت وكوميانس وريزيك واخلصاونة وبويرغنتال والعريب وأووادا وتومكا؛
 ضي اخلاص سيبولفيدا؛أرانغورن، والقا-القاضي بارا :املعارضون
 باإلمجاع) ٢(  
 ترفض الدفوع األربعة للواليات املتحدة بشأن اختصاص احملكمة؛  
 باإلمجاع )٣(  
الــدفوع اخلمســة للواليــات املتحــدة بشــأن مقبوليــة طلبــات الواليــات   تــرفض  

 املتحدة املكسيكية؛
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٤(  
املـواطنني   يات املتحـدة األمريكيـة، بعـدم إبالغهـا دون تـأخري           تقضي بأن الوال    

ــرة      ــيهم يف الفقـ ــار إلـ ــني املشـ ــد واخلمسـ ــيكيني الواحـ ــاله) ١ (١٠٦املكسـ ــد  أعـ عنـ
مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصــلية     ) ب(١احتجــازهم حبقــوقهم مبوجــب الفقــرة    
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عاتقهــا ، قــد أخلــت بااللتزامــات الواقعــة علــى     ١٩٦٣أبريــل / نيســان٢٤املؤرخــة 
 مبوجب تلك الفقرة الفرعية؛

لرئيس شـي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني                  ا :املؤيدون 
وهيغرت وكوميانس وريزيك واخلصـاونة وبويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا            

 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛
 القاضي بارا أرانغورن؛ :املعارضون 
 صوتاً مقابل صوت واحد،بأغلبية أربعة عشر  )٥(  
ــة، بعــدم إشــعارها املركــز القنصــلي         ــات املتحــدة األمريكي ــأن الوالي تقضــي ب

املالئم دون تأخري باحتجـاز املـواطنني املكسـيكيني التسـعة واألربعـني املشـار إلـيهم يف                  
أعاله وحرماهنا بالتايل الواليات املتحدة املكسيكية من حـق القيـام،           ) ٢ (١٠٦الفقرة  

 املناسب، بتقدمي املساعدة املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة فيينـا لألفـراد املعنـيني،                يف الوقت 
 ؛٣٦من املادة ) ب( ١قد أخلت بااللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب الفقرة 

الرئيس شي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني            :املؤيدون 
بويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا       وهيغرت وكوميانس وريزيك واخلصـاونة و     

 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛
 القاضي بارا أرانغورن؛ :املعارضون 

  
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٦(  
تقضي، فيما يتعلق باملواطنني املكسـيكيني التسـعة واألربعـني املشـار إلـيهم يف                 

ــرة  ــات املتحــدة    ) ٣ (١٠٦الفق ــأن الوالي ــاله، ب ــات    أع ــد حرمــت الوالي ــة ق األمريكي
املتحدة املكسيكية من حق االتصال، يف الوقت املناسب، بأولئك املـواطنني والوصـول      
إلــيهم وزيــارهتم يف معتقلــهم، وبالتــايل فإهنــا أخلــت بااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا  

  من االتفاقية؛٣٦املادة  من) ج(و) أ (١مبقتضى الفقرة 
نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني        الرئيس شي؛   :  املؤيدون 

وهيغرت وكوميانس وريزيك واخلصـاونة وبويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا            
 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛

 القاضي بارا أرانغورن؛:  املعارضون 
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 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٧(  
ملكسيكيني الثالثـة واألربعـني املشـار إلـيهم يف          تقضي ، فيما يتعلق باملواطنني ا       

ــرة  ــات       ) ٤ (١٠٦الفق ــد حرمــت الوالي ــة ق ــات املتحــدة األمريكي ــأن الوالي ــاله، ب أع
ــانوين       ــل الق ــام، يف الوقــت املناســب، بترتيــب التمثي املتحــدة املكســيكية مــن حــق القي

قتضــى  ألولئــك الرعايــا، وبالتــايل فإنــه أخلــت بااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقهــا مب        
  من االتفاقية؛٣٦املادة  من) ج( ١ الفقرة

الرئيس شي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني          :  املؤيدون 
وهيغرت وكوميانس وريزيـك واخلواصـنة وبويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا             

 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛
 القاضي بارا أرانغورن؛:  املعارضون 
 لبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، بأغ )٨(  
تقضي بأن الواليـات املتحـدة األمريكيـة، بعـدم مساحهـا، علـى ضـوء احلقـوق              

املنصوص عليها يف االتفاقية، بإعادة النظر ومراجعة أحكـام اإلدانـة والعقوبـة الصـادرة               
يف حــق الســيد ســيزار روبرتــو فــيريو رينــا، والســيد روبرتــو مورينــو رامــوس والســيد    

وسبالدو توريس أغـيلريا، بعـد أن ثبـوت االنتـهاكات املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة                    أ
أعـاله فيمـا يتعلـق بأولئـك األفـراد، قـد أخلـت بااللتزامـات الواقعـة علـى عاتقهــا           ) ٤(

  من االتفاقية؛٣٦ من املادة ٢مبوجب الفقرة 
ومـا وفرييشـتني   الرئيس شي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكور       :  املؤيدون 

وهيغرت وكوميانس وريزيـك واخلواصـنة وبويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا             
 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛

 القاضي بارا أرانغورن؛:  املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٩(  
ريكيـة  تقضي بأن اجلرب املالئم يف هذه احلالة هـو التـزام الواليـات املتحـدة األم                

ــة         ــة والعقوب ــة ألحكــام اإلدان ــادة نظــر ومراجع ــا، إع ــيح، بوســيلة مــن اختياره ــأن تت ب
) ٥( و) ٤(الصادرة يف حق املـواطنني املكسـيكيني املشـار إلـيهم يف الفقـرات الفرعيـة                 

 ٣٦أعاله، وذلك مبراعاة انتهاكات احلقـوق املنصـوص عليهـا يف املـادة           ) ٧( و) ٦( و
  من هذا احلكم؛١٤١إىل  ١٣٨من االتفاقية والفقرات 
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الرئيس شي؛ نائـب الـرئيس راجنيفـا؛ والقضـاة غيـوم وكورومـا وفرييشـتني          :  املؤيدون 
وهيغرت وكوميانس وريزيـك واخلواصـنة وبويرغنتـال والعـريب وأووادا وتومكـا             

 والقاضي اخلاص سبولفيدا؛
 القاضي بارا أرانغورن؛:  املعارضون 
 باإلمجاع )١٠(  
هــد الــذي قطعتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى نفســها  حتــيط علمــا بالتع  

مـن  ) ب(١بضمان تنفيذ اإلجراءات احملددة املتخذة للوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب الفقـرة              
 مــن اتفاقيــة فيينــا، وتقضــي بوجــوب اعتبــار هــذا االلتــزام اســتجابة لطلــب    ٣٦املــادة 

 . العودالواليات املتحدة املكسيكية بتوفري ضمانات وتأكيدات بعدم
 باإلمجاع) ١١(  
ــات شــديدة، دون        ــواطنني املكســيكيني بعقوب ــى امل ــه إذا حكــم عل تقضــي بأن

 مـن االتفاقيـة، فإنـه       ٣٦مـن املـادة     ) ب (١احترام احلقوق املنصوص عليهـا يف الفقـرة         
يتعني علـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة أن تتـيح، بوسـيلة مـن اختيارهـا، إعـادة نظـر                      

دانة والعقوبـة، حـىت يتـأتى إيـالء االعتبـار الكامـل النتـهاك احلقـوق             ومراجعة حلكم اإل  
 .�� من هذا احلكم١٤١ إىل ١٣٨املنصوص عليها يف االتفاقية، مع مراعاة الفقرات 

وذيل الرئيس شي ونائب الـرئيس راجنيفـا حكـم احملكمـة بـإعالن، كمـا ذيلـه                    
 . يبولبيدا بآراء مستقلةأرانغورن وتومكا والقاضي اخلاص س-القضاة فرييشتني وبارا

 )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا  - ٢٤ 
، أودعــت مجهوريــة الكونغــو طلبــا ســعت بــه إىل ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٩يف  -٢٢٦

إقامة دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تدابري التحقيق واملالحقة القضائية اليت اختذهتا السـلطات              
ية الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت هبـا              القضائ

مجعيــات عــدة ضــد رئــيس مجهوريــة الكونغــو، الســيد دينــيس ساســو نغيســو، ووزيــر خارجيــة 
الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخـرين مبـن فـيهم اللـواء روبـر دابـريا، املفـتش العـام للقـوات                       

كمــا ذكــر الطلــب أنــه، فيمــا يتصــل بتلــك اإلجــراءات، أصــدر قاضــي     .يــةاملســلحة الكونغول
 .التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدا

بتخويلـها لنفسـها اختصاصـا عامليـا يف املسـائل      ��وادعت مجهورية الكونغـو أن فرنسـا      -٢٢٧
حماكمــة وزيــر داخليــة دولــة أجنبيــة عــن جــرائم زعــم أنــه   اجلنائيــة وانتحاهلــا ســلطة مالحقــة و 

املبــدأ ��، انتــهكت ��ارتكبــها يف إطــار ممارســته لســلطاته املتعلقــة حبفــظ النظــام العــام يف بلــده   
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القاضي بأنه ال جيوز ألي دولة أن متارس سـلطتها يف إقلـيم دولـة أخـرى، خرقـا ملبـدأ املسـاواة                       
ــأن فرنســا    .��دةيف الســيادة بــني مجيــع أعضــاء األمــم املتحــ   ــة الكونغــو ب كمــا ادعــت مجهوري

بإصــدارها ألمــر يوجــه تعليمــات إىل ضــباط الشــرطة بــالتحقيق مــع رئــيس مجهوريــة الكونغــو    
احلصــانة اجلنائيــة لــرئيس دولــة، وهــي قاعــدة عرفيــة دوليــة أقرهــا    ��بصــفته شــاهدا، انتــهكت  

 .��اجتهاد احملكمة
أهنا تسـعى إىل أن تقـيم اختصـاص احملكمـة،     وأشارت مجهورية الكونغو يف طلبها، إىل      -٢٢٨

علـى موافقـة اجلمهوريـة الفرنسـية، الـيت          �� مـن الئحـة احملكمـة،        ٣٨ من املـادة     ٥عمال بالفقرة   
لفرنســية ووفقــا هلــذا احلكــم، أحيــل طلــب مجهوريــة الكونغــو إىل احلكومــة ا. ��ســتبديها قطعــا

 .ختذ أي إجراء يف الدعوى يف تلك املرحلة ومل
أبريـل  / نيسـان ١١ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف        ٢٠٠٣أبريـل   / نيسـان  ٨الة مؤرخة   ويف رس  -٢٢٩
تقبل اختصاص احملكمة بالنظر يف الطلـب عمـال         �� ، صرحت اجلمهورية الفرنسية بأهنا      ٢٠٠٣

ــالفقرة  ــادة  ٥ب ــن امل ــة      . ��٣٨ م ــة إدراج القضــية يف جــدول احملكم ــذه املوافق ــد أتاحــت ه وق
ســا يف رســالتها أن موافقتــها علــى اختصــاص احملكمــة وأضــافت فرن. والشــروع يف اإلجــراءات

 مــن معاهــدة ٢املــادة ��وأن �� الطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــو��يقتصــر حصــرا علــى 
، ١٩٧٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١التعاون اليت وقعتها اجلمهورية الفرنسية ومجهورية الكونغو يف         

ــها، ال تشــك      ــذه األخــرية يف طلب ــا ه ــيت تشــري إليه ــذه    وال ــة يف ه ــا الختصــاص احملكم ل أساس
 .��القضية
يلـتمس إصـدار أمـر      ��وأرفق طلب مجهوريـة الكونغـو بطلـب اإلشـارة بتـدبري حتفظـي                -٢٣٠

 .��بالوقف الفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو
ئحة احملكمـة، حـدد رئـيس        من ال  ٧٤ من املادة    ٣واعتبارا ملوافقة فرنسا ووفقا للفقرة       -٢٣١

 موعدا الفتتاح اجللسات العلنية بشـأن طلـب اإلشـارة           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨احملكمة تاريخ   
 .بتدبري حتفظي املقدم من مجهورية الكونغو

، تـال رئـيس احملكمـة،       ٢٠٠٣أبريـل   / نيسـان  ٢٩ و ٢٨وبعد عقد تلـك اجللسـات، يف         -٢٣٢
احملكمــة، بأغلبيــة أربعــة عشــرة صــوتا فيــه  ، األمــر الــذي قضــت٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٧يف 

مقابل صوت واحد، بأن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقـت الـراهن، ال تسـتلزم يف حـد                   
 .  من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١ذاهتا ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

ــرأي مشــترك مســتقل، و     -٢٣٣ ــر ب ــا وفرييشــتني األم ــل القاضــيان كوروم ــه القاضــي  وذي ذيل
 .اخلاص دي كارا برأي خمالف
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 كـــانون ١١، حـــدد رئـــيس احملكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز١١وبـــأمر مـــؤرخ  -٢٣٤
 ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١١ أجال لتقدمي مجهورية الكونغو ملـذكرهتا وتـاريخ          ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

 علــى النحــو وقــد أودعــت املــذكرة واملــذكرة املضــادة . أجــال لتقــدمي فرنســا ملــذكرهتا املضــادة 
 .الواجب يف غضون األجلني احملددين

، آذنـت احملكمــة جلمهوريـة الكونغـو بتقــدمي    ٢٠٠٤يونيـه  / حزيــران١٧وبـأمر مـؤرخ    -٢٣٥
مــذكرة جوابيــة، وأذنــت لفرنســا بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة، مراعيــة اتفــاق الطــرفني والظــروف     

 / حزيــران١٠خ  وتــاري٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠اخلاصــة للقضــية، وحــددت تــاريخ  
  .إليداع املذكرتني تباعا  أجلني٢٠٠٥ونيه ي

 
ــدرا برانكــا  - ٢٥  ــة    /الســيادة علــى بي ــوتش، وروكــس الوســطى، وليــدج اجلنوبي ــاتو ب ــوالو ب ب

 )سنغافورة/ماليزيا(
، ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٤أخطــرت ماليزيــا وســنغافورة احملكمــة بصــورة مشــتركة، يف   -٢٣٦

ــدو    ــني ال ــاق خــاص ب ــا، يف  بالتوصــل إىل اتف ــع يف بوتراجاي ــر / شــباط٦لتني، وقّ ، ٢٠٠٣فرباي
 .٢٠٠٣مايو / أيار٩ودخل حيز النفاذ يف 

 
  من ذلك االتفاق اخلاص، طلب الطرفان إىل احملكمة٢ويف املادة 
 أن حتدد ما إذا كانت السيادة على� 
 بوالو باتو بوتش؛/بيدرا برانكا )أ( 
 روكس الوسطى؛ )ب( 
 ليدج اجلنوبية، )ج( 
 .�د إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورةتعو 
باعتباره حكمـا   ... على قبول حكم احملكمة     ] الطرفان[اتفق  ��،  ٦ويف املادة     

 .��هنائيا وملزما هلما
 . كما أوضح الطرفان رأيهما بشان اإلجراءات املزمع اتباعها  
، حــدد الـرئيس، بعــد مراعــاة  ٢٠٠٣ديســمرب / كـانون األول ١وبـأمر مــؤرخ    
ــادة  أ ــام املـ ــاريخ   ٤حكـ ــاص، تـ ــاق اخلـ ــن االتفـ ــارس / آذار٢٥ مـ ــاريخ ٢٠٠٤مـ  وتـ

ــاين  ٢٥ ــاير /كــانون الث ــذكرة     ٢٠٠٥ين ــداع كــل طــرف مــن الطــرفني م ــني إلي ، أجل
 .وقد أودعت املذكرات على النحو الواجب يف األجل احملدد. ومذكرة مضادة
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 طلب فتوى -باء  
 يف األرض الفلسطينية احملتلةاآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار  - ١ 

 ، قـرارا  ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٨اعتمدت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، يف            -٢٣٧
RES/ES-10/14 (A/ES-10/L.16)ِA/ مــــن النظــــام األساســــي ٦٥ أشــــارت فيــــه إىل املــــادة 

أن تصــدر، علــى وجــه الســرعة، فتــوى  �� للمحكمــة، فطلبــت إىل حمكمــة العــدل الدوليــة أن  
 :أن املسألة التاليةبش

ما هي اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد اجلدار الذي تقوم إسـرائيل، السـلطة                
القائمـــة بـــاالحتالل، بإقامتـــه يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا يف ذلـــك يف القـــدس  
الشرقية وحوهلـا، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام، وذلـك مـن حيـث قواعـد                 

، وقــرارات ١٩٤٩نون الـدويل، مبــا يف ذلـك اتفاقيـة جنيــف الرابعـة لعـام      ومبـادئ القـا  
 �جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة؟

ــة          -٢٣٨ ــالة مؤرخ ــة يف رس ــوى إىل احملكم ــب الفت ــم املتحــدة طل ــام لألم ــني الع وأحــال األم
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ تلقاها قلم احملكمة يف ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٨

، قررت احملكمة أن األمم املتحـدة       ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٩وبقرار صادر يف     -٢٣٩
 مـن النظـام األساسـي، تقـدمي         ٦٦ مـن املـادة      ٢والدول األعضاء هبا قد تسـتطيع، وفقـا للفقـرة           

معلومــات عــن مجيــع اجلوانــب الــيت يثريهــا الســؤال املقــدم إىل احملكمــة للحصــول علــى فتــوى،  
 موعـدا هنائيـا ملـا قـد ُيقـدم مـن البيانـات الكتابيـة             ٢٠٠٤ينـاير   /الثاين كانون   ٣٠وحددت يوم   

كـذلك قـررت احملكمـة، يف    .  مـن النظـام األساسـي   ٦٦ مـن املـادة     ٤بشأن املسألة وفقا للفقرة     
 وتقريـر األمـني العـام املقـدم مـع الطلـب، ومـع        ١٠/١٤ -القرار نفسه، ويف ضوء القـرار دإط     

نحت فلسطني مركزا خاصا هـو مركـز املراقـب وكـون األخـرية      مراعاة أن اجلمعية العامة قد م   
ضمن مقدمي مشروع القرار الذي طُلبت به الفتوى، أنه جيـوز لفلسـطني أيضـا أن تقـدم بيانـا                    

 .كتابيا بشأن املسألة يف حدود املوعد النهائي املذكور أعاله
 مـن  ١٠٥املـادة   مـن  ٤ويف القرار السالف الذكر، قررت احملكمة أيضا، وفقـا للفقـرة       -٢٤٠

الئحة احملكمة، عقد جلسات علنية جيوز خالهلا أن ُتقدم بيانات وتعليقات شفوية مـن جانـب                
األمـم املتحـدة والــدول األعضـاء هبـا، بغــض النظـر عمـا إذا كانــت قـدمت أو مل تقـدم بيانــات         

ــوم   ــة، وحــددت ي ــر / شــباط٢٣كتابي ــذكورة  ٢٠٠٤فرباي ــاح اجللســات امل ويف .  موعــدا الفتت
، أن  )٤انظـر الفقـرة     ( نفسه، قررت احملكمة أنه جيوز لفلسـطني، لألسـباب املبينـة أعـاله               القرار

وأخــريا، دعــت احملكمــة األمــم املتحــدة والــدول األعضــاء هبــا، وكــذلك . تشـارك يف اجللســات 
 على األكثر، مبـا إذا      ٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٣فلسطني، إىل إبالغ قلم احملكمة، يف موعد غايته         



 

04-49401 73 
 

A/59/4  

 / كـانون األول ١٩ويف رسـائل مؤرخـة   . شتراك يف اجللسـات املـذكورة أعـاله    كانت تعتزم اال  
 .، أبلغها مسجل احملكمة بقرارات احملكمة ونقل إليها نسخة من القرار٢٠٠٤ديسمرب 
وقررت احملكمة، بالنسبة للطلبني املقدمني فيما بعد من جامعة الدول العربيـة ومنظمـة               -٢٤١

ــادة     ــا للم ــؤمتر اإلســالمي، وفق ــدوليتني     ٦٦امل ــتني ال ــاتني املنظم ــا األساســي، أن ه ــن نظامه  م
تستطيعان تقدمي معلومات عن السؤال املقدم إىل احملكمة، وأنه جيوز هلما بالتايل أن تقدما هلـذا                
الغرض بيانـات كتابيـة يف حـدود املوعـد النـهائي الـذي حددتـه احملكمـة يف قرارهـا الصـادر يف                        

 .تركا يف اجللسات وأن تش٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ١٩
 من النظام األساسي، بعث األمني العام لألمم املتحـدة          ٦٥ من املادة    ٢وعمال بالفقرة    -٢٤٢

 .إىل احملكمة مبلف من الوثائق اليت قد تلقي ضوءا على السؤال
 بشــأن تشــكيلها يف احلالــة ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠ويف قــرار معلــل صــادر يف  -٢٤٣

مــة أن األمــور الــيت وجهــت حكومــة إســرائيل عنايتــها إليهــا يف رســالة  املعروضــة، قــررت احملك
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥، ويف رسالة سـرية مؤرخـة        ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١مؤرخة  
 مــن الئحــة احملكمــة، لــيس فيهــا ٣٤ مــن املــادة ٢ وموجهــة إىل الــرئيس عمــال بــالفقرة ٢٠٠٤

 .القضيةيقتضي تنحية القاضي العريب عن النظر يف  ما
وخالل الفترة اليت حددهتا احملكمة لتقدمي البيانات الكتابية قُـدمت إىل احملكمـة بيانـات                -٢٤٤

غينيا، اململكة العربيـة السـعودية،      : من الدول واملنظمات اآلتية مرتبة حسب تاريخ تلقي البيان        
ألمـم املتحـدة،   جامعة الدول العربية، مصر، الكامريون، االحتاد الروسـي، اسـتراليا، فلسـطني، ا         

األردن، الكويـــت، لبنـــان، كنـــدا، ســـوريا، سويســـرا، إســـرائيل، الـــيمن، الواليـــات املتحـــدة   
األمريكية، املغـرب، إندونيسـيا، منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، فرنسـا، إيطاليـا، السـودان، جنـوب                

 اليونـان،   أفريقيا، أملانيـا، اليابـان، النـرويج، اململكـة املتحـدة، باكسـتان، اجلمهوريـة التشـيكية،                
أيرلندا باألصالة عـن نفسـها، أيرلنـدا بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب، قـربص، الربازيـل، ناميبيـا،                     
مالطة، ماليزيا، هولندا، كوبا، السويد، إسبانيا، بلجيكا، باالو، واليـات ميكرونيزيـا املتحـدة،              

 .جزر مارشال، السنغال، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
، اسـتمعت   ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٥ إىل   ٢٣لسات اليت ُعقدت يف الفترة من       ويف اجل  -٢٤٥

ــا،  : احملكمــة إىل بيانــات شــفوية قــدمها، بالترتيــب التــايل، كــل مــن    فلســطني، وجنــوب أفريقي
ــا، وإندونيســيا، واألردن،      ــز، وكوب ــنغالديش، وبيلي ــة الســعودية، وب ــر، واململكــة العربي واجلزائ

ــنغال،  ــا، والسـ ــقر، وماليزيـ ــؤمتر    ومدغشـ ــة املـ ــة، ومنظمـ ــدول العربيـ ــة الـ ــودان، وجامعـ  والسـ
 .اإلسالمي
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، أصــدرت احملكمــة فتواهــا، الــيت  ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٩ويف جلســة علنيــة عقــدت يف   -٢٤٦
 :تنص الفقرة األخرية منها على ما يلي

 وهلذه األسباب،�  
 فإن احملكمة  
 باإلمجاع )١( 
 بة؛تقضي بأن هلا اختصاصا إلصدار الفتوى املطلو 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٢( 
 تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛ 
الــــرئيس شــــي؛ نائــــب الــــرئيس راجنيفــــا؛ القضــــاة غيــــوم، وكورومــــا، :  املؤيــــدون 

 أرانغــــورن، وكوميـــــانس، وريزيـــــك،  -وفرييشتشــــيتني، وهـــــيغرت، وبـــــارا  
 واخلصاونة، والعريب، وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 القاضي بويرغنتال؛:  ارضوناملع 
 :جتيب كما يلي على السؤال املطروح عليها من اجلمعية العامة )٣( 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، - ألف 
إن تشــييد اجلــدار الــذي تقــوم إســرائيل، الدولــة القائمــة بــاالحتالل، ببنائــه يف   

ية وحوهلـا، والنظـام املـرتبط بـه،     األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك القـدس الشـرق           
 يتعارض مع القانون الدويل؛

الــــرئيس شــــي؛ نائــــب الــــرئيس راجنيفــــا؛ القضــــاة غيــــوم، وكورومــــا، :  املؤيــــدون 
 أرانغــــورن، وكوميـــــانس، وريزيـــــك،  -وفرييشتشــــيتني، وهـــــيغرت، وبـــــارا  

 واخلصاونة، والعريب، وأوادا، وسيما، وتومكا؛
 القاضي بويرغنتال؛:  املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، - باء 
إسرائيل ملزمة بوضع حد النتهاكاهتا للقانون الدويل؛ وهي ملزمة بأن توقـف           

على الفور أعمـال تشـييد اجلـدار الـذي تقـوم ببنائـه يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا                      
شائي القائم هنـاك،  فيها القدس الشرقية وما حوهلا، وأن تفكك على الفور اهليكل اإلن       
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وأن تلغــي علــى الفــور أو تبطــل مفعــول مجيــع القــوانني التشــريعية واللــوائح التنظيميــة   
  من هذه الفتوى؛١٥١املتصلة به، وفقا للفقرة 

الــــرئيس شــــي؛ نائــــب الــــرئيس راجنيفــــا؛ القضــــاة غيــــوم، وكورومــــا، :  املؤيــــدون 
زيـــــك،  أرانغــــورن، وكوميـــــانس، وري -وفرييشتشــــيتني، وهـــــيغرت، وبـــــارا  

 واخلصاونة، والعريب، وأوادا، وسيما، وتومكا؛
 القاضي بويرغنتال؛:  املعارضون 
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، -جيم  
وأن إسرائيل ملزمة جبـرب مجيـع األضـرار الناجتـة عـن تشـييد اجلـدار يف األرض                     

 .الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية وما حوهلا
الــــرئيس شــــي؛ نائــــب الــــرئيس راجنيفــــا؛ القضــــاة غيــــوم، وكورومــــا، :  يــــدوناملؤ 

 أرانغــــورن، وكوميـــــانس، وريزيـــــك،  -وفرييشتشــــيتني، وهـــــيغرت، وبـــــارا  
 واخلصاونة، والعريب، وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 القاضي بويرغنتال؛:  املعارضون 
 بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، - دال 
بعدم االعتراف بالوضع غري القـانوين املترتـب علـى تشـييد            مجيع الدول ملزمة      

ــذا         ــى الوضــع الناشــئ عــن ه ــاء عل ــون أو املســاعدة يف اإلبق ــدمي الع اجلــدار وعــدم تق
ــة     ــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبماي  التشــييد؛ وتتحمــل مجيــع الــدول األطــراف يف اتفاقي

يثـاق األمـم    ، مـع احترامهـا مل     ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢املدنيني وقت احلرب املؤرخة     
املتحــدة والقــانون الــدويل، التزامــا إضــافيا، بكفالــة امتثــال إســرائيل للقــانون اإلنســاين   

 الدويل على النحو الوارد يف تلك االتفاقية؛
ــدون  ــا      :  املؤيـ ــوم، وكورومـ ــاة غيـ ــا، والقضـ ــرئيس راجنيفـ ــب الـ ــي؛ ونائـ ــرئيس شـ الـ

نة، والعـريب،   أرانغـورن، وريزيـك، واخلصـاو      -وفرييشتشيتني، وهيغرت، وبـارا     
 وأوادا، وسيما، وتومكا؛

 القاضيان كوميانس وبويرغنتال؛:  املعارضون 
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 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، - ءها 
ينبغي لألمم املتحدة، والسيما اجلمعية العامة وجملس األمن، النظر يف ما يلـزم          

يد اجلــدار والنظــام مــن إجــراءات أخــرى إلهنــاء الوضــع غــري القــانوين النــاتج عــن تشــي  
 .املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى

الــــرئيس شــــي؛ نائــــب الــــرئيس راجنيفــــا؛ القضــــاة غيــــوم، وكورومــــا، :  املؤيــــدون 
 أرانغــــورن، وكوميـــــانس، وريزيـــــك،  -وفرييشتشــــيتني، وهـــــيغرت، وبـــــارا  

 واخلصاونة، والعريب، وأوادا، وسيما، وتومكا؛
 تال؛القاضي بويرغن:  املعارضون 
وذيـل القضـاة كورومـا وهــيغرت وكوميـانس واخلصـاونة فتــوى احملكمـة بـآراء مســتقلة؛         

 .وذيلها القاضي بويرغنتال بإعالن؛ وذيلها القاضيان العريب وأوادا برأيني مستقلني
 

 اعتماد توجيهات إجرائية تكميلية لالئحة احملكمة -جيم  
سـاليب عمـل احملكمـة، قـررت احملكمـة،      ملراجعة إجـراءات وأ  يف خضم العملية اجلارية  -٢٤٧

للجـوء الـدول     فنظـرا  .خالل الفترة قيد االستعراض، أن تتخـذ تـدابري إضـافية لزيـادة إنتاجيتـها              
املتواتر إىل احملكمة يف السنوات األخرية، تلزم هذه التدابري لتمكني احملكمـة مـن القيـام بـدورها                  

 .جلهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم املتحــدةبــأكرب قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والفعاليــة باعتبارهــا ا
وســتكمل تلــك اإلجــراءات الــيت ســبق للمحكمــة أن اختــذهتا لتســريع وتــرية النظــر يف القضــايا   

 )).A/57/4 (٢٠٠٢-٢٠٠١أنظر التقرير السابق لعام (املعروضة عليها 
ب للمحكمـة وترسـي أسـالي      التشغيل الداخلي  وهتم التدابري املتخذة مؤخرا يف معظمها      -٢٤٨

عملية لزيادة عدد األحكـام الصـادرة سـنويا، بطـرق منـها ختفـيض الفتـرة الفاصـلة بـني اختتـام                        
وباإلضـافة إىل ذلـك، تسـعى احملكمـة إىل ضـمان امتثـال         .اإلجراءات اخلطية وافتتاح املرافعـات    

ــة إىل تســريع وتــرية إجــراءات احملكمــة      الــدول األطــراف يف الــدعاوى لقراراهتــا الســابقة الرامي
 . تطبيقها بقدر أكرب من الصرامةوتنوي
وعدلت احملكمة أيضـا التوجيـه اإلجرائـي اخلـامس وأصـدرت توجيهـات إجرائيـة هـي                   -٢٤٩

ويوضح تعديل التوجيه اإلجرائـي      .التوجيه العاشر والتوجيه احلادي عشر والتوجيه الثاين عشر       
شــأن الــدفوع اخلــامس الــذي حيــدد فتــرة األربعــة أشــهر لتقــدمي طــرف ملالحظاتــه ومذكراتــه ب   

ويطلـب التوجيـه العاشـر مـن      .االبتدائية، أن هذه الفترة تبدأ من تاريخ إيداع الدفوع االبتدائية   
وكالء األطراف أن حيضروا دون تأخري أي اجتماع يدعو إليه رئيس احملكمـة كلمـا لـزم اختـاذ                

 يقتصـر  وينص التوجيـه احلـادي عشـر علـى أن     .قرار بشأن مسألة إجرائية يف قضية من القضايا      
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لــه صــلة مبعــايري اإلشــارة بتلــك   املرافعــات املتعلقــة بالتــدابري التحفظيــة، علــى مــا  األطــراف، يف
أو الوثـائق الـيت     /وأخريا، ينشئ التوجيه الثـاين عشـر إجـراء يتبـع يف البيانـات اخلطيـة و                 .التدابري

 .تقدمها املنظمات غري احلكومية فيما يتصل بإجراءات الفتاوى
وص الكاملة للتوجيه اإلجرائي اخلامس والتوجيهات اإلجرائية العاشـر         وترد أدناه النص   

 .واحلادي والثاين عشر
 

 نص التوجيهات اإلجرائية  
 التوجيه اإلجرائي اخلامس  

 :عدل نصه على النحو التايل
بغيــة اإلســراع بــاإلجراءات املتعلقــة بالــدفوع االبتدائيــة الــيت يقــدمها طــرف مبوجــب      
 من الئحة احملكمة، جيـب أال يتعـدى أجـل تقـدمي الطـرف اآلخـر لبيانـه         ٧٩ من املادة    ١الفقرة  

 أربعـة أشـهر مـن تـاريخ إيـداع        ٧٩ مـن املـادة      ٥اخلطي مبالحظاته والتماسـاته مبوجـب الفقـرة         
 .الدفوع االبتدائية

 
 التوجيه اإلجرائي العاشر  

ئيس ضـرورة   عندما يقتضي األمر اختاذ قرار بشأن مسـألة إجرائيـة يف قضـية ويـرى الـر                 
 مـن   ٣١عقد اجتماع للوكالء للتأكد مـن وجهـات نظـر األطـراف هبـذا الصـدد عمـال باملـادة                     

 . الئحة احملكمة، يتوقع من الوكالء أن حيضروا ذك االجتماع يف أقرب وقت ممكن
 التوجيه اإلجرائي احلادي عشر  

ينبغـي أن   ف. الحظت احملكمة ميل األطراف املتزايـد إىل طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة               
تقتصر األطراف يف مرافعاهتا الشفوية بشـأهنا علـى مـا لـه صـلة مبعـايري اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة                       

وينبغـي أال ختـوض يف      . على النحو املبني يف النظـام األساسـي للمحكمـة والئحتـها واجتـهادها             
 .جوهر الدعوى بقدر يتجاوز ما هو ضروري قطعا هلذه الغاية

 
 لثاين عشرالتوجيه اإلجرائي ا  

أو مستندا يف قضية فتوى مببـادرة       /عندما تقدم منظمة غري حكومية دولية بيانا خطيا و         - ١
 .أو ذلك املستند جزء من ملف القضية/منها، ال يعترب ذلك البيان و
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أو املستندات معاملـة املنشـورات الـيت يسـهل احلصـول عليهـا              /وتعامل تلك البيانات و    - ٢
ل واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املقدمــة لبيانــات خطيــة وشــفوية يف عــادة وجيــوز بالتــايل للــدو

 . القضية اإلحالة إليها كما حتيل إىل املنشورات املتاحة للعموم
أو املستندات اليت تقدمها املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة            /ستودع البيانات اخلطية و    - ٣

ــة  وســتبلغ كافــة الــدول وكــذلك امل  .يف مكــان معــني بقصــر الســالم  نظمــات احلكوميــة الدولي
 مـن النظـام األساسـي باملكـان الـذي ميكـن       ٦٦املقدمة لبيانات خطية أو شفوية مبوجـب املـادة       

 .أو املستندات اليت قدمتها املنظمات غري احلكومية الدولية/اإلطالع فيه على البيانات و
 

 الزيارات - سادسا 
 الزيارات الرمسية لرؤساء الدول واحلكومات -ألف  

 زيارة رئيس وزراء مدغشقر  
، اســتقبلت احملكمــة معــايل الســيد جــاك ســيال،  ٢٠٠٣أكتــوبر / تشــرين األول٢٣يف  -٢٥٠

 .يف اجتماع خاص للمحكمة، عقد يف غرفة املداوالت رئيس وزراء مدغشقر،
وأعلـن   .بـرئيس الـوزراء    وألقى رئيس احملكمة، القاضي شي جيويونغ، كلمـة ترحيبيـة          -٢٥١

ول مرة يدعى رئيس حكومـة أفريقيـة لالنضـمام إىل أعضـاء احملكمـة يف جلسـة                أل��الرئيس أنه   
وأضــاف قــائال إن زيــارة رئــيس الــوزراء تؤكــد الثقــة الــيت تضــعها    .��عمــل بغرفــة املــداوالت

، إعالنــا تقبــل فيــه الواليــة اإلجباريــة للمحكمــة      ١٩٩٢مدغشــقر يف احملكمــة بإيــداعها، يف   
الـرئيس عـرض للقاضـي       وأعقـب كلمـة    . النظـام األساسـي     من ٣٦ من املادة    ٢مبقتضى الفقرة   
 .��احلصانات يف القانون الدويل، ويف اجتهاد حمكمة العدل الدولية��فرييشتني عن 

فخور بكونـه قـد حظـي       ��وتناول رئيس وزراء مدغشقر الكلمة بعد ذلك، فأعلن أنه           -٢٥٢
 يف إقامـة السـالم عـن طريـق          باستقبال لدى أعلى هيئـة قضـائية يف العـامل تسـاهم إسـهاما بـارزا               

بســط ســلطة القــانون وتقــوم، يف الســياق الــدويل الــراهن، بــدور يف إقامــة تــوازن بــني عناصــر    
سيادة القانون من جهة، ومبدأ احترام استقالل الدول مـن جهـة أخـرى، إىل جانـب                 :متناقضة

 .ناقشةوأعقبت ذلك م .��محاية األعمال املتعلقة بشىت املهام اليت يقوم هبا ممثلوها
 

 زيارة رئيس االحتاد السويسري  
، استقبلت احملكمة فخامـة الـدكتور جوزيـف ديـيس، رئـيس             ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥يف   -٢٥٣

 .االحتاد السويسري
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ويف جلســـة رمسيـــة نظمـــت يف قاعـــة العـــدل الكـــربى وحضـــرها أعضـــاء الســـلك          -٢٥٤
وليــة ليوغوســالفيا الســابقة الدبلوماســي وممثلــون عــن الســلطات اهلولنديــة واحملكمــة اجلنائيــة الد

 الواليــات املتحــدة واملؤسســات الدوليــة  �وحمكمــة دعــاوى إيــران   واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
 .األخرى املوجودة يف الهاي، ألقى رئيس احملكمة كلمة رد عليها رئيس االحتاد السويسري

ال إنـه إضـافة     وقـ  .وذكر الرئيس شي بالتزام سويسرا بتعزيز السـالم والعـدل الـدوليني            -٢٥٥
أجنبــت سويســرا �� ســنة، ١٥٠إىل استضــافتها لعــدد كــبري مــن املنظمــات الدوليــة ملــا يقــارب   

أجياال متعاقبة مـن خـرية رجـال القـانون والفالسـفة ونشـطاء الشـؤون اإلنسـانية الـذين بـوأهتم                      
ي هلنـر �� باإلجنـاز العظـيم     ��وأشـاد   . ��مكانة يستحقوهنا يف سـجالت التـاريخ      .... إسهاماهتم  

دينان الذي أفضت رؤيته إىل اعتماد اتفاقات جنيف وإىل إنشاء جلنة الصليب األمحـر الدوليـة،                
ــدويل إذ كــان يف العشــرينات عضــوا ورئيســا         ــانون ال ــرب يف الق ــاكس إي ــال م ــى أعم ــىن عل وأث

و الحــظ أن عملــه ال يــزال  .للمحكمــة الدائمــة للعــدل الــدويل، ســلف حمكمــة العــدل الدوليــة
والحـظ   .��يسترشد به رجال القانون ونشطاء الشؤون اإلنسانية على السـواء         نرباسا وهاجا   ��

إذا كانـت سويسـرا قـد اختـارت أال تنضـم إىل األمـم املتحـدة بعـد                   ��الرئيس شـي كـذلك أنـه        
ألسـباب تتعلـق باحليـاد، فـإن هـذا          ) ٢٠٠٢وقـد انضـمت فعـال يف عـام          (احلرب العاملية الثانيـة     

ــى دعمهــا لعمــل   ــؤثر عل ــة املوقــف مل ي ــا يف النظــام  �� حمكمــة العــدل الدولي ، إذ أصــبحت طرف
ــه / متــوز٢٨األساســي للمحكمــة يف   ــذي    ١٩٤٨يولي ــا ال ــذا إعالهن ــه أصــبح ناف ــوم ذات  ويف الي

ــة    ــة للمحكم ــة اإلجباري ــه بالوالي ــرف في ــه    .تعت ــائال إن ــرئيس ق ــك احلــني   ��وأضــاف ال ــذ ذل من
، مشــجعة هــذه األخــرية علــى وسويســرا تشــارك يف إجــراءات التقاضــي واإلفتــاء أمــام احملكمــة

 .االضطالع مبهمتها
ويف رده، قال الرئيس دييس إن التزام بلده الطبيعي بالنظام الدويل القـائم علـى سـيادة                  -٢٥٦

ــة جوانــب        ــيت تنطــوي علــى ثالث ــة السياســية السويســرية ال ــا جيــد تفســريه يف الثقاف القــانون إمن
قـد  ��وأكد أن هـذه اجلوانـب       . الرتعة العملية النظام االحتادي، والدميقراطية املباشرة و    : أساسية

. ��مكنت سويسرا مـن أن تصـبح بلـدا تتعـايش فيهـا يف سـالم ثقافـات ولغـات وأديـان خمتلفـة                       
حياد سويسرا مل مينعهـا مـن أن تقـوم بـدور نشـيط يف سـبيل إرسـاء أسـس                     ��وأضاف قائال إن    
. ��مــع الســياق الــدويلفهــو أداة يف السياســة اخلارجيــة مــا فتئــت تتكيــف  . نظــام دويل ســلمي

واستطرد الرئيس دييس قائل، إن سويسرا ظلـت علـى الـدوام تؤيـد اجلهـود املبذولـة مـن أجـل                      
إن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احلـارس األمـني       ��: واختـتم قـائال  . وضع صكوك قضـائية دوليـة    

 مبعيـة   فهـي تبـذل أيضـا     . للقانون الدويل والقوة الدافعة يف احلـل السـلمي للرتاعـات بـني الـدول              
 إسـهاما قيمـا يف     - معقل القانون الدويل وحقـوق اإلنسـان ونـزع السـالح             -جنيف الدولية   ��
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وال يسع سويسرا إال تدعم حبـزم عمـل         . تشييد نظام دويل أكثر عدالة واستقرارا وأمنا وسالما       
 .��حمكمتكم

  
 زيارات أخرى -باء  

أعضـاؤها ورئـيس قلـم احملكمـة        خالل الفترة قيد االستعراض، استقبل رئيس احملكمة و        -٢٥٧
وموظفو قلم احملكمة عددا كبريا من الزائرين أيضا، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسـيون              

 .ووفود برملانية ورؤساء وأعضاء هيئات قضائية إىل جانب مسؤولني آخرين رفيعي املستوى
 والعـاملني يف    واستقبل أيضا عدد كبري من جمموعات الدارسني واألكـادمييني واحملـامني           -٢٥٨

 .سلك القضاء وغريهم
 

 خطب عن أعمال احملكمة -سابعا 
 تشـرين   ٢٧خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ألقـى رئـيس احملكمـة، بصـفته الرمسيـة، يف                 -٢٥٩
، كلمـــة يف اجتمـــاع املستشـــارين القـــانونيني لـــوزراء خارجيـــة الـــدول  ٢٠٠٣أكتـــوبر /األول

ــوبر /شــرين األول ت٢٩ويف  .األعضــاء يف األمــم املتحــدة  ، ألقــى كلمــة قصــرية يف  ٢٠٠٣أكت
، ألقــى كلمــة يف  ٢٠٠٣أكتــوبر / تشــرين األول٣٠ويف  .اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة   

وألقـى الـرئيس شـي كلمـة يف اجللسـة العامـة              .األفريقيـة -املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية   
ــة العامــة يف     ــة واخلمســني للجمعي ــوبر / تشــرين األول٣١اخلمســني للــدورة الثامن ، ٢٠٠٣أكت

، ألقـى الـرئيس كلمـة    ٢٠٠٤أبريـل  / نيسـان ١٤ويف  .مبناسبة تقدمي التقرير السنوي للمحكمـة     
احملكمـة، يف حـني ألقـى كلمـة يف     يف جامعة األمم املتحدة بطوكيو، عـن العالقـات بـني آسـيا و           

اجلـزء  (سادسة واخلمسـني  يوليه، يف جلنة األمم املتحدة للقانون الدويل، خالل دورهتا ال /متوز ٧
 .اليت عقدت يف جنيف) الثاين

 
 منشورات احملكمة ووثائقها وموقعها على شبكة االنترنت -ثامنا  

تــوزع منشــورات احملكمــة علــى حكومــات مجيــع الــدول الــيت حيــق هلــا املثــول أمامهــا،  -٢٦٠
ــا أق   .وعلــى مكتبــات القــانون الكــربى يف العــامل   ــنظم بيــع هــذه املنشــورات غالب ــع  وت ســام البي

يف نيويـورك وجنيـف الـيت تقـيم صـالت بـدور النشـر         والتسويق باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        
ــامل    ــع أحنــاء الع ــع املتخصصــة يف مجي ــة هبــذه املنشــورات     .والتوزي ــوزع قائمــة جماني وقائمــة (وت

ائمـة  وقد مت إعداد نسخة منقحة ومستكملة هلـذه الق         .باللغتني اإلنكليزية والفرنسية  ) بأسعارها
 .٢٠٠٤ومن املقرر أن تصدر يف النصف الثاين من عام 
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تقـارير  �: وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر ثالث منها سنويا هي           -٢٦١
) Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders(� األحكـام والفتـاوى واألوامـر   

الــيت حتمــل طبعتــها الفرنســية  (� ةاحلوليــ�، و)وتنشــر يف كراســات مســتقلة وكمجلــد واحــد (
ووقت إعـداد هـذا      .لألعمال والوثائق ذات الصلة باحملكمة    � ببليوغرافيا�و  ) Annuaire: اسم

 /شـباط   وإىل ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢لعـامي   �� يرالتقـار ��التقرير، نشرت كل الكراسـات يف سلسـلة         
، )ICJ Reports 2001 (٢٠٠١وصدر أيضا جملد تقارير حمكمة العدل الدوليـة،  . ٢٠٠٤فرباير 

 . مبجرد طبع الفهارس٢٠٠٣ و٢٠٠٢بينما سيصدر جملدا عامي 
وتعد احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملستندات إقامة الدعاوى يف قضـية معروضـة               

ويف . فضـال عـن طلبـات إصـدار الفتـاوى         ) طلبات إقامة الدعاوى، واالتفاقـات اخلاصـة      (عليها  
ة وطبعت طلب فتوى يف القضية املتعلقـة باآلثـار القانونيـة          الفترة قيد االستعراض، تلقت احملكم    

 .الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة
 مــن الئحــة احملكمــة، جيــوز للمحكمــة قبــل إهنــاء قضــية مــا، وبعــد  ٥٣وعمــال باملــادة  -٢٦٢

 دولــة هلــا التحقــق مــن آراء األطــراف، أن تتــيح املرافعــات واملســتندات املرفقــة هبــا حلكومــة أي
وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن           .احلق يف املثول أمام احملكمة، بناء على طلب تلك الدولة         

آراء األطراف، أن تطبع نسخا من تلك املذكرات و الوثائق إلطالع اجلمهـور عنـد فـتح بـاب              
بالشــكل الــذي قدمتــه هبــا (وتنشــر احملكمــة وثــائق كــل قضــية  .املرافعــة الشــفوية أو بعــد ذلــك

� املذكرات واملرافعات الشـفوية والوثـائق  �بعد انتهاء إجراءات الدعوى يف سلسلة     ) طرافاأل
Pleadings, Oral Arguments, Docments. بصــورة اســتثنائية  وال تنشــر يف الوقــت الــراهن إال

مرفقات املـذكرات واملراسـالت املتعلقـة بالقضـايا، وذلـك بالقـدر الـالزم لفهـم القـرارات الـيت            
هـي يف مراحـل شـىت     وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير نشر الوثائق التاليـة أو        .كمةتتخذها احمل 

 جملـدات، صـدرت     ٤) (مجهوريـة مـايل   /بوركنيـا فاسـو   (الـرتاع احلـدودي      :من عملية اإلصـدار   
ــام      ــن ع ــاين م ــة يف النصــف الث ــها ثالث ــة    )٢٠٠٤من ــة واجلزري ــق باحلــدود الربي ــرتاع املتعل ؛ وال

؛ )٧ و٦ و٥نشــرت اجمللــدات ) (نيكــاراغوا طــرف متــدخل: دوراسهنــ/الســلفادور(والبحريــة 
نشـــرت ) (نـــاورو ضـــد أســـتراليا(ورو والقضـــية املتعلقـــة بـــبعض أراضـــي الفوســـفات يف نـــا (
قضية تعيني احلدود البحرية يف املنطقة الواقعة بـني غرينالنـد           : ويوجد قيد اإلعداد   ).جملدات ٣

؛ وقضـــية احلـــادث اجلـــوي املـــؤرخ    ) جملـــدات٣) (الـــدامنرك ضـــد النـــرويج  (ويـــان مـــايني  
وقضـية مشـروعية اسـتخدام      ). جملـد واحـد   ) (باكسـتان ضـد اهلنـد      (١٩٩٩أغسطس  /آب ١٠

ــروعية الت      ــية مشـ ــلح وقضـ ــزاع مسـ ــة يف نـ ــلحة النوويـ ــة لألسـ ــة   دولـ ــلحة النوويـ ــد باألسـ هديـ
 )  جملدات٥) (سينشران معا) (استخدامها أو
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 Acts and Documents(� بتنظيم احملكمةالنصوص والوثائق املتعلقة �وضمن جمموعة  -٢٦٣

concerning the Organization of the Court(        تنشـر احملكمـة أيضـا الصـكوك الـيت تـنظم سـري ،
، ويعـاد طبعهـا بانتظـام،    ١٩٨٩، يف عـام   )٥رقـم   (وقد نشرت آخر طبعـة      . أعماهلا وممارساهتا 

. داد طبعــة جديــدةوجيــري إعــ. ١٩٩٦وأحــدث طبعــة هــي الطبعــة الــيت أعيــد إصــدارها عــام   
وتتــوافر طبعــة جديــدة مستنســخة لالئحــة احملكمــة باإلنكليزيــة والفرنســية، بصــيغتها املعدلــة يف 

كما تتوافر ترمجات غـري رمسيـة لالئحـة باإلسـبانية واألملانيـة             . ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٥
 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥بدون تعديالت (والروسية والصينية والعربية 

وتوزع احملكمة نشرات صـحفية وملخصـات ألحكامهـا وورقـات معلومـات أساسـية                -٢٦٤
ودليال إلطالع احملامني وأساتذة اجلامعات وطلبتها واملسؤولني احلكوميني والصـحافة والعمـوم            

 باإلنكليزيــةوقــد صــدرت الطبعــة الرابعــة مــن الــدليل  . علــى أعماهلــا ووظائفهــا واختصاصــاهتا 
 مبناســبة الــذكرى الســنوية ١٩٩٧يوليــه علــى التــوايل مــن عــام /ومتــوزمــايو /والفرنســية يف أيــار

وقد مت إعداد طبعة جديدة باللغتني الرمسيتني للمحكمـة ومـن املقـرر             . اخلمسني إلنشاء احملكمة  
كما نشرت ترمجات له باإلسبانية والروسية والصـينية والعربيـة          . ٢٠٠٤إصدارها يف هناية عام     

ونشــرت أيضــا طبعــات  . الســنوية األربعــني إلنشــاء احملكمــة  مبناســبة الــذكرى ١٩٩٠يف عــام 
باللغــات اإلســبانية واألملانيــة واإلنكليزيــة والروســية والفرنســية والصــينية والعربيــة مــن كتيــب    
يشمل معلومات عامة عن احملكمة، صدر بالتعاون مع إدارة شـؤون اإلعـالم يف األمـم املتحـدة                  

 .وهو كتيب موجه للعموم
تاحــة وثــائق حمكمــة العــدل الدوليــة علــى أوســع نطــاق وخلفــض تكــاليف وللتعجيــل بإ -٢٦٥

االتصــال، أنشـــأت احملكمـــة موقعـــا علـــى الشــبكة العامليـــة بـــاللغتني اإلنكليزيـــة والفرنســـية يف   
وتورد صفحة املوقع النصـوص الكاملـة ألحكـام احملكمـة وفتاويهـا        . ١٩٩٧سبتمرب  /أيلول ٢٥

وملخصــات للقــرارات الســابقة؛ ومعظــم ) هاوتعلــن يــوم صــدور (١٩٧١وأوامرهــا منــذ عــام 
الطلــب أو االتفــاق اخلــاص إلقامــة الــدعوى (الوثــائق ذات الصــلة يف القضــايا املعروضــة عليهــا 

؛ )مبجــرد مــا تــتم إتاحتــها للعمــوم، واملرافعــات الشــفوية) بــدون مرفقــات(واملــذكرات اخلطيــة 
ــذكرات غــري املنشــورة بالنســبة للقضــايا الســابقة؛ والنشــرات      ــائق  وامل الصــحفية؛ وبعــض الوث

؛ واإلعالنـات الـيت تقـر       )ميثاق األمم املتحدة والنظام األساسي للمحكمة والئحتـها       (األساسية  
بالوالية اإلجبارية للمحكمة وقائمة باملعاهدات واالتفاقات األخـرى الـيت تتعلـق هبـذه الواليـة؛                

 .وقوائم املنشوراتومعلومات عامة عن تاريخ احملكمة وإجراءاهتا وسري وتراجم القضاة 
وخالل اجللسات اليت عقدت بشـأن طلـب فتـوى يف القضـية املتعلقـة باآلثـار القانونيـة            -٢٦٦

، ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٥ إىل   ٢٣الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، مـن           
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حملكمـة  ، أذيعـت أعمـال ا  ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٩وأثناء تالوة فتوى احملكمة يف تلك القضـية، يف   
وقـد اختـذ قـرار إذاعـة تـالوة الفتـوى مباشـرة         .مباشرة على موقع احملكمة على شبكة اإلنترنت      

على شبكة االنترنيت مراعاة لألمهية االستثنائية اليت أبـداها اجلمهـور ومنظمـات اجملتمـع املـدين                 
مهــور ووســائط اإلعــالم يف خمتلــف أحنــاء العــامل، ونظــرا حملدوديــة أمــاكن اجللــوس املتاحــة للج  

 .وممثلي وسائط اإلعالم داخل احملكمة يف قصر السالم بالهاي
 .http://www.icj cij.org:  على املوقع يف العنوان التايلاإلطالعوميكن  
وإضافة إىل موقع احملكمة على الشبكة العامليـة ولكـي تـوفر احملكمـة خدمـة أفضـل ملـن                     -٢٦٧

 ثالثـة عنـاوين     ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  يهتم بأعمال احملكمة من أفراد ومؤسسـات، أحـدثت يف         
ــا       ــارات إليهــ ــات واالستفســ ــال التعليقــ ــن إرســ ــروين ميكــ ــد اإللكتــ ــدة للربيــ ــي. جديــ : وهــ

webmaster@icj-cij.org)   للتعليقـات التقنيـة( و ،information@icj-cij.org)   لطلـب املعلومــات
ــائق   ــى الوث ــات األخــرى   (mail@icj-cij.org، و )واحلصــول عل ــات والتعليق ــدأ  . )للطلب ــد ب وق

تشغيل نظام لإلبالغ اإللكتروين بالنسبة للنشرات الصحفية اليت تنشر على موقع احملكمـة علـى           
 .١٩٩٩مارس / آذار١الشبكة العاملية اعتبارا من 

 
 مالية احملكمة -تاسعا  

 طريقة تغطية النفقات -ألف  
ألمـم املتحـدة    حتمـل ا  �� : من النظام األساسي للمحكمـة علـى مـا يلـي           ٣٣تنص املادة    -٢٦٨

وملا كانت ميزانيـة احملكمـة بالتـايل     ��مصروفات احملكمة على الوجه الذي تقرره اجلمعية العامة  
مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضاء تشترك يف مصروفات كـل منـهما بـنفس           

 .النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة
ول الـيت ليسـت أعضـاء يف األمـم املتحـدة ولكنـها أطـراف يف النظـام األساسـي                     أما الد  -٢٦٩

فتــدفع، وفقــا للتعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها عنــدما أصــبحت أطرافــا يف النظــام األساســي،  
 .اشتراكا حتدد اجلمعية العامة مقداره من حني آلخر بالتشاور معها

ــةٌ غــري طــرف يف ال    -٢٧٠ ــا يف دعــوى دول ــدما تكــون طرف نظــام األساســي لكــن هلــا أن   وعن
تتقاضى أمام احملكمة، حتدد احملكمة مقدار ما جيب أن تتحمله هذه الدولة من نفقـات احملكمـة                 

وتقوم الدولة املعنية عندئـذ بـدفع مسـامهتها حلسـاب            ).٣، الفقرة   ٣٥النظام األساسي، املادة    (
 .األمم املتحدة
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 .ألمـم املتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة     وتعترب مسامهات الدول اليت ليست أعضـاء يف ا      -٢٧١
ومبوجب القاعدة املقررة، تقيـد املبـالغ اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني                     

، والفائـدة املصـرفية، ومـا إىل        )اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة     (ومبيعات املنشورات   
 .ذلك، كإيراد لألمم املتحدة أيضا

 
 عداد امليزانيةإ -باء  

، يقــوم أمــني ســجل احملكمــة )٣٠-٢٦املــواد (وفقــا للتعليمــات املتعلقــة بقلــم احملكمــة  -٢٧٢
ويعــرض هــذا املشــروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والشــؤون    .بإعــداد مشــروع أويل للميزانيــة

 .اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده
تم اعتماد مشروع امليزانية، ُيقـدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إلدراجـه                 وعندما ي  -٢٧٣

مث تقوم اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة، التابعـة           .يف مشروع ميزانية األمم املتحدة    
وأخــريا  .لألمــم املتحــدة بدراســته، وبعــد ذلــك ُيعــرض علــى اللجنــة اخلامســة للجمعيــة العامــة  

 .معية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدةتعتمده اجل
 

 متويل االعتمادات واحلسابات -جيم  
ويـتعني  . رئيس قلم احملكمة مسـؤول عـن تنفيـذ امليزانيـة، مبسـاعدة رئـيس شـعبة املاليـة            -٢٧٤

لـى اعتمادهـا وعـدم تكبـد        على رئيس القلم كفالـة االسـتخدام السـليم لألمـوال الـيت صـوِّت ع               
ولـه وحـده احلـق يف حتمـل ديـون باسـم احملكمـة، رهنـا             . نفقات ليس هلا اعتمـادات يف امليزانيـة       

ووفقــا لقـرار صــادر عـن احملكمــة، اختــذ بنـاء علــى توصــية    . مبراعـاة أي تفــويض ممكـن للســلطة  
حلسـابات إىل جلنـة     اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل ثالثة أشـهر بيانـا با             

 .امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسـابات احملكمـة              -٢٧٥

مبراجعـة تلـك احلسـابات     مراجعو احلسابات الـداخليون التـابعون لألمـم املتحـدة        سنويا، ويقوم 
ترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانـة العامـة لألمـم        ويف هناية كل ف    .على فترات دورية  

 .املتحدة
 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية احملكمة لفترة السنتني  -دال  
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف التقرير السنوي األخري، لوحظ فيما يتعلق مبيزانية فترة السـنتني             -٢٧٦

 فـين واحـد إىل مـوظفني    أن احملكمة قد طلبت توسيعا متواضعا يف شعبتها احملوسبة مـن موظـف         
وتـبني أن احلاجـة إىل موظـف        . اثنني، وذلك نظرا لتزايـد اعتمادهـا علـى التكنولوجيـا املتطـورة            
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فين تتوفر فيه مهارات عالية يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات مسـألة أساسـية لالسـتجابة لطلـب                    
طلـب احملكمـة مل يكـن       غـري أن    . اجلمعية العامة الداعي إىل تعزيز استخدام التكنولوجيا احلديثة       

موفقا لألسف، إذا ارتأت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ضرورة تقدمي املزيد مـن              
 .املربرات هلذه الوظيفة

ومت حتويـل وظـائف مخسـة كتبـة         . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومع ذلك ليب طلبان لفترة السنتني        -٢٧٧
 من وظائف املسـاعدة املؤقتـة إىل        شؤون قانونية، إلجراء حبوث ألعضاء احملكمة اخلمسة عشر،       

تعزيـز  ��وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة للتحقيق الذي قـام بـه األمـني العـام بشـأن                 . وظائف ثابتة 
 ، أنشــئت وظيفتــان)A/58/756(�� أمــن وســالمة عمليــات األمــم املتحــدة وموظفيهــا ومبانيهــا  

ــه منســق شــؤون األمــن يف األمــم املتحــدة       ــا أوصــى ب ــان، علــى حنــو م ــة  .أمنيت  وأعــدت ميزاني
اآلثـار  �� قبل طلب األمم املتحـدة العاجـل الرامـي إىل استصـدار فتـوى بشـأن                  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ونظـرا للتكـاليف االسـتثنائية    . ��القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسـطينية احملتلـة      
 والـيت نشـأت     وغري املتوقعة املقترنة بأمور منها االحتياجات األمنيـة وطلبـات وسـائط اإلعـالم،             

.  ستستلزم أمواال إضـافية    ٢٠٠٥-٢٠٠٤عن إصدار الفتوى، يبدو من املؤكد أن ميزانية فترة          
وللمحكمة أمل قوي يف أن تتم املوافقة بسرعة على منح تلـك األمـوال، حـىت تضـطلع بفعاليـة           

 .حدةباملهمة اليت أناطها هبا نظامها األساسي، باعتباره جزءا ال يتجزأ من ميثاق األمم املت
  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية فترة السنتني   
  

  أعضاء احملكمة: ١٨١الربنامج 
 ١٦٨ ١٠٠ منح التعليم :١٣٠-١٨١
 ٣٢٢ ١٠٠ إجازة زيارة الوطن/السفر حلضور جلسات احملكمة :١٤١-١٨١
 ٣٢٢ ١٠٠ املعاشات التقاعدية :١٩١-١٨١
 ٤٤ ٩٠٠ السفر يف مهمات رمسية :٢٤٢-١٨١
 ٤ ٨٤٨ ٨٠٠ األجور :٣٩٠-١٨١

 ٨ ١٨٦ ٩٠٠ 
  قلم احملكمة: ١٨٢الربنامج 
 ٩ ٩٢٦ ٩٠٠ الوظائف :٠١٠-١٨٢
 ١ ٤١٧ ٣٠٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات :٠٢٠-١٨٢
 ٢٣٢ ٣٠٠ املساعدة املؤقتة العامة :٠٣٠-١٨٢
 ٣٥ ١٠٠ اخلرباء االستشاريون :٠٤٠-١٨٢
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 ٨٠ ٨٠٠ أجر العمل اإلضايف :٠٥٠-١٨٢
 ١ ٩٥٠ ٤٠٠  املؤقتة لفترة السنتنيالوظائف :٠٧٠-١٨٢
 ٤ ٨٩٠ ٢٠٠ التكاليف العامة للموظفني :١٠٠-١٨٢
 ٧ ٢٠٠ بدل التمثيل :١١٣-١٨٢
 ٣٣ ٧٠٠ السفر الرمسي :٢٤٢-١٨٢

 ١٨ ٥٩١ ٠٠٠ 
  برنامج الدعم: ٨٠٠الربنامج 
 ٢٤٣ ٤٠٠ الترمجة اخلارجية :٣٣٠-٨٠٠
 ٥٦٦ ٢٠٠ الطباعة :٣٤٠-٨٠٠
 ١٢٥ ٦٠٠ هيز البياناتخدمات جت :٣٧٠-٨٠٠
 ٢ ٣٢٥ ٤٠٠ صيانة أماكن العمل/استئجار :٤١٠-٨٠٠
 ٥٧ ٥٠٠ استئجار األثاث واملعدات :٤٣٠-٨٠٠
 ٣١٨ ١٠٠ االتصاالت :٤٤٠-٨٠٠
 ٢٠٧ ٢٠٠ صيانة األثاث واملعدات :٤٦٠-٨٠٠
 ٣٨ ٩٠٠ خدمات متنوعة :٤٩٠-٨٠٠
 ٢٢٩ ٣٠٠ اللوازم واملواد :٥٠٠-٨٠٠
 ١٣٩ ٥٠٠ ملكتبة واللوازمكتب ا :٥٣٠-٨٠٠
 ١١٠ ٦٠٠ األثاث واملعدات :٦٠٠-٨٠٠
 ١٢٠ ٣٠٠ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٢١-٨٠٠
 ٢٧٨ ٠٠٠ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٢٢-٨٠٠

 ٤ ٧٦٠ ٠٠٠ 
 ٣١ ٥٣٧ ٩٠٠ اجملموع 

   
 فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق -عاشرا  

ــة   -٢٧٨ ــودة يف     ٥٠يف اجللســة العام ــة، املعق ــة العام ــة واخلمســني للجمعي ــدورة الثامن ــن ال  م
، واليت أحاطت اجلمعية العامة فيها علما بتقرير احملكمـة عـن           ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول  ٣١

، ألقـى القاضـي شـي جيويونـغ،     ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠٠٢أغسطس  / آب ١الفترة من   
 )).A/58/PV.50جلمعية العامة عن دور احملكمة وسري أعماهلا رئيس احملكمة، كلمة يف ا
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على الرغم من أن حمكمـة العـدل الدوليـة تضـطلع بعملـها يف               �� :وقال الرئيس شي إنه    
 فـإن  - بعيـدا عـن النشـاط البـالغ الـذي يتسـم بـه املقـر يف نيويـورك             -مقرها اهلادئ يف الهاي     

ــة مباشــرة     ــا تســاهم بطريق ــيت تضــطلع هب ــم    األنشــطة ال  جــدا يف جممــل أهــداف ومقاصــد األم
تتجلى إمكانيات احملكمة يف هذا الصدد يف مـا لعملـها فعـال مـن               ��وأضاف قائال إنه  . ��املتحدة

وحيظى الدور الـذي تضـطلع بـه احملكمـة بوجـه خـاص              . تأثري واسع النطاق على اجملتمع الدويل     
ني الـدول، بـاعتراف واسـع      يف فض املنازعات بـ     - من خالل سلطة العدالة والقانون الدويل        -

 .��النطاق على حنو ما يشهد به عدد القضايا املعروضة على احملكمة
 

 سنة قضائية حافلة باألعمال  
، منـذ تشـرين     ��مشغولة مثلما عليه حاهلا دائما    �� وأعلن الرئيس شي أن احملكمة ظلت      -٢٧٩
مواضـيع  ��قـال إن     و . قضـية  ٢٣، وأشار إىل أن جدول القضايا يتضـمن         ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

وتتراوح يف الوقت الـراهن بـني القضـايا     ��. ��القضايا املعروضة على احملكمة تتنوع تنوعا كبريا      
، وشـكاوى تتعلـق مبعاملـة رعايـة دولـة يف دولـة              ��بني الدول  املتعلقة باملنازعات على األراضي   

جملـس األمـن بـاألمم    أخرى، وقضايا متعلقة مبسائل متصلة بأحداث تتناوهلـا اجلمعيـة العامـة أو        
 .املتحدة
وقال الـرئيس شـي إن احملكمـة قـد اختـذت، خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض يف التقريـر                        -٢٨٠

عدة قـرارات، مبـا فيهـا ثالثـة أحكـام يف            ) ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١ � ٢٠٠٢أغسطس  /آب ١(
، ٢٠٠٢أكتــوبر /ويف تشــرين األول. اجلــوهر، وأمــران بشــأن طلبــات اإلشــارة بتــدابري حتفظيــة 

أصدرت احملكمة حكمها يف القضية املتعلقة باحلدود الربيـة والبحريـة بـني الكـامريون ونيجرييـا           
ــا  ( ــامريون ضــد نيجريي ــذلك نــزاع إقليميــا    )غينيــا االســتوائية طــرف متــدخل   : الك ، فأهنــت ب

ــد   ــل العه ــانون األول وحــدوديا طوي ــا يف   ٢٠٠٢ديســمرب /ويف ك ــة حكمه ، أصــدرت احملكم
، وقضـت فيـه   )ماليزيـا /إندونيسـيا (يادة على بوالو ليغيتان وبـوالو سـيبادان    القضية املتعلقة بالس  

ــا    ويف حكمهــا الثالــث، رفضــت  . بــأن الســيادة علــى جــزر ليغيتــان وســيبادان تعــود إىل ماليزي
يف ) الــيت كانــت تســمى آنــذاك بيوغوســالفيا    (احملكمــة طلبــا قدمتــه صــربيا واجلبــل األســود      

حكـم سـابق للمحكمـة بشـأن الـدفوع التمهيديـة صـادر         إلعادة النظر يف ٢٠٠١أبريل  /نيسان
ــوز١١يف  ــه / مت ــة       ١٩٩٦يولي ــادة اجلماعي ــة اإلب ــع جرمي ــة من ــق اتفاقي ــة بتطبي  يف القضــية املتعلق

 ).البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(واملعاقبة عليها 
 قضية بينـا    ، أصدرت احملكمة أمرا يشري بالتدابري التحفظية يف       ٢٠٠٣فرباير  /ويف شباط  -٢٨١

ــواطنني مكســيكيني آخــرين    ــة    (وم ــات املتحــدة األمريكي ــها  ) املكســيك ضــد الوالي ــيت أقامت ال
 بشـأن نـزاع علـى انتـهاكات مزعومـة التفاقيـة فيينـا         ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٩ املكسيك يف 
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للعالقــات القنصــلية فيمــا يتعلــق بواحــد ومخســني مواطنــا مكســيكيا حكــم علــيهم باإلعــدام يف 
وقضـت احملكمـة بـأن تتخـذ الواليـات املتحـدة            . واليـات بالواليـات املتحـدة األمريكيـة       بعض ال 

املـواطنني املكسـيكيني الثالثـة املهـددين باإلعـدام          [كل التدابري الضرورية لضمان عدم إعـدام        ��
يف القضــية؛ وأن تبلــغ الواليــات �� وذلــك يف انتظــار صــدور احلكــم النــهائي ] يف الشــهر التــايل

 .��كمة بكل التدابري املتخذة تنفيذا هلذا األمراحمل��املتحدة 
، أصدرت احملكمة أمـرا بشـأن طلـب اإلشـارة بالتـدابري       ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧ويف   -٢٨٢

ــة يف فرنســا     ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــة يف القضــية املتعلقــة ب ــة الكونغــو ضــد  (التحفظي مجهوري
ــدعوى، مقيمــ    ). فرنســا ــو ال ــك القضــية، أقامــت الكونغ ــى  ويف تل ــة ��ة االختصــاص عل موافق

.  من الئحـة احملكمـة     ٣٨ من املادة    ٥، مبوجب الفقرة    ��اجلمهورية الفرنسية اليت ستبديها قطعا    
الـذي قبلـت    ] املتوخى يف ذلك النص   [األوىل من النوع    �� والحظ الرئيس شي أن هذه القضية     

غـت بالطلـب املقـدم      فيه فعـال الدولـة املـدعى عليهـا يف القضـية اختصـاص احملكمـة، بعـد أن أُبل                   
مبـا أن فرنسـا حـرة يف رفـض الطلـب، فـإن اختيارهـا                �� وخلص الرئيس شي إىل أنه      . ��ضدها

قبــول االختصــاص واحلضــور والــدفاع يف القضــية إقــرار مشــجع بقيمــة اإلجــراءات القضــائية     
 .��كوسيلة سلمية لتسوية الرتاعات

لتدابري التحفظية، الصـادرة عـن      أن األحكام وأوامر اإلشارة با    ��وأكد الرئيس شي أن      -٢٨٣
هذه الطبيعة اإللزاميـة للقـرارات      �� وقال الرئيس إن    . ��احملكمة أحكام وأوامر ملزمة لألطراف    

يف احلقيقـة هــي مــن صــميم مهمـة احملكمــة حلــل املنازعــات القانونيـة بــني الــدول وهــي الشــرط    
يتعهـد كـل   ��مـن امليثـاق    ٩٤ مـن املـادة   ١ومبوجـب الفقـرة      .الالزم إلجناز تلك املهمة بنجاح    

 أن يـرتل علـى حكـم حمكمـة العـدل الدوليـة يف أيـة قضـية                   �األمـم املتحـدة   �عضو من أعضـاء     
 مــن النظــام األساســي للمحكمــة أن أحكــام احملكمــة ٦٠وتضــيف املــادة . ��يكــون طرفــا فيهــا

 .��لالستئناف] ـة[غري قابلـ] ـة[هنائيـ��
األثـر امللـزم لألوامـر الـيت تشـري بتـدابري            تأكـد مـؤخرا     �� وأضاف الرئيس شي قوله إنه       

 من النظام األساسـي للمحكمـة، بـاحلكم الـذي أصـدرته احملكمـة يف                ٤١حتفظية مبوجب املادة    
ــد  ــيس لــدى احملكمــة أي شــك يف أن تواصــل األطــراف يف القضــايا     . قضــية الغران ــذلك، ل ول

 .��املعروضة عليها تنفيذ قراراهتا، على غرار ما فعلت يف املاضي
 

 برنامج عمل مكتظ  
فبعـد أن  . وقدم الرئيس نبذة عن برنامج عمل احملكمـة املكـتظ خـالل األشـهر القادمـة           -٢٨٤

مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ضـد الواليـات          (أهنت احملكمة مداوالهتا بشأن قضية منصات الـنفط         
وفمرب نـ / تشـرين الثـاين  ٦بفترة وجيزة، ستصدر حكمها يف هذه القضـية يف    ) املتحدة األمريكية 



 

04-49401 89 
 

A/59/4  

وأضاف الرئيس شي قوله إن دائرة احملكمة يف القضية املتعلقة بطلـب إعـادة النظـر يف                 . ٢٠٠٣
ــؤرخ   ــول١١احلكــم امل ــة    ١٩٩٢ســبتمرب / أيل ــة باحلــدود الربي ــرتاع املتعلق  الصــادر يف قضــية ال

الســـلفادور ضـــد ) (نيكـــاراغوا طـــرف متـــدخل :هنـــدوراس/الســـلفادور(واجلزريـــة والبحريـــة 
 .ل يف الوقت الراهن بشأن حكمهاتتداو) هندوراس

نـوفمرب  /جلسات يف اجلزء األكرب من شـهر تشـرين الثـاين    عالوة على ذلك، تقرر عقد   -٢٨٥
ــي الكونغـــو      ٢٠٠٣ ــية املتعلقـــة باألنشـــطة املســـلحة يف أراضـ مجهوريـــة الكونغـــو  ( يف القضـ

ــدا  ــة ضــد أوغن ــة    )الدميقراطي ــتح اجللســات بشــأن القضــية املتعلق ــا ، يف حــني مــن املقــرر ف  بأبين
يف كـــانون ) املكســـيك ضـــد الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة (ومـــواطنني مكســـيكيني آخـــرين 

 . ٢٠٠٣ديسمرب /األول
وباإلضــافة إىل ذلــك، شــكلت احملكمــة، بنــاء علــى طلــب الطــرفني، دائــرة مــن مخســة    -٢٨٦

 .أعضاء للبت يف نزاع حدودي بني بنن والنيجر
كمــة مبعــدل عملــها وتتطلــع إىل جــدول بــذلك حتــتفظ احمل�� وأعلــن الــرئيس شــي أنــه  

 .��أعمال حافل أيضا يف السنة املقبلة
 

 مساعدة احملكمة على القيام مبهامها  
وأشار الرئيس شي يف كلمته إىل أن احملكمة عنـد وضـعها القتراحـات ميزانيتـها لفتـرة                   -٢٨٧
صـوى   علـى مقترحـات متواضـعة ماليـا إال أهنـا تتسـم بأمهيـة ق                �اقتصرت�� ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

احملكمـة تأمـل أن حتظـى مقترحـات امليزانيـة تلـك             ��وقال إن   . ��لتنفيذ جوانب عملها الرئيسية   
، ممــا ســيمكن اجلهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم املتحــدة مــن خدمــة   ]اجلمعيــة العامــة[مبوافقــة 

 .��اجملتمع الدويل بصورة أفضل
إلجــراءات القضــائية مــا مــن شــك يف أن نزاهــة ا��واختــتم الــرئيس كلمتــه مؤكــدا أن  -٢٨٨

 الـيت تضـمنها لألطـراف املاثلـة أمامهـا تسـاهم يف        - املتأصلة يف طبيعتها     -للمحكمة واملساواة   
إن احملكمـة، الـيت   �� وأضاف قـائال    . ��بصورة فعالة ] القضائية بني الدول  [فض هذه املنازعات    

ــا        ــا ملهامه ــانون، تتصــرف يف أدائه ــام الق ــع أم ــني اجلمي ــدأ املســاواة ب ــة بفــض  جتســد مب  املتعلق
. ��املنازعات، كقيم على القانون الدويل وتكفل احملافظـة علـى متاسـك النظـام القـانوين الـدويل         

أن احملكمـة ستواصـل جهودهـا مـن أجـل حتقيـق             �� ويف األخري أكد الـرئيس شـي للجمعيـة أن           
 .��اآلمال املعقودة عليها

 كـل مـن ممثلـي ماليزيـا وكينيـا       ويف أعقاب تقدمي رئـيس احملكمـة لتقريرهـا، أدىل ببيـان            -٢٨٩
 .والفلبني واليابان ومدغشقر واالحتاد الروسي ونيجرييا
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وميكن احلصول على معلومات أوىف عن أعمال احملكمة خالل الفترة قيـد االسـتعراض               -٢٩٠
، الـيت  )I.C.J. Yearbook 2003-2004 (٢٠٠٤-٢٠٠٣يف حولية حمكمة العـدل الدوليـة للفتـرة    

 .ناسبستصدر يف الوقت امل
  جيويونغ شي)توقيع (

 رئيس 
 حمكمة العدل الدولية 

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٩الهاي، يف 
 
 

151004    151004    04-49401 (A) 
*0449401*


