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  الفصل األول
  موجز    
  حملة موجزة عن العمل القضائي للمحكمة    

، شــهدت حمكمــة العــدل الدوليــة مــرة أخــرى ٢٠١٤-٢٠١٣خــالل الســنة القضــائية   - ١
ــثالث التال       ــا يف القضــايا ال ــرة، أصــدرت احملكمــة أحكام ــا. وخــالل نفــس الفت ــة نشــاطا كثيف ي

  (بالترتيب الزمين):
يف القضـــية املتعلقـــة مبعبـــد  الصـــادر ١٩٦٢حزيران/يونيـــه  ١٥طلـــب تفســـري حكـــم   

ــاه ــد)  فيهيـــار  بريـ ــا ضـــد تايلنـ ــد تايلنـــد)   (كمبوديـ ــر الفقـــرات  (كمبوديـــا ضـ   (انظـ
  أدناه)؛   ١٤٤-١٣٠

  أدناه)؛   ٩٧-٩٢(انظر الفقرات  الرتاع البحري (بريو ضد شيلي)  
ــان يف القطــب ا     ــان)   صــيد احليت ــتراليا ضــد الياب ــويب (أس ــد اجلن ــرات   ملتجم ــر الفق (انظ

  أدناه).   ١١٦-١٠٧
  أمرا (بالترتيب الزمين):   ١٣وصدر أيضا عن احملكمة أو رئيسها   - ٢

، سجل رئيس احملكمة وقف إكوادور للـدعوى  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٣بأمر مؤرخ   •  
قيـام  ”اع املتعلـق بــ   فيمـا خيـص الـرت    ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٣١املقامة ضد كولومبيـا يف  

ع إكـوادور  كولومبيا برش جوي مببيدات أعشـاب سـامة يف منـاطق قـرب حـدودها مـ      
بــالرش ، وأصــدر توجيهاتــه بــأن ُتشــطب القضــية املتعلقــة  “ويف تلــك احلــدود وعربهــا

ــا)     ــوادور ضــد كولومبي ــدات األعشــاب (إك ــر     اجلــوي مببي ــة (انظ ــن جــدول احملكم م
  أدناه)؛   ١٠٦-٩٨الفقرات 

، بتت احملكمـة يف طلـب اإلشـارة بتـدابري     ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢مؤرخ بأمر   •  
 يف القضــية املتعلقــة ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٤حتفظيــة جديــدة قدمتــه كوســتاريكا يف  

ــة احلدوديــة (كوســتاريكا ضــد          ــوم هبــا نيكــاراغوا يف املنطق ــبعض األنشــطة الــيت تق ب
طريـق يف كوسـتاريكا علـى امتـداد     تشييد ، اليت ُضّمت إىل القضية املتعلقة بنيكاراغوا)

  أدناه)؛   ١٢٩-١١٧(انظر الفقرات  هنر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)
ــؤرخ    •   ــأمر مـ ــمرب   ٩بـ ــانون األول/ديسـ ــداع   ٢٠١٣كـ ــال إليـ ــة أجـ ــددت احملكمـ ، حـ

مبسـألة تعـيني حـدود اجلـرف القـاري بـني       املذكرات اخلطية األولية يف القضـية املتعلقـة   
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ميل حبري من ساحل نيكـاراغوا (نيكـاراغوا    ٢٠٠وكولومبيا خارج نطاق  نيكاراغوا
  أدناه)؛   ١٧٤-١٦٦(انظر الفقرات ضد كولومبيا) 

، بتــت احملكمــة يف طلــب اإلشــارة    ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣بــأمر مــؤرخ    •  
يف القضـــية  ٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١١بتـــدابري حتفظيـــة قدمتـــه نيكـــاراغوا يف 

تشــييد طريــق يف كوســتاريكا علــى امتــداد هنــر ســان خــوان (نيكــاراغوا ضــد  ب املتعلقــة
ــتاريكا) ــبعض   كوسـ ــة بـ ــية املتعلقـ ــّمت إىل القضـ ــيت ُضـ ــا   ، الـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــطة الـ األنشـ
ــاراغوا ــاراغوا)     نيكـ ــد نيكـ ــتاريكا ضـ ــة (كوسـ ــة احلدوديـ ــرات  يف املنطقـ ــر الفقـ   (انظـ

  أدناه)؛   ١٥٥-١٤٥
، حددت احملكمـة أجـال إليـداع املـذكرات     ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٨بأمر مؤرخ   •  

املســـائل املتصـــلة مبصـــادرة وحجـــز وثـــائق وبيانـــات معينـــة اخلطيـــة األوليـــة يف قضـــية 
  أدناه)؛   ١٩٦-١٨٤(انظر الفقرات  ليشيت ضد أستراليا) ‐  (تيمور

، حددت احملكمة أجـال إليـداع املـذكرات اخلطيـة     ٢٠١٤شباط/فرباير  ٣بأمر مؤرخ   •  
باالنتهاكات املزعومة للحقـوق السـيادية واجملـال البحـري يف      ضية املتعلقةاألولية يف الق

  أدناه)؛   ١٨٣-١٧٥(انظر الفقرات  البحر الكارييب (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
ــؤرخ أيضــا     •   ــأمر آخــر م ــدمي نيكــاراغوا   ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٣ب ــة بتق ، أذنــت احملكم

ــة يف القضــي     ــذكرة تعقيبي ــة وكوســتاريكا م ــذكرة جوابي ــةم ــق يف   ة املتعلق بتشــييد طري
، الـيت ُضـّمت   كوستاريكا على امتداد هنـر سـان خـوان (نيكـاراغوا ضـد كوسـتاريكا)      

ــة  ــة       إىل القضــية املتعلق ــة احلدودي ــا نيكــاراغوا يف املنطق ــوم هب ــيت تق ــبعض األنشــطة ال ب
  أدناه)؛   ١٥٥-١٤٥(انظر الفقرات  (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)

ــأمر مــؤرخ    •   ــارس  ٣ب ــدابري    ٢٠١٤آذار/م ، بتــت احملكمــة يف طلــب اإلشــارة باختــاذ ت
املسـائل املتصـلة مبصـادرة وحجـز وثـائق      يف قضـية  ليشيت  -تيمور حتفظية الذي قدمته 

  أدناه)؛   ١٩٦-١٨٤(انظر الفقرات  ليشيت ضد أستراليا) ‐وبيانات معينة (تيمور 
كرات اخلطيـة  ، حددت احملكمة أجـال إليـداع املـذ   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١بأمر مؤرخ   •  

تعيني احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحملـيط اهلـادئ (كوسـتاريكا    األولية يف قضية 
  أدناه)؛   ٢٠٨-١٩٧(انظر الفقرات ضد نيكاراغوا) 

، قـررت احملكمـة أن تتنـاول املـذكرات اخلطيـة      ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ١٦بأمر مـؤرخ    •  
لة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع      االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصـ يف قضية 
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مسـألة اختصـاص احملكمـة أوال، وحـددت      السالح النووي (جزر مارشال ضد اهلنـد) 
  أدناه)؛   ٢١٣-٢٠٩أجال إليداع تلك املذكرات (انظر الفقرات 

ــؤرخ    •   ــأمر م ــه  ١٦ب ــذكرات    ٢٠١٤حزيران/يوني ــداع امل ، حــددت احملكمــة أجــال إلي
مات املتعلقـة باملفاوضـات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح       االلتزااخلطية األولية يف قضية 

(انظـر الفقـرات    النووي ونزع السالح النووي (جـزر مارشـال ضـد اململكـة املتحـدة)     
  أدناه)؛   ٢٢٣-٢١٩

، قـرر رئـيس احملكمـة أن تتنـاول املـذكرات اخلطيـة       ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠بأمر مؤرخ   •  
تصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع       االلتزامات املتعلقة باملفاوضات امليف قضية 

مســــائل اختصــــاص احملكمــــة  الســــالح النــــووي (جــــزر مارشــــال ضــــد باكســــتان)
  الطلـــب أوال، وحـــددت أجـــال إليـــداع تلـــك املـــذكرات (انظـــر الفقـــرات  ومقبوليـــة

  أدناه)؛   ٢١٨-٢١٤
، حـدد رئـيس احملكمـة أجـال إليـداع دولـة بوليفيـا        ٢٠١٤متوز/يوليـه   ١٥بأمر مؤرخ   •  

ددة القوميــات بيانــا خطيــا مبالحظاهتــا واســتنتاجاهتا بشــأن الــدفوع االبتدائيــة الــيت املتعــ
بــااللتزام بالتفــاوض بشــأن منفــذ إىل احملــيط اهلــادئ  قدمتــها شــيلي يف القضــية املتعلقــة  

  أدناه).   ١٦٥-١٥٦(انظر الفقرات (بوليفيا ضد شيلي) 
ت علنيـة يف القضـايا األربـع    وخالل الفترة نفسها، عقدت حمكمة العدل الدولية جلسا  - ٣

  التالية (بالترتيب الزمين):  
بعــض األنشـــطة الـــيت تقــوم هبـــا نيكـــاراغوا يف املنطقــة احلدوديـــة (كوســـتاريكا ضـــد     

ــاراغوا) ــدابري حتفظيــة جديــدة الــذي قدمتــه        نيك ، جلســات بشــأن طلــب اإلشــارة بت
  أدناه)؛   ١٢٩-١١٧كوستاريكا (انظر الفقرات 

ا علـــى امتـــداد هنـــر ســـان خـــوان (نيكـــاراغوا ضـــد       تشـــييد طريـــق يف كوســـتاريك   
، جلسـات بشـأن طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة الـذي قدمتـه نيكـاراغوا          كوستاريكا)

  أدناه)؛   ١٥٥-١٤٥(انظر الفقرات 
، ضـد أسـتراليا)  ليشيت  ‐تيمور املسائل املتصلة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة ( 

ــدابري حتفظ    ــارة بتـ ــب اإلشـ ــأن طلـ ــات بشـ ــه   جلسـ ــذي قدمتـ ــة الـ ــور يـ ــيت  -تيمـ ليشـ
  أدناه)؛   ١٩٦-١٨٤الفقرات   (انظر
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(انظـر   تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا (كرواتيـا ضـد صـربيا)      
  أدناه).   ٩١-٨٠الفقرات 

، ُعرضت على احملكمة سـبع قضـايا منازعـات    ٢٠١٤-٢٠١٣وخالل السنة القضائية   - ٤
  التايل:  جديدة، حسب الترتيب 

ميـل   ٢٠٠مسألة تعيني حدود اجلرف القاري بني نيكاراغوا وكولومبيا خارج نطـاق    
ــا)     ــد كولومبيــ ــاراغوا ضــ ــاراغوا (نيكــ ــاحل نيكــ ــن ســ ــري مــ ــرات  حبــ ــر الفقــ   (انظــ

  أدناه)؛   ١٧٤-١٦٦
االنتهاكات املزعومة للحقوق السيادية واجملال البحري يف البحـر الكـارييب (نيكـاراغوا      

  أدناه)؛   ١٨٣-١٧٥نظر الفقرات (ا ضد كولومبيا)
 ضـد أسـتراليا)  ليشـيت   ‐تيمـور  املسائل املتصلة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينـة (   

  أدناه)؛ ١٩٦-١٨٤(انظر الفقرات 
 تعيني احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ (كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا)     

  أدناه)؛   ٢٠٨-١٩٧(انظر الفقرات 
مات املتعلقة باملفاوضات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع السـالح        االلتزا  

  أدناه)؛   ٢١٣-٢٠٩(انظر الفقرات  النووي (جزر مارشال ضد اهلند)
االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع السـالح          

  أدناه)؛   ٢١٨-٢١٤(انظر الفقرات  النووي (جزر مارشال ضد باكستان)
االلتزامات املتعلقة باملفاوضات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع السـالح          

  أدناه).   ٢٢٣-٢١٩(انظر الفقرات  النووي (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة)
وباإلضافة إىل طلبات إقامة دعاوى ضـد اهلنـد وباكسـتان واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        

ة، أودعت جزر مارشال يف الوقت نفسه عرائض لدى قلم احملكمة ضـد سـت   يرلندا الشماليأو
دول أخرى (االحتاد الروسي وإسرائيل ومجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة والصـني وفرنسـا     
والواليــات املتحــدة األمريكيــة) بشــأن التزاماهتــا فيمــا يتعلــق بوقــف ســباق التســلح النــووي يف   

). ٢٠١٤/١٨ انظــر النشــرة الصــحفية للمحكمــة رقــمي (موعــد مبكــر وبــرتع الســالح النــوو
ــة (االحتــاد الروســي       وفيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي
والصــني والواليــات املتحــدة األمريكيــة)، قــدمت جــزر مارشــال ادعــاءات مشــاهبة لتلــك الــيت    

طــراف يف املعاهــدة (إســرائيل   قدمتــها ضــد اململكــة املتحــدة؛ وفيمــا يتعلــق بالــدول غــري األ       
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ومجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة)، قــدمت جــزر مارشــال ادعــاءات مشــاهبة لتلــك الــيت    
قدمتــها ضــد اهلنــد وباكســتان. وإدراكــا مــن جــزر مارشــال لعــدم وجــود جهــات اختصــاص     
مشتركة بينها وبني الدول السـت املـذكورة، فقـد دعتـها إىل قبـول اختصـاص احملكمـة. ووفقـا         

من الئحة احملكمة، أُرسـلت نسـخ مـن العـرائض إىل حكومـات الـدول        ٣٨من املادة  ٥فقرة لل
املعنية، ولكن القضايا اجلديدة مل تدرج يف جدول احملكمة، ولن يتخـذ أي إجـراء يف الـدعاوى    

يـة علـى اختصـاص احملكمـة بــالنظر     املرفوعـة ضـد أي مـن تلـك الـدول مـا مل توافــق الدولـة املعن       
  القضية.    يف

ــىت و   ــغ عـــدد الق ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ٣١حـ ــة يف جـــدول احملكمـــة    ، بلـ ضـــايا املدرجـ
  .)١(قضية  ١٣

  ؛  ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) ‐مشروع غابشيكوفو   - ١  
(مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة    األنشـــطة املســـلحة يف أراضـــي الكونغـــو      - ٢  

  ؛  أوغندا)  ضد
واملعاقبـــة عليهـــا (كرواتيـــا   عيـــة تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلما      - ٣  

  ؛  صربيا)  ضد
املنطقــة احلدوديــة (كوســتاريكا   بعــض األنشــطة الــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف    - ٤  

  ؛  نيكاراغوا)  ضد
ــتاريكا علـــى ام   - ٥   ــييد طريـــق يف كوسـ ــاراغوا   تشـ ــوان (نيكـ ــان خـ ــر سـ ــداد هنـ تـ

  ؛  كوستاريكا)  ضد
  ؛  (بوليفيا ضد شيلي)االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ   - ٦  

_________________ 
ــا يف     )١(   ــة حكمه ــة مبشــروع غابشــيكوفو    أصــدرت احملكم ــلوفاكيا)  ‐القضــية املتعلق ــاروس (هنغاريا/س يف  ناغيم

، نظـرا ألن سـلوفاكيا تقـدمت، يف    فنيـة معلقة من الناحية ال ما زالت. غري أن القضية ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥
، بطلب إصدار حكـم إضـايف. وأودعـت هنغاريـا يف غضـون األجـل الـذي حـدده رئـيس          ١٩٩٨أيلول/سبتمرب 

بيانـا خطيـا تـبني فيـه موقفهـا مـن طلـب سـلوفاكيا. واسـتأنف           ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٧ وهو ،احملكمة
وظـال يبلغـان احملكمـة بانتظـام عـن التقـدم        ١٩٩٧حكـم عـام   الطرفان فيما بعد املفاوضات بينهما بشأن تنفيـذ  

  احملرز فيها. 
ــا يف       ــو      وأصــدرت احملكمــة حكمه ــة الكونغ ــو (مجهوري ــة باألنشــطة املســلحة يف أراضــي الكونغ القضــية املتعلق

مـن الناحيـة   هذه القضية أيضا معلقـة   ما زالت. و٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩يف  الدميقراطية ضد أوغندا)
إىل احملكمة، إذ حيق هلما ذلـك مبقتضـى احلكـم الصـادر يف     مرة أخرى اعتبار أن الطرفني قد يلجآن على ، فنيةال

  التوصل إىل اتفاق بشأن هذه النقطة.  يهماالقضية، للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عل
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مسألة تعيني حدود اجلـرف القـاري بـني نيكـاراغوا وكولومبيـا خـارج نطـاق          - ٧  
  ؛  ميل حبري من ساحل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا) ٢٠٠

االنتــهاكات املزعومــة للحقــوق الســيادية واجملــال البحــري يف البحــر الكــارييب    - ٨  
  ؛(نيكاراغوا ضد كولومبيا)

ــائ  - ٩   ــة (    املس ــات معين ــائق وبيان ــور ل املتصــلة مبصــادرة وحجــز وث ليشــيت  ‐تيم
  ؛  أستراليا)  ضد

ــارييب واحملـــيط اهلـــادئ     - ١٠   ــة يف البحـــر الكـ ــتاريكا تعـــيني احلـــدود البحريـ (كوسـ
  ؛  نيكاراغوا)  ضد

االلتزامات املتعلقة باملفاوضـات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع          - ١١  
  ؛  شال ضد اهلند)السالح النووي (جزر مار

االلتزامات املتعلقة باملفاوضـات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع          - ١٢  
  ؛  السالح النووي (جزر مارشال ضد باكستان)

االلتزامات املتعلقة باملفاوضـات املتصـلة بوقـف سـباق التسـلح النـووي ونـزع          - ١٣  
  .  السالح النووي (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة)

وانطوت القضايا املـذكورة أعـاله علـى جمموعـة واسـعة مـن املواضـيع، منـها مـا يلـي:             - ٥
ــة؛         ــوارد احلي ــظ امل ــة وحف ــة؛ واألضــرار البيئي ــادة اجلماعي ــة؛ واإلب ــة والبحري املنازعــات اإلقليمي
وتفســري املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة وتطبيقهــا؛ وانتــهاك الســالمة اإلقليميــة والســيادة؛         

   اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ وحقوق امللكية.  والقانون الدويل
وأخذت القضايا اليت أحيلت إىل احملكمـة تتزايـد يف درجـة تعقيـدها، سـواء مـن حيـث          - ٦

الوقائع أو من حيث النـواحي القانونيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا مـا تنطـوي تلـك القضـايا          
أمور إىل الدفوع االبتدائية الـيت تقـدمها األطـراف    على عدد من املراحل، ويعزى ذلك يف مجلة 

املدعى عليها بشأن االختصـاص أو املقبوليـة؛ وطلبـات اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة (وهـي طلبـات         
يتعني التصرف فيها على سبيل االسـتعجال)؛ وطلبـات السـماح بالتـدخل؛ وإعالنـات التـدخل       

  اليت تودعها دول ثالثة.  
  تعراض، مل يقدم أي طلب فتوى إىل احملكمة.  وخالل الفترة قيد االس  - ٧
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  استمرار النشاط املطرد للمحكمة    
سـنة حافلـة باألعمـال، إذ كانـت أربـع قضـايا        ٢٠١٤-٢٠١٣كانت السنة القضائية   - ٨

  حافلة هي أيضا.   ٢٠١٥- ٢٠١٤قيد املداولة، وستكون السنة القضائية 
اختاذهــا عــددا كــبريا مـــن     وقــد تســّنى للمحكمــة مواصــلة نشــاطها بــاطراد بفضــل         - ٩

اإلجــراءات علــى مــدى الســنوات األخــرية بغيــة تعزيــز كفاءهتــا وقــدرهتا علــى مواجهــة الزيــادة  
  املطردة يف عبء عملها.  

وعالوة على ذلك، فإن احملكمة تضع لنفسها جدوال زمنيـا بـالغ الصـرامة فيمـا يتصـل        - ١٠
يف آن واحـد والبـت بأسـرع وقـت      باجللسات واملداوالت كي يتسىن هلا النظـر يف عـدة قضـايا   

ممكن يف اإلجراءات العارضة اليت يتزايد عددها. وعلى مدى السنة املاضية، سعى قلـم احملكمـة   
  إىل احلفاظ على مستوى عال من الفعالية واجلودة يف عمله الداعم لسري عمل احملكمة.  

الصــعيد العــاملي وحيظــى اجلهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم املتحــدة بتقــدير كــبري علــى     - ١١
حبكم دوره يف تسوية املنازعات بني الدول. واحملكمة فريدة من نوعها من حيث العائـد مقابـل   
التكلفة باعتبارها وسيلة سلمية لتسوية مثل هـذه املنازعـات. ويشـهد علـى ذلـك العـدد الكـبري        

  من القضايا اليت ما زالت تعرض عليها.  
ــيت وضــعتها     - ١٢ ــة ال ــة بالثق ــئن إىل أن     وترحــب احملكم ــها أن تطم ــيت ميكن ــدول، ال ــا ال فيه

احملكمة ستواصـل البـت يف املنازعـات املعروضـة عليهـا بأقصـى قـدر مـن الرتاهـة واالسـتقاللية،           
  وفقا للقانون الدويل، ويف أسرع وقت ممكن.  

  
  تعزيز سيادة القانون    

العامـة لإلبـالغ    تغتنم احملكمة الفرصة اليت يتيحها عرض تقريرها السنوي على اجلمعية  - ١٣
عــن دورهــا يف تعزيــز ســيادة القــانون، حيــث دعتــها اجلمعيــة مــرة أخــرى إىل ذلــك يف قرارهــا   

  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  ٦٨/١١٦
تســوية  وكمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك، فــإن احملكمــة تــؤدي دورا أساســيا يف نظــام    - ١٤

ــيس احملكمــة،        ــاق األمــم املتحــدة. وأكــد رئ املنازعــات بالوســائل الســلمية املنشــأ مبوجــب ميث
القاضي بيتر تومكا، يف البيان الذي أدىل به مبناسبة االحتفـال بالـذكرى املئويـة لقصـر السـالم،      

ــا القضــائية،      ــة، وهــي تضــطلع مبهامه ــى أن احملكم ــهوض    ”عل ــى مواصــلة الن ــد ســاعدت عل ق
واملبادئ املنصوص عليها يف [امليثـاق]، لـيس أقلـها شـأنا تعزيـز سـيادة القـانون علـى         باألهداف 

  .  “الصعيد الدويل
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ــة أكــدت، يف قرارهــا          - ١٥ ــة العام ــة بارتيــاح أن اجلمعي ــذا الصــدد، تالحــظ احملكم ويف ه
الـذي يقـوم   “ عمـل  قيمـة [الــ]  ”، علـى  ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٦املؤرخ  ٦٨/١١٥

به اجلهاز القضائي الرئيسي للمنظمة يف الفصل يف املنازعات اليت تنشب بني الـدول، وذكّـرت   
مـن امليثـاق، سـلطة إصـدار الفتـاوى الـيت قـد تطلبـها          ٩٦للمحكمة، مبا يتسق مـع املـادة   ”بأن 

ملتخصصة األخرى املـأذون  الوكاالت ااجلمعية العامة أو جملس األمن أو أجهزة األمم املتحدة و
  .  “هلا بذلك

، ٦٨/١١٦وتالحــظ احملكمــة أيضــا بتقــدير أن اجلمعيــة العامــة أهابــت، يف قرارهــا          - ١٦
مـن   ٣٦مـن املـادة    ٢بالدول اليت مل تقبل بعد الوالية القضائية املنوطـة باحملكمـة (وفقـا للفقـرة     

  النظام األساسي) أن تنظر يف القيام بذلك.  
وينبغي التذكري بأن كل ما تقوم به احملكمة إمنا يرمـي إىل تعزيـز سـيادة القـانون: فهـي        - ١٧

تصــدر أحكامــا وتــديل بفتــاوى، وتســهم بالتــايل يف تعزيــز القــانون الــدويل وإيضــاحه. وتســعى 
اق ممكن يف خمتلف أحناء العامل، وذلـك عـن   احملكمة أيضا إىل كفالة نشر قراراهتا على أوسع نط

طريق منشوراهتا ومعروضـاهتا املتعـددة الوسـائط وموقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت الـذي يشـمل          
والـذي   -حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة      -اآلن كامل االجتهاد القضـائي للمحكمـة وسـلفها    

  .  يعرض معلومات مفيدة للدول الراغبة يف عرض منازعات على احملكمة
ويقدم الرئيس وأعضـاء احملكمـة ورئـيس القلـم وخمتلـف مـوظفي قلـم احملكمـة بانتظـام            - ١٨

عروضــا ويشــاركون يف حمافــل قانونيــة، ســواء يف الهــاي أو يف اخلــارج، بشــأن ســري احملكمــة     
  واإلجراءات املتبعة أمامها واجتهادها القضائي.  

ال سـيما رؤسـاء الـدول والوفـود      وتستقبل احملكمة أعدادا غفرية من الزوار كـل سـنة،    - ١٩
ــة األخــرى مــن شــىت البلــدان الــيت هلــا اهتمــام بعمــل احملكمــة. كمــا أن       ــواب ”الرمسي ــوم األب ي

، الذي يعقد كل سـنة، ميكّـن مـن التعريـف باحملكمـة وإجراءاهتـا لـدى عامـة النـاس.          “املفتوحة
جامعـات وتعـرض    وتويل احملكمة أيضا عناية خاصة بالشباب، إذ تشارك يف مناسـبات تنظمهـا  

بــرامج تــدريب داخلــي متكّــن الطلبــة مــن شــىت اخللفيــات مــن التعــرف علــى املؤسســة وتعزيــز     
  معرفتهم بالقانون الدويل.  

ــيت          - ٢٠ ــا الســبعني، ال ــة يف إطــار ذكراه ــن املناســبات اهلام ــزم احملكمــة تنظــيم عــدد م وتعت
ونــدوة، وتنظــيم  ، مبــا يف ذلــك عقــد جلســة رمسيــة ٢٠١٦نيســان/أبريل  ١٨ســُيحتفل هبــا يف 

معرض متنقل يزور عددا من البلدان املختلفة، وعرض فيلم جديد عـن احملكمـة، وجمموعـة مـن     



A/69/4
 

14-58638 14/80 
 

األنشطة األخرى. وتأمل احملكمة من األمم املتحدة والدول األعضاء أن تـدعم هـذه املناسـبات    
  وتشارك فيها مشاركة فعالة.  

  
  الطلبات املتعلقة بامليزانية     

، تالحـظ احملكمـة بارتيـاح أن معظـم     ٢٠١٥-٢٠١٤يزانية فتـرة السـنتني   فيما يتعلق مب  - ٢١
طلباهتا املتعلقة بامليزانية قد حظيت بـالقبول، وهـو مـا سـيمكّنها مـن إجنـاز مهمتـها يف ظـروف         
مثاليــة، والبــدء يف إرســاء األســس الالزمــة لالحتفــال بــذكراها الســبعني. وألن االحتفــال هبــذه  

، فــإن احملكمــة تعتــزم، يف طلباهتــا املتعلقــة مبيزانيــة فتــرة ٢٠١٦الــذكرى مقــرر يف نيســان/أبريل 
، أن تطلب األموال الالزمة لتمويل هذه املناسـبة، الـيت سـتمثل فرصـة     ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 

ــدة للجهــاز القضــائي الرئيســي للمنظمــة لتعريــف اجملتمــع الــدويل بشــكل أفضــل بأنشــطته       فري
  وإجنازاته، وذلك عرب خمتلف الوسائل.  

  
  ظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمةن    

، وجه رئيس احملكمة إىل رئيس اجلمعيـة العامـة رسـالة مشـفوعة بورقـة      ٢٠١٢يف عام   - ٢٢
، املرفـق)، ضـّمنها تعليقـات وشـواغل حمكمـة العـدل الدوليـة بشـأن بعـض          A/66/726تفسريية (

قدمها األمني العام فيما يتعلق بنظام املعاشات التقاعدية لقضـاة احملكمـة وقضـاة    املقترحات اليت 
ــدوليتني (انظــر    ــائيتني ال ). وشــددت احملكمــة علــى  ٣٠-٢٦، الفقــرات A/67/4احملكمــتني اجلن

ألساسـي، وال سـيما املسـاواة    مسائل خطرية أثارهتا تلك املقترحات من منظور سالمة نظامها ا
  بني أعضائها وحقهم يف القيام بواجباهتم باستقاللية تامة.  

وتعرب احملكمة عن امتناهنا للجمعيـة العامـة ملـا أبدتـه مـن اهتمـام خـاص هبـذه املسـألة            - ٢٣
ولقرارهــا القاضــي بأخــذ مهلــة للــتفكري وتأجيــل النظــر يف هــذه املســألة إىل دورهتــا الثامنــة           

   إىل دورهتا التاسعة والستني.  والستني، مث
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  الفصل الثاين
  دور احملكمة واختصاصها    

حمكمــة العــدل الدوليــة، الــيت يوجــد مقرهــا يف قصــر الســالم يف الهــاي هبولنــدا، هــي      - ٢٤
اجلهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم املتحــدة. وقــد أنشــئت مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة يف          

  .  ١٩٤٦يف نيسان/أبريل ، وبدأت أنشطتها ١٩٤٥حزيران/يونيه 
والوثائق األساسـية الـيت تـنظم عمـل احملكمـة هـي ميثـاق األمـم املتحـدة والنظـام األساسـي              - ٢٥

للمحكمــة، املرفــق بامليثــاق. وتكّملــهما الئحــة احملكمــة والتوجيهــات اإلجرائيــة والقــرار املتعلــق         
وص يف املوقــع الشــبكي باملمارســة القضــائية الداخليــة للمحكمــة. وميكــن االطــالع علــى هــذه النصــ

، وُتنشـر أيضـا يف سلسـلة النصـوص والوثـائق املتعلقـة       “الوثـائق األساسـية  ”للمحكمة حتـت عنـوان   
  .  )Acts and Documents concerning the organization of the Court (edition No. 6 (2007))( بتنظيم احملكمة

دة ذات الطـابع العـاملي واالختصـاص    وحمكمة العدل الدولية هي احملكمة الدولية الوحي  - ٢٦
  القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج.  

  
  االختصاص يف قضايا املنازعات  -ألف   

يتعني على احملكمة، يف املقام األول، أن تبت فيما تعرضه عليها الـدول مبحـض إرادهتـا      - ٢٧
نــــه إىل ، جيــــدر باإلشــــارة أمــــن نزاعــــات يف إطــــار ممارســــتها لســــيادهتا. ويف هــــذا الصــــدد 

ف يف النظــام األساســي للمحكمــة   ، كــان عــدد الــدول األطــرا   ٢٠١٤متوز/يوليــه  ٣١ غايــة
  دولة طرفا.    ١٩٣
وبلــغ عــدد الــدول الــيت أصــدرت إعالنــات (بعضــها مشــفوع بتحفظــات) تقــر فيهــا        - ٢٨

مـن النظـام    ٣٦من املـادة   ٥و  ٢بالوالية اإلجبارية للمحكمة على النحو املتوخى يف الفقرتني 
دولــة حــىت اآلن. وهــذه الــدول هــي: أســتراليا، الكــامريون، النمســا، بربــادوس،  ٧٠اســي األس

بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كوت ديفوار، إسـتونيا، اجلمهوريـة   
ــويت،      ــا، جيب ــة، جورجي ــة الكونغــو الدميقراطي ــان، مجهوري ــا، اليون ــدامنرك، أملاني ــة، ال الدومينيكي

بيسـاو، إسـبانيا، الربتغـال، السـنغال،      -امبيا، غينيـا، فنلنـدا، قـربص، مصـر، غينيـا      دومينيكا، غ
السودان، السويد، الصومال، الفلـبني، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا        
الشمالية، النـرويج، اهلنـد، اليابـان، أوروغـواي، أوغنـدا، أيرلنـدا، بـاراغواي، باكسـتان، بنمـا،          

ليشـــيت، جــزر مارشـــال، ســـلوفاكيا، ســـوازيلند، ســـورينام،   -بـــريو، توغـــو، تيمـــور  بولنــدا، 
سويسرا، كينيا، لكسمربغ، ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسـوتو، مالطـة، مدغشـقر، مـالوي،     



A/69/4
 

14-58638 16/80 
 

ــدا. وميكــن       ــا، هولن ــدوراس، هنغاري ــاييت، هن ــدا، ه ــا، نيكــاراغوا، نيوزيلن موريشــيوس، نيجريي
نــات الــيت أودعتــها الــدول املــذكورة أعــاله يف املوقــع الشــبكي    االطــالع علــى نصــوص اإلعال 

  .  (االختصاص)“ Jurisdiction”) حتت عنوان www.icj-cij.orgللمحكمة (
معاهــدة أو اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف  ٣٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، يــنص حنــو   - ٢٩

ملعاهدات أو االتفاقيـات أو  على اختصاص احملكمة يف حل الرتاعات اليت تنشأ عن تطبيق هذه ا
تفسريها. وميكـن االطـالع علـى قائمـة متثيليـة هلـذه املعاهـدات واالتفاقيـات يف املوقـع الشـبكي           

ــوان    ــة حتــت عن ــة    “. Jurisdiction”للمحكم ــة اختصــاص احملكم ــا ميكــن إقام ــث  كم ــن حي م
ــة فيمــا     املوضــوع ــدول املعني ــزاع حمــدد، اســتنادا إىل اتفــاق خــاص تربمــه ال ــة ن ــها.  ، يف حال بين

وأخريا، جيـوز للدولـة، عنـد عرضـها لـرتاع علـى احملكمـة، أن تقتـرح إقامـة اختصـاص احملكمـة            
على موافقـة مل تعطهـا أو تبـدها بعـد الدولـة الـيت أقيمـت ضـدها الـدعوى، وذلـك اسـتنادا إىل            

ملثــال، القضــية املدرجــة يف  مــن الئحــة احملكمــة (انظــر، علــى ســبيل ا   ٣٨مــن املــادة  ٥الفقــرة 
أعــاله). فــإذا قبلــت هــذه الدولــة األخــرية ذلــك االختصــاص، يكــون للمحكمــة           ٤ الفقــرة

ــام اع   ــية اجلديـــدة يف اجلـــدول العـ ــذا القبـــول  االختصـــاص وتـــدرج القضـ ــاريخ هـ ــارا مـــن تـ تبـ
  ). forum prorogatum“ (امتداد االختصاص”هذه احلالة باسم   (تعرف

  
  اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  - باء   

كمــة أيضــا فتــاوى. وباإلضــافة إىل جهــازي األمــم املتحــدة (اجلمعيــة العامــة تصــدر احمل  - ٣٠
ــاوى إىل احملكمــة      ــؤذن هلمــا بطلــب فت ــذين ي ــة ”وجملــس األمــن) الل “ بشــأن أي مســألة قانوني

مــن امليثــاق)، يــؤذن حاليــا لثالثــة أجهــزة أخــرى مــن أجهــزة األمــم    ٩٦مــن املــادة  ١(الفقــرة 
ــة   املتحــدة (اجمللــس االقتصــادي واالجتمــ  ــة التابعــة للجمعي ــة املؤقت اعي وجملــس الوصــاية واللجن

العامة) وللمنظمات التالية بطلب فتاوى إىل احملكمة يف املسـائل القانونيـة الناشـئة ضـمن نطـاق      
  من امليثاق):   ٩٦من املادة  ٢أنشطتها (الفقرة 

  منظمة العمل الدولية  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  تحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم امل  
  منظمة الطريان املدين الدويل  
  منظمة الصحة العاملية  
  البنك الدويل  



A/69/4 
 

17/80 14-58638 
 

  مؤسسة التمويل الدولية  
  املؤسسة الدولية للتنمية  
  صندوق النقد الدويل  
  االحتاد الدويل لالتصاالت    
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
  املنظمة البحرية الدولية    
  ة العاملية للملكية الفكريةاملنظم  
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية    

وترد قائمة بالصكوك الدولية اليت تنص على اختصاص احملكمة يف إصـدار الفتـاوى يف     - ٣١
  “.  Jurisdiction”املوقع الشبكي للمحكمة حتت عنوان 
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  الفصل الثالث  
  تنظيم احملكمة    

  تشكيل احملكمة  -ألف   
قاضــيا تنتخبـهم اجلمعيـة العامـة وجملــس األمـن لواليـة مــدهتا       ١٥تتشـكل احملكمـة مـن      - ٣٢

تسع سنوات. ويشغر ثلث مقاعد احملكمة كل ثالث سـنوات. وسـتجرى االنتخابـات القادمـة     
  .  ٢٠١٤مللء تلك الشواغر يف الربع األخري من عام 

، كــان تشــكيل احملكمــة علــى النحــو التــايل: الــرئيس: بيتــر ٢٠١٤متوز/يوليـه   ٣١ويف   - ٣٣
أمــور (املكســيك)؛ والقضــاة:    -تومكــا (ســلوفاكيا)؛ ونائــب الــرئيس: برنــاردو ســيبولفيدا      

هيساشي أووادا (اليابان)، وروين أبراهام (فرنسا)، وكينيـث كيـث (نيوزيلنـدا)، وحممـد بنونـة      
نيــد ســكوتنيكوف (االحتــاد الروســي)، وأنطونيــو أوغوســتو كانســادو ترينــداد  (املغــرب)، وليو

(الربازيل)، وعبد القوي أمحد يوسـف (الصـومال)، وكريسـتوفر غرينـوود (اململكـة املتحـدة)،       
وشوي هانتشن (الصني)، وجوان إ. دونوهيو (الواليات املتحدة األمريكيـة)، وجورجيـو غايـا    

  أوغندا)، ودلفري هبانداري (اهلند).  (إيطاليا)، وجوليا سيبوتيندي (
  

  الرئيس ونائب الرئيس  -  ١  
من النظـام األساسـي)    ٢١ينتخب أعضاء احملكمة الرئيس ونائب الرئيس (وفقا للمادة   - ٣٤

كل ثالث سنوات باالقتراع السـري. وينـوب نائـب الـرئيس عـن الـرئيس يف غيابـه، ويف حالـة         
الرئاسة. ويقوم الـرئيس، يف مجلـة أمـور، مبـا يلـي:       عجزه عن ممارسة مهامه، أو يف حالة شغور

(أ) يرأس كـل اجتماعـات احملكمـة، ويوجـه عملـها ويشـرف علـى إدارهتـا؛ (ب) جيـوز لـه، يف           
احلــاالت العاجلــة، أن يــدعو إىل انعقــاد احملكمــة يف أي وقــت؛ (ج) يتأكــد، يف مجيــع القضــايا   

املســائل اإلجرائيــة. ويســتدعي، هلــذا املعروضــة علــى احملكمــة، مــن آراء األطــراف فيمــا يتعلــق ب
الغـرض، وكــالء األطــراف إىل االجتمـاع بــه يف أقــرب وقـت ممكــن بعــد تعيينـهم، وبعــد ذلــك     
كلما اقتضى األمر ذلـك؛ (د) جيـوز لـه أن يـدعو األطـراف إىل التصـرف علـى حنـو ميكـن معـه           

ر املنشـود منـه؛   ألي أمر قد تصدره احملكمة بشأن طلب لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة أن حيقـق األثـ     
) جيوز له أن يأذن بتصحيح هفوة أو خطأ يف أي وثيقة يودعها أحـد األطـراف أثنـاء تقـدمي     ـ(ه

املذكرات اخلطية؛ (و) يقوم، عندما تقرر احملكمة يف قضية مـن قضـايا املنازعـات أو طلـب مـن      
ــة احملكمــة دون أن يكــون هلــم حــق        طلبــات الفتــوى تعــيني خــرباء قضــائيني للجلــوس مــع هيئ
ــار      التصــويت، باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى مجيــع املعلومــات ذات الصــلة باختي
اخلرباء القضائيني؛ (ز) يوجه املداوالت القضـائية للمحكمـة؛ (ح) يكـون لـه صـوت ترجيحـي       
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يف حالــة تســاوي األصــوات خــالل املــداوالت القضــائية؛ (ط) يكــون حبكــم منصــبه عضــوا يف  
ــة حيــل نائــب     جلــان الصــياغة إال إذا كــان  ــة يف احملكمــة، ويف هــذه احلال ال يشــاطر رأي األغلبي

الــرئيس حملــه؛ (ي) يكــون حبكــم منصــبه عضــوا يف دائــرة اإلجــراءات املســتعجلة الــيت تشــكلها 
احملكمــة كــل ســنة؛ (ك) يوقــع علــى مجيــع األحكــام والفتــاوى واألوامــر الصــادرة عــن احملكمــة 

ة للمحكمـة يف اجللسـات العلنيـة؛ (م) يـرأس جلنـة      وعلى احملاضـر؛ (ل) يتلـو القـرارات القضـائي    
ــدول األعضــاء يف األمــم       ــة واإلدارة للمحكمــة؛ (ن) يلقــي كلمــة أمــام ممثلــي ال شــؤون امليزاني
املتحــدة أثنــاء اجللســات العامــة للــدورة الســنوية للجمعيــة العامــة يف نيويــورك مــن أجــل عــرض 

املناســبة، كلمـة أمـام جملـس األمــن    تقريـر حمكمـة العـدل الدوليــة؛ (س) يلقـي عمومـا، يف تلـك       
واللجنة السادسة للجمعية العامة؛ (ع) يستقبل، يف مقـر احملكمـة، رؤسـاء الـدول واحلكومـات      
وغريهم من كبـار الشخصـيات خـالل الزيـارات الرمسيـة. ويف حـال عـدم انعقـاد احملكمـة، قـد           

    ُيدعى الرئيس إىل القيام جبملة أمور، منها إصدار األوامر اإلجرائية.
  

  رئيس قلم احملكمة ونائبه   -  ٢  
شــباط/فرباير  ٣رئــيس قلــم احملكمــة هــو فيليــب كــوفرور، البلجيكــي اجلنســية. ففــي      - ٣٥

ـــ ٢٠١٤ ة مــــدهتا ســــبع ســــنوات اعتبــــارا مــــن  ، أعيــــد انتخابــــه هلــــذا املنصــــب لواليــــة ثالثـ
لقلــم احملكمــة للمــرة األوىل يف   . وانُتخــب الســيد كــوفرور رئيســا    ٢٠١٤شــباط/فرباير  ١٠
ــه يف  ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١٠ ــد انتخاب ــات   ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٨، مث أعي ــان لواجب ــرد بي (ي

  أدناه).   ٦٧رئيس القلم يف الفقرة 
بيليه فومييت، الكامريوين اجلنسـية. وقـد انتخـب     -ونائب رئيس قلم احملكمة هو جان   - ٣٦

ــب يف   ــذا املنصــ ــباط/فرباير  ١١هلــ ــ ٢٠١٣شــ ــارا  لواليــ ــنوات اعتبــ ــبع ســ ــدهتا ســ ــن  ة مــ مــ
  .  ٢٠١٣آذار/مارس   ١٦
  

  دائرة اإلجراءات املستعجلة، وجلنة شؤون امليزانية واإلدارة، واللجان األخرى   -  ٣  
ــادة    - ٣٧ ــا للم ــراءات        ٢٩وفق ــرة لإلج ــنويا دائ ــة س ــام األساســي، تشــكل احملكم ــن النظ م

  على النحو التايل:   ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١املستعجلة كان تشكيلها يف 
  :  األعضاء  
  رئيس تومكاال    
  أمور - نائب الرئيس سيبولفيدا    
  القضاة يوسف وشوي ودونوهيو    
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  :  العضوان املناوبان  
  القاضيان كيث وغايا.    

ــة. ويف       - ٣٨ ــا اإلداريــ ــري أداء مهامهــ ــا لتيســ ــا جلانــ ــة أيضــ ــكلت احملكمــ ــوز/ ٣١وشــ  متــ
  ، كان تشكيلها على النحو التايل:  ٢٠١٤  يوليه

دارة: الـــرئيس تومكـــا (رئيســـا)؛ ونائـــب الـــرئيس جلنـــة شـــؤون امليزانيـــة واإل  (أ)  
  أمور؛ والقضاة أبراهام وبنونة ويوسف وغرينوود وشوي؛   -سيبولفيدا 
جلنــة الالئحــة: القاضــي أبراهــام (رئيســا)؛ والقضــاة كيــث، وســكوتنيكوف،    (ب)  

  وكانسادو ترينداد، ودونوهيو، وغايا؛  
ــا)     (ج)   ــة (رئيســ ــي بنونــ ــة: القاضــ ــة املكتبــ ــاجلنــ ــداد  ؛ والقضــ ــادو ترينــ ة كانســ
  وهبانداري.    وغايا

  
  القضاة اخلاصون   -  ٤  

من النظام األساسي، جيـوز لألطـراف الـيت ال يكـون يف هيئـة احملكمـة        ٣١وفقا للمادة   - ٣٩
  قاض من جنسيتها أن ختتار قاضيا خاصا ألغراض القضية اليت هتمها.  

اء خــالل الفتــرة قيــد   وبلــغ عــدد القضــاة اخلاصــني الــذين اختــارهتم الــدول األعضــ         - ٤٠
فردا (يعيَّن نفس الشخص من حـني   ١٤قاضيا خاصا، حيث يقوم هبذه املهام  ٢٠االستعراض 

  آلخر قاضيا خاصا يف أكثر من قضية).  
القضـــية املتعلقـــة باألنشـــطة املســـلحة يف أراضـــي الكونغـــو (مجهوريـــة الكونغـــو ففـــي   - ٤١

الدميقراطيـة جـو فرهـوفن قاضـيا خاصـا،      ، اختارت مجهوريـة الكونغـو   الدميقراطية ضد أوغندا)
واختارت أوغندا جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. ويف أعقـاب انتخـاب القاضـية سـيبوتندي،     

، انتـهت فتـرة واليـة    ٢٠١٢شـباط/فرباير   ٦األوغندية اجلنسية، عضوا يف احملكمة، اعتبارا مـن  
  السيد كاتيكا.  

مية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا (كرواتيـا   القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرويف   - ٤٢
، اختارت كرواتيـا بوديسـالف فوكـاس قاضـيا خاصـا، واختـارت صـربيا ميلينكـو         ضد صربيا)

  كريتشا قاضيا خاصا.  
، اختــارت بــريو جلــبري غيــوم القضــية املتعلقــة بــالرتاع البحــري (بــريو ضــد شــيلي)ويف   - ٤٣

  وريغو فيكونيا قاضيا خاصا.  قاضيا خاصا، واختارت شيلي فرانسيسكو أ
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ــا)     ويف   - ٤٤ ــدات األعشــاب (إكــوادور ضــد كولومبي ــالرش اجلــوي مببي ــة ب ، القضــية املتعلق
اختارت إكوادور راوول إمييليو فينويسا قاضـيا خاصـا، واختـارت كولومبيـا جـان بيـار كـوت        

  قاضيا خاصا.  
،  (أسـتراليا ضـد اليابـان)   القضية املتعلقة بصيد احليتان يف القطب املتجمـد اجلنـويب  ويف   - ٤٥

  اختارت أستراليا هيالري تشارلزوورث قاضية خاصة.  
ــة      ويف   - ٤٦ ــة احلدودي ــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف املنطق ــبعض األنشــطة ال ــة ب القضــية املتعلق

، اختـارت كوسـتاريكا جـون دوغـارد قاضـيا خاصـا، واختـارت        (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
  نيكاراغوا غيوم قاضيا خاصا.  

القضـية   الصـادر يف  ١٩٦٢حزيران/يونيـه   ١٥القضية املتعلقة بطلب تفسري حكم ويف   - ٤٧
، اختـارت كمبوديـا   (كمبوديـا ضـد تايلنـد)    املتعلقة مبعبـد بريـاه فيهيـار (كمبوديـا ضـد تايلنـد)      

  غيوم قاضيا خاصا، واختارت تايلند كوت قاضيا خاصا.  
ريكا علـــى امتـــداد هنـــر ســـان خـــوان القضـــية املتعلقـــة بتشـــييد طريـــق يف كوســـتاويف   - ٤٨

، اختارت نيكاراغوا غيوم قاضـيا خاصـا، واختـارت كوسـتاريكا     (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)
القضـية  برونو سيما قاضيا خاصا. ويف أعقاب قرار احملكمة ضم الـدعوى يف هـذه القضـية ويف    

وســتاريكا ضــد  املتعلقــة بــبعض األنشــطة الــيت تقــوم هبــا نيكــاراغوا يف املنطقــة احلدوديــة (ك        
  ، استقال السيد سيما.  نيكاراغوا)

القضــية املتعلقــة بــااللتزام بالتفــاوض بشــأن منفــذ إىل احملــيط اهلــادئ (بوليفيــا ضــد  ويف   - ٤٩
  ، اختارت بوليفيا إيف دودي قاضيا خاصا واختارت شيلي لويز آربور قاضية خاصة.  شيلي)
القــاري بــني نيكــاراغوا وكولومبيــا القضــية املتعلقــة مبســألة تعــيني حــدود اجلــرف  ويف   - ٥٠

، اختــارت ميــل حبــري مــن ســاحل نيكــاراغوا (نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا) ٢٠٠خــارج نطــاق 
  كولومبيا تشارلز براور قاضيا خاصا.  

القضية املتعلقة باالنتهاكات املزعومة للحقوق السيادية واجملـال البحـري يف البحـر    ويف   - ٥١
  ، اختارت نيكاراغوا غيوم قاضيا خاصا.  )الكارييب (نيكاراغوا ضد كولومبيا

ضـد  ليشـيت   ‐تيمور قضية املسائل املتعلقة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة (ويف   - ٥٢
ــان  كــوت قاضــيا خاصــا واختــ ليشــيت  -تيمــور ، اختــارت أســتراليا) ــان كالين ارت أســتراليا إي
  خاصا.    قاضيا
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ــة  ويف   - ٥٣ ــدود البحريـ ــيني احلـ ــة بتعـ ــية املتعلقـ ــادئ   القضـ ــيط اهلـ ــارييب واحملـ ــر الكـ يف البحـ
  ، اختارت كوستاريكا السيد سيما قاضيا خاصا.  (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)

  
  االمتيازات واحلصانات    - باء  

يتمتــع أعضــاء احملكمــة، لــدى  ”مــن النظــام األساســي للمحكمــة،   ١٩مبوجــب املــادة   - ٥٤
  “.  دبلوماسيةمزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات ال

وعمال بالرسالتني املتبادلتني بني رئـيس احملكمـة ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف هولنـدا،         - ٥٥
، بــات القضــاة بصــفة عامــة يتمتعــون بــذات االمتيــازات  ١٩٤٦حزيران/يونيــه  ٢٦املــؤرختني 

واحلصانات والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية املعتمـدين لـدى     
  ). I. C. J. Acts and Documents No. 6, pp. 204-211 and pp. 214-217جاللة ملك هولندا (

(املرجـــع  ١٩٤٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١١) املـــؤرخ ١-(د ٩٠ومبوجـــب القـــرار   - ٥٦
)، أقرت اجلمعية العامـة االتفاقـات املربمـة مـع حكومـة هولنـدا       ٢١٥-٢١٠نفسه، الصفحات 
صت مبا يلـي: إذا كـان قـاض يقطـن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي          وأو ١٩٤٦يف حزيران/يونيه 

يكــون بصــورة دائمــة حتــت تصــرف احملكمــة، فينبغــي أن متــنح لــه االمتيــازات واحلصــانات          
الدبلوماسية خـالل فتـرة إقامتـه هنـاك؛ وينبغـي أن ميـنح القضـاة كـل التسـهيالت ملغـادرة البلـد            

ــذي تعقــد ف      ــد ال ــه، مــن أجــل دخــول البل ــذي يوجــدون في ــال ــه.  ي ه احملكمــة جلســاهتا ومغادرت
ــا ــا       كمـ ــد ميـــرون هبـ ــيت قـ ــدان الـ ــوا يف مجيـــع البلـ ــي أن يتمتعـ ــفارهم املقترنـــة    ينبغـ ــاء أسـ أثنـ

ــة ــك البلــدان         مبمارس ــا تل ــيت متنحه ــازات واحلصــانات والتســهيالت ال ــع االمتي ــامهم، جبمي مه
  للمبعوثني الدبلوماسيني.  

ت الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة     ويف القرار نفسه، أوصـت اجلمعيـة العامـة سـلطا      - ٥٧
ــا فتئــت         ــه. وم ــذي تصــدره احملكمــة للقضــاة وقبول ــم املتحــدة ال ــرور األم ــاالعتراف جبــواز م ب

. وكانـت هـذه اجلـوازات اخلاصـة باحملكمـة تشـبه       ١٩٥٠جوازات املرور هذه تصدر منذ عـام  
ــذ       ــدة. ومنـ ــم املتحـ ــام لألمـ ــدرها األمـــني العـ ــيت يصـ ــرور الـ ــوازات املـ ــكلها جـ ــباط/يف شـ  شـ

، فوضــت احملكمــة مهمــة إصــدار جــوازات املــرور إىل مكتــب األمــم املتحــدة يف  ٢٠١٤ فربايــر
جنيف. وجوازات املرور اجلديدة مصممة وفق منوذج جـوازات السـفر اإللكترونيـة، وتسـتويف     

  آخر معايري منظمة الطريان املدين الدويل.  
ظام األساسي للمحكمـة علـى   من الن ٣٢من املادة  ٨وعالوة على ذلك، تنص الفقرة   - ٥٨
القضـــاة ورئـــيس القلـــم] مـــن   تعفـــى الرواتـــب واملكافـــآت والتعويضـــات [الـــيت يتلقاهـــا ”أن 

  “.  كافة  الضرائب
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  املقر  - جيم  
يوجد مقر احملكمة يف الهاي؛ غـري أن ذلـك ال حيـول دون أن تعقـد احملكمـة جلسـاهتا         - ٥٩

 ٢٢مـن املـادة    ١ة ذلـك (الفقـرة   وتضطلع مبهامها يف أي مكان آخر كلمـا استصـوبت احملكمـ   
مــن الالئحــة). ومل يســبق للمحكمــة حــىت اآلن أن عقــدت   ٥٥مــن النظــام األساســي؛ واملــادة 

  جلسات خارج الهاي.  
ــاق       - ٦٠ ــدد اتفـ ــاي. وحيـ ــالم بالهـ ــر السـ ــة مكاتـــب يف قصـ ــغل احملكمـ ــباط/ ٢١وتشـ  شـ
ن إدارة قصـر السـالم،   ، املربم بني األمم املتحدة ومؤسسة كـارنيجي املسـؤولة عـ   ١٩٤٦ فرباير

شــروط اســتخدام احملكمــة هلــذه املبــاين، ويــنص، يف املقابــل، علــى أن تــدفع ملؤسســة كــارنيجي 
مسامهة سنوية. وأجريت زيادة يف قيمة تلك املسـامهة عمـال باتفاقـات تكميليـة أقرهتـا اجلمعيـة       

قدمــة مــن ، وبتعــديالت الحقــة. وتبلــغ املســامهة الســنوية امل١٩٥٨و  ١٩٥١العامــة يف عــامي 
 ١ ٣٢١ ٦٧٩، و ٢٠١٣يـورو يف عـام    ١ ٢٩٢ ٥٩٥األمم املتحدة إىل مؤسسـة كـارنيجي   

. وجتري املفاوضـات حاليـا بـني مقـر األمـم املتحـدة ومؤسسـة كـارنيجي         ٢٠١٤يورو يف عام 
مــن أجــل إدخــال تعــديل آخــر علــى االتفــاق، وال ســيما فيمــا يتعلــق بنطــاق ونوعيــة املنــاطق      

األشخاص واملمتلكات، ومستوى اخلـدمات الـيت توفرهـا مؤسسـة     املخصصة للمحكمة، وأمن 
  كارنيجي.  
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  الفصل الرابع
  قلم احملكمة    

حمكمة العدل الدوليـة هـي اجلهـاز الرئيسـي الوحيـد بـاألمم املتحـدة الـذي ميلـك إدارة            - ٦١
. من امليثـاق). وقلـم احملكمـة هـو األمانـة الدوليـة الدائمـة للمحكمـة         ٩٨خاصة به (انظر املادة 

وحيث إن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف الوقت نفسـه، فـإن دور قلـم احملكمـة يتمثـل      
يف آن واحد يف توفري الدعم القضائي والعمل كجهـاز إداري دائـم. فأنشـطة قلـم احملكمـة هـي       

  بالتايل أنشطة إدارية وقضائية ودبلوماسية.  
ــم مفصــلة يف تعليمــات يضــعها رئــيس      - ٦٢ ــرد مهــام القل ــم وتوافــق عليهــا احملكمــة   اوت لقل
 مـن الئحـة احملكمـة). وقـد اعتمـدت احملكمـة، يف آذار/       ٢٨مـن املـادة    ٣و  ٢الفقـرتني   (انظر
  ).  ٦٦، الفقرة A/67/4، صيغة تعليمات قلم احملكمة النافذة حاليا (انظر ٢٠١٢  مارس
ــم احمل     وتعــّين احملكمــة مــوظفي   - ٦٣ ــاء علــى اقتراحــات مــن رئــيس قل ــم احملكمــة بن كمــة قل
يعينــهم رئــيس قلــم احملكمــة مبوافقــة رئــيس احملكمــة حينمــا يتعلــق األمــر بــاملوظفني مــن فئــة     أو

اخلدمات العامة. ويعني رئيس قلم احملكمة املـوظفني املـؤقتني. وحتـدد شـروط العمـل يف النظـام       
من الئحة احملكمـة). ويعـود تـاريخ     ٢٨(انظر املادة  األساسي للموظفني الذي اعتمدته احملكمة

 وآذار/ ٢٠١١آخــــر التعــــديالت الــــيت أدخلــــت علــــى النظــــام األساســــي إىل آذار/مــــارس   
). وبصـفة عامـة، يتمتـع موظفـو قلـم احملكمـة بـذات        ٧٠، الفقرة A/67/4(انظر  ٢٠١٢ مارس

انات اليت يتمتع هبا أعضاء البعثات الدبلوماسـية مـن نفـس الرتبـة يف الهـاي.      االمتيازات واحلص
كما يتمتعون من حيث مركزهم وأجورهم ومعاشـاهتم بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا موظفـو        

  األمانة العامة يف الفئات أو الرتب املعادلة.  
ة، زيــادة وشــهد حجــم العمــل بقلــم احملكمــة، علــى مــدى الســنوات العشــرين األخــري    - ٦٤

ــادة الكــبرية يف عــدد       ــدة، وذلــك بســبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات اجلدي كــبرية ب
القضايا املعروضة على احملكمة ويف عدد اإلجراءات العارضة يف إطار تلك القضـايا، إضـافة إىل   

  تزايد تعقيد هذه القضايا.  
قترحـــات مـــن رئـــيس بنـــاء علـــى موحتـــدد احملكمـــة اهليكـــل التنظيمـــي لقلـــم احملكمـــة   - ٦٥

، A/68/4وقلـــم احملكمـــة مؤلـــف مـــن ثـــالث إدارات وتســـع شـــعب تقنيـــة (انظــــر          القلـــم. 
). ٣-). ويساعد كال من رئيس احملكمة ورئـيس القلـم مسـاعٌد خـاص (ف    ٩٣-٦٦ الفقرات

كتبـة القضـائيون اخلمسـة    ولكل عضو من أعضـاء احملكمـة كاتـب قضـائي يسـاعده. وهـؤالء ال      
عشر، وإن كانوا معارين للقضـاة، هـم أيضـا موظفـون بصـفة رمسيـة يف قلـم احملكمـة ملحقـون          
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بإدارة الشؤون القانونية. وجيري الكتبة القضائيون البحوث الالزمـة ألعضـاء احملكمـة والقضـاة     
حملكمـة،  كاتبـا، هـم أيضـا مـن مـوظفي قلـم ا       ١٥اخلاصني، ويعملون حتت مسؤوليتهم. ويقوم 
  مبساعدة أعضاء احملكمة والقضاة اخلاصني.  

وظيفـــة، وهـــي  ١١٩الوقـــت الـــراهن  ويبلـــغ جممـــوع الوظـــائف يف قلـــم احملكمـــة يف   - ٦٦
ــها وظــائف دائمــة)، و      ٦٠ ــا (كل ــة والفئــات العلي ــة الفني ــة   ٦٠وظيفــة مــن الفئ وظيفــة مــن فئ

السـنتني). ويـرد رسـم بيـاين     وظيفة دائمة ووظيفتـان مؤقتتـان لفتـرة     ٥٧اخلدمات العامة (منها 
  يوضح اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة يف مرفق هذا التقرير.  

  
  رئيس قلم احملكمة    - ألف  

ــادة     - ٦٧ ــة (امل ــم احملكم ــيس قل ــع إدارات      ٢١رئ ــن النظــام األساســي) مســؤول عــن مجي م
لــم مــن الــنص املــنقح للتعليمــات املتعلقــة بق  ١وشــعب قلــم احملكمــة. ومبوجــب أحكــام املــادة   

اإلشراف على املوظفني ... وهو وحـده املخـول بتوجيـه أعمـال قلـم احملكمـة       ”احملكمة، يتوىل 
ويكون رئيس القلم يف هنوضه مبهام رئيس القلم مسـؤوال أمـام احملكمـة.    “ الذي يتوىل رئاسته.

  ودوره ثالثي اجلوانب: قضائي ودبلوماسي وإداري.  
ى اخلصـوص املهـام املتعلقـة بالقضـايا املعروضـة      وتشمل املهام القضائية لرئيس القلم عل  - ٦٨

على احملكمة. ويتوىل رئيس القلم، يف مجلة أمور، املهام التالية: (أ) حيفظ اجلـدول العـام جلميـع    
القضايا، وهو مسؤول عن تسجيل الوثـائق يف ملفـات القضـايا؛ (ب) يـدير اإلجـراءات املتبعـة       

نائبه يف اجتماعات احملكمة ودوائرهـا؛ ويقـدم   يف القضايا؛ (ج) حيضر شخصيا أو ميثل من قبل 
أي مساعدة مطلوبة، ويتوىل مسـؤولية إعـداد تقـارير أو حماضـر تلـك االجتماعـات؛ (د) يوقـع        
ــيم         ـــ) يق ــى احملاضــر؛ (ه ــر الصــادرة عــن احملكمــة وعل ــاوى واألوام ــع األحكــام والفت ــى مجي عل

ــة  العالقــات مــع األطــراف يف القضــايا، وهــو مســؤول بصــفة خاصــة عــن ا     ــائق معين ســتالم وث
وإحالتها، وأمهها املـذكرات واالتفاقـات اخلاصـة ومجيـع املـذكرات اخلطيـة؛ (و) يكفـل ترمجـة         
وطبع ونشر األحكام والفتـاوى واألوامـر الصـادرة عـن احملكمـة واملـذكرات والبيانـات اخلطيـة         
ــيت تصــدر عــن احملكمــة        ــائق األخــرى ال ــة يف كــل قضــية، وكــل الوث  وحماضــر اجللســات العلني
توجيهــات بنشــرها؛ (ز) هــو القــيِّم علــى أختــام ودمغــات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي حمفوظــات  
أخرى تكون يف عهدة احملكمة (مبا يف ذلك حمفوظـات حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة وحمكمـة       

  نورمربغ العسكرية الدولية).  
كافـة العالقـات   وتشمل الواجبات الدبلوماسية لرئيس قلم احملكمة مـا يلـي: (أ) يتـوىل      - ٦٩

اخلارجية للمحكمة ويعمل مبثابة قناة التواصل فيمـا بـني احملكمـة واخلـارج؛ (ب) يـدير شـؤون       
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املراســالت اخلارجيـــة، مبــا فيهـــا املراســالت املتصـــلة بالقضــايا، ويقـــدم كــل مـــا يطلــب مـــن       
 استشارات؛ (ج) يدير العالقات ذات الطابع الدبلوماسي، وال سيما مع أجهزة األمـم املتحـدة  

ــة وحكومــة البلــد الــيت     ــه مقــر احملكمــة؛   والــدول األعضــاء فيهــا ومــع املنظمــات الدولي يقــع في
ــة ومــع الصــحافة؛     (د) ـــ) يتحمــل مســؤولية اإلعــالم   يتعهــد العالقــات مــع الســلطات احمللي (ه
  يتعلق بأنشطة احملكمة ومنشوراهتا والنشرات الصحفية، يف مجلة أمور.    فيما
لرئيس قلم احملكمة ما يلي: (أ) اإلدارة الداخليـة لقلـم احملكمـة؛    وتشمل املهام اإلدارية   - ٧٠

(ب) إدارة الشؤون املالية، وفقا لإلجراءات املالية لألمم املتحدة، وبصفة خاصة إعداد امليزانيـة  
وتنفيذها؛ (ج) اإلشراف على مجيع املهـام اإلداريـة وعلـى أعمـال الطبـع؛ (د) اختـاذ الترتيبـات        

ــة والشــفوية إىل لغــيت احملكمــة     الالزمــة لتــوفري مــا ت  ــه احملكمــة مــن أعمــال الترمجــة التحريري طلب
  الرمسيتني (اإلنكليزية والفرنسية) والتحقق منها.  

)، علــى النحــو املشــار ١-(د ٩٠وعمــال بالرســالتني املتبــادلتني وبقــرار اجلمعيــة العامــة   - ٧١
تيازات واحلصـانات الـيت ختـول    أعاله، ختوَّل لرئيس القلم نفس االم ٥٦و  ٥٥إليه يف الفقرتني 

لرؤساء البعثات الدبلوماسية يف الهاي، وختوَّل لـه يف رحالتـه إىل دول ثالثـة مجيـع االمتيـازات      
  واحلصانات والتسهيالت اليت متنح للمبعوثني الدبلوماسيني.  

من الئحـة احملكمـة) رئـيس القلـم ويقـوم       ٢٧ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة (املادة   - ٧٢
  يف غيابه.   مقامه

  
  جلنة املوظفني  - باء  

ــم احملكمــة يف عــام      - ٧٣ ــوظفي قل ــة م ــادة  ١٩٧٩أنشــئت جلن ــا امل مــن النظــام   ٩، وحتكمه
األساسي ملوظفي قلـم احملكمـة. وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، عملـت اللجنـة يف إطـار مـن           

م احملكمــة، الشــراكة البنــاءة مــع اإلدارة يف ســبيل تشــجيع احلــوار وســلوك اإلنصــات داخــل قلــ 
وواصــلت تعاوهنــا مــع جلــان مــوظفي املنظمــات الدوليــة األخــرى. وتســعى اللجنــة إىل معاجلــة   

  شواغل املوظفني املتعلقة بظروف عملهم. كما نظمت شىت املناسبات االجتماعية والثقافية.  
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  الفصل اخلامس
  قضايا املنازعات املعلقة خالل الفترة قيد االستعراض      

  ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) ‐ شيكوفو مشروع غاب  -  ١  
، أشــعرت هنغاريــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة بتوقيــع اتفــاق       ١٩٩٣متوز/يوليــه  ٢يف   - ٧٤

، يقضي بأن ُتعرض على احملكمـة بعـض املسـائل النامجـة عـن      ١٩٩٣نيسان/أبريل  ٧خاص يف 
إنشـاء وتشـغيل شـبكة    املتعلقة ب ١٩٧٧أيلول/سبتمرب  ١٦خالفات تتعلق بتنفيذ وإهناء معاهدة 

). ويف احلكــــم املــــؤرخ ١٣٨لفقــــرة ، اA/48/4ناغيمــــاروس (انظــــر  -ســــدود غابشــــيكوفو 
، قامت احملكمة، وقد بتت يف املسائل اليت عرضـها الطرفـان، بـدعوة    ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

الـيت   ١٩٧٧قيق أهداف معاهدة بودابست لعـام  الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حسنة لضمان حت
. ويف ١٩٨٩فعليــة الــيت نشــأت منــذ أعلنــت أهنــا ال تــزال نافــذة املفعــول، وأن تراعيــا احلالــة ال 

، أودعت سلوفاكيا لـدى قلـم احملكمـة طلبـا بإصـدار حكـم إضـايف يف        ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٣
أمـر ضـروري بسـبب عـدم      القضية. ورأت سلوفاكيا أن إصدار حكـم إضـايف مـن هـذا القبيـل     
. ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ٢٥رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكم الذي أصدرته احملكمـة يف القضـية يف   

ــة يف      ــيس احملكمـ ــدده رئـ ــذي حـ ــل الـ ــون األجـ ــا يف غضـ ــانون األول/ ٧وأودعـــت هنغاريـ  كـ
ــا مــن طلــب ســلوفاكيا إصــدار حكــم إضــايف.         ١٩٩٨ ديســمرب ــه موقفه ــبني في ــا ت ــا خطي بيان

رفان فيما بعد املفاوضات بينهما وظال يبلغـان احملكمـة بانتظـام عـن التقـدم احملـرز       واستأنف الط
فيها. ويعقد رئيس احملكمة، أو نائب رئيس احملكمة يف غياب الرئيس، اجتماعـات مـع وكيلـي    

  الطرفني كلما رأى ذلك ضروريا.  
  

   د أوغندا)األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ض  -  ٢  
، أودعــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عريضــة تقــيم  ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٣يف   - ٧٥

أعمـال عـدوان مسـلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـاق        ”مبوجبها دعوى ضد أوغندا، بسـبب  
ــة    ــدة األفريقيـــ ــة الوحـــ ــاق منظمـــ ــدة وميثـــ ــم املتحـــ ــر “ األمـــ ــرة A/54/4(انظـــ  ٢٤٩، الفقـــ

  الالحقة).    واملالحق
 نيســان/ ٢٠وقــدمت أوغنــدا، يف مــذكرهتا اجلوابيــة املودعــة لــدى قلــم احملكمــة يف          - ٧٦
  ).  ٣١٩، الفقرة A/56/4، ثالثة طلبات مضادة (انظر ٢٠٠١  أبريل
 ،A/61/4(انظــــــر  ٢٠٠٥ول/ديســــــمرب كــــــانون األ ١٩ويف احلكــــــم الصــــــادر يف   - ٧٧

)، قضــت احملكمــة علــى اخلصــوص بــأن أوغنــدا، بقيامهــا بأنشــطة عســكرية ضــد   ١٣٣ الفقــرة
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مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أراضي هذه األخرية، واحتالهلـا إليتـوري وتقـدميها الـدعم إىل     
تعمـل يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، قـد انتـهكت مبـدأ         قوات غري نظاميـة كانـت   

عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل؛ وبأهنا انتهكت التزاماهتا مبوجـب  
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل اإلنسـاين أثنـاء األعمـال العدائيـة بـني القـوات         

ــة والر  ــهكت التزامــات أخــرى مبوجــب       العســكرية األوغندي ــانغاين؛ وبأهنــا انت وانديــة يف كيس
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، بسلوك قواهتـا املسـلحة جتـاه املـدنيني     
الكونغــوليني، وخاصــة بصــفتها ســلطة قائمــة بــاالحتالل يف مقاطعــة إيتــوري؛ وبأهنــا انتــهكت   

بارتكـاب أفـراد قواهتـا املسـلحة يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو        التزاماهتا مبوجب القانون الدويل 
الدميقراطية أعمال هنـب للمـوارد الطبيعيـة الكونغوليـة وسـلبها واسـتغالهلا، وبعـدم منعهـا تلـك          

  األعمال بصفتها سلطة قائمة باالحتالل يف مقاطعة إيتوري.  
كت مــن جهتــها وقضــت احملكمــة أيضــا بــأن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد انتــه     - ٧٨

للعالقــات الدبلوماســية  االلتزامــات الواجبــة عليهــا إزاء مجهوريــة أوغنــدا مبوجــب اتفاقيــة فيينــا  
ــع       ١٩٦١ لعــام ــة هلــم وللممتلكــات الــيت تتمت ــوفري احلماي ــة األشــخاص وعــدم ت بإســاءة معامل

  باحلماية مبوجب االتفاقية املذكورة.  
ــى      - ٧٩ ــع عل ــة أن الطــرفني يق ــذلك اســتنتجت احملكم ــهما    ول ــزام إزاء كــل من ــا الت عاتقهم

يستوجب عليهما جرب الضرر احلاصل. وقضت بأن مسألة اجلرب ستبت فيها احملكمـة، يف حالـة   
عدم اتفاق الطـرفني، واحتفظـت هلـذه الغايـة بـاإلجراءات الالحقـة يف هـذه القضـية. وقـد أبلـغ           

الـيت جيرياهنـا مـن أجـل      الطرفان احملكمة منذ ذلك احلني ببعض املعلومـات املتعلقـة باملفاوضـات   
ــه يف النقطــتني (       ــى النحــو املشــار إلي ــق   ١٤) و (٦تســوية مســألة اجلــرب، عل ــن اجلــزء املتعل ) م

  من تعليل احلكم. ٣٤٤و  ٢٦١و  ٢٦٠باملنطوق من احلكم والفقرات 
  

  تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)  -  ٣  

ــا دعــــوى لــــدى احملكمــــة ضــــد صــــربيا   ١٩٩٩وز/يوليــــه مت ٢يف   - ٨٠ ، أقامــــت كرواتيــ
آنذاك باسم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة) بشـأن نـزاع يتعلـق بانتـهاكات مزعومـة         (املعروفة
ملنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا ارتكبـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي            ١٩٤٨التفاقية 
 واملالحق الالحقة).   A/54/4(انظر  ١٩٩٥و  ١٩٩١

وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت كرواتيا إىل املادة التاسعة من اتفاقيـة منـع اإلبـادة      - ٨١
 اجلماعية واملعاقبة عليها اليت قالت إن كرواتيا وصربيا طرفان فيها.  
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ــة الــيت تتعلــق   ، قــدمت صــربيا ب ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ١١ويف   - ٨٢ ــدفوع االبتدائي عــض ال
مـــن الئحـــة احملكمـــة، ُعلقـــت إجـــراءات النظـــر  ٧٩باالختصـــاص واملقبوليـــة. وعمـــال باملـــادة 

، أودعــت كرواتيــا بيانــا خطيــا مبالحظاهتــا  ٢٠٠٣نيســان/أبريل  ٢٥جــوهر الــدعوى. ويف  يف
 واستنتاجاهتا بشأن الدفوع االبتدائية لصربيا.  

ــة بشــ     - ٨٣ ــدت جلســات علني ــة     وعق ــة باالختصــاص واملقبولي ــة املتعلق ــدفوع االبتدائي أن ال
 ، واملالحق الالحقة).  ١٢٢، الفقرة A/63/4(انظر  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٣٠إىل  ٢٦  من

، أصـــدرت احملكمـــة حكمهـــا بشـــأن الـــدفوع ٢٠٠٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٨ويف   - ٨٤
، واملالحق الالحقة). وخلصـت احملكمـة يف حكمهـا إىل    ١٢١، الفقرة A/64/4 االبتدائية (انظر

مجلة أمور منها أهنا، رهنا ببياهنا املتعلق بالدفع االبتدائي الثاين املقـدم مـن املـدعى عليـه، خمتصـة      
تاســعة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة  بــالنظر يف الطلــب املقــدم مــن كرواتيــا مبوجــب املــادة ال  

اجلماعية. وأضافت احملكمـة أن الـدفع االبتـدائي الثـاين املقـدم مـن صـربيا لـيس لـه، يف ظـروف           
  هذه القضية، طابع ابتدائي حصري، مث رفضت الدفَع االبتدائي الثالث الذي قدمته صربيا.

 آذار/ ٢٢كمـة تـاريخ   ، حـدد رئـيس احمل  ٢٠٠٩كـانون الثاين/ينـاير    ٢٠وبأمر مؤرخ   - ٨٥
ــاٍت      ٢٠١٠مــارس  ــداع صــربيا ملــذكرهتا املضــادة. وأودعــت املــذكرة املتضــِمنة طلب أجــال إلي

ــأمر مــؤرخ     ، أصــدرت احملكمــة  ٢٠١٠شــباط/فرباير  ٤مضــادة يف غضــون األجــل احملــدد. وب
توجيهاهتا بشأن تقـدمي كرواتيـا ملـذكرة جوابيـة وتقـدمي صـربيا ملـذكرة تعقيبيـة بشـأن الطلبـات           

تشـرين   ٤و  ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٢٠قدمة من الطرفني. وحددت احملكمة تارخيي امل
أجلني إليداع تلـك املـذكرات اخلطيـة. وقـد أودعـت تلـك املـذكرات يف         ٢٠١١الثاين/نوفمرب 

  غضون اآلجال احملددة.  
، أذنـت احملكمـة لكرواتيـا بتقـدمي مـذكرة      ٢٠١٢كانون الثاين/ينـاير   ٢٣وبأمر مؤرخ   - ٨٦

آب/  ٣٠خطية إضافية تتعلق فقط بالطلبات املضادة املقدمة من قبل صـربيا. وحـددت تـاريخ    
أجال إليداع تلـك املـذكرة اخلطيـة الـيت أودعتـها كرواتيـا يف غضـون األجـل          ٢٠١٢أغسطس 

  احملدد.  
. ويف ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١آذار/مارس إىل  ٣وعقدت جلسات علنية يف الفترة من   - ٨٧

  ات، قدم الطرفان االستنتاجات اخلتامية التالية إىل احملكمة.  ختام تلك اجللس
  ، بشأن الطلب األصلي):  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١عن كرواتيا (يف   - ٨٨

يلــتمس الطــرف املــدعي مــن حمكمــة العــدل الدوليــة، علــى أســاس الوقــائع    ’’    
  واحلجج القانونية اليت قدمها، أن تقرر وتعلن ما يلي:  
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ر يف مجيـع الطلبـات الـيت قـدمها الطـرف املـدعي، وبأنـه لـيس         أهنا خمتصة بالنظ  - ١  
  هناك أي عائق أمام مقبولية أي منها.  

أن الطرف املدعى عليه مسؤول عن ارتكـاب انتـهاكات التفاقيـة منـع جرميـة        - ٢  
  اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وذلك لألسباب التالية:  

ــام أشــخاص هــو مســؤول عــن تصــرفاهتم با    (أ)     ــادة  قي رتكــاب أعمــال إب
مجاعية يف إقليم مجهوريـة كرواتيـا ضـد أفـراد مـن اجلماعـة العرقيـة الكرواتيـة يف ذلـك          

  اإلقليم، وذلك بقيامهم مبا يلي:  
  قتل أفراد اجلماعة؛    -    
  إحلاق ضرر جسدي أو عقلي متعمد بأفراد اجلماعة؛    -    
لفعلـي كليـا أو   إخضاع اجلماعة عمـدا ألحـوال معيشـية يقصـد هبـا إهالكهـا ا        -    

  جزئيا؛  
فــرض تــدابري تســتهدف منــع اإلجنــاب داخــل اجلماعــة، وذلــك بقصــد إهــالك    -    

  تلك اجلماعة كليا أو جزئيا، مبا خيالف املادة الثانية من االتفاقية؛
ــى ارتكــاب         (ب)     ــآمر عل ــام أشــخاص هــو مســؤول عــن تصــرفاهتم بالت قي

أ)، والتواطـــؤ يف ارتكـــاب تلـــك أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة ( 
األعمال، وحماولة ارتكاب مزيد من أعمال اإلبادة اجلماعية تلـك، وحتـريض اآلخـرين    

  على ارتكاب تلك األعمال، مبا خيالف املادة الثالثة من االتفاقية؛  
كونه مل يقم، رغم علمه بأن أعمال اإلبادة اجلماعيـة املشـار إليهـا يف      (ج)    

ي إجــراءات ملنــع تلــك األعمــال،    ســيجري ارتكاهبــا، باختــاذ أ  الفقــرة (أ) جيــري أو  
  خيالف املادة األوىل من االتفاقية؛    مبا

عدم تقدميه إىل احملاكمة أشخاصا خاضـعني لواليتـه القضـائية يشـتبه،       (د)    
اســتنادا إىل أســباب معقولــة، يف تــورطهم يف أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة املشــار إليهــا يف  

ري ذلك من األعمال املشـار إليهـا يف الفقـرة (ب)، مسـتمرا بـذلك      الفقرة (أ)، أو يف غ
  يف انتهاك املادتني األوىل والرابعة من االتفاقية؛  

عــدم إجرائــه حتقيقــا فعــاال يف مصــري املــواطنني الكــرواتيني املفقــودين     (هـ)    
نتيجة ألعمال اإلبـادة اجلماعيـة املشـار إليهـا يف الفقـرتني (أ) و (ب)، مسـتمرا بـذلك        

  يف انتهاك املادتني األوىل والرابعة من االتفاقية.  
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نتيجــة ملســؤولية الطــرف املــدعى عليــه عــن هــذه االنتــهاكات لالتفاقيــة، فإنــه    - ٣  
  يلي:    لزم مبام
اختــاذ إجــراءات فوريــة وفعالــة لكــي يقــدَّم إىل احملاكمــة أمــام الســلطة    (أ)    

اضــعني لواليتــه القضــائية، اخل القضــائية املختصــة املواطنــون أو غريهــم مــن األشــخاص 
فيهم على سبيل املثـال ال احلصـر قـادة اجلـيش الشـعيب اليوغوسـاليف خـالل الفتـرة          مبن

الزمنيــة املعنيــة الــذين يشــتبه، اســتنادا إىل أســباب معقولــة، يف ارتكــاهبم أعمــال اإلبــادة 
هـا يف  ) (أ)، أو أي من األعمـال األخـرى املشـار إلي   ٢اجلماعية املشار إليها يف الفقرة (

(ب)، وكفالة أن يعاقَب أولئـك األشـخاص، يف حـال إدانتـهم، علـى النحـو        ٢الفقرة 
  الواجب عما اقترفوه من جرائم؛  

تزويــد الطــرف املـــدعي علــى الفــور بكـــل مــا يف حوزتــه أو حتـــت         (ب)    
ســيطرته مــن معلومــات تتعلــق بأمــاكن وجــود املــواطنني الكــرواتيني املفقــودين نتيجــة   

ــادة اجل ــة الــيت يتحمــل مســؤوليتها، والتحقيــق والتعــاون عمومــا مــع    ألعمــال اإلب ماعي
ســلطات الطــرف املــدعي للتأكــد، علــى حنــو مشــترك، مــن أمــاكن وجــود املفقــودين    

  املذكورين أو رفاهتم؛  
القيام على الفور بإعادة كل ما تبقى من املمتلكات الثقافية اخلاضـعة    (ج)    

يف سـياق أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة الـيت      لواليته القضائية أو لسـيطرته، والـيت صـودرت    
  تحمل مسؤوليتها؛ي
دفــع تعويضــات للطــرف املــدعي، حبكــم حقــه وبوصــفه الــوطن األم     (د)    

ملواطنيـــه، عـــن مجيـــع األضـــرار وغريهـــا مـــن اخلســـائر وأشـــكال األذى الـــيت حلقـــت   
باألشــخاص أو املمتلكــات أو باقتصــاد كرواتيــا بســبب االنتــهاكات اآلنفــة الــذكر         

الــدويل، مببلــغ حتــدده احملكمــة يف مرحلــة الحقــة مــن إجــراءات هــذه القضــية.  للقــانون
وحيتفظ الطـرف املـدعي لنفسـه بـاحلق يف أن يقـدم إىل احملكمـة تقييمـا دقيقـا لألضـرار          

  ‘‘  النامجة عن األعمال اليت يتحمل الطرف املدعي مسؤوليتها.
  والطلب املضاد):  ، بشأن الطلب الرئيسي ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨عن صربيا (يف   - ٨٩

تلتمس مجهورية صربيا من احملكمة، على أسـاس الوقـائع واحلجـج القانونيـة     ’’    
  املقدمة يف مذكراهتا اخلطية والشفوية، أن تقرر وتعلن ما يلي:  

    



A/69/4
 

14-58638 32/80 
 

  أوال
ــواردة يف الفقــرات      - ١   ــالنظر يف الطلبــات ال  ٢(أ) و  ٢أن احملكمــة غــري خمتصــة ب

(د) مــــــــــــــــن  ٣(ج) و  ٣(ب) و  ٣(أ) و  ٣ و(ه)  ٢ (د) و ٢(ج) و  ٢(ب) و 
أيـا   -استنتاجات مجهورية كرواتيا فيما يتعلق بالقيام أو االمتناع عن القيام باألعمـال  

، أي قبـل التـاريخ   ١٩٩٢نيسـان/أبريل   ٢٧اليت وقعت قبل  -كانت صفتها القانونية 
ة الذي دخلـت فيـه صـربيا حيـز الوجـود كدولـة وأصـبحت ملزمـة باتفاقيـة منـع جرميـ           

  اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.  
 ٢(ج) و  ٢(ب) و  ٢(أ) و  ٢واحتياطيا، أن الطلبات الـواردة يف الفقـرات     - ٢  

(د) مــــــن اســــــتنتاجات مجهوريــــــة  ٣(ج) و  ٣(ب) و  ٣(أ) و  ٣ و(ه)  ٢ (د) و
ــام باألعمــال     ــام أو االمتنــاع عــن القي ــا فيمــا يتعلــق بالقي ــا كانــت صــفتها   -كرواتي أي

، أي قبـل التـاريخ الـذي دخلـت     ١٩٩٢نيسـان/أبريل   ٢٧اليت وقعت قبل  -نية القانو
فيه صربيا حيز الوجود كدولة وأصبحت ملزمة باتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة،     

  غري مقبولة.  
 ٢ (د) و ٢(ج) و  ٢(ب) و  ٢(أ) و  ٢أن الطلبـــات الـــواردة يف الفقـــرات   - ٣  

(د) من استنتاجات مجهورية كرواتيـا املتعلقـة    ٣(ج) و  ٣(ب) و  ٣(أ) و  ٣ و(ه) 
باالنتهاكات املزعومة لاللتزامات الناشئة مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة       

مرفوضــة الفتقارهــا ألي أســاس حبكــم  ١٩٩٢نيســان/أبريل  ٢٧واملعاقبــة عليهــا بعــد 
  القانون أو الواقع.  

ــواردة يف    - ٤   ــات ال ــا كــذلك، أن الطلب ــرات واحتياطي  ٢(ب) و  ٢(أ) و  ٢ الفق
ــتنتاجات   ٣(ج) و  ٣(ب) و  ٣(أ) و  ٣ و(ه)  ٢ (د) و ٢(ج) و  ــن اســـــ (د) مـــــ

أيــا كانــت  -مجهوريــة كرواتيــا فيمــا يتعلــق بالقيــام أو االمتنــاع عــن القيــام باألعمــال  
، أي قبـل التـاريخ   ١٩٩١تشـرين األول/أكتـوبر    ٨اليت وقعت قبل  -صفتها القانونية 
ه كرواتيا حيـز الوجـود كدولـة وأصـبحت ملزمـة باتفاقيـة منـع جرميـة         الذي دخلت في

  اإلبادة اجلماعية غري مقبولة.  
وكإجراء احتياطي أخري، يف حال خلصـت احملكمـة إىل أهنـا خمتصـة بـالنظر يف        - ٥  

 نيسـان/  ٢٧الطلبات املتعلقة بالقيام أو االمتناع عن القيام باألعمـال الـيت وقعـت قبـل     
هــذه الطلبــات مقبولــة فيمــا يتعلــق بالقيــام أو االمتنــاع عــن القيــام   وأن  ١٩٩٢أبريــل 

، أن الطلبــات الــواردة يف ١٩٩١تشــرين األول/أكتــوبر  ٨باألعمــال الــيت وقعــت قبــل 
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ــرات   ٣(ب) و  ٣(أ) و  ٣ و(ه)  ٢ (د) و ٢ (ج) و ٢ (ب) و ٢(أ) و  ٢الفقـــــــــ
ضـة مجلـة وتفصـيال    (د) من االستنتاجات املقدمة من مجهورية كرواتيا مرفو ٣(ج) و 

  الفتقارها ألي أساس حبكم القانون أو الواقع.
    

  ثانيا
أن مجهورية كرواتيـا أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب املـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة منـع            - ٦  

اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا عـــن طريـــق قيامهـــا، أثنـــاء وبعـــد عمليـــة العاصـــفة 
قصــد إهــالك اجلماعــة الوطنيــة والعرقيــة  ، بارتكــاب األعمــال التاليــة ب ١٩٩٥ عــام يف

الصــربية يف كرواتيــا كمــا هــي معروفــة اليــوم، وهــي مجاعــة يعــيش معظــم أفرادهــا يف   
  منطقة كرايينا:  

  قتل أفراد اجلماعة؛    -    
  إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة؛    -    
  إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها فعليا؛    -    

ــرات (ب)       - ٧   ــا مبوجــب الفق ــا أخلــت بالتزاماهت ــة كرواتي ــا، أن مجهوري واحتياطي
(هـ) من املادة الثالثة من اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة      (د) و (ج) و و

عليهـا عـن طريــق التـآمر علــى ارتكـاب اإلبــادة اجلماعيـة، والتحــريض املباشـر والعلــين       
كاهبا، وكذلك االشتراك يف اإلبادة اجلماعيـة، ضـد اجلماعـة    على ارتكاهبا، وحماولة ارت

الوطنية والعرقية الصربية يف كرواتيا كما هي معروفة اليوم، وهي مجاعة يعـيش معظـم   
  أفرادها يف منطقة كرايينا.  

كاستنتاج فرعي، أن مجهورية كرواتيا أخلـت بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة منـع        - ٨  
املعاقبة عليها لعدم قيامها، يف املاضي واحلاضر، باملعاقبـة علـى   جرمية اإلبادة اجلماعية و

ــة الصــربية يف         ــة والعرقي ــة الوطني ــت ضــد اجلماع ــيت ارُتكب ــة ال ــادة اجلماعي ــال اإلب أعم
  كرواتيا كما هي معروفة اليوم، وهي مجاعة يعيش معظم أفرادها يف منطقة كرايينا.  

ــة يف ا    - ٩   ــدويل املبينـ ــانون الـ ــهاكات القـ ــرات أن انتـ ــذه   ٨ و ٧ و ٦لفقـ ــن هـ مـ
االســـتنتاجات تشـــكل أفعـــاال غـــري مشـــروعة تســـند إىل مجهوريـــة كرواتيـــا وتســـتتبع  

  مسؤوليتها الدولية، وبالتايل:  
على مجهورية كرواتيا أن تتخـذ علـى الفـور إجـراءات فعليـة لضـمان         )١(    

فهــا االمتثــال التــام اللتزامهــا باملعاقبــة علــى أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة، كمــا تعر
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املادة الثانية من االتفاقية، أو أي مـن األعمـال األخـرى املبينـة يف املـادة الثالثـة       
  من االتفاقية، اليت ارُتكبت على أراضيها خالل عملية العاصفة وبعدها؛  

علــى مجهوريــة كرواتيــا أن تقــوم علــى الفــور بتعــديل قانوهنــا املتعلــق     )٢(    
ل األخرى، وذلك بـأن حتـذف مـن    بالعطل الرمسية وأيام إحياء الذكرى والعط

ــة   ــل الرمسيـ ــة العطـ ــوطين  ’’قائمـ ــان الـ ــر واالمتنـ ــوم النصـ ــاة  ” و“ يـ ــوم ُحمـ يـ
آب/أغســطس باعتبارمهــا يــوم نصــر يف عمليــة   ٥، احملتفــل هبمــا يف ‘‘كرواتيــا

  رتكبت فيها أعمال إبادة مجاعية؛العاصفة اليت ا
شـروعة دوليـا،   أن تقوم مجهوريـة كرواتيـا جبـرب تبعـات أفعاهلـا غـري امل        )٣(    

  وخباصة عن طريق ما يلي:  
دفــع تعويضــات كاملــة إىل أفــراد اجلماعــة الوطنيــة والعرقيــة     (أ)      

الصربية املنتمية إىل مجهورية كرواتيا عن مجيع األضرار واخلسائر النامجـة عـن   
أعمال اإلبادة اجلماعية، مببلـغ ووفـق إجـراء حتـدده احملكمـة يف مرحلـة الحقـة        

  من هذه القضية؛
هتيئة كل ما يلزم من شروط قانونية وبيئـة آمنـة لعـودة أفـراد       (ب)      

اجلماعـــة الوطنيـــة والعرقيـــة الصـــربية بأمـــان وحريـــة الصـــربية إىل ديـــارهم يف 
مجهورية كرواتيا، وكفالة الظروف الالزمة حلياة سلمية طبيعيـة، مبـا يف ذلـك    

  .‘‘االحترام التام للحقوق الوطنية وحقوق اإلنسان
  ، بشأن الطلب املضاد):٢٠١٤أبريل نيسان/ ١رواتيا (يف عن ك  - ٩٠

يلــتمس الطــرف املــدعي مــن حمكمــة العــدل الدوليــة، علــى أســاس الوقــائع    ’’    
  يت قدمها، أن تقرر وتعلن ما يلي:واحلجج القانونية ال

ــذكرة             ــذكرة املضــادة وامل ــة يف امل ــات املضــادة املقدم ــق بالطلب ــا يتعل ــا، فيم أهن
ري هذه الدعوى، ترفض مجلـة وتفصـيال االسـتنتاج السـادس والسـابع      التعقيبية وأثناء س

والثامن والتاسـع للطـرف املـدعى عليـه الفتقـار هـذه االسـتنتاجات ألي أسـاس حبكـم          
  .‘‘الواقع أو القانون

  وستصدر احملكمة حكمها يف جلسة علنية يف تاريخ يعلَن عنه يف الوقت املناسب.    - ٩١
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  د شيلي)الرتاع البحري (بريو ض  -  ٤  
، أودعت بريو عريضة أقامت هبا دعوى ضـد شـيلي   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٦يف   - ٩٢

تعـيني احلـدود بـني املنـاطق البحريـة للـدولتني يف احملـيط اهلـادئ، بـدءا مـن           ”تتعلق برتاع بشـأن  
ــا وانتــهاء بنقطــة يف احلــدود الربيــة املعينــة عمــال مبعاهــدة      نقطــة يف الســاحل تــدعى كونكوردي

مبنطقة حبريـة تقـع داخـل مسـافة     ’’، وباالعتراف أيضا لصاحل بريو )٢(“١٩٢٩يران/يونيه حز ٣
ميل حبري من ساحل بريو، وتعود بالتايل إىل بريو، لكن شيلي تعتربهـا جـزءا مـن أعـايل      ٢٠٠
  ).، واملالحق الالحقة١٨٧، الفقرة A/63/4(انظر ‘‘ البحار
أن تقرر احملكمة مسار احلدود بني املنـاطق البحريـة بـني الـدولتني وفقـا      ’’وتطلب بريو   - ٩٣

. وأن تقــرر وتعلــن أن بــريو هلــا حقــوق ســيادية خالصــة يف املنطقــة البحريــة  .. للقــانون الــدويل
ميـل حبـري مـن سـاحلها لكـن خـارج املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة           ٢٠٠الواقعة داخل حـدود  

  ‘‘.  جرفها القاريلشيلي أو 
وإلقامــة اختصــاص احملكمــة، اســتظهرت بــريو باملــادة احلاديــة والــثالثني مــن املعاهــدة      - ٩٤

، الـيت تعـد كـل    ١٩٤٨نيسـان/أبريل   ٣٠األمريكية للتسوية السلمية (ميثـاق بوغوتـا) املؤرخـة    
  من الدولتني طرفا فيها دون حتفظ.  

ريو مذكرة ورداّ، وقـدمت شـيلي مـذكرة    ويف املرحلة اخلطية من اإلجراءات، قدمت ب  - ٩٥
  ).  ١٩١، الفقرة A/63/4مضادة ومذكرة تعقيبية (انظر 

(انظـر   ٢٠١٢كانون األول/ديسـمرب   ١٤إىل  ٣وعقدت جلسات علنية يف الفترة من   - ٩٦
A/68/4 ، ١٣٩الفقرة  .(  

ــاير  كــانون ٢٧ويف   - ٩٧ ــرة     ٢٠١٤الثاين/ين ــنص فق ــذي ت ــا ال ــة حكمه ، أصــدرت احملكم
  املنطوق منه على ما يلي:  

  هلذه األسباب،”    
  فإن احملكمة،    
  وبأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،    - ١    

_________________ 
ــا وأريكــا، واملو      )٢(    حزيــران/ ٣قّعــة يف ليمــا يف املعاهــدة املربمــة بــني شــيلي وبــريو لتســوية الــرتاع املتعلــق بتاكن

  .١٩٢٩  يونيه
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لي أن نقطة بداية احلد البحري الوحيد بني مجهورية بريو ومجهوريـة شـي   تقرر    
الذي يعّين املناطق البحرية العائدة لكل منهما هو تقـاطع اخلـط املـوازي خلـط العـرض      

  مع حد أقصى اجلَزر؛   ١الذي مير عرب العالمة احلدودية رقم 
 والقضـــاة؛ أمـــور -ســـيبولفيدا  ونائـــب الـــرئيستومكـــا؛  الـــرئيساملؤيـــدون:     

ينــداد، ويوســف، أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو تر 
اخلاّصـان غّيـوم، وأوّريغـو     والقاضـيان وشوي، ودونوهيـو، وسـيبوتيندي، وهبانـداري؛    

  فيكونيا؛  
  غايا؛   القاضياملعارضون:     
  وبأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،    - ٢    
أن اجلــزء األّويل مــن احلــد البحــري الوحيــد يتبــع اخلــط املــوازي خلــط      تقــرر    

  باجتاه الغرب؛   ١ العالمة احلدودية رقم العرض الذي مير عرب
أمـــور؛ والقضـــاة  -املؤيـــدون: الـــرئيس تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـيبولفيدا     

أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف،   
  اخلاّصان غّيوم، وأوّريغو فيكونيا؛   والقاضيانوشوي، ودونوهيو، وغايا، وهبانداري؛ 

  سيبوتيندي؛   القاضيةملعارضون: ا    
    ،وبأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات  - ٣    
أن هذا اجلزء األويل يسري حىت يصل إىل نقطة معينة (هـي النقطـة ألـف)     تقرر    

  ميال حبريا من نقطة بداية احلد البحري الوحيد؛   ٨٠الواقعة على مسافة 
أووادا، وأبراهـــام،  لقضـــاةواأمـــور؛  -ســـيبولفيدا  نائـــب الـــرئيساملؤيـــدون:     

 والقاضـي وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، ودونوهيو؛ 
  اخلاص غّيوم؛  

شوي، وغايا، وسـيبوتيندي وهبانـداري؛    والقضاةتومكا؛  الرئيساملعارضون:     
  والقاضي اخلاص أوّريغو فيكونيا؛  

    ،وبأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات  - ٤    
أن احلد البحري الوحيد ينبغي أن يستمر من النقطة ألـف باجتـاه جنـويب     ررتق    

احل كـــل مـــن مجهوريـــة بـــريو  غـــريب علـــى امتـــداد مســـافة متســـاوية البعـــد مـــن ســـ  
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ع (عنـد النقطـة بـاء) مـع مسـافة      شيلي، مقيسة من تلك النقطة، حـىت يتقـاط   ومجهورية
ها البحــر اإلقليمــي ميــل حبــري املقيســة مــن خطــوط األســاس الــيت ُيقــاس منــ   ٢٠٠ الـــ

جلمهوريــة شــيلي. ومــن النقطــة بــاء، ينبغــي أن يســتمر احلــد البحــري الوحيــد باجتــاه     
اجلنوب على امتداد تلك املسافة حىت يصل إىل النقطة (هي النقطة جـيم) الـيت تتقـاطع    

ميل حبري املقيسـتان مـن خطـي األسـاس اللـذين ُيقـاُس منـهما         ٢٠٠عندها مسافتا الـ 
  لكل من مجهورية بريو ومجهورية شيلي؛  البحر اإلقليمي 

أمـــور؛ والقضـــاة أووادا، وأبراهـــام،  -ســـيبولفيدا  نائـــب الـــرئيساملؤيـــدون:     
وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكانسادو ترينداد، ويوسف، ودونوهيو؛ والقاضـي  

  اخلاص غّيوم؛  
تومكا؛ والقضاة شوي، وغايا، وسـيبوتيندي وهبانـداري؛    الرئيساملعارضون:     

  والقاضي اخلاص أوّريغو فيكونيا؛  
  وبأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،    - ٥  
أعـاله، أهنـا ال تـرى حاجـة      ١٨٩، بالنظر لألسباب املـذكورة يف الفقـرة   تقرر    

    ؛إلصدار حكم بشأن املذكرة النهائية الثانية اليت قدمتها مجهورية بريو
 والقضـــاةأمـــور؛  -بولفيدا تومكـــا؛ ونائـــب الـــرئيس ســـي الـــرئيساملؤيـــدون:     

أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف،   
  اخلاص غّيوم؛   والقاضيوشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي، وهبانداري؛ 

    .‘‘اخلاص أوّريغو فيكونيا القاضياملعارضون:     
أمـور حكـم احملكمـة بـإعالن؛ وذّيـل       -وذّيل كل من الرئيس تومكا ونائب الرئيس سـيبولفيدا  

ــل القاضــي ســكوتنيكوف حكــم احملكمــة       ــرأي مســتقل؛ وذّي القاضــي أووادا حكــم احملكمــة ب
بـإعالن؛ وذّيـل القضـاة شــوي، وغايـا، وهبانـداري، والقاضـي اخلــاص أوّريغـو فيكونيـا، حكــم         

إعالن؛ احملكمة برأي خمالف مشترك؛ وذّيل كل مـن القاضـي دونوهيـو وغايـا حكـم احملكمـة بـ       
وذّيلت القاضية سـيبوتيندي حكـم احملكمـة بـرأي خمـالف؛ وذّيـل القاضـي اخلـاص غّيـوم حكـم           
احملكمة بإعالن؛ وذّيل القاضي اخلاص أورّيغو فيكونيـا حكـم احملكمـة بـرأي مسـتقل يتفـق فيـه        

  مع حكم احملكمة من نواح معّينة وخيتلف معها من نواح أخرى.  
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  ب (إكوادور ضد كولومبيا) الرش اجلوي مببيدات األعشا  -  ٥  
، أودعت إكوادور عريضة تقيم هبـا دعـوى ضـد كولومبيـا     ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١يف   - ٩٨

رش جوي [قامت به كولومبيا] مببيدات أعشاب سـامة يف منـاطق قـرب    ”بشأن نزاع يتعلق بـ 
  “.  حدودها مع إكوادور وعند تلك احلدود وعربها

فعـال يف أضـرار جسـيمة للنـاس وللمحاصـيل       الـرش قـد تسـبب   ’’وادعت إكوادور أن   - ٩٩
واحليوانات وللبيئة الطبيعية على اجلانب اإلكوادوري من احلدود، ويشكل خطـرا جسـيما مـن    

جهـودا متكـررة   ”وادعـت أيضـا أهنـا بـذلت     ‘‘. شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع مرور الوقت
ك املفاوضـات مل تكلـل   تلـ ’’وأضافت أن ‘‘ ومتواصلة للتفاوض من أجل إهناء عمليات التبخري

  ، واملالحق الالحقة).  ١٩٣، الفقرة A/63/4(انظر ‘‘ بالنجاح
  وبناء على ذلك، التمست إكوادور من احملكمة:   - ١٠٠

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

تسـبب يف   قلـيم إكـوادور أو السـماح بـذلك ممـا     يف ترسب مبيدات أعشاب سامة يف إ
  أضرار للصحة البشرية واملمتلكات والبيئة؛  

أن علــى كولومبيــا أن تعــوض إكــوادور عــن أي خســارة أو ضــرر         (ب)    
ناجم عن أعماهلا غري املشروعة دوليـا، أي اسـتخدام مبيـدات األعشـاب، مبـا يف ذلـك       

  ... ] الرش هبا جوا [
  أن على كولومبيا:    (ج)    
  أن حتترم سيادة إكوادور وسالمته اإلقليمية؛  ‘١’    
أن تتخذ فورا كل اإلجراءات الضرورية ملنع القيام، يف أي جـزء مـن     ‘٢’    

إقليمها، باستخدام أي مبيدات سـامة لألعشـاب بطريقـة مـن شـأهنا أن جتعـل       
  بيدات تترسب يف إقليم إكوادور؛تلك امل

حتظر استخدام مبيـدات األعشـاب تلـك، بوسـائل الـرش اجلـوي،        أن  ‘٣’    
  .‘‘يف إكوادور أو يف أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قرهبا

وإلقامة اختصاص احملكمة، اسـتظهرت إكـوادور باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق         - ١٠١
مـن   ٣٢ املـادة  بوغوتا، الذي تعـد كـل مـن الـدولتني طرفـا فيـه. واسـتندت إكـوادور أيضـا إىل         

  .  ١٩٨٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
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لتصـدير وتعـاطي املخـدرات غـري     ’’وأكدت إكـوادور جمـددا يف عريضـتها معارضـتها      - ١٠٢
سـاليب  تتعلـق حصـرا بأ  ’’لكنها شددت على أن املسائل اليت تعرضها على احملكمة ‘‘ املشروعة

ــة إىل القضــاء علــى الزراعــة غــري املشــروعة لنبــات الكوكــا       ــا الرامي وأمــاكن عمليــات كولومبي
  ‘‘.  واآلثار املضرة النامجة عن تلك العمليات يف إكوادور -واخلشخاش 

ــنني        - ١٠٣ ــوم االث ــة ي ــة، حــددت احملكم ــن اإلجــراءات اخلطي ــد جــولتني م ــول/ ٣٠وبع  أيل
  راءات الشفوية يف القضية.  تارخيا الفتتاح اإلج ٢٠١٣سبتمرب 
 ٨٩، أشار وكيـل اإلكـوادور إىل املـادة    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٢ويف رسالة مؤرخة  - ١٠٤

يسـوي بالكامـل   ’’ ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٩من الئحة احملكمة وإىل اتفاق بني الطرفني مـؤرخ  
، وأشـعر  يف هـذه القضـية  ‘‘ وبشكل هنائي مجيع الطلبات الـيت قدمتـها إكـوادور ضـد كولومبيـا     

احملكمة بأن حكومته ترغب يف وقف اإلجراءات يف هذه القضية. وأُرسلت على الفـور نسـخة   
مـن تلــك الرســالة إىل حكومـة كولومبيــا الــيت قامـت، عــن طريــق رسـالة حتمــل نفــس التــاريخ،     

ــالفقرة    ــإبالغ احملكمــة، عمــال ب ــادة   ٢ب ــديها أي     ٨٩مــن امل ــيس ل ــه ل مــن الئحــة احملكمــة، بأن
قف القضـية علـى حنـو مـا طلبتـه إكـوادور. وشـكر الطرفـان معـا احملكمـة علـى            اعتراض على و

  إسهامها يف التسوية الودية هلذه املنازعة.  
ــربم يف        - ١٠٥ ــاق امل ــإن االتف ــرفني، ف ــن الط ــواردتني م ــالتني ال ــا للرس ــبتمرب  ٩ووفق أيلول/س
ات رش جـوي،  حيدد، يف مجلة أمور، منطقة حظر ال تقوم فيها كولومبيا بإجراء عمليـ  ٢٠١٣

وينشئ جلنة مشتركة لكفالة أال تؤدي عمليات الرش خـارج تلـك املنطقـة إىل انتقـال مبيـدات      
األعشاب إىل إكوادور، وطاملا مل حيدث ذلك، فإن االتفـاق يتـيح آليـة لتقلـيص عـرض املنطقـة       
املـــذكورة تـــدرجييا؛ ووفقـــا للرســـالتني، فـــإن االتفـــاق حيـــدد معـــايري تشـــغيلية لربنـــامج الـــرش  

ولومبيا، ويسجل موافقة احلكومتني على مواصـلة تبـادل املعلومـات يف هـذا الصـدد، ويـنص       لك
  على آلية لتسوية املنازعات.  

مـــن  ٣ و ٢، قـــام رئـــيس احملكمـــة، وفقـــا للفقـــرتني  ٢٠١٣أيلول/ســـبتمرب  ١٣ويف  - ١٠٦
من الئحة احملكمة، بإصدار أمر يسجل وقف إكـوادور لإلجـراءات ويوجـه بشـطب      ٨٩ املادة

  القضية من جدول احملكمة.  
  

  صيد احليتان يف القطب املتجمد اجلنويب (أستراليا ضد اليابان)   -  ٦  
، أقامـت أسـتراليا دعـوى أمـام احملكمـة ضـد اليابـان، مدعيـة         ٢٠١٠أيار/مايو  ٣١يف  - ١٠٧

مواصــلة اليابــان تنفيــذ برنــامج واســع النطــاق لصــيد احليتــان يف إطــار املرحلــة الثانيــة مــن    ”أن 
ربنــامج اليابــاين لبحــوث احليتــان املنفــذ يف القطــب املتجمــد اجلنــويب مبوجــب تصــريح خــاص   ال
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)JARPA II  [يعد] خرقا لاللتزامات الواقعة على عاتق اليابان مبقتضى االتفاقية الدولية لتنظـيم (
ــة       ــة البحريـ ــدييات والبيئـ ــظ الثـ ــة حبفـ ــرى املتعلقـ ــة األخـ ــا الدوليـ ــان، واللتزاماهتـ ــيد احليتـ “ صـ

  ، واملالحق الالحقة).  ١٧، الفقرة A/65/4  (انظر
اليابــان خرقــت ”والتمســت أســتراليا يف ختــام عريضــتها أن تقــرر احملكمــة وتعلــن أن   - ١٠٨

التزاماهتــا الدوليــة بتنفيــذها املرحلــة الثانيــة مــن الربنــامج اليابــاين لبحــوث احليتــان يف احملــيط          
وقـف تنفيـذ املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج       ”، وأن تأمر بـأن تقـوم اليابـان مبـا يلـي: (أ)      “اجلنويب

اليابـــاين لبحـــوث احليتـــان؛ (ب) إلغـــاء أي إذن أو تصـــريح أو تـــرخيص يســـمح باالضـــطالع  
باألنشطة اليت هي موضوع هذا الطلب؛ (ج) تقـدمي تأكيـدات وضـمانات بأهنـا لـن تقـوم بـأي        

رحلة الثانية من الربنامج اليابـاين لبحـوث احليتـان أو أي برنـامج آخـر      أنشطة أخرى يف إطار امل
  ‘‘.  مشابه إىل أن تتم مواءمته مع التزاماهتا مبوجب أحكام القانون الدويل

من  ٣٦من املادة  ٢وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهر الطرف املدعي بأحكام الفقرة  - ١٠٩
 ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢ن الصـادر عـن أسـتراليا يف    النظام األساسي للمحكمة، مشريا إىل اإلعال

    .٢٠٠٧متوز/يوليه  ٩لالعتراف بالوالية اإلجبارية للمحكمة ونظريه الصادر عن اليابان يف 
 ٢٠١١أيار/مــايو  ٩، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠١٠متوز/يوليــه  ١٣وبــأمر مــؤرخ  - ١١٠

 إليـداع اليابـان مـذكرهتا    أجـال  ٢٠١٢آذار/مـارس   ٩أجال إليـداع أسـتراليا مـذكرهتا وتـاريخ     
  املضادة. وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين.  

، أودعــت نيوزيلنــدا لــدى قلــم احملكمــة إعالنــا  ٢٠١٢تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠ويف  - ١١١
مـن النظـام األساسـي للمحكمـة. وادعـت       ٦٣مـن املـادة    ٢للتدخل يف القضـية عمـال بـالفقرة    

مركز[هـا] بوصـفها طرفـا يف االتفاقيـة الدوليـة لتنظـيم       ’’ إعالهنا إىل نيوزيلندا، اليت استندت يف
بصفتها طرفا يف االتفاقية، هلا مصلحة مباشرة يف التأويل الـذي قـد تقـوم    ’’، أهنا ‘‘صيد احليتان

  ‘‘.  به احملكمة لالتفاقية يف قرارها بشأن هذه الدعوى
‘‘ إىل أن تكـون طرفـا يف الـدعوى    أهنـا ال تسـعى  ’’وشددت نيوزيلندا يف إعالهنا على  - ١١٢

أكدت بأهنـا، باسـتعماهلا حلقهـا يف التـدخل، تقبـل أن يكـون التأويـل الـذي يعطيـه احلكـم           ’’و 
  ).  ١٥٩، الفقرة A/68/4‘‘ (الصادر يف القضية تأويال ملزما هلا

دعيت أسـتراليا واليابـان إىل تقـدمي مالحظاهتمـا     من الئحة احملكمة،  ٨٣ووفقا للمادة  - ١١٣
كــانون  ٢١اخلطيــة علــى إعــالن التــدخل الصــادر عــن نيوزيلنــدا يف موعــد أقصــاه يــوم اجلمعــة  

  . وقد أودعت تلك املالحظات اخلطية يف غضون األجل احملدد.  ٢٠١٢األول/ديسمرب 
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، بالشــواغل الــيت ٢٠١٣شــباط/فرباير  ٦وأحاطــت احملكمــة علمــا، يف أمرهــا املــؤرخ  - ١١٤
أعربت عنها اليابان فيما يتعلـق باملسـائل اإلجرائيـة املتعلقـة باملسـاواة بـني األطـراف، فأشـارت         

مـن النظـام األساسـي يقتصـر علـى تقـدمي مالحظـات بشـأن          ٦٣إىل أن التدخل يف إطـار املـادة   
يتنـاول أي  تأويل االتفاقية املعنية وال يسـمح للمتـدخل الـذي مل يصـبح طرفـا يف الـدعوى بـأن        

جانب آخر مـن القضـية املعروضـة علـى احملكمـة. وارتـأت أن ذلـك التـدخل ال ميكـن أن يـؤثر           
على املساواة بني األطراف. وبعـد أن الحظـت أن نيوزيلنـدا قـد اسـتوفت الشـروط املنصـوص        

 ٦٣من الئحة احملكمة، وأن إعالن تدخلـها ينـدرج يف إطـار أحكـام املـادة       ٨٢عليها يف املادة 
ظــام األساســي، وأن الطــرفني، عــالوة علــى ذلــك، مل يعترضــا علــى مقبوليــة اإلعــالن،     مــن الن

استنتجت احملكمة أن إعـالن تـدخل نيوزيلنـدا مقبـول. ومبوجـب األمـر ذاتـه، حـددت احملكمـة          
ــاريخ  ــان/أبريل  ٤تـ ــا      ٢١٠٣نيسـ ــار إليهـ ــة املشـ ــا اخلطيـ ــدا ملالحظاهتـ ــداع نيوزيلنـ ــال إليـ أجـ

الئحـــة احملكمـــة؛ كمـــا أذنـــت ألســـتراليا واليابـــان بإيـــداع   مـــن ٨٦مـــن املـــادة  ١ الفقـــرة يف
 أيــار/  ٣١مالحظاهتمــا اخلطيــة علــى تلــك املالحظــات اخلطيــة لنيوزيلنــدا وحــددت تــاريخ         

  ملذكرات يف غضون اآلجال احملددة.أجال إليداعها. وقد أودعت تلك ا ٢٠١٣  مايو
 ٢٠١٣يـــــه متوز/يول ١٦حزيران/يونيـــــه إىل  ٢٦وعقـــــدت جلســـــات علنيـــــة مـــــن  - ١١٥
  ).  ١٦٢، الفقرة A/68/4  (انظر
، أصــدرت احملكمــة حكمهــا الــذي تــنص فقــرة املنطــوق ٢٠١٤آذار/مــارس  ٣١ويف  - ١١٦

  منه على ما يلي:  
  هلذه األسباب،  ”    
  فإن احملكمة،      
  باإلمجاع،    )١(    
 أيــار/ ٣١ودعتــها أســتراليا يف الــيت أ بأهنــا خمتصــة بــالنظر يف العريضــة  تقضــي    

  ؛  ٢٠١٠  مايو
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    )٢(    
بأن التصاريح اخلاصة اليت متنحها اليابان فيما يتعلـق باملرحلـة الثانيـة مـن      ترى    

مـن املـادة الثامنـة     ١الربنامج الياباين لبحـوث احليتـان ال تنـدرج ضـمن أحكـام الفقـرة       
  التفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان؛  من ا
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كيـث،   والقضاةأمور؛  -سيبولفيدا  ونائب الرئيستومكا؛  الرئيساملؤيدون:     
وســــكوتنيكوف، وكنســــادو ترينــــداد، وغرينــــوود، وشــــوي، ودونوهيــــو، وغايــــا،  

  اخلاصة تشارلزوورث؛   والقاضيةوسيبوتيندي، وهبانداري؛ 
  ام، وبنونة، ويوسف؛  أووادا، وأبراه القضاةاملعارضون:     
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    )٣(    
بأن اليابان، مبنحهـا تصـاريح خاصـة لقتـل وأخـذ ومعاجلـة احليتـان ذات         ترى    

ــويب، يف إطــار      ــان العنــرب الــيت تعــيش يف القطــب اجلن ــان احلــدباء وحيت الزعــانف واحليت
ــاين لبحــوث      ــامج الياب ــن الربن ــة م ــة الثاني ــا   املرحل ــا اللتزاماهت ــان، مل تتصــرف وفق احليت

  ) من جدول االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتان؛  ـ(ه ١٠مبوجب الفقرة 
كيـث،   والقضاةأمور؛  -سيبولفيدا  ونائب الرئيستومكا؛  الرئيساملؤيدون:     

وســــكوتنيكوف، وكنســــادو ترينــــداد، وغرينــــوود، وشــــوي، ودونوهيــــو، وغايــــا،  
  اخلاصة تشارلزوورث؛   والقاضية؛ وسيبوتيندي، وهبانداري

  أووادا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف؛   القضاةاملعارضون:     
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    )٤(    
ــان مل تتصــرف وفقــا اللتزاماهتــا مبوجــب الفقــرة     تــرى     ــأن الياب (د) مــن  ١٠ب

قتـل احليتـان ذات الزعـانف    جدول االتفاقية الدولية لتنظيم صـيد احليتـان فيمـا يتعلـق ب    
  وأخذها ومعاجلتها يف إطار املرحلة الثانية من الربنامج الياباين لبحوث احليتان؛  

كيـث،   والقضاةأمور؛  -سيبولفيدا  ونائب الرئيستومكا؛  الرئيساملؤيدون:     
وســــكوتنيكوف، وكنســــادو ترينــــداد، وغرينــــوود، وشــــوي، ودونوهيــــو، وغايــــا،  

  اخلاصة تشارلزوورث؛   والقاضية وسيبوتيندي، وهبانداري؛
  أووادا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف؛   القضاةاملعارضون:     
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    - ٥  
ــرى     ــا اللتزاماهتــا مبوجــب الفقــرة     ت ــان مل تتصــرف وفق ــأن الياب (ب) مــن  ٧ب

احليتـان ذات الزعـانف    جدول االتفاقية الدولية لتنظيم صـيد احليتـان فيمـا يتعلـق بقتـل     
  وأخذها ومعاجلتها يف إطار املرحلة الثانية من الربنامج الياباين لبحوث احليتان؛  
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كيـث،   والقضاةأمور؛  -سيبولفيدا  ونائب الرئيستومكا؛  الرئيساملؤيدون:     
وســــكوتنيكوف، وكنســــادو ترينــــداد، وغرينــــوود، وشــــوي، ودونوهيــــو، وغايــــا،  

  اخلاصة تشارلزوورث؛   لقاضيةواوسيبوتيندي، وهبانداري؛ 
  أووادا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف؛   القضاةاملعارضون:   
  وبأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،    - ٦  
ــرى     ــرة       ت ــا مبوجــب الفق ــت اللتزاماهت ــد امتثل ــان ق ــأن الياب ــن جــدول   ٣٠ب م

ة مـن الربنـامج اليابـاين    االتفاقية الدولية لتنظيم صيد احليتـان فيمـا يتعلـق باملرحلـة الثانيـ     
  لبحوث احليتان؛  

 والقضـــاةأمـــور؛  -ســـيبولفيدا  ونائـــب الـــرئيستومكـــا؛  الـــرئيساملؤيـــدون:     
أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف،   

  وشوي، ودوهنيو، وغايا؛  
ســــــيبوتيندي وهبانــــــداري؛ والقاضــــــية اخلاصــــــة  القاضــــــياناملعارضــــــون:     
  شارلزوورث؛  ت
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    - ٧  
ــرر     ــراخيص    تقـ ــاريح أو التـ ــاء أي مـــن األذون أو التصـ ــان بإلغـ ــوم اليابـ أن تقـ

السارية اليت ُمنحت فيما يتعلق باملرحلة الثانيـة مـن الربنـامج اليابـاين لبحـوث احليتـان،       
  لربنامج.  واالمتناع عن منح أي تصاريح أخرى يف إطار ذلك ا

كيـث،   والقضاةأمور؛  -سيبولفيدا  ونائب الرئيستومكا؛  الرئيساملؤيدون:     
وســــكوتنيكوف، وكنســــادو ترينــــداد، وغرينــــوود، وشــــوي، ودونوهيــــو، وغايــــا،  

  اخلاصة تشارلزوورث؛   والقاضيةوسيبوتيندي، وهبانداري؛ 
  أووادا، وأبراهام، وبنونة، ويوسف.   القضاةاملعارضون:     

  
لقاضــيان أووادا وأبراهــام حكــم احملكمــة بــرأيني خمــالفني؛ وذّيــل القاضــي كيــث حكــم   وذّيــل ا

احملكمــة بــإعالن؛ وذّيــل القاضــي بنونــة حكــم احملكمــة بــرأي خمــالف؛ وذّيــل القاضــي كنســادو  
ترينداد حكم احملكمة برأي مستقل، وذّيل القاضي يوسف حكم احملكمة بـرأي خمـالف؛ وذّيـل    

يبوتيندي، وهبانــداري حكــم احملكمــة بــآراء مســتقلة. وذّيلــت  القضــاة غرينــوود، وشــوي، وســ 
  القاضية اخلاصة تشارلزوورث حكم احملكمة برأي مستقل.  
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   بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)  -  ٧  
دعـوى ضـد   ، أودعـت كوسـتاريكا طلـب إقامـة     ٢٠١٠تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٨يف  - ١١٧

توغـل يف إقلـيم كوسـتاريكا واحـتالل واسـتخدام لـه مـن        ”نيكاراغوا فيما يتعلق مبـا ادعـي أنـه    
جانــب جــيش نيكــاراغوا، وكــذلك [مــا ادعــي أنــه] انتــهاكات مــن نيكــاراغوا اللتزاماهتــا جتــاه 

  مبوجب عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية.  “ كوستاريكا
ــي      - ١١٨ ــتقلتني، أراضــ ــادثتني مســ ــت، يف حــ ــاراغوا احتلــ ــتاريكا أن نيكــ ــدعي كوســ وتــ

كوستاريكا فيما يتصل ببناء قناة عرب أراضي كوستاريكا من هنر سـان خـوان إىل الغونـا لـوس     
، وقامت ببعض أعمال تعميـق جمـرى هنـر سـان     ‘‘)مبرفأ هيد الغون’’بورتيوس (املعروف أيضا 

مــال اجلاريــة واملقــررة لتعميــق جمــرى النــهر وشــق القنــاة  األع’’خــوان. وتقــول كوســتاريكا إن 
ستؤثر تـأثريا خطـريا علـى تـدفق امليـاه إىل هنـو كولـورادو يف كوسـتاريكا، وتتسـبب يف أضـرار           
أخرى إلقليم كوستاريكا، مبا فيـه األراضـي الرطبـة واملنـاطق الوطنيـة احملميـة لألحيـاء الربيـة يف         

  ‘‘.  املنطقة
  بت كوستاريكا إىل احملكمة:  وبناء على ذلك، طل - ١١٩

ــة ... فيمــا يتعلــق بالتوغــل يف     ’’   أن تقــرر وتعلــن أن نيكــاراغوا ختــل بالتزاماهتــا الدولي
أراضي كوستاريكا واحتالهلا، وإحداث ضرر جسيم بغاباهتا املطرية احملميـة وأراضـيها   

شـطة  الرطبة، واإلضرار بنهر كولورادو، واألراضي الرطبة والـنظم احملميـة، وكـذلك أن   
  .‘‘تعميق جمرى النهر وشق القناة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف هنر سان خوان

  وطُلب إىل احملكمة أيضا أن حتدد اجلرب الذي يتعني أن توفره نيكاراغوا.  
وإلقامــة اختصــاص احملكمــة، اســتظهر الطــرف املــدعي باملــادة احلاديــة والــثالثني مــن     - ١٢٠

. ١٩٤٨نيســـان/أبريل  ٣٠ة (ميثـــاق بوغوتـــا) املؤرخـــة املعاهـــدة األمريكيـــة للتســـوية الســـلمي
ــن      ــادر عـ ــة الصـ ــة للمحكمـ ــة اإلجباريـ ــول الواليـ ــإعالن قبـ ــتظهر بـ ــك، اسـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ

ــتاريكا يف  ــباط/فرباير  ٢٠كوسـ ــرة  ١٩٧٣شـ ــب الفقـ ــادة   ٢، مبوجـ ــن املـ ــام   ٣٦مـ ــن النظـ مـ
ــاراغوا يف     ــن نيكـ ــادر عـ ــالن الصـ ــي، واإلعـ ــبتمرب  ٢٤األساسـ ــدل يف (و ١٩٢٩أيلول/سـ املعـ

مــن النظــام األساســي حملكمــة  ٣٦)، وذلــك مبوجــب املــادة ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣
، مــن النظــام األساســي  ٣٦مــن املــادة  ٥العــدل الــدويل الدائمــة، الــذي يعتــرب، عمــال بــالفقرة   

  ).  ٢٢٦، الفقرة A/67/4للمحكمة احلالية، قبوال للوالية اإلجبارية هلذه احملكمة (انظر 
، أودعــت كوســتاريكا أيضــا طلبــا لإلشـــارة     ٢٠١٠تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٨ويف  - ١٢١

... بتـدابري حتفظيـة    إىل احملكمـة علـى سـبيل االسـتعجال أن تـأمر     ”بتدابري حتفظيـة، تطلـب فيـه    
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اق املزيـد مـن األضـرار    حىت تصحح... املس اجلاري بالسالمة اإلقليمية لكوستاريكا ومتنـع إحلـ  
“ الــيت ال ســبيل إىل رفعهــا بأراضــي كوســتاريكا، ريثمــا تبــت احملكمــة يف جــوهر هــذه القضــية 

  ، واملالحق الالحقة).٢٣٩-٢٣٨، الفقرتان A/66/4  (انظر
ــاير  ١٣إىل  ١١وُعقــدت مــن  - ١٢٢ ــة بشــأن طلــب  جلســات علن ٢٠١١كــانون الثاين/ين ي

 آذار/ ٨اإلشارة بتدابري حتفظية الذي قدمته كوستاريكا. وأشـارت احملكمـة، يف أمرهـا املـؤرخ     
  ، واملالحق الالحقة).  ٢٤٠، الفقرة A/66/4، بتدابري حتفظية (انظر ٢٠١١مارس 
ــؤرخ   - ١٢٣ ــأمر م ــارخيي  ، حــددت ٢٠١١نيســان/أبريل  ٥وب ــة ت كــانون األول/  ٥احملكم

أجـال إليـداع    ٢٠١٢آب/أغسـطس   ٦أجال إليـداع كوسـتاريكا ملـذكرهتا و     ٢٠١١ديسمرب 
  نيكاراغوا ملذكرهتا املضادة. وقد أودعت املذكرتان يف غضون اآلجال احملددة.  

وقدمت نيكاراغوا يف مذكرهتا املضادة أربعة طلبـات مضـادة. ففـي مـذكرهتا املضـادة       - ١٢٤
ــام نيكــاراغوا عــن       ــن أن كوســتاريكا تتحمــل املســؤولية أم األوىل، طلبــت إىل احملكمــة أن تعل

إعاقــة واحتمــال تــدمري املالحــة علــى هنــر ســان خــوان بســبب تشــييد [كوســتاريكا] لطريــق    ’’
ويف الطلب املضـاد الثـاين، طلبـت نيكـاراغوا إىل احملكمـة أن تعلـن أهنـا        ‘‘. مبحاذاة ضفته اليمىن
بة السـيادة الوحيـدة علـى املنطقـة الـيت كـان يشـغلها يف السـابق خلـيج سـان           قد أصبحت صـاح 

خوان ديلنوريت. ويف طلبها املضاد الثالث، طلبت إىل احملكمة بأن تقضـي بـأن لنيكـاراغوا حقـا     
يف حرية املالحة على فرع كولورادو من هنر سان خـوان دي نيكـاراغوا، حـىت إعـادة ظـروف      

ــة وقــت    ــيت كانــت قائم ــدة   املالحــة ال ــرام معاه ــع، ادعــت   ١٨٥٨إب ــها املضــاد الراب . ويف طلب
نيكاراغوا أن كوستاريكا مل تنفذ التدابري التحفظية الـيت أشـارت هبـا احملكمـة يف أمرهـا املـؤرخ       

  .  ٢٠١١آذار/مارس  ٨
، ضــمت احملكمــة الــدعوى يف ٢٠١٣نيســان/أبريل  ١٧وبــأمرين مســتقلني مــؤرخني  - ١٢٥

ة اليت تقوم هبا نيكـاراغوا يف املنطقـة احلدوديـة (كوسـتاريكا ضـد      القضية املتعلقة ببعض األنشط
 ويف القضـية املتعلقــة ‘‘) كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا   ’’(ويشـار إليهـا أدنـاه بــقضية      نيكـاراغوا) 

ــداد هنــر ســان خــوان (نيكــاراغوا ضــد كوســتاريكا)        ــى امت ــق يف كوســتاريكا عل  بتشــييد طري
 ١٥٥-١٤٥(انظــر الفقــرات ‘‘) ا ضــد كوســتاريكاقضــية نيكــاراغو’’(ويشــار إليهــا أدنــاه بـــ  

طبقـا ملبـدأ اإلدارة السـليمة    ’’أدناه). ويف هذين األمرين، أكدت احملكمة أهنا ضمت الـدعويني  
  ‘‘.  للعدل وضرورة االقتصاد يف اإلجراءات القضائية

، بتــت احملكمــة يف الطلبــات املضــادة األربعــة  ٢٠١٣نيســان/أبريل  ١٨وبــأمر مــؤرخ  - ١٢٦
. قضـية كوسـتاريكا ضـد نيكـاراغوا    قدمتها نيكاراغوا يف مذكرهتا املضادة اليت أودعتها يف اليت 
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ــة الطلــب      ــه ال حاجــة إىل البــت يف مقبولي ويف ذلــك األمــر، اســتنتجت احملكمــة، باإلمجــاع، أن
املضاد األول لنيكـاراغوا، ألن ذلـك الطلـب قـد أصـبح غـري ذي موضـوع لكـون الـدعويني يف          

قـد ضـمتا. وبالتـايل سـينظر يف      نيكاراغوا ونيكاراغوا ضد كوستاريكا قضييت كوستاريكا ضد
ــدعوى املضــمومة. كمــا اســتنتجت احملكمــة       ــا رئيســيا يف ســياق ال ــاره طلب ذلــك الطلــب باعتب
باإلمجاع أن الطلبني املضادين الثاين والثالـث غـري مقبـولني بصـفتهما تلـك وال يشـكالن جـزءا        

باشرة، إما من حيث الواقع أو من حيث القـانون، بـني   من الدعوى احلالية، لعدم وجود صلة م
ــات الرئيســية لكوســتاريكا. وخلصــت احملكمــة أخــريا، وباإلمجــاع، يف       ــبني والطلب هــذين الطل
أمرها، إىل أنه ال حاجة إىل تناول الطلب املضاد الرابع يف حـد ذاتـه، ألن مسـألة امتثـال الطـرفني      

ر الــدعوى الرئيســية، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت للتــدابري التحفظيــة ميكــن النظــر فيهــا يف إطــا
الدولة املدعى عليها قد أثارت املسألة على سبيل الطلب املضاد، وبالتايل فإنـه ميكـن للطـرفني أن    

    يثريا أي مسألة تتعلق بتنفيذ التدابري التحفظية اليت أشارت هبا احملكمة أثناء سري الدعوى.
وستاريكا إىل احملكمة طلبا لتعديل األمر املـؤرخ  ، قدمت ك٢٠١٣أيار/مايو  ٢٣ويف  - ١٢٧

. وطلبــت نيكـــاراغوا إىل احملكمــة، يف مالحظاهتـــا اخلطيــة، أن تـــرفض    ٢٠١١آذار/مــارس   ٨
آذار/مـارس   ٨طلب كوستاريكا، ملتمسة بدورها من احملكمة تعديل أو تكييف األمـر املـؤرخ   

ــؤرخ   ٢٠١١ ــا امل ــه  ١٦. واســتنتجت احملكمــة، يف أمره ــا  ٢٠١٣متوز/يولي ، أن الظــروف كم
تبــدو للمحكمــة يف الوقــت الــراهن، ال تســتلزم يف حــد ذاهتــا ممارســة ســلطتها لتعــديل التــدابري   

ــة الــيت   ٢٠١١آذار/مــارس  ٨املشــار هبــا يف األمــر املــؤرخ    ــدابري التحفظي ــد الت . وأعــادت تأكي
عـن أي   أن ميتنـع [الطرفـان]  ’’، وال سـيما  ٢٠١١آذار/مـارس   ٨أشارت هبا يف أمرها املـؤرخ  

ــر            ــه أكث ــل حل ــده أو جيع ــول أم ــة أو يط ــى احملكم ــروض عل ــرتاع املع ــه ال ــاقم مع ــد يتف ــل ق عم
  ).  ١٩٠، الفقرة A/68/4(انظر ‘‘ استعصاء
، أودعت كوستاريكا لدى قلم احملكمـة طلبـا لإلشـارة    ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٤ويف  - ١٢٨

  جديدة يف القضية.   بتدابري حتفظية
ــة بشــأن ذلــك الطلــب يف الفتــرة مــن     - ١٢٩ تشــرين  ١٧إىل  ١٤وبعــد عقــد جلســات علني

. وبعــد ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢، أصــدرت احملكمــة قرارهــا يف ٢٠١٣األول/أكتـوبر  
ــؤرخ      ــر املــ ــواردة يف األمــ ــة الــ ــدابري التحفظيــ ــاع، التــ ــة، باإلمجــ ــدت احملكمــ  آذار/ ٨أن أكــ

  شارت بالتدابري التحفظية التالية:  ، أ٢٠١١  مارس
قــررت باإلمجــاع أنــه ينبغــي لنيكــاراغوا أن متتنــع عــن القيــام بــأي نشــاط مــن     (أ)  

أنشطة الصيد بشباك اجلر وغـري ذلـك مـن األنشـطة يف اإلقلـيم املتنـازع عليـه، وأنـه ينبغـي هلـا،           
    على وجه اخلصوص، أن متتنع عن القيام بأي نشاط يف القناتني اجلديدتني؛
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ــام         (ب)   ــاراغوا، دون املســاس باألحك ــي لنيك ــه ينبغ ــررت أيضــا، باإلمجــاع، أن وق
، أن ٢٠١١آذار/مــارس  ٨(أ) مــن القــرار املــؤرخ  ٨٦الــواردة يف النقطــة الســابقة ويف الفقــرة 

تسد اخلندق احملفور على الشاطئ يف املنطقة الواقعـة مشـال القنـاة الشـرقية يف غضـون أسـبوعني       
، وأن تبلـغ احملكمـة علـى الفـور باالنتـهاء مـن سـد اخلنـدق، وأن تقـدم يف          من تاريخ هذا األمـر 

ذلـك أدلـة بالصـور    غضون أسبوع من ذلك، تقريرا يتضمن مجيع التفاصـيل الضـرورية، مبـا يف    
  الفوتوغرافية؛  

قضت كـذلك باإلمجـاع بأنـه ينبغـي لنيكـاراغوا، فيمـا عـدا مـا يقتضـيه تنفيـذ             (ج)  
سحب أي أفـراد، سـواء كـانوا مـدنيني     ‘ ١’السابقة، القيام مبا يلي: االلتزام الناشئ عن النقطة 

منع أي من هؤالء األفـراد مـن   ‘ ٢’ أو من أفراد الشرطة أو األمن، من اإلقليم املتنازع عليه، و
  دخول اإلقليم املتنازع عليه؛  

ــي لنيكــاراغوا أن تســحب أي أشــخاص        (د)   ــه ينبغ قضــت أيضــا، باإلمجــاع، بأن
  لواليتها القضائية أو لسيطرهتا من اإلقليم املتنازع عليه ومتنع دخوهلم إليهم؛  عاديني خاضعني 

صوتا مقابل صوت واحد، إىل أنه بعد التشـاور   ١٥خلصت كذلك، بأغلبية   (هـ)  
مع أمانة اتفاقيـة رامسـار وبعـد إشـعار كوسـتاريكا مسـبقا بـاألمر، ميكـن لنيكـاراغوا أن تتخـذ           

زم للحيلولــة دون إحلــاق أضــرار  بالقنــاتني اجلديــدتني بالقــدر الــال  التــدابري املناســبة فيمــا يتعلــق 
ميكن إصالحها ببيئة اإلقليم املتنازع عليه، وأنه ينبغي لكوستاريكا، عند اختاذ هـذه التـدابري،    ال

  أن تتجنب أي آثار سلبية على هنر سان خوان؛
بانتظـام، كـل   أخريا، قررت احملكمـة باإلمجـاع أنـه ينبغـي للطـرفني أن يبلغاهـا         (و)  

  ثالثة أشهر، بامتثاهلما للتدابري التحفظية املبينة أعاله.  
  

الصـادر يف القضـية املتعلقـة مبعبـد بريـاه       ١٩٦٢حزيران/يونيـه   ١٥طلب تفسـري حكـم     -  ٨  
  فيهيار (كمبوديا ضد تايلند) 

ــا عريضــة إقامــة دعــوى طلبــت فيهــا،    ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٨يف  - ١٣٠ ، قــدمت كمبودي
مــن الئحــة احملكمــة، تفســري احلكــم   ٩٨مــن النظــام األساســي واملــادة  ٦٠إىل املــادة باإلشــارة 

ــه  ١٥الــذي أصــدرته احملكمــة يف   ــار   يف  ١٩٦٢حزيران/يوني ــاه فيهي القضــية املتعلقــة مبعبــد بري
  .  (كمبوديا تايلند)

، ‘‘نقــاط الــرتاع بشــأن معــىن احلكــم أو نطاقــه’’وأشــارت كمبوديــا يف عريضــتها إىل  - ١٣١
  من الئحة احملكمة. وقالت بصفة خاصة إنه:   ٩٨النحو املنصوص عليه يف املادة على 
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] يسـتند إىل  ١٩٦٢وفقا لكمبوديـا، فـإن احلكـم [الـذي أصـدرته احملكمـة يف         )١’’(  
) ووفقـا لكمبوديـا، فـإن    ٢’’(وجود سابق حلدود دولية أقرهتا الـدولتان واعترفتـا هبـا؛    

من حكمهـا. .. وهـي    ٢١يها احملكمة يف الصفحة احلدود ترمسها اخلريطة اليت تشري إل
خريطة مكنت احملكمة من أن تستنتج بأن سـيادة كمبوديـا علـى املعبـد نتيجـة مباشـرة       

ووفقـا [لكمبوديـا]،    )٣’’(...؛  وتلقائية لسـيادهتا علـى اإلقلـيم الـذي يقـع فيـه املعبـد       
مـن األفـراد   عسـكريني أو غريهـم    يقع على تايلند التـزام [عمـال بـاحلكم] بسـحب أي    

من مقربـة املعبـد يف إقلـيم كمبوديـا... وهـذا التـزام عـام ومسـتمر ينبثـق مـن البيانـات            
  ‘‘.  املتعلقة بالسيادة اإلقليمية لكمبوديا اليت اعترفت هبا احملكمة يف تلك املنطقة

  ‘‘.  تايلند ال تقر هذه النقاط بأكملها’’وتدعي كمبوديا أن 
مـن النظـام    ٦٠ة اختصاص احملكمة علـى أسـاس املـادة    وسعى الطرف املدعي إىل إقام - ١٣٢

عند الرتاع يف معىن [احلكـم] أو مـدى مدلولـه، تقـوم     ’’األساسي للمحكمة اليت تنص على أنه 
 ٩٨وتسـتظهر كمبوديـا أيضـا باملـادة     ‘‘. احملكمة بتفسريه بناء على طلب أي طرف من أطرافه

  من الئحة احملكمة.  
 -تايلند ال تنازع كمبوديـا سـيادهتا علـى املعبـد     ”ذا كانت وتشرح يف عريضتها أنه إ - ١٣٣

  برمته موضع التساؤل.   ١٩٦٢، فإهنا مع ذلك تضع حكم “وعلى املعبد وحده ال غري
، وضعت احملكمـة املعبـد حتـت السـيادة الكمبوديـة،      ١٩٦٢يف ”وادعت كمبوديا أنه  - ١٣٤

رفـض سـيادة   ”، وأن “احلـدود  ألن اإلقليم الذي يقع فيه يوجـد علـى اجلانـب الكمبـودي مـن     
إمنـا يعـين إشـعار احملكمـة بـأن خـط احلـدود        “ جواره”كمبوديا على املنطقة خارج املعبد حىت 

  “.  مبا يف ذلك ما يتعلق باملعبد نفسه] خط مغلوط بأكمله، ١٩٦٢الذي رمسته [يف 
 معـىن ”وأكدت كمبوديا أن الغرض من طلبها هو التماس تفسـري مـن احملكمـة بشـأن      - ١٣٥

وأضـافت بـأن   “. من النظـام األساسـي   ٦٠و... نطاق حكمها، يف اإلطار الذي حددته املادة 
... قــد يســتخدم  الــذي مــن شــأنه أن يكــون تفســريا ملزمــا لكمبوديــا وتايلنــد  ’’هــذا التفســري 

ــائل           ــن الوس ــيلة أخــرى م ــاوض أو أي وس ــق التف ــن طري ــرتاع ع ــائي لل ــا حلــل هن ــدها أساس عن
  ، واملالحق الالحقة).  ٢٥٠، الفقرة A/66/4(انظر ‘‘ السلمية
  ويف ختام عريضتها، طلبت كمبوديا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن:   - ١٣٦

االلتــزام الواقــع علــى تايلنــد بســحب أي قــوة عســكرية أو قــوة للشــرطة، أو حــراس  ”  
مـن منطـوق    ٢يف إقلـيم كمبوديـا (النقطـة    خفر، أوفـدهتم إىل املعبـد، أو يف جـواره     أو

]) هــو نتيجــة معينــة اللتــزام عــام ومســتمر ١٩٦٢[احلكــم الــذي أصــدرته احملكمــة يف 
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بــاحترام ســالمة إقلــيم كمبوديــا، ذلــك اإلقلــيم الــذي عينــت حــدوده يف منطقــة املعبــد  
مـن احلكـم]، والـيت يسـتند      ٢١وجوارها خبط على اخلريطة [املشار إليها يف الصـفحة  

  ‘‘.  يها [احلكم]إل
    :ويف اليوم ذاته، أودعت كمبوديا أيضا طلبا لإلشارة بتدابري حتفظية تطلب مبوجبه - ١٣٧

بكل احتـرام إىل احملكمـة أن تشـري بالتـدابري التحفظيـة التاليـة، ريثمـا تصـدر         ’’    
  حكمها:  

الســحب الفــوري وغــري املشــروط لكافــة القــوات التايلنديــة مــن أجــزاء مــن إقلــيم    -  
  ديا تقع يف منطقة معبد برياه فيهيار؛  كمبو

  حظر كافة األنشطة العسكرية اليت تقوم هبا تايلند يف منطقة معبد برياه فيهيار؛    -  
امتناع تايلند عن أي عمـل أو إجـراء مـن شـأنه أن ينـال مـن حقـوق كمبوديـا أو           -  

، واملالحــق ٢٥٥، الفقــرة A/66/4(انظــر ‘‘ يفــاقم الــرتاع يف الــدعوى الرئيســية   
  الالحقة).  

جلسات علنيـة بشـأن طلـب اإلشـارة      ٢٠١١أيار/مايو  ٣١و  ٣٠وُعقدت يف يومي  - ١٣٨
  بتدابري حتفظية الذي قدمته كمبوديا.  

ــها        - ١٣٩ ــا جمــددا طلب ــة مــن املالحظــات الشــفوية، أكــدت كمبودي ــة الثاني ــام اجلول ويف خت
 حتفظية؛ وقدم وكيـل تايلنـد، مـن جهتـه، االسـتنتاجات التاليـة باسـم حكومتـه:         اإلشارة بتدابري

من الئحة احملكمة ونظرا لطلب اإلشارة بتـدابري حتفظيـة الـذي قدمتـه مملكـة       ٦٠وفقا للمادة ’’
كمبوديا وملرافعاهتا الشفوية، تطلب مملكة تايلنـد بكـل احتـرام إىل احملكمـة أن تشـطب القضـية       

  ‘‘.  من اجلدول العام ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨ة كمبوديا يف اليت رفعتها مملك
، رفضت احملكمة طلب تايلند شطب القضـية الـيت رفعتـها    ٢٠١١متوز/يوليه  ١٨ويف  - ١٤٠

مــن اجلــدول العــام للمحكمــة وأشــارت بــبعض التــدابري  ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٨كمبوديــا يف 
  ، واملالحق الالحقة).  ٢٥٨، الفقرة A/66/4التحفظية (انظر 

، أبلــغ رئــيس قلــم احملكمــة الطــرفني بــأن ٢٠١١متوز/يوليــه  ٢٠وبرســالتني مــؤرختني  - ١٤١
تشــرين  ٢١مــن الئحــة احملكمــة، قــد حــددت تــاريخ   ٩٨مــن املــادة  ٣احملكمــة، وفقــا للفقــرة 

طيـة بشـأن طلـب التفسـري الـذي قدمتـه       أجال إليداع تايلند ملالحظاهتا اخل ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
  كمبوديا. وقد أودعت املالحظات اخلطية لتايلند يف األجل احملدد.  
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ــؤرختني   - ١٤٢ ــالتني م ــاين/نوفمرب   ٢٤وبرس ــة    ٢٠١١تشــرين الث ــم احملكم ــيس قل ــغ رئ ، أبل
الطــرفني بــأن احملكمــة قــررت منحهمــا فرصــة لتقــدمي املزيــد مــن التفســريات اخلطيــة عمــال           

أجــال  ٢٠١٢ر/مــارس آذا ٨مــن الئحــة احملكمــة، وحــددت تــاريخ   ٩٨مــن املــادة  ٤ بــالفقرة
أجــال لتايلنــد لتقــدمي تلــك التفســريات. وقــد أودعــت    ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٢١ لكمبوديــا و

  تلك املرافعات يف غضون اآلجال احملددة.  
نيســان/  ١٩إىل  ١٥وعقــدت جلســات علنيــة بشــأن جــوهر الــدعوى يف الفتــرة مــن   - ١٤٣
  ).  ٢٠٤، الفقرة A/68/4(انظر  ٢٠١٣ل أبري

، أصـدرت احملكمـة حكمهـا الـذي تـنص فقــرة      ٢٠١٣الثـاين/نوفمرب   تشـرين  ١١ويف  - ١٤٤
  املنطوق منه على ما يلي:  

  هلذه األسباب،”    
  فإن احملكمة،    
  باإلمجاع،    )١(  
مــن النظــام األساســي بــالنظر يف الطلــب  ٦٠ أهنــا خمتصــة مبوجــب املــادة تقــرر    

  ، وأن هذا الطلب مقبول؛  ١٩٦٢املقدم من كمبوديا لتفسري احلكم الصادر عام 
  باإلمجاع،    )٢(  
قــد  ١٩٦٢حزيران/يونيـه   ١٥، بطريـق التفسـري، أن احلكـم الصـادر يف     تعلـن     

حملـدد يف  قرر أن لكمبوديا السيادة على كامـل أراضـي رأس بريـه فـيهري، علـى النحـو ا      
من هذا احلكم، وأن تايلند ملزمة، بالتايل، بأن تسحب من تلـك األراضـي    ٩٨الفقرة 

ما يرابط فيها من قوات عسكرية أو شـرطية تايلنديـة أو خـالف ذلـك مـن حـراس أو       
  ‘‘  خفراء تايلنديني.

أمــور؛  -وكانــت هيئــة احملكمــة كالتــايل: الــرئيس تومكــا؛ ونائــب الــرئيس ســيبولفيدا    
أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف، والقضــاة 

وغرينــوود، وشــوي، ودوهنيــو، وغايــا، وســيبوتيندي، وهبانــداري؛ والقاضــيان اخلاصــان غيــوم   
  وكوت؛ ورئيس قلم احملكمة كوفرور.  

وذّيــل القضــاة أووادا، وبنونــة، وغايــا حكــم احملكمــة بــإعالن مشــترك؛ وذّيــل القاضــي   
انســادو ترينــداد حكــم احملكمــة بــرأي مســتقل؛ وذّيــل القاضــيان املخصصــان غيــّوم وكــوت    ك

  حكم احملكمة بإعالنني.  
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   تشييد طريق يف كوستاريكا على امتداد هنر سان خوان (نيكاراغوا ضد كوستاريكا)  -  ٩  

، أودعـت نيكـاراغوا طلـب إقامـة دعـوى ضـد       ٢٠١١كانون األول/ديسـمرب   ٢٢يف  - ١٤٥
ــة كــربى بإقليمهــا    ’’ا بشــأن كوســتاريك ــهاكات لســيادة نيكــاراغوا وإحلــاق أضــرار بيئي ‘‘. انت

ــة       ــداد معظــم املنطق ــدعي نيكــاراغوا أن كوســتاريكا تقــوم بأعمــال تشــييد كــربى علــى امت وت
  احلدودية فيما بني البلدين مما تنتج عنه آثار بيئية جسيمة.  

ــور، أن    - ١٤٦ ــة أمــ ــتها، يف مجلــ ــاراغوا يف عريضــ ــدعي نيكــ ــة ”وتــ ــراءات االنفراديــ اإلجــ
... هتــدد بإحلــاق الــدمار بنــهر ســان خــوان دي نيكــاراغوا ونظامــه اإليكولــوجي  لكوســتاريكا

اهلش، مبا يف ذلك حمميات احمليط احليوي واألراضـي الرطبـة اجملـاورة ذات األمهيـة الدوليـة الـيت       
أشـد هتديـد   ”ي أن ويرى الطرف املـدع “. يتوقف بقاؤها على نقاء مياه النهر وتدفقها املستمر

مباشر للنهر وبيئته ناشئ عن تشييد كوستاريكا لطريق متتد مبوازاة الضفة اجلنوبية للنهر وعلـى  
كيلومترا على األقل انطالقـا مـن لـوس تشـيليس يف الغـرب حـىت        ١٢٠قرب شديد منها طوهلا 

 تلـك األعمـال تسـببت فعـال وستتسـبب باسـتمرار يف      ’’وذكرت كـذلك أن  ‘‘. دلتا يف الشرق
  “.  إحلاق ضرر اقتصادي كبري بنيكاراغوا

أن تقــرر وتعلــن أن كوســتاريكا: ’’وتلــتمس نيكــاراغوا بنــاء علــى ذلــك مــن احملكمــة  - ١٤٧
خرقت التزامها بعدم انتهاك سالمة نيكاراغوا اإلقليمية على النحو احملـدد مبوجـب معاهـدة     (أ)

قـرارات التحكيميـة اخلمسـة    وال ١٨٨٨وقـرار كليفالنـد التحكيمـي لعـام      ١٨٥٨احلدود لعام 
كـــانون األول/  ٢٠و  ١٨٩٧أيلول/ســـبتمرب  ٣٠الصـــادرة عـــن احملكـــم إ. ب. ألكســـندر يف 

ــمرب  ــارس  ٢٢و  ١٨٩٧ديســ ــه  ٢٦و  ١٨٩٨آذار/مــ ــارس  ١٠و  ١٨٩٩متوز/يوليــ آذار/مــ
؛ (ب) وانتـــهكت التزامهـــا بعـــدم إحلـــاق الضـــرر بـــإقليم نيكـــاراغوا؛ (ج) وانتـــهكت  ١٩٠٠

القواعد العامـة للقـانون الـدويل واالتفاقيـات البيئيـة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك          التزاماهتا مبوجب
ــة بــني        ــة احملمي ــاطق احلدودي ــق باملن ــاق املتعل ــة، واالتف ــة باألراضــي الرطب ــة رامســار املتعلق اتفاقي
نيكـاراغوا وكوسـتاريكا (االتفـاق املتعلـق بالنظـام الـدويل للمنـاطق احملميـة مـن أجـل السـالم)،            

لتنــوع البيولــوجي، واتفاقيــة حفــظ ومحايــة التنــوع البيولــوجي يف مواقــع احليــاة الربيــة  واتفاقيــة ا
  ‘‘.  الرئيسية يف أمريكا الوسطى

وعــالوة علــى ذلــك، التمســت نيكــاراغوا مــن احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أنــه جيــب علــى     - ١٤٨
ف مجيـع  أ) إعـادة الوضـع الـذي كـان قائمـا مـن قبـل؛ (ب) ودفـع تكـالي         ’’(كوستاريكا ما يلـي:  

األضرار الالحقة، مبا فيها التكاليف املضافة لتعميق جمرى هنر سان خوان؛ (ج) وعدم االضـطالع  
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بأي أعمال إنشـاء يف املسـتقبل يف املنطقـة دون إجـراء دراسـة تقييميـة لألثـر العـابر للحـدود علـى           
  . ‘‘د عليهاالبيئة، وموافاة نيكاراغوا هبذه الدراسة يف الوقت املناسب من أجل حتليلها والر

وتعلـن أنـه جيـب علـى كوسـتاريكا       وأخريا، التمست نيكاراغوا مـن احملكمـة أن تقـرر    - ١٤٩
أ) وقف مجيع أعمال التشييد اجلارية اليت تؤثر أو قد تؤثر علـى حقـوق نيكـاراغوا؛    ’’(يلي:  ما

ــاة            ــال ومواف ــع تفاصــيل األعم ــة تشــمل مجي ــى البيئ ــر عل ــبة لألث ــة مناس ــة تقييمي ــراء دراس وإج
  ‘‘.  كاراغوا هباني

وإلقامــة اختصــاص احملكمــة، اســتظهر الطــرف املــدعي باملــادة احلاديــة والــثالثني مــن     - ١٥٠
. ١٩٤٨نيســـان/أبريل  ٣٠املعاهـــدة األمريكيـــة للتســـوية الســـلمية (ميثـــاق بوغوتـــا) املؤرخـــة 

ــن        ــادر عـ ــة الصـ ــة للمحكمـ ــة اإلجباريـ ــول الواليـ ــإعالن قبـ ــتظهر بـ ــك يسـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
ــتاريكا ــباط/فرباير  ٢٠يف  كوسـ ــرة  ١٩٧٣شـ ــب الفقـ ــادة   ٢، مبوجـ ــن املـ ــام   ٣٦مـ ــن النظـ مـ

ــاراغوا يف     ــن نيكـ ــادر عـ ــالن الصـ ــي، واإلعـ ــبتمرب أ ٢٤األساسـ ــدل يف  ١٩٢٩يلول/سـ (واملعـ
مــن النظــام األساســي حملكمــة  ٣٦)، وذلــك مبوجــب املــادة ٢٠٠١تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣

، من النظام األساسي للمحكمة ٣٦من املادة  ٥رة الدويل الدائمة، الذي يعترب، عمال بالفقالعدل 
    ، واملالحق الالحقة).٢٤٩، الفقرة A/67/4احلالية، قبوال للوالية اإلجبارية هلذه احملكمة (انظر 

كــانون  ١٩، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠١٢كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣وبــأمر مــؤرخ  - ١٥١
كــانون األول/ديســمرب  ١٩أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠١٢ألول/ديســمرب ا

ــذكرهتا يف        ٢٠١٣ ــد أودعــت نيكــاراغوا م ــذكرهتا املضــادة. وق ــداع كوســتاريكا مل أجــال إلي
  األجل احملدد.  

، ضـمت احملكمـة الـدعويني يف    ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ١٧وبأمرين مسـتقلني مـؤرخني    - ١٥٢
قضـية نيكـاراغوا ضـد    أعـاله) و  ١٢٩-١١٧(انظر الفقـرات   ضد نيكاراغوا قضية كوستاريكا

  .  كوستاريكا
، أودعــت نيكــاراغوا لــدى قلــم احملكمــة طلبــا ٢٠١٣تشــرين األول/أكتــوبر  ١١ويف  - ١٥٣

  لإلشارة بتدابري حتفظية جديدة يف القضية.  
ين تشـــر ٨إىل  ٥وبعـــد عقـــد جلســـات علنيـــة بشـــأن ذلـــك الطلـــب يف الفتـــرة مـــن   - ١٥٤

. ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب  ١٣، أصــــدرت احملكمــــة أمرهــــا يف ٢٠١٣الثــــاين/نوفمرب 
ــة باإلمجــاع إىل    ــا ت ’’وخلصــت احملكم ــروف، كم ــراهن،    أن الظ ــت ال ــة يف الوق ــدو للمحكم ب

  ‘‘.  ... واإلشارة بتدابري حتفظية تستلزم يف حد ذاهتا ممارسة سلطتها  ال
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ــؤرخ   - ١٥٥ ــأمر م ــباط/فرباير  ٣وب ــ٢٠١٤ش ــذكرة    ، أذن ــداع م ــاراغوا بإي ــة لنيك ت احملكم
ــة،   ــداع مــذكرة تعقيبي ــة، ولكوســتاريكا بإي ــارخيي   جوابي  ٢٠١٤آب/أغســطس  ٤وحــددت ت

  أجلني إليداع املذكرتني.   ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢  و
  

  االلتزام بالتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ (بوليفيا ضد شيلي)   -  ١٠  
عت بوليفيـا طلـب إقامـة دعـوى ضـد شـيلي بشـأن        ، أود٢٠١٣نيسان/أبريل  ٢٤يف  - ١٥٦

التزام شيلي بالتفاوض حبسن نية وفعليـا مـع بوليفيـا بغـرض التوصـل إىل اتفـاق       ’’نزاع يتعلق بـ 
  ‘‘.  مينح بوليفيا منفذا مشموال بسيادة كاملة إىل احمليط اهلادئ

حـىت   ١٨٢٥بـدءا مـن اسـتقالل البلـد يف      -وتتضمن عريضة بوليفيا مـوجزا بالوقـائع    - ١٥٧
الوقائع الرئيسـية ذات الصـلة الـيت يسـتند     ’’وهي وقائع تشكل يف نظر بوليفيا  -الوقت الراهن 
  ‘‘.  إليها طلبهـ[ـا]

أ) وجــود االلتــزام ’’(وذكــرت بوليفيــا يف عريضــتها، أن موضــوع الــرتاع يكمــن يف:   - ١٥٨
لي بـااللتزام  [السالف الذكر]، (ب) وعدم وفاء شـيلي بـذلك االلتـزام (ج) وواجـب وفـاء شـي      

  ‘‘.  املذكور
ــور، أن    - ١٥٩ ــة أم ــا، يف مجل ــة    ’’وادعــت بوليفي ــا العام شــيلي، بصــرف النظــر عــن التزاماهت

مبوجــب القــانون الــدويل، قــد التزمــت، بصــورة أكثــر حتديــدا حبكــم االتفاقــات واملمارســة           
وض علـى  الدبلوماسية وسلسلة من اإلعالنات اليت تنسـب إىل ممثليهـا الرفيعـي املسـتوى، بالتفـا     

...  مل تــف شــيلي بــذلك االلتــزام’’ووفقــا لبوليفيــا، ‘‘. مــنح بوليفيــا منفــذا مشــموال بســيادهتا 
  ‘‘.  وتنكر وجود التزامها

  أن تقرر وتعلن أن:  ’’وبناء عليه، طلبت بوليفيا إىل احملكمة  - ١٦٠
علــى شــيلي التزامــا بالتفــاوض مــع بوليفيــا مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق ميــنح    (أ)  
  ا منفذا مشموال بسيادة كاملة إىل احمليط اهلادئ؛بوليفي

  أن شيلي قد انتهكت االلتزام املذكور؛  (ب)  
أن على شيلي الوفاء بذلك االلتـزام حبسـن نيـة، وفـورا، ورمسيـا، ويف غضـون         (ج)  

  ‘‘.  فترة زمنية معقولة، وفاء فعليا، مينح بوليفيا منفذا مشموال بسيادة كاملة إىل احمليط اهلادئ
وإلقامــة اختصــاص احملكمــة، اســتظهر الطــرف املــدعي باملــادة احلاديــة والــثالثني مــن     - ١٦١

والـذي   ١٩٤٨نيسـان/أبريل   ٣٠املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا) املؤرخـة  
  يعد كل من الدولتني طرفا فيها.  



A/69/4
 

14-58638 54/80 
 

شـاء هيئـة حتكـيم    حتـتفظ بـاحلق يف طلـب إن   ’’وقالت بوليفيا، يف ختام عريضـتها، إهنـا    - ١٦٢
والصــداقة املربمــة مــع شــيلي يف  وفقــا لاللتــزام مبوجــب املــادة الثانيــة عشــرة مــن معاهــدة الســلم

، يف حالــة قيــام أي ١٩٠٧نيســان/أبريل  ١٦وبروتوكــول  ١٩٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٠
  ‘‘.  مطالب بشأن تلك املعاهدة

نيســان/أبريل  ١٧يخ ، حــددت احملكمــة تــار٢٠١٣حزيران/يونيــه  ١٨وبــأمر مــؤرخ  - ١٦٣
أجـال إليـداع شــيلي    ٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٨أجـال إليـداع بوليفيــا ملـذكرهتا وتـاريخ      ٢٠١٤

  ملذكرهتا املضادة. وقد أودعت املذكرة يف األجل احملدد.  
، أودعـــت شـــيلي دفوعاهتـــا االبتدائيـــة بشـــأن اختصـــاص ٢٠١٤متوز/يوليــه   ١٥ويف  - ١٦٤

مـــن الئحـــة احملكمـــة. وُعلّقـــت بنـــاء علـــى ذلـــك  ٧٩مـــن املـــادة  ١احملكمـــة مبوجـــب الفقـــرة 
  من نفس املادة.   ٥اإلجراءات املتعلقة جبوهر الدعوى عمال بالفقرة 

ــأمر مـــؤرخ  - ١٦٥ ــاريخ    ١٥وبـ ــة تـ ــه، حـــدد رئـــيس احملكمـ ــرين الثـــاين/ ١٤متوز/يوليـ  تشـ
ــوفمرب ــتنتاجا    ٢٠١٤ نـ ــا واسـ ــا مبالحظاهتـ ــا خطيـ ــا بيانـ ــداع بوليفيـ ــدفع أجـــال إليـ ــأن الـ هتا بشـ

  لشيلي.  البتدائيا
  

ميـل   ٢٠٠مسألة تعيني حدود اجلرف القـاري بـني نيكـاراغوا وكولومبيـا خـارج نطـاق         -  ١١  
  حبري من ساحل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا)

، أودعت نيكاراغوا عريضة إقامة دعوى ضد كولومبيـا  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٦يف  - ١٦٦
ميـل   ٢٠٠ اجلـرف القـاري لنيكـاراغوا خـارج نطـاق      الرتاع املتعلق بتعيني احلدود بـني ’’بشأن 

حبــري مــن خطــوط األســاس الــيت يقــاس منــها عــرض البحــر اإلقليمــي لنيكــاراغوا، مــن جهــة،   
  ‘‘.  واجلرف القاري لكولومبيا، من جهة ثانية

ــن  ’’وطلبــت نيكــاراغوا يف عريضــتها إىل احملكمــة أن    - ١٦٧ ــرر وتعل ــدقيق  … تق املســار ال
نيكاراغوا وكولومبيا يف مناطق اجلرف القاري التابعة لكل منـهما خـارج   للحدود البحرية بني 

القضـية  يف ‘‘ ٢٠١٢تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩احلدود اليت حددهتا احملكمة يف حكمها املـؤرخ  
. وطلب الطـرف املـدعي كـذلك    املتعلقة بـالرتاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)

مبادئ وقواعد القانون الدويل اليت حتدد حقـوق وواجبـات الـدولتني    ’’إىل احملكمة أن تشري إىل 
فيما يتعلق مبنطقة اجلرف القاري اليت يطالب هبا الطرفان معـا، واسـتغالل مواردهـا، يف انتظـار     

  ‘‘.  ميل حبري من ساحل نيكاراغوا ٢٠٠تعيني احلدود البحرية بينهما خارج نطاق 
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احلــدود البحريــة الوحيــد بــني اجلــرف القــاري      خــط ’’وأشــارت نيكــاراغوا إىل أن   - ١٦٨
ميل حبـري مـن    ٢٠٠واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكل من نيكاراغوا وكولومبيا داخل حدود 

خطــوط األســاس الــيت يقــاس منــها عــرض البحــر اإلقليمــي لنيكــاراغوا قــد حددتــه احملكمــة يف    
  ‘‘.  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩من حكمها املؤرخ  ٢٥١الفقرة 
سـعت، يف تلـك القضـية، إىل استصـدار إعـالن      ’’وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنـا   - ١٦٩

من احملكمة يصف مسار حدود جرفها القـاري يف مجيـع أحنـاء املنطقـة الـيت يتـداخل فيهـا جـزء         
ــا      ــد إىل كولومبي ــا مــع ذلــك العائ ــذي يعــود هل ــاري ال احملكمــة رأت أن ’’، لكــن ‘‘اجلــرف الق

ميــل حبــري مــن خطــوط  ٢٠٠نــذاك أن هلــا حافــة قاريــة خــارج نطــاق  نيكــاراغوا مل تثبــت حي
األســاس الــيت يقــاس منــها حبرهــا اإلقليمــي، وأن [احملكمــة] بــذلك مل يكــن باســتطاعتها حينئــذ  

  ‘‘.  تعيني حدود اجلرف القاري على حنو ما طلبته نيكاراغوا
ــدعي نيكــاراغوا أن   - ١٧٠ ــة ”وت ــها إىل جلنــ ‘‘ املعلومــات النهائي ــيت قدمت ة حــدود اجلــرف  ال

تبني أن احلافة القاريـة لنيكـاراغوا متتـد علـى بعـد أكثـر       ’’ ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤القاري يف 
ميل حبري من خطوط األساس اليت يقـاس منـها عـرض البحـر اإلقليمـي لنيكـاراغوا،        ٢٠٠من 

ميـل حبـري مـن كولومبيـا، وأهنـا أيضـا        ٢٠٠متر عرب منطقة تقع على بعـد أكثـر مـن    ‘ ١’وأهنا 
  ‘‘.  ميل حبري من ساحل كولومبيا ٢٠٠تتداخل جزئيا مع منطقة تقع داخل حدود ‘ ٢’

مل تتفقـا علـى حـدود حبريـة بينـهما يف      ’’وأشار الطرف املدعي أيضـا إىل أن الـدولتني    - ١٧١
ميل حبري من ساحل نيكـاراغوا. وعـالوة علـى ذلـك، فقـد       ٢٠٠املنطقة الواقعة خارج نطاق 
  ‘‘.  طالبات املتعلقة باجلرف القاري يف تلك املنطقةاعترضت كولومبيا على امل

وتستظهر نيكاراغوا يف إقامة اختصاص احملكمة باملادة احلاديـة والـثالثني مـن املعاهـدة      - ١٧٢
اليت تعـد كـل مـن نيكـاراغوا وكولومبيـا طـرفني       ’’األمريكية للتسوية السلمية (ميثاق بوغوتا)، 

ت علـى اختـاذ إجـراء بشـأن هـذه املسـألة عـاجال ولـيس         أُجرب’’وذكرت نيكاراغوا أهنا ‘‘. فيها
، أشـعرهتا كولومبيـا   ٢٠١٢تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٧يف ’’ألنه ‘‘ آجال يف شكل هذه الدعوى

مـن امليثـاق، يصـبح     ٥٦بانسحاهبا من ميثاق بوغوتا اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ؛ ووفقـا للمـادة       
تشـرين   ٢٧ظل سـاريا علـى كولومبيـا حـىت     االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة، أي أن امليثاق ي

  ‘‘.  ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
ــدعي نيكــاراغوا أن     - ١٧٣ ــك، ت ــدعوى يظــل ضــمن    ’’وباإلضــافة إىل ذل ــذه ال موضــوع ه

القضـية املتعلقـة بـالرتاع اإلقليمـي والبحـري (نيكـاراغوا ضـد        اختصاص احملكمة الذي تقـرر يف  
ــا) ــب    كولومبيــ ــب الطلــ ــة مبوجــ ــى احملكمــ ــت علــ ــيت ُعرضــ ــؤرخ  ، الــ ــانون األول/ ٦املــ  كــ
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تبـت هنائيـا، يف حكمهـا املـؤرخ      ، املقدم مـن نيكـاراغوا، مـا دام أن احملكمـة مل    ٢٠٠١ ديسمرب
ــاين/نوفمرب   ١٩ ــني نيكــاراغوا      ٢٠١٢تشــرين الث ــاري ب ــيني حــدود اجلــرف الق ، يف مســألة تع

 ميــل حبــري مــن ســاحل نيكــاراغوا، وهــي   ٢٠٠وكولومبيــا يف املنطقــة الواقعــة خــارج نطــاق  
  ‘‘.  مسألة كانت وما زالت معروضة على احملكمة يف تلك القضية

كــانون  ٩، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٩وبــأمر مــؤرخ  - ١٧٤
 كــــانون األول/  ٩أجــــال إليــــداع نيكــــاراغوا ملــــذكرهتا وتــــاريخ       ٢٠١٤األول/ديســــمرب  

  أجال إليداع كولومبيا ملذكرهتا املضادة.   ٢٠١٥  ديسمرب
  

االنتهاكات املزعومة للحقوق السيادية واجملـال البحـري يف البحـر الكـارييب (نيكـاراغوا        -  ١٢  
  ضد كولومبيا) 

، أودعـــت نيكـــاراغوا عريضـــة تقـــيم مبوجبـــها  ٢٠١٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٦يف  - ١٧٥
الــرتاع املتعلــق بانتــهاكات احلقــوق الســيادية واجملــال البحــري   ’’دعــوى ضــد كولومبيــا بشــأن  

 ٢٠١٢تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩اغوا، على حنو ما أُعلن عنه يف حكـم احملكمـة املـؤرخ    لنيكار
] وجلـوء كولومبيـا   القضية املتعلقة بـالرتاع اإلقليمـي والبحـري (نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا)      [يف 

  ‘‘.  إىل التهديد باستخدام القوة من أجل تنفيذ هذه االنتهاكات
    وورد يف عريضة نيكاراغوا أهنا: - ١٧٦

تلتمس من احملكمة أن تقرر وتعلن أن كولومبيا قد انتهكت: التزامها بعـدم  ’’    
ــادة       ــتخدامها مبوجــب امل ــد باس ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــاق [األمــم   ٤( ٢اس ــن ميث ) م

املتحدة] والقانون العـريف الـدويل؛ والتزامهـا بعـدم انتـهاك املنـاطق البحريـة لنيكـاراغوا         
ــة املــؤرخ   مــن ح ٢٥١كمــا ُعّينــت يف الفقــرة   تشــرين  ١٩كــم حمكمــة العــدل الدولي

، فضــال عــن احلقــوق الســيادية والواليــة القضــائية لنيكــاراغوا يف  ٢٠١٢الثــاين/نوفمرب 
هذه املناطق؛ والتزامها بعدم انتهاك حقوق نيكـاراغوا مبوجـب القـانون الـدويل العـريف      

حار [اتفاقيـة األمـم   على النحو املبني يف اجلزأين اخلامس والسادس من اتفاقية قانون الب
]؛ وأن كولومبيا، بناء على ذلك، ملزمـة باالمتثـال   ١٩٨٢املتحدة لقانون البحار لعام 

ــاين/نوفمرب   ١٩للحكــم املــؤرخ   ــة   ٢٠١٢تشــرين الث ــة واملادي ــار القانوني ، ومســح اآلث
  ‘‘.  ألفعاهلا غري املشروعة دوليا، وجرب الضرر الناجم عن تلك األفعال بصورة كاملة

ستشــهد الطــرف املــدعي، دعمــا الدعائــه، بتصــرحيات خمتلفــة يقــال بــأن رئــيس          وا - ١٧٧
كولومبيا ونائب رئيسها ووزير خارجيتـها، وكـذلك قائـد البحريـة الكولومبيـة، أدلـوا هبـا بـني         

ــاين/نوفمرب  ١٩ . وتــدعي نيكــاراغوا أن تلــك  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ١٨ و ٢٠١٢تشــرين الث
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ا حلكـم احملكمـة، وقـرارا مـن جانـب كولومبيـا باعتبـار        من كولومبيـ ‘‘ رفضا’’التصرحيات متثل 
  ‘‘.  ال ينطبق”احلكم 
هـذه التصـرحيات الصـادرة عـن السـلطات الكولومبيـة العليـا        ’’وذكرت نيكاراغوا أن  - ١٧٨

ــيادية          ــوق الس ــهاكا صــرحيا احلق ــهك انت ــوما ينت ــا] مرس ــيس كولومبي ــا بســن [رئ بلغــت ذروهت
ويستشهد الطرف املـدعي، علـى   ‘‘. نطقة البحر الكارييبلنيكاراغوا على مناطقها البحرية يف م

منطقــة متامخــة تشــكل ”، الــيت تنشــئ ١٩٤٦مــن املرســوم الرئاســي  ٥وجــه التحديــد، باملــادة 
اجملــال البحــري املمتــد مــن  ’’وتغطــي، وفقــا لــرئيس كولومبيــا،  ‘‘ جــزءا ال يتجــزأ مــن اإلقلــيم 

املنخفضة الشـرقية اجلنوبيـة الشـرقية،    اجلنوب، حيث تقع جزيرة ألبوكركي املنخفضة واجلزيرة 
... [و]تشـــمل جـــزر ســـان أنـــدريس  إىل الشـــمال، حيـــث تقـــع جزيـــرة ســـريانيال املنخفضـــة 

ــادور، وتشـــكيالت أخـــرى     ــوينيو وســـريانّيا ورونكـ ــا وكويتاسـ ــانتا كاتالينـ ــيا وسـ وبروفيدينسـ
  ‘‘.  املنطقة  يف

هــذه املنطقـة املتامخــة  يف ’’وذكـرت نيكـاراغوا كــذلك أن رئـيس كولومبيــا أعلـن أنـه       - ١٧٩
اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من اإلقليم، ستمارس [كولومبيا] واليتـها القضـائية وسـيطرهتا علـى     
مجيع اجملاالت املتصلة بـاألمن ومكافحـة اجلرميـة، وعلـى الشـؤون الضـريبية واجلمركيـة والبيئيـة         

  ‘‘.  والصحية وشؤون اهلجرة وغريها من اجملاالت
  وا بالبيان التايل:  واختتمت نيكاراغ - ١٨٠

، وخصوصا بعـد سـنه، كـان لإلعالنـات الصـادرة      ١٩٤٦قبل سن املرسوم ’’    
عن السلطات الكولومبية واملعاملة العدائية اليت تعامل هبـا القـوات البحريـة الكولومبيـة     
السفن النيكاراغوية تأثري سـليب للغايـة علـى إمكانيـة قيـام نيكـاراغوا باسـتغالل املـوارد         

  ‘‘احلية يف منطقتها االقتصادية اخلالصة وجرفها القاري يف البحر الكارييب. احلية وغري
ملناقشــة ’’ووفقــا للطــرف املــدعي، فقــد أعــرب رئــيس نيكــاراغوا عــن اســتعداد بلــده      

، ‘‘على التعامل مع الوضع بالطرق السـلمية ”وتصميمه ‘‘ املسائل املتعلقة بتنفيذ حكم احملكمة
  ‘‘.  واررفض احل”ولكن رئيس كولومبيا 

وتستند نيكاراغوا يف إقامة اختصاص احملكمة إىل املادة احلادية والـثالثني مـن املعاهـدة     - ١٨١
، الـيت يعـد   ١٩٤٨نيسـان/أبريل   ٣٠املؤرخـة  ‘‘) ميثـاق بوغوتـا  (’’األمريكية للتسوية السـلمية  

 ن الثـاين/ تشـري  ٢٧يف ’’وتشري نيكاراغوا إىل أنه ‘‘. كل من نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيها’’
، أخطــرت كولومبيــا بانســحاهبا اعتبــارا مــن ذلــك التــاريخ مــن ميثــاق بوغوتــا؛  ٢٠١٢نــوفمرب 
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من امليثاق، يصـبح االنسـحاب نافـذا بعـد سـنة واحـدة، أي أن امليثـاق يظـل          ٥٦ووفقا للمادة 
  ‘‘.  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ساريا على كولومبيا حىت 

عــالوة علــى ذلــك وبــدال مــن ذلــك، [بــأن] ’’كــاراغوا وباإلضــافة إىل ذلــك، حتــتج ني - ١٨٢
  ‘‘.  اختصاص احملكمة يكمن يف سلطتها الطبيعية يف البت يف اإلجراءات اليت تتطلبها أحكامها

تشـــــرين  ٣، حـــــددت احملكمـــــة تـــــاريخ ٢٠١٤شـــــباط/فرباير  ٣وبـــــأمر مـــــؤرخ  - ١٨٣
أجـال   ٢٠١٥ن/يونيـه  حزيرا ٣أجال إليداع نيكاراغوا ملذكرهتا وتـاريخ   ٢٠١٤األول/أكتوبر 

  إليداع كولومبيا ملذكرهتا املضادة.  
  

  ضد أستراليا)  ليشيت ‐ تيمور املسائل املتصلة مبصادرة وحجز وثائق وبيانات معينة (  -  ١٣  
عريضة تقيم مبوجبـها   ليشيت -تيمور ، أودعت ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧يف  - ١٨٤

وثــائق وبيانــات  ’’مبصــادرة وحجــز  ‘‘ اوكــالء أســترالي ’’دعــوى ضــد أســتراليا بشــأن قيــام     
احلــق يف محايتــها مبوجــب  ليشــيت -تيمــور و/أو ل ليشــيت -تيمــور وممتلكــات أخــرى تعــود إىل 

  ‘‘.  القانون الدويل
ــور  - ١٨٥ ــدعي تيمــ ــه يف     - وتــ ــوص، أنــ ــه اخلصــ ــى وجــ ــيت، علــ ــانون األول/ ٣ليشــ  كــ

زعم أهنـــــم ، قـــــام ضـــــباط هيئـــــة االســـــتخبارات األمنيـــــة األســـــترالية، يـــــ ٢٠١٣ ديســـــمرب
مبوجب أمر صادر عـن املـدعي العـام ألسـتراليا، باقتحـام مقـر عمـل مستشـار قـانوين           يتصرفون

يف كانبريا وصـادروا، يف مجلـة أمـور، وثـائق وبيانـات تتضـمن مراسـالت بـني          ليشيت -تيمور ل
ومستشاريها القانونيني، وال سيما الوثائق املتعلقـة بتحكـيم قيـد النظـر      ليشيت -تيمور حكومة 

  ليشيت وأستراليا.   - بني تيمور ٢٠٠٢مبوجب معاهدة حبر تيمور لعام 
  ليشيت، بناء عليه، إىل احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:   - وطلبت تيمور - ١٨٦

لســـيادة ‘ ١’أوال، أن مصـــادرة أســـتراليا للوثـــائق والبيانـــات فيهـــا انتـــهاك  ’’    
القانون الـدويل وأي قـانون   ومللكيتها وحقوقها األخرى مبوجب ‘ ٢’ليشيت،  - تيمور

  حملي ذي صلة؛  
لسـيادة  ‘ ١’ثانيا، أن مواصـلة أسـتراليا حجـز الوثـائق والبيانـات فيهـا انتـهاك            

ومللكيتها وحقوقها األخرى مبوجب القانون الـدويل وأي قـانون   ‘ ٢’ليشيت،  - تيمور
  حملي ذي صلة؛  

املعـّين   ليشـيت  -تيمـور  ثالثا، يتعني على أستراليا أن تعيد على الفـور إىل ممثـل       
مجيع الوثائق والبيانـات اآلنفـة الـذكر، وأن تتلـف متامـا كـل نسـخة مـن هـذه الوثـائق           
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والبيانات املوجودة يف حيازة أستراليا أو حتت سيطرهتا، وأن تكفل تـدمري كـل نسـخة    
  مررهتا أستراليا، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، إىل شخص ثالث أو دولة ثالثة؛  

فيمــا يتعلــق باالنتــهاكات    ليشــيت -تيمــور ينبغــي ألســتراليا ترضــية   رابعــا،     
ــي ذي صــلة، يف شــكل        ــانون حمل ــدويل وأي ق ــانون ال ــا مبوجــب الق ــذكورة حلقوقه امل

يف سـياق إعـداد وتقـدمي     ليشـيت  -تيمـور  اعتذار رمسي، مع رد التكاليف اليت تكبـدهتا  
  ‘‘  هذه الدعوى.

 -تيمـور  رف املـدعي باإلعالنـات الصـادرة عـن     وإلقامة اختصاص احملكمة، حيتج الط - ١٨٧
  من النظام األساسي للمحكمة.   ٣٦من املادة  ٢وأستراليا عمال بالفقرة  ليشيت
أيضـا طلبـا لإلشـارة     ليشيت -تيمور ، أودعت ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٧ويف  - ١٨٨

م الوثـائق  بتدابري حتفظية. وذكـرت بـأن الغـرض مـن الطلـب هـو محايـة حقوقهـا ومنـع اسـتخدا          
يف التحكــيم قيــد  ليشــيت -تيمــور والبيانــات الــيت صــادرهتا أســتراليا لإلضــرار مبصــاحل وحقــوق 

  النظر وفيما يتعلق مبسائل أخرى ذات صلة ببحر تيمور وموارده.  
ليشــيت، بنــاء علــى ذلــك، إىل احملكمــة أن تشــري بالتــدابري التحفظيــة   - وطلبــت تيمــور - ١٨٩

  التالية:  
لــى الفــور خــتم مجيــع الوثــائق والبيانــات الــيت صــادرهتا أســتراليا مــن أن يــتم ع  أ)’’(  

كـانون   ٣، يف منطقة العاصمة األسترالية يف Brockman Street, Narrabundah 5العنوان التايل: 
  ، وجعلها يف عهدة حمكمة العدل الدولية؛  ٢٠١٣األول/ديسمرب 

ىل حمكمـة العـدل الدوليـة    وإ ليشـيت  -تيمـور  أن تسلم أستراليا على الفور إىل   (ب)  
قائمة جبميع الوثائق والبيانات اليت أفصحت عنـها أو أحالتـها، أو املعلومـات الـواردة فيهـا      ‘ ١’

اليت أفصحت عنـها أو أحالتـها إىل أي شـخص، سـواء كـان هـذا الشـخص أم مل يكـن موظفـا          
قائمـة هبويـات   و‘ ٢’مسؤوال يف أي جهاز من أجهزة الدولـة األسـترالية أو أي دولـة ثالثـة،      أو

  أو أوصاف هؤالء األشخاص والوظائف اليت يشغلوهنا حاليا؛  
وإىل حمكمـة العـدل الدوليـة، يف غضـون      ليشيت -تيمور أن تسلّم أستراليا إىل   (ج)  

  مخسة أيام، قائمة جبميع النسخ اليت نسختها من أي من الوثائق والبيانات املصادرة؛  
ــاإلتالف‘ ١’أن تقــوم أســتراليا    (د)   ــيت     ب ــات ال ــائق والبيان ــع نســخ الوث ــام جلمي الت

، وبذل قصـارى اجلهـود لتـأمني اإلتـالف     ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣صادرهتا أستراليا يف 



A/69/4
 

14-58638 60/80 
 

وحمكمــة  ليشــيت -تيمــور وإبــالغ ‘ ٢’التــام جلميــع النســخ الــيت أحالتــها إىل أي طــرف ثالــث، 
  اك، أيا كانت نتيجتها؛  ذ اإلتالفالعدل الدولية جبميع اإلجراءات املتخذة عمال بأمر 

 ليشــيت -تيمــور أن تقــدم أســتراليا تأكيــدات بعــدم اعتــراض االتصــاالت بــني   )ـ(ه  
ليشـيت أو خارجهمـا، أو أن تتسـبب     - ومستشاريها القانونيني، سواء داخل أستراليا أو تيمور

  ‘‘يف ذلك أو تطلبه.
ار قرارهــا بشــأن ليشــيت كــذلك أن يقــوم رئــيس احملكمــة، يف انتظــ  - وطلبــت تيمــور - ١٩٠

مــن الئحــة  ٧٤مــن املــادة  ٤طلــب اإلشــارة بتــدابري حتفظيــة، مبمارســة ســلطته مبقتضــى الفقــرة 
احملكمة لدعوة أستراليا إىل التصرف على حنو يتيح ألي أمر قد تصـدره احملكمـة بشـأن الطلـب     

  املذكور أن تكون له اآلثار املرجوة.  
رئــيس احملكمــة، عمــال مبقتضــى احلكــم ، قــام ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ١٨ويف  - ١٩١

  لتالية إىل رئيس وزراء أستراليا:املذكور أعاله، بتوجيه الرسالة ا
كــانون األول/ديســمرب  ١٧يشــرفين أن أشــري إىل العريضــة الــيت أودعتــها يف ’’    

ليشــيت الدميقراطيــة إلقامــة دعــوى ضــد كمنولــث أســتراليا  - مجهوريــة تيمــور ٢٠١٣
  ري حتفظية الذي أودعه الطرف املدعي يف نفس التاريخ.  وإىل طلب اإلشارة بتداب

وينبغي للمحكمة أن تنعقد الختاذ قـرار بشـأن طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة           
مــن الئحــة احملكمــة). ويف الوقــت   ٧٤مــن املــادة  ٢علــى ســبيل االســتعجال (الفقــرة  

رصـة ليكونـا   نفسه، ينبغي حتديد موعد (أو مواعيد) اجللسات بطريقة تتـيح للطـرفني ف  
  من الئحة احملكمة).   ٧٤من املادة  ٣ممثلني [فيها] (الفقرة 

ويف ضــوء هــذه االعتبــارات، ُحــدد موعــد اجللســات املتعلقــة بالطلــب الــذي        
الدميقراطية لإلشارة بتـدابري حتفظيـة يف الفتـرة مـن      ليشيت -تيمور تقدمت به مجهورية 

  .  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٢إىل  ٢٠
 على احملكمة يف هذه املرحلة أن تقرر ما إذا كانت الظـروف املواتيـة   وسيتعني    

  لإلشارة بتدابري حتفظية قد استوفيت.  
ــرة            ــا للفق ــة، وإذ أتصــرف وفق ــدل الدولي ــة الع ــيس حمكم ــن  ٤وبصــفيت رئ م

ــادة ــة حكــومتكم إىل        ٧٤ امل ــذه الرســالة عناي ــة، أوجــه مبوجــب ه ــن الئحــة احملكم م
ح ألي أمر تصدره احملكمة بشأن طلـب اإلشـارة بتـدابري    ضرورة التصرف على حنو يتي

حتفظيــة أن تكــون لــه اآلثــار املرجــوة، وعلــى وجــه اخلصــوص االمتنــاع عــن أي عمــل  
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ــة تيمــور      ــيت تطالــب هبــا مجهوري ــاحلقوق ال ليشــيت  - ميكــن أن يتســبب يف اإلخــالل ب
  ‘‘.الدميقراطية يف هذه الدعوى

جلسـات علنيـة بشـأن     ٢٠١٤ون الثاين/ينـاير  كان ٢٢إىل  ٢٠وُعقدت يف الفترة من  - ١٩٢
  ليشيت.   - طلب اإلشارة بتدابري حتفظية الذي قدمته تيمور

ــة الثانيــة مــن املالحظــات الشــفوية، أكــدت    - ١٩٣ التــدابري  ليشــيت -تيمــور ويف هنايــة اجلول
التحفظية اليت كانت قـد طلبـت مـن احملكمـة أن تشـري هبـا؛ وقـدم وكيـل أسـتراليا، مـن جهتـه،            

  ستنتاجات التالية باسم حكومته:  اال
تطلب أستراليا إىل احملكمـة أن تـرفض طلـب اإلشـارة بتـدابري حتفظيـة         - ١’’    

  الدميقراطية.   ليشيت -تيمور املقدم من مجهورية 
تطلب أسـتراليا كـذلك إىل احملكمـة وقـف اإلجـراءات إىل أن تصـدر         - ٢    

  .‘‘  حبر تيمور قضية التحكيم مبوجب معاهدةهيئة التحكيم حكمها يف 
ــدابري    ٢٠١٤آذار/مــارس  ٣ويف  - ١٩٤ ، أصــدرت احملكمــة أمرهــا بشــأن طلــب اإلشــارة بت

  ، وهو أمر تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي:  ليشيت -تيمور حتفظية املقدم من 
  هلذه األسباب،”    
  فإن احملكمة،    
  بالتدابري التحفظية التالية:   تشري    
  اً مقابل أربعة أصوات،  بأغلبية اثين عشر صوت  )١(    
تكفل أستراليا أال ُيستخَدم مضمون املواد املصادرة، بـأي حـال مـن األحـوال         

أو يف أي وقت من األوقات، مـن جانـب أي شـخص أو أشـخاص لإلضـرار مبصـلحة       
  إىل أن يتم البت يف هذه القضية؛   ليشيت -تيمور 

 والقضـــاةمـــور؛ أ -ســـيبولفيدا  ونائـــب الـــرئيستومكـــا؛  الـــرئيساملؤيـــدون:     
أووادا، وأبراهــام، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف، وشــوي،  

  اخلاص كوت؛   والقاضيوغايا، وهبانداري؛ 
  اخلاص كالينان؛   والقاضيكيث، وغرينوود، ودونوهيو؛  القضاةاملعارضون:     
  وبأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،    )٢(    
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ــتراليا       ــتفظ أس ــها     حت ــة املصــادرة وأي نســخ من ــات اإللكتروني ــائق والبيان بالوث
  خمتومة إىل أن تصدر احملكمة قرارا آخر يف هذا الشأن؛

 والقضـــاةأمـــور؛  -ســـيبولفيدا  ونائـــب الـــرئيستومكـــا؛  الـــرئيساملؤيـــدون:     
أووادا، وأبراهــام، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف، وشــوي،  

  اخلاص كوت؛   والقاضيوغايا، وهبانداري؛ 
  اخلاص كالينان؛   والقاضيكيث، وغرينوود، ودونوهيو؛  القضاةاملعارضون:     
  وبأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،   )٣(    
 -تيمــور ال تتــدخل أســتراليا بــأي شــكل مــن األشــكال يف االتصــاالت بــني        

اهــدة حبــر تيمــور  مع مبوجــبومستشــاريها القــانونيني يف التحكــيم قيــد النظــر    ليشــيت
ــايو  ٢٠املؤرخــة  وأســتراليا، ويف أي مفاوضــات   ليشــيت -تيمــور بــني  ٢٠٠٢أيار/م

ثنائية مستقبلية بشأن تعيني احلدود البحرية، أو يف أي إجراء مـن اإلجـراءات األخـرى    
  ذات الصلة بني الدولتني، مبا يف ذلك هذه القضية املعروضة على احملكمة.  

 والقضـــاةأمـــور؛  -ســـيبولفيدا  ونائـــب الـــرئيس؛ تومكـــا الـــرئيساملؤيـــدون:     
أووادا، وأبراهــام، وكيــث، وبنونــة، وســكوتنيكوف، وكانســادو ترينــداد، ويوســف،   

  اخلاص كوت؛   والقاضيوغرينوود، وشوي، ودوهنيو، وغايا، وهباندري؛ 
  ‘‘.  اخلاص كالينان القاضياملعارضون:     

القاضـي كنسـادو ترينـداد أمـر احملكمـة       وذّيل القاضي كيث أمـر احملكمـة بـرأي خمـالف؛ وذّيـل     
برأي مستقل؛ وذّيل القاضي غرينوود أمر احملكمة بـرأي خمـالف؛ وذّيـل القاضـي دونوهيـو أمـر       

  احملكمة برأي مستقل؛ وذّيل القاضي اخلاص كالينان أمر احملكمة برأي خمالف.  
، حــــــددت احملكمــــــة تــــــاريخ ٢٠١٤كــــــانون الثاين/ينــــــاير  ٢٨وبـــــأمر مــــــؤرخ   - ١٩٥
متوز/يوليـــه  ٢٨ملـــذكرهتا وتـــاريخ  ليشـــيت -تيمـــور أجـــال إليـــداع  ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٢٨

أجــال إليــداع أســتراليا ملــذكرهتا املضــادة. وقــد أودعــت املــذكرتان يف غضــون اآلجــال  ٢٠١٤
  احملددة.  
، أحال رئيس قلم احملكمة إىل الطرفني اجلـدول الـزمين   ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٧ويف  - ١٩٦

ة الذي اعتمدته احملكمـة. وكـان مـن املقـرر أن تعقـد هـذه اجللسـات يف الفتـرة         للجلسات العلني
. غـري أن الطـرفني طلبـا إىل احملكمـة، عـن طريـق رسـالة        ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٢٤إىل  ١٧من 

الدميقراطيــة  ليشــيت -تيمــور مــن وكيــل مجهوريــة   ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١مشــتركة مؤرخــة 
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ــتراليا،   ــل أس ــل اجللســة امل ’’ووكي ــدأ يف  تأجي ــرر أن تب ــبتمرب  ١٧ق ــن أجــل   ٢٠١٤أيلول/س م
، قـــررت احملكمـــة ٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٣ويف ‘‘. متكينـــهما مـــن التوصـــل إىل تســـوية وديـــة 

املوافقـــة علـــى طلـــب الطـــرفني تأجيـــل املرافعـــات الشـــفوية ... إىل فتـــرة حتـــدد يف الوقـــت    ’’
  ‘‘.املناسب

  
   حمليط اهلادئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)تعيني احلدود البحرية يف البحر الكارييب وا  -  ١٤  

ــوى ضــد      ٢٠١٤شــباط/فرباير  ٢٥يف  - ١٩٧ ــا دع ــيم هب ــتاريكا عريضــة تق ، أودعــت كوس
  ‘‘.  نزاع يتعلق بتعيني احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ’’نيكاراغوا بشأن 

ــك،     - ١٩٨ ــتها تلـ ــة، يف عريضـ ــتاريكا إىل احملكمـ ــت كوسـ ــدد ’’وطلبـ ــط  أن حتـ ــار اخلـ مسـ
احلدودي البحري الوحيد بني مجيع املنـاطق البحريـة التابعـة لكـل مـن كوسـتاريكا ونيكـاراغوا        

وتطلــب كــذلك إىل ‘‘. ’’يف البحــر الكــارييب ويف احملــيط اهلــادئ، اســتنادا إىل القــانون الــدويل  
ــد يف البحــر          ــة للخــط احلــدودي البحــري الوحي ــداثيات اجلغرافي ــة اإلح ــدد بدق ــة أن حت احملكم

  ‘‘.  لكارييب ويف احمليط اهلادئا
سواحل الدولتني ينـتج عنـها تـداخل يف املنـاطق البحريـة      ’’وأوضحت كوستاريكا أن  - ١٩٩

وأنــه ‘‘ الــيت حيــق لكــل منــها املطالبــة هبــا يف البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ علــى حــد ســواء    
  ‘‘.  ني املائيتني]يتم تعيني احلدود البحرية بني الدولتني [يف أي من هاتني الرقعت  مل’’

املفاوضات الدبلوماسية فشـلت يف رسـم احلـدود البحريـة     ’’وذكر الطرف املدعي أن  - ٢٠٠
، ‘‘بني كوستاريكا ونيكاراغوا يف احمليط اهلادئ والبحـر الكـارييب مبوجـب اتفـاق بـني الطـرفني      
بــني  مشـريا إىل خمتلــف احملــاوالت الـيت أخفقــت يف تســوية هـذه املســألة عــن طريـق املفاوضــات    

اسـتنفدتا الوسـائل   ’’. ويؤكد كذلك بـأن الـدولتني   ٢٠١٣، ويف عام ٢٠٠٥و  ٢٠٠٢عامي 
  ‘‘.  الدبلوماسية حلل خالفاهتما املتعلقة باحلدود البحرية

ــا، خــالل املفاوضــات،         - ٢٠١ ــاراغوا قامت ــتاريكا ونيك ــإن كوس ــدعي، ف ــا للطــرف امل ووفق
يف احملــيط اهلــادئ لتحديــد البحــر بتقــدمي مقترحــات خمتلفــة بشــأن خــط حــدود حبــري وحيــد ’’

االخـتالف بـني   ”وبـأن  ‘‘ اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصـة واجلـرف القـاري لكـل منـهما     
ــا كــل طــرف يف احملــيط         […] املقترحــات  ــب هب ــيت يطال ــاطق ال ــداخل يف املن ــر وجــود ت أظه

  ‘‘.  اهلادئ
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ــالبحر الكــارييب، تؤكــد كوســتاريكا بــأن الــدولت    - ٢٠٢ ــا [يف ’’ني معــا وفيمــا يتعلــق ب ركزت
املفاوضات] على موقع العالمة احلدودية الربية املبدئية مـن جهـة البحـر الكـارييب، لكنـهما ...      

  ‘‘.  مل تتمكنا من التوصل إىل اتفاق بشأن نقطة بداية احلدود البحرية
  ويف رأي الطرف املدعي، فإن: - ٢٠٣

ريـة يف البحـر الكـارييب    وجود نزاع] بني الدولتني فيما يتعلق باحلدود البح’’[    
قد تأكد ...، ال سيما من خـالل اآلراء واملواقـف الـيت أعربـت عنـها الـدولتان خـالل        

الرتاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضـد  الطلب الذي قدمته كوستاريكا للتدخل يف 
؛ ويف الرسائل املتبادلة عقـب االسـتنتاجات الـيت قدمتـها نيكـاراغوا إىل جلنـة       كولومبيا)
ــنفط       حــدود ــق بالتنقيــب عــن ال ــواد تتعل ــام نيكــاراغوا بنشــر م ــاري؛ وبقي اجلــرف الق

ــن خطــوط األســاس املســتقيمة يف عــام      واســتغالله؛ وبإصــدار نيكــاراغوا مرســوما يعل
٢٠١٣  .‘‘  

تــدعي نيكــاراغوا بــأن مياههــا الداخليــة  ’’ووفقــا لكوســتاريكا، ففــي ذلــك املرســوم،   - ٢٠٤
نطقـــة االقتصـــادية اخلالصـــة لكوســـتاريكا يف البحـــر  تشـــمل منـــاطق مـــن البحـــر اإلقليمـــي وامل 

قــام، علــى وجــه الســرعة، باالحتجــاج علــى هــذا  ’’وأضــاف الطــرف املــدعي أنــه ‘‘. الكــارييب
االنتهاك لسيادته وحقوقه السيادية وواليته القضـائية يف رسـالة إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة       

  ‘‘.  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣مؤرخة 
، دعــت نيكــاراغوا مــرة أخــرى إىل ٢٠١٣عي كوســتاريكا أهنــا، يف آذار/مــارس وتــد - ٢٠٥

حل هذه اخلالفات عن طريـق املفاوضـات، لكـن نيكـاراغوا، رغـم قبوهلـا رمسيـا هلـذه الـدعوة،          
مل تتخذ أي إجراء آخر للشروع من جديد يف عملية التفـاوض الـيت ختلـت عنـها مـن جانـب       ’’

  ‘‘.  ٢٠٠٥واحد يف عام 
ة اختصـاص احملكمـة، اسـتظهرت كوسـتاريكا بـإعالن قبـول الواليـة اإلجباريـة         وإلقام - ٢٠٦

مـــن  ٢، مبوجـــب الفقـــرة ١٩٧٣شـــباط/فرباير  ٢٠للمحكمـــة الصـــادر عـــن كوســـتاريكا يف 
 ١٩٢٩أيلول/سـبتمرب   ٢٤من النظام األساسي، واإلعالن الصادر عن نيكـاراغوا يف   ٣٦ املادة

ــدل يف  ــوبر   ٢٣(واملعـ ــرين األول/أكتـ ــادة  ٢٠٠١تشـ ــام   ٣٦)، وذلـــك مبوجـــب املـ ــن النظـ مـ
مـن النظـام    ٣٦من املـادة   ٥األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة، الذي يعترب، عمال بالفقرة 
  األساسي للمحكمة احلالية، قبوال للوالية اإلجبارية هلذه احملكمة.  

القضــية  وباإلضــافة إىل ذلــك، حتــتج كوســتاريكا بــأن احملكمــة خمتصــة بــالنظر يف هــذه  - ٢٠٧
مـن نظامهـا األساسـي، ومبقتضـى مفعـول املـادة احلاديـة         ٣٦مـن املـادة    ١وفقا ألحكام الفقرة 
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، املربمــة يف ‘‘)ميثــاق بوغوتــا (’’والــثالثني مــن اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة للتســوية الســلمية       
  .  ١٩٤٨نيسان/أبريل   ٣٠

ــؤرخ   - ٢٠٨ ــأمر مـ ــان/أبريل  ١وبـ ــاريخ  ٢٠١٤نيسـ ــة تـ ــددت احملكمـ ــباط/فرباير  ٣، حـ شـ
ــاريخ    ٢٠١٥ أجــال  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٨أجــال إليــداع كوســتاريكا ملــذكرهتا وت

  إليداع نيكاراغوا ملذكرهتا املضادة.  
  

االلتزامـات املتعلقــة باملفاوضــات املتصــلة بوقــف سـباق التســلح النــووي ونــزع الســالح     -  ١٥  
  النووي (جزر مارشال ضد اهلند) 

، أودعــت جــزر مارشــال عريضــة تقــيم هبــا دعــوى ضــد  ٢٠١٤ل نيســان/أبري ٢٤يف  - ٢٠٩
اهلند، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بوقف سـباق التسـلح النـووي يف موعـد مبكـر      

  وبرتع السالح النووي.  
ورغــم أن اهلنــد مل تصــدق علــى معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة، فــإن جــزر      - ٢١٠

ــن    ــيت انضــمت م ــدة كطــرف يف   مارشــال، ال ــك املعاه ــها إىل تل ــاير   ٣٠جانب كــانون الثاين/ين
االلتزامات املنصوص عليها يف املادة السادسة من معاهدة عـدم االنتشـار   ’’، أكدت أن ١٩٩٥

ليست جمرد التزامات تعاهديـة، بـل هـي قائمـة أيضـا بصـورة مسـتقلة مبوجـب القـانون الـدويل           
قانون الدويل العريف. واحتج الطرف املدعي بأنـه  وتنطبق على مجيع الدول، مبقتضى ال‘‘ العريف

من خالل االخنراط يف سـلوك يتعـارض مباشـرة مـع التزامـات نـزع السـالح النـووي ووقـف          ’’
سباق التسلح النووي يف موعـد مبكـر، فـإن [اهلنـد] أخلـت ومـا زالـت ختـل بواجبـها القـانوين           

  ‘‘.  بالوفاء حبسن نية بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل العريف
وطلب الطرف املدعي كذلك إىل احملكمة أن تأمر املدعى عليه باختاذ مجيع اخلطـوات   - ٢١١

الالزمة لالمتثال لاللتزامات املذكورة يف غضون سنة واحـدة مـن صـدور احلكـم، مبـا يف ذلـك       
السعي حبسن نية إىل إجراء مفاوضات، وبـدئها عنـد اللـزوم، هبـدف إبـرام اتفاقيـة بشـأن نــزع         

  النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالـة.   السالح
وإلقامة اختصاص احملكمة يف الـدعوى املرفوعـة ضـد اهلنـد، اسـتظهر الطـرف املـدعي         - ٢١٢

ــالفقرة  ــة     ٣٦مــن املــادة  ٢ب مــن نظامهــا األساســي، مشــريا إىل إعــالين قبــول الواليــة اإلجباري
، ٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٤ارشــال يف للمحكمــة الصــادرين مبوجــب ذلــك احلكــم عــن جــزر م

  .  ١٩٧٤أيلول/سبتمرب  ١٨وعن اهلند يف 
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، قررت احملكمة أن تتنـاول املـذكرات اخلطيـة    ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٦وبأمر مؤرخ  - ٢١٣
ــارخيي    أجــال  ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٦أوال مســألة اختصــاص احملكمــة، وحــددت ت

ــذكرهتا و     ــداع جــزر مارشــال مل ــه حزيران/ي ١٦إلي ــذكرهتا     ٢٠١٥وني ــد مل ــداع اهلن أجــال إلي
  املضادة.  

  
االلتزامـات املتعلقــة باملفاوضــات املتصــلة بوقــف سـباق التســلح النــووي ونــزع الســالح     -  ١٦  

  النووي (جزر مارشال ضد باكستان) 
، أودعــت جــزر مارشــال عريضــة تقــيم بــه دعــوى ضــد  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٢٤يف  - ٢١٤

الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة بوقـف سـباق التسـلح النـووي يف موعـد         باكستان، متهمة إياها بعدم 
  مبكر وبرتع السالح النووي.  

ورغم أن باكستان مل تصدق على معاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة، فـإن جـزر        - ٢١٥
ــدة كطــرف يف       ــك املعاه ــها إىل تل ــن جانب ــيت انضــمت م ــاير   ٣٠مارشــال، ال كــانون الثاين/ين

االلتزامات املنصوص عليها يف املادة السادسة من معاهدة عـدم االنتشـار   ’’، أكدت أن ١٩٩٥
ليست جمرد التزامات تعاهديـة، بـل هـي قائمـة أيضـا بصـورة مسـتقلة مبوجـب القـانون الـدويل           

وتنطبق على مجيع الدول، مبقتضى القانون الدويل العريف. واحتج الطرف املدعي بأنـه  ‘‘ العريف
ك يتعـارض مباشـرة مـع التزامـات نـزع السـالح النـووي ووقـف         من خالل االخنراط يف سـلو ’’

سباق التسلح النووي يف موعد مبكر، فإن [باكستان] أخلت وما زالت ختل بواجبها القـانوين  
  ‘‘.  بالوفاء حبسن نية بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل العريف

عليـه باختـاذ مجيـع    وطلب الطرف املدعي كذلك إىل احملكمة أن تأمر الطـرف املـدعى    - ٢١٦
اخلطوات الالزمة لالمتثـال لاللتزامـات املـذكورة يف غضـون سـنة واحـدة مـن صـدور احلكـم،          

يف ذلك السعي حبسن نية إىل إجـراء مفاوضـات، وبـدئها عنـد اللـزوم، هبـدف إبـرام اتفاقيـة          مبا
  بشأن نـزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالـة.  

ــدعوى املرفوعــة ضــد باكســتان، اســتظهر الطــرف     و - ٢١٧ إلقامــة اختصــاص احملكمــة يف ال
مــن نظامهــا األساســي، مشــريا إىل إعــالين قبــول الواليــة        ٣٦مــن املــادة   ٢املــدعي بــالفقرة  

نيسـان/أبريل   ٢٤اإلجبارية للمحكمة الصـادرين مبوجـب ذلـك احلكـم عـن جـزر مارشـال يف        
  .  ١٩٦٠ أيلول/سبتمرب ٢٣، وعن باكستان يف ٢٠١٣
، قرر رئيس احملكمة أن تتناول املـذكرات اخلطيـة   ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠وبأمر مؤرخ  - ٢١٨

ــارخيي       ــدعوى، وحــدد ت ــة ال ــة ومقبولي ــألة اختصــاص احملكم ــاير   ١٢أوال مس ــانون الثاين/ين ك
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أجـال إليـداع باكسـتان     ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٧أجال إليداع جزر مارشال ملذكرهتا و  ٢٠١٥
  ادة.  ملذكرهتا املض

  
االلتزامـات املتعلقــة باملفاوضــات املتصــلة بوقــف سـباق التســلح النــووي ونــزع الســالح     -  ١٧  

  النووي (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة) 
، أودعــت جــزر مارشــال عريضــة تقــيم هبــا دعــوى ضــد  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٢٤يف  - ٢١٩

إياها بعدم الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، متهمة 
  بوقف سباق التسلح النووي يف موعد مبكر وبرتع السالح النووي.  

وحتتج جزر مارشـال خبروقـات ارتكبتـها اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا          - ٢٢٠
ــى أ       ــيت تــنص عل ــة، ال ن الشــمالية للمــادة السادســة مــن معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النووي

يتعهد كل طرف مـن األطـراف يف املعاهـدة بـأن جيـري مفاوضـات حبسـن نيـة الختـاذ تـدابري           ’’
فعالــة تتعلــق بوقــف ســباق التســلح النــووي يف موعــد مبكــر وبــرتع الســالح النــووي، ولعقــد    

وحتـتج جـزر   ‘‘. معاهدة بشأن نزع السـالح العـام الكامـل يف ظـل رقابـة دوليـة حمكمـة وفعالـة        
لســعي حبســن نيــة إىل إجــراء مفاوضــات بشــأن التــدابري الفعالــة املتعلقــة  بعــدم ا’’مارشــال بأنــه 

بوقف سباق التسلح النووي يف موعد مبكر وبـرتع السـالح النـووي، واالخنـراط عـوض ذلـك       
يف سلوك يتعارض مباشرة مع تلـك التعهـدات امللزمـة قانونـا، يكـون الطـرف املـدعى عليـه قـد          

اء حبسن نيـة بالتزاماتـه مبوجـب معاهـدة عـدم االنتشـار       أخل وما زال خيل بواجبه القانوين بالوف
  ‘‘.  والقانون الدويل العريف

وباإلضافة إىل ذلك، طلب الطرف املدعي إىل احملكمة أن تأمر اململكة املتحدة باختـاذ   - ٢٢١
مجيع اخلطوات الالزمة لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب املـادة السادسـة مـن معاهـدة عـدم االنتشـار       

قانون الدويل العريف يف غضون سنة واحدة من صدور احلكـم، مبـا يف ذلـك السـعي     ومبوجب ال
حبسن نية إىل إجراء مفاوضات، وبدئها عند اللزوم، هبـدف إبـرام اتفاقيـة بشـأن نــزع السـالح       

  النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة دولية حمكمة وفعالـة.  
د اململكــة املتحــدة، اســتظهر   وإلقامــة اختصــاص احملكمــة يف الــدعوى املرفوعــة ضــ      - ٢٢٢

من نظامها األساسي، مشـريا إىل إعـالين قبـول الواليـة      ٣٦من املادة  ٢الطرف املدعي بالفقرة 
نيسـان/أبريل   ٢٤اإلجبارية للمحكمة الصـادرين مبوجـب ذلـك احلكـم عـن جـزر مارشـال يف        

  .  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٥، وعن اململكة املتحدة يف ٢٠١٣
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ــأمر مــؤرخ   - ٢٢٣ ــه ح ١٦وب ــاريخ  ٢٠١٤زيران/يوني آذار/مــارس  ١٦، حــددت احملكمــة ت
أجـال   ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٦أجال إليداع جزر مارشال ملذكرهتا وتـاريخ   ٢٠١٥

  إليداع اململكة املتحدة ملذكرهتا املضادة.
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  الفصل السادس
  الزيارات واألنشطة األخرى    

  
 مقرها بعـدد كـبري مـن الشخصـيات     خالل الفترة قيد االستعراض، رحبت احملكمة يف - ٢٢٤

املرموقة، وال سيما منهم رؤسـاء الـدول وممثلـو احلكومـات والدبلوماسـيون ونـواب الربملانـات        
  ورؤساء اهليئات القضائية وأعضاؤها.  

  
  زيارات األمني العام لألمم املتحدة ورؤساء الدول    

مــم املتحــدة، بــان ، اســتقبلت احملكمــة األمــني العــام لأل ٢٠١٣آب/أغســطس  ٢٨يف  - ٢٢٥
مون، يف إفطار عمل مع رؤسـاء احملـاكم واهليئـات القضـائية الدوليـة الـيت يوجـد مقرهـا          - كي

ــرئيس ســيبولفيدا       ــرئيس تومكــا، ونائــب ال ــور، والقضــاة   -يف الهــاي. وحضــر اإلفطــار ال أم
أبراهــام وبنونــة ويوســف، ورئــيس قلــم احملكمــة، الســيد كــوفرور، ورؤســاء كــل مــن احملكمــة   

ئية الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اخلاصـة للبنـان واحملكمـة    اجلنا
  اخلاصة لسرياليون.  

، زار احملكمــة الســيد مشعــون برييــز، رئــيس     ٢٠١٣تشــرين األول/ســبتمرب   ٣٠ويف  - ٢٢٦
ــة، الســيد           ــم احملكم ــيس قل ــا ورئ ــرئيس تومك ــه ال ــد كــبري. ورحــب ب إســرائيل، مصــحوبا بوف
كــوفرور. مث أجــرى الســيد برييــز ووفــده مباحثــات مــع الــرئيس وأعضــاء آخــرين يف احملكمــة     
ورئيس القلم يف الغرفة اليت جتتمـع فيهـا احملكمـة قبـل عقـد اجللسـات. وركـزت احملادثـة بوجـه          
خاص علـى أمهيـة السـالم والعدالـة والقـانون الـدويل يف العالقـات الدوليـة. ويف أعقـاب تبـادل           

  رئيس برييز دفتر زيارات احملكمة.  لآلراء، وقع ال
  

  زيارات الوزراء وغريهم من الشخصيات املرموقة    
أريفاري، وزير بـنن   -، زار احملكمة السيد ناصريو باكو ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٣يف  - ٢٢٧

للشؤون اخلارجية والتكامل األفريقي والفرنكوفونيـة واجلاليـة البِنِنيـة يف اخلـارج. وقـام الـرئيس       
رئــيس قلــم احملكمــة، الســيد كــوفرور، بتبــادل اآلراء مــع الــوزير بشــأن دور احملكمــة    تومكــا و

  وبشأن العدالة الدولية.  
، اســتقبلت احملكمــة الســيد ميشــيل تــيمري، نائــب رئيســة  ٢٠١٤آذار/مــارس  ٢٤ويف  - ٢٢٨

الربازيل. ورحب بـه رئـيس قلـم احملكمـة، السـيد كـوفرور، الـذي اصـطحبه يف جولـة يف قصـر           
حيث مقر احملكمة. وأجرى بعد ذلـك الـرئيس تومكـا ورئـيس قلـم احملكمـة مباحثـات         السالم،
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مع نائب الرئيس تـيمري حـول أمهيـة العدالـة الدوليـة، ودور احملكمـة، والـدعم الـذي تقدمـه هلـا           
  الدول.  
، زار رئيس احملكمة، السـيد تومكـا، بولنـدا بـدعوة مـن      ٢٠١٤أيار/مايو  ٦و  ٥ويف  - ٢٢٩

ــة،  ــر اخلارجي ــيس       وزي ــارة، رئ الســيد رادوســالف سيكورســكي. واســتقبله، خــالل هــذه الزي
بولندا، السيد برونيسالف كوموروفسكي. وألقـى رئـيس احملكمـة أيضـا كلمـتني، إحـدامها يف       

  وزارة اخلارجية واألخرى يف احملكمة الدستورية.  
العـام   ، قام السيد ميغيل دي سـريبا سـواريس، وكيـل األمـني    ٢٠١٤أيار/مايو  ٩ويف  - ٢٣٠

واملستشار القانوين لألمم املتحـدة، بزيـارة مقـر احملكمـة. ورحـب بـه لـدى وصـوله رئـيس قلـم           
احملكمة، السيد كوفرور، الذي اصـطحبه يف جولـة قصـرية يف قاعـات االحتفـال بقصـر السـالم        
وقدمه إىل أعضاء إدارة الشؤون القانونية بقلم احملكمة. وعقد السيد دي سـريبا سـواريس بعـد    

لسة خاصة مع رئيس احملكمة ورئـيس القلـم قبـل أن جيتمـع بأعضـاء احملكمـة. وأعقـب        ذلك ج
ذلك غداء عمل حضـره أعضـاء احملكمـة ورئـيس وكبـار مـوظفي قلـم احملكمـة. وجـرى تبـادل           
لــآلراء ركــز علــى التعــاون بــني احملكمــة ومكتــب الشــؤون القانونيــة يف األمانــة العامــة، ودور    

، واالجتـهاد القضـائي للمحكمـة، وغـري ذلـك مـن املواضـيع الـيت         القانون الدويل يف عـامل اليـوم  
  حتظى باهتمام مشترك.  

، استقبلت احملكمة السيد رمطـان لعمـامرة، وزيـر خارجيـة     ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣ويف  - ٢٣١
اجلزائر، الذي أجرى مباحثات مـع الـرئيس تومكـا ورئـيس القلـم السـيد كـوفرور، بشـأن دور         

ين الــدويل وبشــأن العالقــات بــني احملكمــة واجلزائــر. وأعــرب الســيد    احملكمــة يف النظــام القــانو 
  لعمامرة عن دعم بلده للجهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة.  

  
  أنشطة أخرى    

ــنني       - ٢٣٢ ــوم االثــ ــة يــ ــافت احملكمــ ــالم، استضــ ــر الســ ــة لقصــ ــذكرى املئويــ ــاال بالــ احتفــ
: مائــة سـنة مــن العــدل الــدويل  نــدوة نوقشــت فيهـا املواضــيع التاليــة  ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٣

وآفاق املستقبل؛ وحمكمة العدل الدولية والنظام القـانوين الـدويل؛ ودور حمكمـة العـدل الدوليـة      
يف تعزيز سيادة القانون؛ وحمكمة العدل الدولية واألمم املتحـدة: عالقـة حمكمـة العـدل الدوليـة      

حملكمـة وأعضـاؤها؛ والقاضـي    بأجهزة األمم املتحدة األخـرى. وتكلـم يف هـذه النـدوة رئـيس ا     
ديــن ســبيلمان، رئــيس احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان؛ والســيد أنــدرياس زميرمــان، مــدير  
مركز بوتسدام حلقوق اإلنسان وأستاذ القانون الدويل؛ وحقوقيون شباب اختريوا على أسـاس  

  ت العروض.  دعوة لتقدمي ورقات حبثية. وشارك العديد من احلاضرين يف املناقشات اليت تل
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، أزاحت احملكمة الستار عن متثال نصـفي ملـانفرد الكـس    ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤ويف  - ٢٣٣
) ســـابقا. ١٩٧٦-١٩٧٣) ورئيســـها (١٩٩٣-١٩٦٧)، عضـــو احملكمـــة (١٩٩٣-١٩١٤(

وقدمت هذا التمثال بولندا مبناسبة الـذكرى املئويـة ملـيالد السـيد الكـس. وبعـد إزاحـة السـتار         
س، ُعقدت حلقة دراسية عـن حياتـه وعملـه، اخُتتمـت بعـرض مقتطفـات       عن متثال السيد الك

من شريط وثائقي عن املوضوع نفسه. وُنظّمت هذه املناسبة، اليت حضـرها عـدد مـن السـفراء     
وأساتذة القانون الدويل واألشخاص الذين عرفوا هـذا احلقـوقي البولنـدي املرمـوق، باالشـتراك      

  ا.  بني احملكمة وسفارة بولندا يف هولند
، تكلـم رئـيس احملكمـة، يف واشـنطن العاصـمة، مبناسـبة       ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٠ويف  - ٢٣٤

ــدول          ــة ال ــام ملنظم ــن األمــني الع ــوة م ــى دع ــاء عل ــريكتني، بن ــة واخلمســني لألم احملاضــرة الرابع
دور حمكمـة العـدل الدوليـة    ’’األمريكية، السيد خوسيه ميغيل إنسولزا، حول املوضوع التـايل:  

  ‘‘.  العاملية: النجاحات والتحدياتيف الشؤون 
، قـام السـيد هوشـيار زيبـاري، وزيـر خارجيـة العـراق،        ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٩ويف  - ٢٣٥

بإزاحة الستار، يف قصر السالم، عـن نسـخة مـن شـاهد ُنقشـت عليـه شـريعة محـورايب. وألقـى          
الـوزير   كل من السـيد زيبـاري والقاضـي تومكـا، رئـيس احملكمـة، كلمـة خـالل احلفـل. وقـال          

حمكمــة العـدل الدوليــة وكــل  ’’العراقـي إن اهلديــة رمـز لالحتــرام الــذي يكنـه شــعب العـراق لـــ     
شـهادة علـى التـزام العـراق     ’’وأكد رئيس احملكمة، يف رده، على أن حضور الـوزير  ‘‘. متثله ما

  ‘‘.  بتعزيز العدالة الدولية وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية
ــه حزيران/يو ٢٤ويف  - ٢٣٦ ، نظمــت احملكمــة حلقــة دراســية لقضــاة مــن حمكمــة    ٢٠١٤ني

العدل لشرق أفريقيا وحمكمـة االسـتئناف جبمهوريـة ترتانيـا املتحـدة كـانوا يف هولنـدا يف زيـارة         
ــم، الســيد          ــيس القل ــا ورئ ــرئيس تومك ــاحيتني قصــريتني ألقامهــا ال ــد كلمــتني افتت دراســية. وبع

 عـن دور وسـري عمـل اجلهـاز القضـائي      كوفرور، قدم القاضـيان يوسـف وسـيبوتيندي عرضـني    
الرئيسي لألمم املتحدة، وأعقبت ذلك فتـرة لألسـئلة واألجوبـة واملناقشـة. مث اصـطحب رئـيس       

  القلم القضاة الزائرين يف جولة يف أرجاء قصر السالم.  
وباإلضافة إىل ذلك، رحب رئيس احملكمة وأعضاؤها، وكـذلك رئـيس وموظفـو قلـم      - ٢٣٧

ري من األسـاتذة اجلـامعيني والبـاحثني واحملـامني والصـحفيني. وقـدمت خـالل        احملكمة، بعدد كب
هــذه الزيــارات عــروض عــن دور احملكمــة وســري عملــها. كمــا ألقــى الــرئيس وأعضــاء احملكمــة  
ورئيس القلم العديد من الكلمات أثناء زيارهتم ملختلف البلدان بـدعوة مـن مؤسسـات قانونيـة     

  وأكادميية وغريها.  
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، رحبـت احملكمـة بعـدة مئـات مـن الـزوار       ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٩وم األحـد  ويف ي - ٢٣٨
وهـذه هـي املـرة السادسـة الـيت تشـارك فيهـا احملكمـة يف هـذه          “. يوم الهـاي الـدويل  ”يف إطار 

املناسبة اليت تنظم باالشتراك مع بلدية الهـاي وترمـي إىل تعريـف اجلمهـور باملنظمـات الدوليـة       
ة واملنطقة اجملاورة. وقد بثت إدارة شـؤون اإلعـالم شـريطا (بـاللغتني     اليت يوجد مقرها يف املدين

اإلنكليزية والفرنسية) عن احملكمة أنتجـه قلـم احملكمـة، وقـدمت عروضـا وأجابـت علـى أسـئلة         
  الزوار (باللغات اإلنكليزية والفرنسية واهلولندية). كما وزعت عدة منشورات إعالمية.  
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  الفصل السابع
  ة وتعريف اجلمهور باحملكمةمنشورات احملكم    

  
  املنشورات  - ألف  

توزع منشـورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامهـا،             - ٢٣٩
ــذه          ــة هب ــة جماني ــوزع قائم ــامل. وت ــانون الكــربى يف الع ــات الق ــة ومكتب ــى املنظمــات الدولي وعل

اد نسـخة منقحـة ومسـتكملة مـن     املنشورات تصدر باللغتني اإلنكليزية والفرنسية. وجيري إعـد 
) ذات الثالثــة عشــر ISBNالقائمــة (تتضــمن مراجــع جديــدة بأرقــام الكتــب املوحــدة الدوليــة ( 

. وســتتاح يف موقــع احملكمــة علــى شــبكة   ٢٠١٤رقمــا) وستنشــر يف النصــف الثــاين مــن عــام   
  (املنشورات).  “ Publications”) حتت عنوان www.icj-cij.orgاإلنترنت (

ف منشورات احملكمة من عـدة جمموعـات. وتصـدر اجملموعتـان التاليتـان سـنويا:       وتتأل - ٢٤٠
 Reports of Judgments, Advisory Opinions andتقـارير األحكـام والفتـاوى واألوامـر (    (أ) 

Orders(  (ب) (تنشر يف كراسات مستقلة ويف جملد واحد)؛) احلوليةYearbook(  .  
 ٢٠١٢قد مت نشر جملدين مـن جمموعـة التقـارير لعـام     ووقت إعداد هذا التقرير، كان  - ٢٤١

ــام      ــارير لع ــة التق ــن جمموع ــد واحــد م ــام    ٢٠١٣وجمل ــارير لع ــة التق ــد جمموع ــا جمل  ٢٠١٤. أم
)Reports 2014  ــام ــدر يف النصـــف األول مـــن عـ ــد  ٢٠١٥) فسيصـ ــرة قيـ . ونشـــرت يف الفتـ

  تـــــرة) وحوليـــــة الفYearbook 2010-2011( ٢٠١١-٢٠١٠االســـــتعراض حوليـــــة الفتـــــرة 
٢٠١٢-٢٠١١ )Yearbook 2011-2012 ٢٠١٣-٢٠١٢)، يف حـــني ســـتتاح حوليـــة الفتـــرة 

)Yearbook 2012-2013 للمــرة األوىل بلغــتني (اإلنكليزيــة والفرنســية)، يف النصــف الثــاين مــن (
  .  ٢٠١٤عام 
وتنشر احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملا تتلقاه من مسـتندات إقامـة الـدعاوى يف     - ٢٤٢

املنازعــات املعروضــة عليهــا (عــرائض إقامــة الــدعاوى، واالتفاقــات اخلاصــة)، وكــذلك  قضــايا 
عرائض اإلذن بالتدخل، وإعالنات التدخل وطلبات إصدار الفتاوى. وخـالل الفتـرة املشـمولة    

أعـاله)؛ وقـد ُنشـرت     ٤هبذا التقرير، عرضت سبع قضايا منازعات على احملكمة (انظر الفقـرة  
  الدعوى السبع، وجتري حاليا ترمجة وطبع العرائض األربع األخرى.  ثالث من عرائض إقامة 

وتنشــر املرافعــات وغريهــا مــن الوثــائق املقدمــة إىل احملكمــة يف قضــية مــن القضــايا          - ٢٤٣
 املـــذكرات واملرافعـــات الشـــفوية والوثـــائق   املســـتندات املقيمـــة للـــدعوى يف جمموعـــة     بعـــد

)Pleadings, Oral Arguments, Documents .( ل اآلن النصـوص  ــــ دات الـيت تشم ــــ وهـذه اجملل
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الكاملــة للمــذكرات اخلطيــة، مبــا يف ذلــك املرفقــات واحملاضــر احلرفيــة للجلســات العلنيــة، تتــيح 
  الفرصة للممارسني لالطالع بشكل واف على احلجج اليت تقدمها األطراف.  

  هبذا التقرير.  وقد نشر اثنا عشر جملدا من هذه اجملموعة يف الفترة املشمولة  - ٢٤٤
 Acts and Documentsالنصـوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة (     وضـمن سلسـلة    - ٢٤٥

concerning the Organization of the Court تنشر احملكمة الصكوك اليت تنظم هيكلها وسري ،(
الـيت تشـمل    ٦أحدث طبعـة هـي الطبعـة رقـم      ٢٠٠٧أعماهلا وممارساهتا. وقد صدرت يف عام 

توجيهات اإلجرائية اليت اعتمدهتا احملكمـة. وتتـوافر طبعـة جديـدة مستنسـخة لالئحـة احملكمـة        ال
ــة يف   ــة والفرنســية، بصــيغتها املعدل . وميكــن أيضــا ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب  ٥باإلنكليزي

‘‘ Basic Documents’’االطالع على هذه الوثائق على املوقع الشبكي للمحكمـة حتـت عنـوان    
). وتتـاح أيضـا ترمجـات غـري رمسيـة لالئحـة احملكمـة باللغـات الرمسيـة األخـرى           (وثائق أساسـية 

  لألمم املتحدة وباللغة األملانية، وميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي للمحكمة.  
  وتصدر احملكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراهتا.   - ٢٤٦
، يف عـام  ‘‘دويل الدائمـة حمكمة العدل الـ ’’ونشر كتاب خاص، فاخر الصور، معنون  - ٢٤٧

ــة والفرنســية         ٢٠١٢ ــي اإلنكليزي ــات، ه ــثالث لغ ــذا املنشــور ب ــة ه ــم احملكم ــد أصــدر قل . وق
الكتـاب املصـور   ’’واإلسبانية، لتخليد الذكرى السـنوية التسـعني إلنشـاء سـلفها. وتضـاف إىل      

تكملة ، والذي يتوقع أن تصدر صـيغته املسـ  ٢٠٠٦، الذي نشر يف عام ‘‘حملكمة العدل الدولية
  .  ٢٠١٦ختليدا للذكرى السبعني إلنشاء احملكمة، املزمع االحتفال هبا يف عام 

وتنشــر احملكمــة أيضــا كتيبــا موجهــا لتســهيل فهــم أحســن لتــاريخ احملكمــة وتنظيمهــا    - ٢٤٨
واختصاصــها وإجراءاهتــا واجتــهادها. وقــد ُنشــرت طبعتــه السادســة، احملدثــة بالكامــل، يف عــام  

ــرمسي ٢٠١٤ ــاللغتني ال ــة األخــرى لألمــم    ب تني للمحكمــة، وســتترجم الحقــا إىل اللغــات الرمسي
  املتحدة وإىل األملانية.  

وباإلضافة إىل ذلك، تصدر احملكمة كتيبا للمعلومات العامة يف شكل أسئلة وأجوبـة.   - ٢٤٩
  ويصدر هذا الكتيب جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة وباللغة اهلولندية.  

ون قلم احملكمة مـع األمانـة العامـة بتزويـدها مبلخصـات قـرارات احملكمـة        وأخريا، يتعا - ٢٥٠
أعـاله)، الـيت حتـرر بـاللغتني اإلنكليزيـة والفرنسـية، وذلـك بغـرض ترمجتـها           ٢٤١(انظر الفقرة 

ونشرها باللغات الرمسية األخرى لألمـم املتحـدة. ويـؤدي نشـر األمانـة العامـة ملـوجز األحكـام         
رة عن حمكمة العدل الدولية بكل لغة من هذه اللغـات وظيفـة حيويـة    والفتاوى واألوامر الصاد
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يف كل أحناء العامل ويوفر للجمهور العـريض فرصـا أكـرب لالطـالع علـى أهـم مضـامني أحكـام         
  احملكمة اليت ال تتاح إال باللغتني اإلنكليزية والفرنسية.  

  
  الفيلم اخلاص باحملكمة    - باء  

اض، واصـل قلـم احملكمـة حتـديث الفـيلم ذي الثمـاين عشـرة        خالل الفترة قيد االستعر - ٢٥١
دقيقــة املتعلــق باحملكمــة، وهــو متــاح بلغــات خمتلفــة. وإضــافة إىل نســخه املتاحــة بعشــر لغــات     
(األملانيــة، واإلنكليزيــة، واإليطاليــة، والروســية، والصــينية، والعربيــة، والفرنســية، والفييتناميــة،   

، وجيـري  ٢٠١٣م أيضا بلغة أخرى (النروجيية) يف هنايـة عـام   والكورية، واهلولندية)، أنتج الفيل
التحضــري إلنتاجــه بلغــات أخــرى. والفــيلم متــاح علــى اإلنترنــت بكــل هــذه اللغــات اإلحــدى   

من املوقع الشبكي للمحكمـة وعلـى موقـع    ‘‘ Multimedia’’عشرة (يف ركن الوسائط املتعددة 
كمـا أن احملكمـة دأبـت علـى تقـدمي نسـخ رقميـة        قناة األمم املتحدة التلفزيونية عرب اإلنترنت)، 

من هذا الفيلم لكبـار زوارهـا. وقـد ُوّزعـت نسـخ منـه، يف شـكل أقـراص فيـديو رقميـة، علـى            
ــوبر    ــر  ٢٠١٣الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف تشــرين األول/أكت ، مبناســبة عــرض التقري

شــؤون اإلعــالم باألمانــة  الســنوي للمحكمــة علــى اجلمعيــة العامــة. وأتــيح الفــيلم أيضــا إلدارة 
العامة ومكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل التابعة هلا، وملعهـد األمـم املتحـدة    

  للتدريب والبحث.  
  

  املوارد واخلدمات اإللكترونية    - جيم  
، تــوفر تغطيــة كاملــة حيــة (بــث تــدفقي  ٢٠٠٩مــا برحــت احملكمــة، منــذ هنايــة عــام   - ٢٥٢

ة (فيـديو عنـد الطلـب) ألغلبيـة اجللسـات العلنيـة علـى موقعهـا الشـبكي. ويف          شبكي) ومسـجل 
، نشرت هذه التغطية املسـجلة أيضـا علـى موقـع األمـم املتحـدة الشـبكي        ٢٠١٢-٢٠١١فترة 

، أصـبحت تسـجيالت احملكمـة متاحـة ملشـاهدهتا      ٢٠١٣للبث على اإلنترنت. ومنذ بداية عام 
ل عادي/باسـتبانة منخفضـة) علـى التلفزيـون     يف شكل بث شبكي حي وعنـد الطلـب (يف شـك   

الشبكي لألمم املتحدة، وهـي القنـاة التلفزيونيـة لألمـم املتحـدة علـى اإلنترنـت. وباإلضـافة إىل         
، مبساعدة مـن تليفزيـون وفيـديو األمـم املتحـدة      ٢٠١٣ذلك، قامت احملكمة، يف أيلول/سبتمرب 

)، بتنفيـذ طريقـة لتـوفري    Streamworksبإدارة شؤون اإلعالم والشركة اخلاصـة سـترميووركس (  
تغطية حية على شبكة اإلنترنت يف شـكل موجـه للمهنـيني (اسـتبانة عاليـة بدرجـة شـديدة مـن         

بيكسل))، وذلـك لفائـدة خمتلـف احملطـات التلفزيونيـة ووكـاالت األنبـاء يف         ١٠٨٠الوضوح (
  مم املتحدة.  العامل الراغبة يف تغطية اجللسات العلنية للجهاز القضائي الرئيسي لأل
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وباإلضافة إىل ذلك، يتـيح املوقـع الشـبكي للمحكمـة بسـهولة احلصـول علـى الوثـائق          - ٢٥٣
ــة والشــفوية جلميــع القضــايا، يف املاضــي واحلاضــر، وعــدد مــن       الرئيســية مــن املرافعــات اخلطي
الوثـــائق املرجعيـــة (مبـــا فيهـــا ميثـــاق األمـــم املتحـــدة والنظـــام األساســـي للمحكمـــة والئحتـــها 

  هاهتا اإلجرائية).  وتوجي
ويتضمن املوقع الشبكي أيضا تراجم القضاة ورئيس القلم، وكـل النشـرات الصـحفية     - ٢٥٤

للمحكمة منذ إنشائها ومعلومات عامة (عـن تـاريخ احملكمـة وإجراءاهتـا، وتنظـيم قلـم احملكمـة        
وسري أعماله)، واجلدول الزمين للجلسـات، وركـن خـاص بفـرص العمـل، وقـوائم املنشـورات        
وشىت مناذج الطلبات اإللكترونية (للراغبني يف حضـور اجللسـات أو العـروض املتعلقـة بأنشـطة      
احملكمة، أو احلصول علـى نشـراهتا الصـحفية، أو املشـاركة يف تـدريب داخلـي أو طـرح أسـئلة         

  حمددة على قلم احملكمة).  
لـى مجيـع   (غرفة الصـحافة) احلصـول عـرب اإلنترنـت ع    ‘‘ Press Room’’وتتيح صفحة  - ٢٥٥

املعلومــات الالزمــة للصــحفيني الــراغبني يف تغطيــة أنشــطة احملكمــة، مبــا يشــمل (منــذ هنايــة عــام 
، Flash ،MPEG2) وبصـرية ( MP3) إمكانية ترتيل مقتطفات مسعية (يف شـكل ملفـات   ٢٠٠٩

MPEG4          مــن اجللســات العلنيــة (مبــا يف ذلــك جلســات تــالوة قــرارات احملكمــة) والصــور (
). وبفضل التعـاون القـائم مـع إدارة شـؤون اإلعـالم، أتيحـت أيضـا صـور         JPEGالفوتوغرافية (

  .  ٢٠١١احملكمة على موقع األمم املتحدة للصور منذ عام 
ولــئن كــان املوقــع الشــبكي الرئيســي للمحكمــة متاحــا بلغتيهــا الــرمسيتني، اإلنكليزيــة   - ٢٥٦

، ١٩٤٦قضـايا منـذ عـام    والفرنسية، فإن العديـد مـن الوثـائق (النصـوص األساسـية، ومـوجز ال      
والفيلم اخلاص باحملكمة) ميكن االطالع عليه باللغات اإلسبانية والعربية والصـينية والروسـية يف   

  صفحات خمصصة ومتاحة عن طريق صفحة االستقبال يف املوقع الشبكي الرئيسي.  
  

  املتحف    - دال  
العـدل الدوليـة يف   ، دشن األمـني العـام لألمـم املتحـدة متحـف حمكمـة       ١٩٩٩يف عام  - ٢٥٧

اجلناح اجلنويب من قصر السالم. وجيري يف الوقت الراهن اسـتعراض مشـروع يرمـي إىل إعـادة     
  تنظيم املتحف وحتديثه، وتسهيل وصول اجلمهور إىل التحف التارخيية املعروضة فيه.  
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  الفصل الثامن
  مالية احملكمة    

  
  طريقة تغطية النفقات    - ألف  

تتحمـل األمـم املتحـدة مصـروفات     ’’ن النظام األساسي للمحكمـة  م ٣٣وفقا للمادة  - ٢٥٨
وملــا كانــت ميزانيــة احملكمــة مدرجــة يف  ‘‘. احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة  

ميزانية األمم املتحـدة، فـإن الـدول األعضـاء تشـترك يف مصـروفات كـل منـهما بـنفس النسـبة،           
  جلمعية العامة.  وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده ا

ووفقــا للممارســة املتبعــة، تقيــد املبــالغ املتأتيــة مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات   - ٢٥٩
املوظفني ومبيعات املنشورات والفائدة املصرفية، وما إىل ذلـك مـن االئتمانـات، كـإيراد لألمـم      

  املتحدة.  
  

  إعداد امليزانية    - باء  
تعليمــات املنقحــة لقلــم احملكمــة، يقــوم رئــيس القلــم   مــن ال ٢٨إىل  ٢٤وفقــا للمــواد  - ٢٦٠

بإعــداد مشــروع أويل للميزانيــة. ويعــرض هــذا املشــروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والشــؤون    
  اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة بكامل هيئتها العتماده.  

لعامـة إلدراجـه يف مشـروع ميزانيـة     وبعد اعتماد مشـروع امليزانيـة، ُيقـدم إىل األمانـة ا     - ٢٦١
ــة بدراســته، وبعــد ذلــك      ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني األمــم املتحــدة. مث تقــوم اللجن
ُيعرض على اللجنة اخلامسة للجمعيـة العامـة. وأخـريا تعتمـده اجلمعيـة العامـة يف جلسـة عامـة،         

  وذلك يف إطار املقررات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة.  
  

  تنفيذ امليزانية    - جيم  
يضــطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبســؤولية تنفيــذ امليزانيــة، مبســاعدة شــعبة املاليــة. ويــتعني  - ٢٦٢

على رئيس القلم كفالـة االسـتخدام السـليم لألمـوال الـيت صـوِّت علـى اعتمادهـا وعـدم تكبـد           
احملكمـة، رهنـا    نفقات ليس هلا اعتمـادات يف امليزانيـة. ولـه وحـده احلـق يف حتمـل ديـون باسـم        

بأي تفويض ممكن للسلطة. ووفقا لقرار صادر عن احملكمـة، يرسـل رئـيس القلـم بانتظـام بيانـا       
  باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة.  

ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسابات احملكمـة   - ٢٦٣
  اية كل شهر، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانة العامة لألمم املتحدة.سنويا. ويف هن
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    ٢٠١٥- ٢٠١٤ميزانية احملكمة لفترة السنتني   - دال  
، كان مـن دواعـي سـرور احملكمـة أنـه      ٢٠١٥-٢٠١٤خبصوص ميزانية فترة السنتني  - ٢٦٤

اقترحتـه مـن    متت االستجابة بدرجة كبرية ملا قدمته مـن طلبـات إحـداث وظـائف جديـدة ومـا      
  نفقات أخرى (انظر أيضا الفصل األول أعاله).  

  
   ٢٠١٥- ٢٠١٤ميزانية احملكمة لفترة السنتني     

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  

     الربنامج

     أعضاء احملكمة
٢٠٠ ٦٨٦ ٧ األجور ٠٣٩٣٩٠٢
٦٠٠ ٣٢٤ ١ بدالت لشىت النفقات  ٠٣١١٠٢٥
٥٠٠ ٣٤٤ ٤ املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣
١٠٠ ٢٦٣ ١ بدل الوظيفة: القضاة اخلاصون ٠٣٩٣٩٠٩
٢٠٠ ٥١ السفر يف مهام رمسية ٢٠٤٢٣٠٢

٦٠٠ ٦٦٩ ١٤  اجملموع الفرعي  
   قلم احملكمة
٢٠٠ ٨٧٤ ١٨ الوظائف الدائمة ٠١١٠٠٠٠
٨٠٠ ٢٣٩ الوظائف املؤقتة لفترة السنتني ٠١٧٠٠٠٠
٥٠٠ ٥٦٦ ٧ التكاليف العامة للموظفني ٠٢٠٠٠٠٠
٧٠٠ ٥٤٧  التكاليف الطبية والتكاليف املرتبطة هبا، بعد انتهاء اخلدمة ١٥٤٠٠٠٠
٢٠٠ ٧ بدل التمثيل ٠٢١١٠١٤
٣٠٠ ٧١٩ ١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٢١٠٠٠٠
٨٠٠ ٢٩٥ املساعدة املؤقتة العامة ١٣١٠٠٠٠
٢٠٠ ٢١١ اخلرباء االستشاريون ١٤١٠٠٠٠
١٠٠ ١٠٧ العمل اإلضايف ١٥١٠٠٠٠
٧٠٠ ٤٧ السفر يف مهام رمسية ٢٠٤٢٣٠٢
٣٠٠ ٢١ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١

٨٠٠ ٦٣٧ ٢٩  اجملموع الفرعي  
   دعم الربامج
٩٠٠ ٤٥٦ الترمجة اخلارجية ٣٠٣٠٠٠٠
٩٠٠ ٦١٦ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠
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٤٠٠ ٠٤٧ ١ خدمات جتهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠
٨٠٠ ٤٨٥ ٣ استئجار/صيانة أماكن العمل ٤٠١٠٠٠٠
٣٠٠ ٣٧٩ استئجار األثاث واملعدات ٤٠٣٠٠٠٠
٤٠٠ ٢١٤ االتصاالت ٤٠٤٠٠٠٠
٣٠٠ ١٣٨ صيانة األثاث واملعدات ٤٠٦٠٠٠٠
٩٠٠ ٤٤ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠
٣٠٠ ٥٢٢ اللوازم واملواد ٥٠٠٠٠٠٠
٨٠٠ ٢٤٩ كتب املكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠
٨٠٠ ٣١٨ األثاث واملعدات ٦٠٠٠٠٠٠
٦٠٠ ١٦٥ معدات التشغيل اآليل للمكاتباقتناء ٦٠٢٥٠٤١
٥٠٠ ٢٨٦ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤٢
٥٠٠ ١١٠ املركبات ٦٠٤٠٠٠٠

٤٠٠ ٠٣٧ ٨  اجملموع الفرعي  
٨٠٠ ٣٤٤ ٥٢   اجملموع  

    
ــد        - ٢٦٥ ــرة قيـ ــالل الفتـ ــة خـ ــال احملكمـ ــن أعمـ ــات أوىف عـ ــى معلومـ ــول علـ ــن احلصـ وميكـ

ا الشبكي. كما ميكـن االطـالع عليهـا يف حوليـة حمكمـة العـدل الدوليـة        االستعراض من موقعه
  ، اليت ستصدر يف الوقت املناسب.  ٢٠١٤-٢٠١٣للفترة 

  
  تومكابيتر  (توقيع)

  رئيس حمكمة العدل الدولية
  

  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١الهاي، يف 
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نائب رئيس قلم احملكمة

  املرفق
    ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١يف  حمكمة العدل الدولية: اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم احملكمة    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  من النظام األساسي)٣٢و٢١دتانرئيس قلم احملكمة (املا
    ٣- مساعد خاص لرئيس القلم، ف

  مساعد شخصي لرئيس القلم، رر
  ، رأمساعد لشؤون املوظفني

رئيس قلم احملكمة

  ٢-نائب رئيس قلم احملكمة، مد
 مساعد إداري، رأ

 الشؤون القانونية
  
 

رئيس إدارة، 
أمني قانوين 
  ١-رئيسي، مد

أمني أول،  ٢
  ٥-ف
  ٤- أمني، ف ٢
موظف  ٣

  ٣- قانوين، ف
مساعد إداري، 

  أ  ر
 مساعد خاص
  ٣-للرئيس، ف

كاتب قضائي،  ١٥
 ٢-ف

 لشؤون اللغويةا
  
 

رئيس إدارة، 
  أمني أول،

  ٥-ف
مترجم  ٧

حتريري/مراجع، 
  ٤-ف
مترجم  ٩

 ٣-حتريري، ف
  مساعد إداري، 

 أ ر
 

شؤون اإلعالم
 
 

رئيس إدارة، 
 ٥-أمني أول، ف

موظف شؤون 
  ٣- اإلعالم، ف

موظف إعالم 
  ٢-معاون، ف

  مساعد إداري، 
 أ ر
 

-شعبة الوثائق
  مكتبة احملكمة

 
شعبة، رئيس ال

  ٤-ف
أمني مكتبة 
  ٢-معاون، ف

كاتب لشؤون  ٣
 أ  املكتبات، ر
 أ مفهرس، ر

 

  املالية
  
 

رئيس الشعبة، 
  ٤-ف

مساعد لشؤون 
 احملاسبة، رأ

مساعد لشؤون 
  املالية وامليزانية، 

 أ ر
 

 املنشورات
  
 

رئيس الشعبة، 
  ٤-ف

معد 
نسخ/مصحح، 

  ٣-ف
معاون معد نسخ/ 

  ٢- مصحح، ف
مساعد لشؤون 

 أ نشورات، رامل
 

تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت

 
رئيس الشعبة، 

  ٤-ف
مربمج/مدير قواعد 

  ٢- بيانات، ف
 مدير نظم، رر
مشرف على 
 أ الشبكة، ر

  تقين اتصاالت، 
 أ ر

اختصاصي دعم 
التطبيقات 

 أ احلاسوبية، ر
 

احملفوظات والفهرسة 
  والتوزيع
 

رئيس الشعبة، 
  ٣-ف

مساعد لشؤون 
يف احملفوظات 
 الشعبة، رر
 أ مفهرس، ر

مساعد لشؤون  ١
 احملفوظات، رأ 

مساعد توزيع،  ٢
 أ  ر
 

جتهيز النصوص
  واالستنساخ

 
رئيس الشعبة، 

  ٣-ف
مشرف 

نظم/مساعد رئيس 
 أ  الشعبة، ر

مصحح مساعد، 
 أ ر
مساعد جتهيز  ٥

 أ  نصوص، ر
املساعدة املؤقتة: 

مساعد جتهيز  ٢
 أ  نصوص، ر

مساعد  ٢
عة، خلدمات الطبا

 أ  ر

 شعبة األمن
  
 

رئيس الشعبة، 
  ٣-ف

مساعد أمن 
 أ املعلومات، ر

أ  حراس أمن، ر ٣
 

شعبة اإلدارة 
 وشؤون املوظفني

 
رئيس الشعبة، 

  ٤-ف
موظف معاون 

مسؤول عن 
شؤون املوظفني، 

  ٢-ف
مساعد إداري 

 أقدم، رر
مساعد إداري، 

 رأ
 منسق، رأ

  كاتب إداري، 
 أ ر

 ساع، ر أ
  سائق/ساع،  ٢
 أ  ر
موظف  ٢

 أ  استقبال، ر

  الوحدة الطبية  
  
  

  طبيب أقدم،
(م م،  ٥-ف

دوام جزئي 
  بنسبة
  يف املائة) ٢٥

 الشعب التقنيةاإلدارات

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

 أ كاتب لنائب رئيس احملكمة، ر
 أ كتبة قضاة، ر ١٢

 تة.رر = رتبة رئيسية؛ رأ = رتب أخرى؛ م م = مساعدة مؤق  املختصرات:


