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 الفصل األول

  موجز    
  تشكيل احملكمة    

رئيـسية ملنظمـة األمـم املتحـدة،     تتشكل حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القـضائية ال         - ١
ويـشغر ثلـث   .  قاضيا تنتخبهم اجلمعية العامة وجملس األمن لوالية مـدهتا تـسع سـنوات        ١٥ من

غر يف الربـع    وستجرى االنتخابات القادمة مللء تلـك الـشوا       . تمقاعد احملكمة كل ثالث سنوا    
  .٢٠١١األخري من عام 

غــري أنــه جيــدر باملالحظــة أنــه خــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض اســتقال القاضــي       - ٢
فشغر بالتايل مقعد، وانتخبـت اجلمعيـة       . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٦توماس بويرغنتال اعتبارا من     

دونوهيــو عــضوا يف احملكمــة بــأثر .  جــوان إ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٩ العامــة وجملــس األمــن يف
 من النظام األساسـي للمحكمـة، سـتتوىل القاضـية دونوهيـو مهامهـا               ١٥وعمال باملادة   . فوري

  .٢٠١٥فرباير / شباط٥تبقى من فترة والية القاضي بويرغنتال اليت تنتهي يف  ملا
ــارا مــن   - ٣ ــه / متــوز٣١واعتب ــرئيس: يل احملكمــة كمــا يلــي ، أصــبح تــشك ٢٠١١يولي : ال

ــان(هيــساشي أووادا  ــرئيس)الياب ــر تومكــا : ؛ نائــب ال عبــد القــادر : ؛ والقــضاة)ســلوفاكيا(بيت
ــا  ــو ســيما  )األردن(، وعــون شــوكت اخلــصاونة   )ســرياليون(كوروم ــا(، وبرون ، وروين )أملاني
ــام  ــسا(أبراه ــث  )فرن ــث كي ــدا(، وكيني ــاردو ســيبولفيدا  )نيوزيلن ــور -، وبرن ، )كــسيكامل( أم

، وأنطونيـــو أوغوســـتو )االحتـــاد الروســـي(، وليونيـــد ســـكوتنيكوف )املغـــرب(وحممـــد بنونـــة 
 ، وكريـستوفر غرينـوود    )الـصومال (، وعبـد القـوي أمحـد يوسـف          )الربازيـل (كانسادو ترينـداد    

  ،)الــــصني(، وشــــوي هانتــــشن )يرلنــــدا الــــشماليةملكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأامل(
  ).واليات املتحدة األمريكيةال(دونوهيو . وجوان إ

ونائبــة رئــيس القلــم  . ي اجلنــسيةورئــيس قلــم احملكمــة هــو فيليــب كــوفرور، البلجيكــ    - ٤
  .ة جلنسية فرنسية وجنسية أمريكيةترييز دو سانت فال، وهي حامل هي
وبلغ عدد القضاة اخلاصـني الـذين اختـارهتم الـدول األطـراف يف قـضايا خـالل الفتـرة                       - ٥

ــد االســتعراض   ــام امل   ٢٨قي ــوم بامله ــث يق ــضايا    قاضــيا خاصــا، حي ــك الق ــة بتل ــردا ١٨رتبط  ف
  ).حني آلخر يعني نفس الشخص قاضيا خاصا يف أكثر من قضية واحدة ومن(
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  دور احملكمة    

حمكمة العدل الدولية هي احملكمة الدوليـة الوحيـدة ذات الطـابع العـاملي واالختـصاص                  - ٦
  .جواختصاصها هذا مزدو. القضائي العام

ففي املقام األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الـدول مبحـض إرادهتـا          - ٧
ويف هـــذا الـــصدد، جيـــدر باإلشـــارة أنـــه إىل غايـــة . مـــن نزاعـــات يف إطـــار ممارســـتها لـــسيادهتا

دولـة   ١٩٣ف ىف النظام األساسي للمحكمـة  ، أصبح عدد الدول األطرا٢٠١١يوليه  /متوز ٣١
 منها لـدى األمـني العـام إعالنـا بقبوهلـا للواليـة اإلجباريـة للمحكمـة وفقـا                    ٦٦طرفا، وأودعت   

ــرة  ــادة  ٢للفق ــن امل ــن النظــام األساســي للمحك  ٣٦ م ــة م ــنص حنــو    . م ــك، ي ــى ذل وعــالوة عل
معاهدة ثنائية أو متعددة األطـراف علـى اختـصاص احملكمـة يف حـل الرتاعـات الـيت تنـشأ                      ٣٠٠

حالـة نـزاع      احملكمـة أيـضا يف     وميكـن إقامـة اختـصاص     . اعن تطبيق هـذه املعاهـدات أو تفـسريه        
وأخـريا، جيـوز للدولـة، عنـد عرضـها لـرتاع            . حمدد، استنادا إىل اتفاق خاص تربمه الدول املعنيـة        

على احملكمة، أن تقترح إقامة اختصاص احملكمة على موافقة مل تعطها أو تبدها بعد الدولة الـيت                 
فــإذا .  مــن الئحــة احملكمــة٣٨ مــن املــادة ٥ىل الفقــرة أقيمــت عليهــا الــدعوى، وذلــك اســتنادا إ

قبلت هذه الدولة األخرية ذلك االختـصاص، يكـون للمحكمـة االختـصاص اعتبـارا مـن تـاريخ                
  .))forum prorogatum(“ امتداد االختصاص”تعرف هذه احلالة باسم ( هذا القبول

ا احملكمة بـشأن أي مـسألة       وثانيا، جيوز للجمعية العامة وجمللس األمن أيضا أن يستشري          - ٨
قانونية، وجيوز ذلك أيضا ألي جهاز من أجهزة األمم املتحـدة أو وكاالهتـا بـشأن أي مـسائل                   

  .قانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك
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  القضايا اليت أحيلت إىل احملكمة    

ــة قــ        - ٩ ــى احملكم ــتعراض، عرضــت عل ــد االس ــرة قي ــدتانوخــالل الفت ــي . ضيتان جدي فف
كما ال تـزال قـضية   . )١( قضية١٤، بلغ عدد القضايا يف جدول احملكمة       ٢٠١١يوليه  /متوز ٣١

ــاريخ    ــاء معروضــة علــى احملكمــة يف ذلــك الت ــذكر  وعرضــت قــ . إفت ــسالفة ال ضايا املنازعــات ال
ــة؛ وأربــع قــضايا بــني دول مــن أمريكــا     : شــىت أحنــاء العــامل  مــن أربــع قــضايا بــني دول أوروبي

الالتينية، وثالث قضايا بني دول أفريقية؛ وقضية واحدة بني دولتني آسـيويتني، يف حـني تتـسم                 
ويـدل هـذا التنـوع اإلقليمـي مـرة أخـرى علـى            . القضيتان الباقيتان بطابع مشترك بـني القـارات       

  .عاملية احملكمة
حلـدود  تعـيني ا  : وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفا شديدا إذ تـشمل مواضـيع منـها              - ١٠

ــة        ــدول مــن الوالي ــة، وحــصانات ال ــشواغل البيئي ــة الدبلوماســية، وال ــة، واحلماي ــة والبحري الربي
القضائية، وانتهاك السالمة اإلقليمية، والتمييز العنصري، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وتفـسري           

  . الدولية وتطبيقها، وما إىل ذلكاالتفاقيات واملعاهدات
يـــد يف درجـــة تعقيـــدها، ســـواء يلـــت إىل احملكمـــة تتزاوقـــد أخـــذت القـــضايا الـــيت أح  - ١١
وباإلضافة إىل ذلك، كـثريا مـا تنطـوي تلـك           . حيث الوقائع أو من حيث النواحي القانونية       من

القضايا على عدد من املراحل نتيجـة، مـثال، للـدفوع االبتدائيـة الـيت تقـدمها األطـراف املـدعى                     
ت اإلشـارة بالتـدابري التحفظيـة، الـيت يـتعني           عليها بشأن االختصاص أو املقبولية؛ وبسبب طلبـا       

  .طلبات التدخل من جانب دول ثالثةالتصرف فيها على سبيل االستعجال؛ و
__________ 

ــا يف املتعلقــــة    )١(   ــا( ناغيمــــاروس ‐مبــــشروع غابــــشيكوفو  أصــــدرت احملكمــــة حكمهــ ــلوفاكيا/هنغاريــ  )ســ
حملكمــة، نظــرا ألن غــري أن القــضية تظــل مــن الناحيــة التقنيــة معروضــة علــى ا. ١٩٩٧ســبتمرب /أيلــول ٢٥ يف

وأودعـت  . ، طلـب إصـدار حكـم إضـايف        ١٩٩٨سـبتمرب   /سلوفاكيا قد أودعت لدى قلم احملكمـة، يف أيلـول         
 بيانـا خطيـا تـبني    ١٩٩٨ديـسمرب  / كـانون األول ٧هنغاريا يف غضون األجل الذي حدده رئـيس احملكمـة يف      

 بعـد املفاوضـات بينـهما بـشأن      واستأنف الطرفـان فيمـا    . فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف       
وأصـدرت احملكمـة حكمهـا      . وظـال يبلغـان احملكمـة بانتظـام عـن التقـدم احملـرز فيهـا               ١٩٩٧تنفيذ حكم عـام     

ــة   يف ــضية املتعلق ــو   الق ــسلحة يف أراضــي الكونغ ــشطة امل ــدا   (باألن ــة ضــد أوغن ــو الدميقراطي ــة الكونغ  )مجهوري
ضا مـن الناحيـة التقنيـة معروضـة علـى احملكمـة، حيـث               وال تزال القضية أي   . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  يف
الطرفني قد يلجآن إىل احملكمة مرة أخـرى، ألنـه حيـق هلمـا ذلـك مبوجـب احلكـم، للبـت يف مـسألة اجلـرب                            أن
 بــأمحدو   وأخريا، أصدرت احملكمـة حكمهـا يف  القـضية املتعلقـة           . تعذر عليهما االتفاق بشأن هذه النقطة      إذا

. ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠ يف ) غينيــا ضــد مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مجهوريــة(صــاديو ديــالو 
تزال القضية أيضا مدرجـة يف اجلـدول العـام للمحكمـة، حيـث إن الطـرفني قـد يلجـآن إىل احملكمـة مـرة                           وال

 أخرى، إذ حيق هلما ذلك مبوجب احلكم، للبت يف مسألة اجلرب الواجب علـى مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        
  ). من هذا التقرير١١٤-١١٠انظر الفقرات (إذا تعذر عليهما االتفاق بشأن هذه النقطة 
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  )حسب التسلسل الزمين(الوقائع القضائية الرئيسية     

ــة يف مخــس قــضايا       - ١٢ ــالتقرير، جلــسات علني عقــدت احملكمــة، خــالل الفتــرة املــشمولة ب
انظــر (ة ثالثــة أوامـر  وأصـدر رئــيس احملكمـ  . كــام وسـتة أوامــر وأصــدرت أربعـة أح . منازعـات 
  ).١٠٨-١٠٢الفقرات 

، صـادر بنـاء علـى طلـب هبـذا           ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦ومبوجب أمر مؤرخ      - ١٣
بــبعض اإلجــراءات الــصدد مــن الكونغــو، شــطبت احملكمــة مــن القائمــة العامــة القــضية املتعلقــة 

  ).١٤٦ و ١٤٥انظر الفقرتني  ()غو ضد فرنسامجهورية الكون(اجلنائية يف فرنسا 
نوفمرب، أقامت كوستاريكا دعوى أمام احملكمة ضـد نيكـاراغو          / تشرين الثاين  ١٨ويف    - ١٤

ــسبب  ــتعماهلا     ’’ب ــا واس ــتاريكا واحتالهل ــاراغوا يف أراضــي كوس ــل جــيش نيك ــذلك ،توغ  وك
اقيــات واملعاهــدات مبوجــب عــدد مــن االتف‘‘ إلخــالل نيكــاراغوا بالتزاماهتــا جتــاه كوســتاريكا 

بـــبعض األنـــشطة الـــيت تقـــوم هبـــا نيكـــاراغوا يف املنطقـــة احلدوديـــة  القـــضية املتعلقـــة (الدوليـــة 
تـدابري  ويف نفـس اليـوم، أودعـت كوسـتاريكا طلبـا لإلشـارة ب             . ))كوستاريكا ضـد نيكـاراغوا    (

  ).٢٤٤-٢٣١انظر الفقرات (حتفظية 
بــأمحدو  حكمهـا يف القـضية املتعلقـة        نوفمرب، أصـدرت احملكمـة      / تشرين الثاين  ٣٠ويف    - ١٥

ــة  (صــاديو ديــالو  ــا ضــد مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي ــة غيني ــة  . )مجهوري وقــضت بــأن مجهوري
  الكونغــو الدميقراطيــة، بإلقائهــا القــبض علــى الـــسيد ديــالو واحتجــازه وطــرده خــالل فتـــرة         

 شـريكا  ، انتهكت حقوقه األساسية، لكنها مل تنتـهك حقوقـه املباشـرة بـصفته           ١٩٩٦-١٩٩٥
  ).١١٤-١١٠انظر الفقرات (زائري  - زائري وأفريكونتينرز - يف شركيت أفريكوم

ــدابري     ٢٠١١مــارس / آذار٨ويف   - ١٦ ــشأن طلــب اإلشــارة بت ــا ب ، أصــدرت احملكمــة أمره
نــشطة الــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا  بــبعض األحتفظيــة املقــدم مــن كوســتاريكا يف القــضية املتعلقــة  

وأشــارت ). ٢٤٤-٢٣١انظــر الفقــرات () ســتاريكا ضــد نيكــاراغواكو(املنطقــة احلدوديــة  يف
  :ها، بالتدابري التحفظية التاليةاحملكمة، يف أمر

ميتنع كل طرف عـن أن يرسـل أو يـستبقي يف اإلقلـيم املتنـازع عليـه،            )١(    
  مبا فيه منطقة كانيو، أي أفراد، سواء كانوا مدنيني أم من أفراد الشرطة أو األمن؛

أعاله، جيوز لكوسـتاريكا أن توفـد أفـرادا مـدنيني           ) ١(للنقطة  خالفا    )٢(    
فيـه منطقـة كـانيو، لكـن يف حـدود           مكلفني حبماية البيئة إىل اإلقليم املتنازع عليـه، مبـا           

يلزم لتفادي حصول ضرر ال يرفع يف جزء األراضي الرطبة اليت يقـع فيهـا اإلقلـيم؛                  ما
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فيـا يتعلـق بتلـك اإلجـراءات، وختطـر          وتتشاور كوسـتاريكا مـع أمانـة اتفاقيـة رامـسار            
  نيكاراغوا هبا وتبذل قصاراها إلجياد حلول مشتركة مع نيكاراغوا يف هذا الشأن؛

ميتنع كل طرف عن أي عمل قـد يتفـاقم معـه الـرتاع املعـروض علـى                    )٣(    
  احملكمة أو يطول أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء؛

  .ة أعالهري التحفظية الوارديبلغ كل طرف احملكمة بامتثاله للتداب  )٤(    
ــة الــيت قــدمها    أبريــل/ويف نيــسان  - ١٧ ، أصــدرت احملكمــة حكمهــا بــشأن الــدفوع االبتدائي

بتطبيق االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          االحتاد الروسي يف القضية املتعلقة      
. البت يف الـرتاع   وقضت احملكمة بعدم اختصاصها ب    . )جورجيا ضد االحتاد الروسي   (العنصري  

الـــدفع االبتـــدائي األول الـــذي قدمـــه االحتـــاد ] احملكمـــة] [رفـــضـت) [أ) (١(’’ويف حكمهـــا 
] قـضت [ و) ٢(الدفع االبتدائي الثاين الذي قدمه االحتاد الروسـي؛         ] وأيدت[ ).ب( الروسي؛  

أغــسطس  / آب١٢بأنــه لــيس هلــا اختــصاص النظــر يف العريــضة الــيت أودعتــها جورجيــا يف         
  ).١٧٢-١٦٠انظر الفقرات ( ‘‘٢٠٠٨

صــادر بنــاء علــى طلــب هبــذا الــصدد  ، ٢٠١١أبريــل / نيــسان٥ومبوجــب أمــر مــؤرخ   - ١٨
 باالختـصاص وإنفـاذ األحكـام    بلجيكا، شطبت احملكمة من القائمـة العامـة القـضية املتعلقـة         من

  ).٢٢٤-٢١٨انظر الفقرات () بلجيكا ضد سويسرا(يف املسائل املدنية والتجارية 
، طلبــت كمبوديـا، بعريــضة مودعــة لـدى قلــم احملكمــة، تفــسري   أبريــل/ نيـسان ٢٨ ويف  - ١٩

مبعبــد بريــاه  يف القــضية املتعلقــة ١٩٦٢يونيــه / حزيــران١٥احلكــم الــذي أصــدرته احملكمــة يف 
. حتفظيـة وأرفقت كمبوديا طلب التفسري بطلب لإلشارة بتدابري        . )كمبوديا ضد تايلند  (فيهيار  

  ).٢٥٨-٢٤٥انظر الفقرات (
مـايو، أصـدرت احملكمـة حكمهـا يف مقبوليـة عريـضة اإلذن بالتـدخل الـيت            / أيار ٤ويف    - ٢٠

. )نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا     (بالرتاع اإلقليمي والبحـري     قدمتها كوستاريكا يف القضية املتعلقة      
بأن عريضة اإلذن بالتدخل يف الـدعوى الـيت قدمتـها مجهوريـة             ] احملكمة[قضت  ’’ويف حكمها   
انظـر الفقـرات    (‘‘  من النظام األساسي للمحكمة ال ميكن قبوله       ٦٢وجب املادة   كوستاريكا مب 

١٤٤-١٢٦.(  
، أصدرت احملكمة حكمها بشأن مقبوليـة عريـضة اإلذن بالتـدخل الـيت              مايو/ أيار ٤يف    - ٢١

. )نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا   ( بـالرتاع اإلقليمـي والبحـري    قدمتها هندوراس يف القـضية املتعلقـة      
ــ”ويف حكمهــا  ــصفة    ] احملكمــة] [ت[ضـق ــدعوى، ســواء ب ــدخل يف ال ــضة اإلذن بالت ــأن عري ب
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 مـن  ٦٢طرف أو بصفة متدخل غري طرف، الـيت أودعتـها مجهوريـة هنـدوراس مبوجـب املـادة                  
  ).١٤٤-١٢٦انظر الفقرات  (“النظام األساسي للمحكمة ال ميكن قبوهلا

ل بــصفة متــدخل غــري  يوليــه، مسحــت احملكمــة لليونــان بالتــدخ / متــوز٤وبــأمر مــؤرخ   - ٢٢
انظــر ) (أملانيــا ضــد إيطاليــا( حبــصانات الــدول مــن الواليــة القــضائية طــرف يف القــضية املتعلقــة

  ).٢٠٦-١٨٤الفقرات 
ــه/ متــوز١٨ويف   - ٢٣ ــه     يولي ــذي قدمت ــة ال ــدابري حتفظي ، بتــت احملكمــة يف طلــب اإلشــارة بت

 الـصادر يف القـضية   ١٩٦٢يونيـه  / حزيـران ١٥بطلب تفسري حكم  كمبوديا يف القضية املتعلقة     
ويف أمرهـا، رفـضت   . )كمبوديـا ضـد تايلنـد    ()كمبوديا ضـد تايلنـد   ( مبعبد برياه فيهيار     املتعلقة

  :ارت بالتدابري التحفظية التاليةمث أش. احملكمة أوال طلب تايلند شطب القضية من القائمة
ا العـــسكريني املوجـــودين حاليـــا   يـــسحب الطرفـــان فـــورا أفرادمهـــ     )١(    

 مـن هـذا األمـر،    ٦٢قة املؤقتة اجملردة من السالح، على النحو احملدد يف الفقرة        املنط يف
وميتنعان عـن إقامـة أي وجـود عـسكري داخـل تلـك املنطقـة وعـن أي نـشاط مـسلح                       

  موجه ضد تلك املنطقة؛
ال تعترض تايلند سبيل وصول كمبوديا حبرية إىل معهد بريـاه فيهيـار               )٢(    

  دها غري العسكريني يف املعبد مبؤن جديدة؛أو قيام كمبوديا بتزويد أفرا
يواصــل الطرفــان التعــاون الــذي أقامــاه يف إطــار رابطــة أمــم جنــوب      )٣(   

شرق آسيا، وبصفة خاصة، يسمحان للمراقبني الـذين تعينـهم تلـك املنظمـة بالوصـول        
  إىل املنطقة املؤقتة اجملردة من السالح؛

ه الــرتاع املعــروض علــى ميتنــع الطرفــان عــن أي عمــل قــد يتفــاقم معــ   )٤(   
  . أمده أو جيعل حله أكثر استعصاءاحملكمة أو يطول

وقررت احملكمة أن يبلغ كل طرف احملكمة بامتثاله للتـدابري التحفظيـة الـواردة أعـاله،                   
ى احملكمـة، إىل أن تـصدر حكمهـا         وأن تظل املسائل الـيت تـشكل موضـوع األمـر معروضـة علـ              

  ).٢٥٨-٢٤٥انظر الفقرات (طلب التفسري  يف
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  حملة عامة عن املستوى املطرد لنشاط احملكمة    

 سـنة حافلـة باألشـغال، إذ كانـت أربـع قـضايا          ٢٠١١-٢٠١٠كانت السنة القضائية      - ٢٤
 ســنة حافلــة ٢٠١٢-٢٠١١قيــد املداولــة يف الوقــت ذاتــه، وبالتــايل ســتكون الــسنة القــضائية   

جديـدتني، يف الفتـرة الفاصـلة بـني         للغاية هي أيضا، وال سـيما بـسبب إحالـة قـضييت منازعـات               
  .٢٠١١يوليه / متوز٣١  و٢٠١٠أغسطس /آب ١
ــشاطها هبــذا املــ     - ٢٥ ــسّنى للمحكمــة مواصــلة ن ستوى بفــضل اختاذهــا عــددا كــبريا   وقــد ت
اإلجراءات على امتداد السنوات األخرية بغية تعزيز كفاءهتا وبالتـايل قـدرهتا علـى مواجهـة                 من

وما فتئت احملكمة تعيـد النظـر يف إجراءاهتـا وأسـاليب عملـها؛              . االزيادة املطردة يف عبء عمله    
لكـي  ) ٢٠٠١املعتمـدة يف عـام      (كما أهنـا تعمـل بانتظـام علـى اسـتكمال توجيهاهتـا اإلجرائيـة                

وعالوة على ذلك، فهـي تـضع لنفـسها جـدوال زمنيـا بـالغ             . تستخدمها الدول اليت متثل أمامها    
ت كـي يتـسىن هلـا النظـر يف عـدة قـضايا يف آن واحـد                  الصرامة فيما يتصل باجللسات واملـداوال     

طلبــات (وتبــت بأســرع وقــت ممكــن يف اإلجــراءات العارضــة الــيت متيــل أعــدادها إىل التزايــد     
  ).املضادة؛ وعرائض اإلذن بالتدخلاإلشارة بالتدابري التحفظية؛ والطلبات 

يت تفكــر دول الــوقــد جنحــت احملكمــة يف تــصفية قــضاياها املتــأخرة، وصــار بإمكــان الــ  - ٢٦
اللجوء إىل جهاز األمم املتحدة القضائي الرئيسي أن تكون واثقة اآلن من أنـه حاملـا تنتـهي                   يف

افعـات  املرحلة الكتابية من إجراءات الدعوى، سيكون مبقدور احملكمة أن تنتقل إىل مرحلـة املر             
  .الشفوية يف الوقت املناسب

  
  إحداث الوظائف: املوارد البشرية    

، يف أعقـــاب ٢٠١١-٢٠١٠ احملكمـــة يف مـــشروع ميزانيتـــها لفتـــرة الـــسنتني طلبـــت  - ٢٧
مراجعة اإلجراءات األمنية على إثر رفع مستوى التأهب ملكافحـة اإلرهـاب يف هولنـدا، إنـشاء             
أربع وظائف إضـافية مـن أجـل تعزيـز فريقهـا األمـين الـراهن املتـألف حاليـا مـن مـوظفني اثـنني                

 ختـصص لـضابط     ٣-لبت احملكمة إنشاء وظيفـة مـن رتبـة ف         وط. فقط من فئة اخلدمات العامة    
ويف هنايـة عـام     . يف شؤون األمن وثالث وظائف حلراس األمن إضافية من فئة اخلـدمات العامـة             

، مل توافق اجلمعية العامة إال على إنشاء وظيفـة واحـدة مـن الوظـائف األربـع اإلضـافية                  ٢٠٠٩
فئـة  (وهـي وظيفـة حـارس األمـن         : ف ضـرورية  اليت اعتربهتا إدارة شؤون السالمة واألمن وظـائ       

واحملكمة، إذ تعرب عـن امتناهنـا للجمعيـة العامـة ملوافقتـها علـى إنـشاء تلـك               ). اخلدمات العامة 
ويف . الوظيفة، تؤكد مع ذلك ضرورة إنشاء وظائف األمـن اإلضـافية املطلوبـة لتحـسني األمـن            

حــداث وظيفــة أخــصائي ، جــددت احملكمــة طلبــها إ٢٠١٣-٢٠١٢مــشروع ميزانيتــها لفتــرة 
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 ومساعد شـؤون أمـن تكنولوجيـا االتـصاالت واملعلومـات يف فئـة              ٣-للشؤون األمنية برتبة ف   
 الــوظيفتني بــصفة خاصــة احملكمــة وســيمكن إحــداث هــاتني). رتــب أخــرى(اخلــدمات العامــة 

ــة، وموا    مــن ــه التقليدي ــه لواجبات ــز الفريــق األمــين يف أدائ ــدة   تعزي ــة اجلدي جهــة التحــديات التقني
وتأمل احملكمة أن تنظر اجلمعية العامة بعني التأييد هـذه الطلبـات            . جمال أمن نظم املعلومات    يف

  .٢٠١١عندما تتناول مشروع ميزانية احملكمة لفترة السنتني القادمة يف النصف الثاين من عام 
، طلبـت احملكمـة أيـضا إحـداث     ٢٠١٣-٢٠١٢ويف مشروع ميزانيتها لفتـرة الـسنتني        - ٢٨

ولقـد أصـبح   . داخل إدارة الـشؤون القانونيـة  ) ٢-ف(وظف للشؤون القانونية معاون     وظيفة م 
للقـضايا املعروضـة    ) الوقـائعي والقـانوين   (إحداث هـذه الوظيفـة ضـروريا بـسبب تزايـد التعقيـد              

ــ(علــى احملكمــة، وتزايــد عــدد اإلجــراءات العارضــة   شأهنا إدارة الــشؤون القانونيــة الــيت تقــوم ب
ــدور جــوه  يف ــةاحملكمــة ب ــضايا   ونظــرا لكــون احملكمــة  ) ري للغاي ــداول يف عــدة ق أصــبحت تت
ــها إىل مــساعدة مــن إدارة     (واحــد  آن يف ــاج عمل ممــا يعــين أن بعــض جلــان الــصياغة، الــيت حيت

وبإحــداث هــذه الوظيفــة ســيكون أعــضاء ). الــشؤون القانونيــة تعقــد اجتماعاهتــا يف آن واحــد
هة الزيادة يف املهـام القانونيـة لـإلدارة املتعلقـة           اإلدارة احلاليون يف وضع أفضل ميكنهم من مواج       

بالقضايا املعروضة على احملكمة، وميكنهم من تقدمي املساعدة للمحكمـة يف أنـشطتها القـضائية               
وسريكز شاغل هذه الوظيفة أساسا علـى األنـشطة القانونيـة األخـرى الـيت           . يف الوقت املناسب  

ــر امل    ــل حتريـ ــن قبيـ ــسؤوليتها، مـ ــوىل اإلدارة مـ ــر   تتـ ــة وحماضـ ــية للمحكمـ ــالت الدبلوماسـ راسـ
ــم       ــة العامــة إلدارات قل ــائق املعــدة للنــشر، وتقــدمي املــساعدة القانوني ــار الوث اجتماعاهتــا، واختي

سـيما فيمـا يتعلـق بـالعقود اخلارجيـة واملـسائل املتـصلة بـشروط                 احملكمة وشعبها األخـرى، وال    
  .عمل املوظفني

، التمست احملكمة أيضا إحـداث      ٢٠١٣-٢٠١٢  ويف مشروع ميزانيتها لفترة السنتني      - ٢٩
وتتـألف هـذه    . داخـل شـعبة املنـشورات     ) فئة اخلدمات العامة، الرتب األخـرى     (وظيفة مساعد   

ــة هــي      ــة الفني ــراهن مــن ثــالث وظــائف مــن الفئ ــشعبة يف الوقــت ال ) ٤-ف(رئــيس شــعبة  : ال
فقـد تـبني   . ، واحد لكل لغة من لغيت احملكمة الـرمسيتني )٢- و ف  ٣-ف(معد نسخ   /ومصحح

منذ فترة أنه لضمان توزيع أفضل لعبء العمل ومناولة أكفأ للعدد املتنامي من طلبـات النـشر،       
وسـيقدم شـاغل هـذه      . مثة حاجة إىل مـساعد إداري ومـساعد حتريـر مـن فئـة اخلـدمات العامـة                 

ة ســيما بإعــداد النــسخ اإللكترونيــ الوظيفــة اجلديــدة املــساعدة للمــوظفني مــن الفئــة الفنيــة، وال
للنصوص املعدة لنشر وفقا للشكل احملدد، والقيام باملراقبـة الطباعيـة للنـصوص لـضمان تقيـدها                 

ــة، والتأكـــ      ــول هبـــا يف احملكمـ ــد املعمـ ــالنمط والقواعـ ــيريات إضـــافية    بـ ــال أي تغـ د مـــن إدخـ
  .نات اإلحصائية ذات الصلة للشعبةاملستندات النهائية اجلاهزة للطبع، وكذا جتميع البيا يف
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   قاعة العدل الكربى يف قصر السالمحتديث    

 ٢٠٠٩طلبت احملكمة إىل اجلمعية العامـة وتلقـت منـها اعتمـادات هامـة يف هنايـة عـام                    - ٣٠
قاعة العـدل   ( البصرية يف قاعة احملكمة التارخيية       -خمصصة الستبدال وحتديث املعدات السمعية      

، علـى أن تـصرف      )ة الـصحافة  مبـا فيهـا غرفـ     (والقاعـات اجملـاورة هلـا       ) الكربى يف قصر الـسالم    
ــسنتني     ــرة ال ــادات خــالل فت ــك االعتم ــات    . ٢٠١١-٢٠١٠تل ــك القاع ــد تل وســيجري جتدي

وسـتغطي االعتمـادات علـى اخلـصوص تكـاليف          . بالتعاون مع مؤسـسة كـارنيغي مالكـة املـبىن         
تركيب معدات تكنولوجيا املعلومات على منضدة القضاة، وهي املعـدات الـيت اعتمـدهتا مجيـع            

وسـتقتىن كـل املعـدات    . م الدولية يف السنوات األخرية، بينما ال تزال احملكمة تفتقر إليهـا  احملاك
  .٢٠١١اليت وافقت اجلمعية العامة على متويلها قبل هناية عام 

  
  تعزيز سيادة القانون    

تغتــنم احملكمــة فرصــة تقــدمي تقريرهــا الــسنوي إىل اجلمعيــة العامــة لتعلــق علــى دورهــا     - ٣١
ــراهن يف جمــ  ــة     ال ــه اجلمعي ــها إلي ــا دعت ــانون، حــسب م ــز ســيادة الق ــرة أخــرى  ال تعزي ــة م العام

، أجنــزت احملكمــة االســتبيان الــوارد مــن شــعبة  ٢٠٠٨فربايــر /ففــي شــباط. ٦٥/٣٢القــرار  يف
التــدوين مبكتــب الــشؤون القانونيــة املزمــع اســتخدامه يف إعــداد جــرد والــذي ال يــزال حيــتفظ    

 عــن الــذهن يف هــذا الــصدد أن احملكمــة تتبــوأ مكانــة خاصــة وينبغــي أال يغــرب. براهنيتــه اليــوم
وتـذكر احملكمـة مـرة أخـرى       . بصفتها حمكمة عدل، بل واهليئة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة        

فهـي تـصدر أحكامـا وفتـاوى وفقـا       : بأن كل ما تقـوم بـه إمنـا يرمـي إىل تعزيـز سـيادة القـانون                 
تحــدة، وتــسهم بالتــايل   مــن ميثــاق األمــم امل لنظامهــا األساســي الــذي يــشكل جــزءا ال يتجــزأ  

وتكفل أيضا أكـرب قـدر ممكـن مـن الـوعي العـاملي بقراراهتـا        . تعزيز القانون الدويل وإيضاحه    يف
عــن طريــق منــشوراهتا ومعروضــاهتا املتعــددة الوســائط وموقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت الــذي     

  .ةلعدل الدويل الدائميشمل اآلن كامل االجتهاد القضائي للمحكمة وسلفها، حمكمة ا
ويقــدم أعــضاء احملكمــة ورئــيس القلــم وأعــضاء إدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة الــشؤون   - ٣٢

. القانونية بانتظام عروضا بشأن سـري احملكمـة واإلجـراءات املتبعـة أمامهـا واجتـهادها القـضائي                 
 احملكمـة   وأخـريا، تقـدم   . وفضال عن ذلك، تستقبل احملكمة أعدادا غفـرية مـن الـزوار كـل سـنة               

وتعزيـز معرفتـهم    برناجما للتدريب ميكّن الطلبة مـن شـىت اخللفيـات مـن التعـرف علـى املؤسـسة                   
  .بالقانون الدويل

وختاما، ترحب حمكمة العدل الدوليـة بالثقـة الـيت تبـديها الـدول جمـددا يف قـدرة احملكمـة                 - ٣٣
لقـضايا املعروضـة عليهـا والـيت        وستويل احملكمة نفس العناية الفائقـة والرتيهـة ل        . على حل منازعاهتا  

  .٢٠١٠/٢٠١١ على غرار ما قامت به يف ٢٠١٢/٢٠١١ستعرض عليها يف السنة القضائية 
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  الفصل الثاين

  تنظيم احملكمة    
  تشكيل احملكمة  -ألف   

هيــساشي : الــرئيس: ، هــو كالتــايل٢٠١١يوليــه / متــوز٣١إن تــشكيل احملكمــة، حــىت   - ٣٤
عبـــد القـــادر كورومـــا، وعـــون شـــوكت  : ومكـــا؛ والقـــضاةبيتـــر ت: أووادا؛ ونائـــب الـــرئيس

ــاردو ســيبولفيدا       ــث، وبرن ــو ســيما، وروين أبراهــام، وكينيــث كي ــور، -اخلــصاونة، وبرون  أم
وحممــد بنونــة، وليونيــد ســكوتنيكوف، وأنطونيــو أوغوســتو كانــسادو ترينــداد، وعبــد القــوي   

  .يودونوه.  وشوي هانتشني، وجوان إأمحد يوسف، وكريستوفر غرينوود،
ــب كــوفرور       - ٣٥ ــسيد فيلي ــو ال ــة ه ــم احملكم ــيس قل ــز    . ورئ ــي تريي ــم ه ــيس القل ــة رئ ونائب
  .سانت فال دو
 مــن نظامهــا األساســي، تــشكل احملكمــة ســنويا دائــرة لإلجــراءات   ٢٩ووفقــا للمــادة   - ٣٦

  :املستعجلة مكونة على النحو التايل
  :األعضاء  
  الرئيس أوادا    
  نائب الرئيس تومكا    
   أمور-وما وسيما وسيبولفيدا القضاة كور    
  :العضوان املناوبان  
  .القاضيان سكوتنيكوف وغرينوود    

 اختـارت   )سـلوفاكيا /هنغاريا( ناغيماروس   ‐مبشروع غابشيكوفو   ويف القضية املتعلقة      - ٣٧
سكوبتشفسكي قاضيا خاصا، بعد تنحـي القاضـي تومكـا مبوجـب            . سلوفاكيا كرزيشتوف ج  

  .)٢(ي للمحكمة من النظام األساس٢٤املادة

__________ 
سكوبتشفــسكي، رئــيس حمكمــة املطالبــات بــني إيــران والواليــات    .  تــويف ســعادة األســتاذ كرزيــشتوف ج   )٢(  

 .٢٠١٠فرباير / شباط٨املتحدة والقاضي اخلاص يف احملكمة يف 
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ـــ أمحــد صــاديو ديــالو  ويف القــضية املتعلقــة   - ٣٨ مجهوريــة غينيــا ضــد مجهوريــة الكونغــو  (ب
ــيا خاصـــا، واختـــارت مجهوريـــة الكونغـــو    ،)الدميقراطيـــة ــا أمحـــد مـــاحيو قاضـ  اختـــارت غينيـ

  .بويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصاالدميقراطية أوغست مام
مجهوريــة الكونغـــو  (سلحة يف أراضــي الكونغــو   األنــشطة املــ  ويف القــضية املتعلقــة ب    - ٣٩

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

كرواتيـا  (ملعاقبة عليهـا    بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وا      ويف القضية املتعلقة      - ٤٠
اختــارت كرواتيــا بوديــسالف فوكــاس قاضــيا خاصــا واختــارت صــربيا واجلبــل   ) صــربياضــد 

  .األسود ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا
، اختــارت )نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا( بـــالرتاع الــربي والبحــري ويف القــضية املتعلقــة  - ٤١

ا، فــورتيي قاضـيا خاصــ . نيكـاراغوا جورجيـو غايــا قاضـيا خاصــا واختـارت كولومبيــا إيـف ل     
  .وبعد استقالته، اختارت جان بيار كوت قاضيا خاصا

ــة    - ٤٢ ــسا   ويف القــضية املتعلق ــة يف فرن ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــو ضــد  (ب ــة الكونغ مجهوري
واختـارت فرنـسا    . إيـف دو كـارا قاضـيا خاصـا         - ، اختـارت مجهوريـة الكونغـو جـان        )فرنسا

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

، اختـارت بـريو جيلـبري غيـوم         )بـريو ضـد شـيلي     (بـالرتاع البحـري     ويف القضية املتعلقة      - ٤٣
  .قاضيا خاصا واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو قاضيا خاصا

ــة    - ٤٤ ــدات األعــشاب   ويف القــضية املتعلق ــالرش اجلــوي مببي ــا (ب ، )إكــوادور ضــد كولومبي
إكوادور راوول إمييليـو فينويـسا قاضـيا خاصـا واختـارت كولومبيـا جـان بـيري كـوت                    اختارت  

  .قاضيا خاصا
بتطبيــق االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز        ويف القــضية املتعلقــة    - ٤٥

  .، اختارت جورجيا جيورجيو غايا قاضيا خاصا)جورجيا ضد االحتاد الروسي(العنصري 
ــة ويف القـــضية امل  - ٤٦ ــاق املؤقـــت املـــؤرخ  تعلقـ ــبتمرب / أيلـــول١٣بتطبيـــق االتفـ  ١٩٩٥سـ

، اختـــارت مجهوريـــة مقـــدونيا   )مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة ضـــد اليونـــان     (
اليوغوسالفية السابقة بوديسالف فوكاس قاضيا خاصا واختـارت اليونـان إميانويـل روكونـاس              

  .قاضيا خاصا
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ــة    - ٤٧ ــضية املتعلق ــضائية    حبــصانات ويف الق ــة الق ــن الوالي ــدول م ــا  (ال ــا ضــد إيطالي ، )أملاني
  .اختارت إيطاليا جيورجيو غايا قاضيا خاصا

، )بلجيكا ضد الـسنغال   ( باملسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم        ويف القضية املتعلقة    - ٤٨
  .اختارت بلجيكا فيليب كريش قاضيا خاصا واختارت السنغال سريج سور قاضيا خاصا

، )أسـتراليا ضـد اليابـان     (بصيد احليتان يف القطب املتجمـد اجلنـويب         ويف القضية املتعلقة      - ٤٩
  .اختارت أستراليا هيالري تشارلزوورث قاضية خاصة

، اختـارت بوركينافاسـو   )النيجـر /بوركينا فاسـو (بالرتاع احلدودي  ويف القضية املتعلقة      - ٥٠
  .د ماحيو قاضيا خاصا واختارت النيجر أمح،جان بيار كوت قاضيا خاصا

ــة    - ٥١ ــة     ويف القــضية املتعلق ــة احلدودي ــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف املنطق ــشطة ال ــبعض األن ب
، اختـارت كوسـتاريكا جـون دوغـارد قاضـيا خاصـا واختـارت               )كوستاريكا ضـد نيكـاراغوا    (

  .نيكاراغوا جيلرب غيوم قاضيا خاصا
 الـصادر يف القـضية      ١٩٦٢يونيه  /ان حزير ١٥بطلب تفسري حكم    ويف القضية املتعلقة      - ٥٢

، اختـارت كمبوديـا     )كمبوديـا ضـد تايلنـد      ()كمبوديـا ضـد تايلنـد     (مبعبد بريـاه فيهيـار      املتعلقة  
  .جيلرب غيوم قاضيا خاصا واختارت تايلند جان بيار كوت قاضيا خاصا

  
  االمتيازات واحلصانات  -باء   

يتمتــع أعــضاء احملكمــة، لــدى ”:  مــن النظــام األساســي علــى مــا يلــي١٩تــنص املــادة   - ٥٣
  .“مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية

وإثر تبادل للرسائل بني رئـيس احملكمـة ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ                      - ٥٤
، بات القضاة بـصفة عامـة يتمتعـون بـذات االمتيـازات واحلـصانات               ١٩٤٦يونيه  / حزيران ٢٦

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

املرجـع نفـسه،     (١٩٤٦ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ١-د (٩٠ومبوجب القرار     - ٥٥
ــصفحات  ــة العا )٢١٥-٢١٠الـ ــرت اجلمعيـ ــا ، أقـ ــة االتفاقـ ــدا   مـ ــة هولنـ ــع حكومـ ــة مـ ت املربمـ

يكـون   قاض يقطن يف بلد آخر غري بلده كي       إذا كان   ’’:  وأوصت بأنه  ١٩٤٦يونيه  /حزيران يف
بصورة دائمة رهن إشارة احملكمة، فينبغي أن متنح له االمتيازات واحلصانات الدبلوماسـية خـالل    

ت ملغادرة البلد الذي قد يوجدون فيـه،      ؛ وينبغي أن مينح القضاة كل التسهيال      “فترة إقامته هناك  
ينبغي أن يتمتعـوا يف مجيـع    كما. ه احملكمة جلساهتا ومغادرتهمن أجل دخول البلد الذي تعقد في   
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البلدان اليت قد ميرون هبا أثناء أسفارهم املقترنة مبمارسة مهامهم، جبميع االمتيـازات واحلـصانات     
  .“ثني الدبلوماسينيوالتسهيالت اليت متنحها تلك البلدان للمبعو

ويف القرار نفسه، أوصت اجلمعيـة العامـة سـلطات الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة                     - ٥٦
ــه      ــصدره احملكمــة للقــضاة وقبول ــذي ت ــرور األمــم املتحــدة ال ــاالعتراف جبــواز م ــا فتئــت  . ب وم

وهــي تــشبه يف شــكلها جــوازات املــرور الــيت . ١٩٥٠جــوازات املــرور هــذه تــصدر منــذ عــام 
  . األمني العاميصدرها

 مــن النظــام األساســي للمحكمــة ٣٢ مــن املــادة ٨وعــالوة علــى ذلــك، تــنص الفقــرة   - ٥٧
ــى ــه  عل ــضات    ”أن ــآت والتعوي ــب واملكاف ــى الروات ــيت[تعف ــم   ال ــيس القل ــضاة ورئ ــا الق ]  يتلقاه
  .“الضرائب كافة من
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  الفصل الثالث

  اختصاص احملكمة    
  اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  -ألف   

بلغ عدد الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة األطـراف يف النظـام األساسـي للمحكمـة                      - ٥٨
  .٢٠١١يوليه / متوز٣١ دولة، يف ١٩٣
تقـر فيهـا    ) العديد منـها مـشفوع بتحفظـات      (وبلغ عدد الدول اليت أصدرت إعالنات         - ٥٩

 مـن النظـام   ٣٦ادة  من املـ ٥ و ٢بالوالية اإلجبارية للمحكمة على النحو املتوخى يف الفقرتني        
إسبانيا وأسـتراليا وإسـتونيا وأملانيـا وأوروغـواي         : وهي. األساسي ست وستون دولة حىت اآلن     

ــسوانا         ــا وبوت ــا وبنم ــا وبلغاري ــال وبلجيك ــادوس والربتغ ــاراغواي وباكــستان وبرب ــدا وب وأوغن
ــة وجور      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة ومجهوري ــة الدومينيكي ــريو وتوغــو واجلمهوري ــدا وب ــا وبولن جي

وجيبويت والدامنرك ودومينيكا وسلوفاكيا والسنغال وسوازيلند والـسودان وسـورينام والـسويد           
 بيــساو والفلــبني وفنلنــدا وقــربص والكــامريون -وسويــسرا والــصومال وغامبيــا وغينيــا وغينيــا 

ــشتاين         ــا وليختن ــا ولكــسمربغ وليربي ــتاريكا وكيني ــوار وكوس ــدا وكــوت ديف ــا وكن وكمبودي
 ومدغـشقر ومـصر واملكـسيك ومـالوي واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى              وليسوتو ومالطـة  

وأيرلنــدا الــشمالية وموريــشيوس والنــرويج والنمــسا ونيجرييــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت    
وميكـــن االطـــالع علـــى نـــصوص . واهلنـــد وهنـــدوراس وهنغاريـــا وهولنـــدا واليابـــان واليونـــان

ــذك    ــدول امل ــها ال ــيت أودعت ــات ال ــى     اإلعالن ــة عل ــة اإلنكليزي ــة باللغ ــع احملكم ــاله يف موق ورة أع
  .“Jurisdiction”، وحتت العنوان )http://www.icj-cij.org(اإلنترنت 

 اتفاقيــة نافــذة مــن االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة  ٣٠٠ويوجــد يف الوقــت الــراهن حنــو   - ٦٠
ثيلية هلـذه املعاهـدات   وميكن االطالع على قائمة مت . األطراف اليت تنص على اختصاص احملكمة     

  .“Jurisdiction”واالتفاقيات يف موقع احملكمة على اإلنترنت حتت العنوان 
  

  اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  -باء   
اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن اللـذان يـؤذن هلمـا              (باإلضافة إىل أجهزة األمـم املتحـدة          - ٦١

ــاوى مــن احملكمــة    ــشأن أي مــسألة قانو ’’بطلــب فت ــةب واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ‘‘ ني
، يـؤذن حاليـا للمنظمـات التاليـة بطلـب           )وجملس الوصاية واللجنة املؤقتة التابعة للجمعية العامة      

  :نونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتهافتاوى من احملكمة يف املسائل القا
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  منظمة العمل الدولية  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  مم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األ  
  منظمة الطريان املدين الدويل  
  منظمة الصحة العاملية  
  البنك الدويل  
  املؤسسة املالية الدولية  
  املؤسسة اإلمنائية الدولية  
  صندوق النقد الدويل  
  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية  
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
  ظمة البحرية الدوليةاملن  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  
  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

صاص احملكمـة يف إصـدار الفتـاوى    وترد قائمة بالصكوك الدوليـة الـيت تـنص علـى اختـ            - ٦٢
  .“Jurisdiction”حتت العنوان ) www.icj-cij.org(كمة على اإلنترنت موقع احمل يف
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  الفصل الرابع

  أسلوب عمل احملكمة    
  اللجان اليت أنشأهتا احملكمة  -ألف   

اجتمعت بانتظام اللجان اليت أنشأهتا احملكمة لتيسري أداء مهامها اإلدارية عددا من املرات               - ٦٣
  : على النحو التايل٢٠١١يوليه / متوز٣١ت تشكيلتها يف خالل الفترة قيد االستعراض؛ وكان

، ونائب الرئيس تومكـا،     )رئيسا(وتضم الرئيس أووادا    : جلنة اإلدارة وامليزانية    )أ(  
   أمور وبنونة ويوسف وغرينوود؛-والقضاة كيث وسيبولفيدا 

، والقـــضاة أبراهـــام وبنونـــة )رئيـــسا( وتـــضم القاضـــي ســـيما: جلنـــة املكتبـــة  )ب(  
  .دو تريندادوكانسا

، بـصفتها جلنـة دائمـة، عـددا     ١٩٧٩واجتمعت جلنة القواعـد الـيت أنـشأهتا احملكمـة يف              - ٦٤
، كانـت تـضم القاضـي      ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٣١من املرات خالل الفترة قيـد االسـتعراض؛ ويف          

  .والقضاة أبراهام وكيث وسكوتنيكوف وكانسادو ترينداد وغرينوود) رئيسا(اخلصاونة 
  

   احملكمةقلم  -باء   
حمكمة العدل الدولية هـي اجلهـاز الرئيـسي الوحيـد بـاألمم املتحـدة الـذي ميلـك إدارة                      - ٦٥

. وقلـم احملكمـة هـو األمانـة الدوليـة الدائمـة للمحكمـة             ).  من امليثـاق   ٩٨انظر املادة   (خاصة به   
ــذا اجلهـــ   ــها دور هـ ــة والئحتـ ــام األساســـي للمحكمـ ــواد (از وحيـــدد النظـ ــيما املـ  إىل ٢٢ال سـ

 وحيث إن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف الوقـت نفـسه، فـإن دور                ،)الالئحة نم ٢٩
وحتدد احملكمة تنظـيم    . قلم احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كجهاز إداري دائم          

قلم احملكمة بناء على مقترحات من رئيس قلم احملكمة بينما تتحدد مهامه بتعليمـات يـصدرها                 
وقــد ). ٢٨ مــن املــادة ٣ و ٢انظــر الالئحــة، الفقرتــان (كمــة وتقرهــا احملكمــة رئــيس قلــم احمل

أصـبحت  أن ؛ وبعـد  ١٩٤٦أكتـوبر  /وضعت التعليمات املتعلقة بقلم احملكمـة يف تـشرين األول    
ويـرد اهليكـل التنظيمـي لقلـم احملكمـة         . متقادمة يف العديد من اجلوانب، فإهنا اآلن قيد املراجعـة         

  .يريف مرفق هلذا التقر
ــاء علــى      - ٦٦ ــم احملكمــة بن اقتراحــات مــن رئــيس قلــم احملكمــة   وتعــني احملكمــة مــوظفي قل
يعينــهم رئــيس قلــم احملكمــة مبوافقــة رئــيس احملكمــة حينمــا يتعلــق األمــر بــاملوظفني مــن فئــة    أو

. ويعني رئيس قلم احملكمة املوظفني العاملني على أساس عقود قـصرية األجـل            . اخلدمات العامة 
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 ٢٨انظـر املـادة     ( العمل يف النظـام األساسـي للمـوظفني الـذي اعتمدتـه احملكمـة                وحتدد شروط 
وبـصفة عامـة يتمتـع موظفـو قلـم احملكمـة بـذات االمتيـازات واحلـصانات                  ). من الئحة احملكمة  

كما يتمتعـون مـن حيـث       . اليت يتمتع هبا أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الرتبة يف الهاي          
هتم بنفس احلقوق اليت يتمتـع هبـا موظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات                 مركزهم وأجورهم ومعاشا  

  .أو الرتب املعادلة
وشــهد حجــم العمــل بقلــم احملكمــة، علــى مــدى الــسنوات العــشرين األخــرية، زيــادة     - ٦٧

ــادة الكــبرية يف عــدد       ــدة، وذلــك بــسبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات اجلدي كــبرية ب
  .زايد تعقيدهاكمة وتالقضايا املعروضة على احمل

 وظيفـــة، وهـــي ١١٤ الوقـــت الـــراهن ويبلـــغ جممـــوع الوظـــائف يف قلـــم احملكمـــة يف   - ٦٨
، ) وظــائف لفتــرة ســنتني ٨ثابتــة و  وظيفــة ٥٠منــها (وظيفــة يف الفئــة الفنيــة ومــا فوقهــا   ٥٨
  ). وظائف لفترة سنتني٣ وظيفة ثابتة و ٥٣منها ( وظيفة من فئة اخلدمات العامة ٥٦ و

، أصدر رئـيس القلـم عـددا مـن التعـديالت اهلامـة للنظـام        ٢٠١١مارس / آذار١٧  ويف  - ٦٩
األساســي للمــوظفني، حــىت تطبــق علــى مــوظفي قلــم احملكمــة خمتلــف قواعــد ولــوائح النظــامني 

 يوليــه/اإلداري واألساســي ملــوظفي األمــم املتحــدة الــيت بــدأ نفاذهــا يف األمانــة العامــة يف متــوز   
 قـدم رئـيس القلـم إىل احملكمـة مـشروع تنقـيح للنظـام األساسـي                  وباإلضافة إىل ذلك،  . ٢٠٠٩

ملوظفي القلم يتعلق بالتدابري التأديبية، بغية توضيح هذه التدابري وضمان قدر أكـرب مـن الوثـوق             
  .القانوين للموظفني

 بات من املتعني إعادة هويف أعقاب اعتماد األمم املتحدة لنظام داخلي جديد للعدل، فإن  - ٧٠
، اعترفــت احملكمــة باختــصاص احملكمــة ١٩٩٨ويف . ظــام الطعــون احملــدد ملــوظفي القلــمهيكلــة ن

اإلدارية لألمم املتحدة؛ واستعيض عن هذه احملكمة يف النظام اجلديد مبحكمة االسـتئناف التابعـة               
ومن خالل تبادل للرسائل بني رئيس احملكمة واألمني العام لألمـم املتحـدة، علـى         . لألمم املتحدة 

، اعترفت احملكمـة مؤقتـا      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠أبريل إىل   / نيسان ٢٠فترة املمتدة من    مدى ال 
ظـروف مماثلـة للظـروف       ت يف طلبات موظفي قلم احملكمـة يف       باختصاص حمكمة االستئناف بالب   

  .)فشل إجراءات التوفيق(اليت اعترفت يف ظلها باختصاص احملكمة اإلدارية 
  

  رئيس قلم احملكمة  -  ١  
س قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه                     رئي  - ٧١

اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الالزمة مبوجـب النظـام             
يعـد  ) أ: (ويقـوم رئـيس قلـم احملكمـة يف مجلـة أمـور مبـا يلـي                . األساسي للمحكمـة أو الئحتـها     
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ضايا ويـدوهنا ويرقمهـا حـسب الترتيـب الـذي تـرد فيـه إىل قلـم احملكمـة              جدوال عاما جبميع الق   
وحيـضر شخـصيا أو ميثلـه    ) ب(الوثائق اليت أقيمت هبا الدعاوى أو اليت طلبت مبوجبها فتاوى؛         

ــوىل        ــزم مــن مــساعدة ويت ــا يل ــه يف اجتماعــات احملكمــة ودوائرهــا وشــىت جلاهنــا؛ ويقــدم م نائب
تخــذ الترتيبــات الالزمــة لتــوفري وي) ج(لــك االجتماعــات؛ مــسؤولية إعــداد تقــارير أو حماضــر ت

ــا ــرمسيتني        م ــها ال ــة أو شــفوية إىل لغــيت عمل ــد حتتاجــه احملكمــة مــن ترمجــة حتريري ــسية (ق الفرن
ويوقــع مجيــع أحكــام احملكمــة والفتــاوى     ) د(أو للتأكــد مــن ســالمة الترمجــة؛    ) واإلنكليزيــة

وهـو مـسؤول عـن إدارة قلـم احملكمـة           ) هــ (واألوامر الصادرة عنها فضال عن حماضر جلساهتا؛        
وعن أعمال مجيـع اإلدارات والـشعب التابعـة لـه، مبـا يف ذلـك إدارة احلـسابات واإلدارة املاليـة           

ــة املعمــول هبــا يف األمــم املتحــدة؛     ويقــيم العالقــات مــع األطــراف  ) و(وفقــا لإلجــراءات املالي
هـــد كافــة العالقـــات اخلارجيـــة  قــضية، ويتـــوىل مــسؤولية إدارة الـــدعاوى، ويــساعد يف تع    يف

للمحكمة ال سيما مع أجهزة األمم املتحدة ومع املنظمـات الدوليـة األخـرى والـدول؛ ويتـوىل              
وهـو القـيِّم علـى أختـام         )ز(مسؤولية اإلعـالم املتعلـق بأنـشطة احملكمـة ومـسؤولية منـشوراهتا؛              

مبــا يف ذلــك  (ودمغــات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي حمفوظــات أخــرى تكــون يف عهــدة احملكمــة  
  ).حمفوظات حمكمة نورمربغ العسكرية الدولية

ــة العا      - ٧٢ ــرار اجلمعي ــة وبق ــائل املتبادل ــال بالرس ــة وعم ــرتني  ) (١-د (٩٠م ــر الفق  ٥٤انظ
، ختول لـرئيس القلـم نفـس االمتيـازات واحلـصانات الـيت ختـول لرؤسـاء البعثـات                    ) أعاله ٥٥ و

ــه إىل   ــه يف رحالت ــازات واحلــصانات  الدبلوماســية يف الهــاي، وختــول ل ــُع االمتي ــة مجي  دول ثالث
  . ُتمنح للمبعوثني الدبلوماسينيوالتسهيالت اليت

  
  نائب رئيس قلم احملكمة  -  ٢  

يساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه يف غيابه؛ وقـد عهـدت إىل نائـب                   - ٧٣
 اإلشـراف املباشـر      مبسؤوليات إداريـة واسـعة النطـاق مبـا يف ذلـك            ١٩٩٨رئيس القلم منذ عام     

  .على ُشعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع وشعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

  الُشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة  -  ٣  
  إدارة الشؤون القانونية    

مــن الفئــة الفنيــة ووظيفــة واحــدة  تتكــون إدارة الــشؤون القانونيــة مــن مثــاين وظــائف     - ٧٤
دمات العامة، وهي مسؤولة عن مجيع الـشؤون القانونيـة داخـل قلـم احملكمـة، حتـت                 فئة اخل  من

وبـصفة خاصـة، تتمثـل مهمتـها الرئيـسية يف مـساعدة احملكمـة               . اإلشراف املباشر لـرئيس القلـم     
وتعمل اإلدارة بوصفها أمانة للجـان الـصياغة الـيت تعـد مـسودات              . على أداء وظائفها القضائية   
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وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال     . تقـدم خـدمات األمانـة للجنـة القواعـد      كمـا   . قرارات احملكمـة  
القــانون الــدويل حيــث تــدرس الــسوابق القــضائية واإلجرائيــة، وتعــد دراســات ومــذكرات          

وتقــوم بإعــداد مجيــع املراســالت املتــصلة  . للمحكمــة ولــرئيس قلــم احملكمــة حــسب االقتــضاء  
سـالت الدبلوماسـية ذات الـصلة بتطبيـق النظـام           بالقضايا املعلقة، وبصفة أعم، تقوم بإعداد املرا      

وهـي مـسؤولة    . األساسي للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بـالتوقيع عليهـا            
ــد املــضيف     ــضا عــن رصــد اتفاقــات املقــر مــع البل وتقــوم إضــافة إىل ذلــك بإعــداد حماضــر   . أي

ل القانونيـة املتعلقـة بـشروط    وأخـريا، ميكـن استـشارة اإلدارة يف مجيـع املـسائ        . جلسات احملكمة 
  .وأحكام عمل موظفي قلم احملكمة

ــرة         - ٧٥ ــد طلبــت لفت ــإن احملكمــة ق ــة، ف ــشؤون القانوني ــد عــبء عمــل إدارة ال ونظــرا لتزاي
داخـل هـذه    ) ٢-ف( إحداث وظيفة موظـف شـؤون قانونيـة معـاون            ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
  .) أعاله٢٨انظر الفقرة (اإلدارة 

  
  ةإدارة الشؤون اللغوي    

ــن        - ٧٦ ــت الــراهن م ــشؤون اللغويــة يف الوق ــة الفنيــة    ١٧تتكــون إدارة ال ــة مــن الفئ  وظيف
ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة، وتتـوىل مـسؤولية ترمجـة الوثـائق إىل اللغـتني الـرمسيتني              

وتعمـل احملكمـة بلغتيهـا الـرمسيتني يف مجيـع           . للمحكمة ومنـهما وتقـدم الـدعم اللغـوي للقـضاة          
املــذكرات املقدمــة  : مجــة مــا يلــي  وتــشمل الوثــائق املتر . طتها علــى حــد ســواء  مراحــل أنــش 

ــة جللــسات      يف ــواردة مــن الــدول األطــراف؛ واحملاضــر احلرفي القــضايا واملراســالت األخــرى ال
احملكمة؛ ومشاريع أحكامها وفتاواهـا وأوامرهـا، إىل جانـب خمتلـف وثـائق العمـل ذات الـصلة           

إعالناهتم املذيلة هبا األحكـام والفتـاوى واألوامـر؛ وحماضـر     هبا؛ ومالحظات القضاة وآراؤهم و  
ــا جل     ــا فيهـ ــة مبـ ــا الفرعيـ ــات هيئاهتـ ــة واجتماعـ ــسات احملكمـ ــا  جلـ ــة وغريهـ ــة اإلدارة وامليزانيـ نـ

اللجان؛ والتقـارير الداخليـة واملالحظـات والدراسـات واملـذكرات والتعليمـات؛ واخلطـب                من
يئــات اخلارجيــة؛ والتقــارير والرســائل املوجهــة إىل الــيت يلقيهــا رئــيس احملكمــة والقــضاة أمــام اهل

وتــوفر اإلدارة أيــضا خــدمات الترمجــة الــشفوية لالجتماعــات   . األمانــة العامــة، ومــا إىل ذلــك 
ــيس احملكمــة        ــدها رئ ــيت يعق ــضاء، ولالجتماعــات ال ــة للمحكمــة، حــسب االقت اخلاصــة والعام

  .وأعضاؤها مع وكالء األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني
ــر اســتحداث    - ٧٧ ــادئ األمــر  ٢٠٠٠ وظيفــة يف اإلدارة يف عــام  ١٢وعلــى إث ، قلــت يف ب

غــري أنــه اعتبــارا لزيــادة حجــم عمــل احملكمــة،  . االســتعانة بــاملترمجني اخلــارجيني إىل حــد كــبري
وتبـذل اإلدارة  . بدأت االحتياجات إىل املساعدة املؤقتـة ألجـل االجتماعـات تـزداد مـن جديـد          

األقـل تكلفـة مـن اسـتقدام املتـرمجني          (ستخدام خدمات الترمجة من البيـت       قصاراها مع ذلك ال   
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الــيت تؤديهــا إدارات اللغــات األخــرى داخــل  (والترمجــة عــن ُبعــد  ) املــستقلني للعمــل يف القلــم 
ــة   ). منظومـــة األمـــم املتحـــدة  ــاملترمجني الفـــوريني اخلـــارجيني يف جلـــسات احملكمـ ويـــستعان بـ

 التكاليف وحتقيق مرونة أكـرب يف حالـة التغـيري يف اجلـدول              ومداوالهتا؛ غري أنه سعيا إىل خفض     
ــني خمتلــ      ــة أكــرب ب ــآزر بفعالي ــة وضــمان الت ــزمين للمحكم ــام اإلدارة، شــرعت اإلدارة  ال ف مه

وقد أصـبح أحـد   . تنفيذ برنامج لتدريب عدد من املترمجني التحريريني على الترمجة الشفوية          يف
مــن اإلنكليزيــة إىل الفرنــسية قــادرا علــى القيــام مبهــام   املتــرمجني التحريــريني العــاملني بالترمجــة  

  .الترمجة الشفوية على املستوى املهين املطلوب
  

  إدارة شؤون اإلعالم    
تتكون إدارة شؤون اإلعالم من ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئـة                 - ٧٨

وتتمثـــل مهامهـــا . اخلـــدمات العامـــة، وتـــؤدي دورا هامـــا يف العالقـــات اخلارجيـــة للمحكمـــة
ــضمن          يف ــيت تت ــائق ال ــع الوث ــداد مجي ــة، وإع ــة باحملكم ــات املتعلق ــات املعلوم ــى طلب ــة عل اإلجاب

وال سـيما التقريـر الـسنوي للمحكمـة املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة،                (معلومات عامة عن احملكمة     
 إعـداد   ، وتـشجيع وسـائط اإلعـالم ومـساعدهتا يف         )واحلولية، والكتيبات املوجهـة إىل اجلمهـور      

وال سيما عن طريق إعداد النـشرات الـصحفية واسـتحداث أدوات     (تقارير عن أعمال احملكمة     
ــسمعية البــصرية    ــدة، وخاصــة األدوات ال ــصال جدي ــدم اإلدارة عروضــا عــن احملكمــة   ). ات وتق

وتتــوىل  ) الدبلوماســيون واحملــامون والطلبــة وغريهــم   (لفئــات متنوعــة مــن اجلمــاهري املهتمــة     
  .مل مهامها االتصال الداخلي أيضاوتش. موقع احملكمة على شبكة اإلنترنتمسؤولية حتديث 

وتتوىل إدارة شؤون اإلعالم أيـضا مـسؤولية تنظـيم اجللـسات العلنيـة للمحكمـة وغـري                    - ٧٩
ذلك من املناسبات الرمسية، وال سيما تنظيم عـدد وفـري مـن الزيـارات، مبـا فيهـا الزيـارات الـيت             

  .تقوم اإلدارة آنذاك مبهام مكتب املراسمو. يقوم هبا ضيوف مرموقون
  

  شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني    
ة يف الوقــت الــراهن مــن وظيفــتني    تــضطلع شــعبة اإلدارة وشــؤون املــوظفني، املؤلفــ      - ٨٠
 وظيفــة مــن فئــة اخلــدمات العامــة، مبــسؤولية القيــام مبهــام شــىت تتعلــق    ١٢الفئــة الفنيــة و  مــن

، مبــا يف ذلــك ختطــيط وتنفيــذ اســتقدام املــوظفني وتعيينــهم   بــاإلدارة وتنظــيم شــؤون املــوظفني 
وحتـرص الـشعبة يف إدارهتـا لـشؤون املـوظفني علـى التقيـد               . وترقيتهم وتدريبهم وإهناء خدمتهم   

بالنظام األساسي ملوظفي قلـم احملكمـة، ومـا تـرى احملكمـة أنـه يـسري مـن النظـامني األساسـي                       
مهام استقدام املـوظفني املـسندة إليهـا، تعـد الـشعبة           ويف إطار   . واإلداري ملوظفي األمم املتحدة   

اإلعالنــات عــن الــشواغر وتــستعرض الطلبــات وترتــب إلجــراء املقــابالت الختيــار املرشــحني    
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وتـدير  . وتعد عقود العمل للمرشحني الناجحني وتتوىل إجراءات املنضمني من املوظفني اجلدد          
وعــة، وتتــوىل إجــراءات املــوظفني ذات  الــشعبة كــذلك اســتحقاقات املــوظفني وامتيــازاهتم املتن  

الصلة، وأعمال االتصال مع مكتب إدارة املوارد البشرية يف األمانة العامة والـصندوق املـشترك      
  .للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

ــة املخــزون،         - ٨١ ــشراء ومراقب ــسؤولية ال ــضا م ــوظفني أي ــوىل شــعبة اإلدارة وشــؤون امل وتت
. علقــة باملبــاين بالتعــاون مــع مؤســسة كــارنيغي املالكــة ملــبىن قــصر الــسالم   وتتــوىل الــشؤون املت

وتتحمل بعض املسؤوليات األمنية، وتشرف أيضا على شعبة املساعدة العامة اليت تقـوم، حتـت               
مسؤولية أحد املنـسقني، بتقـدمي املـساعدة العامـة ألعـضاء احملكمـة ومـوظفي القلـم فيمـا يتعلـق            

  .ستقبالخبدمات السعاة والنقل واال
  

  عبة املاليةش    
تتكون شـعبة املاليـة مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـتني مـن فئـة اخلـدمات                           - ٨٢

ــة   وتتــضمن مهامهــا علــى وجــه اخلــصوص إعــداد   . العامــة، وهــي مــسؤولة عــن الــشؤون املالي
تقــارير مــشروع امليزانيــة وضــمان ســالمة تنفيــذها، وتعهــد الــدفاتر احملاســبية املاليــة، وإعــداد ال   

املاليــة، وإدارة املــدفوعات املــسددة للباعــة وكــشوف املرتبــات، والقيــام بالعمليــات املتعلقــة         
ومـن أمثلـة ذلـك مـا يتعلـق      (بكشوف املرتبـات لفائـدة أعـضاء احملكمـة ومـوظفي قلـم احملكمـة           

وتتوىل شعبة املالية مسؤولية سـداد املعاشـات التقاعديـة          ). بشىت البدالت واسترداد املصروفات   
ألعضاء احملكمة املتقاعدين، وهـي مـسؤولة أيـضا عـن شـؤون اخلزانـة واملـصارف، وعـن إقامـة                    

  .قنوات اتصال منتظمة مع السلطات الضريبية يف البلد املضيف
  

  شعبة املنشورات    
تتكون شعبة املنشورات من ثالث وظائف من الفئة الفنية، وهـي مـسؤولة عـن إعـداد                - ٨٣

ــاعي للمخطوطــات   ــصفيف الطب ــها    الت ــديرات تكلفت ــة ودراســة تق ــصحيح التجــارب املطبعي وت
: لتاليــة الــيت تــصدر عــن احملكمــة وهــيواختيــار دور الطباعــة فيمــا يتعلــق باملنــشورات الرمسيــة ا

املرافعـــات الـــشفوية والوثـــائق؛ املـــذكرات و )ب(تقـــارير األحكـــام والفتـــاوى واألوامـــر؛  )أ(
كمـا تتـوىل    . احلوليـات  )هــ (الببليوغرافيا؛   )د(النصوص والوثائق املتعلقة بتنظيم احملكمة؛       )ج(

. الشعبة املسؤولية عن منشورات أخرى متنوعة وفقا لتعليمات احملكمـة أو رئـيس قلـم احملكمـة                
وعالوة علـى ذلـك، وبـالنظر إىل التعاقـد مـع جهـات خارجيـة لطبـع منـشورات احملكمـة، فـإن                  

ا وتنفيذها، مبا يف ذلك مراقبـة مجيـع         الشعبة مسؤولة عن إعداد العقود مع دور الطباعة وإبرامه        
ونظرا لتزايد عـبء عمـل شـعبة املنـشورات، فـإن احملكمـة قـد طلبـت، لفتـرة الـسنتني                      . الفواتري
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فئة اخلـدمات العامـة، الرتـب       (، إحداث وظيفة مساعد إداري ومساعد حترير        ٢٠١٣-٢٠١١
) ٢٩انظـر الفقـرة      ( أي وظيفة مـساعد    داخل الشعبة اليت ليس فيها يف الوقت الراهن       ) األخرى

  ).للمزيد من املعلومات عن منشورات احملكمة انظر الفصل السابع(
  

  شعبة الوثائق ومكتبة احملكمة    
تتكون شعبة الوثائق مـن وظيفـتني مـن الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة اخلـدمات                         - ٨٤

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

ــصلة وتقــوم بإعــداد ببليوغرافيــات بــشأن القــضايا املعروضــة علــى احملكمــة وببليوغرافيــات     . ال
. وتساعد أيضا املترمجني التحريريني على تلبيـة احتياجـاهتم مـن املراجـع    . أخرى حسب الطلب 

وتتيح الشعبة االطالع على عدد متزايد من قواعد البيانات واملوارد الشبكية بشراكة مع احتـاد               
ــة األمــم املتحــدة جلمــع املعلومــات اإللكترونيــة، وعلــى جمموعــة شــاملة مــن الوثــائق           منظوم

وقد اقتنت الشعبة براجميات متكاملـة إلدارة مـصنفاهتا وعملياهتـا،          . اإللكترونية اليت هتم احملكمة   
وستقوم عما قريب بافتتاح فهرس شبكي ميكن لكافة أعضاء احملكمة وموظفي القلم االطـالع               

  .وتعمل بتعاون وثيق مع مكتبة قصر السالم التابعة ملؤسسة كارنيجي. عليه
ة نــورمربغ العــسكرية الدوليــة وتتــوىل شــعبة الوثــائق أيــضا مــسؤولية حمفوظــات حمكمــ  - ٨٥

ي حاليـا   وجيـر ). األشـرطة وبعـض األشـياء     وانات الغراموفـون و   فيها الوثائق املطبوعة وأسط    مبا(
  .حملفوظات وحتويلها إىل شكل رقميتنفيذ مشروع لصون هذه ا

  
  شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

الفئـة   ت اليت تتكون من موظفني اثنني من      تتوىل شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال      - ٨٦
اســتعمال  ة، املــسؤولية عــن ضــمان الكفــاءة يفاخلــدمات العامــالفنيــة وأربــع مــوظفني مــن فئــة 

ومهمتـها هـي دعـم العمـل القـضائي ألعـضاء            . تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف احملكمـة       
وتـوفر  . احملكمة وشىت أنشطة قلم احملكمة بتوفري موارد تكنولوجيا املعلومـات املالئمـة والفعالـة             

  .ادى املستخدمني وتكفل أمن نظام املعلوماتالشعبة مساعدة مكيفة حسب احتياجات فر
وتتوىل شعبة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت بـصفة خاصـة إدارة وتـشغيل خـوادمي                 - ٨٧

ــم           ــا نظ ــا فيه ــعة، مب ــشبكة الواس ــة وال ــشبكة احمللي ــدات وإدارة ال ــرد املع ــة، وصــيانة وج احملكم
ــات رصــد أمــن نظــم معلوماهتــا وتوا   . االتــصاالت ــشعبة آلي كــب بانتظــام التطــورات  وتنفــذ ال

وأخـــريا، تـــوفر املـــشورة والتـــدريب . التكنولوجيـــة ممـــا ميكنـــها مـــن تعقـــب املخـــاطر الناشـــئة 
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 شـىت إدارات    للمستخدمني يف كل جوانب تكنولوجيـا املعلومـات وتعـزز التواصـل بينـها وبـني               
  .قلم احملكمة وشعبها

  
  شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع    

ات والفهرسة والتوزيع من موظف واحد من الفئة الفنيـة ومخـسة           تتكون شعبة احملفوظ    - ٨٨
ــع املراســالت        ــة اخلــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن فهرســة وتــصنيف مجي مــوظفني مــن فئ
والوثائق الصادرة عن احملكمة أو الواردة إليها، وكذا عن استحضار أي من هـذه الوثـائق عنـد                  

ــت الحــق   ــب يف وق ــذه   . الطل ــة هب ــام املنوط ــشمل امله ــرس     وت ــد فه ــصفة خاصــة تعّه ــشعبة ب  ال
. مستكمل للمراسالت الواردة والصادرة، وجلميع الوثائق احملفوظة الرمسيـة منـها وغـري الرمسيـة              

وتتحمل أيضا مسؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت يتخـذ بعـضها طابعـا سـريا حمـضا،            
رة الـسجالت سـواء     وللـشعبة يف الوقـت الـراهن نظـام حموسـب إلدا           . وتتوىل توزيعها وحفظهـا   

  .ق الداخلية أو الوثائق اخلارجيةبالنسبة للوثائ
ــة إىل        - ٨٩ ــشورات الرمسي ــضا إرســال املن ــع أي ــوىل شــعبة احملفوظــات والفهرســة والتوزي وتت

  .ة وإىل خمتلف املؤسسات واألفرادالدول األعضاء يف األمم املتحد
  

  شعبة جتهيز النصوص واالستنساخ    
لنصوص واالستنـساخ مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الفنيـة وتـسع                 تتكون شعبة جتهيز ا     - ٩٠

وهــي تقــوم جبميــع أعمــال الطباعــة الالزمــة لقلــم احملكمــة  . وظــائف مــن فئــة اخلــدمات العامــة 
  .واستنساخ الوثائق عند االقتضاء

ــة        - ٩١ ــسؤولية طباعـ ــة مـ ــصفة خاصـ ــشعبة بـ ــوىل الـ ــة، تتـ ــالت العاديـ ــافة إىل املراسـ وباإلضـ
وتتــوىل الــشعبة أيــضا مــسؤولية طباعــة الوثــائق  . كمــة وفتاواهــا وأوامرهــاواستنــساخ أحكــام احمل

ترمجات املرافعات اخلطية ومرفقاهتا؛ واحملاضر احلرفية للجلسات وترمجاهتـا؛         : التالية واستنساخها 
ــسودات األحكــام؛ وترمجــات آراء القــضاة        ــديالهتم علــى م ــذكرات القــضاة وتع . وترمجــات م

  .ة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع ومراجعتها وتصفيفهاوعالوة على ذلك تتوىل الشعب
  

  الكتبة القضائيون واملساعد اخلاص للرئيس    
. تـابع إداريـا إلدارة الـشؤون القانونيـة        ) ٣-ف(يساعد رئيَس احملكمة مـساعٌد خـاص          - ٩٢

) ٢-ف(ومنذ موافقـة اجلمعيـة العامـة علـى سـت وظـائف جديـدة ملـوظفني قـانونيني معـاونني             
، أصــبح لكــل عــضو مــن أعــضاء احملكمــة اآلن كاتــب قــضائي  ٢٠١١-٢٠١٠لــسنتني لفتــرة ا
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ــساعده ــم       . ي ــة يف قل ــصفة رمسي ــضا أعــضاء ب ــة عــشر هــم أي ــضائيون األربع ــة الق وهــؤالء الكتب
  .ملحقون بإدارة الشؤون القانونيةاحملكمة، 

وجيــري الكتبــة القــضائيون البحــوث الالزمــة ألعــضاء احملكمــة والقــضاة اخلاصــني،           - ٩٣
ــة التنــسيق    . ويعملــون حتــت مــسؤوليتهم  ــة القــضائيون بوجــه عــام إلشــراف جلن وخيــضع الكتب

  .والتدريب املؤلفة من عدة أعضاء يف احملكمة وموظفي قلم احملكمة األقدم
  

  كتبة القضاة    
يــضطلع الكتبــة اخلمــسة عــشر املخصــصون للقــضاة بأعمــال متنوعــة ومتعــددة اجلوانــب   - ٩٤

 ،عامة، يتوىل الكتبة مسؤولية طباعة املذكرات والتعديالت واآلراءوكقاعدة . حتت سلطة منسق
ويساعدون القضاة يف إدارة دفاتر مواعيد أعمـاهلم  . وكذا مجيع رسائل القضاة والقضاة اخلاصني     

  .ويف إعداد األوراق ذات الصلة باالجتماعات، كما يتولون أمور الزوار واالستفسارات
  

  الطبيب األقدم    
مت التعاقـد معهـا للعمـل علـى      (٢٠٠٩مـايو  / أيـار ١ احملكمـة طبيبـا أقـدم منـذ          عّين قلم   - ٩٥

وجيـري الطبيـب الفحـوص      . ، ويتقاضى أجـره مـن اعتمـاد املـساعدة املؤقتـة           )أساس ربع الوقت  
وخــالل . الطبيــة الطارئــة والدوريــة، باإلضــافة إىل الفحــوص الطبيــة األوليــة للمــوظفني اجلــدد   

 فحـصا طبيــا  ١٦ استـشارة طبيـة، منــها   ١٩٠لوحـدة الطبيــة  الفتـرة قيـد االســتعراض، أجـرت ا   
ويـسدي الطبيـب    ) حلـراس األمـن والـسواقني     (أوليا للموظفني اجلدد وستة فحوص طبية دورية        

األقــدم املــشورة إىل إدارة قلــم احملكمــة بــشأن املــسائل الــصحية ومــسائل الوقايــة، وهندســة         
 تقييمـا هلندسـة     ١٩ت مـا جمموعـه      وأجري علـى التجهيـزا    . جتهيزات املكاتب، وظروف العمل   

وأخـريا، يقـوم الطبيـب األقـدم بتنظـيم احلمـالت اإلعالميـة ومحـالت الفحـص           . ظروف العمـل  
ــة والتلقــيح  ــرة الفاصــلة بــني أيلــول  ويف . والوقاي ــاين ســبتمرب/الفت ــشرين الث ــوفمرب / وت ، ٢٠١٠ن

  . شخصا ضد اإلنفلونزا٦٢تلقيح  مت
  

  جلنة املوظفني  -  ٤  
ــة    - ٩٦ ــشئت جلن ــم احملكمــة يف عــام   أن ــادة  ١٩٧٩مــوظفي قل  مــن النظــام  ٩، وحتكمهــا امل

وخالل الفترة قيد االستعراض، قامت اللجنة، بدعمٍ من رئـيس          . األساسي ملوظفي قلم احملكمة   
ــسالم يف     ــصر ال ــم احملكمــة، بتنظــيم مناســبة يف ق ــسان١٨قل ــل،/ ني ــم   أبري ــوظفي القل مشلــت م

يـوم ملـوظفي    ”مـا نظمـت أول      ك. إلنـشاء احملكمـة   بأكملهم، إلحياء الذكرى السنوية الـستني       
ــم ــران٢٢ يف “القل ــه، بغــرض إشــاعة روح الفريــق يف صــفوف املــوظفني  / حزي وعملــت . يوني
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اللجنة يف إطار شراكة بناءة مع اإلدارة، ساعية إىل تعزيز روح احلوار وفـضيلة اإلصـغاء داخـل            
  . يف الهاي ويف جنيفية أخرىالقلم، وأجرت حوارا مثمرا مع جلان موظفي منظمات دول

  
  املقر  -جيم   

يوجد مقر احملكمة يف الهاي؛ لكن ذلـك ال مينـع احملكمـة مـن عقـد جلـساهتا ومزاولـة                    - ٩٧
ــدما تــرى ذلــك مناســبا      مــن النظــام  ٢٢ مــن املــادة  ١الفقــرة (مهامهــا يف أي مكــان آخــر عن

ــادة   ــة؛ املـ ــي للمحكمـ ــة ٥٥األساسـ ــة احملكمـ ــن الئحـ ــسبق للمح).  مـ ــىت  ومل يـ ــة حـ اآلن كمـ
  .عقدت جلسات خارج الهاي أن
، أُبـرم   ١٩٤٦فرباير  / شباط ٢١ويف  . وتشغل احملكمة مكاتب يف قصر السالم بالهاي        - ٩٨

اتفاق بني األمم املتحدة ومؤسـسة كـارنيجي املـسؤولة عـن إدارة قـصر الـسالم، حيـدد شـروط               
ارنيجي مـسامهة  استخدام احملكمـة هلـذه املبـاين، ويـنص، يف املقابـل، علـى أن تـدفع ملؤسـسة كـ             

وقد زيد يف قيمة تلك املسامهة عمال باتفاقات تكميلية أقرهتا اجلمعيـة العامـة يف عـامي                 . سنوية
وتبلغ املسامهة السنوية املقدمة مـن األمـم املتحـدة          . ، وكذا بتعديالت الحقة   ١٩٥٨ و   ١٩٥١
ــورو١ ٢٣٦ ٣٣٤ إىل مؤســسة كــارنيغي  ٢٠١١يف عــام  ــدم   .  ي وجتــري املفاوضــات علــى ق

اق بني مقر األمم املتحدة ومؤسسة كارنيغي من أجـل إدخـال تعـديل آخـر علـى االتفـاق،               وس
ــن األشـــخاص      ــة، وأمـ ــصة للمحكمـ ــاطق املخصـ ــة املنـ ــاق ونوعيـ ــق بنطـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ وال سـ

  .واملمتلكات ومستوى اخلدمات اليت توفرها مؤسسة كارنيغي
  

  متحف قصر السالم  -دال   
ام متحـف حمكمـة العـدل الدوليـة يف اجلنـاح اجلنـويب       ، دشن األمـني العـ  ١٩٩٩يف عام    - ٩٩

وجيــري يف الوقــت الــراهن وضــع خطــط لتجديــد املتحــف وحتديثــه لتيــسري  . مــن قــصر الــسالم
  .وصول اجلمهور إىل املصنفات التارخيية املعروضة داخله
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  الفصل اخلامس

  العمل القضائي للمحكمة    
  حملة عامة  -ألف   

 قضية من قضايا املنازعـات، وإجـراء        ١٧تعراض، كانت هناك    خالل الفترة قيد االس     - ١٠٠
، كان ال يزال علـى      ٢٠١١يوليه  / متوز ٣١واحد من إجراءات الفتاوى مل يبت فيها بعد؛ ويف          

  . قضية من قضايا املنازعات وإجراء واحد من إجراءات الفتاوى١٤ذلك احلال 
ايا املنازعــات حــسب وخــالل هــذه الفتــرة، عرضــت علــى احملكمــة قــضيتان مــن قــض  - ١٠١

ــة بعــض األنــشطة الــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف   :الترتيــب التــايل كوســتاريكا ( املنطقــة احلدودي
  الـصادر يف القـضية املتعلقـة       ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥وطلب تفـسري حكـم      ؛  )نيكاراغوا ضد

  ).كمبوديا ضد تايلند) (كمبوديا ضد تايلند(مبعبد برياه فيهيار 
لفتـرة، عقـدت احملكمـة جلـسات علنيـة بـشأن القـضايا اخلمـس التاليـة             وخالل نفـس ا     - ١٠٢

تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري             ): الواردة بالترتيب الزمين  (
الـرتاع اإلقليمـي     ، الدفوع االبتدائية املقدمة من االحتاد الروسي؛      )جورجيا ضد االحتاد الروسي   (

عقـدت احملكمـة جلـسات منفـصلة لكنـها متعاقبـة بـشأن              : )ضد كولومبيـا  نيكاراغوا  (والبحري  
 .قبــول عريــضة كوســتاريكا لــإلذن بالتــدخل وبــشأن قبــول عريــضة هنــدوراس لــإلذن بالتــدخل

، )نيكــاراغوا كوســتاريكا ضــد( املنطقــة احلدوديــة بعــض األنــشطة الــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف 
ــتا    ــن كوسـ ــدم مـ ــة مقـ ــدابري حتفظيـ ــارة بتـ ــؤرخ   ريكا؛طلـــب اإلشـ ــاق املؤقـــت املـ ــق االتفـ تطبيـ

طلب تفـسري   ؛  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ضد اليونان      (١٩٩٥سبتمرب  /أيلول ١٣
كمبوديـا ضـد    (  الصادر يف القضية املتعلقـة مبعبـد بريـاه فيهيـار           ١٩٦٢يونيه  / حزيران ١٥حكم  
  .دم من كمبوديا، طلب اإلشارة بتدابري حتفظية مق)كمبوديا ضد تايلند() تايلند
وخالل الفترة قيد االسـتعراض، أصـدرت احملكمـة أربعـة أحكـام، يف القـضايا التاليـة                    - ١٠٣

ــزمين  ( ــب ال ــواردة بالترتي ــالو    ):ال ــو    (أمحــدو صــاديو دي ــة الكونغ ــا ضــد مجهوري ــة غيني مجهوري
يـا  جورج(تطبيق االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري             ؛)الدميقراطية

الــرتاع اإلقليمــي    الــدفوع االبتدائيــة املقدمــة مــن االحتــاد الروســي؛     ،)ضــد االحتــاد الروســي  
الـرتاع اإلقليمـي    ، عريـضة هنـدوراس لـإلذن بالتـدخل؛ و         )نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا     (والبحري  
  .، عريضة كوستاريكا لإلذن بالتدخل)نيكاراغوا ضد كولومبيا(والبحري 
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، مسحت احملكمة لليونان يف التدخل بـصفة متـدخل          ٢٠١١ه  يولي/ متوز ٤وبأمر مؤرخ     - ١٠٤
  .)أملانيا ضد إيطاليا(حبصانات الدول من الوالية القضائية غري طرف يف القضية املتعلقة 

وأصدرت احملكمة أمرا بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة الـذي قدمتـه كمبوديـا                      - ١٠٥
 الـصادر يف القـضية املتعلقـة        ١٩٦٢ونيـه   ي/ حزيـران  ١٥بطلب تفـسري حكـم      يف القضية املتعلقة    
  .)كمبوديا ضد تايلند() كمبوديا ضد تايلند(مبعبد برياه فيهيار 

وأصدرت احملكمة أيضا أوامر حتدد فيها آجال تقدمي املـذكرات اخلطيـة يف القـضيتني           - ١٠٦
ــاليت ــزمين  (ني الت ــب ال ــواردتني بالترتي ــرتاع احلــدودي  ): ال ــا فاســو (ال بعــض و؛ )لنيجــرا/بوركين
  ).كوستاريكا ضد نيكاراغوا(املنطقة احلدودية  نشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يفاأل

الـواردتني  (ني   القـضيتني التـاليت     أوامر تشطب هبا من اجلـدول العـام        وأصدرت كذلك   - ١٠٧
ــزمين  ــب ال ــسا    ): بالترتي ــة يف فرن ــراءات اجلنائي ــسا   (بعــض اإلج ــو ضــد فرن ــة الكونغ ؛ )مجهوري

  .)بلجيكا ضد سويسرا( األحكام يف املسائل املدنية والتجارية واالختصاص وإنفاذ
وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أصـدر رئـيس احملكمـة ثالثـة أوامـر ميـدد هبـا آجـال                         - ١٠٨

 املتعلقــة باالختــصاص وإنفــاذ األحكــام يف املــسائل املدنيــة إيــداع املــذكرات اخلطيــة يف القــضية
إجراءات اإلفتاء الذي أقامها الصندوق الـدويل للتنميـة         ؛ ويف   )بلجيكا ضد سويسرا  (والتجارية  

 الصادر عن احملكمة اإلداريـة ملنظمـة العمـل          ٢٨٦٧باحلكم رقم   الزراعية بشأن املسائل املتعلقة     
؛ ويف القضية املتعلقـة     الدولية بناء على الشكوى املرفوعة ضد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية         

  ).بلجيكا ضد السنغال(حملاكمة أو التسليم باملسائل املتصلة بااللتزام با
  

  قضايا املنازعات املعلقة خالل الفترة قيد االستعراض  -باء   
  )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس ‐ مشروع غابشيكوفو   ‐  ١  

، أشــعرت هنغاريــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة، بتوقيــع اتفــاق  ١٩٩٣يوليــه / متــوز٢يف   - ١٠٩
 احملكمــة بعــض املــسائل النامجــة  يقــضي بــأن ُتعــرض علــى ، ١٩٩٣أبريــل / نيــسان٧خــاص يف 

 املتعلقـة  ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلول١٦خالفات بشأن تنفيذ وإهناء معاهدة بودابست املربمة يف          عن
انظـــر التقريـــر الـــسنوي للفتـــرة (وس  ناغيمـــار-بإنـــشاء وتـــشغيل شـــبكة ســـدود غابـــشيكوفو 

، قــضت احملكمــة ١٩٩٧رب ســبتم/ أيلــول٢٥ويف حكمهــا املــؤرخ ).  ومــا يليــه١٩٩٣-١٩٩٢
ودعـت الـدولتني إىل أن تتفاوضـا حبـسن          . بأن هنغاريا وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماهتما القانونية      

 اليت أعلنت احملكمة أهنا ال تزال نافـذة         ١٩٧٧نية لضمان حتقيق أهداف معاهدة بودابست لعام        
ــة الفعليــة الــيت نــشأت منــذ    ، ١٩٩٨ســبتمرب /أيلــول ٣ويف . ١٩٨٩املفعــول، وأن تراعيــا احلال

ورأت سـلوفاكيا   . أودعت سلوفاكيا لدى قلـم احملكمـة طلـب إصـدار حكـم إضـايف يف القـضية                 
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تنفيـذ احلكـم      ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريـا يف       إصدار حكم إضايف من هذا القبيل أمر       أن
وأودعـت هنغاريـا يف غـضون       . ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ احملكمة يف القضية يف      الذي أصدرته 

 بيانــا خطيـا تــبني فيــه  ١٩٩٨ديـسمرب  / كــانون األول٧جـل الــذي حـدده رئــيس احملكمـة يف    األ
بعــد املفاوضــات  واســتأنف الطرفــان فيمــا. حكــم إضــايفموقفهــا مــن طلــب ســلوفاكيا إصــدار 

  .وما زالت القضية معلقة. بينهما وظال يبلغان احملكمة بانتظام عن التقدم احملرز فيها
  

  )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحدو صاديو ديالو   -  ٢  
، أودعـت مجهوريـة غينيـا لـدى القلـم عريـضة             ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٨يف    - ١١٠

بانتـهاكات خطـرية    ’’تقيم هبا دعوى ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية خبـصوص نـزاع يتعلـق              
 الـسيد أمحـدو صـاديو ديـالو        ، هـو  “ارتكبت يف حق مواطن غـيين     ” ُيزعم أهنا    “للقانون الدويل 

وأودعـت غينيـا مـذكرهتا يف غـضون         ).  وما يليـه   ١٩٩٩-١٩٩٨انظر التقرير السنوي للفترة     (
، أثـارت مجهوريـة الكونغـو       ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣ويف  . األجل الذي مددته احملكمة   

شأن مقبوليـة   الدميقراطية، يف غضون األجل املمدد إليـداع مـذكرهتا املـضادة، دفوعـا ابتـدائيا بـ                
، أصدرت احملكمة حكمها معلنة قبول عريضة غينيـا فيمـا           ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤ويف  . العريضة

يتعلــق حبمايــة حقــوق الــسيد ديــالو بــصفته فــردا وحقوقــه املباشــرة بــصفته شــريكا يف شــركتني  
فيمـا  أفريكوم زائري أفريكونتينريز زائري، لكن طلبها غري مقبول فيما يتعلق حبمايـة الـسيد ديـالو                 

وبـأمر  .  زائـري  -زائـري وأفريكـونتينرز      - يتصل باالنتهاكات املزعومة حلقوق شـركيت أفريكـوم       
ــؤرخ  ــران٢٧م ــه / حزي ــاريخ   ٢٠٠٧يوني ــة ت ــارس / آذار٢٧، حــددت احملكم  أجــال ٢٠٠٨م

وقد أودعت املذكرة املـضادة يف غـضون        . إليداع مجهورية الكونغو الدميقراطية ملذكرة مضادة     
، أذنـت احملكمـة لغينيـا بتقـدمي مـذكرة جوابيـة       ٢٠٠٨مـايو  / أيار٥أمر مؤرخ وب. األجل احملدد 

ــة   ــة بتقـــدمي مـــذكرة تعقيبيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــارخيي . وجلمهوريـ  تـــشرين ١٩وحـــددت تـ
 أجلــني إليــداع هــاتني املــذكرتني اخلطيــتني  ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٥ و ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

  .ينغضون األجلني احملدداللتني أودعتا يف 
ويف ختـام   . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٩ إىل   ١٩وُعقدت جلسات علنية يف الفترة من         - ١١١

  .املرافعات الشفوية، قدم الطرفان مذكراهتما النهائية إىل احملكمة
  :وطلبت غينيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي  - ١١٢

ية قيامهــــا باعتقــــاالت تعــــسفأن مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، ب  )أ(    
مها علــى طــرده؛ وبعــدم احترامهــا مواطنــها الــسيد أمحــدو صــاديو ديــالو وإقــدا حــق يف
 بـشأن العالقـات     ١٩٦٣ذلك احلني حقه يف االستفادة من أحكام اتفاقية فيينا لعـام             يف
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ــة وا    ــة املهينـ ــكال املعاملـ ــه ألشـ ــضها لـ ــصلية؛ وبتعريـ ــا  القنـ ــة؛ وحبرماهنـ ــة بالكرامـ حلاطـ
 والرقابـة واإلدارة فيمـا يتعلـق بالـشركات الـيت أسـسها       ممارسة حقوقه يف امللكيـة    من له

يكا وحيـــدا فيهـــا؛ ومبنعهـــا إيـــاه  يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة والـــيت كـــان شـــر 
السعي بصفته تلك إىل استرجاع العديد من الديون املستحقة للشركات املـذكورة              من

ن؛ ومبـصادرهتا   من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة نفـسها ومـن شـركاء متعاقـدين آخـري              
الفعلية ألمالك السيد ديالو، فإن مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة تكـون بـذلك ارتكبـت                

  ؛ا مسؤوليتها إزاء مجهورية غينياأفعاال غري مشروعة دوليا تترتب عليه
وأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ملزمةٌ بالتايل باجلرب الكامل للضرر           )ب(    

  تكبدته مجهورية غينيا يف شخص مواطنها؛ الذي تكبده السيد ديالو أو 
وأن يكون هذا اجلرب يف شكل تعويض يغطي جممـل األضـرار النامجـة                )ج(    

عن األفعال غري املشروعة دوليا اليت ارتكبتها مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا فيهـا                 
  .الكسب، وأن يتضمن أيضا الفوائدضياع 
  :كذلك من احملكمةوطلبت غينيا 

ــأ     ــى      أن ت ــشأن عل ــغ التعــويض املــستحق هلــا يف هــذا ال ــيم ملبل ذن هلــا بتقــدمي تقي
مجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة يف مرحلــة الحقــة مـن إجــراءات الــدعوى يف حالــة عــدم   

  .ون فترة ستة أشهر بعد صدور احلكممتكّن الطرفني من االتفاق على هذا املبلغ يف غض
، وبنـاء علـى     ]اليت ساقتها [يف ضوء احلجج    ” هناأما مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإ      - ١١٣

 بـشأن الـدفوع االبتدائيـة والـذي أعلنـت           ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤احلكم الصادر عن احملكمة يف      
مبوجبه احملكمة عدم مقبولية عريضة غينيا فيما يتعلق منها حبماية السيد ديـالو إزاء االنتـهاكات                

إىل احملكمـة،   ] طلبـت  [...،   زائـري  –ونتينرز   زائـري وأفريكـ    -املزعومة حلقوق شركيت أفريكوم     
ــي    ــا يل ــن م ــرر وتعل ــرام، أن تق ــة - ١: بكــل احت ــة مل ترتكــب   أن مجهوري ــو الدميقراطي الكونغ

أفعال غري مشروعة دوليا يف حق غينيا فيما يتصل باحلقوق الشخصية للـسيد ديـالو بـصفته                  أي
ــة؛  ــة مل ترت - ٢الفردي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا   كــب أي أن مجهوري ــال غــري مــشروعة دولي  أفع

- بـصفته شـريكا يف شـركيت أفريكـوم           حق غينيا فيمـا يتـصل حبقـوق الـسيد ديـالو املباشـرة              يف
ــونتينرز    ــري وأفريكــ ــري؛ -زائــ ــإن  - ٣ زائــ ــايل فــ ــاس    وبالتــ ــا ال أســ ــة غينيــ ــب مجهوريــ طلــ
  .“الناحيتني الوقائعية والقانونية، وال حيق عنه أي جرب من له

ــشرين ا١٠ويف   - ١١٤ ــاين تـ ــوفمرب /لثـ ــوهر    ٢٠١٠نـ ــا يف جـ ــة حكمهـ ــدرت احملكمـ ، أصـ
  :الدعوى، وتنص فقرة املنطوق منه على ما يلي
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  وهلذه األسباب،  
  ،فإن احملكمة  
  بأغلبية مثانية أصوات مقابل ستة أصوات،  )١(  
ــالو واحتجــازه يف       تقــضي   ــسيد دي ــى ال ــشأن القــبض عل ــا ب ــة غيني ــأن طلــب مجهوري  ب
   غري مقبول؛١٩٨٩-١٩٨٨
  :وناملؤيد

 أمـور،  -الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقـضاة أبراهـام، وكيـث وسـيبولفيدا             
  وسكوتنكوف، وغرينوود؛ القاضي اخلاص مامبويا؛

  :املعارضون
  ؛القضاة اخلصاونة، وسيما، وبنونة، وكانسادو ترينداد، ويوسف؛ القاضي اخلاص ماحيو  
  باإلمجاع،  )٢(  
الــسيد ديــالو مــن إقلــيم الكونغــو ف الــيت طــرد فيهــا  بأنــه، فيمــا يتعلــق بــالظروتقــضي  

ــاين ٣١ يف ــاير / كــانون الث ــة ا ١٩٩٦ين ــادة  ، انتــهكت مجهوري ــة امل   مــن١٣لكونغــو الدميقراطي
فريقـي   مـن امليثـاق األ    ١٣ من املـادة     ٤رة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفق      

  حلقوق اإلنسان والشعوب؛
  باإلمجاع،  )٣(  
بأنه، فيما يتعلق بالظروف اليت قبض فيها على السيد ديـالو واحتجـز يف الفتـرة       تقضي  
ــرتني     ١٩٩٦-١٩٩٥ ــة الفق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــهكت مجهوري ــة طــرده، انت  مــن ٢ و ١ بغي
فريقـي  مـن امليثـاق األ     ٦ من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واملـادة                 ٩ املادة

  حلقوق اإلنسان والشعوب؛
  بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )٤(  
 بأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، بعدم إبالغها السيد ديـالو، دون تـأخري، عنـد               تقضي  

 مـن اتفاقيـة     ٣٦مـن املـادة     ) ب(١، حبقوقـه مبوجـب الفقـرة        ١٩٩٦-١٩٩٥احتجازه يف الفتـرة     
  ؛ى عاتقها مبوجب تلك الفقرة الفرعيةفيينا للعالقات القنصلية، انتهكت االلتزامات الواقعة عل
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  :املؤيدون
الرئيس أووادا؛ نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة اخلصاونة، وسـيما، وأبراهـام، وكيـث،               

ــيبولفيدا ــسادو ترينـــداد، ويوســـف      - وسـ ــة، وســـكوتنيكوف، وكانـ ، أمـــور، وبنونـ
  وغرينوود؛ القاضي اخلاص ماحيو؛

  :املعارضون
  القاضي اخلاص مامبويا؛  
  بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل صوتني،  )٥(  
 كل استنتاجات مجهورية غينيا األخرى املتعلقة بالظروف اليت قبض فيهـا علـى             ترفض  

   بغية طرده؛١٩٩٦-١٩٩٥سيد ديالو واحتجز يف الفترة ال
  :املؤيدون
ــام،        ــيما، وأبراهـ ــصاونة، وسـ ــضاة اخلـ ــا؛ والقـ ــرئيس تومكـ ــب الـ ــرئيس أووادا؛ نائـ   الـ

أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينـوود؛ القاضـي         - اوكيث، وسيبولفيد 
  ؛اخلاص مامبويا

  :املعارضون
  القاضي كانسادو ترينداد؛ القاضي اخلاص ماحيو؛  
  بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة،  )٦(  
ــالو املباشــرة     تقــضي   ــسيد دي ــة مل تنتــهك حقــوق ال ــة الكونغــو الدميقراطي ــأن مجهوري  ب

   زائري؛- زائري وأفريكونتينرز - فريكومبصفته شريكا يف شركيت أ
  :املؤيدون
ـــ      ــضاة سـ ــا؛ والقــ ــرئيس تومكــ ــرئيس أووادا؛ نائــــب الــ ــث،  الــ ــام، وكيــ يما، وأبراهــ

   أمور، وسكوتنيكوف، وغرينوود؛ القاضي اخلاص مامبويا؛- وسيبولفيدا
  : املعارضون
  و؛القضاة اخلصاونة، وبنونة، وكانسادو ترينداد، ويوسف؛ القاضي اخلاص ماحي  
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  باإلمجاع،  )٧(  
 بأن على مجهورية الكونغو الدميقراطية التزام بأن تقدم جربا مالئمـا، يف شـكل               تقضي  

لتزامــات الدوليــة املــشار إليهــا تعــويض، إىل مجهوريــة غينيــا عــن النتــائج الــضارة النتــهاكات اال
  أعاله؛) ٣(و ) ٢(الفقرتني الفرعيتني  يف

  باإلمجاع،   )٨(  
ة يف مسألة اجلرب الواجـب جلمهوريـة غينيـا، يف حالـة عـدم اتفـاق                  أن تبت احملكم   تقرر  

ة الطرفني بشأن هذه املسألة يف غضون ستة أشـهر مـن تـاريخ هـذا احلكـم، وحتـتفظ هلـذه الغايـ                      
  .باإلجراءات الالحقة يف القضية

وذيــل القــضاة اخلــصاونة وســيما وبنونــة وكانــسادو ترينــداد ويوســف حكــم احملكمــة     
ل القاضيان اخلصاونة ويوسف حكم احملكمة برأي خمالف مشترك؛ وذيـل           بإعالن مشترك؛ وذي  

القاضيان كيث وغرينوود حكم احملكمة بإعالن مـشترك؛ وذيـل القاضـي بنونـة حكـم احملكمـة                 
برأي خمالف؛ وذيل القاضي كانـسادو ترينـداد احملكمـة بـرأي مـستقل؛ وذيـل القاضـي اخلـاص                    

  .ضي اخلاص مامبويا حكم احملكمة برأي مستقلماحيو حكم احملكمة برأي خمالف؛ وذيل القا
  

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو   ‐  ٣  
ــران٢٣ يف  - ١١٥ ــه / حزي ــة عريــضة تقــيم   ١٩٩٩يوني ــة الكونغــو الدميقراطي ، أودعــت مجهوري

تهاك سافر مليثاق األمـم     أعمال عدوان مسلح ارتكبت يف ان     ”مبوجبها دعوى ضد أوغندا، بسبب      
، ١٩٩٩-١٩٩٨انظــر التقريــر الــسنوي للفتــرة    (“ املتحــدة وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة    

  .٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٩ إىل ١١ة بشأن جوهر الدعوى من وعقدت جلسات علني). يليه وما
 كـانون  ١٩واستنتجت احملكمة، على وجه اخلصوص، يف احلكـم الـذي أصـدرته يف               - ١١٦
، أن الطـرفني يقـع علـى        )٢٠٠٥/٢٠٠٦انظر التقرير الـسنوي للفتـرة        (٢٠٠٥ديسمرب  /لاألو

عاتق كل منهما التزام إزاء اآلخر جبـرب الـضرر احلاصـل؛ وقـضت بـأن تبـت احملكمـة يف مـسألة                       
ــة عــدم اتفــاق الطــرفني   ــة بــاإلجراءات الالحقــة يف هــذه   . اجلــرب، يف حال واحتفظــت هلــذه الغاي

ان احملكمة ببعض املعلومات املتعلقة باملفاوضات اليت جيرياهنا مـن أجـل            وقد أبلغ الطرف  . القضية
يف اجلزء املتعلق بـاملنطوق     ) ١٤(و  ) ٦(تسوية مسألة اجلرب، على النحو املشار إليه يف النقطتني          

  . من تعليل احلكم٣٤٤ و ٢٦١ و ٢٦٠من احلكم والفقرات 
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  )كرواتيا ضد صربيا(ملعاقبة عليها واتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية   -  ٤  

، أقامت مجهورية كرواتيا دعوى لـدى احملكمـة ضـد صـربيا            ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢يف    - ١١٧
بـشأن نـزاع يتعلـق بانتـهاكات مزعومـة      ) املعروفة آنذاك باسم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة     (

تكبـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي       ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا ار         ١٩٤٨التفاقية  
  .١٩٩٥ و ١٩٩١
، بسيطرهتا املباشرة علـى     ]صربيا[’’وادعت كرواتيا يف عريضتها، يف مجلة أمور، أن           - ١١٨

ــراد خمابراهتــا وخمتلــف مفارزهــا شــبه العــسكرية علــى أراضــي       … نــشاط قواهتــا املــسلحة وأف
“ الـتطهري العرقـي  ”، مسؤولة عن    ‘‘اكرواتيا يف منطقة كنني وسلوفينيا الشرقية والغربية ودملاتي       

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

  .‘‘غري مشروعة، وإىل تدمري للممتلكات على نطاق واسع
انتـــهكت ’’وبنـــاء عليـــه، طلبـــت كرواتيـــا إىل احملكمـــة أن تقـــرر وتعلـــن أن صـــربيا    - ١١٩

  ملزمــة بــأن تــدفع ”إزاء كرواتيــا مبوجــب اتفاقيــة اإلبــادة اجلماعيــة وأهنــا  ‘‘ التزاماهتــا القانونيــة
كرواتيا حبكم حقها وبوصفها الوطن األم ملواطنيها، تعويضات عن األضرار اليت حلقـت             ... لـ  

بالقـدر الـذي سـتحدده      ... تلكات، فضال عما حلق باقتصاد كرواتيا وبيئتـها         باألشخاص واملم 
  ). وما يليه١٩٩٩-١٩٩٨انظر التقرير السنوي للفترة  (‘‘ احملكمة
وإلقامــة الختــصاص احملكمــة، اســتندت كرواتيــا إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع     - ١٢٠

  .واتيا وصربيا طرفان فيهااإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت قالت إن كر
مــارس / آذار١٤، حــددت احملكمــة تــاريخ ١٩٩٩ســبتمرب / أيلــول١٤وبــأمر مــؤرخ   - ١٢١

 أجـال إليـداع صـربيا    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ١٤ أجال إليداع كرواتيا ملذكرهتا وتاريخ       ٢٠٠٠
ــأم  . ملــذكرهتا املــضادة ــدد هــذان األجــالن مــرتني، ب  ٢٠٠٠مــارس / آذار١٠رين مــؤرخني وُم

هتا يف غـــضون األجـــل املمـــدد وقـــد أودعـــت كرواتيـــا مـــذكر. ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران ٢٧ و
  .األخري باألمر
، ويف غــضون األجــل احملــدد إليــداع املــذكرة املــضادة  ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١١ويف   - ١٢٢

، قدمت صربيا بعض الـدفوع االبتدائيـة        ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٧لصربيا واملمدد باألمر املؤرخ     
 من الئحة احملكمة، ُعلقت إجـراءات النظـر         ٧٩وعمال باملادة   . باالختصاص واملقبولية اليت تتعلق   

وأودعــت كرواتيــا بيانــا خطيــا مبالحظاهتــا واســتنتاجاهتا بــشأن الــدفوع        . يف جــوهر الــدعوى 
  .، يف غضون األجل الذي حددته احملكمة٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥االبتدائية لصربيا يف 
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ــة  بــشأن الــدفوع االبتدائيــة ا وعقــدت جلــسات علنيــة    - ١٢٣ ملتعلقــة باالختــصاص واملقبولي
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة  (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إىل ٢٦ من

ــاين ١٨ويف   - ١٢٤ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدفوع     ٢٠٠٨ن ــشأن ال ــا ب ــة حكمه ، أصــدرت احملكم
حكمها  صت احملكمة يف  وخل).  وما يليه  ٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة     (االبتدائية  

املذكور إىل مجلة أمور منها أهنـا، رهنـا ببياهنـا املتعلـق بالـدفع االبتـدائي الثـاين املقـدم مـن املـدعى              
عليه، خمتصة بالنظر يف الطلب املقدم من مجهورية كرواتيا مبوجب املادة التاسعة من اتفاقيـة منـع                 

ظـروف هـذه    بتـدائي الثـاين لـيس لـه، يف    دفع االوأضـافت احملكمـة أن الـ     . جرمية اإلبادة اجلماعيـة   
  .مث رفضت الدفَع االبتدائي الثالث الذي قدمته صربيا. القضية، طابع ابتدائي حصري

/  آذار٢٢، حدد رئـيس احملكمـة تـاريخ      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠وبأمر مؤرخ     - ١٢٥
ــداع صــربيا ملــذكرهتا املــضادة  ٢٠١٠مــارس  ــاٍت وأودعــت املــذكرة املتــضمِ .  أجــال إلي نة طلب

، أصــدرت احملكمــة ٢٠١٠فربايــر / شــباط٤وبــأمر مــؤرخ . مــضادة يف غــضون األجــل احملــدد 
توجيهاهتا بشأن تقدمي مجهورية كرواتيا ملذكرة جوابية وتقدمي مجهورية صـربيا ملـذكرة تعقيبيـة            

ديــسمرب / كــانون األول٢٠وحــددت احملكمــة تــارخيي  . بــشأن الطلبــات املقدمــة مــن الطــرفني 
وقـد أودعـت   .  أجلني إليداع تلك املذكرات اخلطية     ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤ و   ٢٠١٠

  .كرواتيا مذكرهتا اجلوابية يف األجل احملدد
  

  )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري   ‐  ٥  
يــضة إلقامــة دعــوى   ، أودعــت نيكــاراغوا عر ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٦يف   - ١٢٦
بـني  “ جمموعـة مـن املـسائل القانونيـة املترابطـة العالقـة           ”لق بـرتاع حـول      كولومبيا فيما يتع   ضد

  .غرب البحر الكارييب“ بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية”الدولتني 
  :والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تقرر وتعلن  - ١٢٧

ــسيا، وســان    ... أوال،      ــى جــزر بروفيدين ــسيادة عل ــدريس أن لنيكــاراغوا ال أن
وسانتا كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر املنخفـضة التابعـة هلـا، وأهنـا تـشمل كـذلك اجلـزر              

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

ــاطق اجلــرف القــاري    كــذلك أن تقــرر مــسار خــط احلــدود ا   ــد بــني من ــة الوحي لبحري
واملنطقة االقتصادية اخلالـصة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   
ملبادئ اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت تقـر القواعـد العامـة للقـانون الـدويل بأهنـا              

  . حبرية وحيدتسري على تعيني خط حدود
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حتتفظ حبق املطالبة بتعويض عن عناصر اإلثـراء        ”ك إىل أهنا    وأشارت نيكاراغوا كذل    - ١٢٨
بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنـسيا، وكـذلك علـى اجلـزر                

وذكـرت  . ‘‘، يف غياب حـق ملكيـة شـرعي   ٨٢املنخفضة واملساحات البحرية إىل خط الطول  
ــضا     ــتفظ أيـ ــا حتـ ــاراغوا أهنـ ــالت  ’’نيكـ ــة بـ ــق املطالبـ ــفن    عوحبـ ــشطة سـ ــدخل يف أنـ ــن التـ يض عـ

انظــر التقريــر الــسنوي للفتــرة (“ النيكاراغويــة اجلنــسية أو احلاصــلة علــى تــرخيص منــها الــصيد
  ). وما يليه٢٠٠٢-٢٠٠١
وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملادة احلادية والـثالثني مـن ميثـاق               - ١٢٩

 طـرفني فيـه، وكـذلك بـإعالين الـدولتني اللـذين       بوغوتا اليت تعد كل من نيكـاراغوا وكولومبيـا    
  .مها بالوالية اإلجبارية للمحكمةاعترفتا مبقتضا

أبريـل  / نيـسان  ٢٨، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٢٦وبأمر مـؤرخ      - ١٣٠
 أجــال إليــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠٠٣

  .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملدد. ملضادةكولومبيا ملذكرهتا ا
ــيلي و    - ١٣١ ــا وشـ ــدوراس وجامايكـ ــات هنـ ــت حكومـ ــال    وطلبـ ــوادور وفرتويـ ــريو وإكـ بـ

وكوستاريكا نسخا من املـذكرات والوثـائق املرفقـة، وذلـك مبقتـضى             )  البوليفارية - مجهورية(
كـم، اسـتجابت احملكمـة لتلـك        وعمـال بـنفس احل    .  مـن الئحـة احملكمـة      ٥٣ من املـادة     ١الفقرة  

  .الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفني
ا االبتدائيـة بـشأن اختـصاص    ته، أودعت كولومبيا دفوعـا ٢٠٠٣يوليه / متوز ٢١ويف    - ١٣٢

  . من الئحة احملكمة٧٩ من املادة ١احملكمة، يف غضون األجل احملدد مبوجب الفقرة 
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ إىل ٤البتدائية من وعقدت جلسات علنية بشأن الدفوع ا  - ١٣٣
 حيــث قــضت ،، أصــدرت احملكمــة حكمهــا٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٣ويف   - ١٣٤

مبقبولية عريضة نيكاراغوا من حيث عالقتـها بالـسيادة علـى املعـامل البحريـة الـيت يتنـازع عليهـا            
مـا يتعلـق بتعـيني احلـدود        الطرفان خبالف جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينـا، وفي         

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير السنوي للفترة انظر ال(البحرية بني الطرفني 
ــأمر مــؤرخ    - ١٣٥ ــر /شــباط١١وب ــاريخ   ٢٠٠٨فرباي ــيس احملكمــة ت ــشرين ١١، حــدد رئ  ت
وقـد أودعـت املـذكرة املـضادة        .  أجال إليداع كولومبيا ملـذكرهتا املـضادة       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .يف األجل احملدد
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، أوعــزت احملكمــة إىل نيكــاراغوا  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٨وبــأمر مــؤرخ   - ١٣٦
سـبتمرب  / أيلـول  ١٨بتقدمي مذكرة جوابية ولكولومبيا بتقدمي مـذكرة تعقيبيـة، وحـددت تـاريخ              

ــاريخ   ٢٠٠٩ ــة وت ــران١٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا اخلطي ــه / حزي  أجــال ٢٠١٠يوني
  .اخلطية، وقد أودعت هذه املذكرات يف اآلجال احملددة هلاإليداع كولومبيا ملذكرهتا 

ــباط٢٥ويف   - ١٣٧ ــر / ش ــتا ٢٠١٠فرباي ــدمت كوس ــدخل    ، ق ــا بالت ــإلذن هل ــضة ل ريكا عري
اغوا كـال مـن نيكـار   ”وذكرت كوستاريكا يف عريضتها، يف مجلة أمور أخرى، أن  . القضية يف

ــا ــا، يف مطالباهتمـ ــد الطـــرف ا وكولومبيـ ــدود ضـ ــة باحلـ ــة   املتعلقـ ــة حبريـ ــر، يطالـــب مبنطقـ آلخـ
وأشارت إىل أهنا تلتمس التـدخل يف الـدعوى بـصفتها دولـة متدخلـة               . “لكوستاريكا حٌق فيها  

وأُبلغت نيكاراغوا وكولومبيـا هبـذا الطلـب علـى الفـور، وحـددت احملكمـة تـاريخ                  . غري طرف 
الحظـات  وقـد أودعـت امل    .  أجـال إليـداع الـدولتني ملالحظاهتمـا اخلطيـة          ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٦

  .جل احملدداخلطية يف األ
راس أيــضا عريــضة لــإلذن بالتــدخل  ، أودعــت هنــدو٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٠ويف   - ١٣٨
وادعت يف العريضة أن نيكاراغوا يف نزاعها مع كولومبيا تطالب بأقـاليم حبريـة تقـع      . القضية يف

س يف طلبـها أهنـا   وذكرت هندورا. يف منطقة من البحر الكارييب هلندوراس فيها حقوق ومصاحل   
وأُبلغــت نيكــاراغوا وكولومبيــا . تــسعى يف املقــام األول إىل التــدخل يف الــدعوى بــصفتها طرفــا

 أجــال ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢وحــدد رئــيس احملكمــة تــاريخ . علــى الفــور بعريــضة هنــدوراس
  .الحظات اخلطية يف األجل احملددوقد أودعت امل. إليداع الدولتني مالحظاهتما اخلطية

 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول     ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥ إىل ١١وعقدت من     - ١٣٩
  .عريضة كوستاريكا لإلذن بالتدخل

  .ويف ختام اجللسات، قدم وكالء كوستاريكا والطرفني االستنتاجات التالية إىل احملكمة  - ١٤٠
  :بالنسبة لكوستاريكا  
ــيل          ــددا وس ــد جم ــتاريكا، أود أن أوك ــة كوس ــيت  باســم مجهوري ــصاف ال ة االنت

 ٨٥إننـا نلـتمس تطبيـق أحكـام املـادة      . تلتمسها حكوميت من احملكمة يف هـذا التـدخل   
  :من الئحة احملكمة، أي

تزود الدولة املتدخلة بنسخ من وثائق املرافعـة واملـستندات املرفقـة            ’: ١الفقرة     
   خطي يف غضون أجل حتدده احملكمة؛هبا، وحيق هلا تقدمي بيان

ية مالحظاهتـا حـول   للدولة املتدخلة أن تقدم أثناء املرافعـة الـشفو        ’:٣والفقرة     
  .‘موضوع التدخل
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  :بالنسبة لنيكاراغوا  
ــادة      ــا للم ــيت      ٦٠وفق ــدخل ال ــضة اإلذن بالت ــرا لعري ــة ونظ ــن الئحــة احملكم  م

قدمتها مجهورية كوستاريكا وللمرافعات الشفوية، تـستنتج مجهوريـة نيكـاراغوا بكـل             
 ط الــيت يــنص الــيت قدمتــها مجهوريــة كوســتاريكا ال تتقيــد بالــشرواحتــرام أن العريــضة

) أ (٢ن  والفقرتـان الفرعيتـا    ٦٢عليها النظام األساسي للمحكمة والئحتها، أي املادة        
  . تباعا٨١من املادة ) ب(و 

  :بالنسبة لكولومبيا  
ــا خــال       ــصرح هب ــارات امل ــود حكــوميت    يف ضــوء االعتب ــذه اإلجــراءات، ت ل ه

الــيت قدمتــها إىل احملكمــة، ‘‘ املالحظــات اخلطيــة’’ مــا صــرحت بــه يف تعيــد تأكيــد أن
 مــن ٦٢والـيت تفيـد بـأن كوسـتاريكا، يف نظـر كولومبيـا، قـد اسـتوفت شـروط املـادة           

النظام األساسي وبالتـايل فـإن كولومبيـا ال تعتـرض علـى طلـب كوسـتاريكا اإلذن هلـا                    
  .ه القضية بصفتها متدخال غري طرفبالتدخل يف هذ

ــار٥ويف   - ١٤١ ــايو / أي ــضة اإلذن     ٢٠١١م ــول عري ــشأن قب ــا ب ــة حكمه ، أصــدرت احملكم
  :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي. بالتدخل اليت قدمتها كوستاريكا

  وهلذه األسباب،  
  فإن احملكمة،  
  بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة،  
ــها مجهوريــ   تقــضي   ة كوســتاريكا  بــأن عريــضة اإلذن بالتــدخل يف الــدعوى الــيت قدمت

  .األساسي للمحكمة ال ميكن قبوهلا من النظام ٦٢مبوجب املادة 
  :املؤيدون
 - الــرئيس أووادا؛ ونائــب الــرئيس تومكــا؛ والقــضاة كورومــا، وكيــث، وســيبولفيدا    

  أمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وشوي؛ والقاضي اخلاص كوت؛
  :املعارضون
ــسادو       ــام، وكان ــيما، وأبراه ــضاة اخلــصاونة، وس ــداد، ويوســف، ودونوهيــو؛   الق  ترين

  والقاضي اخلاص غايا؛
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وذيل القاضيان اخلصاونة وأبراهام حكم احملكمة برأيني خمالفني؛ وذيل القاضـي كيـث               
حكم احملكمة بإعالن؛ وذيل القاضيان كانسادو ترينداد ويوسف حكـم احملكمـة بـرأي خمـالف                

ي اخلـاص غايـا     وذيـل القاضـ   مشترك؛ وذيلت القاضـية دونوهيـو حكـم احملكمـة بـرأي خمـالف؛               
  .حكم احملكمة بإعالن

 جلـسات علنيـة بـشأن قبـول     ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨وعقدت من     - ١٤٢
  .عريضة هندوراس لإلذن هلا بالتدخل

  .ويف ختام اجللسات، قدم وكالء هندوراس والطرفني االستنتاجات التالية إىل احملكمة  - ١٤٣
  :بالنسبة هلندوراس  

  ا للعريضة واملرافعات الشفوية، نظر  
  :تلتمس من احملكمة اإلذن هلندوراس  
مبــصاحلها ذات الطــابع القــانوين بالتــدخل بــصفتها طرفــا فيمــا يتعلــق    )١(  

الـيت قـد تتـأثر بقـرار        )  مـن العريـضة    ١٧الفقـرة   (املنطقة املعنيـة مـن البحـر الكـارييب           يف
  احملكمة؛ أو

ــد    )٢(   ــصفتها متـ ــدخل بـ ــا، بالتـ ــواحتياطيـ ــق  خال غـ ــا يتعلـ ــرف فيمـ ري طـ
  .املصاحل بتلك

  :بالنسبة لنيكاراغوا  
ــادة     ــا للم ــيت      ٦٠وفق ــدخل ال ــضة اإلذن بالت ــرا لعري ــة ونظ ــن الئحــة احملكم  م

ــة نيكــاراغوا بكــل      ــشفوية، تــستنتج مجهوري ــدوراس وملرافعاهتــا ال ــة هن ــها مجهوري قدمت
أ حجيـة األمـر     احترام أن العريـضة الـيت قدمتـها مجهوريـة هنـدوراس إخـالل جلـي مببـد                 

وعـالوة علـى ذلـك،    . ٢٠٠٧أكتـوبر  / تشرين األول٨املقضي به يف حكمكم املؤرخ   
ــشروط املنــصوص عليهــا يف النظــام األساســي للمحكمــة       ــد بال ــدوراس مل تتقي ــإن هن ف

ــادة   ــها، أي امل ــان  ٦٢والئحت ــان الفرعيت ــادة  ) ب( و) أ (٢ والفقرت ــن امل ــا، ٨١م  تباع
وتطلـب إىل احملكمـة     ) ٢(رض علـى مـنح هـذا اإلذن،         تعتـ ) ١(وبالتايل فإن نيكـاراغوا     
  .ذن بالتدخل اليت قدمتها هندوراسأن ترفض عريضة اإل

  :لنسبة لكولومبيابا  
ــا خــال      ــصرح هب ــارات امل ــود حكــوميت    يف ضــوء االعتب ــذه اإلجــراءات، ت ل ه

الــيت قدمتــها إىل احملكمــة، ‘‘ املالحظــات اخلطيــة’’تعيــد تأكيــد مــا صــرحت بــه يف   أن
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 من النظـام  ٦٢يد بأن هندوراس، يف نظر كولومبيا، قد استوفت شروط املادة          واليت تف 
األساسي وبالتايل فإن كولومبيـا ال تعتـرض علـى طلـب هنـدوراس اإلذن هلـا بالتـدخل                   

وفيما يتعلق بطلب هنـدوراس اإلذن هلـا        . ‘‘يف هذه القضية بصفتها متدخال غري طرف      
كذلك أن هـذه مـسألة يعـود أمـر البـت            بالتدخل بصفتها طرفا، تؤكد كولومبيا جمددا       

  . من النظام األساسي٦٢قا للمادة فيها للمحكمة وف
ــار٥ويف   - ١٤٤ ــايو / أي ــضة اإلذن     ٢٠١١م ــول عري ــشأن قب ــا ب ــة حكمه ، أصــدرت احملكم

  :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي. بالتدخل اليت قدمتها هندوراس
  وهلذه األسباب،  
  فإن احملكمة،  
   ثالثة عشر صوتا مقابل صوتني،بأغلبية  
 بأن عريضة اإلذن بالتدخل يف الدعوى، سواء بـصفة طـرف أو بـصفة متـدخل                 تقضي  

ــادة        ــدوراس مبوجــب امل ــة هن ــها مجهوري ــيت أودعت ــرف، وال ــري ط ــام  ٦٢غ ــن النظ األساســي  م
  .للمحكمة ال ميكن قبوهلا

  :املؤيدون
 واخلــصاونة، وســيما،   الــرئيس أووادا؛ ونائــب الــرئيس تومكــا؛ والقــضاة كورومــا،       

ــيبولفيدا  ــث، وسـ ــوي؛     - وكيـ ــداد، ويوســـف وشـ ــسادو ترينـ ــة، وكانـ ــور، وبنونـ أمـ
  والقاضيان اخلاصان كوت وغايا؛

  :املعارضون
  .القاضيان أبراهام ودونوهيو  
وذيل القاضي اخلصاونة حكم احملكمة بإعالن؛ وذيـل القاضـي أبراهـام حكـم احملكمـة                  

احملكمـة بـإعالن؛ وذيـل القاضـيان كانـسادو ترينـداد            برأي خمالف؛ وذيل القاضي كيث حكـم        
  . دونوهيو حكم احملكمة برأي خمالفويوسف حكم احملكمة بإعالن مشترك؛ وذيلت القاضية

  
  )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا   ‐  ٦  

امــت هبــا ، أودعــت مجهوريــة الكونغــو عريــضة أق ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٩يف   - ١٤٥
دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تدابري التحقيق واملالحقة القضائية اليت اختذهتا السلطات القضائية             
الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبـرائم مرتكبـة ضـد اإلنـسانية وبالتعـذيب تقـدمت هبـا مجعيـات                  
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خـرين مبـن    عدة ضد رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، ووزيـر الداخليـة، بيـار أوبـا، وأفـراد آ                 
كما ذكرت العريضة أنه، فيمـا      . فيهم اللواء روبر دابريا، املفتش العام للقوات املسلحة الكونغولية        

يتصل بتلك اإلجراءات، أصدر قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو أمـرا بـالتحقيق مـع رئـيس                  
  ).يليه  وما٢٠٠٣-٢٠٠٢رير السنوي للفترة انظر التق(الكونغو بصفته شاهدا 

 تلقاهـا قلـم احملكمـة يف اليـوم ذاتـه،            ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٥وبرسالة مؤرخة     - ١٤٦
تـسحب  ’’ من الئحة احملكمة، فأبلغ احملكمة بـأن حكومتـه           ٨٩استند وكيل الكونغو إىل املادة      

أن تــصدر أمــرا تــسجل بــه وقــف  ’’وطلــب إىل احملكمــة ‘‘ عريــضتها الــيت أقامــت هبــا الــدعوى
وأُبلغـت فـورا بنـسخة مـن الرسـالة          . ‘‘عليمـات بـشطب القـضية مـن اجلـدول         الدعوى وتوجه ت  

ــأن األجــل امل     ــه ب ــيت أُخــربت يف الوقــت ذات ــسا ال ــة فرن ــرة  حكوم ــه يف الفق  مــن ٢نــصوص علي
 من الئحة احملكمة، والذي جيوز لفرنسا يف غضونه أن تصرح مبا إذا كانـت تعـارض                 ٨٩ املادة

 تــشرين ٨وبرســالة مؤرخــة . ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢وقــف الــدعوى، قــد حــدد يف 
 تلقاها قلم احملكمة يف اليوم ذاته، أبلغ وكيل فرنسا احملكمة بـأن احلكومـة    ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٦ويف  . ‘‘ليس هلا اعتـراض علـى وقـف مجهوريـة الكونغـو للـدعوى             ’’
  .ت وقف الكونغو للدعوى، أمرت احملكمة بشطب القضية من اجلدول، بعد أن سجل٢٠١٠

  
  )بريو ضد شيلي(الرتاع البحري   ‐  ٧  

ــاير / كـــانون الثـــاين١٦يف   - ١٤٧ عـــت بـــريو عريـــضة أقامـــت هبـــا دعـــوى  ، أود٢٠٠٨ينـ
تعيني احلدود بني املناطق البحرية للدولتني يف احملـيط اهلـادئ،           ’’شيلي بشأن نزاع يتعلق بـ       ضد

 وانتهاء بنقطـة يف احلـدود الربيـة املعينـة عمـال      ...طة يف الساحل تدعى كونكورديا      بدءا من نق  
مبنطقـة حبريـة تقـع      ’’، وباالعتراف أيضا لـصاحل بـريو        )٣(“١٩٢٩يونيه  / حزيران ٣... مبعاهدة  

 ميل حبري من سـاحل بـريو، وتعـود بالتـايل إىل بـريو، لكـن شـيلي تعتربهـا                     ٢٠٠داخل مسافة   
  ). وما يليه٢٠٠٨-٢٠٠٧رة انظر التقرير السنوي للفت(‘‘ جزءا من أعايل البحار

لـدولتني وفقـا    أن تقرر احملكمة مسار احلدود بني املناطق البحرية بـني ا          ’’وتطلب بريو   - ١٤٨
 وأن تقرر وتعلن أن لبريو حقوقا سيادية خالصة يف املنطقة البحريـة الواقعـة               ...للقانون الدويل   
ية اخلالـصة لـشيلي     طقـة االقتـصاد    ميـل حبـري مـن سـاحلها لكـن خـارج املن             ٢٠٠داخل حدود   

  .‘‘جرفها القاري أو

__________ 
  / حزيــران٣عــة يف ليمــا يف ي وبــريو لتــسوية الــرتاع املتعلقــة بتاكنــا وأريكــا، واملوقّاملعاهــدة املربمــة بــني شــيل   )٣(  

 .١٩٢٩يونيه 
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ــة والــثالثني مــن ميثــاق       - ١٤٩ وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتظهرت بــريو باملــادة احلادي
  .، اليت تعد كل من الدولتني طرفني فيه دون حتفظ١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠بوغوتا املؤرخ 

ــؤرخ    - ١٥٠ ــأمر م ــارس / آذار٣١وب ــاريخ   ٢٠٠٨م ــة ت ــارس /ر آذا٢٠، حــددت احملكم م
 أجال إليـداع شـيلي ملـذكرهتا    ٢٠١٠مارس/ آذار٩ أجال إليداع بريو ملذكرهتا وتاريخ  ٢٠٠٩
  .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. املضادة
وطلبت كولومبيا وإكوادور وبوليفيا نسخا من املذكرات والوثائق املرفقة املـدىل هبـا               - ١٥١

ووفقـا لـنفس    .  مـن الئحـة احملكمـة      ٥٣ من املـادة     ١فقرة  يف القضية، واستندت يف طلبها إىل ال      
  .املادة، استجابت احملكمة لتلك الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء الطرفني

، أذنت احملكمـة لـبريو بتقـدمي مـذكرة جوابيـة            ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧وبأمر مؤرخ     - ١٥٢
ــة    ــذكرة تعقيبيـ ــشيلي بتقـــدمي مـ ــددت تـــارخيي  . ولـ ــشرين الثـــاين ١٩وحـ  ٢٠١٠مرب نـــوف/ تـ

ــوز ١١ و ــه /مت ــذكرتني   ٢٠١١يولي ــاتني امل ــداع ه ــة    .  أجــال إلي ــذكرة اجلوابي ــد أودعــت امل وق
  .واملذكرة التعقيبية يف األجل احملدد

  
  )إكوادور ضد كولومبيا(الرش اجلوي مببيدات األعشاب   ‐  ٨  

ــارس / آذار٣١يف   - ١٥٣ ــد    ٢٠٠٨مـ ــوى ضـ ــا دعـ ــيم هبـ ــضة تقـ ــوادور عريـ ، أودعـــت إكـ
مببيـدات أعـشاب   ] قامـت بـه كولومبيـا   [رش جـوي  ’’ نزاع يتعلق مبا ادعي أنه  كولومبيا بشأن 

  .‘‘سامة يف مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك احلدود وعربها
الرش قد تسبب فعال يف أضـرار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل             ’’وادعت إكوادور أن      - ١٥٤

 احلـدود، ويـشكل خطـرا جـسيما          مـن  واحليوانات وللبيئـة الطبيعيـة علـى اجلانـب اإلكـوادوري          
جهــودا ’’وادعــت أيــضا أهنــا بــذلت . ‘‘شــأنه أن يلحــق أضــرارا أخــرى مــع مــرور الوقــت مــن

تلك املفاوضات مل تكلـل     ’’لكن  ‘‘ متكررة ومتواصلة للتفاوض من أجل إهناء عمليات التبخري       
  ). وما يليه٢٠٠٨-٢٠٠٧انظر التقرير السنوي للفترة ( .‘‘بالنجاح
  :ليه التمست إكوادور من احملكمةعوبناء   - ١٥٥

  :أن تقرر وتعلن
أن كولومبيا قد أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل بالتـسبب                 )أ(    

ادور أو الــسماح بــذلك ممــا تــسبب  يف ترســب مبيــدات أعــشاب ســامة يف إقلــيم إكــو 
  أضرار للصحة البشرية واملمتلكات والبيئة؛ يف
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ــا أن تعــوض إكــ   )ب(     وادور عــن أي خــسارة أو ضــرر  وأن علــى كولومبي
ناجم عن أعماهلا غري املشروعة دوليا، أي اسـتخدام مبيـدات األعـشاب، مبـا يف ذلـك                   

  :الرش هبا جوا، وخباصة
وفاة أي شخص أو أشـخاص أو اإلضـرار بـصحتهم بـسبب               ‘١’      

  استخدام مبيدات األعشاب تلك؛
خاص وأي خــسارة أو ضــرر يلحــق ممتلكــات أولئــك األشــ     ‘٢’      

  ائل عيشهم أو حقوق اإلنسان الواجبة هلم؛وس أو
  والضرر البيئي أو استنفاد املوارد الطبيعية؛  ‘٣’    
قيـــيم املخـــاطر الـــيت قـــد هتـــدد  وتكـــاليف الرصـــد بغـــرض حتديـــد وت  ‘٤’    

العامة وحقـوق اإلنـسان والبيئـة مـستقبال نتيجـة السـتخدام كولومبيـا                الصحة
  ؛ملبيدات األعشاب

  ر؛ضرر آخوأي خسارة أو   ‘٥’    
  :وأن على كولومبيا  )ج(  
  ادة إكوادور وسالمتها اإلقليمية؛أن حتترم سي  ‘١’    
وأن تتخذ فـورا كـل اإلجـراءات الـضرورية ملنـع القيـام، يف أي جـزء                 ‘٢’    

ــدات     ســامة لألعــشاب بطريقــة مــن شــأهنا     مــن إقليمهــا، باســتخدام أي مبي
  جتعل تلك املبيدات تترسب يف إقليم إكوادور؛ أن

عــشاب تلــك، بوســائل الــرش اجلــوي،   اســتخدام مبيــدات األوحتظــر  ‘٣’    
  . من حدودها مع إكوادور أو قرهباإكوادور أو يف أي جزء يف

وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت إكوادور باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق                 - ١٥٦
اسـتندت  و. ، الـيت تعـد كـل مـن الـدولتني طـرفني فيـه              ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠بوغوتا املؤرخ   

 مـــن اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة االجتـــار غـــري املـــشروع  ٢٢إكـــوادور أيـــضا إىل املـــادة 
  .١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

لتـصدير وتعـاطي املخـدرات غـري       ’’وأكدت إكوادور جمددا يف عريـضتها معارضـتها           - ١٥٧
تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’لكنها شددت على أن املسائل اليت تعرضها على احملكمة     ‘‘ املشروعة

ــا الراميــة إىل القــضاء علــى الزراعــة غــري املــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي
  .‘‘ النامجة عن تلك العمليات يف إكوادور واآلثار املضرة-واخلشخاش 
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ــؤرخ    - ١٥٨ ــأمر م ــار٣٠وب ــايو / أي ــاريخ  ٢٠٠٨م ــسان٢٩، حــددت احملكمــة ت ــل / ني أبري
ــاريخ    ٢٠٠٩ ــذكرهتا وتـ ــوادور ملـ ــداع إكـ ــال إليـ ــارس/ آذار٢٩ أجـ ــداع  ٢٠١٠مـ ــال إليـ  أجـ

  .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. كولومبيا ملذكرهتا املضادة
، أصـدرت احملكمـة توجيهاهتـا بـشأن تقـدمي       ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٥بأمر مؤرخ   و  - ١٥٩

/  كـانون الثـاين  ٣١وحددت تارخيي . إكوادور مذكرة جوابية وتقدمي كولومبيا مذكرة تعقيبية 
.  أجلــني إليــداع املــذكرتني الــسالفيت الــذكر٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١ و ٢٠١١ينــاير 

  .وابية يف األجل احملددوقد أودعت إكوادور مذكرهتا اجل
  

ــا (شـــكال التمييـــز العنـــصري  تطبيـــق االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أ   ‐  ٩   جورجيـ
  )االحتاد الروسي  ضد
 دعــوى لــدى احملكمــة ضــد االحتــاد  ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٢أقامــت جورجيــا يف   - ١٦٠

 الدوليـة للقـضاء     لالتفاقية[أعماله يف إقليم جورجيا وما حوله اليت متثل خرقا          ”الروسي بسبب   
أيـضا  ] جورجيـا [تلتمس  ”ويف عريضتها   . “]١٩٦٥على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام       

ــة   ــرام احلقــوق الفردي ــة احت ــة مبقتــضى االتفا “ كفال ــة الواجب ــع األشــخاص املوجــودين  ”قي جلمي
  .“يم جورجيا ومحايتها احتراما تاماإقل يف

ــا أن االحتــاد الروســي،    - ١٦١ الل أجهزتــه احلكوميــة، ووكالئــه  مــن خــ”وادعــت جورجي
احلكوميني، وغريهم من األشخاص والكيانات الـذين ميارسـون سـلطة حكوميـة، ومـن خـالل                  
القوات االنفصالية ألوسيتيا اجلنوبية وأخبازيـا، وغريهـم مـن الـوكالء الـذين يعملـون بنـاء علـى                    

ات خطـرية   تعليمات االحتاد الروسي وحتت توجيهـه وسـيطرته، مـسؤول عـن ارتكـاب انتـهاك               
ــه األساســية مبوجــب   ــة[اللتزامات ــواد  ]االتفاقي ــا يف ذلــك امل ــها٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢، مب . “ من

خــالل ] االتفاقيــة[قــد انتــهك التزاماتــه مبوجــب ”واســتنادا إىل جورجيــا فــإن االحتــاد الروســي 
م ، يف الفتـرة املمتـدة مـن عـا    “ثالث مراحل منفصلة من تدخالتـه يف أوسـيتيا اجلنوبيـة وأخبازيـا       

  . ٢٠٠٨أغسطس / إىل آب١٩٩٠
ــا إىل احملكمــة أن تــأمر    - ١٦٢ االحتــاد الروســي باختــاذ مجيــع اإلجــراءات   ”وطلبــت جورجي

  .“الالزمة لالمتثال اللتزاماته مبوجب االتفاقية
 مــن االتفاقيــة الدوليــة ٢٢وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتندت جورجيــا إىل املــادة   - ١٦٣

كمـا احتفظـت حبقهـا يف االسـتظهار، كأسـاس           . مييـز العنـصري   للقضاء على مجيـع أشـكال الت      
إضــايف إلقامــة االختــصاص، باملــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة  

  . عليها، وجورجيا واالحتاد الروسي طرفان فيها
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وشــفعت جورجيــا عريــضتها بطلــب لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة هبــدف احلفــاظ علــى      - ١٦٤
يف محاية مواطنيها من األعمال التمييزيـة العنيفـة الـيت متارسـها        ”ها مبوجب االتفاقية الدولية     حق

“ القوات املسلحة الروسية، اليت تعمل باالتفاق مـع امليليـشيات االنفـصالية واملرتزقـة األجانـب               
  .) وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة (

ــة يف الفتــ     - ١٦٥ ــسات علني ــدت جل ــن وعق ــشرين األول١٠ إىل ٨رة م ــوبر / ت  ٢٠٠٨أكت
  . لالستماع إىل املالحظات الشفوية للطرفني بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية

، أصـدرت احملكمـة أمـرا أشـارت فيـه بتـدابري             ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ١٥ويف    - ١٦٦
  ). وما يليها٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة (حتفظية للطرفني 

، حـــــدد الـــــرئيس تـــــاريخ ٢٠٠٨ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢وبـــــأمر صـــــادر يف   - ١٦٧
 أجـال إليـداع   ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢ أجال إليداع مذكرة جورجيـا و   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢

  .وقد أُودعت مذكرة جورجيا يف غضون األجل املقرر هلا. املذكرة املضادة لالحتاد الروسي
 مــن ١، ويف غــضون األجــل املقــرر يف الفقــرة ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١ويف   - ١٦٨
.  من الئحة احملكمة، قدم االحتاد الروسي دفوعـه االبتدائيـة فيمـا يتعلـق باالختـصاص                ٧٩املادة  

 ٧٩ من املـادة     ٥وجرى بناء على ذلك تعليق اإلجراءات املتعلقة جبوهر الدعوى عمال بالفقرة            
  .من الالئحة

ــؤرخ    - ١٦٩ ــأمر مــ ــانون األول١١وبــ ــد/ كــ ــاريخ  ٢٠٠٩سمرب يــ ــة تــ ــددت احملكمــ ، حــ
 أجــال لتقــدمي جورجيــا بيانــا خطيــا يتــضمن مالحظاهتــا واســتنتاجاهتا   ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ١

وقـد أودع بيـان   . د الروسي فيمـا يتعلـق باالختـصاص      بشأن الدفوع االبتدائية املقدمة من االحتا     
  .جورجيا اخلطي يف غضون األجل احملدد له

ســبتمرب / أيلــول١٧ إىل ١٣ بــشأن الــدفوع االبتدائيــة مــن  وعقــدت جلــسات علنيــة   - ١٧٠
  :ويف ختام اجللسات، قدم وكالء الطرفني االستنتاجات التالية إىل احملكمة. ٢٠١٠

  :بالنسبة لالحتاد الروسي  
لألسباب املدىل هبا يف الـدفوع االبتدائيـة اخلطيـة وخـالل املرافعـات الـشفوية،                    

ــة     ــي إىل احملكمـ ــاد الروسـ ــب االحتـ ــيطلـ ــالنظر    أن تقـ ــصاصها بـ ــدم اختـ ــن عـ رر وتعلـ
ورجيـا  الطلبات اليت قدمتها جورجيا ضد االحتاد الروسي، واملشار إليها بعريـضة ج           يف

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٢املؤرخة 
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  :بالنسبة جلورجيا  
لألسباب املدىل هبا يف البيان اخلطي جلورجيا بشأن الدفوع االبتدائيـة وخـالل                 

  :رجيا إىل احملكمة بكل احتراماملرافعات الشفوية، تطلب جو
  أن ترفض الدفوع االبتدائية اليت قدمها االحتاد الروسي؛  )١(    
ــه       )٢(     ــيت قدمتـ ــات الـ ــالنظر يف الطلبـ ــة بـ ــصاص احملكمـ ــم باختـ ا أن حتكـ

  .جورجيا ومبقبولية تلك الطلبات
، أصــدرت احملكمــة حكمهــا بــشأن الــدفوع االبتدائيــة   ٢٠١١أبريــل / نيــسان١ويف   - ١٧١
  :وتنص فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي.  قدمها االحتاد الروسياليت

  وهلذه األسباب،    
  فإن احملكمة،    
  بأغلبية اثين عشر صوتا مقابل أربعة أصوات،  )أ(  )١(    
   الدفع االبتدائي األول الذي قدمه االحتاد الروسي؛ترفض   
  :املؤيدون
أمـور،   - هـام، وكيـث، وسـيبولفيدا     الرئيس أووادا؛ والقضاة اخلصاونة، وسيما، وأبرا       

  وبنونة، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص غايا؛
  :املعارضون

  نائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وسكوتنيكوف، وشوي؛
  بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة،  )ب(    
  ي؛ الدفع االبتدائي الثاين الذي قدمه االحتاد الروستؤيد   
  :املؤيدون
أمـور،   - نائب الرئيس تومكا؛ والقـضاة كورومـا، واخلـصاونة، وكيـث، وسـيبولفيدا               

  وتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛وبنونة، وسك
  :املعارضون

، ودونوهيـو؛ والقاضـي   يما، وأبراهـام، وكانـسادو ترينـداد     الرئيس أووادا؛ والقـضاة سـ     
  اخلاص غايا؛
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   ستة، بأغلبية عشرة أصوات مقابل  )٢(    
ــيس هلــا اختــصاص النظــر يف  تقــضي    ــه ل ــا    بأن ــها جورجي  العريــضة الــيت أودعت

  .٢٠٠٨أغسطس / آب١٢ يف
  :املؤيدون

أمـور،   - نائب الرئيس تومكـا؛ والقـضاة كورومـا، واخلـصاونة، وكيـث، وسـيبولفيدا             
  وبنونة، وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود، وشوي؛ 

  :املعارضون
،، ودونوهيـو؛ والقاضـي      وأبراهام، وكانـسادو ترينـداد     الرئيس أووادا؛ والقضاة سيما،   

  .اخلاص غايا
وذكرت احملكمة يف حكمها، بأنه كانت قـد أشـارت بتـدابري حتفظيـة مبوجـب األمـر            - ١٧٢

، فــصرحت بــأن هــذا األمــر يتوقــف ســريانه مبجــرد ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٥املــؤرخ 
ضــافت بــأن علــى الطــرفني واجــب الوفــاء غــري أهنــا أ. صــدور احلكــم بــشأن الــدفوع االبتدائيــة

بالتزاماهتما مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واليت ذُكـر هبـا      
  .الطرفان يف األمر املذكور

  
ــبتمرب / أيلــــول١٣تطبيــــق االتفــــاق املؤقــــت املــــؤرخ    -  ١٠   مجهوريــــة مقــــدونيا  (١٩٩٥ســ

  )اليوغوسالفية السابقة ضد اليونان
، أقامت مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف    - ١٧٣

] اليونـان [انتـهاك صـارخ اللتزامـات       ”لدى احملكمة دعوى ضد اليونـان بـسبب مـا وصـفته بأنـه               
  .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٣رفان يف من االتفاق املؤقت الذي وقعه الط“ ١١مبوجب املادة 

محايــة ”ريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة يف عريــضتها إىل احملكمــة  وطلبــت مجهو  - ١٧٤
حقوقها مبوجب االتفاق املؤقت، وكفالة السماح هلا مبمارسـة حقوقهـا بـصفتها دولـة مـستقلة                 
تتصرف وفقا ألحكام القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك حقهـا التمـاس عـضوية املنظمـات الدوليـة                      

  . “ذات الصلة
بـأن  ”ة مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة إىل احملكمـة أن تـأمر اليونـان               وطلبت مجهوري   - ١٧٥

 مـــن ١اماهتـــا مبوجـــب الفقـــرة تتخـــذ علـــى الفـــور مجيـــع اإلجـــراءات الالزمـــة لالمتثـــال اللتز 
بأن تتوقف وتكـف عـن االعتـراض بـأي شـكل مـن األشـكال، سـواء بـصورة                    ”و  “ ١١ املادة

ــد     ــضمام الطــرف امل ــى ان ــسي   مباشــرة أو غــري مباشــرة، عل ــة حلــف مشــال األطل عي إىل منظم
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األخــرى الــيت ‘ املنظمــات واملؤســسات الدوليــة واملتعــددة األطــراف واإلقليميــة  ’أي مــن  أو/و
  .) وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة  ... (“عضوا فيها] اليونان[تكون 
 مـن  ٢١ادة  مـن املـ  ٢وإلقامة اختـصاص احملكمـة، اسـتظهر الطـرف املـدعي بـالفقرة              - ١٧٦

جيـوز ألي مـن الطـرفني     ” اليت تنص على أنه      ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٣االتفاق املؤقت املؤرخ    
عرض أي خالف أو نزاع ينشأ بينهما بشأن تفسري أو تنفيذ هذا االتفاق املؤقت علـى حمكمـة                  

  . “ منه٥ من املادة ١العدل الدولية، فيما عدا اخلالفات املشار إليها يف الفقرة 
ــأمر صــــادر يف   - ١٧٧ ــاين٢٠وبــ ــانون الثــ ــ/ كــ ــاريخ  ٢٠٠٩اير ينــ ــة تــ ، حــــددت احملكمــ
ــوز ٢٠ ــه /متـ ــة مقـــ  ٢٠٠٩يوليـ ــذكرة مجهوريـ ــداع مـ ــسابقة  أجـــال إليـ ــالفية الـ دونيا اليوغوسـ
وقــد أودعــت  .  أجــال إليــداع املــذكرة املــضادة لليونــان    ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين  ٢٠ و

  .املذكرتان يف األجلني احملددين
، أشـــارت حكومـــة مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ٢٠١٠مـــارس / آذار١٠ويف   - ١٧٨

الــسابقة إىل أهنــا ترغــب يف أن جتيــب علــى املــذكرة املــضادة لليونــان، مبــا فيهــا الــدفوع املتعلقــة 
باالختصاص واملقبولية الواردة فيها، وذلـك مبـذكرة جوابيـة، وأن حيـدد هلـا هلـذا الغـرض أجـل                   

ومل تعتــرض حكومــة اليونــان علــى . اع املــذكرة املــضادةأربعــة أشــهر ونــصف مــن تــاريخ إيــد 
ن حيـدد هلـا     االستجابة هلذا الطلب، شريطة أن تتاح هلا بدورها فرصة تقـدمي مـذكرة تعقيبيـة وأ               

  .هلذا الغرض أجل مماثل
ــؤرخ    - ١٧٩ ــأمر مــ ــارس / آذار١٢وبــ ــدونيا   ٢٠١٠مــ ــة مقــ ــة جلمهوريــ ، أذنــــت احملكمــ

وحـددت تـارخيي    . جوابية ولليونان بتقدمي مذكرة تعقيبيـة     اليوغوسالفية السابقة بتقدمي مذكرة     
ــران٩ ــه / حزيـ ــشرين األول٢٧ و ٢٠١٠يونيـ ــوبر / تـ ــذكرتني   ٢٠١٠أكتـ ــدمي املـ ــني لتقـ  أجلـ

ــذكر  ــسالفيت ال ــدونيا اليوغوســال   . ال ــة مق ــد أودعــت مجهوري ــة   وق ــذكرهتا اجلوابي ــسابقة م فية ال
  .األجل احملدد هلا يف

ويف ختـام  . ٢٠١١مـارس  /آذار ٣٠ إىل ٢١تـرة مـن   وُعقدت جلـسات علنيـة يف الف       - ١٨٠
ــا واحلجــج           ــدىل هب ــة امل ــى األدل ــاء عل ــة بن ــتنتاجاهتما اخلتامي ــان اس ــدم الطرف ــسات، ق ــك اجلل تل

  .املعروضة يف املرافعات اخلطية والشفوية
  :فجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تطلب إىل احملكمة  - ١٨١

ى عليـه بـشأن اختـصاص احملكمـة ومقبوليـة      أن ترفض دفوعات الطـرف املـدع        ‘١’  
  طلبات املدعي؛
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وأن تقرر وتعلن أن الطرف املدعى عليه قد انتهك، عن طريق أجهزتـه احلكوميـة                 ‘٢’  
  ؛  من االتفاق املؤقت١١ من املادة ١ووكالئه، التزاماته مبوجب الفقرة 

 للتقيـد   وأن تأمر الطـرف املـدعى عليـه بـأن يتخـذ كافـة اإلجـراءات الـضرورية                   ‘٣’  
 مــن االتفــاق املؤقــت، وأن يتوقــف ١١مــن املــادة  ١بالتزاماتــه مبوجــب الفقــرة 

ويكف عن االعتراض بأي شكل من األشكال، سـواء بـصورة مباشـرة أو غـري               
أو /مباشرة، على انضمام الطـرف املـدعي إىل منظمـة حلـف مشـال األطلـسي و                

ــن  ــراف وا   ’أي مـ ــددة األطـ ــة واملتعـ ــسات الدوليـ ــات واملؤسـ ــةاملنظمـ ‘ إلقليميـ
األخرى اليت يكون الطرف املـدعى عليـه عـضوا فيهـا، يف الظـروف الـيت يـشار                   
فيها إىل الطرف املدعي يف تلك املنظمة أو املؤسسة بالتـسمية املنـصوص عليهـا               

  .)١٩٩٣ (٨١٧ من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ٢يف الفقرة 
  :علنإىل احملكمة أن تقرر وت] اليونان[وتطلب   - ١٨٢

أن القضية اليت عرضها الطرف املـدعي علـى احملكمـة ال تـدخل يف اختـصاص                   ‘١’  
  احملكمة وأن طلبات الطرف املدعي غري مقبولة؛

ــات، أن طلبــات       ‘٢’   ــول الطلب ــة الــيت تقــضي احملكمــة باختــصاصها وبقب ويف احلال
  . تقوم على أساسالطرف املدعي ال

ــداوالهتا     - ١٨٣ ــد شــرعت احملكمــة يف م ــصو. وق ــة ســيعلن    ست ــسة علني در حكمهــا يف جل
  .تاريخ عقدها يف مرحلة الحقة عن
  

  )أملانيا ضد إيطاليا؛ اليونان طرف متدخل(حصانات الدولة من الوالية القضائية   ‐  ١١  
، رفعت أملانيا دعوى ضد إيطاليا، مدعية فيهـا         ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف    - ١٨٤
 انتـهكت وال تـزال تنتـهك التزاماهتـا جتـاه أملانيـا             ...ضائية  من خالل ممارستها القـ    إيطاليا  ”بأن  

  .“مبوجب القانون الدويل
اهليئات القضائية اإليطاليـة قامـت مـرارا يف الـسنوات           ”وتذكر أملانيا يف عريضتها أن        - ١٨٥

وقـد بلـغ    . األخرية بتجاهل حـصانة أملانيـا، باعتبارهـا دولـة ذات سـيادة، مـن الواليـة القـضائية                  
مـارس  / آذار ١١طور يف األوضاع مرحلة حرجة باحلكم الصادر عن حمكمة الـنقض يف             هذا الت 
أن إليطاليا الوالية القـضائية للنظـر    ] احملكمة[، حيث أعلنت    )Ferrini( يف قضية فرييين     ٢٠٠٤

أقامها شخص كان قد مت ترحيله خالل احلـرب العامليـة الثانيـة إىل أملانيـا للعمـل                  ... يف دعوى   
وبعد صدور هـذا احلكـم، ُرفـع العديـد مـن الـدعاوى              . رة يف صناعة األسلحة   على سبيل السخ  
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األخرى لدى احملاكم اإليطالية ضـد أملانيـا مـن جانـب أشـخاص حلـق هبـم الـضرر أيـضا نتيجـة                        
  . “للرتاع املسلح

فـــاذ فيمـــا يتعلـــق بأصـــول أملانيـــة وتـــشري املدعيـــة إىل أنـــه مت بالفعـــل اختـــاذ تـــدابري إن  - ١٨٦
بـشأن فـيال فيغـوين، الـيت     “ رهـن عقـاري قـضائي   ”فقد أدرج يف الـسجل العقـاري    : إيطاليا يف

وتشري أملانيا أيضا، باإلضافة إىل الـدعاوى الـيت   .  اإليطايل للتبادل الثقايف-تأوي املركز األملاين   
هبــا مواطنــون يونــانيون كــي ينفــذ      حمــاوالت قــام   ”رفعهــا مواطنــون إيطــاليون ضــدها، إىل    

 عــن حمكمــة يونانيــة بــشأن جمــزرة ارتكبتــها وحــدات عــسكرية أملانيــة  إيطاليــا حكــم صــادر يف
  .“١٩٤٤خالل انسحاهبا يف عام 

  :وختتم أملانيا عريضتها بطلبها إىل احملكمة أن تقرر وتعلن بأن إيطاليا  - ١٨٧
ــة علــى أســاس       ‘١’   ــا االحتادي ــة أملاني ــة ضــد مجهوري بــسماحها برفــع دعــاوى مدني

لقانون اإلنـساين الـدويل أثنـاء احلـرب العامليـة الثانيـة             انتهاكات الرايخ األملاين ل   
ــول   ــن أيل ــرة م ــبتمرب /يف الفت ــار١٩٤٣س ــايو / إىل أي ــهكت  ١٩٤٥م ــد انت ، ق

التزاماهتا مبوجب القانون الدويل من حيث أهنـا مل حتتـرم احلـصانة مـن الواليـة                  
   القضائية اليت تتمتع هبا مجهورية أملانيا االحتادية مبوجب القانون الدويل؛

، وهــي فــيال متلكهــا احلكومــة  ‘فــيال فيغــوين’باختاذهــا إجــراءات جربيــة ضــد    ‘٢’  
األملانيــة وتــستخدمها ألغـــراض حكوميــة غــري جتاريـــة، قــد انتــهكت أيـــضا       

  احلصانة اليت تتمتع هبا أملانيا من الوالية القضائية؛ 
لـة  بإعالهنا أن األحكام الصادرة عن حماكم يونانية، علـى أسـاس حـوادث مماث               ‘٣’  

، قابلة للتنفيذ يف إيطاليا، قـد انتـهكت       )١(لتلك احملددة أعاله يف الطلب رقم       
  جمددا احلصانة اليت تتمتع هبا أملانيا من الوالية القضائية؛

  :علن ما يليوبناء عليه، تطلب مجهورية أملانيا االحتادية إىل احملكمة أن تقرر وت    
  ولية؛ أن اجلمهورية اإليطالية تتحمل مسؤولية د  ‘٤’  
أن على اجلمهورية اإليطالية أن تتخذ، بالوسـائل الـيت ختتارهـا، مجيـع التـدابري                  ‘٥’  

ــضائية        ــا وســلطاهتا الق ــصادرة عــن حماكمه ــرارات ال ــع الق ــل مجي ــة جبع الكفيل
  األخرى، واليت تنتهك احلصانة السيادية ألملانيا، غري قابلة للتنفيذ؛

يع التدابري الكفيلة بـأال تنظـر احملـاكم    أن على اجلمهورية اإليطالية أن تتخذ مج       ‘٦’  
املبينــة اإليطاليــة مــستقبال يف دعــاوى قانونيــة ضــد أملانيــا علــى أســاس الوقــائع  

  . أعاله١الطلب رقم  يف
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 مــن االتفاقيــة ١وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، تــستظهر أملانيــا، يف عريــضتها، باملــادة    - ١٨٨
قت ، اليت صـدّ   ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٩ية املؤرخة   األوروبية لتسوية املنازعات بالوسائل السلم    

انظــر  (١٩٦١أبريــل / نيــسان١٨ وأملانيــا يف ١٩٦٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٩عليهــا إيطاليــا يف 
  ). وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨التقرير السنوي للفترة  

يونيـه  / حزيـران  ٢٣، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩وبأمر مؤرخ     - ١٨٩
 أجـال إليـداع     ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣داع مـذكرة أملانيـا وتـاريخ         أجال إلي  ٢٠٠٩

  .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. املذكرة املضادة إليطاليا
ويف الفصل السابع من املـذكرة املـضادة الـيت قدمتـها إيطاليـا، أشـار الطـرف املـدعى                      - ١٩٠

فيمـا يتعلـق مبـسألة اجلـرب الواجـب          ”لبـا مـضادا      من الئحة احملكمة، وقـدم ط      ٨٠عليه إىل املادة    
لإليطــاليني مــن ضــحايا االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبتــها قــوات    

  ). ٢٠١٠-٢٠٠٩انظر التقرير السنوي للفترة  (“ الرايخ األملاين
أهنـا  وبعد أن تلقت احملكمة مالحظات خطية كاملة وتفـصيلية مـن الطـرفني، قـررت          - ١٩١

على دراية كافية مبواقفهما إزاء إمكانية نظر احملكمة يف الطلـب الـذي قدمتـه إيطاليـا يف شـكل                    
ت احملكمــة أنــه مــن غــري الــضروري  وبنــاء علــى ذلــك، رأ. طلــب مــضاد يف مــذكرهتا املــضادة 

، أصــدرت أمــرا ٢٠١٠يوليــه / متــوز٦تواصــل االســتماع للطــرفني يف هــذا املوضــوع؛ ويف   أن
وبـذلك األمـر، قـررت احملكمـة، بأغلبيـة ثالثـة       . لطلب املضاد املقدم مـن إيطاليـا  بشأن مقبولية ا  

ــل صــوت واحــد أن     ــا    ال”عــشر صــوتا مقاب ــن إيطالي ــدم م ــضاد املق ــب امل ــول  ... طل غــري مقب
ــد يف ــة     حـ ــدعوى احلاليـ ــن الـ ــزءا مـ ــشكل جـ ــه وال يـ ــرة   (“ ذاتـ ــسنوي للفتـ ــر الـ ــر التقريـ   انظـ

ــك باإلمجــ   ). ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــد ذل ــة بع ــت احملكم ــا    وأذن ــن أملاني ــة م ــذكرة جوابي ــدمي م اع بتق
 تـشرين  ١٤ومذكرة تعقيبية من إيطاليا بشأن االدعـاءات املقدمـة مـن أملانيـا، وحـددت تـاريخ                 

ينــاير / كــانون الثــاين١٤ أجــال إليــداع املــذكرة اجلوابيــة ألملانيــا وتــاريخ ٢٠١٠أكتــوبر /األول
انيــا مــذكرهتا اجلوابيــة وإيطاليــا  وأودعــت أمل.  أجــال إليــداع املــذكرة التعقيبيــة إليطاليــا ٢٠١١

  .مذكرهتا التعقيبية يف األجلني احملددين
ــاير / كــانون الثــاين١٢ويف   - ١٩٢ ــان لــدى قلــم احملكمــة عريــضة   ٢٠١١ين ، أودعــت اليون

  . )أملانيا ضد إيطاليا(حبصانات الدولة من الوالية القضائية لإلذن بالتدخل يف القضية املتعلقة 
رى أهنـا قـد تتـأثر بإصـدار قـرار       ن يف عريـضتها املـصاحل القانونيـة الـيت تـ           وبينت اليونـا    - ١٩٣
مصاحل اليونان اليت هلا طابع قانوين واليت قد تتـأثر حبكـم حمكمـة              ’’وأشارت إىل أن    : القضية يف

العدل الدولية، وإن كانت جمرد مصاحل غري مباشرة، هي احلقوق السيادية والواليـة الـيت تتمتـع                 
غايــة اليونــان هــي تقــدمي وتبيــان ’’وأن ‘‘ ب القواعــد العامــة للقــانون الــدويلهبــا اليونــان مبوجــ
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حقوقها ومصاحلها القانونية للمحكمة، وعرض آرائها بشأن الكيفية اليت قـد تـؤثر هبـا طلبـات                 
وصـرحت اليونـان كـذلك بـأن        . ‘‘أملانيا على احلقوق واملصاحل القانونية لليونان عرضـا مالئمـا         

تنــشأ عــن كــون أملانيــا قــد أقــرت ضــمنا، إن مل تكــن قــد اعترفــت فعــال، ’’مــصاحلها القانونيــة 
ــه الــ      ــا ارتكب ــة م ــان عــن كاف ــة جتــاه اليون ــاع   مبــسؤوليتها الدولي رايخ الثالــث مــن أعمــال وامتن

 عندما اجتاحت أملانيـا اليونـان إىل االستـسالم        ١٩٤١أبريل  / نيسان ٦أعمال يف الفترة من      عن
  .‘‘١٩٤٥مايو / أيار٨غري املشروط يف 

ــان يف عريـــضتها موضـــوع ا   - ١٩٤ ــه التحديـــد مث بينـــت اليونـ وقالـــت . لتـــدخل علـــى وجـ
  : لطلبها غرضني إن

. أوال، محاية وصون احلقوق القانونية لليونان بكافة الوسائل القانونيـة املتاحـة               
وتشمل يف مجلة أمـور، احلقـوق القانونيـة املترتبـة علـى املنازعـات الناشـئة عـن أعمـال                     

مارسة العامة ألملانيا خالل احلرب العاملية الثانية واحلقوق اليت ختوهلا القواعـد       معينة وامل 
  بالوالية ومؤسسة مسؤولية الدولة؛سيما فيما يتعلق  العامة للقانون الدويل، وال

ثانيا، إبالغ احملكمة بطبيعة احلقوق واملصاحل القانونية لليونـان الـيت قـد تتـأثر               و    
  . القضية املعروضة على احملكمةطلبات اليت قدمتها أملانيا يفبقرار احملكمة على ضوء ال

 احملكمــة، يف عريــضتها املودعــة وذكــرت اليونــان بــأن أملانيــا، كانــت قــد طلبــت إىل   - ١٩٥
أن إيطاليـا،  ) ٣(’’، أن تقـرر وتعلـن يف مجلـة أمـور، أن     ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول ٢٣ يف

اكم يونانيـة، علـى أسـاس حـوادث مماثلـة لتلـك             من خالل إعالهنا أن األحكام الصادرة عن حمـ        
، قابلة للتنفيذ يف إيطاليا، قد انتهكت جمددا احلصانة اليت تتمتـع            )١(يف الطلب رقم    ...  احملددة

قــصدها إمنــا هــو التــدخل  ’’ن وذكــرت اليونــان كــذلك بــأ . ‘‘هبــا أملانيــا مــن الواليــة القــضائية 
وهيئاهتـا القـضائية    )  ...احملليـة (صدرهتا حماكمها   جوانب اإلجراءات املتعلقة باألحكام اليت أ      يف

  .‘‘يف حوادث وقعت خالل احلرب العاملية الثانية ونفذهتا احملاكم اإليطالية بأوامر تنفيذية
وأخريا، أوضحت اليونان أساس االختصاص الذي ادعت أنه قـائم فيمـا بينـها وبـني                  - ١٩٦

وأن طلبــها للتــدخل ‘‘  القــضية طرفــا يفأن تــصبح’’وقالــت إهنــا ال تــسعى إىل . طــريف القــضية
  .‘‘ من النظام األساسي للمحكمة حصرا٦٢يقوم إال على أساس املادة  ال’’

 من الئحة احملكمة، أحال رئيس القلـم نـسخا مـصدقا            ٨٣ من املادة    ١ووفقا للفقرة     - ١٩٧
ة، وأبلغهمـا بـأن     عليها من عريضة اليونان لإلذن هلا بالتدخل إىل احلكـومتني األملانيـة واإليطاليـ             

 أجال لتقـدمي مالحظاهتمـا اخلطيـة علـى هـذه          ٢٠١١أبريل  / نيسان ١احملكمة قد حددت تاريخ     
  .وقد أودعت املالحظات اخلطية يف األجل احملدد هلا. العريضة
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تعتـرض  ’’ يضة اليونان، ذكرت صـراحة أهنـا ال       ويف املالحظات اخلطية ألملانيا على عر       - ١٩٨
تفيـد بـأن عريـضة     ه احملكمة إىل اعتبارات معينة قد  يضة، وإن وجهت انتبا   على قبول العر  ‘‘ رمسيا

ــان ال تــستويف املعــايري املنــصوص عليهــا يف الفقــرة     مــن النظــام األساســي  ٦٢ مــن املــادة ١اليون
  . ال تعترض على قبول العريضةاأما إيطاليا، فأشارت، من جهتها، إىل أهن. للمحكمة

، ومراعـاة لكـون أي مـن الطـرفني      مـن الئحتـها  ٨٤ادة  مـن املـ  ٢وعلى ضوء الفقرة     - ١٩٩
يــودع اعتراضــا، قــررت احملكمــة عــدم ضــرورة عقــد جلــسات بــشأن مــسألة قبــول عريــضة    مل

غري أهنا بعد أن قررت أن تتاح لليونان فرصة التعليق علـى مالحظـات             . اليونان لإلذن بالتدخل  
بـشأن تلـك التعليقـات، حـددت        الطرفني وأن يسمح للطرفني بتقدمي مالحظات خطية إضـافية          

 أجال لتقـدمي اليونـان ملالحظاهتـا اخلطيـة بـشأن مالحظـات الطـرفني                ٢٠١١مايو  / أيار ٦تاريخ  
 أجال لتقدمي الطـرفني ملالحظاهتمـا اإلضـافية علـى املالحظـات             ٢٠١١يونيه  / حزيران ٦وتاريخ  

  .اوقد أودعت كل هذه املالحظات اخلطية يف األجل احملدد هل. اخلطية لليونان
ــان يف م     - ٢٠٠ ــة، ذكــرت اليون ــصلحتها القانوني ــات م ــة،   وإلثب ــة، أن احملكم ــا اخلطي الحظاهت
القرار الذي ُيطلب منها اختاذه يف القـضية بـني أملانيـا وإيطاليـا، سـتبت يف مـسألة مـا إذا كـان                        يف
الواليـة  اعتبـارا حلـصانة أملانيـا مـن     (حكم تصدره حمكمة يونانية ميكـن تنفيـذه يف إقلـيم إيطاليـا            ’’

وأشارت اليونان، يف هذا الصدد، إىل حكم احملكمة االبتدائيـة لليفاديـا، وهـي هيئـة      . ‘‘)القضائية
هيئــة قــضائية يونانيــة ومــواطنني يونــانيني ’’وأوضــحت أن . ديــستوموقــضائية يونانيــة، يف قــضية 

ــه يترتــب علــى واســتنادا إىل. ‘‘يــشكلون صــلب إجــراءات التنفيــذ اإليطاليــة    ذلــك  اليونــان، فإن
قرار احملكمة بشأن ما إذا كـان األحكـام اإليطاليـة واليونانيـة جيـوز تنفيـذها يف إيطاليـا مـسألة               أن

  .هتم اليونان مباشرة وبصفة رئيسية ومن شأهنا أن تؤثر على مصلحة هلا ذات طابع قانوين
 هنـج ’’وأعربت اليونان، يف مالحظاهتـا اخلطيـة، عـن رغبتـها يف إطـالع احملكمـة علـى                   - ٢٠١

ا يتعلـق مبــسألة حـصانة الـدول، والتطـورات احلاصــلة يف هـذا الـصدد يف الــسنوات       مـ اليونـان في 
وأوضــحت اليونــان أهنــا ال تقــدم هــذا العنــصر إلثبــات وجــود مــصلحة ذات طــابع . ‘‘األخــرية

  .قانوين، بل ألهنا تورد سياق عريضة تدخلها
اليونــان مل تعــد تــدعي أن هلــا والحظــت أملانيــا، يف مالحظاهتــا اخلطيــة اإلضــافية، أن   - ٢٠٢

مصلحة عامـة يف املـسائل القانونيـة الـيت سـيتعني علـى احملكمـة أن تتناوهلـا، كمـا ال تـدعي أهنـا                          
وبنـاء عليـه    . ترغب يف أن تعرض على احملكمة احلاالت اليت حدثت أثناء احلرب العامليـة الثانيـة              

ونـان علـى اعتبـار يتعلـق مبـسألة          ليقصرت أملانيا تعليقاهتـا اإلضـافية فيمـا يتعلـق بقبـول عريـضة ا              
إذا كــان ميكــن أن تعتــرب دولــة بــأن هلــا مــصلحة قانونيــة يف تنفيــذ األحكــام الــيت تــصدرها      مــا

وعرضت أملانيا موقفها الذي يفيد بـأن تنفيـذ حكـم خـارج احلـدود             . حماكمها يف بلدان أجنبية   
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‘‘  اجلربيــة املقــررةتــدابرييــرتبط كليــا بالــسلطات العموميــة للبلــد الــيت ســتتخذ فيــه ال ’’الوطنيــة 
. يؤثر على املـصاحل القانونيـة للدولـة الـيت أصـدرت حماكمهـا القـرار القـضائي املعـين                    وبالتايل ال 

 قـد نقـض فعـال يف اليونـان بـاحلكم      ديـستومو وأكدت أملانيا كذلك أن القرار الصادر يف قضية     
ــضية   ــصادر يف ق ــارجيلوال ــة القــض    م ــا مــن الوالي ــد حــصانة أملاني ــذي أي ــة  ال ــة مماثل . ائية يف حال

  .وأسندت أملانيا إىل احملكمة أمر تقييم مقبولية عريضة اليونان حسبما تراه مالئما
ــافي    - ٢٠٣ ــة اإلضـ ــا اخلطيـ ــا، يف مالحظاهتـ ــول  وأكـــدت إيطاليـ ــا ال تعتـــرض علـــى قبـ ة، أهنـ
  .اليونان عريضة
صفتها متـدخال  ، أذنت احملكمة لليونان بالتدخل بـ      ٢٠١١يوليه  / متوز ٤وبأمر مؤرخ     - ٢٠٤

وقالت احملكمـة، يف أمرهـا، إهنـا يف احلكـم الـذي ستـصدره يف الـدعوى                 . غري طرف يف القضية   
، ديـستومو قد ترى أن من الضروري أن تنظر يف قرارات احملاكم اليونانية يف قضية              ’’الرئيسية،  

رد على ضوء مبدأ حصانة الدولة، ألغراض اخللوص إىل استنتاجات بشأن الطلـب الثالـث الـوا               
واســتنتجت احملكمــة أن ذلــك كــاف إلثبــات أن اليونــان هلــا مــصلحة  . ‘‘يف اســتنتاجات أملانيــا

علـى ضـوء نطـاق    ’’وأشـارت إىل أنـه     . ذات طابع قانوين قد تتأثر باحلكم يف الدعوى الرئيسية        
التدخل الذي تلتمسه اليونـان، علـى النحـو احملـدد يف املالحظـات اخلطيـة، واالسـتنتاجات الـيت               

جيوز اإلذن لليونان بالتدخل بصفتها متدخال غري طرف مـا دام هـذا             ...  يها احملكمة خلصت إل 
  .‘‘أعاله ... التدخل يقتصر على قرارات احملاكم اليونانية املشار إليها

ويتيح التدخل لليونان بـصفتها متـدخال غـري طـرف فرصـة االطـالع علـى املرافعـات                     - ٢٠٥
الـيت قـد تتـأثر      ...  القانونيـة ] ــها   [ومـصاحلـ ] ــها [قوقـإطالع احملكمة على طبيعة ح    ” اخلطية و 

وهلــذه الغايــة، . يف الــدعوى الرئيــسية‘‘ حبكــم احملكمــة علــى ضــوء الطلبــات الــيت قدمتــها أملانيــا
 أجــال إليــداع البيــان اخلطــي  ٢٠١١أغــسطس / آب٥حــددت احملكمــة، بــاألمر ذاتــه، تــاريخ  

اع املالحظــات اخلطيــة ألملانيــا وإيطاليــا  أجــال إليــد٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٥لليونــان، وتــاريخ 
  .واحتفظت باإلجراءات الالحقة للبت فيها فيما بعد. على ذلك البيان

للدولــة املتدخلــة ’’ر، علــى أنــه  مــن الئحــة احملكمــة، يف مجلــة أمــو ٨٥وتــنص املــادة   - ٢٠٦
ا متـدخال  واليونـان بـصفته  . ‘‘تقدم أثناء املرافعة الشفوية مالحظاهتا حول موضوع التـدخل       أن

غــري طــرف، ال تتــاح هلــا إمكانيــة املطالبــة حبقــوق خاصــة هبــا يف ســياق الــدعوى الرئيــسية بــني  
ولــن يكــون احلكــم الــذي ستــصدره احملكمــة يف موضــوع الــدعوى ). أملانيــا وإيطاليــا(الطــرفني 

  .ملزما لليونان، بينما ستكون له قوة إلزامية جتاه الطرفني وال جيوز هلما الطعن فيه
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  )بلجيكا ضد السنغال(املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم   ‐  ١٢  

، أقامــت بلجيكــا دعــوى ضــد الــسنغال، علــى أســاس   ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٩يف   - ٢٠٧
بـــني مملكـــة بلجيكـــا ومجهوريـــة الـــسنغال بـــشأن امتثـــال الـــسنغال اللتزامهـــا  ”وجـــود نـــزاع 

أو بتـــسليمه إىل بلجيكـــا ألغـــراض ”الـــرئيس التـــشادي الـــسابق، حـــسني هـــربي “ مبحاكمـــة
وقدمت بلجيكا أيضا طلبا لإلشارة بتدابري مؤقتة، من أجـل محايـة حقوقهـا     . “الدعوى اجلنائية 

  .إىل حني صدور حكم احملكمة يف موضوع الدعوى
، ١٩٩٠نفــى الــسيد هــربي منــذ عــام  وتؤكــد بلجيكــا يف عريــضتها أن الــسنغال، م   - ٢٠٨

س التـشادي الـسابق يف الـسنغال،        اهتـا املتكـررة حملاكمـة الـرئي       تتخذ أي إجـراءات بـشأن طلب       مل
حال عدم ترحيله إىل بلجيكا، بـسبب األفعـال الـيت توصـف بكوهنـا تـشمل جـرائم تعـذيب                    يف

  ). وما يليه٢٠٠٩-٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للفترة  (وجرائم ضد اإلنسانية 
م األول يف عريـضتها بـاإلعالنني       وإلقامة اختصاص احملكمة، تستظهر بلجيكا يف املقا        - ٢٠٩

 / حزيـران  ١٧االنفراديني الصادرين عن الطرفني إقرارا منهما بالوالية اإلجباريـة للمحكمـة يف             
ــه  ــا (١٩٥٨يونيـ ــانون األول٢و ) بلجيكـ ــسمرب / كـ ــ (١٩٨٥ديـ ــام  )سنغالالـ ــال بأحكـ ، عمـ
  . من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٢ الفقرة
الـدولتني طرفـان يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة           ”ك، تشري املدعية إىل أن      وعالوة على ذل    - ٢١٠

ــة   ــذيب املؤرخـ ــضة التعـ ــانون األول١٠ملناهـ ــسمرب / كـ ــذ “ ١٩٨٤ديـ أغـــسطس / آب٢١منـ
 مـــن تلـــك ٣٠وتـــنص املـــادة ). بلجيكـــا (١٩٩٩يونيـــه / حزيـــران٢٥و ) الـــسنغال (١٩٨٦

 األطراف بشأن تفـسري أو تطبيـق        االتفاقية على أنه جيوز عرض أي نزاع بني دولتني من الدول          
ــق التفــاوض أو التح    ــسويته عــن طري ــسن ت ــة، مل يت ــة   االتفاقي ــى حمكمــة العــدل الدولي كــيم، عل

اسـتمرت  ”وتدعي بلجيكا بأن املفاوضات بـني الـدولتني         . جانب إحدى الدولتني املعنيتني    من
هـذه   إىل أن    ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٠وأهنـا قـد خلـصت يف        “ ٢٠٠٥دون جدوى منذ عام     

ــد فــشلت  ــى ذلــك  . املفاوضــات ق ــسنغال   وتقــول بلجيكــا، عــالوة عل ــى ال ، إهنــا اقترحــت عل
مل جتب علـى    ” اللجوء إىل التحكيم، وتشري إىل أن هذه األخرية          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٠ يف

يف حني أن بلجيكا قد دأبت يف املذكرات الشفوية علـى التأكيـد علـى أن الـرتاع                  . هذا الطلب 
  .“ضوع ال يزال قائمااملتعلق هبذا املو
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  :وتلتمس بلجيكا يف ختام عريضتها من احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي  - ٢١١
أن للمحكمة االختـصاص للنظـر يف الـرتاع بـني مملكـة بلجيكـا ومجهوريـة                   -    

ــسنغال الل  ــال الـ ــسنغال بـــشأن امتثـ ــسيد ح الـ ــاة الـ ــا مبقاضـ هـــربي . تزامهـ
  نائية؛ تسليمه إىل بلجيكا ألغراض الدعوى اجل أو

  أن طلب بلجيكا مقبول؛   -    
ــسيد       -     ــد الـ ــة ضـ ــدعوى اجلنائيـ ــة بتحريـــك الـ ــسنغال ملزمـ ــة الـ أن مجهوريـ

هربي بسبب األفعال املدعى بأنه ارتكبها أو كـان شـريكا أو متواطئـا               .ح
  فيها، وهي أفعال من بينها جرائم تعذيب وجرائم ضد اإلنسانية؛

عـــــدم مالحقتـــــها قـــــضائيا لـــــة أن مجهوريـــــة الـــــسنغال ملزمـــــة، يف حا  -    
اجلـرائم أمـام    هربي، بأن تسلمه إىل بلجيكـا ملـساءلته عـن هـذه              .ح للسيد

  .احملاكم البلجيكية
وتوضح فيه بلجيكـا    . وكانت عريضة بلجيكا مشفوعة بطلب لإلشارة بتدابري مؤقتة         - ٢١٢

 فإنـه  ،...ر قيد اإلقامـة اجلربيـة يف داكـا   ] يف الوقت احلاضر[هربي . السيد ح”أنه يف حني أن  
ــة     ــسا الدولي ــة أجرهتــا إذاعــة فرن مــع رئــيس  ) Radio France International(يتــبني مــن مقابل

واد، أن السنغال قـد تلغـي اإلقامـة اجلربيـة للـسيد هـربي إذا مل جتـد امليزانيـة الـيت                       . السنغال، ع 
ون يف هــذه احلالــة، ســيك’’ي إنــه وقــال الطــرف املــدع. ‘‘تعتربهــا ضــرورية مــن أجــل حماكمتــه

هربي مغـادرة الـسنغال وجتنـب أي مالحقـة قـضائية، ومـن شـأن               . اليسري بالنسبة للسيد ح    من
 وأن ة لبلجيكـا مبوجـب القـانون الـدويل،     ذلك أن يلحق ضررا ال ميكـن جـربه للحقـوق املخولـ            

  . “يشكل انتهاكا لاللتزامات اليت جيب على السنغال الوفاء هبا
 لالسـتماع إىل    ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٨ إىل   ٦مـن   وُعقدت جلسات علنية يف الفترة        - ٢١٣

  . املالحظات الشفوية للطرفني بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية الذي قدمته بلجيكا
: ويف هناية اجللسات، طلبت بلجيكـا إىل احملكمـة أن تـشري بالتـدابري التحفظيـة التاليـة                   - ٢١٤

يت ختوهلـا هلـا سـلطتها إلبقـاء الـسيد      ُيطلب من مجهورية السنغال أن تتخذ مجيع اإلجراءات ال      ”
حسني هربي حتت رقابة وإشراف السلطات السنغالية حبيث يـتم علـى الوجـه الـصحيح تطبيـق         

أما الـسنغال، فقـد طلبـت إىل احملكمـة          . “قواعد القانون الدويل اليت تطلب بلجيكا االمتثال هلا       
  . “رفض التدابري التحفظية اليت طلبتها بلجيكا”

، أصـدرت احملكمـة قرارهـا بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري               ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٨ويف    - ٢١٥
  :٢٠٠٩مايو / أيار٢٨وفيما يلي نص منطوق األمر الصادر يف  .حتفظية الذي قدمته بلجيكا
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  وهلذه األسباب،  
  فإن احملكمة،  
  بأغلبية ثالثة عشر صوت مقابل صوت واحد،  
لـراهن، ال تـستلزم يف حـد ذاهتـا           بأن الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقـت ا         تقضي  

  . من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١ممارسة سلطتها مبوجب املادة 
  :املؤيدون
الــــرئيس أووادا؛ والقــــضاة شــــي، وكورومــــا، واخلــــصاونة، وســــيما، وأبراهــــام،         

ــدوود؛ والقاضــيان     - وســيبولفيدا ــة، وســكوتنيكوف، ويوســف، وغرين ــور، وبنون أم
  وكريش؛ اخلاصان سور 

  :املعارضون
  .القاضي كانسادو ترينداد  
ــإعالن مــشترك؛ وذيــل القاضــيان         وذيــل القاضــيان كورومــو ويوســف أمــر احملكمــة ب

اخلصاونة وسكوتنيكوف أمر احملكمة برأي مستقل مشترك؛ وذيـل القاضـي كانـسادو ترينـداد               
  .األمر برأي خمالف؛ وذيل القاضي اخلاص سور األمر برأي مستقل

 ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٩، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٩بأمر مـؤرخ    و  - ٢١٦
 أجـال إليـداع املـذكرة املـضادة         ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١١أجال إليـداع مـذكرة بلجيكـا وتـاريخ          

  .وقد أودعت بلجيكا مذكرهتا يف األجل احملدد هلا. للسنغال
ــه / متــوز١١وبــأمر مــؤرخ   - ٢١٧ جــل إيــداع الــسنغال  ، مــدد رئــيس احملكمــة أ ٢٠١١يولي

وأوضـح الـرئيس،    . ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩ إىل   ٢٠١١يوليه  / متوز ١١ملذكرهتا املضادة من    
 تلقاهــا قلــم احملكمــة ٢٠١١وليــه ي/ متــوز١٠يف أمــره، أن وكيــل الــسنغال، يف رســالة مؤرخــة  

 وأحيلت نـسخة منـها فـورا إىل احلكومـة البلجيكيـة، أشـار إىل قـرار        ٢٠١١يوليه / متوز ١١ يف
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٨مة العدل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بتاريخ          حملك

ــاريخ        ٢٠١٠ ــي، بتـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــرار مجعيـ ــاد قـ ــة العتمـ ــابقة والحقـ ــورات سـ  وإىل تطـ
، فطلب إىل احملكمة أن متدد أجل إيداع حكومتـه ملـذكرهتا املـضادة حـىت                ٢٠١١يوليه  /متوز ١
 مث أوضــح الــرئيس، يف األمــر ذاتــه، أن وكيــل بلجيكــا، يف رســالة .٢٠١١أغــسطس / آب٢٩

 تلقاهـا قلـم احملكمـة يف نفـس اليـوم، وتـضمنت آراء حكومتـه                 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١١مؤرخة  
بــشأن طلــب متديــد األجــل، أشــار يف مجلــة أمــور إىل أن القــرار الــذي أصــدرته حمكمــة العــدل  
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تغــيريا جــذريا جــوهر الــرتاع بــني بلجيكــا   للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا مل يغــري   
 مل يـزد علـى أن أكـد       ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١والسنغال وأن قرار مجعية االحتاد األفريقي املـؤرخ         

وأكــد وكيــل بلجيكــا، . ٢٠١١ينــاير /القــرار الــذي اعتمدتــه نفــس اجلمعيــة يف كــانون الثــاين 
تراض أنـه أمـر أساسـي، أجـل     إضافة إىل ذلك، أن األجل اإلضايف الذي طلبته السنغال، على اف 

غــري أنــه أضــاف بــأن حكومتــه ســتترك مــسألة البــت يف طلــب الــسنغال   . بعيــد بــشكل مفــرط
  .حلكمة احملكمة

  
  )بلجيكا ضد سويسرا(االختصاص وإنفاذ األحكام يف املسائل املدنية والتجارية   ‐  ١٣  

ــانون األول٢١يف   - ٢١٨ ــسرا  ،  أ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ ــد سويـ ــا دعـــوى ضـ  قامـــت بلجيكـ
 ١٩٨٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٦بتفسري وتطبيـق اتفاقيـة لوغـانو املؤرخـة          ”خيص منازعة تتعلق     فيما

 وتطبيــق القواعــد العامــة ... املــسائل املدنيــة والتجاريــة بــشأن االختــصاص وإنفــاذ األحكــام يف
بقـرار  ] وتتـصل [للقانون الدويل اليت حتكم ممارسة سلطة الدولة، وال سيما يف اجملال القضائي،             

اكم السويسرية عدم االعتراف بقرار احملاكم البلجيكية وعدم تعليق الـدعوى املقامـة الحقـا               احمل
  . “يف سويسرا بشأن موضوع املنازعة نفسها

منـشؤها إقامـة إجـراءات     ”وأشارت بلجيكا يف عريـضتها إىل أن املنازعـة قيـد النظـر                - ٢١٩
املـسامهني  ”ملدنيـة والتجاريـة بـني    فيمـا خيـص املنازعـة ا     “ قضائية متوازية يف بلجيكـا وسويـسرا      

الرئيــسيني يف صـــابينا، وهـــي شـــركة اخلطـــوط اجلويــة البلجيكيـــة ســـابقا املوجـــودة اآلن قيـــد   
شـــركة  (SAirGroupواملـــسامهون السويـــسريون املعنيـــون هـــم شـــركة . “إجـــراءات اإلفـــالس

Swissair وشركتها الفرعية   )  سابقاSAirLines      ة البلجيكيـة   ؛ واملسامهون البلجيكيون هـم الدولـ
  . وثالث شركات حتمل أسهمها

ــراديني       - ٢٢٠ ــة اختــصاص احملكمــة، اكتفــت بلجيكــا باالســتناد إىل اإلعالنــني االنف وإلقام
ــة يف       ــة للمحكم ــة اإلجباري ــهما بالوالي ــرارا من ــصادرين عــن الطــرفني إق ــران١٧ال ــه / حزي يوني

ــا (١٩٥٨ ــوز٢٨و ) بلجيكـ ــه / متـ ــسرا (١٩٤٨يوليـ ــام ال ،)سويـ ــال بأحكـ ــرة  عمـ ــن ٢فقـ  مـ
  ). ٢٠١٠-٢٠٠٩انظر التقرير السنوي للفترة  ( من النظام األساسي للمحكمة ٣٦ املادة
أغــسطس / آب٢٣، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠١٠فربايــر / شــباط٤وبــأمر مــؤرخ   - ٢٢١

 أجـال لتقـدمي سويـسرا       ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٥ أجال لتقدمي بلجيكا مذكرهتا وتاريخ       ٢٠١٠
  .مذكرهتا املضادة
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ــاء علــى طلــب حكومــة   ٢٠١٠أغــسطس / آب١٠وبــأمر مــؤرخ   - ٢٢٢ ، قــام الــرئيس، بن
د أجــل إيــداع مــذكرة بلجيكــا حــىت بلجيكــا وبعــد التأكــد مــن رأي حكومــة سويــسرا، بتمديــ

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٤ واملـذكرة املـضادة لسويـسرا حـىت      ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٣
  .األجل احملدد هلاوقد أُودعت مذكرة بلجيكا يف غضون . ٢٠١١
ــر / شــباط١٨ويف   - ٢٢٣ ــشأن اختــصاص    ٢٠١١فرباي ــة ب ــسرا دفوعــا ابتدائي ، قــدمت سوي

  .احملكمة ومقبولية العريضة يف هذه القضية
 تلقاهـا قلـم احملكمـة يف نفـس اليـوم، أشـار       ٢٠١١مـارس   / آذار ٢١وبرسالة مؤرخة     - ٢٢٤

ــأبلغ  ٨٩وكيــل بلجيكــا إىل املــادة   ــه  ا مــن الئحــة احملكمــة، ف بالتــشاور ’’حملكمــة بــأن حكومت
] بلجيكــا[الــدعوى الــيت أقامتــها مفوضــية االحتــاد األورويب، تــرى أن بإمكاهنــا أن توقــف   مــع
تـصدر أمـرا يـسجل وقـف بلجيكـا للـدعوى ويوجـه              ’’وطلبت إىل احملكمـة أن      ‘‘ سويسرا ضد

وأوضــح الوكيــل بــصفة خاصــة،  . كمــةمــن اجلــدول العــام للمح ‘‘ تعليمــات بــشطب القــضية 
 مـن دفوعهـا     ٨٥يف الفقـرة    [سويـسرا تـصرح     ’’رسالته، أن بلجيكا قد أحاطـت علمـا بـأن            يف

يف حكمهـــا الـــصادر  ] لسويـــسريةا[بـــأن إشـــارة احملكمـــة العليـــا االحتاديـــة     ...  ]االبتدائيـــة
‘‘ غـري قابلـة لالعتـراف     ’’ إىل كون األحكام البلجيكيـة مـستقبال         ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٣٠ يف

املقـضي بـه وال تلـزم حمـاكم املرتبـة الـدنيا يف الكـانتون وال احملكمـة العليـا                     ليست هلا قوة األمـر      
 عنــد إصــداره، مــن أن ُيعتــرف    االحتاديــة نفــسها، وبالتــايل ال شــيء مينــع حكمــا بلجيكيــا،      

وأُبلــغ فــورا بنــسخة مــن رســالة وكيــل   . ‘‘سويــسرا وفقــا لألحكــام التعاهديــة الــسارية   يف بــه
 مـن   ٨٩ مـن املـادة      ٢ بأن األجل املنصوص عليـه يف الفقـرة          بلجيكا وكيل سويسرا الذي أُخرب    

ــضونه أن تــصرح مبــا إذا كانــت تعــارض وقــف           ــذي ميكــن لدولــة يف غ الئحــة احملكمــة، وال
ومبا أن سويسرا مل تعترض على وقف الـدعوى         . ٢٠١١مارس/ آذار ٢٨الدعوى، قد حدد يف     

ــة أمــــرت بــــش    ــإن احملكمــ ــه، فــ ــدد لــ ــل احملــ ــن يف غــــضون األجــ ــدعوى مــ ــدول طب الــ اجلــ
  .، بعد أن سجلت وقف بلجيكا للدعوى٢٠١١بريل أ/نيسان ٥ يف

  
  )أستراليا ضد اليابان(صيد احليتان يف القطب املتجمد اجلنويب   -  ١٤  

، أقامت أستراليا دعوى أمـام احملكمـة ضـد اليابـان، مدعيـة              ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١يف    - ٢٢٥
يتـــان يف إطـــار املرحلـــة الثانيـــة  احلمواصـــلة اليابـــان تنفيـــذ برنـــامجٍ واســـع النطـــاق لـــصيد”أن 
الربنامج الياباين لبحوث احليتان املنفذ يف القطب املتجمـد اجلنـويب مبوجـب تـصريح خـاص                من
)JARPA II ] (خرقــا لاللتزامــات الواقعــة علــى عــاتق اليابــان مبقتــضى االتفاقيــة الدوليــة  ] يعــد

“  حبفــظ الثــدييات والبيئــة البحريــةلتنظــيم صــيد احليتــان، واللتزاماهتــا الدوليــة األخــرى املتعلقــة
  ).٢٠١٩-٢٠٠٩قرير السنوي للفترة  انظر الت(
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ــن أن      - ٢٢٦ ــة وتعل ــرر احملكم ــها أن تق ــام طلب ــان خرقــت  ” والتمــست أســتراليا يف خت الياب
ــامج اليابــاين لبحــوث احليتــان يف احملــيط           ــة مــن الربن ــذها املرحلــة الثاني ــا الدوليــة بتنفي التزاماهت

وقـف تنفيـذ املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج            ) أ(”: ر بأن تقـوم اليابـان مبـا يلـي         ، وأن تأم  “اجلنويب
ــان   ــاين لبحــوث احليت ــسمح   ) ب(؛ )JARPA II(الياب ــرخيص ي ــصريح أو ت ــاء أي إذن أو ت وإلغ

وتقـدمي تأكيـدات وضـمانات بأهنـا      ) ج(باالضطالع باألنشطة اليت هي موضوع هـذا الطلـب؛          
مج اليابــاين لبحــوث احليتــان  ملرحلــة الثانيــة مــن الربنــا لــن تقــوم بــأي أنــشطة أخــرى يف إطــار ا  

  .“نون الدويلبرنامج آخر مشابه ريثما تتم مواءمته مع التزاماهتا مبوجب أحكام القا أي أو
 مـن  ٣٦ مـن املـادة   ٢وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهر الطرف املدعي بأحكام الفقـرة     - ٢٢٧

 ٢٠٠٢ مــارس/ آذار٢٢ن الــصادر عــن أســتراليا يف النظــام األساســي للمحكمــة، مــشريا إىل اإلعــال
  .٢٠٠٧ يوليه/ متوز٩لالعتراف بالوالية اإلجبارية للمحكمة ونظريه الصادر عن اليابان يف 

 ٢٠١١مـايو  / أيـار ٩، حـددت احملكمـة تـاريخ    ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ١٣وبأمر مؤرخ    - ٢٢٨
 إليـداع اليابـان مـذكرهتا     أجـال ٢٠١٢مـارس  / آذار٩أجال إليـداع أسـتراليا مـذكرهتا وتـاريخ      

  .وقد أودعت أستراليا مذكرهتا يف األجل احملدد هلا. املضادة
  

  )النيجر/بوركينا فاسو(الرتاع احلدودي   ‐  ١٥  
، أحالت بوركينا فاسو والنيجـر بـصورة مـشتركة منازعـة            ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠يف    - ٢٢٩

 أُودعـت   ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢ وبرسـالة مـشتركة مؤرخـة     . حدودية قائمة بينهما إىل احملكمـة     
، أخطـرت الـدولتان احملكمـة بـإبرام اتفـاق خـاص             ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٠لدى قلم احملكمة يف     

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠ ودخــل حيــز النفــاذ يف ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٤ُوقــع يف نيــامي يف 
عني احلـدود    من االتفاق املـذكور، اتفـق الطرفـان علـى إحالـة املنـاز              ١ومبقتضى املادة   . ٢٠٠٩

 مـن   ٢وتـشري املـادة     . اليت نشبت بينهما إىل احملكمة، وسيقوم كلٌ منهما باختيار قـاض خـاص            
  : االتفاق اخلاص إىل موضوع الرتاع على النحو التايل

  : يطلب إىل احملكمة    
بـــني البلـــدين يف القطـــاع املمتـــد    أن حتـــدد مـــسار احلـــّد الفاصـــل      )١(    

ــن ــغ   مـ ــة تونـ ــة الفلكيـ ــاال؛ وخـــط "٤' ٢٥° ١٤خـــط العـــرض ( تونـــغ -العالمـ  مشـ
" ١٨' ٣٦° ١٢خـط العـرض     (حىت بداية مـنحىن بوتـو       ) شرقا" ٤٧' ١٢°٠٠ الطول

  ؛ )شرقا" ٠٧' ٥٢° ٠١مشاال؛ وخط الطول 
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ــة       )٢(     ــائج عمــل اللجن ــى نت ــة الطــرفني عل ــسجالت موافق ــدون يف ال أن ت
 والنيجــر فيمــا يتعلــق التقنيــة املــشتركة املعنيــة بتعلــيم احلــد الفاصــل بــني بوركينــا فاســو

  : بالقطاعني التاليني
   تونغ؛-ىت العالمة الفلكية تونغ القطاع املمتد من مرتفعات نغوما ح  )أ(    
  .بداية منحىن بوتو حىت هنر ميكروالقطاع املمتد من   )ب(   
  :تأذن باإلجراءات اخلطية التالية، يطلب الطرفان إىل احملكمة أن ٣ من املادة ١ويف الفقرة   
ــذكرة    )أ(     ــرف مـ ــل طـ ــداع كـ ــسعة  إيـ ــصاه تـ ــد أقـ ــهر ) ٩( يف موعـ أشـ

  تاريخ إحالة الرتاع إىل احملكمة؛  من
أشـهر  ) ٩(إيداع كل طرف مـذكرة مـضادة يف موعـد أقـصاه تـسعة          )ب(    

  من تاريخ تبادل املذكرات؛ 
ا بنـاء علـى    إيداع أي مذكرات أخرى تأذن احملكمـة أو تـأمر بتقـدميه             )ج(    

  .طلب أي من الطرفني
  : على ما يلي“ حكم احملكمة” من االتفاق اخلاص املعنونة ٧وتنص املادة     
ــاق اخلــاص        - ١     ــصادر عمــال هبــذا االتف ــان حكــم احملكمــة ال ــل الطرف يقب

  . بوصفه حكما هنائيا وملزِما هلما
اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور احلكــم، ُيمهــل الطرفــان مــدة مثانيــة عــشر    - ٢    

  .  بتعليم احلّد الفاصل بينهماشهرا لبدء العمل املتعلق) ١٨(
ــعوبات   - ٣     ــشوء صــ ــة نــ ــوز ألي   يف حالــ ــم، جيــ ــذ احلكــ ــرض تنفيــ  تعتــ

  .  من نظامها األساسي٦٠الطرفني إخطار احملكمة عمال باملادة  من
خـرباء  ) ٣(يطلب الطرفـان إىل احملكمـة أن تـسمي يف حكمهـا ثالثـة                 - ٤    

  .ساعدة للطرفني يف تعليم احلّديقدمون امل
  : “تعهد خاص” املعنونة ١٠ا، يرد النص التايل يف املادة وأخري    
ريثما تصدر احملكمة حكمها، يتعهد الطرفـان حبفـظ الـسالم واألمـن واهلـدوء                   

ــة،     ــة احلدودي ــدولتني يف املنطق ــني ســكان ال ــا ب ــل     فيم ــأي توغ ــام ب ــن القي ــان ع  فيمتنع
ــا    يف ــا وينظمـــان اجتماعـــات منتظمـــة يلتقـــي فيهـ املـــسؤولون املنـــاطق املتنـــازع عليهـ
  .داريون ومسؤولو الدوائر األمنيةاإل
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د وفيما يتعلق بإنشاء بنيـة أساسـية اجتماعيـة واقتـصادية، يتعهـد الطرفـان بعقـ                    
  .مشاورات متهيدية قبل التنفيذ

ــؤرختني           ــادلتني مـ ــذكرتني متبـ ــاص مبـ ــاق اخلـ ــفع االتفـ ــد ُشـ ــشرين ٢٩وقـ  تـ
 االتفـاق بـني الـدولتني علـى      تتـضمنان ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢أكتوبر و   /األول

  . القطاعات احلدودية اليت ُعينت حدودها
أبريـل  / نيـسان  ٢٠، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٤وبأمر مؤرخ     - ٢٣٠

ــاريخ   ٢٠١١ ــداع وت ــاين ٢٠ أجــال إلي ــ/ كــانون الث ــداع كــل طــرف   ٢٠١٢اير ين ــني إلي  أجل
  .ذكرتان يف األجلني احملددين هلماوقد أودعت امل. الطرف للمذكرة واملذكرة املضادة من

  
  )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(دودية بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احل  -  ١٦  

اغوا ، أقامــت كوســتاريكا دعــوى ضــد نيكــار ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨يف   - ٢٣١
تخدام له من جانـب جـيش       توغل يف إقليم كوستاريكا واحتالل واس     ’’يتعلق مبا ادعي أنه      فيما

‘‘ انتـهاكات مـن نيكـاراغوا اللتزاماهتـا جتـاه كوسـتاريكا          ] مـا ادعـي بأنـه     [ وكذلك   ،نيكاراغوا
  .مبوجب عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية

نيكــاراغوا بإرســاهلا وحــدات مــن قواهتــا      ’’وادعــت كوســتاريكا يف عريــضتها أن     - ٢٣٢
ها معسكرات فيه، تتـصرف تـصرفا ال خيـرق خرقـا سـافرا         املسلحة إىل إقليم كوستاريكا وإقامت    

نظــام احلــدود القــائم بــني الــدولتني فحــسب، بــل إنــه خيــل أيــضا مببــدأين أساســيني مــن املبــادئ 
املؤسسة لألمم املتحدة أال ومها مبدأ الـسالمة اإلقليميـة وحظـر التهديـد بـالقوة أو اسـتخدامها                   

  .“ ...ضد أي دولة
يكاراغوا باحتالهلا، يف حادثتني مـستقلتني، أراضـي كوسـتاريكا          وتتهم كوستاريكا ن    - ٢٣٣

فيما يتصل ببناء قناة عرب أراضي كوسـتاريكا مـن هنـر سـان خـوان إىل الغونـا لـوس بورتيـوس                       
. ، وقيامهــا بــبعض أعمــال تعميــق جمــرى هنــر ســان خــوان )املعــروف أيــضا مبرفــأ هيــد الغــون (

رة لتعميق جمرى النهر وشق القناة ستؤثر تـأثريا         األعمال اجلارية واملقر  ’’وتقول كوستاريكا إن    
خطريا على تدفق املياه إىل هنـو كولـورادو يف كوسـتاريكا، وتتـسبب يف أضـرار أخـرى إلقلـيم                     

  . ‘‘كوستاريكا، مبا فيه األراضي الرطبة واملناطق الوطنية احملمية لألحياء الربية يف املنطقة
 رفضت كل النداءات اليت تدعو إىل سـحب         ويزعم الطرف املدعي أن نيكاراغوا قد       - ٢٣٤

ــ. قواهتـــا املـــسلحة مـــن األرض احملتلـــة وكـــل وســـائل التفـــاوض  ذلك وتقـــول كوســـتاريكا كـ
 الــصادر عــن اجمللــس ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢نيكــاراغوا ال تعتــزم االمتثــال لقــرار  إن

ــصفة خاصــة، إىل ســحب القــوات      ــدعو، ب ــذي ي ــة ال ــدول األمريكي ــدائم ملنظمــة ال  املــسلحة ال
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ــة، وتطلـــب جتنـــب تواجـــ   ــة احلدوديـ ــاراغوا مـــن املنطقـ ــة  لنيكـ د القـــوات العـــسكرية أو األمنيـ
  .املنطقة، من أجل هتيئة جو مؤات للحوار بني الدولتني يف

  وبناء عليه، فإن كوستاريكا  - ٢٣٥
...  بالتزاماهتـا الدوليـة     أن تقـرر وتعلـن أن نيكـاراغوا ختـل          تطلب إىل احملكمـة       

 بالتوغل يف أراضي كوستاريكا واحتالهلـا، وإحـداث ضـرر جـسيم بغاباهتـا               فيما يتعلق 
املطرية احملمية وأراضيها الرطبة، واإلضرار بنهر كولورادو، واألراضـي الرطبـة والـنظم              

قنــاة الــذي تقــوم هبــا نيكــاراغوا احملميــة، وكــذلك أنــشطة تعميــق جمــرى النــهر وشــق ال
نيكـاراغوا،   احملكمة أن تقـرر وتعلـن أن      وبصفة خاصة، ُيطلب إىل     . هنر سان خوان   يف

  :بتصرفها، قد انتهكت
حرمــة إقلــيم مجهوريــة كوســتاريكا، املتفــق عليــه واحملــدد مبوجــب          )أ(    

ــام    ــدود لعـ ــدة احلـ ــسندر    ١٨٥٨معاهـ ــراري ألكـ ــي وقـ ــد التحكيمـ ــرار كليفالنـ ، وقـ
  التحكيميني األول والثاين؛ 

ــر      )ب(     ــة وحظـ ــسالمة اإلقليميـ ــيني للـ ــدأين األساسـ ــتخدام القـــوة  املبـ  اسـ
  املنصوص عليهما يف ميثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الدول األمريكية؛ 

االلتزام الواقع على عاتق نيكاراغوا مبوجب املادة التاسعة مـن معاهـدة              )ج(    
   والقاضي بعدم استخدام هنر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛ ١٨٥٨احلدود لعام 

  ر بإقليم كوستاريكا؛ االلتزام بعدم اإلضرا  )د(    
ــل جمــرى هنــر ســان خــوان اصــطناعيا عــن جمــراه        )هــ(     ــزام بعــدم حتوي االلت

  الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛ 
  االلتزام بعدم حظر قيام مواطين كوستاريكا باملالحة يف هنر سان خوان؛   )و(    
االلتزام بعدم تعميـق جمـرى هنـر سـان خـوان إذا كـان يتـسبب يف أضـرار                      )ز(    

  ؛ ١٨٨٨، وفقا لقرار كليفالند التحكيمي لعام )مبا فيه هنر كولورادو(إلقليم كوستاريكا 
  االلتزامات القائمة مبوجب اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة؛   )ح(    
ــصعيد وتوســــ    )ط(     ــدم تــ ــزام بعــ ــدابري   االلتــ ــاذ تــ ــرتاع باختــ ــاق الــ يع نطــ

احملتلة من كوسـتاريكا أو اختـاذ       كوستاريكا، مبا يف ذلك توسيع األرض اجملتاحة و        ضد
أي تدابري أخرى أو تنفيذ أي إجراءات أخرى مـن شـأهنا أن متـس بالـسالمة اإلقليميـة                   

  .ستاريكا مبوجب القانون الدويللكو
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وطلـــب إىل احملكمـــة أيـــضا، يف العريـــضة، أن حتـــدد اجلـــرب الـــذي يـــتعني أن تـــوفره     - ٢٣٦
  . املشار إليها يف الفقرة أعالهنيكاراغوا، فيما يتعلق بأي تدابري من النوع 

 مـن   ٣٦ مـن املـادة      ١واستظهر الطرف املدعي، إلقامة اختـصاص احملكمـة، بـالفقرة             - ٢٣٧
ــدان        ــة البل ــثالثني مــن اتفاقي ــة وال ــادة احلادي النظــام األساســي للمحكمــة، ومبقتــضى مفعــول امل

، باإلضـافة  )‘‘وتـا ميثـاق بوغ ’’ (١٩٤٨أبريـل  / نيـسان ٣٠األمريكية للتـسوية الـسلمية املـؤرخ        
 مـن النظـام األساسـي للمحكمـة،      ٣٦ من املـادة     ٢إىل إعالين القبول الصادرين، عمال بالفقرة       

 ١٩٢٩ســـبتمرب / أيلـــول٢٤ ونيكـــاراغوا يف ١٩٧٣فربايـــر / شـــباط٢٠عـــن كوســـتاريكا يف 
  ).٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٣املعدل يف (

ــا لإلشــارة  ، أودعــت٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ويف   - ٢٣٨  كوســتاريكا أيــضا طلب
حقـوق كوسـتاريكا موضـوع الـرتاع وموضـوع طلـب التـدابري             ’’بتدابري حتفظية، قالت فيـه إن       

التحفظية هذا هي حقوقها يف السيادة والسالمة اإلقليمية وعـدم التـدخل يف حقوقهـا علـى هنـر            
ــة بيئيــا، وكــذلك ســالمة هنــر كولــوراد     . ‘‘و وتدفقــهســان خــوان، وأراضــيها ومناطقهــا احملمي

مثــة ’’وأشــارت كوســتاريكا إىل أن محايــة حقوقهــا تكتــسي طابعــا ملحــا حقــا وأوضــحت أن   
خطرا حقيقيا يف أن تستمر األعمال اليت تنال من حقـوق كوسـتاريكا، إن مل يـستجب لطلـب                
التدابري التحفظية، وقد تغري تغيريا جوهريا واقع احلال يف امليدان قبل أن تتاح للمحكمة فرصـة                

  .‘‘ار قرارها النهائيإصد
  وبناء عليه فإن كوستاريكا  - ٢٣٩

تطلب إىل احملكمة على سـبيل االسـتعجال أن تـأمر بالتـدابري التحفظيـة التاليـة                      
كوســتاريكا ومتنــع إحلــاق املزيــد    حــىت تــصحح املــس اجلــاري بالــسالمة اإلقليميــة ل     

ــن ــبيل إىل رفعهــا بأراضــي      م ــتاريكا، ريثمــا تبــ  األضــرار الــيت ال س ت احملكمــة كوس
  : جوهر هذه القضية يف

ــري     )١(     ــوري وغــ ــسحب الفــ ــاراغوا    الــ ــوات نيكــ ــع قــ ــشروط جلميــ املــ
  األراضي اليت اجتيحت واحتلت بصورة غري قانونية من كوستاريكا؛  من

  الكف الفوري عن شق قناة عرب إقليم كوستاريكا؛   )٢(    
 التربـة   الكف الفوري عـن اقـتالع األشـجار وإزالـة النباتـات وإزاحـة               )٣(    

  من أراضي كوستاريكا، مبا فيه أراضيها الرطبة وغاباهتا؛ 
  الكف الفوري عن رمي الرواسب يف أراضي كوستاريكا؛  )٤(    



A/66/4
 

11-45056 64 
 

وقــف برنــامج نيكــاراغوا اجلــاري لتعميــق جمــرى النــهر والرامــي إىل      )٥(    
احــتالل أراضــي كوســتاريكا وغمرهــا بامليــاه واإلضــرار هبــا، وكــذلك إحــداث ضــرر  

رية للمالحـة علـى هنـر كولـورادو، وذلـك بالتفعيـل التـام لقـرار كيلفالنـد                   وعرقلة خطـ  
  التحكيمي يف انتظار البت يف جوهر هذا الرتاع؛ 

ــوق         )٦(     ــن شــأنه اإلضــرار حبق ــاع نيكــاراغوا عــن أي عمــل آخــر م امتن
  .كوستاريكا، أو تصعيد الرتاع املعروض على احملكمة أو توسيع نطاقه

 جلسات علنيـة بـشأن      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٣ إىل   ١١ن  وعقدت يف الفترة م     - ٢٤٠
  .طلب اإلشارة بتدابري حتفظية الذي قدمته كوستاريكا

ن وكيــل كوســتاريكا التــدابري ويف ختــام اجلولــة الثانيــة مــن املالحظــات الــشفوية، بــّي  - ٢٤١
  :التحفظية اليت طلبتها تلك الدولة على النحو التايل

  :أمر بالتدابري التحفظية التاليةحملكمة أن تتطلب كوستاريكا إىل ا    
يف انتظــار البــت يف جــوهر القــضية، علــى نيكــاراغوا، فيمــا يتعلــق          - ألف    

باملنطقة اليت تشمل كامل منطقة إيسال بورتيوس، أي، عرب الضفة اليمىن من هنر سـان               
تـاورا  ر وهنـ ) املعروفة أيضا مبرفأ هيد الغون    (خوان وبني ضفيت الكونا لوس بورتيوس       

  ):‘‘املنطقة املعنية’’(
  أال ترابط فيها بأي من قواهتا أو أفرادها اآلخرين؛   )١(    
  أال تقوم بشق قناة أو توسيعها؛   )٢(    
   تزيل النباتات أو تزيح التربة؛أال تقتلع األشجار أو  )٣(    
  . أال تلقي بالرواسب  )٤(    
ا تعليـق برناجمهـا     يف انتظار البـت يف جـوهر الـدعوى، علـى نيكـاراغو              - باء    

  . اجلاري لتعميق جمري هنر سان خوان املتاخم للمنطقة املعنية
، علـــى نيكـــاراغوا، أن حتجـــم يف انتظـــار البـــت يف جـــوهر الـــدعوى  - جيم    

أي عمل آخر من شأنه اإلضرار حبقوق كوسـتاريكا، أو تـصعيد الـرتاع املعـروض        عن
  .على احملكمة أو توسيع نطاقه
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ولة الثانية من املالحظات الشفوية، قدم وكيل نيكـاراغوا االسـتنتاجات   ويف ختام اجل   - ٢٤٢
  :التالية باسم حكومته

 مـن الئحـة احملكمـة واعتبـارا لطلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة                ٦٠وفقا للمادة       
الــذي قدمتــه مجهوريــة كوســتاريكا وملرافعاهتــا الــشفوية، تــستنتج مجهوريــة نيكــاراغوا 

يت ورد بياهنــا خــالل هــذه اجللــسات وألي أســباب أخــرى  بــاحترام أنــه، لألســباب الــ 
تراها احملكمة مناسـبة، تلـتمس مجهوريـة نيكـاراغوا أن تـرفض احملكمـة طلـب اإلشـارة             

  .ة الذي قدمته مجهورية كوستاريكابتدابري حتفظي
، أصـدرت احملكمـة قرارهـا بـشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري               ٢٠١١مارس  / آذار ٨ويف    - ٢٤٣

  :وأشارت يف أمرها بالتدابري التحفظية التالية. ته كوستاريكاحتفظية الذي قدم
  باإلمجاع،   )١(    
ميتنع كل طـرف عـن أن يرسـل أو يـستبقي يف اإلقلـيم املتنـازع عليـه، مبـا فيـه                           

ــة كـــانيو  ــاراغوا [منطقـ ــقتها نيكـ ــاة الـــيت شـ ــدنيني  ، أي]القنـ ــانوا مـ ــواء كـ ــراد، سـ  أفـ
  أفراد الشرطة أو األمن؛  من أو

  بية ثالثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات، بأغل  )٢(    
أعاله، جيوز لكوسـتاريكا أن توفـد أفـرادا مـدنيني مكلفـني         ) ١(خالفا للنقطة       

حبماية البيئة إىل اإلقليم املتنازع عليه، مبـا فيـه منطقـة كـانيو، لكـن يف حـدود مـا يلـزم                       
ــا اإل         ــع فيه ــيت يق ــة ال ــع يف جــزء األراضــي الرطب ــادي حــصول ضــرر ال يرف ــيم؛ لتف قل

وتتشاور كوستاريكا مع أمانة اتفاقيـة رامـسار فيمـا يتعلـق بتلـك اإلجـراءات، وختطـر                  
  نيكاراغوا هبا وتبذل قصاراها إلجياد حلول مشتركة مع نيكاراغوا يف هذا الشأن؛ 

  :املؤيدون
ــا، واخلـــصاونة، وســـيما،      ــا؛ والقـــضاة كورومـ الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـ

ــوود،  وأبراهــام، وكيــث، وبنونــ  ــداد، ويوســف، وغرين ــو؛ ة، وكانــسادو ترين ودونوهي
  والقاضي اخلاص دوغار؛

  :املعارضون
  أمور، وسكوتنيكوف، وشوي؛ والقاضي اخلاص غيوم؛ - القضاة سيبولفيدا  
  باإلمجاع،   )٣(    
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ه الـرتاع املعـروض علـى احملكمـة         ميتنع كل طرف عن أي عمل قـد يتفـاقم معـ              
   استعصاء؛ يطول أمده أو جيعل حله أكثر أو
  باإلمجاع،   )٤(    
  .تدابري التحفظية الواردة أعالهيبلغ كل طرف احملكمة بامتثاله لل    
 أمور أمر احملكمة برأي مـستقل مـشترك؛   - وذيل القاضيان كوروما وسيبولفيدا       

وذيل القـضاة سـكوتنيكوف وغرينـوود وشـوي أمـر احملكمـة بإعالنـات؛ وذيـل القاضـي                   
  .وذيل القاضي اخلاص دوغارد األمر برأي مستقل. اخلاص غيوم األمر بإعالن

 / كــانون األول٥، حــددت احملكمــة تــارخيي ٢٠١١أبريــل / نيــسان٥وبــأمر مــؤرخ   - ٢٤٤
 أجـال   ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٦ أجال إليداع مجهورية كوستاريكا ملذكرهتا و        ٢٠١١ديسمرب  

ـــ    ــعة يف االعتب ــا، واضـ ــذكرهتا املـــضادة تباعـ ــاراغوا ملـ ــة نيكـ ــداع مجهوريـ ــرفنيإليـ . ار آراء الطـ
  .واحتفظت باإلجراءات الالحقة للبت فيها فيما بعد

  
 مبعبـد بريـاه      الـصادر يف القـضية املتعلقـة       ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥طلب تفسري حكم      ‐  ١٧  

  )كمبوديا ضد تايلند ()كمبوديا ضد تايلند( فيهيار
 احملكمـة،   ، طلبت كمبوديـا، بعريـضة مودعـة لـدى قلـم           ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨يف    - ٢٤٥

مبعبـد   يف القـضية املتعلقـة       ١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٥تفسري احلكـم الـذي أصـدرته احملكمـة يف           
  .)كمبوديا ضد تايلند(برياه فيهيار 

، ‘‘نقـاط الـرتاع بـشأن معـىن احلكـم أو نطاقـه            ’’وأشارت كمبوديا يف عريـضتها إىل         - ٢٤٦
  :وقالت بصفة خاصة إنه.  من الئحة احملكمة٩٨على النحو املنصوص عليه يف املادة 

يـستند  ] ١٩٦٢الـذي أصـدرته احملكمـة يف        [استنادا إىل كمبوديا، فإن احلكم        )١(  
  إىل وجود سابق حلدود دولية أقرهتا الدولتان واعترفتا هبا؛

ريطــة الــيت تــشري إليهــا احملكمــة اســتنادا إىل كمبوديــا، فــإن احلــدود ترمسهــا اخل  )٢(  
 خريطــة مكنــت احملكمــة مــن أن تــستنتج بــأن ســيادة  ، وهــي... مــن حكمهــا٢١الــصفحة  يف

  ؛... كمبوديا على املعبد نتيجة مباشرة وتلقائية لسيادهتا على اإلقليم الذي يقع فيه املعبد
ــا[اســتنادا إىل   )٣(   ــى تايل ]كمبودي ــع عل ــزام  ، يق ــد الت ــاحلكم [ن ــسحب ] عمــال ب ب

وهــذا التــزام عــام . مبوديــاعــسكريني أو غريهــم مــن األفــراد مــن مقربــة املعبــد يف إقلــيم ك   أي
مــة ومــستمر ينبثــق مــن البيانــات املتعلقــة بالــسيادة اإلقليميــة لكمبوديــا الــيت اعترفــت هبــا احملك    

  .تلك املنطقة يف
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  .‘‘تايلند ال تقر هذه النقاط بأكملها’’وتدعي كمبوديا أن   
نظـام   مـن ال   ٦٠وسعى الطرف املدعي إىل إقامة اختصاص احملكمة على أساس املادة             - ٢٤٧

أو مـدى مدلولـه،     ] احلكـم [وعنـد الـرتاع يف معـىن        ’’األساسي للمحكمـة الـيت تـنص علـى أنـه            
 ٩٨وتـستظهر كمبوديـا باملـادة       . ‘‘تقوم احملكمة بتفسريه بناء على طلب أي طرف من أطرافـه          

  .من الئحة احملكمة
 - املعبـد  تايلند ال تنازع كمبوديا سيادهتا علـى  ’’وتشرح يف عريضتها أنه إذا كانت         - ٢٤٨

  . برمته موضع التساؤل١٩٦٢، فإهنا مع ذلك تضع حكم ‘‘وعلى املعبد وحده ال غري
، وضعت احملكمة املعبد حتـت الـسيادة الكمبوديـة،          ١٩٦٢يف  ’’وتدعي كمبوديا أنه      - ٢٤٩

رفـض سـيادة    ’’، وأن   ‘‘ألن اإلقليم الذي يقع فيه يوجد علـى اجلانـب الكمبـودي مـن احلـدود               
إمنا يعـين إشـعار احملكمـة بـأن خـط احلـدود             ‘‘ جواره’’نطقة خارج املعبد حىت     كمبوديا على امل  

  .‘‘مبا يف ذلك ما يتعلق باملعبد نفسهخط مغلوط بأكمله، ] ١٩٦٣يف [الذي رمسته 
معـىن  ’’وتؤكد كمبوديا أن الغرض من طلبها هـي التمـاس تفـسري مـن احملكمـة بـشأن                     - ٢٥٠

وتـضيف بـأن    . ‘‘ مـن النظـام األساسـي      ٦٠دته املـادة    نطاق حكمها، يف اإلطار الذي حد     ...  و
قـد يـستخدم عنـدها     ...  الذي من شأنه أن يكون تفسريا ملزما لكمبوديا وتايلنـد         ’’هذا التفسري   

  .‘‘أساسا حلل هنائي للرتاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة أخرى من الوسائل السلمية
ريـضة، تـذكر كمبوديـا بأهنـا أقامـت دعـوى       وفيما يتعلق بالوقائع اليت تستند إليها الع     - ٢٥١

ــد يف   ــشأ  ١٩٥٩ضــد تايلن ــد ن ــشاكل ق ــا    وأن بعــض امل ــة حكمه ــد أن أصــدرت احملكم ت بع
ومضت لتصف آخر األحداث اليت حفـزت مباشـرة علـى تقـدمي             . ١٩٦٢جوهر القضية يف     يف

مـشترك  فشل املساعي الرامية إىل التوصل إىل اتفاق بـني الـدولتني بـشأن تفـسري              (هذه العريضة   
مناقـشات أجريـت يف إطـار منظمـة األمـم           ’’؛ وتدهور العالقات يف أعقـاب       ١٩٦٢حلكم عام   

ــة والعلــم والثقافــة   ؛ ‘‘بغــرض إعــالن املعبــد موقعــا للتــراث العــاملي  ) اليونــسكو(املتحــدة للتربي
  ). ٢٠١١أبريل /ووقوع حوادث مسلحة بني الدولتني يف نيسان

  :يا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أنويف ختام عريضتها، طلبت كمبود  - ٢٥٢
االلتـــزام الواقـــع علـــى تايلنـــد بـــسحب أي قـــوة عـــسكرية أو قـــوة للـــشرطة،     

 مـن  ٢النقطـة   (حراس أو خفر، أوفدهتم إىل املعبد، أو يف جواره يف إقليم كمبوديـا               أو
هــو نتيجــة معينــة اللتــزام عــام  ]) ١٩٦٢احلكــم الــذي أصــدرته احملكمــة يف  [منطــوق 

ام سالمة إقليم كمبوديا، ذلك اإلقلـيم الـذي عينـت حـدوده يف منطقـة                ومستمر باحتر 
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، والـيت   ]كـم  مـن احل   ٢١املـشار إليهـا يف الـصفحة        [املعبد وجوارها خبط على اخلريطة      
  .]احلكم[يستند إليها 

 مـن   ٤١ويف اليوم ذاته، أودعت كمبوديا طلبا لإلشارة بتـدابري حتفظيـة، عمـال باملـادة                  - ٢٥٣
ــي  ــام األساسـ ــادة النظـ ــة  ٧٣ واملـ ــة احملكمـ ــن الئحـ ــه   .  مـ ــدعي أنـ ــرف املـ ــح الطـ ــذ ’’وأوضـ منـ

ويف عــدة ...  ، وقعــت أحــداث خطــرية يف منطقــة معبــد بريــاه فيهيــار٢٠١١أبريــل /نيــسان ٢٢
 .‘‘مواقع على طول احلدود بني الدولتني، تسببت يف وفيات وإصـابات وإجـالء لـسكان املنطقـة                

] هـــا[طلبــــ...  تــزال تقـــع وقـــت إيـــداع حـــوادث مـــسلحة خطـــرية ال’’وقالــت كمبوديـــا إن  
  .‘‘، وتتحمل تايلند وحدها مسؤوليتها]للتفسري[

ــداب ’’واســتنادا إىل الطــرف املــدعي،    - ٢٥٤ ــام  يلــزم اختــاذ ت ري علــى وجــه االســتعجال، للقي
ــا ريثمــا تــصدر احملكمــة قرارهــا     يف  وهــي حقــوق تتعلــق  -آن واحــد بــصون حقــوق كمبودي

 وتفـادي تفـاقم     - وواجب عدم التدخل الواقـع علـى عـاتق تايلنـد             بسيادهتا وسالمتها اإلقليمية  
يف احلالة املؤسفة اليت يرفض فيها طلبها، وتتمـادى         ’’وأوضحت كمبوديا كذلك أنه     . ‘‘الرتاع

وكـذا اخلـسائر يف األرواح      فيها تايلند يف تصرفها، فـإن األضـرار الالحقـة مبعبـد بريـاه فيهيـار،                 
  . ‘‘ناة البشرية قد تستفحل نتيجة هلذه الصدامات املسلحةسبيل إىل درئها واملعا اليت ال
بكل احترام إىل احملكمة أن تـشري بالتـدابري التحفظيـة           ] كمبوديا[تطلب  ’’ويف اخلتام،    - ٢٥٥

  : التالية، ريثما تصدر حكمها
السحب الفوري وغري املشروط لكافة القوات التايلندية من أجزاء من إقلـيم كمبوديـا                -  

  قة معبد برياه فيهيار؛ تقع يف منط
  حظر كافة األنشطة العسكرية اليت تقوم هبا تايلند يف منطقة معبد برياه فيهيار؛   -  
امتناع تايلند عن أي عمل أو إجراء من شأنه أن ينـال مـن حقـوق كمبوديـا أو يفـاقم                  -  

  .‘‘الرتاع يف الدعوى الرئيسية
ــار٣١ و  ٣٠وعقــدت يف   - ٢٥٦ ــايو / أي ــسات عل٢٠١١م ــشأن طلــب اإلشــارة    جل ــة ب ني

  .بتدابري حتفظية الذي قدمته كمبوديا
ويف ختام اجلولـة الثانيـة مـن املالحظـات الـشفوية، أكـدت كمبوديـا طلبـها اإلشـارة                      - ٢٥٧

وفقـا  ’’: بتدابري حتفظية؛ وقدم وكيـل تايلنـد، مـن جهتـه، االسـتنتاجات التاليـة باسـم حكومتـه                  
ــه مملكــة     مــن الئحــة احملكمــة ونظــرا لطلــب   ٦٠للمــادة  ــذي قدمت ــة ال ــدابري حتفظي  اإلشــارة بت

كمبوديا وملرافعاهتا الشفوية، تطلب مملكة تايلنـد بكـل احتـرام إىل احملكمـة أن تـشطب القـضية          
  .‘‘ من اجلدول العام٢٠١١أبريل / نيسان٢٨اليت رفعتها مملكة كمبوديا يف 
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شـارة بتـدابري    ، أصـدرت احملكمـة أمرهـا بـشأن طلـب اإل           ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٨ويف    - ٢٥٨
  :وينص جزء املنطوق من األمر على ما يلي. حتفظية الذي قدمته كمبوديا

  وهلذه األسباب،  
  فإن احملكمة،  
  باإلمجاع،  )لفأ(    
الـــيت رفعتـــها مملكـــة كمبوديـــا  طلـــب مملكـــة تايلنـــد شـــطب القـــضية تـــرفض    

   من اجلدول العام للمحكمة؛٢٠١١أبريل /نيسان ٢٨ يف
  :ري التحفظية التاليةتشري بالتداب  )باء(    
  بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل مخسة أصوات،  )١(    
يسحب الطرفان فورا أفرادمها العسكريني املوجودين حاليـا يف املنطقـة املؤقتـة                 

ــدد يف الفقــ      ــى النحــو احمل ــسالح، عل ــن ال ــردة م ــان    ٦٢رة اجمل ــر، وميتنع ــذا األم ــن ه  م
أي نــشاط مــسلح موجــه  ملنطقــة وعــن إقامــة أي وجــود عــسكري داخــل تلــك ا  عــن
  .تلك املنطقة ضد
  :املؤيدون
ــة،       ــا، وســـيما، وأبراهـــام، وكيـــث، وبنونـ ــا؛ والقـــضاة كورومـ نائـــب الـــرئيس تومكـ

  وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص غيوم؛
  :املعارضون
   الرئيس أووادا؛ والقضاة اخلصاونة، وشوي ودونوهيو؛ والقاضي اخلاص كوت؛  
  بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٢(    
هـد بريـاه فيهيـار    على تايلند أال تعتـرض سـبيل وصـول كمبوديـا حبريـة إىل مع                

  قيام كمبوديا بتزويد أفرادها غري العسكريني يف املعبد مبؤن جديدة؛ أو
  :املؤيدون
ــا، واخلـــصاونة، وســـ     ــا؛ والقـــضاة كورومـ يما، الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـ

ــف،     ــداد، ويوســ ــسادو ترينــ ــكوتنيكوف، وكانــ ــة، وســ ــث، وبنونــ ــام، وكيــ وأبراهــ
  وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان اخلاصان غيوم وكوت؛
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  : املعارضون
  القاضية دونوهيو؛  
  بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٣(    
يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماها يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسـيا،                 
بصفة خاصة، يسمحان للمـراقبني الـذين تعينـهم تلـك املنظمـة بالوصـول إىل املنطقـة                  و

  .املؤقتة اجملردة من السالح
  :املؤيدون
ــيما،      ــا، واخلـــصاونة، وسـ ــا؛ والقـــضاة كورومـ الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـ

ــف،     ــداد، ويوســ ــسادو ترينــ ــكوتنيكوف، وكانــ ــة، وســ ــث، وبنونــ ــام، وكيــ وأبراهــ
  والقاضيان اخلاصان غيوم وكوت؛ وغرينوود، وشوي؛ 

  : املعارضون
  القاضية دونوهيو؛  
  بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )٤(    
ه الــرتاع املعــروض علــى احملكمــة ميتنــع الطرفــان عــن أي عمــل قــد يتفــاقم معــ     

  .يطول أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء أو
  :املؤيدون
ــيما،  الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـــا؛ و    ــا، واخلـــصاونة، وسـ القـــضاة كورومـ

ــف،     ــداد، ويوســ ــسادو ترينــ ــكوتنيكوف، وكانــ ــة، وســ ــث، وبنونــ ــام، وكيــ وأبراهــ
  وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان اخلاصان غيوم وكوت؛ 

  :املعارضون
  القاضية دونوهيو؛  
  بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،) جيم(    
  .تدابري التحفظية الواردة أعاله أن يبلغ كل طرف احملكمة بامتثاله للتقرر    
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  :املؤيدون
ــيما،      ــا، واخلـــصاونة، وسـ ــا؛ والقـــضاة كورومـ الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـ

ــف،     ــداد، ويوســ ــسادو ترينــ ــكوتنيكوف، وكانــ ــة، وســ ــث، وبنونــ ــام، وكيــ وأبراهــ
  وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان اخلاصان غيوم وكوت؛ 

  :املعارضون
  القاضية دونوهيو؛

  أغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،ب) دال(    
 أن تبقي احملكمة املسائل اليت تشكل موضوع هذا األمر قيد نظرهـا، إىل              تقرر    

  .أن تصدر حكمها يف طلب التفسري
  :املؤيدون
ــا، واخلـــصاونة، وســـيما،      ــا؛ والقـــضاة كورومـ الـــرئيس أووادا؛ نائـــب الـــرئيس تومكـ

ــكوتنيكوف، وك   ــة، وســ ــث، وبنونــ ــام، وكيــ ــف،  وأبراهــ ــداد، ويوســ ــسادو ترينــ انــ
  وغرينوود، وشوي؛ والقاضيان اخلاصان غيوم وكوت؛ 

  :املعارضون
  القاضية دونوهيو؛

وذيل الرئيس أووادا أمـر احملكمـة بـرأي خمـالف؛ وذيـل القاضـي كورومـا أمـر احملكمـة              
بإعالن؛ وذيل القاضي اخلصاونة أمر احملكمـة بـرأي خمـالف؛ وذيـل القاضـي كانـسادو               

 احملكمــة بــرأي مــستقل؛ وذيــل القاضــيان شــوي ودونوهيــو أمــر احملكمــة   ترينــداد أمــر
ــإعالن؛ وذيــل القاضــي       ــوم أمــر احملكمــة ب ــرأيني خمــالفني؛ وذيــل القاضــي اخلــاص غي ب

  .اخلاص كوت أمر احملكمة برأي خمالف
  

  إجراءات اإلفتاء اليت مل ُيبت فيها بعد يف الفترة قيد االستعراض  - جيم  
در عن احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن شـكوى               الصا ٢٨٦٧احلكم رقم       

  )طلب فتوى (قُدمت ضد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
، تلقت احملكمـة مـن الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة            ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٦يف    - ٢٥٩

نظمـة  طلبا بإصدار فتوى بغرض نقض حكم صـدر عـن حمكمـة إداريـة هـي احملكمـة اإلداريـة مل               
  ).“احملكمة اإلدارية”املشار إليها أدناه بتعبري (العمل الدولية 
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ــم       - ٢٦٠ ــا رقـ ــررت يف حكمهـ ــد قـ ــة قـ ــة اإلداريـ ــت احملكمـ ــد . ج. س (٢٨٦٧وكانـ ضـ
 أهنــا خمتــصة مبوجــب ٢٠١٠فربايــر / شــباط٣الــصادر يف ) الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة 

ت يف مـضمون الـشكوى املقدمـة ضـد الـصندوق            الثانية من نظامها األساسي بالبـ      أحكام املادة 
، املوظفـة الـسابقة يف اآلليـة العامليـة التفاقيـة األمـم       .ج. الدويل للتنمية الزراعيـة مـن الـسيدة س       

أو من التـصحر، وخباصـة   /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و        
يف اآلليـة   . ج. وقـد عملـت الـسيدة س      ). ‘‘لية العاملية اآل’’واملشار إليها أدناه بتعبري     (يف أفريقيا   

انظـر التقريـر الـسنوي       (٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥العاملية مبوجب عقد حمدد املدة ينتهي أجله يف         
  ).٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة 
ــه التاســعة والتــسعني املعقــودة  ويف قــرار اختــذه اجمللــس التنفيــذي للــصندوق يف دور    - ٢٦١ ت
 متصرفا يف إطار املادة الثانيـة عـشرة مـن مرفـق النظـام األساسـي                 ،٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢ يف

حملكمة منظمة العمل، قرر الطعن يف احلكم املـذكور أعـاله الـصادر عـن تلـك احملكمـة وإحالـة                     
  . مسألة مدى صحة ذلك احلكم إىل حمكمة العدل الدولية للحصول على فتوى منها

 ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٣الة مؤرخــة وقــد أحيــل طلــب الفتــوى إىل احملكمــة يف رســ  - ٢٦٢
  .أبريل/ نيسان٢٦موجهة من رئيس اجمللس التنفيذي للصندوق، وتلقاها قلم احملكمة يف 

  :ويشمل الطلب األسئلة التسعة التالية  - ٢٦٣
هل تتمتع احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، مبوجب املـادة الثانيـة     -أوال      

ص لالسـتماع إىل الـشكوى املقدمـة ضـد الـصندوق         من نظامهـا األساسـي، باالختـصا      
ــة الزراعيـــة   ــا بالـــصندوق (الـــدويل للتنميـ ــه / متـــوز٨يف ) املـــشار إليـــه هنـ  ٢٠٠٨يوليـ

، املوظفـة الـسابقة يف اآلليـة العامليـة التفاقيـة األمـم املتحـدة                .ج. س. ت. السيدة أ  من
ــشديد و       ــاف ال ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال ــصحر يف البل ــن /ملكافحــة الت ــصحر، أو م الت

اليت ال يربطها بالـصندوق سـوى كونـه         ) املشار إليها هنا باالتفاقية   (وخباصة يف أفريقيا    
  املنظمة املضيفة هلا؟ 

 ٢٨٦٧مبا أن السجالت تبني أن طريف الـرتاع موضـوع احلكـم رقـم                 -ثانيا     
الصادر عـن حمكمـة منظمـة العمـل متفقـان علـى أن الـصندوق واآلليـة العامليـة كيانـان                      

ــة العامليـــة، ومـــع األخـــذ  يـــان منفـــصالن وأن املـــشتكية كانـــت موظفـــة يف قانون  اآلليـ
االعتبار مجيع الوثائق والقواعد واملبادئ ذات الصلة، هل كان قول حمكمـة منظمـة               يف

جلميــع األغــراض اإلداريــة، ُتعاَمــل ”العمــل، دعمــا لقرارهــا بتأكيــد اختــصاصها، بأنــه 
أثـر ذلـك يتمثـل      ”وأن  “  للـصندوق  ة املختلفـة  اآللية العامليـة معاملـة الوحـدات اإلداريـ        

أن القــرارات اإلداريــة الــصادرة عــن املــدير اإلداري فيمــا خيــص املــوظفني يف اآلليــة   يف
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، هــل كــان ذلــك “العامليــة هــي مــن الناحيــة القانونيــة قــرارات صــادرة عــن الــصندوق 
أو هـل شـكّل خطـأ جوهريـا     /عمـل، و القول خروجا عـن اختـصاص حمكمـة منظمـة ال     

  إلجراءات اليت اتبعتها؟ ا يف
هــل كــان القــول العــام حملكمــة منظمــة العمــل، دعمــا لقرارهــا بتأكيــد    -ثالثا     

اختـصاص   ، خروجـا عـن    “ية موظفون يف الصندوق   أفراد اآللية العامل  ”اختصاصها، بأن   
  هريا يف اإلجراءات اليت اتبعتها؟أو هل شكّل خطأ جو/تلك احملكمة، و

حجـة   العمل بتأكيد اختصاصها بالنظر يف    ة منظمة   هل كان قرار حمكم     -رابعا     
املــشتكية الــيت تــدعي بــأن املــدير اإلداري لآلليــة العامليــة أســاء اســتعمال الــسلطة، خــارج 

  هريا يف اإلجراءات اليت اتبعتها؟أو هل شكّل خطأ جو/اختصاص تلك احملكمة، و
ر العمــل بتأكيــد اختــصاصها بــالنظهــل كــان قــرار حمكمــة منظمــة   -خامسا     

حجة املشتكية اليت تفيد بأن قرار املدير اإلداري عـدم جتديـد عقـدها يـشكل غلطـا               يف
ــك احمل   ــصاص تلـ ــارج اختـ ــانون، خـ ــة، ويف القـ ــا    /كمـ ــأ جوهريـ ــكّل خطـ ــل شـ أو هـ

  اإلجراءات اليت اتبعتها؟ يف
هــل كــان قــرار حمكمــة منظمــة العمــل بتأكيــد اختــصاصها بتفــسري    -سادسا     

مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر             مذكرة التفاهم املربمة بني     
أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا،  /يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  

، واالتفــاق املنــشئ )املــشار إليهــا هنــا باملــذكرة (والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة  
 جوهريـــا أو هـــل شـــكّل خطـــأ  /كمـــة، وللـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك احمل   

  اإلجراءات اليت اتبعتها؟  يف
ــصاص      -سابعا      ــد اخت ــرار حمكمــة منظمــة العمــل بتأكي ــر هــل كــان ق ها بتقري

الــرئيس كــان يف اضــطالعه بــدورٍ وســيٍط وداعــم يف إطــار املــذكرة يتــصرف باســم  أن
أو هـــل شـــكّل خطـــأ جوهريـــا    /كمـــة، والـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك احمل   

  اإلجراءات اليت اتبعتها؟  يف
هل كان قرار حمكمة منظمة العمـل بتأكيـد اختـصاصها باالستعاضـة               -ثامنا     

بقرارها عن القـرار التقـديري للمـدير اإلداري لآلليـة العامليـة، خـارج اختـصاص تلـك                   
  أو هل شكّل خطأ جوهريا يف اإلجراءات اليت اتبعتها؟ /احملكمة، و

عمـل يف حكمهـا     ما مدى صحة القرار الصادر عن حمكمة منظمـة ال           -تاسعا     
  ؟٢٨٦٧رقم 
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ــسان٢٦ويف رســائل مؤرخــة     ــل / ني ــم احملكمــة، عمــال    ٢٠١٠أبري ــيس قل ، أخطــر رئ
 من النظـام األساسـي، مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمـام احملكمـة                      ٦٦ من املادة    ١بالفقرة  

  .بطلب الفتوى
  :، قررت احملكمة٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩ومبوجب أمر مؤرخ   - ٢٦٤

صندوق الدويل للتنمية الزراعية ودوله األعضاء اليت حيـق هلـا املثـول أمـام               أن ال   )أ(  
احملكمة، والدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر الـيت حيـق هلـا املثـول أمـام                    
احملكمة، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة اليت أصدرت إعالنات بـإقرار اختـصاص             

 مـن املـادة الثانيـة مـن النظـام األساسـي             ٥ة ملنظمة العمل الدوليـة عمـال بـالفقرة          احملكمة اإلداري 
لتلك احملكمـة، ُتعتـرب مـن احملتمـل أن يكـون بوسـعها تقـدمي معلومـات عـن األسـئلة املقدمـة إىل                     

  احملكمة إلصدار فتوى بشأهنا؛
ة  أجـال لتقـدمي البيانـات اخلطيـ        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩حتديد تاريخ     )ب(  

   من نظامها األساسي؛٦٦ من املادة ٢بشأن تلك األسئلة إىل احملكمة، عمال بالفقرة 
 أجـال لقيـام الـدول واملنظمـات       ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١حتديد تـاريخ      )ج(  

ــى البيا      ــة عل ــات خطي ــدمي تعليق ــة بتق ــات خطي ــدمت بيان ــيت ق ــة األخــرى، عمــال   ال ــات اخلطي ن
  م األساسي؛ من النظا٦٦ من املادة ٤ بالفقرة

أن حييل رئيس الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة إىل احملكمـة أي بيـان حيـدد                     )د(  
آراء املشتكية يف الدعوى املقامة ضد الـصندوق أمـام احملكمـة اإلداريـة ملنظمـة العمـل الدوليـة،                    

ــاريخ       ــددت تـ ــا؛ وحـ ــة هلـ ــاه احملكمـ ــه انتبـ ــشتكية يف توجيـ ــد ترغـــب املـ ــشرين ٢٩والـــيت قـ  تـ
 أجــال لتقــدمي أي بيــان ممكــن مــن املــشتكية موضــع احلكــم إىل احملكمــة، ٢٠١٠بر أكتــو/األول

ــاريخ  ــاين ٣١وت ــاير / كــانون الث ــة مــن املــشتكية إىل    ٢٠١١ين  أجــال لتقــدمي أي تعليقــات ممكن
  .واحتفظت باإلجراءات الالحقة للبت فيها فيما بعد. احملكمة
العـــام للـــصندوق الـــدويل ، قـــدم املستـــشار ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٦ويف   - ٢٦٥

  .للتنمية الزراعية بيانا خطيا للصندوق وبيانا يعرض آراء املشتكية
، قـدم سـفري دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات       ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٨ويف    - ٢٦٦

  .لدى هولندا بيانا خطيا حلكومة بوليفيا
احملكمـة األجـل الـذي ميكـن        دد رئيس   ، م ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤وبأمر مؤرخ     - ٢٦٧

اخلطيـة  ى البيانات خالله للدول واملنظمات اليت قدمت بيانات خطية أن تقدم تعليقات خطية عل           
 من النظام األساسي، كما مدد أجل تقدمي املـشتكية ألي           ٦٦ من املادة    ٤األخرى، وفقا للفقرة    
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وقد . أمام احملكمة اإلداريةتعليقات إىل حمكمة العدل الدولية يف الدعوى املرفوعة ضد الصندوق       
  .مددت اآلجال استجابة لطلب هبذا الصدد قدمه املستشار العام للصندوق

  .وقدمت التعليقات اخلطية للصندوق وتعليقات املشتكية يف غضون األجل املمدد  - ٢٦٨
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  الفصل السادس

  زيارات احملكمة وغريها من األنشطة    
ــانون األول١٣يف   - ٢٦٩ ــسمرب / كــ ــعادة الــــسيد     ٢٠١٠ديــ ــارة احملكمــــة ســ ، قــــام بزيــ

ــا بأعــضاء آخــرين يف جملــس       ــد، مرفوق ــشيوخ يف تايلن ــديش، رئــيس جملــس ال براسوبــسوك بون
وحضر الوفد عرضا عن أنشطة احملكمـة وحظـي باسـتقبال           . الشيوخ وشخصيات بارزة أخرى   

  .رئيس احملكمة، القاضي هيساشي أووادا
رة احملكمة سعادة الـسيد داغ تـريي أندرسـن،          ، قام بزيا  ٢٠١١مارس  / آذار ١٧ويف    - ٢٧٠

وكان السيد أندرسن مرفوقـا بأربعـة برملـانيني وثالثـة ممـثلني مـن سـفارة                 . رئيس برملان النرويج  
ونظــم قلــم . واســتقبل الوفــد رئــيس قلــم احملكمــة، الــسيد فيليــب كــوفرور. النــرويج يف الهــاي

  . أعضاء الربملان النروجيياحملكمة عرضا عن أنشطة احملكمة، أجاب خالله على أسئلة
ــار٢ويف   - ٢٧١ ــسة     مــايو/ أي ــسيدة مــريي مــاكليس، رئي ــارة احملكمــة فخامــة ال ، قامــت بزي

د، آيرلندا اليت كانت مـصحوبة بوفـد رمسـي مشـل زوجهـا، ومعـايل الـسيدة فرانـسيس فيتـزجريا               
ا لـدى   يرلنـد سـعادة الـسيدة مـريي ويـالن، سـفرية أ          يرلنـدا، و  وزيرة شؤون الطفولة والشباب بأ    

ــستوى    ــي امل ــسؤولني آخــرين رفيع ــدا، وم ــة،    . هولن ــيس احملكم ــاكليس رئ ــسة م ورحــب بالرئي
ــم احملكمــة    ــيس قل ــه، ورئ ــساشي أووادا، وعقيلت ــاكليس  . القاضــي هي ــسة م مث اصــطحبت الرئي

واألعضاء الرئيسيون يف الوفد إىل غرفة بقاعة العدل الكربى، حيث قـدم إلـيهم الـرئيس أووادا                 
ويف جلـسة  . واجهم، كما قدم إليهم رئيس القلم كبار موظفي قلم احملكمـة     أعضاء احملكمة وأز  

رمسية عقدت فيما بعد يف قاعة العدل الكربى وحضرها السلك الدبلوماسي وممثلـو الـسلطات               
اهلولنديــة وكبــار مــسؤويل املؤســسات الدوليــة األخــرى الــيت يوجــد مقرهــا يف الهــاي، ألقــى     

  .ة ماكليسخطابا كل من الرئيس أووادا والرئيس
وباإلضافة إىل ذلك، استقبل رئيس احملكمة وأعضاؤها ورئيس قلم احملكمة وموظفـو              - ٢٧٢

قلــم احملكمــة، يف مقــر احملكمــة، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عــددا كــبريا مــن الشخــصيات 
املرموقة، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسيون ونواب برملانيون ورؤساء وأعـضاء هيئـات             

  .ومسؤولون آخرون رفيعو املستوىقضائية 
وقام بعدة زيـارات أيـضا بـاحثون وأكـادمييون ورجـال قـانون وغريهـم مـن ممارسـي                      - ٢٧٣

وقــام رئــيس احملكمــة أو أعــضاؤها أو رئــيس قلــم  . مهنــة القــانون، وصــحفيون وزوار آخــرون 
  .احملكمة أو موظفوه بتقدمي عروض خالل عدد من تلك الزيارات
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دير بالــذكر متثــل يف زيــادة اهتمــام احملــاكم الوطنيــة واإلقليميــة الرائــدة ومثــة تطــور جــ  - ٢٧٤
التبــادل اإللكتــروين للمعلومــات   وواصــلت احملكمــة أيــضا   . بزيــارة احملكمــة لتبــادل األفكــار   

  .طائفة من احملاكم واهليئات القضائية األخرى مع
ــة زائــر  م مــا يقــرب مــن ســت ٢٠١٠ســبتمرب /أيلــول ١٩واســتقبلت احملكمــة يف   - ٢٧٥ ائ
، الذي ُنظم بالتعاون مع بلدية الهاي، بغـرض التعريـف           ‘‘يوم الهاي الدويل  ”إطار مبادرة    يف

. باملنظمات الدولية الكائن مقرها يف تلك املدينة لدى األجانب املقيمني فيها ومـواطين هولنـدا              
دارة شـؤون   وقـدمت إ  .  املناسـبة  ة اليت تشارك فيها احملكمـة يف هـذه        وكانت هذه هي املرة الثالث    

اإلعالم، خالل هذا اليوم املفتـوح شـريطها املؤسـسي بـاللغتني اإلنكليزيـة والفرنـسية، وأجـاب                  
  .موظفوها على أسئلة الزائرين، ووزعت نشرات تتضمن معلومات عن احملكمة

، ويف إطار االحتفال بالذكرى الـسنوية اخلامـسة والـستني           ٢٠١١أبريل  / نيسان ١ويف    - ٢٧٦
ية للمحكمة، أزيح الستار عن معرض للصور والتحف األصـلية املتعلقـة بنـشاط              للجلسة االفتتاح 

احملكمــة، وتلقــى الــرئيس أووادا رمسيــا النــسخ األوىل لثالثــة طوابــع بريديــة جديــدة صــممت          
وجرت هـذه املناسـبة يف فنـاء بلديـة الهـاي، يف حفـل نظمـه قلـم احملكمـة، مبـساعدة               . للمحكمة

ة، وعمــدة الهــاي، وأعــضاء اجمللــس البلــدي، وممثلــي الــسلك   البلديــة، وحبــضور أعــضاء احملكمــ 
ملنظمـــات الدوليــة الـــيت هلـــا مقـــر  الدبلوماســي وكبـــار املـــسؤولني يف وزارة خارجيــة هولنـــدا وا  

واستعرض بإجياز املعرُض الذي نظم يف البلدية ملدة أسبوعني مث يف قصر السالم طيلـة               . الهاي يف
 الدائمـة؛ وتـربز خمتلـف الـصور     ةلفها، حمكمة العدل الدولياألسبوعني التاليني، تاريخ احملكمة وس   

  .واملعروضات األخرى دور احملكمة بصفتها اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة
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  الفصل السابع

  نترنتمة ووثائقها وموقعها على شبكة اإلمنشورات احملك    
هلـا املثـول أمامهـا،     توزع منشورات احملكمة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق                  - ٢٧٧

ويــنظم توزيــع هــذه املنــشورات غالبــا قــسم البيــع  . وعلــى مكتبــات القــانون الكــربى يف العــامل 
هبــذه املنــشورات تــصدر بــاللغتني وتــوزع قائمـة جمانيــة  . والتـسويق باألمانــة العامــة يف نيويــورك 

تتـضمن   نسخة مستكملة من القائمـة،       ٢٠٠٩وُنشرت يف منتصف عام     . نكليزية والفرنسية اإل
ذات الثالثـة عـشر رقمـا، وهـي متاحـة           ) ISBN(مراجع جديدة بأرقام الكتب املوحـدة الدوليـة         

  . “Publications”حتت عنوان ) www.icj-cij.org(يف موقع احملكمة على شبكة اإلنترنت 
وتــصدر ثــالث جمموعــات ســنويا . وتتــألف منــشورات احملكمــة مــن عــدة جمموعــات  - ٢٧٨
 Reports of Judgments, Advisory Opinions(كـام والفتـاوى واألوامـر    تقـارير األح ) أ: (وهي

and Orders) (   (احلوليـة  ) ب(؛ )وتنشر يف كراسات مـستقلة ويف جملـد واحـدthe Yearbook( ،
  . لألعمال والوثائق ذات الصلة باحملكمة) Bibliography(ببليوغرافيا ) ج(

 Reports(٢٠٠٨التقـارير لعـام   موعـة  ووقت إعـداد هـذا التقريـر، طبـع جملـد مـن جم        - ٢٧٩

ــد  ). 2008 ــا جمل ــام  أم ــارير لع ــام   ) Reports 2009( ٢٠٠٩التق ــاين ع ــصف الث ــصدر يف الن فسي
-Yearbook 2007( ٢٠٠٨-٢٠٠٧وطبعـت يف الفتـرة قيـد االسـتعراض حوليـة فتـرة       . ٢٠١١

 Yearbook( ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ حوليــة الفتــرة ، يف حــني توضــع اللمــسات األخــرية علــى)2008

وُنـــشرت خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض ببليوغرافيـــا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة  ). 2008-2009
)Bibliography of the International Court of Justice (  وستـصدر يف هنايـة النـصف    . ٥٥رقـم

  .٥٨ و ٥٧  و٥٦ ببليوغرافيا حمكمة العدل الدولية أرقام ٢٠١١الثاين من عام 
قـاه مـن مـستندات إقامـة الـدعاوى          سخا مطبوعة بلغـتني ملـا تتل      وتنشر احملكمة أيضا ن     - ٢٨٠
 وكـذلك   ،)طلبـات إقامـة الـدعاوى، واالتفاقـات اخلاصـة         (قضايا املنازعات املعروضة عليها      يف

ــاوى   ــات إصــدار الفت ــدخل وطلب ــات اإلذن بالت ــد االســتعراض، تلقــت   . طلب ــرة قي وخــالل الفت
  .ل، وجيري طبعها حاليااحملكمة طلبني إلقامة دعاوى وطلبا لإلذن بالتدخ

وعادة ما تتيح احملكمة للجمهور املرافعـات وغريهـا مـن الوثـائق املقدمـة إىل احملكمـة                    - ٢٨١
وتنـشر بعـد انتـهاء إجـراءات الـدعوى يف سلـسلة املـذكرات        . يف كل قضية بعد اختتام القـضية  
هـذه اجمللـدات   و). Pleadings, Oral Arguments, Documents(واملرافعـات الـشفوية والوثـائق    

اليت تشمل النصوص الكاملة للمـذكرات اخلطيـة، مبـا يف ذلـك املرفقـات، عـالوة علـى احملاضـر             
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احلرفية للجلسات العلنية، تتـيح الفرصـة للممارسـني لالطـالع بـشكل واف علـى احلجـج الـيت                  
  . تقدمها األطراف

 الـسيادة  :تنـشر قريبـا  وقد نشرت اجمللـدات التاليـة يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أو س             - ٢٨٢
لـرتاع بـشأن حقـوق    ؛ ا)تسعة جملـدات  () ماليزيا/إندونيسيا(على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان      

مخسة جملدات ستصدر يف النـصف       ()كوستاريكا ضد نيكاراغوا  (املالحة واحلقوق املرتبطة هبا     
  ).٢٠١١الثاين من عام 

 Acts and Documents (م احملكمـة النـصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـي    وضمن سلـسلة    - ٢٨٣

concerning the Organization of the Court(     تنشر احملكمة الصكوك الـيت تـنظم سـري أعماهلـا ،
 الــيت ٦وقــد نــشرت يف الفتــرة قيــد االســتعراض أحــدث طبعــة هــي الطبعــة رقــم     . وممارســاهتا

وتتـوافر طبعـة    . ٢٠٠٧ اسُتكملت متاما ومشلت التوجيهات اإلجرائية اليت اعتمدهتا احملكمـة يف         
 / كـانون األول   ٥نكليزية والفرنسية، بصيغتها املعدلة يف      ديدة مستنسخة لالئحة احملكمة باإل    ج

وميكــن أيــضا االطــالع علــى هــذه الوثــائق علــى املوقــع الــشبكي للمحكمــة   . ٢٠٠٠ديــسمرب 
)www.icj-cij.org ( وثائق أساسية”حتت عنوان “)Basic Documents .(   ع كمـا ميكـن االطـال

علــى ترمجــات غــري رمسيــة لالئحــة احملكمــة باللغــات الرمسيــة األخــرى لألمــم املتحــدة وباللغــة     
  .األملانية يف املوقع الشبكي للمحكمة

  .وتصدر احملكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراهتا  - ٢٨٤
وتنـــشر كـــذلك كتيبـــا موجهـــا لتـــسهيل فهـــم أحـــسن لتـــاريخ احملكمـــة وتنظيمهـــا     - ٢٨٥

وقد صدرت الطبعة اخلامسة مـن هـذا الكتيـب يف كـانون             . اءاهتا واجتهادها واختصاصها وإجر 
وستنــشر الطبعــة الــسادسة قريبــا هبــاتني اللغــتني، .  بلغــيت احملكمــة الــرمسيتني٢٠٠٦ينــاير /الثــاين

  .وستترجم الحقا إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة وإىل األملانية
ويـصدر  . معلومـات العامـة يف شـكل أسـئلة وأجوبـة     وتصدر احملكمة كذلك كتيبـا لل     - ٢٨٦

وستصدر نـسخة منقحـة يف   . هذا الكتيب جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وباللغة اهلولندية  
  .٢٠١١النصف الثاين من عام 

ــون      - ٢٨٧ ــصور، معن ــاخر ال ــاب خــاص، ف ــشر كت  The Illustrated Book of the”ون

International Court of Justice“ ، ٢٠٠٦يف عام .  
. ٢٠٠٩ديـسمرب   /وصدرت نـشرة موجهـة للجمهـور عـن احملكمـة يف كـانون األول                - ٢٨٨

  ).الوالية القضائية ووالية اإلفتاء(وتقدم حملة عن تاريخ احملكمة وتشكيلها، إىل جانب مهمتها 
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.  دقيقــة عــن احملكمــة١٥، أصــدر قلــم احملكمــة فيلمــا وثائقيــا مدتــه ٢٠١٠ويف عــام   - ٢٨٩
يلم متاح على املوقع الـشبكي للمحكمـة ويعـرض بانتظـام علـى شاشـة كـبرية لـزوار قـصر                 والف

ــسالم ــد      . ال ــسمعي البــصري، مثــل شــبكة يونيفي ــر األمــم املتحــدة للبــث ال ــدم إىل دوائ كمــا ق
  ).UNifeed(اإلخبارية التابعة لتليفزيون األمم املتحدة 

لـم احملكمـة مـن نـشر شـىت          وبفضل املوقـع الـشبكي املـنظم بـشكل واضـح، يـتمكن ق               - ٢٩٠
ملفات الوسائط املتعـددة علـى اإلنترنـت لوسـائط اإلعـالم املطبوعـة ووسـائط البـث اإلذاعـي،                    

  .ويقدم، عند الضرورة، بثا مباشرا للجلسات العلنية اليت تعقدها احملكمة
، ١٩٤٦وميكِّــن املوقــع الــشبكي مــن االطــالع علــى كامــل قــضاء احملكمــة منــذ عــام   - ٢٩١

كما يتيح سهولة احلصول على الوثـائق       .  الدائمة ةضاء سلفها، حمكمة العدل الدولي    فضال عن ق  
مــن املرافعــات اخلطيــة والــشفوية جلميــع القــضايا، ومجيــع   ) غــري الــشاملة للمرفقــات(الرئيــسية 

ميثــاق األمــم املتحــدة، والنظــام (البيانــات الــصحفية للمحكمــة، وعــدد مــن الوثــائق األساســية  
، واإلعالنـات الـيت تقـر بالواليـة     )ئحتها إضافة إىل توجيهاهتـا اإلجرائيـة     األساسي للمحكمة وال  

اإلجباريـة للمحكمـة وقائمـة باملعاهـدات واالتفاقيـات األخــرى الـيت تـنص علـى هـذه الواليــة،          
ومعلومات عامة عن تاريخ احملكمـة وإجراءاهتـا، وتـراجم وصـور القـضاة ورئـيس قلـم احملكمـة                    

  . ة وسري عمله، وكذلك قوائم باملنشوراتومعلومات عن تنظيم قلم احملكم
ويقــدم املوقــع جــدوال زمنيــا للجلــسات واملناســبات، وطلبــات الــدخول اإللكترونيــة   - ٢٩٢

وتوجـد  . للمجموعات واألفراد الراغبني يف حـضور جلـسات أو عـروض عـن أنـشطة احملكمـة                
  . أيضا يف املوقع صفحات تتعلق بإعالنات الشواغر وفرص التدريب الداخلي

احلصول عرب اإلنترنت على مجيـع اخلـدمات        “ غرفة الصحافة ”وأخريا، تتيح صفحة      - ٢٩٣
وال ســـيما إجـــراءات (واملعلومـــات الالزمـــة للـــصحفيني الـــراغبني يف تغطيـــة أنـــشطة احملكمـــة  

ويوفر معرض الصور الفوتوغرافية صـورا رقميـة ميكـن حتميلـها            ). االعتماد عن طريق اإلنترنت   
كما أن مقاطع مصورة وصوتية مـن جلـسات         ). تخدام غري التجاري فقط   ألغراض االس (جمانا  

  ).MP3 و MPEG2 و Flash(احملكمة وجلساهتا للنطق باألحكام متاحة يف عدة أشكال 
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  الفصل الثامن

  مالية احملكمة    
  طريقة تغطية النفقات  -ألف   

مــم املتحــدة تتحمــل األ” مــن النظــام األساســي للمحكمــة علــى أن ٣٣تــنص املــادة   - ٢٩٤
وملــا كانــت ميزانيــة احملكمــة . “مــصروفات احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة 

مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضاء تشترك يف مصروفات كـل منـهما بـنفس           
  .النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة

تقرة، تقيــد املبــالغ املتأتيــة مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات ووفقــا لقاعــدة مــس  - ٢٩٥
، والفائدة املـصرفية،    )اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة     (املوظفني ومبيعات املنشورات    

  .وما إىل ذلك، كإيراد لألمم املتحدة
  

  إعداد امليزانية  -باء   
م احملكمة، يقوم رئيس قلـم احملكمـة بإعـداد     من تعليمات قل٣٠ إىل   ٢٦وفقا للمواد     - ٢٩٦

ويعــرض هــذا املــشروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والــشؤون اإلداريــة  . مــشروع أويل للميزانيــة
  .التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده

وع ميزانيـة   وبعد اعتماد مشروع امليزانية، ُيقـدم إىل األمانـة العامـة إلدراجـه يف مـشر                 - ٢٩٧
ــة بدراســته، وبعــد ذلــك    . األمــم املتحــدة ــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني مث تقــوم اللجن

وأخـريا تعتمـده اجلمعيـة العامـة يف جلـسة عامـة،             . ُيعرض على اللجنة اخلامسة للجمعيـة العامـة       
  .وذلك يف إطار املقررات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة

  
  ةتنفيذ امليزاني  -جيم   

يــضطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبــسؤولية تنفيــذ امليزانيــة، مبــساعدة رئــيس شــعبة املاليــة     - ٢٩٨
ويــتعني علـى رئــيس القلـم كفالــة االسـتخدام الــسليم لألمـوال الــيت     ).  أعـاله ٨٢انظـر الفقــرة  (

ولــرئيس القلــم وحــده احلــق    . انيــةأُِقــرت وعــدم تكبــد نفقــات لــيس هلــا اعتمــادات يف امليز      
ووفقـا لقـرار صـادر    . التزامات باسم احملكمة، رهنا بأي تفـويض ممكـن للـسلطة   الدخول يف    يف

عن احملكمة، اختذ بناء على توصية اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، يرسـل رئـيس القلـم بانتظـام                  
  .بيانا باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
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ــة حــسابات    ويقــوم جملــس مراجعــي احلــسا    - ٢٩٩ ــة مبراجع ــة العام ــه اجلمعي ــذي تعين بات ال
  .ويف هناية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانة العامة. احملكمة سنويا

  
  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية احملكمة لفترة السنتني   -دال   

، كـان مـن دواعـي سـرور احملكمـة           ٢٠١١ -٢٠١٠خبصوص ميزانيـة فتـرة الـسنتني          - ٣٠٠
 بدرجة كبرية لطلبيها إنشاء وظائف جديدة وختصيص اعتماد لتحديث قاعة العـدل             االستجابة

  ).لفصل األولانظر أيضا ا(الكربى حيث تعقد جلساهتا 
  

  ٢٠١١- ٢٠١٠ميزانية فترة السنتني     
  )بدوالرات الواليات املتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف(    

      الربنامج

  ٨٧٧ ٢٠٠  أعضاء احملكمة
  ٣ ٨٦٦ ٦٠٠ بدالت لشىت النفقات ٠٣١١٠٢٥
  ١ ١٦٥ ١٠٠ املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣
  ٥٠ ٨٠٠ القضاة اخلاصون: بدل الوظيفة ٠٣٩٣٩٠٩
  ٧ ٤٥٦ ٩٠٠ السفر يف مهام رمسية ٢٠٤٢٣٠٢
  ١٣ ٤٣٦ ٦٠٠ األجور ٠٣٩٣٩٠٢

  ١٣ ٤٣٦ ٦٠٠  اجملموع الفرعي  
    قلم احملكمة
  ١٥ ٢١٧ ٧٠٠ الوظائف الثابتة ٠١١٠٠٠٠
  ١ ٨٢٩ ٢٠٠ الوظائف املؤقتة لفترة السنتني ٠١٧٠٠٠٠
  ٦ ٨٤١ ٥٠٠ التكاليف العامة للموظفني ٠٢٠٠٠٠٠
  ٣٤٦ ٥٠٠ التكاليف الطبية والتكاليف املرتبطة هبا، بعد انتهاء اخلدمة ١٥٤٠٠٠٠
  ٧ ٢٠٠ بدل التمثيل ٠٢١١٠١٤
  ١ ٦٢٢ ٧٠٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٢١٠٠٠٠
  ٢٩٥ ٠٠٠ ملساعدة املؤقتة العامة ا  ١٣١٠٠٠٠
  ٨٩ ٤٠٠ االستشاريون ١٤١٠٠٠٠
  ١٢٨ ٥٠٠ أجر العمل اإلضايف ١٥١٠٠٠٠
  ٤٧ ٥٠٠ السفر الرمسي ٢٠٤٢٣٠٢
  ١٩ ٩٠٠ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١

  ٢٦ ٤٤٥ ١٠٠  اجملموع الفرعي  
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      الربنامج

    دعم الربامج
  ٣٦٢ ٧٠٠ الترمجة اخلارجية ٣٠٣٠٠٠٠
  ٣١ ٤٠٠ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠
  ٤٠٤ ٠٠٠ خدمات جتهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠
  ٣ ٣٠١ ٧٠٠ صيانة أماكن العمل/استئجار ٤٠١٠٠٠٠
  ١٩١ ٥٠٠ استئجار األثاث واملعدات ٤٠٣٠٠٠٠
  ٢٣٧ ٨٠٠ االتصاالت ٤٠٤٠٠٠٠
  ٨٧ ٠٠٠ صيانة األثاث واملعدات ٤٠٦٠٠٠٠
  ٣١ ٨٠٠ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠
  ٢٩٣ ٥٠٠ اللوازم واملواد ٥٠٠٠٠٠٠
  ٢١٥ ٧٠٠ كتب املكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠
  ١٧١ ٥٠٠ األثاث واملعدات ٦٠٠٠٠٠٠
  ٥٥٤ ٧٠٠ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤١
  ٥١٠ ٨٠٠ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤٢

  ٦ ٧٢٤ ١٠٠  اجملموع الفرعي  
  ٤٦ ٦٠٥ ٨٠٠  اجملموع  
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 اإلدارات

 رئيس قلم احملكمة

  نائب رئيس قلم احملكمة

 رئيس قلم احملكمة
  ٣- مساعد خاص لرئيس قلم احملكمة، ف

  ر ر، مساعد إداري
 ٢-مدرئيس قلم احملكمة، نائب

  أمساعد إداري، ر

  نيشعبة اإلدارة وشؤون املوظف

  الشعب التقنية

 
  ةالشؤون القانوني

 
  الشؤون اللغوية

 
  شؤون اإلعالم

 
  املالية

 
  املنشورات

 
شعبة الوثائق 
 مكتبة احملكمة

 
  تكنولوجيا
  املعلومات

  
احملفوظات والفهرسة

  والتوزيع

  
جتهيز النصوص 
  واالستنساخ

ــانوينرئــيس إدارة، أمــني ق
  ١-رئيسي، مد

  ٥-أمني أول، ف ٢
  ٤-ف، أمني ٢
  ٣-موظف قانوين، ف ٣

   أمساعد إداري، ر

رئــــــيس إدارة، أمــــــني أول،
  ٥-ف
مراجــع،/متــرجم، حتريــري ٥
  ٤-ف
  ٣- مترجم حتريري، ف٣

  :وظائف لفترة السنتني
 ٤- فحتريري،  مترجم٢
 ٣- ف، حتريري مترجم٦

  أ مساعد إداري، ر

، أولرئــــيس إدارة، أمــــني
  ٥-ف

موظـــف شـــؤون اإلعـــالم،
  ٣-ف

ــالم  ــاون موظــــف إعــ ،معــ
  ٢-ف

وظائـــــــــــــــــــــف فتـــــــــرة
  :السنتني

  أ مساعد إداري، ر

 مساعد خاص للرئيس
مساعد خاص للرئيس، 

 ٣-ف

 كتبة قضائيون
 ٢-  ف كتبة قضائيني،١٤

 كتبة القضاة
   كاتبا أقدم، ر أ١٥

ــشعبة، ــيس الـــــ رئـــــ
   ٤-ف

مـــايل أقـــدم،كاتـــب 
  أ ر

كاتــــــــــب إدخـــــــــال
أ الطلبات، ر/البيانات

الـــــــشعبة،رئـــــــيس
  ٤-ف

،مـصحح  /معد نسخ 
  ٣-ف

معــــــــــاون معــــــــــد
مـــــــصحح،/نـــــــسخ

  ٢-ف

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
   ٤-ف

أمــني مكتبــة معــاون،
  ٢-ف

كاتـــــــب لـــــــشؤون
  أ املكتبات، ر

كاتــــــــــب قاعــــــــــة
  أ مطالعة، ر

ــيف كاتـــــــب أرشـــــ
  ومراجع، ر أ

وظائــــــــــــــف لفتــرة
  :السنتني

ــرس مـــــــدون/مفهـــــ
  أ ر مراجع،

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة،
  ٤-ف

مـــــدير قواعـــــد/مـــــربمج
  ٢- فبيانات،

  أ مدير نظم، ر
 أ ر مشرف على الشبكة،
  تقين اتصاالت، ر أ

،اختــــــــصاصي دعـــــــــم 
  تطبيقات حاسوبية، ر أ

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة، 
  ٣-ف

ــشؤون ــساعد لــــــــ مــــــــ
  احملفوظات، ر ر

  أ مفهرس، ر
ــب ــشؤونكاتـــــــــ  لـــــــــ

  احملفوظات، ر أ
  أ كاتب توزيع، ر ٢

 ٣-رئيس الشعبة، ف
مــساعد/مــشرف نظــم

  أ ، ر الشعبةرئيس
جتهيــــــــــزمـــــــــساعد  
  أ النصوص، ر

 مــــساعد خلــــدمات٢
  أ رالطباعة، 

  أ طابع، ر ٥
  :املساعدة املؤقتة

   طابع، ر أ٢  

 ٥-طبيب أقدم، ف
 ) يف املائة٢٥م م، دوام جزئي بنسبة(

  سائق، ر أ/منسق  املساعدة العامة
  ساع، ر أ/ سائق٢
   موظف استقبال، ر أ٢

  ساع، ر أ

  ٤- رئيس الشعبة، ف
  ٢- ن شؤون املوظفني، فموظف معاون مسؤول ع

  ر ر،  أقدممساعد إداري
  مساعد إداري ، ر أ

   ر أكاتب إداري،
  منسق حراسة األمن، ر أ/حارس امن

   حارس أمن، ر أ٢
  


