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[٢١ آب/أغسطس ٢٠٠١] 
احملتويات 
الصفحةالفقرات الفصل
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم احملكمة ٢٧٥-٤٦ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيل احملكمة ٢٧٥-٤١ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االمتيازات واحلصانات ٤٢٦-٤٦باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص احملكمة ٤٧٧-٥١ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات ٤٧٧-٤٩ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء ٥٠٧-٥١باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري عمل احملكمة ٥٢٨-٨١رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلان احملكمة ٥٢٨-٥٣ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم احملكمة ٥٦٨-٧٦باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقر ٧٧١٣-٧٩جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متحف احملكمة ٨٠١٣-٨١دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة ٨٢١٥-٣٧٠خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضايا املعروضة على احملكمة ٩٢١٦-١١٨ألف -

. . . . تعيني احلدود البحرية واملسائل اإلقليمية بني قطر والبحرين - ٩٢١٦-١١١٨
مسـائل تفسـري وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ الناشــئة ٢ و ٣-
عن حادث لوكريب اجلوي (اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة ضـد اململكـة
املتحــدة) و (اجلماهرييــة العربيـــة الليبيـــة ضـــد الواليـــات املتحـــدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٩٢١-١٤٤األمريكية)
منصـات النفـط (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ضـد الواليـات املتحـــدة - ٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٥٢٥-١٦١األمريكية)
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تطبيق اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (البوسـنة - ٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٢٢٨-١٩٥واهلرسك ضد يوغوسالفيا)
. . . . . . . مشروع غابسيكوفو-ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) - ١٩٦٣٨-٦٢١٤
احلـدود الربيـة والبحريـة بـني الكامـريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـــد - ٧
. . . . . . . . . . . . . . . ٢١٥٤٢-٢٤٦نيجرييا): غينيا االستوائية طرف متدخل
. . السيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا) - ٢٤٧٤٧-٨٢٥٩
ــــا ضـــد مجهوريـــة الكونغـــو أمحــدو صــاديو ديــالو (مجهوريــة غيني - ٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦٠٤٩-٢٦٤الدميقراطية)
. . . . . . . . . . ٢٦٥٥٠-١٠٢٨١-الغراند (أملانيا ضد الواليات املتحدة األمريكية)

مشروعيـــة استعمــــال القـوة (يوغوسالفيـــــا ضــــــد أملانيــــــــا) ١١-١٨
و (يوغوسالفيا ضد إيطاليـــــــا) و (يوغوسالفيـــــا ضــــــد الربتغـال)
و (يوغوسالفيــــا ضـــــد بلجيكا) و (يوغوسالفيـــــا ضــــــد فرنسـا)
ــــد اململكــة و (يوغوسالفيـــــا ضــــــد كنـدا) و (يوغوسالفيـــــا ضــــ
. . . . . . . . . . . . . . ٢٨٢٥٥-٢٩٩املتحدة) و (يوغوسالفيــــا ضـــــد هولندا)
األنشــطة املســلحة يف أراضــي الكونغــو (مجهوريــــة الكونغـــو ١٩-٢١
الدميقراطيـة ضـد بورونـدي) و (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضــد
. . . . . . . . ٣٠٠٥٨-٣١٩أوغندا و (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا)
٢٢-تطبيق اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (كرواتيـا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٠٦٣-٣٢٧ضد يوغوسالفيا)
٢٣-احلــدود البحريــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــــر الكـــارييب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢٨٦٤-٣٣٣(نيكاراغوا ضد هندوراس)
٢٤-أمر االعتقال املؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (مجهوريـة الكونغـو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٤٦٥-٣٤٨الدميقراطية ضد بلجيكا)
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٢٥-طلـب إعـــادة النظــر يف احلكــم املــؤرخ ١١ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ يف
الدعوى املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة
عليــها (البوســــنة واهلرســـك ضـــد يوغوســـالفيا) الدفـــوع األوليـــة
. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤٩٦٧-٣٥٥(يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك)
. . . . . . . . . . . . . . . ٣٥٦٦٨-٢٦٣٦٣-ممتلكات معينة (ليختناشتاين ضد أملانيا)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعديل الئحة احملكمة ٣٦٤٧٠-٣٧٠باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات ٣٧١٧٢-٣٨٠سادسا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات الرمسية لرؤساء الدول ٣٧١٧٢-٣٧٨ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارات أخرى ٣٧٩٧٢-٣٨٠باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماضرات ومنشورات عن أعمال احملكمة ٣٨١٧٢-٣٨٥سابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منشورات احملكمة ووثائقها ٣٨٦٧٣-٣٩٣ثامنا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشؤون املالية للمحكمة ٣٩٤٧٣-٤٠٢تاسعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة تغطية النفقات ٣٩٤٧٤-٣٩٧ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعداد امليزانية ٣٩٨٧٦-٣٩٩باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متويل االعتمادات واحلسابات ٤٠٠٧٧-٤٠١جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . ميزانية احملكمة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ ٤٠٢٧٧دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة ٤٠٣٧٨-٤٠٧عاشرا -
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 أوال - موجز 
تتشكل حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القضائيـة  - ١
الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة، من ١٥ قاضيا ينتخبـهم جملـس 
األمــن واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لواليــة مدــا تســــع 
سنوات. ويتم جتديد ثلث أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات. 
ـــد يــوم ٣ تشــرين الثــاين/نوفمــرب  وقـد متـت آخـر عمليـة جتدي
١٩٩٩. وسـتجرى عمليـة التجديــد املقبلــة يف خريــف العــام 

٢٠٠٢ وينفذ العمل ا يف ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣. 
ويف العـام املـــاضي، أصبــح القاضيــان غيلــربت غيــوم  - ٢
وشي جيويونغ رئيسا للمحكمة ونائبـا للرئيـس علـى التـوايل، 
لفـترة مدـا ثـالث ســـنوات. وكذلــك انتخبــت احملكمــة، يف 
ـــرباير ٢٠٠٠، الســيد فيليــب كوفــرور ملنصــب  ١٠ شـباط/ف
رئيس قلم احملكمة لفترة مدا سبع سنوات. وبعد ذلـك، ويف 
١٩ شـباط/فـرباير ٢٠٠١، أعـــادت احملكمــة انتخــاب الســيد 
جان - جاك أرنالديز ملنصب نائب رئيس قلم احملكمة، أيضـا 

لفترة مدا سبع سنوات. 
وأخـريا تنبغـي اإلشـارة إىل أن عـدد القضـاة اخلـــاصني  - ٣
الذيـن اختـارم الـدول األعضـاء آخـذ يف االزديـاد متاشـيا مــع 
الزيــادة يف عــدد القضايــا. ويبلــغ عــدد القضــاة اخلـــاصني يف 

الوقت الراهن ١٩ قاضيا. 
وكما تعلم اجلمعية العامة فإن حمكمـة العـدل الدوليـة  - ٤
هي احملكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العاملي واالختصاص 

القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ويتعـــني علـــى احملكمـــة، يف املقـــام األول، أن تبـــــت  - ٥
فيما تعرضه عليـها الـدول مبحـض إرادـا مـن نزاعـات ضمـن 
ممارسة سيادا. ويف هذا الصـدد تنبغـي اإلشـارة إىل أن ١٨٩ 
دولــــة انضمــــت إىل النظــــام األساســــي للمحكمـــــة حـــــىت 
٣١ متــوز/يوليــه ٢٠٠١، وإىل أن ٦٣ منــها أودعــــت لـــدى 
األمني العام إعالنا باعترافها باالختصاص القضائي للمحكمـة 

كاختصاص إلزامي وفقـا للفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام 
األساسـي للمحكمـة. وعـــالوة علــى ذلــك ينــص حنــو ٢٦٠ 
معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف على اختصـاص احملكمـة يف 
حـــل الرتاعـــات الـــيت تنشـــأ عـــن تطبيـــق هـــذه املعـــــاهدات 
أو تفسريها. وأخريا جيوز للدول أن تعرض نزاعـا حمـددا علـى 
احملكمة من خالل اتفاق خاص على غرار ما قام بـه عـدد مـن 

الدول يف اآلونة األخرية. 
كما جيوز للجمعية العامة وجملس األمـن أن يستشـريا  - ٦
احملكمة بشأن أي مسألة قضائية، وجيوز ذلك أيضا ألي هيئـة 
من هيئات األمـم املتحـدة أو وكاالـا املتخصصـة مـىت أذنـت 

هلا اجلمعية العامة بذلك. 
وخالل السنة املاضية اسـتمر عـدد القضايـا املعروضـة  - ٧
علـى احملكمـة يف الــتزايد. فبينمــا مل تتضمــن قائمــة الدعــاوى 
املعروضـة علـى احملكمـة خـالل أي وقـت يف فـــترة الســبعينات 
ـــني  سـوى قضيـة واحـدة أو اثنتـني، تـراوح عددهـا يف الفـترة ب
ـــني ٩ قضايــا و ١٣ قضيــة. وبلــغ  عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ ب

هذا العدد ٢٢ قضية يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١. 
وتعرض هذه القضايـا مـن جـانب الـدول مـن خمتلـف  - ٨
أرجاء العامل، فمنها ثـالث قضايـا بـني دول أفريقيـة، وواحـدة 
بــني دول آســيوية، و ١٢ بــني دول أوروبيــة، وواحــدة بـــني 

دولتني من أمريكا الالتينية، ومخس بني القارات. 
وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفا كبريا. وهكـذا  - ٩
فـإن قائمـة الدعـاوى املعروضـــة علــى احملكمــة تتضمــن عــادة 
قضايـا تتعلـق باملنازعـات علـى األراضـي بـني دولتـني جـــارتني 
تسعيان إىل ترسيم حدودمها الربية والبحرية، أو إىل استصدار 
قرار بشأن أي منهما ميلك السيادة على منـاطق معينـة. وهـذا 
هو الوضع أساسا فيما يتعلق بثالث قضايا تتصل على التـوايل 
بالكامــريون ونيجرييــــا، وإندونيســـيا وماليزيـــا، ونيكـــاراغوا 
وهندوراس. ومن األنواع التقليدية األخرى للمنازعـات تلـك 
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اليت ترفع فيها دولة معينة شكاوى بشأن معاملة يلقاهــا واحـد 
أو أكـثر مـن رعاياهـــا يف دولــة أخــرى (وينطبــق ذلــك علــى 
القضايــا بــني غينيــا ومجهوريــة الكونغــــو الدميقراطيـــة وبـــني 

ليختنشتاين وأملانيا). 
ـــارت أيضــا انتبــاه  وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أث - ١٠
اجلمعية العامة أو جملس األمن. وهكذا عرضـت علـى احملكمـة 
منازعـات بـني ليبيـا وكـــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ـــة يف مســاء  واململكـة املتحـدة إثـر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكي
قريـة لوكـريب يف اسـكتلندا، بينمـا رفعـت إيـران دعـوى تتعلــق 
بالتدمري املزعوم ملنصات نفط من جانب الواليات املتحـدة يف 
عـــــامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وســـــعت البوســـــنة واهلرســــــك 
وكرواتيـا، يف قضيتـني منفصلتـني، إىل اســـتصدار قــرار بإدانــة 
يوغوسـالفيا عـــن انتــهاك اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملنــع جرميــة 
اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــــها، لعـــام ١٩٤٨. وأقـــامت 
يوغوسالفيا نفسها دعـوى ضـد مثـاين دول أعضـاء يف منظمـة 
حلف مشال األطلسي (ناتو) تطعن يف شرعية اإلجــراءات الـيت 
اختذـا هـــذه الــدول يف كوســوفو. وأخــريا تدعــي مجهوريــة 
الكونغـو الدميقراطيـة أـا كـــانت ضحيــة هلجــوم مســلح مــن 

طرف أوغندا. 
ـــذه الزيــادة يف عــدد القضايــا  ومـن املعـترف بـه أن ه - ١١
املعروضة على احملكمـة وتنوعـها يلـزم توصيفـها حبيـث تراعـي 
عنصــر الربــط فيمــا بينــها. وهكــذا تتصــــل جمموعتـــان مـــن 
الدعاوى حبادث لوكريب يف حني تتعلق مثان أخرى من حيـث 
موضوعها باإلجراءات اليت اختذـا الـدول األعضـاء يف حلـف 
مشـال األطلسـي (نـاتو) يف كوسـوفو. بيـد أن كـــال مــن هــذه 
الدعاوى يظل ينطوي على مرافعـات منفصلـة ينبغـي ترمجتـها 
وجتــهيزها. كمــا أن املشــاكل القانونيــة الــيت تطرحــها هــــذه 

الدعاوى ال تتشابه بأي حال من األحوال. 

وعـالوة علـى ذلـك اختـذت قضايـا عـدة طابعـا أكـــثر  - ١٢
تعقيــدا نتيجــة لتقــدمي املدعــى عليــــهم دفوعـــا أوليـــة بشـــأن 
االختصـاص أو املقبوليـة، ونتيجـة للطلبـات املضـــادة وطلبــات 
اإلذن بـالتدخل – نـاهيك عـن طلبـات املدعـني، بـــل واملدعــى 
عليـهم يف بعـض األحيـان، باختـاذ تدابـري حتفظيـة والـيت ينبغـــي 

معاجلتها على وجه السرعة. 
وال ريـب يف أنـه لـــوال النشــاط الــدؤوب للمحكمــة  - ١٣

خالل السنة املاضية لكانت احلالة أكثر سوءا. 
وقــد قــامت احملكمــة، أوال، يف حكــم أصدرتــه يــوم  - ١٤
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١، بالفصل يف حيثيات الرتاع اإلقليمـي 
والبحـري بـني قطـــر والبحريــن. وقــررت أن لدولــة البحريــن 
سـيادة علـى جـزر حـوار يف حـني أن لدولـة قطـر سـيادة علـــى 
زبارة، واعترفت يف الوقت نفسه بسيادة البحرين على جزيرة 
ـــك  قطعـة جـرادة وبسـيادة قطـر علـى جزيـرة جنـان (مبـا يف ذل
حد جنان). أما فيما يتعلق باملرتفع األرضي الناجم عن اجلـزر 
يف فشت الديبال، فـرأت احملكمـة أن هـذه املنطقـة تقـع ضمـن 
ســيادة قطــر. ويف ضــوء هــذه النتــائج املختلفــة الــيت جــــرى 
التوصـل إليـها، رمسـت احملكمـة خـط احلـدود البحـري الوحيـد 
ـــف املنــاطق البحريــة للبحريــن وقطــر،  الـذي يفصـل بـني خمتل
ــر  وأشـارت يف الوقـت نفسـه، إىل أن السـفن التابعـة لدولـة قط
تتمتع، يف املياه اإلقليمية للبحرين اليت تفصل جـزر حـوار عـن 
باقي اجلزر الصغرية البحرينية، حبق املرور اآلمن وفقـا للقـانون 
الدويل املتعارف عليه. ووضع هذا احلكم، الذي كان موضـع 
ترحيب كبري يف املنطقة، حدا للـرتاع اإلقليمـي الطويـل األمـد 
ـــهدد لســنوات عــدة العالقــات بــني الدولتــني.  الـذي كـان يت
ـــيز بكــثرة املرافعــات،  وطـوى أيضـا صفحـة اخلـالف الـذي مت
سواء كانت خطيـة (أكـثر مـن ٠٠٠ ٦ صفحـة مـن الوثـائق) 
أو شفهية (مخسة أسابيع من اجللسات) فضـال عـن مـداوالت 

كانت على قدر ما ووجه من مشاكل. 
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مث أصدرت احملكمة قرارا أيضـا بتـاريخ ٢٧ حزيـران/  - ١٥
ــــة أملانيـــا  يونيــه ٢٠٠١ بشــأن حيثيــات الــرتاع بــني مجهوري
االحتادية والواليات املتحدة األمريكية يف أعقـاب إعـدام اثنـني 
من الرعايا األملان يف الواليات املتحدة مهـا األخـوان الغرانـد. 
ـــذ الواليــات املتحــدة التفاقيــة فيينــا  ويتعلـق هـذا الـرتاع بتنفي

للعالقات القنصلية لعام ١٩٦٣. 
ورأت احملكمة يف هذه القضية أن الواليـات املتحـدة،  - ١٦
بعــــدم إبالغــــها األخويــــن الغرانــــــد حبقوقـــــهما مبوجـــــب 
ــــن املـــادة ٣٦ مـــن االتفاقيـــة، يف أعقـــاب  الفقــرة ١ (ب) م
اعتقاهلمــا، حرمــت أملانيــا مــــن إمكانيـــة القيـــام، يف الوقـــت 
املناســب، بتقــدمي املســاعدة الــيت تنــص عليــها االتفاقيـــة، إىل 
الشـخصني املعنيـني. فالواليـات املتحـدة، بتصرفـها علـــى هــذا 
النحو، مل تأخذ يف االعتبار التزاماا سواء جتـاه أملانيـا أو جتـاه 

األخوين الغراند مبوجب الفقرة ١ من املادة ٣٦. 
ـــات املتحــدة، بعــدم  ورأت احملكمـة كذلـك أن الوالي - ١٧
مساحـــها بالقيـــام، يف ضـــوء احلقـــوق املنصـــــوص عليــــها يف 
االتفاقيـة، باســـتعراض وإعــادة النظــر يف اإلدانتــني واألحكــام 
الصادرة حبق األخوين الغراند بعد التثبـت مـن ارتكـاب هـذه 

االنتهاكات، أخلّت بالتزاماا مبوجب االتفاقية. 
وحتسـبا للمسـتقبل، أخـــذت احملكمــة علمــا بــااللتزام  - ١٨
الذي تعهدت به الواليات املتحدة لكفالة تنفيذ ما أعتمد مـن 
إجراءات حمددة دف جتنب أي إخــالل آخـر باملـادة ١ (ب) 
مـن املـادة ٣٦، ورأت أنـه جيـب اعتبـار أن هـــذا التعــهد يلــيب 
طلب أملانيا احلصول علـى تـأكيد عـام بعـدم التكـرار. بيـد أن 
احملكمــة أضــافت أنــه إذا صــدرت يف وقــت الحــــق أحكـــام 
تنطوي على عقوبـات مشـددة حبـق رعايـا أملـان دومنـا احـترام 
حلقوقـهم، تعـني علـى الواليـات املتحـدة أن تســـمح، بوســائل 
تقوم هي باختيارها، باستعراض وإعادة النظر يف ما صدر مـن 
إدانة وحكم مع مراعاة احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية. 

وأخريا، فإن هذه القضية حدت باحملكمةَ إىل أن تبت  - ١٩
للمـرة األوىل يف اآلثـار القانونيـة لألحكـام الصـادرة عنـها مـــن 
ـــد التدابــري املؤقتــة مبوجــب املــادة ٤١ مــن النظــام  أجـل حتدي
األساســي للمحكمــة. واعتــربت احملكمــة أن هلــذه األحكــــام 
طابعـا ملزمـا وأن هـــذا األمــر ينطبــق علــى حكمــها الصــادر 
بتـاريخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ الـذي قـررت مبوجبـه أن تقـــوم 
الواليات املتحدة �باختـاذ مجيـع التدابـري املتاحـة هلـا� إلرجـاء 
إعدام والتر الغراند ريثما تصدر احملكمة قرارهـا النـهائي ـذا 
الشـأن. وخلصـت احملكمـة إىل أن الواليـات املتحـدة مل تتخـــذ 
مجيـع التدابـري املشـار إليـها وأـا، تبعـا لذلـك، قـد أخلــت مبــا 

عليها من التزام مبوجب قرار احملكمة. 
وخالل العام املاضي كان ال يزال يتعني على احملكمـة  - ٢٠
أن تصدر حكما بشـأن طلـب يدعـو احملكمـة إىل اختـاذ تدابـري 
مؤقتـة قدمتـه مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة ضــد بلجيكــا يف 
القضيـة املتعلقـة مبذكـرة االعتقـال املؤرخـة ١١ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٠. ففـــي تلـــك القضيـــة، طعنـــت مجهوريـــة الكونغـــــو 
الدميقراطيـة بشـرعية قيـام قـاضي حتقيـق بلجيكـي بـإصدار أمــر 
اعتقال حبق السيد يروديا (الذي كان وزير خارجيـة الكونغـو 
لــدى تقــدمي الطلــب)، مبوجــــب القـــانون الـــدويل. وســـعت 
الكونغو، عن طريق اختاذ تدبري وقائي، إىل �اإلبطال الفـوري 
ألمـــر االعتقـــال حمـــــل الــــرتاع�. ورأت احملكمــــة بوجاهــــة 
اختصاصها يف النظر يف الطلب. كما رأت أن طلب الكونغـو 
مل يصبــح مســألة جدليــة ألن الســيد يروديــا مل يعـــد يشـــغل 
منصب وزير اخلارجية وألنه يعمل بصفته وزيـرا للتربيـة. بيـد 
أـا اعتـربت أنـه يف ظـــل هــذه الظــروف مل يتــم التثبــت مــن 
إمكانية املس حبقوق الكونغو على حنو ال يعـوض يف املسـتقبل 
العـاجل. وبنـاء علـى ذلـك، رفضـت كـال مـن طلـب بلجيكـــا 
شطب هذه القضيـة مـن قائمـة الدعـاوى وطلـب الكونغـو أن 
تقـرر احملكمـة تدابـري مؤقتـة. لكنـــها قــررت يف الوقــت نفســه 
وجـوب البـت يف طلـب الكونغـو بأسـرع مـــا ميكــن. وهنــاك 
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حاليـا جلسـات حمـددة املواعيـد مـن املقـرر عقدهـا يف تشـــرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠١. 

وخالل الفترة نفسها، صدر ٣٢ قـرارا عـن احملكمـة،  - ٢١
أو رئيــس احملكمــــة أو نـــائب الرئيـــس فيمـــا يتعلـــق بتنظيـــم 

اجللسات يف القضايا احلالية. 
واســتطاعت احملكمــة حــىت اآلن أن تنظـــر أو تباشـــر  - ٢٢
النظر يف القضايا اجلاهزة لالستماع إليها. بيد أنـه مـن احملتمـل 
أن تنتهي مرحلة املرافعات املكتوبة قريبا وأن تصبـح املشـاكل 

املشار إليها يف التقرير األخري للمحكمة أكثر وضوحا. 
وسبق للمحكمــة، إدراكـا منـها هلـذه الصعوبـات، أن  - ٢٣
اختذت يف عام ١٩٩٧ تدابري خمتلفة لترشيد عمل قلم احملكمـة 
وزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات لغرض حتسني أسـاليب 
عملـها واحلصـول علـى قـــدر أكــرب مــن التعــاون مــن جــانب 
األطراف أصحاب العالقة بإجراءاا. وقد ورد سرد مبختلـف 
هذه التدابري يف التقرير املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بقـرار 
اجلمعية ١٦١/٥٢ املؤرخ ١٥ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ 
(انظــر التذييــل ١ لتقريــر احملكمــة عــــن الفـــترة مـــن ١ آب/ 
أغسطس ١٩٩٧ إىل ٣١ متــوز/يوليـه ١٩٩٨). واسـتمر بـذل 
هذه اجلهود، وال سيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات، حيـث 
متكنت احملكمة بفضلها من أداء مهامها خالل السـنة املاضيـة. 
وقامت احملكمة أيضـا خبطـوات مـن شـأا تقصـري اإلجـراءات 
وتبســيطها وال ســيما فيمــا يتعلــق باالعتراضــــات التمهيديـــة 
واملطالبــات املضــــادة (انظـــر الفقـــرات ٣٦٤–٣٧٠). وهـــي 
تواصل تنقيح نظامها الداخلي ومن املقرر أن تعتمد مزيدا من 
التدابري يف هذا اـال قبـل ايـة العـام. كمـا ترحـب بالتعـاون 
ـــدد  الـذي أبدتـه األطـراف يف هـذا اـال سـواء فيمـا يتعلـق بع
املذكرات الكتابية وحجمها أو بطول فـترة انعقـاد اجللسـات، 
بعدمـا قـامت األطـراف بتوفـــري املذكــرات يف بعــض القضايــا 

بلغيت عمل احملكمة. 

بيــد أن احملكمــة شــددت يف تقريرهــا األخــــري علـــى  - ٢٤
ـــن جــهود، لــن تتمكــن مســتقبال  أـا، رغـم كـل مـا تبذلـه م
ــــها  مـــن اســـتيعاب الزيـــادة يف عملـــها دون أن تزيـــد ميزانيت
زيادة كبرية. وملا كانت إدارة الشؤون اللغوية ستشعر بشكل 
شـبه فـوري بـاألثر املـترتب علـى زيـادة حجـم عمـل احملكمــة، 
فقـد سـبق للمحكمـــة أن قدمــت يف أيــار/مــايو ٢٠٠٠ طلبــا 
مليزانية تكميلية لفــترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ تتعلـق بشـكل 
رئيســـي ـــذه اإلدارة. ويف كـــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠٠ 
ـــة العامــة علــى ميزانيــة تكميليــة لعــام ٢٠٠١  وافقـت اجلمعي
أنشأت مبوجبها ١٢ وظيفة مؤقتة للترمجة التحريرية (٣ برتبـة 
ــــة إىل وظيفتـــني مـــن فئـــة  ف–٤ و ٩ برتبــة ف–٣) باإلضاف
ـــادا إضافيــا  اخلدمـات العامـة برتبـة ع–٤، كمـا رصـدت اعتم
قـدره ٤٠٠ ١١٧ دوالر خمصصـا للمسـاعدة املؤقتـة القصـــرية 

األجل وال سيما لتغطية تكاليف موظفي السكرتارية. 
أمــا بالنســبة لفــترة الســــنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، فقـــد  - ٢٥
أجرت احملكمة مراجعة أعم مـل احتياجاـا، وذلـك بـالنظر 
ـــها ال يــزال مرتفعــا. لــذا فقــد  إىل أن عـدد القضايـا احملالـة إلي
اضطـرت إىل طلـــب رصــد اعتمــادات كبــرية. وتتصــل هــذه 
االعتمـادات بدوائـــر قلــم احملكمــة فيمــا خــال إدارة الشــؤون 
اللغويـة، وبتقـدمي املسـاعدة إىل القضـاة أنفسـهم. وحـىت حلظــة 
إعداد هذا التقرير كـانت هـذه الطلبـات ال تـزال ختضـع لنظـر 
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وتأمل احملكمـة أن 

حتظى هذه الطلبات برد إجيايب. 
وخالصة القول، فإن حمكمة العدل الدولية اضطلعـت  - ٢٦
يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ مبهامها القضائية حبـرص وتصميـم. 
ـــدرة  وهــي ترحــب بالثقــة املــتزايدة الــيت تبديــها الــدول يف ق
احملكمة على حل منازعاا. بيد أا لن تتمكـن مـن أن تكـون 
ــــى املـــوارد  مبســتوى هــذه الثقــة املمنوحــة دون احلصــول عل

اإلضافية اليت تأمل يف أن ترصد هلا. 
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 ثانيا -تنظيم احملكمة 
ألف – تشكيل احملكمة 

ـــس:  التشــكيل احلــايل للمحكمــة هــو كالتــايل: الرئي - ٢٧
غيلربت غيوم؛ نائب الرئيس: شي جيويونغ؛ القضاة: شيغريو 
أودا، وحممــد جبــاوي، وراميونــد راجنيفــــا، وغـــيزا هـــريتزيغ، 
وكارل – أوغست فاليشاور، وعبد القادر كرومـا، وفالدلـن 
س. فريشتني، وروزالني هيغنـز، وغونزالو بـارا - أرانغوريـن، 
وبيـتر هــ. كوميـانس، وفرانشيسـكو ريزيـك، وعـون شــوكت 

اخلصاونة، وتوماس بويرغنتال. 
ورئيــس قلــم احملكمــة هــو الســيد فيليــب كوفـــرور.  - ٢٨
أما نائب رئيس قلم احملكمة فهو السيد جان - جاك أرنـالديز 
الـذي انتخبتـه احملكمـة يـوم ١٩ شـباط/فـــرباير ٢٠٠١ لواليــة 

مدا سبع سنوات. 
ــــي، تشـــكل  ووفقــا للمــادة ٢٩ مــن النظــام األساس - ٢٩
احملكمة سنويا دائرة لإلجراءات املستعجلة مكونة علـى النحـو 

التايل: 
األعضاء: 

غ. غيوم     رئيسا 
نائبا للرئيس  شي جيويونغ
 غ. هريتزيغ وعبد القادر كروما، غ. بارا - أرانغورين     قضاة 

العضوان املناوبان: 
القاضيان ر. هيغنــز وعون ش. اخلصاونة 

أما دائرة املسائل البيئية باحملكمة، اليت أنشئت يف عـام  - ٣٠
١٩٩٣ عمال بالفقرة ١ من املـادة ٢٦ مـن النظـام األساسـي، 
ــــها بعضويتـــها احلاليـــة يف شـــباط/فـــرباير  والــيت تنتــهي واليت

٢٠٠٣، فهي مشكَّلة على النحو التايل: 
 

غ. غيــوم     رئيسا 
شي جيويونغ       نائبا للرئيس 

حممد جباوي، ر. راجنيفا، غ. هريتزيغ، 
ف. ريزيك، ع. ش. اخلصاونة     قضاة 
ويف قضييت مسائل تفسري وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال  - ٣١
لعــــام ١٩٧١، الناشــــئة عــــن حــــادث لوكــــريب اجلـــــوي 
(اجلماهريية العربية الليبية ضـد اململكـة املتحـدة)، ومسـائل 
تفسري وتطبيق اتفاقية مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة عـن 
حــادث لوكــريب اجلــوي (اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ضـــد 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة)، اختـــارت ليبيــا الســيد أمحــد 
صــادق الكشــري قاضيــا خاصــا. ويف القضيــــة األوىل، الـــيت 
تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت اململكـة املتحـدة السـري 
روبرت جينينغـز ليكون قاضيا خاصا. وكـان السـيد جينينغــز 
يشـارك بصفتـه قاضيـا خاصـــا يف مرحلــة اإلجــراءات املتعلقــة 

باالختصاص واملقبولية. 
ويف قضية منصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية  - ٣٢
ضد الواليات املتحدة) اختـارت إيـران السـيد فرانسـوا ريغـو 

قاضيا خاصا. 
ويف قضية تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة  - ٣٣
واملعاقبــة عليــها (البوســنة واهلرســك ضــــد يوغوســـالفيا)، 
اختـارت البوسـنة واهلرسـك الســـيد إيليــهو لوتربــاخت بينمــا 
اختارت يوغوسالفيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيني خاصني. 
ويف قضيـــة مشـــروع غابشــــيكوفو – ناغيمــــاروس  - ٣٤
(هنغاريا/سلوفاكيا) اختـارت سـلوفاكيا السـيد كرجيشـتوف 

ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا. 
ويف قضيـة احلـدود الربيـة والبحريـة بـني الكامـــريون  - ٣٥
ونيجرييــا (الكامــريون ضــد نيجرييــا) اختــارت الكامـــريون 
ــوال  السـيد كيبـا مبـايي واختـارت نيجرييـا السـيد بـوال أ. أجيب

قاضيني خاصني. 
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ويف قضيــة الســيادة علــى بــــوالو ليغيتـــان وبـــوالو  - ٣٦
سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا) اختارت إندونيسيا الســيد حممـد 
شـهاب الديـن بينمـا اختـــارت ماليزيــا الســيد كريســتوفر ج. 

ويرامانتري قاضيني خاصني. 
ويف قضايـا مشـروعية اسـتعمال القـوة (يوغوســالفيا  - ٣٧
ضد بلجيكا)؛ (يوغوسالفيا ضد كنـدا)؛ (يوغوسـالفيا ضـد 
فرنســا)؛ (يوغوســالفيا ضــــد أملانيـــا)؛ (يوغوســـالفيا ضـــد 
إيطاليــا)؛ (يوغوســالفيا ضــد هولنــدا)؛ (يوغوســالفيا ضـــد 
الربتغـال) و (يوغوسـالفيا ضـد اململكـة املتحـدة)، اختـــارت 
يوغوسالفيا السيد ميلينكو كرتشا ليكــون قاضيـا خاصـا؛ ويف 
قضايــا (يوغوســالفيا ضــد بلجيكــا) و (يوغوســــالفيا ضـــد 
كندا) و (يوغوسالفيا ضد إيطاليا)، اختارت بلجيكـا السـيد 
باتريك دوينسالغر، واختارت كندا السيد مارك اللوند بينما 
اختارت إيطاليا السيد جيورجيو غاجا قضاة خـاصني. وكـان 
ـــك أثنــاء البــت يف طلــب  هـؤالء القضـاة يعملـون بصفتـهم تل

يوغوسالفيا اختاذ تدابري حتفظية. 
ويف قضايـا األنشـطة املسـلحة ضـــد إقليــم الكونغــو  - ٣٨
(مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد بورونـدي) و(مجهوريــة 
ــــو  الكونغــو الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا) و(مجهوريــة الكونغ
الدميقراطيـــة ضـــد روانـــدا) اختـــارت مجهوريـــة الكونغـــــو 
ـــدي الســيد  الدميقراطيـة السـيد جـو فرهوفـن واختـارت بورون
جــان ج. أ. ســلمون واختــارت أوغنــدا الســيد جيمـــس ل. 
كاتيكا واختارت رواندا السيد جون دوغار قضاة خاصني. 

ويف قضية تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة  - ٣٩
واملعاقبة عليها (كرواتيا ضد يوغوسالفيا) اختـارت كرواتيـا 
الســيد بودســالف فوكــاس واختــــارت يوغوســـالفيا الســـيد 

ميلينكو كرتشا قاضيني خاصني. 
ويف قضية أمر التوقيـف املؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل  - ٤٠
ــــا)  ٢٠٠٠ (مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ضـــد بلجيك

اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة السـيد سـاميان بــوال-
ــايرت  بـوال واختـارت بلجيكـا السـيدة كريسـتني فـان دن فينغ

قاضيني خاصني. 
ويف قضيـة املمتلكـات املعينـــة (ليختنشــتاين ضــد  - ٤١
أملانيـا) اختـارت ليختنشـتاين الســـيد يــان براونلــي قاضيــا 

خاصا. 
 

باء – االمتيازات واحلصانات 
تنص املادة ١٩ من النظام األساسـي للمحكمـة علـى  - ٤٢
أن �أعضــاء احملكمــــة يتمتعـــون، لـــدى مزاولـــة أعمـــاهلم يف 

احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية�. 
ــــس احملكمـــة ووزيـــر  وإثــر تبــادل للرســائل بــني رئي - ٤٣
ــــران/يونيـــه  الشــؤون اخلارجيــة يف هولنــدا، بتــاريخ ٢٦ حزي
١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامة يتمتعـون بـذات االمتيـازات 
واحلصانــات والتســهيالت والصالحيــات املمنوحــة لرؤســــاء 
البعثـات الدبلوماســـية املعتمديــن لــدى جاللــة ملكــة هولنــدا 
(I.C.J. Acts and Documents No. 5, pp. 200-207). وعـالوة 

علـى ذلـك ووفقـا للشـروط املنصـوص عليـها يف رسـالة لوزيــر 
ــــات  خارجيــة هولنــدا مؤرخــة ٢٦ شــباط/فــرباير ١٩٧١، ب
لرئيس احملكمة األسبقية من الناحية الربوتوكولية علـى رؤسـاء 
البعثـات، مبـن فيـهم عميـد السـلك الدبلوماسـي، يليـه مباشــرة 
نائب رئيس احملكمـة مث متنـح األسـبقية الربوتوكوليـة بالتنـاوب 
بـــني رؤســـاء البعثـــات وأعضـــاء احملكمـــة (املرجـــع نفســـــه، 

الصفحات ٢١٠-٢١٣). 
ومبوجـب القـرار ٩٠ (د - ١)، املـــؤرخ ١١ كــانون  - ٤٤
األول/ ديسـمرب ١٩٤٦ (املرجـــع نفســه، الصفحــات ٢٠٦-
٢١١) أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة االتفـاق املـربم مـع 
ـــا يلــي  حكومـة هولنـدا يف حزيـران/يونيـه ١٩٤٦ وأوصـت مب
�... إذا كان قاض يقطن يف بلد آخـر غـري بلـده كـي يكـون 
بصــورة دائمــة رهــن إشــارة احملكمـــة، فينبغـــي أن متنـــح لـــه 
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االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية خالل فترة إقامته هنـاك� 
و �ينبغي أن مينح القضاة كل التسهيالت ملغادرة البلـد الـذي 
قـد يوجـدون فيـه، مـن أجـــل دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه 
احملكمـة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن يتمتعـوا يف مجيـــع 
البلـدان الـيت قـد ميـرون ـا أثنـــاء أســفارهم املقترنــة مبمارســة 
مهامـهم، جبميــع االمتيــازات واحلصانــات والتســهيالت الــيت 

متنحها تلك البلدان للمبعوثني الدبلوماسيني�. 
ويتضمن القرار نفسـه توصيـة تدعـو الـدول األعضـاء  - ٤٥
يف األمـم املتحـدة إىل االعـتراف جبـــواز مــرور األمــم املتحــدة 
الذي تصدره احملكمة للقضاة وقبوله. وقـد صـدرت جـوازات 
املرور هذه منذ عام ١٩٥٠. وهي تشبه يف شـكلها جـوازات 

املرور اليت تصدرها األمانة العامة لألمم املتحدة. 
وعالوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من املادة ٣٢ مـن  - ٤٦
النظـام األساسـي للمحكمـــة علــى �أن الرواتــب واملكافــآت 
والتعويضات اليت يتلقاها القضاة معفية من مجيع الضرائب�. 

 
 ثالثا -اختصاص احملكمة 

اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  ألف -
يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠١ كانت الـدول األعضـاء يف  - ٤٧
األمم املتحدة البالغ عددها ١٨٩ دولـة، إضافـة إىل سويسـرا، 

أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة. 
ـــة حلــد اآلن إعالنــات  وأصـدرت ثـالث وسـتون دول - ٤٨
(العديد منها مشفوع بتحفظات) تقـر فيـها بالواليـة اإللزاميـة 
للمحكمة على النحو املتوخـى يف الفقرتـني ٢ و ٥ مـن املـادة 
٣٦ من النظام األساسي. وهذه الــدول هـي اسـبانيا واسـتراليا 
وإســـتونيا وأوروغـــــواي وأوغنــــدا وبــــاراغواي وباكســــتان 
ــــوانا  وبربــادوس والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا وبوتس
وبولنـدا وتوغـو واجلمهوريـة الدومينيكيـة ومجهوريـة الكونغــو 
الدميقراطيـــة وجورجيـــــا والدامنــــرك والســــنغال وســــوازيلند 

ــا  والسـودان وسـورينام والسـويد وسويسـرا والصومـال وغامبي
وغينيا وغينيا – بيسـاو والفلبـني وفنلنـدا وقـربص والكامـريون 
ـــــــا   وكمبوديـــــا وكنـــــدا وكوســـــتاريكا وكولومبيـــــا وكيني
ولكسمربغ وليربيا وليختنشتاين وليســوتو ومالطـة ومدغشـقر 
ومصـــر واملكســـيك ومـــالوي واململكـــة املتحـــدة لربيطانيــــا 
العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية وموريشــيوس ونــاورو والــنرويج 
والنمســا ونيجرييــا ونيكــــاراغوا ونيوزيلنـــدا وهـــاييت واهلنـــد 
وهندوراس وهنغاريا وهولندا واليابان ويوغوسالفيا واليونان. 
ومت إيـداع إعـالن ليسـوتو لـدى األمـني العـــام لألمــم املتحــدة 
خالل األشهر االثين عشـر قيـد االسـتعراض. وسـترد نصـوص 
اإلعالنـات الـيت أودعتـها هـــذه الــدول، يف الفــرع الثــاين مــن 
الفصــل الرابــع مــن الطبعــة القادمــة حلوليــة حمكمــــة العـــدل 

الدولية. 
ويتضمن الفرع الثالث من الفصـل الرابـع مـن الطبعـة  - ٤٩
التاليــة حلوليــة حمكمــــة العـــدل الدوليـــة قوائـــم املعـــاهدات 
واالتفاقيات اليت حتدد اختصاص احملكمـة. ويف الوقـت الراهـن 
يســري مفعــول حنــو ١٠٠ مــــن هـــذه االتفاقيـــات املتعـــددة 
ـــة. وباإلضافــة  األطـراف وحـوايل ١٦٠ مـن االتفاقيـات الثنائي
إىل ذلـك يشـمل اختصـاص احملكمـة املعـاهدات أو االتفاقيــات 
الســارية الــيت تقضــي بإحالــة الرتاعــات إىل احملكمــة الدائمـــة 
للعدل الدويل، (املادة ٣٧ من النظام األساسـي حملكمـة العـدل 

الدولية). 
 

اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  باء -
ـــس  باإلضافـة إىل األمـم املتحـدة (اجلمعيـة العامـة وجمل - ٥٠
األمــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي وجملــــس الوصايـــة 
واللجنة املؤقتة التابعة للجمعية العامة) يؤذن حاليا للمنظمـات 
التالية بطلب فتـاوى مـن احملكمـة يف املسـائل القانونيـة الناشـئة 

ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 



801-51657

A/56/4

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

منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
منظمة الصحة العاملية؛ 

البنك الدويل؛ 
املؤسسة املالية الدولية؛ 

املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 
صندوق النقد الدويل؛ 

االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 

املنظمة البحرية الدولية؛ 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وســترد قائمــة بــالصكوك الدوليــة الــيت تنــص علــــى  - ٥١
ـــرع األول مــن  اختصـاص احملكمـة يف إصـدار الفتـاوى، يف الف
الفصل الرابع من الطبعة املقبلة حلولية حمكمة العدل الدولية. 

 

رابعا - سري عمل احملكمة 
جلان احملكمة  ألف -

تتشــكل اللجــان الــيت تنشــــئها احملكمـــة لتيســـري أداء  - ٥٢
مهامها اإلدارية على النحو اآليت: 

جلنة اإلدارة وامليزانية: وتضم رئيـس احملكمـة  (أ)
ـــا  (رئيســا) ونــائب رئيــس احملكمــة والقضــاة جبــاوي وراجنيف

وفاليشاور وفرييشتني وكوميانس. 
جلنة العالقات: وتضم القضاة بارا أرانغورين  (ب)

(رئيسا) وهريتزيغ وريزيك واخلصاونة. 

جلنة املكتبة: وتضم القضـاة كرومـا (رئيسـا)  (ج)
وهيغرت كوميانس وريزيك. 

جلنـة احلوسـبة الـــيت يرأســها القــاضي هيغنـــز  (د)
وباب عضويتها مفتوح جلميع املهتمني من أعضاء احملكمة. 

اللجنة املعنية مبتحف احملكمة: وتضم القضـاة  (هـ)
كوميانـس (رئيسا) وأودا وراجنيفا وفرييشتني. 

وتتكـون جلنـة اللوائـح، الـيت شـكلتها احملكمـة يف عــام  - ٥٣
١٩٧٩ كهيئـة دائمـة، مـن القضـاة فاليشـــاور (رئيســا) وأودا 

وجباوي وهريتزيغ وكروما وهيغنـز وريزيك وبويرغنتال. 
 

قلم احملكمة  باء –
حمكمـة العـدل الدوليـة هـي اهليئـــة الرئيســية الوحيــدة  - ٥٤
باألمم املتحدة اليت متلك إدارة خاصة ا (انظر املادة ٩٨ مـن 
امليثاق). وقلم احملكمة هو اجلهاز الرئيسـي الدائـم للمحكمـة. 
وحيدد النظام األساسي للمحكمــة والئحتـها دور هـذا اجلـهاز 
ــــث أن  (وال ســـيما املـــواد ٢٢ إىل ٢٩ مـــن الالئحـــة). وحي
احملكمة هيئة قضائيـة ومؤسسـة دوليـة يف  الوقـت نفسـه، فـإن 
دور قلـم احملكمـــة يتمثــل يف توفــري الدعــم القضــائي والعمــل 
كأمانة دولية. وهكذا فإن عمل قلم احملكمة هو عمل قضـائي 
ودبلوماسي من جهة ومن جهـة أخـرى ميـاثل عمـل اإلدارات 
القضائية واإلدارية واملالية وإدارات خدمة املؤمتـرات واإلعـالم 
يف أي منظمة دولية. وحتـدد احملكمـة تنظيـم قلـم احملكمـة بنـاء 
علــى مقترحــــات مـــن رئيـــس قلـــم احملكمـــة بينمـــا تتحـــدد 
مهامـــه بتعليمـــات يصدرهـــا رئيـــس قلـــم احملكمـــة وتقرهــــا 
احملكمــة (الالئحــة، الفقرتــان ٢ و ٣ مــن املــادة ٢٨). وقــــد 
وضعــــت التعليمــــات املتعلقــــة بقلــــم احملكمــــة يف تشــــــرين 
األول/أكتوبر ١٩٤٦. ويرد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة يف 

الصفحة ١٤. 
وتعــني احملكمــــة موظفـــي قلـــم احملكمـــة بنـــاء علـــى  - ٥٥
اقتراحات من رئيس قلم احملكمة أو يعينهم رئيس قلم احملكمــة 
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ــة  مبوافقـة رئيـس احملكمـة حينمـا يتعلـق األمـر بـاملوظفني مـن فئ
اخلدمات العامة. ويعني رئيس قلـم احملكمـة املوظفـني العـاملني 
ـــاس عقــود قصــرية األجــل. وحتــدد ظــروف العمــل  علـى أس
يف النظـام األساسـي للموظفـني الـذي اعتمدتـه احملكمـة (انظــر 
ـــو  املـادة ٢٨ مـن الئحـة احملكمـة). وبصفـة عامـة يتمتـع موظف
ـــازات واحلصانــات الــيت يتمتــع ــا  قلـم احملكمـة بـذات االمتي
أعضـاء البعثـات الدبلوماسـية مـن نفـس املســـتوى يف الهــاي. 
كمــا يتمتعــــون حبقـــوق، مـــن حيـــث مركزهـــم وأجورهـــم 
ومعاشام تعادل تلك اليت يتمتع ا موظفو األمانة العامة من 

الفئات أو الرتب املعادلة. 
ــــة، علـــى مـــدى  وشــهد حجــم العمــل بقلــم احملكم - ٥٦
السـنوات اإلثنـيت عشـرة األخـــرية، زيــادة كبــرية بــالرغم مــن 
إدخال التكنولوجيات اجلديدة، وذلك بسبب الزيـادة الكبـرية 
يف عدد القضايا املعروضة على احملكمة. ونتيجة لذلك ارتـأت 
احملكمة أن من الضروري إنشاء جلنـة فرعيـة، شـكلت يف عـام 
ـــــم احملكمــــة وتقــــدمي  ١٩٩٧، للنظـــر يف أســـاليب عمـــل قل
اقتراحـات لترشـيدها وحتسـينها. واسـتعرضت اللجنـة الفرعيـــة 
املعنية بالترشيد مجيع الوحدات املكونة لقلــم احملكمـة وقدمـت 
تقريـرا، يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٧، يتضمـن مالحظاـا 
وتوصياــا بشــــأن إدارة قلـــم احملكمـــة ككـــل، فضـــال عـــن 
مالحظــات وتوصيــات تتعلــق بكــل شــعبة مــن شــعب قلـــم 
احملكمـة. وتتصـل تلـك التوصيـات بأسـاليب العمـــل واملســائل 
ـــم احملكمــة. وأوصــت اللجنــة  اإلداريـة واهليكـل التنظيمـي لقل
الفرعية، بصفة خاصة، بتنفيذ بعض تدابري الالمركزية وإعـادة 
التنظيــم داخــــل قلـــم احملكمـــة. ويف كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٧، قبلت احملكمة تقريبـا مجيـع توصيـات اللجنـة الفرعيـة 
املعنية بالترشيد وقامت يف وقت الحق بتنفيذهـا وإحالتـها إىل 
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية. ورحبت اجلمعية 
العامــــــة يف قرارهــــــا ٢٤٩/٥٤ املعتمــــــد يف ٢٣ كـــــــانون 

ـــيت اختذــا احملكمــة لكنــها  األول/ديسـمرب ١٩٩٩ بالتدابـري ال
الحظت 

�بقلق أن املوارد املقترحة يف حمكمة العدل 
ــــل املتوقـــع  الدوليــة غــري متناســبة مــع عــبء العم
وتطلـب إىل األمـني العـــام أن يقــترح مــوارد كافيــة 
هلــذه الغايــة يف ســياق امليزانيــة الربناجميــة املقترحـــة 
لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيـادة 
يف حجـم العمـل ـا واحلجـــم الكبــري املــتراكم مــن 

وثائق احملكمة�. 
ويف السياق نفسه، ونظرا ألن األثر الذي ترتب علــى  – ٥٧
الزيـادة قـي عـــبء العمــل يف احملكمــة كــان أكــثر إحلاحــا يف 
ــار/مـايو ٢٠٠٠ طلبـا  قضايا اللغات، فقد قدمت احملكمة يف أي
مـن أجـل تزويدهـا مبيزانيـة تكميليـــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٠-
٢٠٠١. ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، وافقـت اجلمعيـة 
العامـة علـى ميزانيـة تكميليـة لسـنة ٢٠٠١بإنشـاء ١٢ وظيفــة 
مؤقتــــــــــة ملـترمجني حتريريـني (٣ وظـــائف مــن الرتبــة ف-٤ 
و ٩ وظـائف مـن الرتبـة ف-٣)ووظيفتـــني مؤقتتــني مــن فئــة 
اخلدمات العامة يف الرتبة ع-٤، لتقدمي الدعم اإلداري ودعـم 
األمانـة إلدارة الشـؤون اللغويـة. وباإلضافـة إىل ذلـك مت توفــري 
مبلـغ ٤٠٠ ١١٧ دوالر لتوظيـف طـابعني إضـافيني ومصحــح 
جتارب مطبعية لتقـدمي املسـاعدة يف أوقـات الـذروة (لالطـالع 
علــى امليزانيــة املنقحــة، انظــر الفقــــرة ٤٠٢ أدنـــاه). ونظـــرا 
الستمرار ارتفاع عـدد القضايـا املعروضـة علـى احملكمـة، فقـد 
طلبت إجراء زيادة هامة يف ميزانيتها لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. ويتعلق هــذا الطلـب بـاإلدارات التابعـة لقلـم احملكمـة 
خالفـا إلدارة الشـؤون اللغويـة. وهـــي تلتمــس إضافــة لذلــك 
تزويـد القضـاة خبدمـات كتبـة قـــانونيني، كمــا هــي احلــال يف 

معظم احملاكم الدولية األخرى. 
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ويف أعقاب التفتيش الـذي قـامت بـه وحـدة التفتيـش  – ٥٨
املشـــتركة  بشـــأن التنظيـــم واإلدارة يف قلـــم احملكمـــة  عــــام 
ـــة العامــة يف التقريــر الــذي جنــم عــن  ١٩٩٩، نظـرت اجلمعي
ـــة  التفتيـش يف ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ (راجـع قـرار اجلمعي

العامة ٢٥٧/٥٥). 
 

رئيس قلم احملكمة ونائبه 
رئيـس قلـم احملكمـــة هــو قنــاة التواصــل العاديــة بــني  - ٥٩
احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه اخلصــوص إعــداد مجيــع 
ــــة  املراســالت واإلشــعارات وعمليــات إحالــة الوثــائق الالزم
مبوجب النظام األساسـي للمحكمـة أو الئحتـها؛ ويعـد قائمـة 
عامة جبميع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حسـب الـترتيب الـذي 
تــرد فيــه الوثــائق الــيت رفعــت ــا الدعــاوى أو الــيت طلبـــت 
مبوجبها فتاوى إىل قلم احملكمة؛ وحيضر شخصيا أو ميثله نائبــه 
يف جلسات احملكمة ودوائرها كما يعتـرب مسـؤوال عـن إعـداد 
حماضر تلك اجللسات؛ ويتخذ الترتيبات الالزمة لتوفري مـا قـد 
حتتاجه احملكمة من ترمجة حتريرية أو شـفوية إىل لغـات عملـها 
الرمسية (الفرنسية واالنكليزية) أو التأكد مـن سـالمة الترمجـة؛ 
ويوقع مجيع أحكام احملكمة والفتاوى واألوامر الصـادرة عنـها 
فضـال عـــن حمــاضر جلســاا؛ وهــو مســؤول عــن إدارة قلــم 
احملكمة وعن أعمـال مجيـع اإلدارات والشـعب التابعـة لـه؛ مبـا 
يف ذلــك احلســابات واإلدارة املاليــة وفقــا لإلجــراءات املاليـــة 
املعمـول ـا يف األمـم املتحـــدة؛ ويســاعد يف إقامــة العالقــات 
اخلارجيـة للمحكمـة مـع املنظمـات الدوليـة ومـع الـدول علـــى 
ـــالم واملنشــورات (املنشــورات الرمسيــة  السـواء يف ميـدان اإلع
للمحكمة والبيانات الصحفية ومـا إىل ذلـك)؛ وأخـريا يكـون 
قيما على أختام وشعارات احملكمة وحمفوظاا وأية حمفوظـات 
أخــرى تكــون يف عــهدة احملكمــة (مبــــا يف ذلـــك حمفوظـــات 

حماكمة نورمربغ). 

ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه  - ٦٠
يف غيابـه؛ وقـد عـــهدت إليــه منــذ عــام ٢٠٠٠  مســؤوليات 
إدارية واسعة النطاق مبا يف ذلك اإلشراف املباشر على شــعب 

احملفوظات واحلوسبة واملساعدة العامة. 
 

 الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة 
إدارة الشؤون القانونية 

تتكون هذه اإلدارة من ستة موظفني مـن الفئـة الفنيـة  - ٦١
وموظف واحد من فئـة اخلدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن 
ــها  مجيـع الشـؤون القانونيـة داخـل قلـم احملكمـة. وتتمثـل مهمت
ـــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة.  الرئيسـية يف مسـاعدة احملكم
وتتوىل إعداد حماضر جلسـات احملكمـة وتعمـل بوصفـها أمانـة 
للجـان الصياغـة، الـيت تعـــد مشــاريع قــرارات احملكمــة، كمــا 
تعمل أيضا بوصفها أمانة جلنة اللوائح. وتقـوم بـإجراء حبـوث 
يف جمــال القــانون الــدويل حيــث تراجــع القــــرارات الســـابقة 
الصـادرة عـن احملكمـة وعـــن ســالفتها وهــي احملكمــة الدائمــة 
ـــد مذكــرات للمحكمــة  للعـدل الـدويل وجتـري دراسـات وتع
ولرئيس قلم احملكمة حسب االقتضاء. وتقـوم كذلـك بـإعداد 
مجيــع املراســالت املتصلــة بالقضايــا العالقــة، وبصفــــة أعـــم، 
املراسـالت الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام األساســـي 
للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمـة بـالتوقيع 
عليها. وهي مسؤولة أيضا عن رصـد اتفاقـات املقـر مـع البلـد 
املضيـف. وأخـريا، وحيـث أنـه ال توجـــد بقلــم احملكمــة إدارة 
لشؤون املوظفني، فيجـوز استشـارة هـذه اإلدارة بشـأن مجيـع 
املسائل القانونية املتعلقة بشـروط وأحكـام عمـل موظفـي قلـم 

احملكمة.  
 

إدارة الشؤون اللغوية 
ــة  تتكـون هـذه اإلدارة مـن ١٥ موظفـا مـن الفئـة الفني - ٦٢
وموظـف مـن فئـة اخلدمـات العامـــة، وتتــوىل مســؤولية مجيــع 
أعمــال الترمجــة إىل اللغتــــني الرمسيتـــني للمحكمـــة ومنـــهما. 
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وتشــمل هـــذه الوثـــائق املرافعـــات يف القضايـــا واملراســـالت 
األخــرى الــواردة مــن الــدول األطــراف، واحملــــاضر احلرفيـــة 
وإجـراءات احملكمـة وفتاواهـا وأوامرهـا، إىل جـانب مســوداا 
ووثـــائق عملـــــها ومالحظــــات القضــــاة وحمــــاضر احملكمــــة 
واجتماعــــات اللجــــان والتقــــارير الداخليــــة واملالحظــــــات 
ـــها  والدراســات واملذكــرات والتعليمــات واخلطــب الــيت يلقي
رئيــس احملكمــة والقضــاة أمــام اهليئــات اخلارجيــة والتقــــارير 

والرسائل اليت ترد إىل األمانة، وما إىل ذلك.  
كما توفر خدمات الترمجة الفورية لالجتماعــات الـيت  - ٦٣
يعقدهــا رئيــس احملكمــة وأعضاؤهــا مــــع وكـــالء األطـــراف 

وغريهم من الزوار الرمسيني اآلخرين. 
وبناء على قرار اجلمعية العامة ٢٣٩/٥٥ املؤرخ ٢٣  - ٦٤
كـانون األول /ديسـمرب ٢٠٠٠ الـذي وافـق علـى إنشـــاء ١٣ 
وظيفـة جديـدة ( ٣ وظـائف يف الرتبـــة ف-٤، و ٩ وظــائف 
ـــــة ع-٤) لفــــترة  يف الرتبـــة ف-٣ ووظيفـــة إداريـــة يف الرتب
السـنتني احلاليـة، فقـــد شــهد مــالك اإلدارة منــوا مل يســبق لــه 
مثيــل، وإن كــان موضــــع ترحيـــب. فبفضـــل محلـــة مكثفـــة 
للتوظيــف، انتــهت بـــإجراء مقـــابالت وامتحانـــات حتريريـــة 
ــــيت العمـــل باحملكمـــة، أصبـــح  للمرشــحني لكــل لغــة مــن لغ
باإلمكـان مـلء ١٠ مـن الوظـائف خـالل وقـت قصـري نســبيا، 
وجيـري حاليـا اختـــاذ خطــوات فعالــة للعثــور علــى مرشــحني 
للوظـائف الثـــالث املتبقيــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد مت ختفيــض 
اللجوء إىل املترمجني اخلارجيني إىل حد كبري. بيد أنــه ال تـزال 
ــــة يف  هنــاك حاجــة يف بعــض األحيــان إىل املســاعدة اخلارجي
الترمجـــة التحريرية وال سيما بالنسبة جللسـات احملكمـة. كمـا 
ال تـزال توجـد حاجـة إىل مـترمجني فوريـني خـارجيني بشــكل 

منتظم، وخاصة بالنسبة جللسات احملكمة ومداوالا. 
 

إدارة شؤون اإلعالم 
تـؤدي هـذه اإلدارة، الـيت تتكـون مـن موظفـني اثنـــني  - ٦٥
من الفئة الفنية وموظف من فئـة اخلدمـات العامـة، دورا هامـا 
يف العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة. وتتمثـل مهامـها يف إعـــداد 
مجيـع الوثـائق أو أجـزاء الوثـائق الـيت تتضمـن معلومـات عامـــة 
عن احملكمة (وال سـيما التقريـر السـنوي للمحكمـة املقـدم إىل 
اجلمعيـة العامـة، واألجـزاء املتعلقـة باحملكمـة يف خمتلـــف وثــائق 
األمـم املتحـدة، واحلوليـة، والوثـــائق املوجهــة إىل اجلمــهور)؛ 
واختاذ الترتيبات الالزمة لتعميم املنشورات املطبوعـة والوثـائق 
العامـة الـيت تصـدر عـن احملكمـة؛ وتشـجيع الصحافـة واإلذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا يف إعـداد تقـارير عـن أعمـال احملكمـــة 
(وال سيما عن طريق إعداد البيانات الصحفيـة)؛ وتلبيـة مجيـع 
طلبـات املعلومـات املتعلقـة باحملكمـة؛ وإبقـــاء أعضــاء احملكمــة 
ــة  علـى علـم مبـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى الشـبكة العاملي
(اإلنــترنت) بشــأن القضايــا العالقــة أو الــيت حيتمــــل رفعـــها؛ 
وتنظيم اجللسات العلنية للمحكمة وغـري ذلـك مـن املناسـبات 

الرمسية مبا يف ذلك عدد وفري من الزيارات. 
 

الشعب التقنية 
الشعبة املالية 

تتكون هذه الشعبة من موظَفني اثنني من الفئـة الفنيـة  - ٦٦
وموظَفني اثنني مــن فئـة اخلدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن 
الشؤون املالية وتضطلع مبختلف املـهام املتصلـة بـإدارة شـؤون 
املوظفني. وتتضمن مهامها املالية يف مجلة أمور ما يلي: إعـداد 
امليزانيــة؛ واحملاســبة املاليــة وإعــداد التقــارير املاليــة؛ وأعمـــال 
الشراء ومراقبة املوجودات؛ وتسـديد الفواتـري للباعـة؛ وإعـداد 
كشــوف املرتبــات والعمليــات املتعلقــة بكشــــوف املرتبـــات 
(البــدالت/أجــور العمــل اإلضــايف) والســــفر. وفيمـــا يتعلـــق 
بشــؤون املوظفــني، تتــوىل الشــعبة تطبيــق النظــــام األساســـي 
للموظفــني؛ وإجنــاز العمليــات اإلداريــة للموظفــني (العقـــود/ 
العـالوات/البـدالت)؛ وإدارة نظـم التـأمني الطـيب واملعاشـــات؛ 
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ومسك سجالت املوظفـني (اإلجـازات/البـدالت) فضـال عـن 
معاجلة اجلوانب اإلدارية من عمليات التعيني/اية اخلدمة. 

 

شعبة املنشورات 
تتكـون هـــذه الشــعبة مــن ثالثــة موظفــني مــن الفئــة  - ٦٧
الفنيـــة، وهـــي مســـؤولة عـــن إعـــــداد التصفيــــف الطبــــاعي 
للمنشـورات الرمسيـة للمحكمـة وتصحيـح التجـــارب املطبعيــة 
اخلاصة ا ودراسة تقديـرات تكلفتـها واختيـار دور الطباعـة، 
وهـــذه املنشـــورات هـــي: (أ) تقـــارير األحكــــام والفتــــاوى 
واألوامــــر؛ (ب) احلوليــــات؛ (ج) املذكــــرات واملرافعــــــات 
والوثـائق (�السلسـلة جيـم� سـابقا)؛ (د) الببليوغرافيـا. كمــا 
ــــؤولية عـــن خمتلـــف املنشـــورات األخـــرى وفقـــا  تتــوىل املس
لتعليمات احملكمة أو رئيس قلـم احملكمـة (�الكتـاب األزرق� 
وهـو كتيـب عـن احملكمـة موجـــه إىل اجلمــهور)، �مذكــرات 
معلومــات أساســية عــــن احملكمـــة�، و�الكتـــاب األبيـــض� 
(تشكيل احملكمة وقلم احملكمة). وعالوة على ذلـك، وبـالنظر 
إىل التعاقد مع جهات خارجية لطبع منشورات احملكمـة، فـإن 
الشـعبة مسـؤولة أيضـــا عــن إعــداد العقــود مــع دور الطباعــة 
وإبرامـها وتنفيذهـا. (لالطـالع علـى منشـورات احملكمـة انظــر 

الفصل الثامن أدناه). 
 

شعبة الوثائق – مكتبة احملكمة 
ــــن  تتمثــل املهمــة الرئيســية هلــذه الشــعبة، املكونــة م - ٦٨
موظفني اثنني من الفئة الفنية واثنـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة 
والـيت تعمـل بتعـــاون وثيــق مــع مكتبــة قصــر الســالم التابعــة 
ــــظ وتصنيـــف األعمـــال  ملؤسســة كــارنيجي، يف اقتنــاء وحف
الرائدة يف جمال القانون الدويل، فضال عن املنشورات الدوريــة 
وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتوىل اقتناء املواد غـري 
املدرجــة يف فــهرس مكتبــة كــارنيجي، بنــاء علــــى الطلـــب. 
وتتلقــى كذلـــك منشـــورات األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك 
ــــوىل فهرســـتها وتصنيفـــها  منشــورات أجــهزا الرئيســية وتت

وحتديثــها. وتقــوم بــــإعداد ببليوغرافيـــات ألعضـــاء احملكمـــة 
حسـب الطلـب وتعـــد ببليوغرافيــا ســنوية جبميــع املنشــورات 
املتعلقة باحملكمة. وتعمل الشعبة أيضا على حـل مشـكلة عـدم 

توفر خدمة للمراجع بالنسبة للمترمجني. 
 

شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع 
تتكون هذه الشعبة من موظف واحد من الفئة الفنيـة  - ٦٩
وأربعة موظفني من فئــة اخلدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن  
فهرسـة وتصنيـــف مجيــع املراســالت والوثــائق الصــادرة عــن 
احملكمة أو الواردة إليها، وكذا عن إجياد أي من هـذه الوثـائق 

بناء على الطلب. 
وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعـداد فـهرس  - ٧٠
مستكمل للمراسالت الصادرة والواردة وكذا جلميـع الوثـائق 
املدونـة الرمسيـة وغـري الرمسيـة. وتتـوىل مســـك فــهرس حملــاضر 
جلسات احملكمة، حسـب اسـم الوثيقـة وموضوعـها. والعمـل 

جار إلجناز مهمة التشغيل اآليل للشعبة وحوسبتها. 
وتتـوىل الشـعبة أيضـا إرســـال املنشــورات الرمسيــة إىل  - ٧١
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وإىل خمتلــف املؤسســـات 
واألفــراد. وتتحمــل أيضــا مســؤولية فحــــص مجيـــع الوثـــائق 
الداخليـة الـــيت يتخــذ بعضــها طابعــا ســريا حمضــا، وتوزيعــها 

وحفظها. 
 

شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ 
تتـوىل هـذه الشـعبة، الـيت تتشـكل مـن موظـف واحــد  - ٧٢
من الفئة الفنية ومخسة موظفني من فئة اخلدمات العامة، مجيع 
أعمـال الطباعـة لقلـم احملكمـة واستنسـاخ النصـــوص املطبوعــة 

عند االقتضاء. 
وإضافـــة إىل املراســـالت الفعليـــة، تتحمـــل الشـــــعبة  - ٧٣
ــــة واستنســـاخ الوثـــائق التاليـــة:  مســؤولية خاصــة عــن طباع
ترمجــات املرافعــات املكتوبــــة ومرفقاـــا، واحملـــاضر احلرفيـــة 
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جللسـات االسـتماع وترمجاـا، وترمجـــات مذكــرات القضــاة 
ــــاوى واألوامـــر وآراء القضـــاة.  وتعديالــم واألحكــام والفت
وعالوة على ذلك تتحمل هذه الشـعبة املسـؤولية عـن فحـص 

الوثائق واملراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 
 

كتبة القضاة 
يضطلـع الكتبـة العشـرة املخصصـون للقضـاة بأعمـــال  - ٧٤
متنوعة ومتعددة اجلوانب. وكقاعدة عامة يتوىل الكتبة طباعـة 
ـــذا مجيــع رســائل القضــاة  املذكـرات والتعديـالت واآلراء وك
والقضاة اخلاصني. كما يدققون صحة املراجع الـوارد ذكرهـا 

يف املذكرات واآلراء. ويقدمون املساعدة اإلدارية للقضاة. 
 

شعبة احلوسبة 
شعبة احلوسبة اليت تتكون من موظف واحد من الفئة  - ٧٥
الفنيـة وموظفـني اثنـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة مسـؤولة عــن 
ضمان الكفاءة يف اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـات وتطويرهـا 
ـــإدارة شــبكات املنطقــة  باسـتمرار يف احملكمـة. وهـي مكلفـة ب
احمللية باحملكمة وسري عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنيـة 
األخرى. كما تتوىل مسؤولية تنفيذ املشاريع اجلديـدة املتعلقـة 
بالرباجميـــات واملعـــــدات احلاســــوبية، وتســــاعد مســــتخدمي 
احلاسـوب وتتـويل تدريبـهم علـــى مجيــع جوانــب تكنولوجيــا 
املعلومات. وأخريا، تتوىل شعبة احلوسبة املسؤولية عـن إنشـاء 
وإدارة مواقع حمكمة العدل الدولية على الشبكة االلكترونية. 

 

شعبة املساعدة العامة 
تقـدم شـعبة املسـاعدة العامـة الـيت تتكـــون مــن ســبعة  - ٧٦
موظفني من فئة اخلدمات العامة املساعدة العامة ألعضاء هيئـة 
احملكمـة وموظفـي قلـم احملكمـة فيمــا يتعلــق خبدمــات الســعاة 

والنقل واالستقبال واهلاتف، وتتوىل أيضا مسؤولية األمن. 

املقر  جيم -
ــك  أنشـئ مقـر احملكمـة يف الهـاي (هولنـدا)؛ لكـن ذل - ٧٧
ـــة مــن عقــد جلســاا ومزاولــة مهامــها يف أي  ال مينـع احملكم
مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا (الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٢ 
مــن النظــــام األساســـي للمحكمـــة؛ املـــادة ٥٥ مـــن الئحـــة 

احملكمة). 
وتشغل احملكمة يف قصر السالم بالهاي املكاتب الـيت  - ٧٨
كانت تشغلها يف السابق احملكمة الدائمة للعدل الدويل فضـال 
عن جناح جديد أنشئ على نفقة حكومة هولندا ومت افتتاحـه 
يف عام ١٩٧٨. كما افتتح ملحــق للجنـاح اجلديـد إضافـة إىل 
عدد من املكاتب اجلديدة يف الطابق الثـالث لقصـر السـالم يف 

عام ١٩٩٧. 
ويف ٢١ شباط/فرباير ١٩٤٦ ُأبـرم اتفـاق بـني األمـم  - ٧٩
املتحدة ومؤسسة كارنيجي املسؤولة عن إدارة قصـر السـالم، 
حيـدد شـروط اسـتخدام احملكمـة هلـذه املبـاين. وأقـرت اجلمعيــة 
العامـة لألمـم املتحـدة ذلـك االتفـــاق يف قرارهــا ٨٤ (د – ١) 
املــؤرخ ١١ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٤٦. وينـــص ذلـــك 
االتفاق على أن تدفع ملؤسسة كارنيجي مسامهة سـنوية تزيـد 

يف الوقت الراهن عن ٦٠٠ ٨٢٠ دوالر. 
 

متحف احملكمة  دال -
افتتح األمني العام لألمم املتحدة كويف عنـان، يف ١٧  - ٨٠
أيار/مايو ١٩٩٩ متحف حمكمة العـدل الدوليـة (وغريهـا مـن 
مؤسسـات قصـر السـالم) الواقـع يف اجلنـاح اجلنـويب مـن مبــىن 

قصر السالم. 
وتقدم معروضات املتحف حملة عن موضوع �السالم  - ٨١
من خالل إقامة العدل� وتسلط األضواء على تـاريخ مؤمتـري 
الهاي للسالم املعقوديـن يف عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ وعلـى 
إنشاء هيئة التحكيم الدائمة يف ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلـك 
من بناء لقصر السالم بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ واحملكمـــة  
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الوظائف: ٥٨ وظيفة ثابتة + ١٧ وظيفة لفترة السنتني 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

رئيس قلم احملكمة 

نائب رئيس قلم احملكمة

 شـــــــــؤوناالشؤون اللغويةالشئون القانونية 
املالية 

االختزال والطباعة املننشورات  
واالستنساخ 

 
مكتبة احملكمة

 
املساعدة العامة

 
احملفوظـــــاتاحلوسبة 

ة الف أمني قانوين رئيسي، مد-١ 
أمني أول، ف-٥ 
 ٤ – أمني، ف 

 ٣– موظف قانوين ف 
أخصائي قانون/لغوي، 

ف ٣ 
أخصائي/لغوي، 

ف –٣ 
مساعد إداري، ع - ٥ 

أمني أول، ف-٥ 
مترجم فوري/ جتريري،

ف-٤ 
مترجم، حتريري ف-٤
مترجم، حتريري ف-٤
مترجم، حتريري ف-٤
مترجم، حتريري ف-

 ٣
ة لف ائف ظ

أمني أول، ف-٥ 
موظـــــف شـــــــؤون إعــــــالم

معــــاون، ف-٢ 
وظـــــــائف لفـــــــــترة

السنتني:

رئيس الشعبة ف ٤ 
موظف مايل معاون، ف-٢ 
ــــــــــف كــــــــاتب إداري مكل

باملرتبات،  ع ٥ 
كاتب حسابات،  ع ٤ 

رئيس الشعبـــــة، ف - ٤ 
موظف ثان، ف-٣ 

معد نسخ/مصحح ف - ٢ 
رئيس الشعبة ف-٣ 

مشرف نظم ع ٦ 
خمتزل طابع ع-٤ 
خمتزل طابع ع-٤ 

كاتب استنساخ ع ٤ 
كاتب استنساخ ع-٤ 

رئيس الشعبة ف-٤ 
أمني مكتبة معاون،  ف ٢ 

كاتب مكتبة ع-٥ 
كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٣ 
نـائب املنسـق/كـاتب تســجيل

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

 ٣– ٣ حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
نائب رئيس الشعبة، ع-٥ 

وظيفة لفترة السنتني: 
مســاعد التجــهيز االلكـــتروين

للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
مساعدحمفوظات، ع-٧ 

كاتب توزيع،  ع-٥ 
كاتب توزيع،  ع-٥ 

مفهرس، ع-٥ 

كتبة القضاة 

كاتب أقدم، خ ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

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

  وظائف لفترة السنتني: 
 ٥– كاتب أقدم: ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,

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

ـــة، مد – ٢ نـائب رئيـس قلـم احملكم
مساعد إداري ع - ٥ 

الشعب التقنية اإلدارات 
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الدائمــة للعــدل الــدويل وللمحكمــــة احلاليـــة (ميـــالد األمـــم 
املتحــدة؛ واحملكمــة، وقلــــم احملكمـــة؛ وزي القضـــاة؛ وهيئـــة 
احملكمـة يف الوقـت الراهـن؛ والـدول الـيت ينتمـي إليـها القضـــاة 
والــدول الــيت رفعــت قضايــا؛ وإجــراءات احملكمـــة؛ والنظـــم 
القانونيـة العامليـة؛ واألحكـام السـابقة الصـــادرة عــن احملكمــة؛ 

والشخصيات البارزة اليت زارت احملكمة). 
 

ـــه  ـــت ب ـــذي اضطلع العمــل القضــائي ال خامسا -
 احملكمة 

خـالل الفـــترة املســتعرضة، كــانت هنــاك ٢٦ قضيــة  - ٨٢
منازعات معروضة على احملكمة، وال تزال ٢٢ منها كذلك. 
وخـالل هـذه الفـترة، عرضـــت علــى احملكمــة ثــالث  - ٨٣
ـــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل  قضايـا جديـدة: (أ) أمـر االعتقـال امل
٢٠٠٠ (مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــــة ضــــد بلجيكــــا)، 
(ب) طلب إعادة النظر يف احلكـم الصـادر يف ١١ متـوز/يوليـه 
١٩٩٦ يف القضيـة املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـــادة 
اجلماعيـــــة واملعاقبـــــة عليـــــها (البوســـــنة واهلرســـــك ضـــــد 
يوغوسـالفيا)، والدفـــوع األوليــة (يوغوســالفيا ضــد البوســنة 

واهلرسك)، (ج) ممتلكات معينة (خلتنشتاين ضد أملانيا).  
ويف كل من القضيتني املتعلقتني باألنشطة املسلحة يف  - ٨٤
ـــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ضــــد  أراضـــي الكونغـــو (مجهوري
بورونـدي) و(مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا)، 
أشــارت الدولــة املتقدمــة بــالطلب إىل أــا ترغــب يف وقـــف 

الدعوى. 
ووجهت الدولة املتقدمـة بـالطلب يف القضيـة املتعلقـة  - ٨٥
ـــان/أبريــل ٢٠٠٠ (مجهوريــة  بـأمر االعتقـال املـؤرخ ١١ نيس
الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا) طلبا لتقرير تدابري حتفظية. 

وقدمــت الفلبــني يف القضيــة املتعلقــة بالســيادة علـــى  - ٨٦
بــوالو ليغيتــان وبــوالو ســيبادان (إندونيســيا/ماليزيــــا) طلبـــا 

للسماح هلا بالتوسط. 
وعقـدت احملكمـة جلسـات اســـتماع علنيــة يف قضيــة  - ٨٧
الغراند، بناء على طلب للسماح بالتوسط يف القضية املتعلقـة 
بالســــــيادة علــــــى بــــــوالو ليغيتــــــان وبــــــوالو ســــــــيبادان 
(إندونيسـيا/ماليزيـا) وبشـــأن طلــب تقريــر تدابــري حتفظيــة يف 
القضيــة املتعلقــة بــأمر االعتقــال املــؤرخ ١١ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠٠ (مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـــة ضـــد بلجيكـــا). مث 
عقدت عددا كبريا من اجللسات اخلاصة. وأصدرت حكمـني 
ــــني بتعيـــني احلـــدود البحريـــة واملســـائل  يف القضيتــني املتعلقت
اإلقليميـة بـني قطـر والبحريـن (قطـر ضـد البحريـن) والغرانـــد 
(أملانيـا ضـد الواليـات املتحـــدة األمريكيــة). وأصــدرت أمــرا 
ـــر تدابــري حتفظيــة يف القضيــة املتعلقــة بــأمر  بشـأن طلـب تقري
االعتقال املؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (مجهورية الكونغـو 
الدميقراطيـة ضـد بلجيكـا). كذلـك أصـدرت أمريـــن حذفــت 
مبوجبـهما مـن قائمـة الدعـاوى القضيتـني املتعلقتـني باألنشـــطة 
املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة 

ضد بوروندي) و(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا).  
مث أصــدرت احملكمــة أمــرا بإجــازة قيــام الكامــــريون  - ٨٨
ـــات املضــادة الــيت قدمتــها  مبرافعـة إضافيـة تتعلـق فقـط باملطالب
ــــة والبحريـــة بـــني  نيجرييــا يف القضيــة املتعلقــة بــاحلدود الربي
الكامـريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـد نيجرييـا: توسـط غينيـــا 
االسـتوائية). وأخـريا أصـدرت أوامـــر حتــدد أو متــدد املواعيــد 
النهائيــــة يف القضايــــا املتعلقــــة بشــــرعية اســــتخدام القــــــوة 
(يوغوسالفيا ضد بلجيكــــا) و (يوغوسـالفيا ضـــــد كنــــــدا) 
و (يوغوسالفيا ضـــــــد فرنسـا) و (يوغوسـالفيا ضـــــد أملانيـا) 
و (يوغوسالفيا ضد إيطاليا) و (يوغوسالفيــــا ضـد هولنــــدا) 
و (يوغوسـالفيا ضـد الربتغـال) و (يوغوســـالفيا ضــد اململكــة 
املتحـدة)، وأمـر االعتقـال املـــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ 
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(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا) وممتلكـات معينـة 
(خلتنشتاين ضد أملانيا).  

وأصـدر رئيـس احملكمـة أوامـر حتـدد أو متـدد املواعيــد  - ٨٩
ـــة  النهائيــة يف القضايــا املتعلقــة مبســائل تفســري وتطبيــق اتفاقي
مونتريـال لعـام ١٩٧١ الناشـئة عـــن حــادث لوكــريب اجلــوي 
(اجلماهريية العربية الليبية ضد اململكة املتحدة) و (اجلماهرييـة 
العربيـة الليبيـة ضـد الواليـات املتحـدة األمريكيـــة)، ومنصــات 
النفــط (مجهوريــة إيــران اإلســالمية ضــد الواليــات املتحــــدة 
ـــوالو ليغيتــان وبــوالو ســيبادان  األمريكيـة)، والسـيادة علـى ب
ـــة غينيــا  (إندونيسـيا/ماليزيـا)، وأمحـدو صـاديو ديـالو (مجهوري
ضـد مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة)، واألنشـــطة املســلحة يف 
ـــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ضــــد  أراضـــي الكونغـــو (مجهوري
بورونـدي) و (مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا) 
وأمـر االعتقـال املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠ (مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا).  
وأصدر نائب الرئيس، بوصفه الرئيس بالنيابـة، أوامـر  - ٩٠
حيدد ا املواعيد النهائية يف القضايا املتعلقة بشـرعية اسـتخدام 
القوة (يوغوسالفيا ضد بلجيكـا) و (يوغوسـالفيا ضـد كنـدا) 
و (يوغوسالفيا ضد فرنســا) و (يوغوسـالفيا ضـــــــــــد أملانيـا) 
و (يوغوسالفيــا ضــــد إيطاليا) و (يوغوسـالفيا ضـد هولنـدا) 
و (يوغوسـالفيا ضـد الربتغـال) و (يوغوســـالفيا ضــد اململكــة 

املتحدة). 
مث أقرت احملكمة التعديالت علـى املـادتني ٧٩ و ٨٠  - ٩١

من الالئحة (انظر الفقرات من ٣٦٤ اىل ٣٧٠ أدناه). 
 

القضايا املعروضة على احملكمة   ألف -
١ - تعيني احلدود البحرية واملسائل اإلقليميـة بـني قطـر 

والبحرين   
(قطــر ضد البحرين) 

 

يف ٨ متوز/يوليه ١٩٩١، أودعت حكومة دولـة قطـر  - ٩٢
ــة  لـدى قلـم احملكمـة طلبـا ترفـع فيـه دعـوى علـى حكومـة دول

البحرين 
�بشـأن نزاعـات معينـة قائمـة بينـهما تتصـــل 
بالســيادة علــى جــزر حــوار، واحلقــوق الســـيادية يف 
ضحال ديبال وقطعـة جـراده، وتعيـني حـدود املنـاطق 

للدولتني�.  البحرية 
وبنت قطر، يف طلبها، اختصاص احملكمة على أســاس  - ٩٣
اتفاقــات معينــة بــني الطرفــني قيــل إــــا أبرمـــت يف كـــانون 
األول/ديســــمرب ١٩٨٧ وكــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٠؛ 
وحســـبما ذكرتـــه قطـــر، فـــإن موضـــوع ونطـــــاق االلــــتزام 
باختصاص احملكمة قـد حتـددا بصيغـة اقترحتـها البحريـن علـى 
قطـر يف ٢٦ تشـــرين األول/أكتوبــر ١٩٨٨ وقبلتــها قطــر يف 

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠. 
ويف رســــالتني موجهـــــتني إىل أمـني قلـــم احملكمــة يف  - ٩٤
١٤ متوز/يوليه ١٩٩١ و ١٨ آب/أغسطس ١٩٩١، طعنـت 
البحريـن يف أســـاس اختصــاص احملكمــة الــذي اســتندت إليــه 

قطر. 
ــــــر  ويف اجتمــــاع عقــــد يف ٢ تشــــرين األول/أكتوب - ٩٥
١٩٩١ لتمكني رئيس احملكمة مـن التثبـت مـن آراء الطرفـني، 
توصل الطرفان إىل اتفاق مفاده أن من املستصوب أن تكـرس 
املرافعـات يف البدايـة ملسـأليت اختصـــاص احملكمــة يف النظــر يف 
الرتاع ومقبولية الطلب. واسـتنادا إىل ذلـك أصـدر الرئيـس يف 
ــــر ١٩٩١ أمـــرا (تقـــارير حمكمـــة  ١١ تشــرين األول/ أكتوب
العــــدل الدوليــــة لعــــــام ١٩٩١، الصفحـــــة ٥٠ (النـــــص 
االنكلــيزي))، قــرر فيــه أن تعــاجل املرافعــات اخلطيــــة هـــاتني 
املسـألتني أوال؛ وحـدد الرئيـس يف األمـر نفسـه، وفقـا التفـــاق 
آخــر توصــل إليــه الطرفــان يف اجتمــاع عقــــد يف ٢ تشـــرين 
األول/أكتوبـر، املوعديـن النـهائيني التـاليني: ١٠ شـباط/فــرباير 
١٩٩٢ لتقــدمي مذكــرة قطــر و ١١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٢ 
لتقدمي مذكرة البحرين املضادة. وقد أودعت كل من املذكرة 

واملذكرة املضادة يف املوعد احملدد هلا. 
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ومبوجـب أمـر صـادر يف ٢٦ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٢  - ٩٦
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٢، الصفحـة ٢٣٧ 
ـــيزي)) قضــت احملكمــة، بعــد التيقــن مــن آراء  (النـص االنكل
الطرفني، بأن يودع املدعي مذكــرة جوابيـة وأن يقـدم املدعـى 
عليـه مذكـرة تعقيبيـة بشــأن مســأليت االختصــاص واملقبوليــة. 
وحـددت يـوم ٢٨ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٢ آخـر موعـد لتقــدمي 
مذكـرة قطـــر اجلوابيــة و ٢٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٢ 
آخر موعد لتقدمي مذكرة البحرين التعقيبيـة. وأودع كـل مـن 
املذكـــرة اجلوابيـــة واملذكـــرة التعقيبيـــة يف غضـــون املـــــهلتني 

احملددتني. 
واختارت قطر السيد خوسـيه ماريـا رودا، والبحريـن  - ٩٧
السـيد نيكـوالس فـالتيكوس للمشـاركة يف القضيـــة كقــاضيني 
خــاصني. وعقــب وفــاة الســيد رودا، اختــارت قطــر الســـيد 

سانتياغو تورس برناردس ليكون قاضيا خاصا. 
وأجريت مرافعات شفوية يف الفـترة مـن ٢٨ شـباط/  - ٩٨
فرباير إىل ١١ آذار/مارس ١٩٩٤. واستمعت احملكمــة خـالل 
مثاين جلسات علنية، إىل بيانات قدمت باسم قطر والبحرين. 
ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١ متـــوز/يوليــه ١٩٩٤،  - ٩٩
نطقـت احملكمـة حبكـم (تقـارير حمكمـة العـــدل الدوليــة لعــام 
١٩٩٤، الصفحة ١١٢ (النص االنكليزي))، أعلنت فيـه أن 
الرسالتني املتبادلتني بني ملك اململكــة العربيـة السـعودية وأمـري 
قطــر املؤرختــني ١٩ و ٢١ كــانون األول/ديســـمرب ١٩٨٧، 
والرسالتني املتبادلتني بني ملك اململكة العربية السعودية وأمـري 
البحريــــن املؤرختــــــني ١٩ و ٢٦ كـــــانون األول/ديســـــمرب 
١٩٨٧، والوثيقـة املعنونـة �الوقـائع� الـيت وقّعـها يف الدوحـــة 
ـــــــة  يف ٢٥ كــــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٠ وزراء خارجي
البحرين وقطر واململكة العربية السعودية، هي اتفاقـات دوليـة 
ترتب حقوقا للطرفني وواجبات عليهما؛ وأن الطرفني تعهدا، 
مبوجـب أحكـام تلـك االتفاقـات، بــأن يعرضــا علــى احملكمــة 

الـرتاع القـــائم بينــهما برمتــه، علــى النحــو احملــدد يف الصيغــة 
البحرينيـة. وقـررت احملكمـــة، بعــد أن الحظــت أن املعــروض 
أمامـها هـو جمـرد طلـب مـن قطـر يبـني املطـالب احملـددة لتلـــك 
الدولة فيما خيص ذلك النص، أن متنح الطرفـني فرصـة عـرض 
الــرتاع برمتــــه علـــى احملكمـــة. وحـــددت يـــوم ٣٠ تشـــرين 
الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ موعدا ائيا لقيام الطرفني، معـا أو علـى 
انفراد، باختاذ إجراء حتقيقا هلذه الغاية وقررت االحتفاظ بـأي 

مسائل أخرى حلني صدور قرار الحق. 
١٠٠ -وأحلـق القـاضي شـــهاب الديــن إعالنــا ــذا احلكــم؛ 
وأحلــق نــائب الرئيــس شــويبل والقــاضي اخلــاص فـــالتيكوس 
بـاحلكم رأيـني مسـتقلني؛ وأحلـــق القــاضي أودا بــاحلكم رأيــه 

املخالف. 
١٠١ -ويف ٣٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٤، وهـو املوعـــد 
احملدد يف احلكم الصادر يف ١ متـوز/يوليـه، تلقـت احملكمـة مـن 
وكيل قطر رسالة حييل فيها �قانونا يقضي باالمتثال للفقرتني 
(٣) و (٤) من الفقرة ٤١ من منطوق حكم احملكمـة املـؤرخ 
ــــة  ١ متــوز/يوليــه �١٩٩٤. ويف اليــوم نفســه، تلقــت احملكم
رسـالة مـــن وكيــل البحريــن حييــل فيــها نــص وثيقــة معنونــة 
�تقريـر دولـة البحريـن إىل حمكمـة العـدل الدوليـــة عــن ســعي 
الطرفــني إىل تنفيــذ حكــــم احملكمـــة املـــؤرخ ١ متـــوز/يوليـــه 
�١٩٩٤. وبناء على هاتني الرسالتني استأنفت احملكمة النظـر 

يف القضية. 
ـــرباير  ١٠٢ -ويف جلســــة علنيــة عقــدت فــــي ١٥ شــباط/ف
١٩٩٥، نطقت احملكمــة حبكم بشــأن االختصـاص واملقبوليـة 
(تقـارير حمكمـة العـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥، الصفحــة ٦ 
(النص االنكليزي))، أعلنت فيـه أن هلـا اختصاصـا للفصـل يف 
الـرتاع املعـروض عليـها بـني دولـة قطـر ودولـــة البحريــن؛ وأن 
طلب دولة قطر بصيغته املقدمـة يف ٣٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 

١٩٩٤ مقبول. 
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١٠٣ -وأحلق نائب الرئيس شـويبل والقضـاة أودا، وشـهاب 
الديــن، وكرومــا، والقــاضي اخلــاص فــالتيكوس آراء خمالفــــة 

للحكم. 
١٠٤ -واستقال القاضي اخلاص فـالتيكوس اعتبـارا مـن ايـة 

مرحلة الدعوى املتعلقة بالنظر يف االختصاص واملقبولية. 
ـــان/أبريــل ١٩٩٥،  ١٠٥ -ومبوجـب أمـر صـادر يف ٢٨ نيس
(تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٥، الصفحــة ٨٣ 
(النـص االنكلـيزي))، قـامت احملكمـة، بعـد التثبـت مــن اآلراء 
الــيت أعربــت عنــها قطــر وبعــد أن أعطــت البحريــن فرصــــة 
لإلعراب عن آرائها، بتحديـد يـوم ٢٩ شـباط/فـرباير ١٩٩٦ 
باعتباره موعدا ائيا إليداع كـل مـن الطرفـني مذكـرة بشـأن 
موضوع القضيــــــة. وبناء على طلب البحريـن، وبعـد التثبـت 
من آراء قطـــــر، قررت احملكمـــــــة، بأمر صادر يف ١ شـباط/ 
فرباير ١٩٩٦ (تقارير حمكمة العـدل الدولـية لعـام ١٩٩٦، 
الصفحـة ٦ (النـص االنكلـيزي))، متديـــد هــذه املهلــة الزمنيــة 
حـىت ٣٠ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٦. وقـد أودعـت املذكرتــان يف 

غضون املهلة الزمنية بعد متديدها على هذا النحو. 
ـــر صــادر يف ٣٠ تشــرين األول/أكتوبــر  ١٠٦ -ومبوجـب أم
١٩٩٦ (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٦، 
الصفحة ٨٠٠ (النص االنكليزي))، قام رئيـس احملكمـة، بعـد 
أن أخـذ يف االعتبـار آراء الطرفـني، بتحديـد يـــوم ٣١ كــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٧ باعتباره موعدا ائيا إليـداع كـل مـن 

الطرفني مذكرة مضادة بشأن موضوع القضية. 
١٠٧ -ونظرا الستقالة القاضي اخلـاص فـالتيكوس، اختـارت 
ـــن ليكــون قاضيــا خاصــا.  البحريـن السـيد حممـد شـهاب الدي
وبعــد أن اســتقال أيضــــا القـــاضي اخلـــاص شـــهاب الديـــن، 
اختــارت البحريــن الســيد إيــف ل. فورتييــه ليكــــون قاضيـــا 

خاصا. 

١٠٨ -وأبلغت البحرين احملكمة، برسالة مؤرخة ٢٥ أيلول/ 
سـبتمرب ١٩٩٧، أـا طعنـت يف صحـة ٨١ وثيقـة مقدمـة مــن 
قطر كمرفقات ملذكرـا. وبنـاء علـى ذلـك، أعلنـت البحريـن 
أــا ســتصرف نظرهــا عــن حمتــوى هــذه الوثــائق يف إعــــداد 

مذكرا املضادة. 
١٠٩ -ويف رسالة مؤرخة ٨ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٧، 
ــــن جـــاءت  قــالت قطــر إن االعتراضــات الــيت أثارــا البحري
متأخرة فتعذرت عليها اإلجابة عليها يف مذكرـا املضـادة. مث 
أفادت البحرين بأن استخدام قطـر للوثـائق املطعـون فيـها يثـري 
صعوبات إجرائية مـن شـأا أن متـس بالسـري املنتظـم للقضيـة. 
والحظـت أن مسـألة صحـة الوثـائق املذكـــورة هــي �منطقيــا 
ـــداع  سـابقة … علـى البـت يف مفعوهلـا املوضوعـي�. وبعـد إي
املذكرتـني املضـادتني يف ٢٣ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، 
طعنت البحرين أيضا يف صحـة وثيقـة أخـرى أرفقـت مبذكـرة 
قطــر املضــادة. كمــا أكــدت مــرة أخــرى ضــرورة أن تبـــت 

احملكمة يف مسألة صحة الوثائق كمسألة أولية. 
١١٠ -وبنــــاء على ذلك، أصــــــدرت احملكمـة أمـرا مؤرخـا 
٣٠ آذار/مارس ١٩٩٨، حددت فيـه تـاريخ ٣٠ آذار/مـارس 
١٩٩٩ أجال لتقدمي الطرفني لردودمها بشـأن جوهـر القضيـة. 
ــول/سـبتمرب  كما قررت أن تودع قطر يف موعد أقصاه ٣٠ أيل
١٩٩٨ تقريـرا مؤقتـا، يكـون شـامال وحمـــددا قــدر اإلمكــان، 
بشـأن مسـألة صحـة كـل وثيقـة مـــن الوثــائق املطعــون فيــها. 
وقررت احملكمة علـى وجـه التحديـد أن يتضمـن جـواب قطـر 
موقفا مفصال وائيـا بشـأن املسـألة وأن يتضمـن رد البحريـن 

مالحظاا على التقرير املؤقت لقطر. 
١١١ -ويف تقريرهــا املؤقــت الــــذي قدمتـــه يف ٣٠ أيلـــول/ 
سبتمرب ١٩٩٨، أعلنت قطر أا ألغراض هذه الدعـوى، لـن 
تعتمد على الوثائق املطعون فيـها. ويف ذلـك التقريـر املشـفوع 
بتقـارير أربعـة خـرباء، قـالت قطـر إنـه فيمـا يتعلـق، مـن جهــة، 
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مبسـألة الصحـة املاديـة للوثـائق، اختلفـت اآلراء ال بـني خـــرباء 
الطرفني فحسب، بل حىت بني خربائـها هـي أيضـا، وأنـه فيمـا 
يتعلـق، مـن جهـة أخـرى، باالتسـاق التـارخيي ملضمـــون تلــك 
الوثـائق، يـرى اخلـرباء الذيـن التمسـت مشـورم أن ادعــاءات 
البحرين تنطوي على مبالغات وتشويه للحقائق. وقـالت قطـر 
إـا اختـذت قرارهـا �لتمكـــني احملكمــة مــن البــت يف جوهــر 

القضية دون مزيد من التعقيدات اإلجرائية�. 
١١٢ -وبــأمر مــؤرخ ١٧ شــباط/فــرباير ١٩٩٩، ســــجلت 
احملكمـة يف احملضـر قـرار قطـر بصـرف نظرهـا عـــن ٨٢ وثيقــة 
ـــة كــانت البحريــن قــد طعنــت فيــها  مرفقـة مبذكراـا الكتابي
وقــررت بالتــــايل أال تســـتند الـــردود الـــيت مل تودعـــها قطـــر 
والبحريـن بعـد علـــى تلــك الوثــائق. ومــددت احملكمــة أجــل 
إيداع تلك الـردود بشـهرين (الـذي حـدد تبعـا لذلـك يف ٣٠ 
أيـــار/مـــايو ١٩٩٩) يف أعقـــاب طلـــب تقدمـــت بـــه قطـــــر 

ومل تعترض عليه البحرين. 
١١٣ -وبعـد إيداعـهما لردودمهـا يف حـدود األجـل الـــذي مت 
متديده، قدمت قطـر والبحريـن، بعـد موافقـة احملكمـة، تقـارير 

إضافية للخرباء ووثائق تارخيية. 
١١٤ – وعقــدت جلســات علنيــة لالســتماع إىل املرافعــــات 
الشـفوية للطرفـني مـن ٢٩ أيـار/مـايو إىل ٢٩ حزيـــران/يونيــه 

 .٢٠٠٠
١١٥ -ويف ختام تلك اجللسات، طلبت قطر إىل احملكمـة أن 
ترفض كل املطالب واالدعاءات املخالفة، وأن تقوم مبا يلي: 

أن حتكم وتعلن وفقا للقانون الدويل:  �أوال –
أن لقطر سيادة على جزر حوار؛  (١) ألف -

وأن ضحــال ديبــال وقطعــة جـــرادة  (٢)
مرتفعات تنحسر عنها املياه وختضع 

لسيادة قطر؛ 

أن دولة البحرين ال سـيادة هلـا علـى  (١) باء -
جزر جنان؛ 

وأن دولة البحرين ال سيادة هلا على  (٢)
زبارة؛ 

ـــن  وأن أي ادعـاء مـن جـانب البحري (٣)
بشـأن خطـوط األســـاس األرخبيليــة 
ومناطق صيد اللؤلؤ وصيـد األمسـاك 
ـــة بغــرض تعيــني  لـن تكـون لـه عالق
ـــــد  احلـــدود البحريـــة يف القضيـــة قي

النظر؛ 
أن ترســـم خطـــا واحـــــدا للحــــدود  ثانيا -
البحرية بني املناطق البحرية لقاع البحر وباطن األرض 
وامليـاه العلويـة الـيت ختـص كـال مـن دولـة قطـر ودولــة 
البحرين على أساس أن زبـارة وجـزر حـوار وجزيـرة 
ـــى أن  جنـان تعـود لدولـة قطـر ال لدولـة البحريـن، عل
يبدأ ذلك اخلط من النقطة ٢ من اتفاق تعيني احلدود 
املــربم بــني البحريــن وإيــران يف عــام ١٩٧١ (خــــط 
ـــــط  الطــول ٥٤" 0٥ ٥١ْ درجـــــــــة شــــــــرقا وخـــ
العــــرض ٤٧" 0٢  ٢٧ْ مشــاال)، مث ميــــر جنوبـــا إىل 
النقطة BLV (خط الطــــــول ٣٠" 0٥٧  ٥٠ْ شـرقا 
وخـط العـرض ٣٥" 0٣٣  ٢٦ْ مشـاال) مث يتبـع خــط 
القــــــــــــرار الربيطـــاين املـــــؤرخ ٢٣ كــــانون األول/ 
ديسـمرب ١٩٤٧ حـىت النقطـــة NSLB (خــط الطــول 
٤٨" 0٤٩  ٥٠ْ شـــرقا وخـــط العــــرض ٢٤" 0٢١ 
٢٦ْ مشـاال) وحـىت غايـــــــة النقطـة  L (خـط الطــول 
٠٠" 0٤٣  ٥٠ْ شــرقا وخــط العــــرض ٢٧" 0٤٧  
٢٥ْ مشـاال)، مث ميتـد إىل النقطـة S1 مـن اتفـاق تعيــني 
احلدود املربم بني البحرين واململكة العربيـة السـعودية 
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يف عام ١٩٥٨ (خط الطـول ٤٥" ٣١ 0 ٥٠ْ شـرقا 
وخط العرض ٣٨" 0٣٥  ٢٥ ْ مشاال)�. 

١١٦ -وجاء يف االلتماسات اخلتامية للبحرين ما يلي: 
�نلتمــس مــن احملكمــة ، أن ترفــــض كـــل املطـــالب 

واالدعاءات املخالفة، وأن حتكم وتعلن ما يلي: 
أن للبحرين سيادة على زبارة.  - ١

أن للبحرين سيادة على جزر حوار، مبا فيـها  - ٢
جنان وحد جنان. 

وأنـــه نظـــرا لســـيادة البحريـــن علـــى كـــــل  - ٣
التضـاريس اجلزريـة وغريهـا، مبـا فيـها فشــت 
والديبال وقطعة جرادة، الـيت تشـمل أرخبيـل 
البحرين، فــإن احلـدود البحريـة بـني البحريـن 
وقطر حتدد على النحو املبـني يف اجلـزء الثـاين 

من مذكرة البحرين�. 
١١٧ -ويف جلســة علنيــة بتــاريخ ١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠١، 
أصـدرت احملكمـــــة حكمـها، الـذي يـرد نـــص فقــرة منطوقــه 

فيما يلي: 
�هلذه األسباب، 

فإن احلكمة، 
باإلمجاع،  (١)

ترى أن دولة قطر هلا السيادة على زبارة؛ 
بــإثين عشــــر صوتـــا مقـــابل مخســـة  (٢) (أ)

أصوات، 
ترى أن دولة البحرين هلا السيادة على جـزر 

حوار؛ 

ــــوم؛ نـــائب الرئيـــس  املؤيــدون: الرئيــس غي
شــس؛ القضــاة أودا وهــريتزيغ وفاليشــــاور وهيغـــرت 
ــــك واخلصاونـــة  وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزي

وبويرغنتال؛ والقاضي اخلاص فورتييه؛ 
املعارضون: القضاة جباوي وراجنيفا وكروما 

وفريشتني؛ والقاضي اخلاص توريس برناردس. 
باإلمجاع  (ب)

تشــري اىل أن مراكــب دولــة قطــر تتمتـــع يف 
البحر اإلقليمي للبحرين الذي يفصل جزر حوار عـن 
جزر البحرين األخرى باحلق يف املـرور الـربيء الـذي 

مينحه القانون الدويل العريف؛ 
بثالثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات،  (٣)

تـرى أن دولـة قطـر هلـا السـيادة علـى جزيــرة 
جنان، مبا يف ذلك حد جنان؛ 

املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضاة جباوى وراجنيفا وهريتزيغ وفاليشاور وكروما 
ــــارا أرانغوريـــن وريزيـــك واخلصاونـــة  وفريشــتني وب

وويرغنتال؛ والقاضي اخلاص توريس برناردس؛ 
املعارضون: القضاة أودا وهيغرت وكوميــانس؛ 

والقاضي اخلاص فورتييه. 
بإثين عشر صوتا مقابل مخسة أصوات،  (٤)

ــــى  تــرى أن دولــة البحريــن هلــا الســيادة عل
جزيرة قطعة جرادة؛ 

املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضــاة أودا وهــــريتزيغ وفاليشـــاور وهيغـــرت وبـــارا 
ـــــــة  أرانغوريــــــن وكوميــــــانس وريزيــــــك واخلصاون

وبويرغنتال؛ والقاضي اخلاص فورتييه؛ 
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املعارضون: القضاة جباوي وراجنيفا وكروما 
وفريشتني؛ القاضي اخلاص توريس برناردس. 

باإلمجاع،  (٥)
ترى أن مرتفع فشت الديبـال الـذي تنحسـر 

عنه املياه يقع حتت سيادة دولة قطر؛ 
بثالثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات،  (٦)

تقـرر أن احلـد البحـري الوحيـد الـذي يقســم 
خمتلـف املنـاطق البحريـة لدولـة قطـر ودولـــة البحريــن 
يرسـم علـى النحـــو املبــني يف الفقــرة ٢٥٠ مــن هــذا 

احلكم. 
املؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضاة أودا وهــريتزيغ وفاليشـاور وفريشـتني وهينغـز 
ــــة  وبـــارا أرانغويـــن وكوميـــانس وريزيـــك واخلصاون

وبويرغنتال؛ القاضي اخلاص فورتييه؛ 
املعــــارضون: القضــــــاة جبـــــاوي وراجنيفـــــا 

وكروما؛ القاضي اخلاص توريس برناردس. 
١١٨ -وأحلق القاضي أودا باحلكم رأيا مسـتقال؛ كمـا أحلـق 
القضاة جباوي وراجنيفا وكرومـا رأيـا مشـتركا خمالفـا؛ وأحلـق 
القضـاة هـريتزيغ وفريشـتني وهيغـرت إعالنـات؛ وأحلـق القضـــاة 
بـارا أرانغوريـن وكوميـانس واخلصاونـــة آراء مســتقلة؛ وأحلــق 
القــاضي اخلــاص توريــس برنــاردس رأيــا خمالفــــا، والقـــاضي 

اخلاص فورتييه رأيا مستقال. 

مسائـــل تفسـري وتطبيـــق اتفاقيـــة مونتريـــال  ٢ و ٣ -
لعـام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث لوكــريب 
ــــة ضــــد  اجلـوي (اجلماهرييـــة العربيـــة الليبي
ــــدة) و (اجلماهرييــــة العربيــــة  اململكـة املتحـ
الليبيــة ضـد الواليـات املتحدة األمريكية) 

١١٩ -يف ٣ آذار/مــــــارس ١٩٩٢، أودعــــــــت حكومـــــــة 
اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية لدى قلم احملكمـة 
طلبني مستقلني بإقامة دعويـني ضـد حكومـة اململكـة املتحـدة 
لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية وضـد الواليـات املتحـــدة 
األمريكية فيما يتعلـق بالـرتاع حـول تفسـري حكومـة كـل مـن 
هاتني الدولتني التفاقية مونتريـال املؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمرب 
ـــفرت عــن  ١٩٧١ وتطبيقـها، وهـو نـزاع نشـأ عـن أفعـال أس
احلـادث اجلـــــــوي الـذي وقـع فــــــــوق لوكـريب، باســكتلندا، 

يف ٢١ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨. 
ـــني، إىل  ١٢٠ -وأشـارت اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، يف الطلب
قيام النائب العـام السـكتلندا وهيئـة حملفـني كـربى بالواليـات 
املتحدة، على التـوايل، باـام اثنـني مـن الرعايـا الليبيـني بأمـا 
تسـببا يف وضـع قنبلـة علـى مـــنت طــائرة �بــان أمريكــان� يف 
رحلتـها رقـم ١٠٣. ويف وقـت الحـق انفجـــرت القنبلــة، ممــا 

تسبب يف سقوط الطائرة ومصرع ٢٧٠ شخصا. 
١٢١ -وادعت ليبيا أن األفعال املزعومة تشـكل جرميـة وفقـا 
ملعىن املادة ١ من اتفاقيـة مونتريـال، الـيت ادعـت أـا االتفاقيـة 
املناسبة الوحيدة السارية بني األطراف، كما ادعت أا وفَّـت 
وفـاء كـامال بالتزاماـا مبوجـب ذلـك الصـــك، الــذي تقضــي 
املادة ٥ منه بأن تقيم الدولة واليتها القضائية على مـن يدعـى 
أـم ارتكبـوا جرائـم ويوجـــدون يف أراضيــها، يف حالــة عــدم 
تسـليمهم؛ وال توجـد معـاهدة لتسـليم ارمـني بـني ليبيــا وأي 
من الطرفني املعنيني اآلخرين، فـاضطرت ليبيـا، وفقـا ألحكـام 
املادة ٧ من االتفاقية، إىل تقدمي القضيـة إىل سـلطاا املختصـة 

بغرض املالحقة القضائية. 
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١٢٢ -وادعـت ليبيـا أن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحــدة 
أخلتـا باتفاقيـة مونتريــال برفضـهما اجلـــهود الــيت تبذهلــا حلــل 
املسـألة، يف إطـار القـانون الـدويل، مبـــا فيــه االتفاقيــة نفســها، 
حيث أما مارستا الضغط على ليبيا لتسليم املواطنني الليبيـني 

للمحاكمة. 
١٢٣ -وجــاء يف الطلبــني أن الــرتاع الــذي نشــأ عــن ذلـــك 
مل تتسن تسويته عن طريق املفاوضات، ومل تتمكـن األطـراف 
مـن االتفـاق علـى تنظيـم حتكيــم للنظــر يف املســألة. ولذلــك، 
رفعت اجلماهريية العربية الليبية نزاعها مـع الواليـات املتحــدة 
واململكـــة املتحدة إىل احملكمة استنـــادا إىل أحكـام الفقـــرة ١ 

من املادة ١٤ من اتفاقية مونتريال. 
١٢٤ -وطلبت ليبيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 

أن ليبيــا وفّــت وفــاء تامــا جبميــع التزاماــــا  (أ)
مبوجب اتفاقية مونتريال؛ 

وأن كــال مــن اململكــة املتحــدة والواليــــات  (ب)
املتحدة قد أخلّت، وال تزال ختل، بالتزاماـا 
القانونية جتاه ليبيا مبوجب املواد ٥ (٢) و ٥ 
ـــــــــة  (٣) و ٧ و ٨ (٢) و ١١ مـــــــن اتفاقي

مونتريال؛ 
وأن كــال مــن اململكــة املتحــدة والواليــــات  (ج)
املتحدة ملزمة قانونيا بالتوقف والكـف فـورا 
عــن هــذه االنتــهاكات وعــن اســــتعمال أي 
شـكل مـــن أشــكال القــوة أو التــهديد ضــد 
ليبيـا، مبـا يف ذلـك التـهديد باســـتعمال القــوة 
ضد ليبيا، وعن كل االنتهاكات لسيادة ليبيا 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي. 
١٢٥ -ويف وقت الحق مـن اليـوم ذاتـه، قدمـت ليبيـا طلبـني 
مستقلني إىل احملكمة تطلـب فيـهما إليـها أن تقـرر علـى الفـور 

التدبريين التحفظيني التاليني: 

أمــر كــل مــن اململكــة املتحــدة والواليــــات  (أ)
املتحـدة باالمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراء ضــد 
ليبيا يراد به إكراهها أو إجبارها على تسـليم 
الشـــخصني املتـــهمني إىل أي هيئـــة قضائيــــة 

خارج ليبيا؛ 
ضمـان عـدم اختـاذ أي خطـوات تضـر، بـــأي  (ب)
شكل من األشكال، حبقوق ليبيا فيما يتصـل 
بـاإلجراءات القانونيـة الـيت تشـــكل موضــوع 

طليب ليبيا. 
ـــني أن  ١٢٦ -وطلبـت ليبيـا أيضـا إىل الرئيـس يف هذيـن الطلب
ميارس السلطات املخولة لـه مبقتضـى الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤ 
من الئحة احملكمة، ريثما جتتمع احملكمة، فيدعـو األطـراف إىل 
التصرف على حنو ميكن معه حتقيق األثر املنشـود مـن أي أمـر 

قد تصدره احملكمة بصدد طلب ليبيا للتدبريين التحفظيني. 
١٢٧ -ويف رسـالة مؤرخـة ٦ آذار/مـارس ١٩٩٢ واردة مــن 
املستشار القانوين لوزارة خارجية الواليات املتحدة، أشار إىل 
الطلب احملدد املقدم من ليبيا مبوجب الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤ 
من الئحة احملكمة والــوارد يف طلبـها اخلـاص بتقريـر التدبـريين 

التحفظيني وذكر، يف مجلة أمور، أنه: 
ـــــــوس  �نظـــــرا إىل غيـــــاب أي دليـــــل ملم
يستوجب االستعجال فيما يتصـل بـالطلب، واعتبـارا 
للتطــورات املســــتجدة يف اإلجـــراءات اجلاريـــة الـــيت 
يتخذها جملس األمن واألمني العـام يف هـذا الشـأن... 
فإن اإلجراء الذي طلبته ليبيا... غري ضروري وميكـن 

إساءة تأويله�. 
١٢٨ -وقــد اختــارت ليبيــا الســيد أمحــد صــادق الكُشـــري 

قاضيا خاصا يف القضيتني. 
١٢٩ -وعند افتتــاح اجللسـات بشـأن طلـب تقريـر التدبـريين 
التحفظيـني يف ٢٦ آذار/مـــارس ١٩٩٢، أشــار نــائب رئيــس 
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احملكمة، الذي كان يقوم مبهام الرئيس يف القضية، إىل الطلب 
املقـدم مـن ليبيـا مبوجـب الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤ مـن الئحـــة 
احملكمة وذكر أنه، بعد إمعـان النظـر يف مجيـع املالبسـات الـيت 
كـان يعرفـها آنـذاك، خلـص إىل أن مـن غـــري املناســب لــه أن 
ميــارس الســلطات التقديريــة املخولــة للرئيــس مبوجــب تلـــك 
املادة. ويف مخس جلسات علنية عقـدت يف ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ 
آذار/مــارس ١٩٩٢، قــام كــال الطرفــني يف كــل قضيــة مـــن 
القضيتــني مبرافعــات شــفوية بشــأن طلــب تقريــــر التدبـــريين 

التحفظيني. 
١٣٠ -ويف جلسة علنية عقدا احملكمة يف ١٤ نيســان/أبريـل 
١٩٩٢، قــرأت احملكمــة األمريــن الصــادرين بشــأن الطلبـــني 
املقدمني من ليبيا لتقرير التدبـريين التحفظيـني (تقـارير حمكمـة 
العدل الدوليــة لعـام ١٩٩٢، الصفحتـان ٣ و ١١٤ (النـص 
االنكلـيزي))؛ وأعلنـت احملكمـة فيـهما أن مالبســـات القضيــة 
ليسـت علـى حنـو يسـتدعي أن متـارس ســـلطتها لتقريــر هذيــن 

التدبريين. 
ـــة أودا، والقــاضي ين،  ١٣١ -وأحلـق كـل مـن الرئيـس بالنياب
إعالنـــا بـــأمري احملكمـــة؛ وأحلـــق مـــا القضـــــاة إيفنســــن، 
– مودســـلي إعالنــا مشــتركا.  وتاراسـوف، وغيـوم، وأغيـالر 
وأحلق ما القاضيان الخس وشهاب الديـن رأيـني مسـتقلني؛ 
ــــتري، وراجنيفـــا،  كمــا أحلــق مــا القضــاة جبــاوي، وويرامن

وأجيبوال، والقاضي اخلاص الكُشري آراء خمالفة لألمرين. 
ــــه ١٩٩٢  ١٣٢ -وبـــأمرين صـــادرين يف ١٩ حزيـــران/يوني
(تقـارير حمكمـــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٢، الصفحتــان 
٢٣١ و ٢٣٤ (النـص االنكلــــــيزي)) حـــددت احملكمــة يــوم 
٢٠ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٣، بعــــد أن أخـــــذت يف 
اعتبارها أن مهلة املوعديـن النـهائيني وافقـت عليـها األطـراف 
ــــع نـــائب  يف جلســة عقــدت يف ٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ م
رئيس احملكمة الذي ميارس مهام الرئيس يف القضيتــني، موعـدا 

ائيا لتقدمي مذكـريت ليبيـا، ويـوم ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ 
ـــات  موعــدا ائيــا لتقــدمي كــل مــن اململكــة املتحــدة والوالي
املتحدة األمريكية مذكرما املضادة، وقد أودعـت املذكـرات 

يف غضون املهلتني احملددتني. 
١٣٣ -ويف يومـي ١٦ و ٢٠ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٥، علــى 
التوايل، تقدمت اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكيـة 
بدفــوع ابتدائيــة بشــأن اختصــاص احملكمــة بــالنظر يف طلـــيب 

اجلماهريية العربية الليبية. 
١٣٤ -ومبوجب أحكام الفقرة ٣ مـن املـادة ٧٩ مـن الئحـة 
احملكمة، تعلق اإلجـراءات بشـأن املوضـوع عنـد تقـدمي دفـوع 
ابتدائيــة؛ ويتعــني عندئــذ اختــاذ اإلجـــراءات للنظـــر يف تلـــك 

الدفوع وفقا ألحكام هذه املادة. 
١٣٥ -وعقـب اجتمـــاع عقــد يف ٩ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٥ 
ـــــة ووكـــالء األطـــــــراف للتحقـــق مـــن  بــني رئيــس احملكمـــ
وجـهات نظـر الوكـالء، حـددت احملكمـــة، مبوجــب أوامـــــــر 
صــــــادرة فـــــي ٢٢ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٥ (تقــارير حمكمــة 
العـــدل الدوليـــة لعـــام ١٩٩٥، الصفحتــــان ٢٨٢ و ٢٨٥ 
(النـــص االنكلـــيزي))، يف كـــل حالـــــة، يــــوم ٢٢ كــــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٥ موعدا ائيا لتقـدمي اجلماهرييـة العربيـة 
الليبية بيانا خطيا مبالحظاا وإفاداا بشـأن الدفـوع االبتدائيـة 
اليت أثارا اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكيـة علـى 
التوايل. وأودعت اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة هذيـن البيـانني يف 

غضون املهلة احملددة. 
١٣٦ -وقـام األمـني العـام ملنظمـــة الطــريان املــدين الــدويل - 
الذي جرى إبالغه وفقـا للفقـرة ٣ مـن املـادة ٣٤ مـن النظـام 
األساسـي، بـأن تفســـري اتفاقيــة قمــع األعمــال غــري القانونيــة 
املخلة بأمن الطريان املدين املربمـة يف مونتريـال يف ٢٣ أيلـول/ 
ــه  سـبتمرب ١٩٧١ هـو موضـع حبـث يف القضيتـني وأرسـلت إلي
ـــإبالغ احملكمــة بــأن املنظمــة  نسـخ مـن املرافعـات اخلطيـة - ب
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�ليست لديها مالحظات يف الوقت احلاضر�، غري أنه طلـب 
أن حياط علما مبا يستجد من تطورات يف القضيتـني مـن أجـل 
ـــم تقــدمي مالحظــات يف مرحلــة  حتديـد مـا إذا كـان مـن املالئ

الحقة. 
١٣٧ -واختــارت اململكــة املتحــدة الســري روبــرت جنينغـــز 

قاضيا خاصا بعد أن اعتذرت القاضية هيغرت. 
ـــترة مــن ١٣ إىل ٢٢ تشــرين األول/  وعقـدت يف الف -١٣٨
ــــات  أكتوبـــر ١٩٩٧ جلســـات علنيـــة لالســـتماع إىل املرافع
الشفوية لألطراف بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارــا اململكـة 

املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. 
١٣٩ -ويف جلســـة علنيـــة عقـــدت يف ٢٧ شـــــباط/فــــرباير 
ـــة حبكمــني بشــأن الدفــوع االبتدائيــة  ١٩٩٨، نطقـت احملكم
(تقارير حمكمــــة العدل الدولية لعـام ١٩٩٨، الصفحتـــــان 
٩ و ١١٥ علـى التـوايل (النـص االنكلـيزي))، رفضـت فيــهما 
ــــه اململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة  الدفــع الــذي أثارت
األمريكية بعدم االختصاص على أساس الزعـم بـانعدام الـرتاع 
ــال  بـني األطـراف فيمـا يتعلـق بتفسـري أو تطبيـق اتفاقيـة مونتري
املربمـة يف ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧١؛ ورأت احملكمـة أن هلــا، 
ــــادة ١٤ مـــن هـــذه االتفاقيـــة،  اســتنادا إىل الفقــرة ١ مــن امل
االختصاص بالفصل يف املنازعـات القائمـة بـني ليبيـا واململكـة 
املتحدة وليبيا والواليات املتحدة األمريكية على التوايل بشـأن 
تفسري أو تطبيق أحكام تلك االتفاقية؛ ورفضت دفـع اململكـة 
ـــة بعــدم املقبوليــة الــذي  املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكي
أثارتـاه علـى التـــوايل اســتنادا إىل قــراري جملــس األمــن ٧٤٨ 
(١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣)، ورأت أن الطلبـــــــني اللذيــــــــن 
قدمتـهما ليبيـا يف ٣ آذار/مـــــارس ١٩٩٢ مقبـوالن؛ وأعلنـت 
ـــأن قــراري  أن دفـع كـل دولـة مـن الدولتـني املدعـى عليـهما ب
جملـــــس األمـــــن ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣) جعــــــال 

ادعـاءات ليبيـا غـري ذات موضـوع، ال يتوافـر فيـه، يف ظــروف 
القضية، الطابع االبتدائي احملض. 

١٤٠ -وُأحلقـت بـاحلكم إعالنـــات مشــتركة يف قضيــة ليبيــا 
ضد اململكة املتحدة قدمــها القضـاة جبـاوي وغيـوم وراجنيفـا؛ 
والقضـاة جبـاوي وراجنيفـا وكرومـا؛ وكذلـك القاضيـان غيــوم 
وفاليشاور؛ كما أحلق القاضي هريتزيغ إعالنا حبكم احملكمـة. 
وأحلق القاضيان كوميانس وريزيـك بـاحلكم رأيـني منفصلـني. 
وأحلق الرئيس شـويبل والقـاضي أودا والقـاضي اخلـاص السـري 

روبرت جنينغز آراء خمالفة. 
ـــات املتحــدة األمريكيــة  ١٤١ -ويف قضيـة ليبيـا ضـد الوالي
ـــات مشــتركة قدمــها القضــاة جبــاوي،  أحلقـت بـاحلكم إعالن
وراجنيفــا، وكرومــا؛ والقاضيــان غيــوم وفاليشـــاور؛ وأحلـــق 
القاضي هريتزيغ أيضا إعالنا حبكم احملكمـة. وأحلـق القاضيـان 
كوميـانس وريزيـك رأيـني منفصلـني بـاحلكم. وأحلـــق الرئيــس 

شويبل والقاضي أودا رأيني خمالفني. 
ــارير  ١٤٢ -وبـأوامر صـادرة يف ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٨ (تق
حمكمة العــــــدل الدولية لعـــــــام ١٩٩٨، الصفحتـان ٢٣٧ 
و ٢٤٠ على التوايل (النص االنكلـيزي)) حـــــــددت احملكمـة 
٣٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ موعـدا ائيـا لتقـدمي كـــل 
مـن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحــدة األمريكيــة مذكرــا 
املضادة على التوايل. وإثـر اقـتراح مقـدم مـن اململكـة املتحـدة 
ـــى التــوايل، أشــارتا فيــه إىل املبــادرات  والواليـات املتحـدة عل
الدبلوماسية اليت جرت قبيل ذلك، وإثر التحقق مـن وجـهات 
ــأوامر  نظـر ليبيـا، مـدد كبـري القضـاة، رئيـس احملكمـة بالنيابـة ب
صادرة يف ١٧ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ املوعـد النـهائي 
ثالثـــة شـــهور إىل ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٩. وقـــد أودعــــت 

املذكرات املضادة يف غضون املهلة احملددة. 
ـــــران/يونيــــه ١٩٩٩،  ١٤٣ -وبـــأوامر صـــادرة يف ٢٩ حزي
مسحـت احملكمـة، مراعـاة منـها التفـــاق األطــراف والظــروف 
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اخلاصــة احمليطــة بالقضيــة، بتقــدمي مذكــرة جوابيــة مــن ليبيـــا 
ومذكرتـني تعقيبيتـني مـن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحــدة 
األمريكية على التـوايل، وحـددت ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ 
موعدا ائيا إليداع ليبيا ملذكرا اجلوابيـة. ومل حتـدد احملكمـة 
موعــد تقــدمي املذكرتــني التعقيبيتــني للمدعــى عليــهما؛ وقـــد 
ـــهما عــن رغبتــهم يف عــدم  أعـرب ممثلـو الدولتـني املدعـى علي
حتديد موعد يف هذه املرحلة من الدعوى، �بسـبب الظـروف 
اجلديــدة الناشــئة عــن نقــل الشــخصني املتــهمني إىل هولنــــدا 
حملاكمتهما أمام حمكمة اسكتلندية�. وأودعـت ليبيـا مذكرـا 

اجلوابية يف األجل احملدد. 
١٤٤ -وبـأمرين مؤرخـني ٦ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، حــدد 
رئيــس احملكمــة، مراعيــــا آلراء األطـــراف، ٣ آب/أغســـطس 
٢٠٠١ موعدا ائيا لتقدمي املذكرة التعقيبيـة مـن جـانب كـل 

من اململكة املتحدة والواليات املتحدة. 
٤ - منصـات النفـط (مجهوريـــة إيــران اإلســالمية ضــد 

الواليات املتحدة األمريكية) 
١٤٥ -يف ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢، أودعت مجهورية 
إيـران اإلسـالمية لـدى قلـم احملكمـة طلبـــا برفــع دعــوى علــى 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة فيمـا يتعلـق بـرتاع بشـــأن تدمــري 

ثالث منصات نفط إيرانية. 
١٤٦ -واســـتندت مجهوريـــة إيـــران اإلســـــالمية، يف إقامــــة 
ـــــة  اختصـــاص احملكمـــة يف هـــذه الدعـــوى، إىل املـــادة احلادي
والعشـرين (٢) مـن معـاهدة الصداقـة والعالقـــات االقتصاديــة 
واحلقــوق القنصليــة املربمــة بــني إيــران والواليــات املتحــــدة، 

املوقعة يف طهران يف ١٥ آب/أغسطس عام ١٩٥٥. 
ــام  ١٤٧ -وادعـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف طلبـها أن قي
عدة سفن حربية تابعة لبحريـة الواليـــــــات املتحـدة يف يومـي 
ـــــل  ١٩ تشــــرين األول/أكتوبــــر ١٩٨٧ و ١٨ نيســــان/أبري
ـــط متتلكــها  ١٩٨٨، بتدمـري ثالثـة جممعـات حبريـة إلنتـاج النف

شـركة النفـط الوطنيـة اإليرانيـة وتشـغلها لألغـراض التجاريــة، 
يشكل خرقا أساسيا ألحكام خمتلفة من معاهدة الصداقة ومن 
القانون الدويل. ويف هذا الصدد، أشارت إيران بشكل خاص 
إىل املـادتني األوىل والعاشـرة (١) مـــن تلــك املعــاهدة، اللتــني 
تنصان بالتوايل على مـا يلـي: �يكـون بـني الواليـات املتحـدة 
االمريكية وإيران ســــلم راسخ ودائــــم وصــــداقة خملصــــــة� 
و �تكـون بـــني إقليمــي الطرفــني املتعــاقدين الســاميني حريــة 

جتارة ومالحة�. 
١٤٨ -وبنـاء علـى ذلـك، طلبـــت اجلمهوريــة اإلســالمية إىل 

احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 
أن للمحكمــــة، مبوجــــب معــــاهدة  �(أ)
الصداقة، هلا اختصـاص بـالنظر يف الـرتاع واحلكـم يف 

الطلبات املقدمة من اجلمهورية اإلسالمية؛ 
وأن الواليــات املتحــــدة، مبهامجتـــها  �(ب)
وتدمريهـا املنصـات املشـار إليـــها يف الطلــب، بتــاريخ 
١٩ تشــــــــــــرين األول/ أكتوبــــــــــــر ١٩٨٧ و ١٨ 
نيســان/أبريــــل ١٩٨٨، قـــد خرقـــت التزاماـــا إزاء 
اجلمهوريـــة اإلســـالمية، ومنـــها التزاماـــا مبوجـــــب 
املـادتني األوىل والعاشــرة (١) مــن معــاهدة الصداقــة 

ومبوجب القانون الدويل؛ 
وأن الواليـــات املتحـــدة، باختاذهـــــا  �(ج)
موقـــف العـــداء والتـــــهديد علــــى حنــــو ســــافر إزاء 
اجلمهوريــة اإلســالمية، الــــذي بلـــغ أوجـــه مبهامجـــة 
ــــد انتـــهكت  منصــات النفــط اإليرانيــة وتدمريهــا، ق
ـــك  موضــوع معــاهدة الصداقــة وغرضــها، مبــا يف ذل
املادتان األوىل والعاشرة (١)، كما انتـهكت القـانون 

الدويل؛ 
ـــأن  وأن الواليــات املتحــدة ملزمــة ب �(د)
ـــة اإلســالمية النتهاكــها اللتزاماــا  تعـوض اجلمهوري
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القانونيــة الدوليــة، بــاملبلغ الــذي حتــدده احملكمــــة يف 
ــــن إجـــراءات الدعـــوى. وحتتفـــظ  مرحلــة الحقــة م
اجلمهوريـــة اإلســـالمية بـــاحلق يف أن تعـــرض علـــــى 
احملكمـــــة، يف الوقـــــت املناســـــب، تقديـــــرا دقيقــــــا 

للتعويضات املستحقة على الواليات املتحدة؛ 
وأي تعويض آخر قد تعتربه احملكمة  �(هـ)

مالئما�. 
١٤٩ -وبـــأمر مـــــؤرخ ٤ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٢ 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٢، الصفحـة ٧٦٣ 
(النـص االنكلـيزي))، قـام رئيـس احملكمـــة، آخــذا يف اعتبــاره 
موافقــة الطرفــني، بتحديــد ٣١ أيــار/مــايو ١٩٩٣ كموعــــد 
ــائي إليــداع مذكــرة إيــران و ٣٠ تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب 

١٩٩٣ إليداع الواليات املتحدة مذكرا املضادة. 
١٥٠ -وبـــأمر مـــؤرخ ٣ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٣ (تقــــارير 
حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٣، الصفحـــة ٣٥ (النــص 
االنكليزي))، قام رئيس احملكمـة، بنـاء علـى طلـب مـن إيـران 
وبعــد أن أشــارت الواليــــات املتحـــدة إىل عـــدم اعتراضـــها، 
بتمديد هـــــذين املوعــــدين النهائـــــيني لغاية ٨ حزيـران/يونيـه 
ــــوايل. وقـــد  و ١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣، علــى الت

أودعت املذكرة يف غضون املهلة احملددة. 
واختـارت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية السـيد فرانســـوا  -١٥١

ريغو ليكون قاضيا خاصا. 
١٥٢ -ويف ١٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٣، أودعـــــت 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، يف غضـون املهلـــة املمــددة الــيت 
تودع خالهلا املذكـرة املضـادة، دفعـا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص 
احملكمة. ووفقا ألحكام الفقرة ٣ مـن املــادة ٧٩ مـن الئحـــة 
احملكمــة، توقفــت إجــــراءات الدعـــوى املتعلقـــة بـــاملوضوع، 
ومبوجب أمر مؤرخ ١٨ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٤ (تقـارير 
حمكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٤، الصفحــة ٣ (النـــص 

االنكلـيزي))، حـددت احملكمـة ١ متـوز/يوليـه ١٩٩٤ موعـــدا 
ائيا لتقدمي إيران بيانا خطيـا مبالحظاـا وإفاداـا بشـأن هـذا 

الدفع. وأودع ذلك البيان اخلطي يف غضون املهلة احملددة. 
ـــترة مــن ١٦ إىل ٢٤ أيلــول/ســبتمرب  ١٥٣ -وعقـدت يف الف
١٩٩٦ جلســات علنيــة لالســــتماع إىل املرافعـــات الشـــفوية 
للطرفـني بشـأن الدفـع االبتدائـي الـذي تقدمـــت بــه الواليــات 

املتحدة األمريكية. 
١٥٤ -ويف جلســـــــة علنيـــــــة عقـــــــدت يف ١٢ كــــــــانون 
األول/ديســمرب ١٩٩٦، أصــدرت احملكمــــة حكمـــها بشـــأن 
الدفع االبتدائي الذي تقدمت به الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٨٠٣ 
(النـص االنكلـيزي)) رفضـت فيـه الدفـع وقـررت، اســتنادا إىل 
الفقــرة ٢ مــن املــادة احلاديــة والعشــرين مـــن معـــاهدة عـــام 
١٩٥٥، أن هلـا االختصـاص للنظـــر يف املطــالب الــيت قدمتــها 
إيران مبوجب الفقرة ١ من املادة العاشرة من تلك املعاهدة. 

ــــز  ١٥٥ -وأحلـــق القضــاة شهـــاب الديـــن ورانغيفـــا وهيغين
وبــارا - أرانغوريــن، والقـاضي اخلـاص ريغـو حبكـــم احملكمــة 
آراء منفصلة؛ وأحلق به نائب الرئيـس، شـويبل والقـاضي أودا 

رأيني خمالفني. 
١٥٦ -وبـأمر صـادر يف ١٦ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٦ 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٩٠٢ 
(النـص االنكلـيزي)) حـدد رئيـس احملكمـــة، بعــد أن أخــذ يف 
ـــه ١٩٩٧  اعتبــاره موافقــة الطرفــني، يــوم ٢٣ حزيــران/ يوني
ـــا لتقــدمي الواليــات املتحــدة األمريكيــة مذكرــا  موعـدا ائي
املضادة. وقد أودعت الواليات املتحدة األمريكيـة يف غضـون 
املهلـة احملـددة املذكـرة املضـادة وطلبـا مضـــادا تلتمــس فيــه أن 

تقرر احملكمة، وتعلن، ما يلي: 
أن مجهوريــة إيــران اإلســــالمية بقيامـــها، يف  - ١�
الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، مبهامجة السفن وبث األلغـام 
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يف اخلليـج وبأعمـال عسـكرية أخـــرى مبــا مــن شــأنه 
تعريـض التجـارة البحريـة للمخـاطر واألضـرار تكــون 
قـد انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات جتـــاه الواليــات 
املتحدة األمريكية مبوجب املادة العاشرة مـن معـاهدة 

عام ١٩٥٥؛ 
ـــــة،  وأن مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية ملزم - ٢
بالتــايل، بــأن تســدد للواليــــات املتحـــدة األمريكيـــة 
تعويضــات كاملــة النتهاكــها معــاهدة عــــام ١٩٥٥ 
ــة  بالشـكل واملقـدار اللذيـن حتددمهـا احملكمـة يف مرحل

الحقة من اإلجراءات�. 
١٥٧ -وأبلغـت إيـــران احملكمــة، برســالة مؤرخــة ٢ تشــرين 
األول/أكتوبـر ١٩٩٧، أن لديـــها �اعتراضــات قويــة بصــدد 
مقبولية الطلب املضاد املقـدم مـن الواليـات املتحـدة�، ورأت 
أن الطلب املضاد بصيغتـــــــه املقدمة مــــــن الواليـات املتحـدة 
ال يستويف شروط الفقرة ١ من املادة ٨٠ من الئحة احملكمة. 
١٥٨ -وعقد نائب رئيس احملكمة ورئيسها بالنيابـة اجتماعـا 
ـــر ١٩٩٧ مــع وكــالء الطرفــني،  يف ١٧ تشـرين األول/أكتوب
جــرى فيــه االتفــــاق علـــى أن تقـــدم كـــل مـــن احلكومتـــني 
مالحظات خطية بشـأن مسـألة مقبوليـة الطلـب املضـاد الـذي 

قدمته الواليات املتحدة. 
١٥٩ -وبعـــد أن قدمـــت إيـــران والواليـــــات املتحـــــدة، يف 
رسالتني مؤرختيــن ١٨ تشريــن الثانــي/نوفمرب و ١٨ كانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٧، علـى التـوايل، مالحظـــات خطيــة إىل 
احملكمة، قررت احملكمـة مبوجـب أمـر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس 
١٩٩٨ (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٨، 
الصفحة ١٩٠ (النص االنكليزي)) أن الطلب املضـاد املقـدم 
من الواليات املتحدة يف مذكرا املضادة مقبـول يف حـد ذاتـه 
وأنه يشكل جـزءا مـن الدعـوى. وطلبـت احملكمـة كذلـك إىل 
إيران أن تقدم ردا، وإىل الواليات املتحـدة بـأن تقـدم مذكـرة 

تعقيبيـة، وحـددت مـهلتني لتقدميـهما، مهـا ١٠ أيلـول/ســبتمرب 
ـــرب ١٩٩٩، علــى التــوايل.  ١٩٩٨ و ٢٣ تشـرين الثـاين/نوفم
وارتأت احملكمة، عالوة على ذلك، أن من الضروري لضمان 
املسـاواة التامـة بـني الطرفـني، االحتفـاظ حبـق إيـران يف عــرض 
آرائها كتابة مرة ثانية على الطلب املضاد املقدم من الواليـات 
املتحدة، يف مذكرة إضافية، على أن يكـون إيداعـها موضـوع 

أمر الحق. 
١٦٠ -وأحلـق القاضيـان أودا وهيغـرت بـاألمر رأيـني منفصلــني 

وأحلق به القاضي اخلاص ريغو رأيا خمالفا. 
١٦١ -ومدد نائب رئيس احملكمة ورئيسها بالنيابـة، مبوجـب 
أمـر صـادر يف ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٨ تقـــارير حمكمــة العــدل 
الدوليـة لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ٢٦٩ (النـــص االنكلــيزي)، 
بناء على طلب إيران وبعد أن أخذ يف اعتباره وجــهات النظـر 
الــيت أعربــت عنــها الواليــات املتحــدة، املــهلتني لــرد إيــــران 
واملذكــــرة التعقيبيــــة للواليــــات املتحــــــدة إىل ١٠ كـــــانون 
األول/ديســــمرب ١٩٩٨ و ٢٣ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠، علــــــى 
التــوايل. ومبوجــب أمــر صــادر يف ٨ كــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٨ مـــــددت احملكمة هـاتني املـهلتني إىل ١٠ آذار/مـارس 
ـــــاين/نوفمــــرب ٢٠٠٠  ١٩٩٩ لـــرد إيـــران و ٢٣ تشـــرين الث
للمذكرة التعقيبية للمدعى عليها الواليات املتحدة. وأودعـت 
إيـران ردهـا يف غضـون املهلـة املمـدة احملـــددة. ومبوجــب أمــر 
صادر يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، مدد رئيـس احملكمـة، بنـاء 
على طلب الواليات املتحدة وبعد أن أخذ يف اعتبـاره موافقـة 
الطرفني، املهلة لتقدمي الواليات املتحدة ملذكرا التعقيبيـة مـن 
٢٣ تشــــرين الثــــاين/نوفمــــــرب ٢٠٠٠ إىل ٢٣ آذار/مـــــارس 
٢٠٠١. وأودعـت املذكـرة التعقيبيـة يف غضـون املهلـة املمـــدة 

احملددة. 
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تطبيــق اتفاقيــــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة  - ٥
واملعاقبــــة عليــــها (البوســــنة واهلرســــك ضــــــد 

يوغوسالفيا) 
ــــــة  ١٦٢ -يف ٢٠ آذار/مـــــارس ١٩٩٣، أودعـــــت مجهوري
البوسنة واهلرسك لدى قلم حمكمـة العـدل الدوليـة طلبـا ترفـع 
فيـه دعـوى علـى مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة �النتهاكــها 

اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية�. 
١٦٣ -وأشار الطلب إىل عدة أحكام من اتفاقيـة منـع جرميـة 
ـــــة عليــــها، املؤرخــــة ٩ كــــانون  اإلبـــادة اجلماعيـــــة واملعاقب
األول/ديسـمرب ١٩٤٨، وكذلـك مـن ميثـاق األمـــم املتحــدة، 
ادعت البوسنة واهلرسك أن يوغوسالفيا انتهكتها. كما أشـار 
يف هــذا الصــدد إىل اتفاقيــات جنيــــف األربـــع لعـــام ١٩٤٩ 
وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعام ١٩٧٧، وإىل قواعد الهـاي 
املتعلقــة بــاحلرب الربيــة لعــام ١٩٠٧، وإىل اإلعــالن العـــاملي 

حلقوق اإلنسان. 
١٦٤ -وأشــار الطلــب إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منـــع 

اإلبادة اجلماعية بوصفها أساسا الختصاص احملكمة. 
ــــن  ١٦٥ -ويف ذلــك الطلــب، طلبــت البوســنة واهلرســك م

احملكمة، أن تقرر وتعلن: 
أن يوغوســـالفيا (صربيـــا واجلبـــل األســـود)  �(أ)
ــــــا  انتــــهكت، وال تــــزال تنتــــهك، التزاما
القانونية قبل شعب ودولة البوسنة واهلرسك 
مبوجــب املــــواد األوىل والثانيـــة (أ) والثانيـــة 
(ب) والثانيــة (ج) والثانيــة (د) والثالثــــة (أ) 
والثالثـــــة (ب) والثالثـــــة (ج) والثالثــــــة (د) 
ـــة  والثالثـة (هــ) والرابعـة واخلامسـة مـن اتفاقي

اإلبادة اجلماعية؛ 
أن يوغوســـالفيا (صربيـــا واجلبـــل األســـود)  (ب)
ــــــا  انتــــهكت، وال تــــزال تنتــــهك، التزاما

القانونية قبل شعب ودولة البوسنة واهلرسك 
مبوجـــب اتفاقيـــات جنيـــــف األربــــع لعــــام 
ـــام  ١٩٤٩، وبروتوكوهلــا اإلضــايف األول لع
١٩٧٧، والقوانـني الدوليـة العرفيـة للحــرب، 
مبا فيها قواعد الهاي املتعلقـة بـاحلرب الربيـة 
لعـام ١٩٠٧؛ وغريهـا مـن املبـادئ األساســية 

للقانون اإلنساين الدويل؛ 
أن يوغوســالفيا (صربيـــا واجلبـــل األســــود)  (ج)
انتهكت، وال تـزال تنتهــك، املــــواد ١ و ٢ 
و ٣ و ٤ و ٥  و ٦  و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ 
و ١١ و ١٢ و ١٣  و ١٥  و ١٦ و ١٧ 
و ١٨ و ١٩  و ٢٠  و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ 
و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مـــن اإلعـــالن العـــــاملي 
حلقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق مبواطـين البوسـنة 

واهلرسك؛ 
ــــود)،  أن يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل األس (د)
انتـــهاكا منـــها اللتزاماـــا مبوجـــب قواعــــد 
القانون الدويل العام والعريف، قتلت مواطنـني 
مـــن البوســـنة واهلرســـك وتعمـــدت قتلـــهم 
وجرحــهم واغتصبتــــهم وبتـــهم وعذبتـــهم 
واختطفتهم واحتجزم بصورة غري قانونيـة، 

وأبادم، وأا تواصل القيام بذلك؛ 
ـــود) يف  أن يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األس (هـ)
معاملتــــها ملواطــــــين البوســـــنة واهلرســـــك، 
انتهكت، وال تزال تنتهك، التزاماــا الرمسيـة 
مبوجــــب املــــواد ١ (٣) و ٥٥ و ٥٦ مـــــن 

ميثاق األمم املتحدة؛ 
أن يوغوســـالفيا (صربيـــا واجلبـــل األســـود)  (و)
اسـتعملت، وال تـزال تسـتعمل، القـوة وـدد 
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باسـتعماهلا ضـد البوســـنة واهلرســك انتــهاكا 
للمــواد ٢ (١) و ٢ (٢) و ٢ (٣) و ٢ (٤) 

و ٣٣ (١) من ميثاق األمم املتحدة؛ 
ــــود)،  أن يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل األس (ز)
انتــهاكا منــها اللتزاماــا مبوجــــب القـــانون 
الـدويل العـام والعـريف، اسـتعملت القـوة ضــد 
البوسنة واهلرسك وال تزال تستعملها وـدد 

باستعماهلا ضدها؛ 
ــــود)،  أن يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل األس (ح)
انتــهاكا منــها اللتزاماــا مبوجــــب القـــانون 
ــــام والعـــريف، انتـــهكت، ســـيادة  الــدويل الع
ـــن  البوســنة واهلرســك وال تــزال تنتهكــها ع

طريق: 
شــن هجمــــات مســـلحة علـــى البوســـنة  -

واهلرسك جوا وبرا؛ 
التعدي على اال اجلوي للبوسنة؛  -

بـــذل جـــهود، بوســـائل مباشـــرة وغـــــري  -
ــــــراه حكومـــــة البوســـــنة  مباشــــرة، إلك

واهلرسك وختويفها؛ 
ــــود)،  أن يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل األس (ط)
انتــهاكا منــها اللتزاماــا مبوجــــب القـــانون 
ـــام والعــريف، تدخلــت، وال تــزال  الـدويل الع
تتدخــــل، يف الشــــؤون الداخليــــة للبوســـــنة 

واهلرسك؛ 
ــــود)،  أن يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل األس (ي)
بقيامها بأعمال التجنيد والتدريب والتسـليح 
والتجهيز والتمويل واإلمـداد وقيامـها بطـرق 
ـــــها ووكالئــــها  أخـــرى عـــن طريـــق عمالئ

بتشـــــجيع األنشـــــطة العســـــكرية وشبـــــــــه 
العسكريـــة يف البوســـنة واهلرســك وضدهــا، 
وبدعم هذه األنشطة ومساعدا وتوجيهها، 
ــــــا  انتــــهكت، وال تــــزال تنتــــهك، التزاما
الصرحيــة قبــل البوســنة واهلرســــك مبوجـــب 
املواثيــق واملعــــاهدات، وال ســـيما التزاماـــا 
مبوجب املواثيق واملعاهدات يف إطار املادة ٢ 
(٤) مـن ميثـاق األمـــم املتحــدة، فضــال عــن 
التزاماـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل العــــام 

والعريف؛ 
أن للبوســـنة واهلرســـك، يف ظـــل الظــــروف  (ك)
املذكـورة أعـاله، احلـق الســـيادي يف الدفــاع 
عـن نفسـها وعـن شـعبها مبوجـب املــادة ٥١ 
مـن ميثـاق األمـم املتحـــدة والقــانون الــدويل 
العريف، بوسائل من بينها احلصول فورا علـى 
أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية وقوات 

من دول أخرى؛ 
أن للبوســـنة واهلرســـك، يف ظـــل الظــــروف  (ل)
املذكــورة أعــاله، احلــق الســيادي، مبوجــب 
املادة ٥١ من ميثاق األمم املتحـدة والقـانون 
الـدويل العـريف، يف طلـــب املســاعدة الفوريــة 
من أي دولة للدفاع عنها بوسـائل مـن بينـها 
الوسـائل العسـكرية (األسـلحة، واللـوازم مــن 

املعدات، والقوات وما إىل ذلك)؛ 
أن قرار جملس األمن ٧١٣ (١٩٩١)، الذي  (م)
يفــرض حظــرا لألســلحة علــى يوغوســـالفيا 
السابقة، جيب أن يفسر علــى حنـو ال ينتقـص 
مـــن حـــق البوســـنة واهلرســـك الطبيعــــي يف 
ـــة أو مجاعيــة  الدفـاع عـن النفـس بصفـة فردي
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مبوجـب أحكـام املـادة ٥١ مـن ميثـاق األمــم 
املتحدة وقواعد القانون الدويل العريف؛ 

أن مجيـع قـرارات جملـس األمـن الالحقـة الــيت  (ن)
تشـري إىل القـــرار ٧١٣ (١٩٩١) أو تؤكــده 
مــن جديــد جيــــب أن تفســـر علـــى حنـــو ال 
ينتقص مــن حـق البوسـنة واهلرسـك الطبيعـي 
ـــــة فرديــــة أو  يف الدفـــاع عـــن النفـــس بصف
مجاعية، مبوجب أحكام املادة ٥١ من ميثــاق 
األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل العريف؛ 
أن قــــرار جملــــس األمــــــن ٧١٣ (١٩٩١)،  (س)
ومجيـع قـرارات جملـــــــس األمــــــــن الالحقــة 
اليت تشري إليه أو تؤكده مـن جـــــــديد جيـب 
أال تفسـر مبـا يفـرض حظـــرا لألســلحة علــى 
البوسـنة واهلرسـك، وذلـك حســـبما تقتضيــه 
املادتــان ٢٤ (١) و ٥١ مــن ميثــــاق األمـــم 
املتحـــدة ووفقـــا للمبـــــدأ العــــريف القــــاضي 

بالبطالن لتجاوز السلطة؛ 
أن لسـائر الـدول األطـراف يف امليثـاق احلـــق،  (ع)
عمال حبق الدفاع اجلماعي عن النفـس الـذي 
أقرته املادة ٥١ من ميثاق األمـم املتحـدة، يف 
أن ـــب للدفـــاع الفـــــوري عــــن البوســــنة 
واهلرسك - بناء على طلبـها - بوسـائل مـن 
بينها تزويدها فورا بأسلحة ومعدات ولـوازم 
عسـكرية، وقـــوات مســلحة (جنــود وحبــارة 

وطيارون وما إىل ذلك)؛ 
ـــى يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل  أنـه يقـع عل (ف)
األسود) وعمالئها ووكالئها التزام بالتوقف 
والكف فورا عن خرق االلتزامـات القانونيـة 

السـالفة الذكـر، واـا ختضـع، بوجـه خـاص، 
لواجب التوقف والكف فورا عما يلي: 

ممارســتها املنهجيــة ملــا يســمى �التطــــهري  -
العرقــــي� ملواطــــين البوســــنة واهلرســـــك 

وإقليمها ذي السيادة؛ 
قتــل مواطــين البوســنة واهلرســك عمـــدا،  -
وإعدامـــهم بـــدون حماكمـــة، وتعذيبـــــهم 
واغتصـــــام واختطافـــــهم وتشــــــويههم 
جسديا، وجرحهم واالعتداء عليهم بدنيا 

وعقليا، واحتجازهم؛ 
ــــــدات  التدمــــري الوحشــــي للقــــرى والبل -
واملقاطعـات واملـدن واملؤسســـات الدينيــة 

يف البوسنة واهلرسك؛ 
قصــــــف مراكــــــــز الســـكان املدنيــــــــني  -
يف البوســـــــــنة واهلرســــــــــك بالقنــــــابل، 

وال سيما عاصمتها سراييفو؛ 
ـــــز للســــكان  مواصلـــة حصـــار أي مراك -
املدنيني يف البوســـنة واهلرسك، وال سيما 

عاصمتها سراييفو؛ 
جتويــــع الســــكان املدنيــــني يف البوســــــنة  -

واهلرسك؛ 
قطــع إمــدادات اإلغاثــــة اإلنســـانية الـــيت  -
يقدمها اتمع الدويل إىل مواطين البوسنة 

واهلرســـــك، أو اعتراضها أو عرقلتها؛ 
أي اسـتعمال للقـوة - بطريقـة مباشــرة أو  -
غري مباشرة، علنا أو سرا - ضـد البوسـنة 
واهلرسـك، وكـل ديـد باسـتعمال القـــوة 

ضد البوسنة واهلرسك؛ 
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أي انتهاك لسيادة البوسنة واهلرسك 
أو ســــــالمتها اإلقليميــــــة أو اســـــــتقالهلا 
السياســي، مبــا يف ذلــــك مجيـــع أشـــكال 
التدخــــل املباشــــر أو غــــري املباشــــــر، يف 

الشؤون الداخلية للبوسنة واهلرسك؛ 
تقـدمي أي دعـم مـن أي نـوع كـــان – مبــا  -
ـــــري التدريـــب أو األســـلحة أو  فيــه توفـــــ
ـــــدادات أو  الذخــــرية أو األمـــوال أو اإلم
املسـاعدة أو التوجيـه أو أي شكـــل آخـــر 
مــن أشــكال الدعــــم - ألي دولـــــــــة أو 
مجاعـــــــة أو منظمة أو حركـة تشـترك أو 
ختطـط لالشـتراك يف أنشـــطة عســكرية أو 
شبه عسكرية يف البوسنة واهلرســـــــك أو 
ضــــــدها أو ألي فــرد يشــترك أو خيطــط 

لالشتراك يف ذلك؛ 
ـــى يوغوســالفيا (صربيــا واجلبــل  أنـه يقـع عل (ص)
األسود) التزام بأن تدفع للبوسـنة واهلرسـك، 
ــــها وبوصفـــها قَــــيمةً علـــى  اســتنادا إىل حق
مواطنيــها، تعويضــــات عـــن األضـــرار الـــيت 
حلقــت باألشــخاص واملمتلكــات وباقتصـــاد 
ـــن  البوسـنة وبيئتـها نتيجـة ملـا سـلف ذكـره م
ـــانون الــدويل، علــى أن حتــدد  انتـهاكات للق
احملكمـة قيمـة التعويضـات. وحتتفـظ البوســـنة 
واهلرســـك بـــاحلق يف أن تقـــدم للمحكمـــــة 
تقييمـــــا دقيقـــــا لألضـــــرار الـــــيت ســــــببتها 

يوغوسالفيا (صربيا واجلبل األسود)�. 
١٦٦ -ويف اليــــوم نفســــه، صرحــــــت حكومـــــة البوســـــنة 

واهلرسك، بأن: 

�اهلـدف األمسـى املتوخـى مـن هـذا الطلـب هـو منـــع 
وقــوع مزيــد مــــن اخلســـائر يف األرواح يف البوســـنة 

واهلرسك�، 
وبـأن: 

ــــــن البشـــــر يف البوســـــنة  �أرواح مئــــات اآلالف م
ـــام وســالمتهم  واهلرسـك، ورفاهـهم وصحتـهم وأم
املاديـــة والعقليـــــة والبدنيــــة، وديــــارهم وعقــــارام 
وممتلكام الشخصية، هـي اآلن عرضـة للخطـر ومتـر 

مبنعطف حرج، يف انتظار أمر من هذه احملكمة�، 
وأودعت طلبا تلتمس فيه تقرير تدابـري حتفظيـة مبوجـب املـادة 

٤١ من النظام األساسي للمحكمة. 
١٦٧ -وكانت التدابري التحفظية املطلوبة على النحو التايل: 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـا واجلبـل األســـود)،  - ١�
ووكالئـها وعمالئـها يف البوســـنة واهلرســك وغريهــا 
من األماكن، التوقف والكف فورا عـن مجيـع أعمـال 
اإلبــادة اجلماعيــة واألعمــال املنطويــة علــــى اإلبـــادة 
اجلماعية ضد شـعب ودولـة البوسـنة واهلرسـك، الـيت 
ــد؛  تشـمل، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر: القتـــل العم
واإلعدام بدون حماكمات؛ والتعذيـب؛ واالغتصـاب؛ 
والتشويه؛ وما يسمى �التطهري العرقي�؛ والتخريب 
العابث للقرى والبلدات واألقضيـة واملـدن؛ وحمـاصرة 
القـرى والبلـدات واألقضيـة واملـدن؛ وجتويـع الســكان 
املدنيــني؛ وقطــع إمــــدادات اإلغاثـــة اإلنســـانية الـــيت 
يقدمها اتمع الدويل للسـكان املدنيـني أو اعتراضـها 
أو عرقلتــــها؛ وقصــــف مراكــــز الســــكان املدنيــــني 
بالقنـابل؛ واحتجـاز املدنيـني يف معسـكرات االعتقــال 

أو بأي طريقة أخرى؛ 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـــا واجلبــل األســود)  - ٢
التوقف والكف فورا عـن تقـدمي أي نـوع مـن أنـواع 
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الدعم، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة - مبـا يف ذلـك 
التدريـــب واألســـلحة والعتـــاد والذخـــرية واللـــــوازم 
واملساعدة والتمويل والتوجيه أو أي شـكل آخـر مـن 
أشـكال الدعـم - إىل أي دولـة، أو مجاعـة أو منظمـــة 
أو حركــــة أو ميليشــــيات أو أفــــراد يشـــــتركون أو 
خيططـــون لالشـــتراك يف أنشـــطة عســـكرية أو شــــبه 
عســـكرية يف البوســـنة واهلرســـــك أو ضــــد شــــعبها 

ودولتها وحكومتها؛ 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـــا واجلبــل األســود)  - ٣
نفسـها التوقـف والكـف فـورا عـن القيـام بـأي شــكل 
من أشكال األنشطة العسكرية أو شبه العسكرية عـن 
طريق موظفيــها أو وكالئـها أو عمالئـها أو قواـا يف 
البوســـــنة واهلرســـــك أو ضـــــد شـــــعبها ودولتــــــها 
وحكومتـــها، وعـــن أي اســـتعمال آخـــــر للقــــوة أو 
التــهديد باســتعمال القــوة يف عالقاــا مــع البوســــنة 

واهلرسك؛ 
حلكومة البوسنة واهلرسك، يف ظل الظـروف  - ٤
الراهنــة، احلــق يف التمــاس وتلقــي الدعـــم مـــن دول 
أخرى بغية الدفاع عن نفسها وشعبها، بوسائل منـها 
ــــدات وإمـــدادات  احلصــول فــورا علــى أســلحة ومع

عسكرية؛ 
حلكومة البوسنة واهلرسك، يف ظل الظـروف  - ٥
الراهنة، احلق يف طلب املساعدة الفورية من أي دولـة 
للدفاع عنها، بوسائل منـها تزويدهـا فـورا باألسـلحة 
واملعــدات واللــــوازم العســـكرية والقـــوات املســـلحة 

(اجلنود، والبحارة، والطيارون وما إىل ذلك)؛ 
ألي دولـة، فـي ظـل الظروف الراهنـة، احلـق  - ٦
يف أن ـب للدفـاع فـورا عـــن البوســنة واهلرســك - 

بناء على طلبها - بوسائل منها تزويدهـا علـى الفـور 
باألسـلحة واملعـدات واللـــوازم العســكرية، والقــوات 
املســلحة (اجلنــود، والبحــــارة، والطيـــارون ومـــا إىل 

ذلك)�. 
١٦٨ -ويف ١ و ٢ نيسـان/أبريــل ١٩٩٣ عقــدت جلســات 
ـــب تقريــر التدابــري التحفظيــة. واســتمعت  اسـتماع بشـأن طل
احملكمة يف جلستني علنيتني إىل املالحظات الشفوية لكـل مـن 

الطرفني. 
١٦٩ -ويف جلسة علنية عقدت يف ٨ نيســان/أبريـل ١٩٩٣، 
تال رئيس احملكمة األمر املتعلق بطلب التدابري التحفظية الـذي 
تقدمت به البوسنة واهلرسك (تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة 
ــــذي  لعــام ١٩٩٣، الصفحــة ٣ مــن النــص االنكلــيزي)، ال
قـررت فيه احملكمة، ريثما يصدر حكمها النـهائي يف الدعـوى 
الــيت أقامتــها يف ٢٠ آذار/مــارس ١٩٩٣ مجهوريــــة البوســـنة 
واهلرسك ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة (صربيـا واجلبـل 

األسود)، التدابري املؤقتة التالية: 
على حكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة  (أ)
ـــهدها مبــا  (صربيـا واجلبـل األسـود) أن تتخـذ فـورا، عمـال بتع
ورد يف اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها 
املؤرخة ٩ كانون األول/ ديسمرب ١٩٤٨، كل ما يف وسـعها 
مــن تدابــري ملنــع ارتكــاب جرميــة اإلبــادة اجلماعيــــة؛ وعلـــى 
حكومــة مجهوريــــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة (صربيـــا واجلبـــل 
األســود) أن تكفــل بوجــه خــاص عــــدم قيـــام أي وحـــدات 
عســكرية أو شــبه عســــكرية أو أي وحـــدات مســـلحة غـــري 
ـــد تكــون موجهــة أو مدعومــة منــها، وكذلــك أي  نظاميـة ق
منظمــات وأشــخاص قــــد يكونـــون خـــاضعني لســـيطرا أو 
ـــــادة  توجيهـــها أو نفوذهـــا، بارتكـــاب أي مـــن أعمـــال اإلب
ــــتراف جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة أو  اجلماعيــة، أو التــآمر الق



01-5165733

A/56/4

التحريض املباشر والعام على ارتكاب جرمية اإلبـادة اجلماعيـة 
أو التواطـؤ يف اإلبـادة اجلماعيـة، سـواء كـانت هـــذه األعمــال 
موجهة ضد السـكان املسـلمني يف البوسـنة واهلرسـك أو ضـد 

أي مجاعة أخرى قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛ 
على حكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة  (ب)
(صربيا واجلبل األسود) وحكومة مجهورية البوسنة واهلرسـك 
ـــد يــؤدي إىل تفــاقم أو توســيع نطــاق  أال تتخـذا أي إجـراء ق
الـرتاع القـائم بشـأن منـع جرميـــة اإلبــادة اجلماعيــة أو املعاقبــة 
عليها، أو جيعله أكـثر اسـتعصاء علـى احلـل، وأن تكفـال عـدم 

اختاذ أي إجراء من هذا القبيل. 
 

١٧٠ -وأحلق القاضي تاراسوف باألمر إعالنا. 
١٧١ -وحــدد رئيــس احملكمــة، مبوجــب األمــر الصــــادر يف 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣(تقارير حمكمة العــدل الدوليـة لعـام 
ــــــاة  ١٩٩٣، الصفحــــة ٢٩ (النــــص االنكلــــيزي))، ومبراع
االتفاق بني الطرفني، يـوم ١٥ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٣ 
ــــا إليـــداع مذكـــرة البوســـنة واهلرســـك، و ١٥  موعــدا ائي
نيسان/أبريل ١٩٩٤ موعدا ائيا إليداع مذكرة يوغوسـالفيا 

املضادة. 
١٧٢ -واختارت البوسنة واهلرسك السـيد إليـهو لوتربـاخت 
واختارت يوغوسالفيا السـيد ميلنكـو كرتشـا ليكونـا قـاضيني 

خاصني. 
ـــــه ١٩٩٣، أودعــــت مجهوريــــة  ١٧٣ -ويف ٢٧ متـــوز/يولي
البوسنة واهلرسك طلبـا ثانيـا لتقريـر تدابـري مؤقتـة، وصرحـت 

بأن: 
�هذه اخلطوة االسـتثنائية تتخـذ ألن املدعـى 
عليه انتهك كل تدبري من تدابـري احلمايـة الثالثـة الـيت 
قررــا هــذه احملكمــة لصــاحل البوســنة واهلرســــك يف 
٨ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٣، األمــر الــذي أحلــق ضــررا 

بالغا بشعب ودولة البوسنة واهلرسـك، فباإلضافـة إىل 
مواصلــة املدعــى عليــه محلــة اإلبــادة اجلماعيــة ضـــد 
شعب البوسنة - مسـلمني أو مسـيحيني أو يـهودا أو 
كرواتيني أو صربيني - فإنه خيطط اآلن ويعد ويتـآمر 
ــــاوض بشـــأن تقســـيم دولـــة البوســـنة  ويقــترح ويتف
واهلرسـك ذات السـيادة - والعضـو يف منظمـة األمـــم 
املتحــدة - ومتزيقــها وضمــها ودجمــها، عــــن طريـــق 

اإلبادة اجلماعية�. 
ـــــر املؤقتـــــــــة املطلوبــــــة آنـــــــــــذاك  ١٧٤ -ومتثلـــت التدابيـ

فيما يلي: 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـــا واجلبــل األســود)  - ١�
التوقف والكف فورا عـن القيـام، بصـورة مباشـرة أو 
ـــا فيــه  غـري مباشـرة، بتقـدمي أي نـوع مـن الدعـم - مب
التدريــــب واألســــلحة والعتــــاد والذخــــرية واملـــــؤن 
واملساعــــــــدة والتمويـــــــــل والتوجيـــه أو أي شـــكل 
آخر من أشكال الدعـم - إلــــى أي قــــوم أو مجاعـة 
أو منظمـــــة أو حركـة أو قـوة عسـكرية أو ميليشيـــــا 
أو قــوة شــــبه عســـكرية أو وحـــدات مســـلحة غـــري 
نظامية، أو أفراد يف البوسنة واهلرسـك ألي سـبب أو 

غرض كان. 
علـى يوغوسـالفيا (صربيـــا واجلبــل األســود)  - ٢
ومجيع مسؤوليها الرمسيني - مبن فيهم وعلى األخص 
رئيـــــس مجهوريـــــة صربيـــــا، الســـــــيد ســــــلوبودان 
ميلوسيفيتش - التوقف والكف فورا عـن أي جـهود 
أو خطـط أو مؤامـرات أو خمططـات أو مقترحــات أو 
مفاوضات ترمي إىل تقسيم إقليـم البوسـنة واهلرسـك 

ذي السيادة أو متزيقه أو ضمه أو دجمه. 
إن أي عمـل تقـــوم بــه يوغوســالفيا (صربيــا  - ٣
واجلبـل األسـود) لضـم أو دمـج أي إقليـم ذي ســـيادة 
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من مجهورية البوسـنة واهلرسـك، بـأي وسـيلة كـانت 
ــا  أو ألي سـبب كـان، يعتـرب عمـال غـري قـانوين والغي

وباطال من أساسه. 
إن حكومة البوسنة واهلرسك جيـب أن حتـوز  - ٤
الوســائل الالزمــة �ملنــع� ارتكــاب أعمــال اإلبــــادة 
اجلماعية ضد شعبها وفقـا ملـا تقضـي بـه املـادة األوىل 

من اتفاقية اإلبادة اجلماعية. 
إن مجيع األطراف املتعاقدة يف اتفاقية اإلبـادة  - ٥
اجلماعيـة ملزمـة مبوجـــب املــادة األوىل مــن االتفاقيــة 
�مبنـع� ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية ضـد شـعب 

ودولة البوسنة واهلرسك. 
إن حكومة البوسنة واهلرسك جيـب أن حتـوز  - ٦
الوسـائل الالزمـة للدفـاع عـن شـعب ودولـة البوســـنة 
واهلرســك ضــد أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة والتقســـيم 

والتمزيق بواسطة اإلبادة اجلماعية. 
إن مجيع األطراف املتعاقدة يف اتفاقية اإلبـادة  - ٧
اجلماعية ملزمة مبوجب هذه االتفاقية �مبنـع� أعمال 
اإلبـادة اجلماعيـة والتقسـيم والتمزيـق بواسـطة اإلبــادة 

اجلماعية ضد شعب ودولة البوسنة واهلرسك. 
إن حكومـــة البوســـنة واهلرســـــك جيــــب أن  - ٨
تتـــمكن مـــن احلصــــول علــى األســــلحة واملعــــدات 
واإلمـــدادات العســـكرية مـــــن األطــــراف املتعــــاقدة 
األخرى، للوفاء بالتزاماا مبوجب اتفاقية منع اإلبـادة 

اجلماعية يف ظل الظروف الراهنة. 
إن مجيـع األطـراف املتعـــاقدة يف اتفاقيــة منــع  - ٩
اإلبادة اجلماعية، بغية الوفـاء بالتزاماـا مبوجـب هـذه 
االتفاقيـة يف ظـل الظـروف الراهنـة، جيـب أن تتمكـــن 
من توفري األسـلحة واملعـدات واإلمـدادات العسـكرية 

والقـوات املسـلحة (مـــن جنــود، وحبــارة، وطيــارين) 
حلكومة البوسنة واهلرسك، بناء على طلبها. 

إن علـى قـوات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم  - ١٠
يف البوســـنة واهلرســـــك (أي قــــوة األمــــم املتحــــدة 
ــــق  للحمايــة) بــذل كــل مــا يف وســعها لضمــان تدف
إمـدادات اإلغاثـة اإلنســـانية إىل شــعب البوســنة عــن 

طريق مدينة توزال البوسنية�. 
١٧٥ -وفــي ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجــه رئيس احملكمة 
رسـالة إىل كـال الطرفـني، أشـار فيـها إىل الفقـرة ٤ مــن املــادة 
٧٤ من الئحة احملكمة اليت ختوله، ريثما تنعقـد احملكمـة، �أن 
يدعو األطراف إىل التصرف على حنو ميكن معــه ألي أمـر قـد 
تصدره احملكمة بصدد طلب التدابري التحفظيـة أن حيقـق األثـر 

املنشود منه�. وقال: 
�إنين أدعو الطرفـني اآلن إىل التصـرف علـى 
هـذا النحـو، وأشـدد علـى أن التدابـري التحفظيـــة الــيت 
تقـررت يف األمـر الـذي أصدرتـه احملكمـة بعـــد مســاع 
الطرفــــني، يف ٨ نيســــان/أبريــــل ١٩٩٣، ال تـــــزال 

سارية. 
�وبنــاء عليــه، فــإنين أدعــو الطرفـــني إىل أن 
ـــا جمــددا بــأمر احملكمــة وأن يتخــذا مجيــع  حييطـا علم
ما بوسعهما من التدابري ملنع أي ارتكاب أو اسـتمرار 
أو تشجيع للجرمية الدولية الشنيعة املتمثلـة يف اإلبـادة 

اجلماعية�. 
١٧٦ -ويف ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، أودعت يوغوسالفيا 
طلبا، مؤرخا ٩ آب/أغسطس ١٩٩٣، الختاذ تدابري حتفظيـة، 

التمست فيه من احملكمة أن تقرر التدبري املؤقت التايل: 
�على حكومة ما يسـمى جبمهوريـة البوسـنة 
واهلرسك، عمال بالتزامها مبوجـب اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة 
اجلماعية واملعاقبة عليهـــا املؤرخـــة ٩ كانـــون األول/ديسـمرب 
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١٩٤٨، أن تتخـذ فـورا مجيـــع مـــا بوســعها مــن تدابــري ملنــع 
ـــة  ارتكــاب جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة يف حــق اموعــة العرقي

الصربية�. 
ـــــــــدت  ١٧٧ -ويف ٢٥ و ٢٦ آب/أغســـــــطس ١٩٩٣ عق
اجللســات املتعلقــة بطلبــات تقريــــر التدابـــري التحفظيـــة. ويف 
جلسـتني علنيتـني، اسـتمعت احملكمـة إىل بيانـات أدىل ـا كــل 

من الطرفني. 
١٧٨ -ويف جلســـة علنيـــة عقـــدت يف ١٣ أيلـــول/ســــبتمرب 
١٩٩٣، تال رئيس احملكمة األمر املتعلق بطلبات تقريـر تدابـري 
ــــام ١٩٩٣،  حتفظيـــة (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لع
ـــيزي)) الــذي أعــادت احملكمــة  الصفحـة ٣٢٥ (النـص االنكل
مبوجبــه تــأكيد التدابــري التحفظيــة املبينــــة يف أمرهـــا املـــؤرخ 
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، وهي التدابري اليت أعلنت احملكمة أنـه 

ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعاال. 
١٧٩ -وأحلـق القـاضي أودا بـاألمر إعالنـا؛ وأحلـق كـــل مــن 
القضاة شهاب الدين وويرامانتري وأجيبوال والقاضي اخلـاص 
لوتربــاخت بــاألمر بيانــا برأيــه، وأحلــق القــاضي تاراســــوف 

والقاضي اخلاص كريتشا بيانني برأييهما املخالفني. 
ـــــر ١٩٩٣  ١٨٠ -وبــــأمر مــــؤرخ ٧ تشــــرين األول/أكتوب
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٣، الصفحـة ٤٧٠ 
مـن النـص االنكلـيزي)، وبنـاء علـى طلـب البوسـنة واهلرســك 
وبعد أن أبدت يوغوسالفيا رأيها، مـدد نـائب رئيـس احملكمـة 
املهلـة احملـــددة إليــداع مذكــرة البوســنة واهلرســك حــىت ١٥ 
نيســان/أبريــل ١٩٩٤، واملهلــة احملــددة إليــداع يوغوســالفيا 
ــــد  ملذكرـــا املضـــادة حـــىت ١٥ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٥. وق

أودعت املذكرة يف غضون املهلة احملددة. 
١٨١ -وبأمر مؤرخ ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥ (تقارير حمكمة 
ــــة لعـــام ١٩٩٥، الصفحـــة ٨٠ مـــن النـــص  العــدل الدولي
االنكلـــيزي)، مـــدد رئيـــس احملكمـــة، بطلـــب مـــــن وكيــــل 

ــة  يوغوسـالفيا وبعـد التـأكد مـن آراء البوسـنة واهلرسـك، املهل
ــــــا املضـــــادة حـــــىت  احملــــددة إليــــداع يوغوســــالفيا مذكر

٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥. 
١٨٢ -ويف ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥، أودعت يوغوسـالفيا 
يف غضـون املهلـة املمـــددة إليــداع مذكرــا املضــادة، بعــض 
ـــاله. وتتعلــق هــذه  الدفـوع االبتدائيـة يف القضيـة املذكـورة أع
ــــة  الدفــوع، أوال مبقبوليــة الطلــب، وثانيــا باختصــاص احملكم

بالنظر يف القضية. 
١٨٣ -وتقضي الفقرة ٣ من املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة، 
بتعليق اإلجراءات املتعلقة مبوضوع القضية عند تلقـي الدفـوع 
االبتدائيــة؛ ويتعــني عندئــذ تنظيــم مرافعــات للنظــر يف تلــــك 

الدفوع وفقا ألحكام تلك املادة. 
١٨٤ -وبأمر مؤرخ ١٤ متـوز/يوليـه ١٩٩٥ (تقـارير حمكمـة 
العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥، الصفحــة ٢٧٩ مـــن النـــص 
االنكلـيزي)، وبعـد مراعـاة اآلراء الـيت أعـرب عنـها الطرفـــان، 
ـــاين/نوفمــرب ١٩٩٥  حـدد رئيـس احملكمـة يـوم ١٤ تشـرين الث
موعـدا ائيـا لتقـدمي مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك بيانـــا خطيــا 
ـــة املقدمــة مــن  مبالحظاـا ومسـتنداا بشـأن الدفـوع االبتدائي
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة. وأودعـت البوسـنة واهلرســك 

هذا البيان يف غضون املهلة احملددة. 
١٨٥ -وعقــدت بــــني ٢٩ نيســـان/أبريـــل و ٣ أيـــار/مـــايو 
١٩٩٦ جلســات علنيــة لالســــتماع إىل املرافعـــات الشـــفوية 

للطرفني بشأن الدفوع االبتدائية املقدمة من يوغوسالفيا. 
ــــــة عقــــدت يف ١١ متــــوز/يوليــــه  ١٨٦ -ويف جلســـة علنيــ
١٩٩٦، نطقـت احملكمـة حبكمـها بشـــأن الدفـــــوع االبتدائيــة 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٥٩٥ 
من النص االنكليزي)، ومبقتضاه رفضت الدفوع الـيت قدمتـها 
يوغوسالفيا، وخلصت علـى أسـاس املـادة احلاديـة عشـرة مـن 
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها، إىل أن هلـا 
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ــــة ورفضـــت األســـاس اإلضـــايف  اختصاصــا بــالنظر يف القضي
لالختصـاص الـذي احتجـت بـه مجهوريـة البوسـنة واهلرســك. 
ــــنة واهلرســـك  ورأت أن الطلــب املقــدم مــن مجهوريــة البوس

مقبول. 
١٨٧ -وأحلق القاضي أودا إعالنـا حبكـم احملكمـة؛ وأحلـق بـه 
القاضيـان شـــي وفرييشــتني إعالنــا مشــتركا؛ كمــا أحلــق بــه 
القـاضي اخلـاص لوتربـــاخت إعالنــا؛ وأحلــق القضــاة شــهاب 
الدين، وويرامانتري، وبارا - أرانغوين باحلكم آراء منفصلـة؛ 

وأحلق به القاضي اخلاص كرتشا رأيا خمالفا. 
١٨٨ -وبأمر مؤرخ ٢٣ متـوز/يوليـه ١٩٩٦ (تقـارير حمكمـة 
العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٦، الصفحــة ٧٩٧ مـــن النـــص 
االنكلـيزي)، وبعـد مراعـاة اآلراء الـيت أعـرب عنـها الطرفـــان، 
ــوز/يوليـه ١٩٩٧ موعـدا ائيـا  حدد رئيس احملكمة يوم ٢٣ مت
إليــداع يوغوســالفيا مذكرــــا املضـــادة. وقدمـــت املذكـــرة 
املضادة يف غضون املهلة احملددة. وتضمنت ادعاءات مضـادة، 
طلبت يوغوسالفيا مبقتضاها من احملكمة أن حتكم وتعلن أن: 
البوســـنة واهلرســـك مســـؤولة عـــن أعمــــال  - ٣�
ـــة املرتكبــة ضــد الصــرب يف  اإلبـادة اجلماعي
البوسـنة واهلرسـك وعـــن انتــهاكات أخــرى 
لاللتزامــات الــيت تنــص عليــها اتفاقيــة عــــام 
١٩٤٨ ملنع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة 

عليها: 
ألا حـرضت علـى ارتكـاب أعمـال  -
اإلبـادة اجلماعيـــــــة بــ �اإلعــــــــــالن 
ــــاملوقف  اإلســــــالمي�، وال ســيما ب
املتخذ فيه من �أنه لـن يكـون هنـاك 
ــــــدة  ســــالم أو تعــــايش بــــني �العقي
ـــة  اإلسـالمية� واملؤسسـات االجتماعي

والسياسية �غري اإلسالمية��؛ 

ألا حرضت على ارتكـاب أعمـال  -
اإلبادة اجلماعية عـن طريـق صحيفـة 
ـــــويف  الشـــباب املُســـلم املســـماة �ن
فوكس� وخباصة عـن طريـق أبيـات 

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

الصفصاف،  
 وعليها سوف نشنق الصرب، 

أمــــي العزيــــزة، ســــــوف أشـــــحذ 
السكاكني، 

وعمــا قريــب ســــنمأل احلفـــر مـــرة 
أخرى�؛ 

ألا حرضت على ارتكــاب أعمـال  -
اإلبادة اجلماعية عن طريـق صحيفـة 
�زمـــاي أود بوســــنة� وال ســــيما 
اجلملة اليت وردت يف مقالـة نشـرا 
تلك الصحيفة، وتقـول إنـه �ال بـد 
لكل مسلم أن حيدد صربيـا ويقسـم 

أن يقتله�؛ 
ــيت  مطالباـا العلنيـة بقتـل الصـرب ال -
أذيعت عن طريق راديو �هايـات� 
ــــك علـــى ارتكـــاب  وحرضــت بذل

أعمال اإلبادة اجلماعية؛ 
ألن القوات املسلحة التابعة للبوسنة  -
واهلرســـك، فضـــال عـــــن أجهــــــزة 
أخـــرى تابعـــــة للبوســنة واهلرســك 
ارتكبـت ضـــد الصــرب يف البوســنة 
ـــــة  واهلرســـك أعمـــال إبـــادة مجاعي
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وغريهـا مـن األعمـال الـــيت حتظرهــا 
ــــام ١٩٤٨ ملنـــع اإلبـــادة  اتفاقيــة ع
اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها، الـــيت ورد 
بياا يف الفصل السابع مـن املذكـرة 

املضادة؛ 
ألن البوسـنة واهلرسـك مل حتــل دون  -   
ما ارتكب ضد الصرب يف أراضيها 
من أعمال اإلبادة اجلماعيـة وغريهـا 
ـــال الــيت حتظرهــا اتفاقيــة  مـن األعم
عـام ١٩٤٨ ملنـــع اإلبــادة اجلماعيــة 
ـــيت ورد بياــا يف  واملعاقبـة عليـها، ال
الفصل السابع من املذكرة املضادة. 
البوسـنة واهلرسـك ملزمـة مبعاقبــة مــن تثبــت  - ٤
ــــادة اجلماعيـــة  مســؤوليتهم عــن أعمــال اإلب
واألعمـال األخـرى الـيت حتظرهـا اتفاقيـة عــام 
١٩٤٨ ملنع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. 
البوســنة واهلرســــك ملزمـــة باختـــاذ التدابـــري  - ٥
الالزمــــة ملنــــع تكــــرر تلــــك األعمــــــال يف 

املستقبل. 
ــار  البوسـنة واهلرسـك ملزمـة بإزالـة مجيـع اآلث - ٦
املترتبة علــى انتـهاك االلتزامـات الـيت حددـا 
اتفاقيــة عــام ١٩٤٨ ملنــع اإلبــادة اجلماعيــــة 
واملعاقبة عليها، وبتقدمي التعويض املالئم�. 

١٨٩ -وبرســالة مؤرخــة ٢٨ متــوز/يوليــــه ١٩٩٧، أبلغـــت 
البوسـنة واهلرسـك احملكمـة بـــأن �املدعــي يعتقــد أن االدعــاء 
املضاد املقدم مـن املدعـى عليـه ... ال يفـي باملعيـار املنصـوص 
عليـه يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٨٠ مـن الئحـة احملكمـة وينبغـــي 

بالتايل عدم ضمه إىل اإلجراءات األصلية�. 

١٩٠ -ويف اجتماع عقده رئيس احملكمة مع وكالء الطرفـني 
ـــل كــال الطرفــني أن تقــدم  يف ٢٢ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٧، قَبِ
ـــاءات  حكومتـه مالحظـات كتابيـة علـى مسـألة مقبوليـة االدع

اليوغوسالفية املضادة. 
١٩١ -وبعــد أن قدمــت البوســنة واهلرســــك ويوغوســـالفيا 
مالحظــــات كتابيــــة، يف رســــــالتني مؤرختـــــني ٩ تشـــــرين 
األول/أكتوبــــر و ٢٣ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٧، علــــى 
التـوايل، خلصـت احملكمـــة، بــأمر مــؤرخ ١٧ كــانون األول/ 
ديســـمرب ١٩٩٧ (تقـــارير حمكمـــة العـــــدل الدوليــــة لعــــام 
١٩٩٧، الصفحـــة ٢٤٣ مـــن النـــــص االنكلــــيزي)، إىل أن 
االدعــاءات املضــادة املقدمـــة مـــن يوغوســـالفيا يف مذكرـــا 
املضـادة مقبولـة حبـــد ذاــا وتشــكل جــزءا مــن اإلجــراءات. 
وعـالوة علـى ذلـك، أوعـزت احملكمـة إىل البوســـنة واهلرســك 
بأن تقدم ردا وإىل يوغوسالفيا بأن تقدم ردا على الـرد بشـأن 
ـــوايل، يومــي  ادعـاءات كـال الطرفـني، وحـددت هلمـا علـى الت
ـــوز/يوليــه ١٩٩٨ موعديــن  ٢٣ كـانون الثـاين/ينـاير و ٢٣ مت
ـائيني لتقـدمي هـاتني املذكرتـني. ورأت احملكمـــة، فضــال عــن 
ذلـك، أن كفالـة املسـاواة التامـة بـني الطرفـني تقتضـــي حفــظ 
حـق البوسـنة واهلرسـك يف إبـداء آرائـها كتابـة مـــرة ثانيــة ردا 
علـى االدعـــاءات اليوغوســالفية املضــادة، وذلــك يف مذكــرة 

إضافية قد تكون موضوع أمر الحق. 
١٩٢ -وأحلـق القـاضي اخلـاص كرتشـا بـاألمر إعالنـا، بينمـــا 
أحلـق بـه القـاضي كرومـا والقـاضي اخلـاص لوتربـاخت رأيــني 
ـــس، رأيــا  منفصلـني، وأحلـق القـاضي ويرامـانتري، نـائب الرئي

خمالفا. 
١٩٣ -وبأمر مؤرخ ٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨ (تقـارير 
حمكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ٣ مـن النـص 
االنكلـيزي)، مـدد رئيـس احملكمـة، بنـاء علـــى طلــب البوســنة 
واهلرسك وبعد مراعاة اآلراء الـيت أعربـت عنـها يوغوسـالفيا، 
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حـىت ٢٣ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٨، و ٢٢ كــانون الثــاين/ينــاير 
ـــني لتقــدمي رد البوســنة  ١٩٩٩، علـى التـوايل، املـهلتني احملددت
واهلرســك ورد يوغوســالفيا علــى الــرد. وأودع رد البوســـنة 

واهلرسك يف غضون املهلة احملددة. 
١٩٤ -وبعــد تقــدمي يوغوســالفيا طلبــها والتــأكد مــــن آراء 
البوسنة واهلرسك، مـددت احملكمـة، مبوجـب أمـر أصدرتـه يف 
١١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٨، مهلة تقـدمي يوغوسـالفيا 
ردهـا علــى الـــرد إلــــى ٢٢ شـباط/فـــرباير ١٩٩٩. وقدمــت 

يوغوسالفيا ردها هذا خالل املهلة احملددة. 
١٩٥ -وجـرى منـذ ذلـك احلـني تبـادل عـــدة رســائل بشــأن 

مصادفة صعوبات إجرائية يف القضية. 
 

ـــاروس (هنغاريــا/  مشـروع غابسـيكوفو - ناغيم - ٦
سلوفاكيا) 

 

١٩٦ -يف ٢٣ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٢، أودع ســــفري 
ـــا لــدى قلــم حمكمــة العــدل  مجهوريـة هنغاريـا يف هولنـدا طلب
الدوليـة يرفـع بـه دعـوى ضـد اجلمهوريـــة االحتاديــة التشــيكية 
ــــر   والســلوفاكية يف نــزاع يتعلــق مبشــروع لتحويــل جمــرى
الدانوب. وقبل أن تعرض احلكومة اهلنغاريـة تفـاصيل دعواهـا 
ـــــة التشــــيكية  يف تلـــك الوثيقـــة، دعـــت اجلمهوريـــة االحتادي

والسلوفاكية إىل قبول اختصاص احملكمة. 
١٩٧ -وأحيلـت نسـخة مـن الطلـب إىل حكومـة اجلمهوريـــة 
االحتادية التشيكية والسلوفاكية وفقا للفقـرة ٥ مـن املـادة ٣٨ 

من الئحة احملكمة، اليت تنص على ما يلي: 
ـــــين  �عندمـــا تقـــترح الدولـــة املدعيـــة أن تب
اختصـــاص احملكمـــــة علــــى أســــاس موافقــــة علــــى 
االختصاص مل تكن قد أعطتها أو أبدـا بعـد الدولـة 
الـيت قُـدم طلـب الدعـــوى ضدهــا، حيــال الطلــب إىل 
تلك الدولة. ولكن ال يـدرج هذا الطلب يف اجلـدول 

العام للمحكمة وال يتخذ أي إجراء يف الدعوى حىت 
توافق الدولة اليت قدم الطلب ضدهـا علـى اختصـاص 

احملكمة يف القضية�. 
ــــة اجلماعـــات  ١٩٨ -ويف أعقــاب مفاوضــات جــرت برعاي
األوروبيـــة بـــني هنغاريـــا واجلمهوريـــة االحتاديـــة التشـــــيكية 
والســلوفاكية، الــيت احنلــت وأصبحــت دولتــني مســـتقلتني يف 
١ كـانون الثـاين/ ينـاير ١٩٩٣، أشـعرت حكومتـــا مجهوريــة 
هنغاريـــا واجلمهوريـــة الســـلوفاكية معـــا قلـــــم احملكمــــة، يف 
٢ متـوز/يوليـه ١٩٩٣، بتوقيـع اتفـاق خــاص يف بروكســل يف 
٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، يقضـي بـــأن تعــرض علــى احملكمــة 
بعض املسائل النامجة عن خالفات كانت قائمة بـني مجهوريـة 
هنغاريـا واجلمهوريـة االحتاديـة التشـــيكية والســلوفاكية بشــأن 
تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت املربمـة يف ١٦ أيلـول/ســبتمرب 
١٩٧٧ املتعلقة بإنشاء وتشــغيل شـبكة سـدود غابسـيكوفو - 
ناغيمــاروس، وإنشــاء وتشــــغيل �احلـــل املؤقـــت�. وينـــص 
االتفـاق اخلـاص علـى أن اجلمهوريـة السـلوفاكية هـــي الدولــة 
الوحيدة اليت ختلف اجلمهورية التشـيكية والسـلوفاكية يف هـذا 

الصدد. 
١٩٩ -وجاء يف املادة ٢ من االتفاق اخلاص: 

ــــاء علـــى  يطلــب مــن احملكمــة أن تفصــل بن (١)�
ــــدويل العـــام،  املعــاهدة وقواعــد ومبــادئ القــانون ال
واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أا واجبة التطبيق: 
ــــا أن  فيمــا إذا كــان حيــق جلمهوريــة هنغاري (أ)
توقـــف وأن تتخلـــى فيمـــــا بعــــد، يف عــــام 
١٩٨٩، عـــن األشـــغال املتعلقـــة مبشـــــروع 
ناغيمـاروس والشـطر الـذي تحمـل املعـــاهدة 
مجهورية هنغاريا املسؤولية عنه مـن مشـروع 

غابسيكوفو؛ 
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فيمــا إذا كــان حيــــق للجمهوريـــة االحتاديـــة  (ب)
التشيكية والسلوفاكية أن تشرع، يف تشـرين 
الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٩١، يف تنفيـــذ �احلـــــل 
املؤقــت� وأن تشــــغل ابتـــداء مـــن تشـــرين 
األول/أكتوبـر ١٩٩٢ هـذه الشـــبكة، املبينــة 
يف تقرير فريق اخلرباء املستقلني العامل التـابع 
للجنـــة اجلماعـــــات األوروبيــــة ومجهوريــــة 
هنغاريـــا واجلمهوريـــة االحتاديـــة التشـــــيكية 
والســـلوفاكية املـــؤرخ ٢٣ تشـــرين الثــــاين/ 
نوفمرب ١٩٩٢ (إقامة سد على ر الدانـوب 
ـــــم  عنـــد الكيلومـــتر النـــهري ١,٧ يف اإلقلي
التشيكوسلوفاكي وما يترتب عليــه مـن آثـار 

بالنسبة للمجرى املائي واملالحي)؛ 
ماهيــة اآلثــار القانونيــة املترتبــــة علـــى قيـــام  (ج)
مجهورية هنغاريا، يف ١٩ أيار/مايو ١٩٩٢، 

بإرسال إشعار بإاء املعاهدة. 
يطلــب مــن احملكمــة أيضــا أن تقــرر اآلثــــار  (٢)�
ــــوق الطرفـــني وواجبامـــا،  القانونيــة، مبــا فيــها حق
ـــــل الـــواردة يف  الناشئـــــة عــن حكمــها فـــــي املسائــ

الفقرة (١) من هذه املادة�. 
٢٠٠ -وقـررت احملكمـة مبوجـب أمـر مـؤرخ ١٤ متـوز/يوليــه 
١٩٩٣ (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٣، 
الصفحة ٣١٩ من النـص االنكلـيزي)، أن يـودع كـل طـرف 
يف غضـون املهلـة نفسـها مذكـرة ومذكـرة مضـــادة، وفقــا ملــا 
تنــص عليــــــه الفقــرة ٢ مــن املــادة ٣ مــن االتفــاق اخلــــاص 
والفقرة ١ من املادة ٤٦ من الئحــة احملكمة، وحددت يومـي 
٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤ و ٥ كـــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٤ 
ـــى  موعديــن ــائيني إليــداع املذكــرة واملذكــرة املضــادة، عل

ـــان يف  التــوايل. وقــد أودعــت املذكرتــان واملذكرتــان املضادت
غضون املهلتني احملددتني. 

٢٠١ -واختــــــارت ســــــلوفاكيا الســــــــيد كرزيســـــــزتوف 
ج. سكوبيسوسكي ليكون قاضيا خاصا. 

ــــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠٢ -ومبوجــب أمــر م
١٩٩٤ (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٤، 
الصفحة ١٥١ من النــص االنكلـيزي)، حـدد رئيـس احملكمـة، 
آخــذا يف احلســبان آراء الطرفــني، يــــوم ٢٠ حزيـــران/يونيـــه 
١٩٩٥ موعـدا ائيـا إليـــداع كــل مــن الطرفــني رده. وقُــدم 

هذان الردان يف غضون املهلة احملددة. 
٢٠٣ -ويف حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، طلـب وكيـل ســـلوفاكيا 
مـن احملكمـة، برسـالة، أن تقـــوم بزيــارة موقــع مشــروع ســد 
ـــوب  غابســيكوفو - ناغيمــاروس الكــهرمائي علــى ــر الدان
جلمع أدلة عن القضية املذكورة أعاله. وعلى إثـر ذلـك، أبلـغ 
وكيل هنغاريا احملكمة بـأن بلـده مسـتعد للتعـاون علـى تنظيـم 

هذه الزيارة. 
ــاين/نوفمـرب ١٩٩٥، وقـع الطرفـان، يف  ٢٠٤ -ويف تشرين الث
بودابسـت ونيويـورك، �بروتوكـول اتفـاق� بشـــأن االقــتراح 
الداعي إىل زيارة تقوم ا احملكمة. ومت استكمال الـربوتوكول 
ـــك بعــد  يف ٣ شـباط/فـرباير ١٩٩٧ مبحضـر متفـق عليـه، وذل

حتديد التواريخ مبوافقة احملكمة. 
٢٠٥ -ومبوجب أمر مؤرخ ٥ شــباط/فـرباير ١٩٩٧ (تقـارير 
حمكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٧، الصفحـة ٣ مـن النـص 
االنكلـيزي)، قـررت احملكمـة �االضطـــالع بوظائفــها بصــدد 
احلصول على األدلة بزيارة املكان أو املوقع الـذي ميـت بصلـة 
ــاذ  إىل القضيـة� (انظـر املـادة ٦٦ مـن الئحـة احملكمـة) و �اخت
الترتيبات اليت اقترحها الطرفـان لتحقيـق هـذه الغايـة�. ومتـت 
الزيارة، اليت كانت األوىل من نوعها خـالل مخسـني سـنة مـن 
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تاريخ احملكمة، يف الفترة مـن ١ إىل ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، 
وذلك بني اجلولتني األوىل والثانية من جلسات االستماع. 

٢٠٦ -وعقدت اجلولة األوىل من تلـك اجللسـات مـن ٣ إىل 
٧ آذار/مــارس ومــن ٢٤ إىل ٢٧ آذار/مــــارس ١٩٧٧. أمـــا 
ــــــــدت يف ١٠ و ١١ ويف ١٤ و ١٥  اجلولــــــة الثانيــــــة، فعق

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
٢٠٧ -ويف جلســة علنيــة عقــدت يــوم ٢٥ أيلــول/ســــبتمرب 
١٩٩٧، (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــة لعــــام ١٩٩٧، 
ـــيزي) نطقــت احملكمــة بــاحلكم  الصفحـة ٧ مـن النـص االنكل

التايل: 
ــــرة ١ مـــن املـــادة ٢ مـــن  بعــد مراعــاة الفق (١)�

االتفاق اخلاص، [استقر يف يقني احملكمة]: 
ـــترك  أنـه مل يكـن حيـق هلنغاريـا أن تعلـق، مث ت ألف -
فيما بعد، يف عام ١٩٨٩، األشـغال املتصلـة 
مبشـروع ناغيمــاروس وجـــزء مـن مشــــروع 
ــــــن أســـــندت معـــــاهدة  غابســــيكوفو اللذي
١٦ أيلـــــول/ســـــبتمرب ١٩٧٧ والصكــــــوك 

املتعلقة ا مسؤوليتهما إليها؛ 
أنه كان حيق لتشيكوسلوفاكيا أن تنتقـل، يف  باء -
تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب ١٩٩١، إىل تنفيـــذ 
�احلـل املؤقـت� علـى النحـو املبـني يف بنـــود 

االتفاق اخلاص؛ 
ــذ،  جيـم - أنـه مل يكـن حيـق لتشيكوسـلوفاكيا أن تنف
منــذ تشــــرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٢، هـــذا 

�احلل املؤقت�؛ 
دال - أن اإلشعار الصادر عــن هنغاريـا يف ١٩ أيـار/ 
مايــــــو ١٩٩٢ بإــــــاء العمـــــل مبعـــــــاهدة 
١٦ أيلـــــول/ســـــبتمرب ١٩٧٧ والصكــــــوك 

املتصلة ا، ال يترتب عليـه قانونـا إـاء هـذه 
املعاهدة وهذه الصكوك؛ 

وبعد مراعاة الفقرة ٢ من املادة ٢ واملادة ٥  (٢)
من االتفاق اخلاص، قررت احملكمة: 

ــــــــــــا  أن ســــــــــلوفاكيا، باعتبارهــــــــــا خلف ألف -
لتشيكوسلوفاكيا، أصبحت طرفا يف معاهدة 
١٦ أيلــــول/ســــبتمرب ١٩٧٧ ابتــــداء مــــــن 

١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣؛  
ـــا وســلوفاكيا أن تتفاوضــا  أنـه ينبغـي هلنغاري باء -
بنيــة حســنة يف ضــوء احلالــة الســــائدة، وأن 
تتخـذا مجيـع التدابـري الالزمـة لضمـان حتقيـــق 
ــول/سـبتمرب ١٩٧٧،  أهداف معاهدة ١٦ أيل

وفقا للطرائق اليت قد تتفقان عليها؛ 
أنه جيب إقامــة نظــام تنفيـذي مشـترك وفقـا  جيم -
ملعــاهدة ١٦ أيلــول/ســبتمرب ١٩٧٧، مــا مل 

يتفق الطرفان على خالف ذلك؛ 
أن تقــدم هنغاريــا لســلوفاكيا تعويضــا عــــن  دال -
الضـــــرر الـــــذي حلــــــق تشيكوســــــلوفاكيا 
وسـلوفاكيا نتيجـــة تعليــق هنغاريــا األشــغال 
الـيت كـانت مسـؤولة عنـــها مث ختليــها عنــها؛ 
وأن تقــدم ســلوفاكيا هلنغاريــا تعويضــا عـــن 
الضـــــرر الـــــذي حلقـــــــها نتيجــــــة تنفيــــــذ 
ــة  تشيكوسـلوفاكيا �احلـل املؤقـت� ومواصل
سـلوفاكيا العمـــل بــه، مــا مل يتفــق الطرفــان 

على خالف ذلك؛ 
أن تسوية حسابات إجناز األشغال وتسيريها  هاء -
ـــا لألحكــام ذات الصلــة  ينبغـي أن تنفـذ وفق
مـــن معـــاهدة ١٦ أيلـــول/ســـــبتمرب ١٩٧٧ 
والصكـوك املتصلـة ـــا، مــع إيــالء االعتبــار 
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الواجـب ملـا قـد يتخـذه الطرفـان مـــن تدابــري 
تطبيقا للفقرتني الفرعيتـني ٢ بـاء وجيـم مـن 

فقرة املنطوق هذه. 
ــــني  ٢٠٨ -وأحلــق الرئيــس شــويبل والقــاضي ريزيــك إعالن
بـاحلكم. كمـا أحلـق نـــائب الرئيــس ويرامــانتري، والقاضيــان 
جبـــاوي وكرومـــا آراء منفصلـــة. بينمـــا أحلـــق القضــــاة أودا 
وراجنيفا وهريتزيغ وفاليشـاور وفرييشـتني وبـارا - أرانغويـن، 

والقاضي اخلاص سكوبيسوسكي آراء خمالفة. 
٢٠٩ -ويف ٣ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٨، أودعــــت ســـلوفاكيا 
لـدى قلـــم احملكمــة طلبــا بــإصدار حكــم إضــايف يف القضيــة. 
ورأت ســلوفاكيا أن إصـــدار حكـــم مـــن هـــذا القبيـــل أمـــر 
ــــذي  ضــروري بســبب عــدم رغبــة هنغاريــا تنفيــذ احلكــم ال
أصدرته احملكمة يف القضية يوم ٢٥ أيلول/ سبتمرب ١٩٩٧.  
٢١٠ -وذكــرت ســــلوفاكيا يف طلبـــها أن الطرفـــني أجريـــا 
سلسـلة مـن املفاوضـات بشـأن طرائـــق تنفيــذ حكــم احملكمــة 
ووقعا باألحرف األوىل مشروع اتفاق إطـاري، وافقـت عليـه 
حكومـــة ســـلوفاكيا يف ١٠ آذار/مـــارس ١٩٩٨. وســـــاقت 
سـلوفاكيا علـى سـبيل احلجـة أن هنغاريــا أرجــأت مــع ذلــك 
موافقتــها علــى احلكــم يف ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضـــت 
ـــاب انتخابــات  حكومتـها اجلديـدة عنـد توليـها احلكـم يف أعق
أيــار/مــايو، حنــو التنصــل مـــن مشـــروع االتفـــاق اإلطـــاري 
وتتسبب بذلك يف تأخـري تنفيـذ احلكـم. وتتمسـك سـلوفاكيا 

بأا ترغب يف أن تبت احملكمة يف طرائق تنفيذ احلكم. 
٢١١ -واستنـــــدت سلوفاكيــــــا، كأســــاس لطلبــها، إلـــــــى 
ـــذي وقّعتــه وهنغاريــا يف  املـادة ٥ (٣) مـن االتفـاق اخلـاص ال
بروكسـل يـوم ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الــرتاع 

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

يقبل الطرفان حكـم احملكمـة بوصفـه حكمـا  (١)�
ــــه بنيـــة  ائيــا وملزمــا هلمــا وينفذانــه بكامل

حسنة. 
يدخـل الطرفـان فـور إحالـة احلكـم إليـهما يف  (٢)

مفاوضات بشأن طرائق تنفيذه. 
ــــني عـــن التوصـــل إىل  يف حالــة عجــز الطرف (٣)
اتفــاق يف غضــون ســتة أشــــهر، جيـــوز ألى 
منـهما أن يطلـب مـن احملكمـة إصـدار حكــم 

إضايف لتحديد طرائق تنفيذ حكمها�. 
٢١٣ -وطلبت سلوفاكيا من احملكمة أن 

�تقرر وتعلن: 
أن هنغاريـا تتحمـل مسـؤولية فشـل الطرفـــني  - ١
حــىت اآلن يف االتفــاق علــى طرائــــق تنفيـــذ 
احلكـــم الصـــادر يـــوم ٢٥ أيلـــول/ســــبتمرب 

١٩٩٧؛ 
أنه وفقا للحكم الذي أصدرتـه احملكمـة يـوم  - ٢
ـــتزام  ٢٥ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٧، يســري ال
الطرفـني باختـاذ كـــل مــا هــو ضــروري مــن 
التدابـــري لكفالـــة إجنـــــاز أهــــداف معــــاهدة 
١٦ أيلـــول/ســـــبتمرب ١٩٧٧ (الــــيت وافقــــا 
مبقتضاهـا علـى بنـاء مشـروع غابســيكوفو - 
ناغيمــاروس) علــى مجيــع املنطقــة اجلغرافيـــة 
وكــامل نطــاق العالقـــات املشـــمولة بتلـــك 

املعاهدة؛ 
أنــه ضمانــا للتقيــد بــاحلكم الــذي أصدرتـــه  - ٣
ــــول/ســـبتمرب ١٩٩٧،  احملكمــة يــوم ٢٥ أيل
ونظـــرا الســـتمرار ســـــريان معــــاهدة عــــام 
١٩٧٧، ووجــوب أن يتخــذ الطرفــان كـــل 
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ـــري لكفالــة إجنــاز  مـا هـو ضـروري مـن التداب
أهداف املعاهدة:  

يسـتأنف الطرفـــان علــى الفــور مفاوضامــا  (أ)
بنيــة حســنة بغــرض التعجيــل بــــالتوصل إىل 
اتفــاق بينــهما علــى طرائــق إجنــاز أهــــداف 

معاهدة ١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٧٧؛ 
ـــى  تلـتزم هنغاريـا بوجـه خـاص بـأن تعيـن عل (ب)
الفـور ممثلـها املفـوض علـى النحـــو املطلــوب 
مبقتضـى املـادة ٣ مـن املعـاهدة، وأن تســتفيد 
مـن كـل اآلليـات املنشـــأة باملعــاهدة إلجــراء 
ـــام تعــاون مشــترك،  دراســـات مشـتركة وقي
ــا  وأن تديـر عالقاـا عمومـا مـع سـلوفاكيا مب

يتفق واملعاهدة؛ 
ميضـي الطرفـان قدمـا حسـب اتفـاق إطـــاري  (ج)
يفضــي إىل إبــرام معــــاهدة تنـــص علـــى أي 
تعديالت يكون من الضروري إدخاهلـا علـى 

معاهدة عام ١٩٧٧؛ 
يبــــــرم الطرفـــــــان، حتقيقـــا هلـــذه النتيجـــة،  (د)
اتفاقــــا إطاريــا ملزمــا يف موعــد ال يتجـــاوز 

١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩؛ 
يتوصل الطرفان إىل اتفاق ائي على التدابري  (هـ)
الضرورية لكفالة إجناز أهــداف معـاهدة عـام 
١٩٧٧ وذلك يف معاهدة يبدأ نفاذها حبلول 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
أنـه يف حالـة فشـل الطرفـــني يف إبــرام اتفــاق  - ٤
إطـاري أو اتفـاق ـائي يف التواريـــخ احملــددة 
يف الفقرتني الفرعيتني ٣ (د) و (هـ) أعاله: 

جيـــب التقيـــد مبعـــاهدة عـــام ١٩٧٧ نصـــــا  (أ)
وروحا؛ 

جيوز ألي من الطرفني أن يطلب من احملكمة  (ب)
أن متضــي قدمــا يف حتديــــد املســـؤولية عـــن 
وقوع أي إخالل باملعاهدة وتقرير التعويـض 

الالزم عن هذا اإلخالل�. 
٢١٤ -ويف اجتماع عقده رئيس احملكمـة مـع ممثلـي الطرفـني 
يوم ٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨، تقرر أن تـودع هنغاريـا 
حبلــول ٧ كــانون األول/ ديســمرب ١٩٩٨ بيانــا خطيــا عــــن 
موقفـها إزاء طلـب سـلوفاكيا إصـدار حكـم إضـايف. وقدمـــت 
ــــة احملـــددة. واســـتأنف  هنغاريــا بيانــا خطيــا يف غضــون املهل
الطرفـان فيمـا بعـد املفاوضـات بينـهما وظـــال يبلغــان احملكمــة 

بانتظام عن التقدم احملرز يف تلك املفاوضات. 
 

احلدود الربية والبحرية بني الكامـريون ونيجرييـا  - ٧
ــــا االســـتوائية  (الكامــريون ضــد نيجرييــا): غيني

طرف متدخل 
ــــــة  ٢١٥ -يف ٢٩ آذار/مـــــارس ١٩٩٤، أودعـــــت مجهوري
الكامــريون لــدى قلــم احملكمــة طلبــا ترفــع بــه دعــوى ضـــد 
مجهورية نيجرييا االحتادية يف نزاع يتعلق مبسألة السـيادة علـى 
شبه جزيرة باكاسي، وتطلب فيه من احملكمـة أن حتـدد مسـار 
احلـدود البحريـة بـني الدولتـــني يف األمــاكن الــيت مل يســبق أن 

رمست فيها تلك احلدود يف عام ١٩٧٥. 
٢١٦ -ويشــري الطلــب، كأســاس الختصــاص احملكمـــة، إىل 
التصرحيــني الصادريـــــن عــــن الكامــريون ونيجرييــا مبوجــــب 
الفقــرة ٢ مــن املــادة ٣٦ مــن النظــام األساســي للمحكمـــة، 

اللذين تقران فيهما بإلزامية هذا االختصاص. 
ــه  ٢١٧ -وتشـري الكامـريون يف الطلـب إىل �عـدوان قـامت ب
مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة، الــيت حتتــل قواــا عــدة مواقــــع 
كامريونيـة يف شـبه جزيـرة باكاسـي�، ممـا أســـفر عــن إحلــاق 
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�ضرر بالغ جبمهوريــة الكامـريون�، وتطلـب مـن احملكمـة أن 
تقرر وتعلن: 

أن السـيادة علـى شـبه جزيـرة باكاســـي هــي  �(أ)
للكامــريون، مبقتضــى القــانون الـــدويل، وأن 
شـبه اجلزيـرة تلـك جـزء ال يتجـزأ مـن إقليـــم 

الكامريون؛ 
أن مجهوريــة نيجرييــــا االحتاديـــة انتـــهكت،  (ب)
وال تـزال تنتـهك، املبـــدأ األساســي القــاضي 
بــاحترام احلــــدود املوروثــة عــن االســـتعمار 

وفقا ملبدأ احليازة اجلارية؛ 
أن مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة، باســـتعماهلا  (ج)
ــــة الكامـــريون، أخلـــت  القــوة ضــد مجهوري
وال تــزال ختــل، بالتزاماــا املقــررة مبوجـــب 
قــانون املعــاهدات الــدويل والقــانون العـــريف 

الدويل؛ 
أن مجهوريــة نيجرييــــا االحتاديـــة، باحتالهلـــا  (د)
ــــــــرة باكاســـــــي  العســــــكري لشــــــبه جزي
الكامريونيــــة، أخلـــــت، وال تـــــزال ختـــــل، 
بااللتزامــات الواقعــة علــى عاتقــها مبقتضـــى 

قانون املعاهدات والقانون العريف؛ 
أن علـى مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة، بـــالنظر  (هـ)
إىل هذه االنتهاكات لاللتزام القانوين، واجبا 
بينا يلزمها بأن تنهي وجودهــا العسـكري يف 
اإلقليـم الكامـــريوين، وأن تقــوم علــى الفــور 
ودون قيد أو شرط بسحب قواـا مـن شـبه 

جزيرة باكاسي الكامريونية؛ 
أن األفعال غري املشـروعة دوليـا املشـار إليـها  (هـ�)
يف (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـــ) أعــــاله 

تــترتب عليــها مســؤولية تقــــع علـــى عـــاتق 
مجهورية نيجرييا االحتادية؛ 

ـــى مجهوريــة نيجرييــا  أنـه يسـتحق بالتـايل عل �(هـ��)
االحتادية جلمهورية الكامريون، تعويض مببلغ 
ــــة الكامـــريون  حتــدده احملكمــة، وأن مجهوري
حتتفظ حبـق التقـــدم إىل احملكمـــة بــ [دعـوى] 
التقييــم الدقيــق للضــرر الــذي تســببت فيــــه 

مجهورية نيجرييا االحتادية؛ 
أنه منعا لنشوء أي نزاع بني الدولتـني بشـأن  (و)
ــــــة  حدودمهـــــا البحريـــــة، تطلـــــب مجهوري
ــــد  الكامــريون مــن احملكمــة أن تشــرع يف م
ــــة مـــع مجهوريـــة نيجرييـــا  حدودهــا البحري
االحتاديــة إىل حــدود املنطقــة البحريــــة الـــيت 
يضعــها القــانون الــدويل حتــت واليــة كــــل 

منهما�. 
٢١٨ -ويف ٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٤، أودعــت الكامـــريون 
ـــم احملكمــة طلبــا إضافيــا �لغــرض توســيع موضــوع  لـدى قل
الرتاع� ليشمل نزاعا آخر وصفته بأنه يتصل أساسـا �مبسـألة 
الســيادة علــى جــزء مــن إقليــم الكامــريون يف منطقــة حبــــرية 
تشاد�، وطلبت فيـه أيضـا مـن احملكمـة أن تعـني بصفـة ائيـة 
احلـدود بـني الكامـريون ونيجرييـا مـن حبـرية تشـاد إىل البحــر. 

وطلبت الكامريون من احملكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـى القطعـة املتنـازع عليـها مـــن  �(أ)
منطقة حبرية تشاد هـي للكامـريون، مبقتضـى 
ــــك القطعـــة جـــزء  القــانون الــدويل، وأن تل

ال يتجزأ من إقليم الكامريون؛ 
أن مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة قـد انتــهكت،  (ب)
وال تـزال تنتـهك، املبـــدأ األساســي القــاضي 
باحترام احلدود املوروثة عن االستعمار وفقـا 
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ـــة  ملبــدأ احليــازة اجلاريــة، والتزاماــا القانوني
األخرية بشأن رسم احلدود يف حبرية تشاد؛ 

أن مجهوريــة نيجرييــــا االحتاديـــة، باحتالهلـــا  (ج)
بدعم من قوات األمن التابعة هلـا، قطعـا مـن 
اإلقليـم الكامــريوين يف منطقــة حبــرية تشــاد، 
أخلـت، وال تـزال ختـــل، بالتزاماــا مبوجــب 

قانون املعاهدات والقانون العريف؛ 
أن علـى مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة، بـــالنظر  (د)
ــــر،  إىل االلتزامــات القانونيــة، الســالفة الذك
واجبا بينا يلزمها بسحب قواـا مـن اإلقليـم 
الكامريوين يف منطقة حبرية تشاد، على الفور 

ودون قيد أو شرط؛ 
أن األفعال غري املشـروعة دوليـا املشـار إليـها  (هـ)
يف الفقـرات (أ) و (ب) و (د) أعـاله تـترتب 
عليـها مســـؤولية تقــع علــى عــاتق مجهوريــة 

نيجرييا االحتادية؛ 
أنـه، بالتـايل، وبســبب الضــرر املــادي وغــري  (هـ')
ــــريون،  املــادي الــذي حلــق جبمهوريــة الكام
يســتحق علــى مجهوريــة نيجرييــا االحتاديــــة 
جلمهوريـة الكامـريون تعويـــض مببلــغ حتــدده 
ــــظ  احملكمــة، وأن مجهوريــة الكامــريون حتتف
[دعـــوى] التقييـم  حبق التقدم إىل احملكمــة بـ 
ـــه مجهوريــة  الدقيـق للضـرر الـذي تسـببت في

نيجرييا االحتادية؛ 
أنه نظرا لتكرر غـارات اجلماعـات والقـوات  (و)
املسـلحة النيجرييـة علـى اإلقليـم الكامــريوين، 
على طول احلـدود بـني البلديـن، وملـا يتلوهـا 
ــــذب  مــن حــوادث خطــرية متكــررة، ولتذب
موقـف مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة وتناقضـــه 
فيمـا يتعلـق بـــالصكوك القانونيــة الــيت تعــني 
احلدود بني البلديـن واملسـار الصحيـح لتلـك 
احلدود، فإن مجهورية الكامريون تلتمس من 

احملكمـة أن تعـني بصفـــة ائيــة احلــدود بــني 
الكامـريون ومجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة مـــن 

حبرية تشاد إىل البحر�. 
٢١٩ -كذلــك، طلبــت الكامــريون مــن احملكمــــة أن تضـــم 
الطلبني معا �وأن تنظر فيهما سويا يف إطار قضية واحدة�. 

٢٢٠ -ويف اجتماع بني رئيس احملكمة وممثلي الطرفني عقــــد 
يف ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أشـــار وكيــل نيجرييـــا إىل أن 
حكومتـه ليـس لديـها اعـتراض علـى اعتبـــار الطلــب اإلضــايف 
تعديـال للطلـب االبتدائـي، كـي يتســـىن للمحكمــة أن تتنــاول 

الكل كقضية واحدة. 
ـــاي واختــارت  ٢٢١ -واختـارت الكامـريون السـيد كيبـا ماب

نيجرييا السيد بوال أ. أجيبوال ليكونا قاضيني خاصني. 
٢٢٢ -ومبوجــب أمــر مــــؤرخ ١٦ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٤ 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٤، الصفحـة ١٠٥ 
من النص االنكلـيزي)، وبعـــد أن رأت احملكمـة أنـه ال يوجـد 
اعـتراض علـــى اإلجــراء املقتــــرح، حــــددت يــــوم ١٦ آذار/ 
مارس ١٩٩٥ موعدا ائيا إليداع مذكـرة الكامـريون، ويـوم 
ـــداع  ١٨ كــانون األول/ديسمبــــر ١٩٩٥ موعــــدا ائيــا إلي
نيجرييـا مذكرـا املضـادة. وقـد أودعـت املذكـــرة يف غضــون 

املهلة احملددة. 
٢٢٣ -ويف ١٣ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥، أودعـــــت 
نيجرييـا، يف غضـون املهلـــة الزمنيــة احملــددة إليــداع مذكرــا 
املضـادة، بعـض الدفـــوع االبتدائيــة بعــدم اختصــاص احملكمــة 

وعدم مقبولية مطالبات الكامريون. 
٢٢٤ -ومبوجب الفقرة ٣ من املادة ٧٩ من الئحة احملكمـة، 
تتوقف إجراءات النظر يف املوضوع عند تقدمي دفوع ابتدائية؛ 
ويتعــني عندئــــذ تنظيـــم إجـــراءات للنظـــر يف تلـــك الدفـــوع 

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
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٢٢٥ -ومبوجــــب أمــــر مــــؤرخ ١٠ كــــانون الثـــاين/ينـــاير 
١٩٩٦ (تقاريـــر حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٦، 
الصفحة ٣ من النص االنكليزي)، حدد رئيـس احملكمـة، بعـد 
مراعاة اآلراء اليت أعرب عنـها الطرفـان يف اجتمـاع عقـد بـني 
الرئيس ووكيلي الطرفني يف ١٠ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٦، 
يـوم ١٥ أيـار/مـايو ١٩٩٦، موعـدا ائيـا لتقـــدمي الكامــريون 
ــــوع نيجرييـــا  بيانــا كتابيــا مبالحظاــا ومســتنداا بشــأن دف
االبتدائيـة. وقـــد أودعــت الكامــريون هــذا البيــان يف غضــون 

املهلة احملددة. 
٢٢٦ -ويف ١٢ شــباط/فــرباير ١٩٩٦، تلقــى قلــــم حمكمـــة 
العـدل الدوليـة طلبـا مـن الكامـريون تلتمـس فيـه تقريـر تدابـــري 
حتفظية، خبصوص �األحداث املسـلحة اخلطـرية� الـيت وقعـت 
بـني القـوات الكامريونيـة والنيجرييـة يف شـبه جزيـرة باكاســـي 

بدءا من ٣ شباط/فرباير ١٩٩٦. 
٢٢٧ -وأشارت الكامريون يف طلبها إىل البيانات الـواردة يف 
طلبها املؤرخ ٢٩ أيـار/مـايو ١٩٩٤، الـذي اسـتكمل بطلـب 
إضافـــي مـؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه مـن ذلـك العـام، كمـــا ورد 
تلخيـص هلـا يف مذكرـا املؤرخـــة ١٦ آذار/ مــارس ١٩٩٥، 

وطلبت إىل احملكمة تقرير التدابري التحفظية التالية: 
أن تنســحب القــوات املســلحة للطرفـــني إىل  (١)�
املوقـع الـذي كـانت كـــل منــهما حتتلــه قبــل 
اهلجوم املسلح النيجـريي يف ٣ شـباط/فـرباير 

١٩٩٦؛ 
أن ميتنـع الطرفـان عـــن أي نشــاط عســكري  (٢)
علـى امتـداد احلـدود بأكملـها إىل أن يصـــدر 

حكم احملكمة؛ 
أن ميتنــع الطرفــان عــن أي عمــل أو إجــــراء  (٣)
ــــــذه  ميكــــن أن يعرقــــل مجــــع األدلــــة يف ه

القضية�. 

ــــني يومـــي ٥ و ٨ آذار/ مـــارس ١٩٩٦  ٢٢٨ -وعقــدت ب
جلسـات علنيـة لالســـتماع إىل مالحظــات الطرفــني الشــفوية 

بشأن طلب تقرير تدابري حتفظية. 
٢٢٩ -ويف جلســــة علنيــــــة عقـــــدت يف ١٥ آذار/مـــــارس 
ــــري  ١٩٩٦، تــال رئيــس احملكمــة األمــر املتعلــق بطلــب التداب
التحفظية املقدم من الكامريون (تقارير حمكمة العدل الدولية 
لعـام ١٩٩٦، الصفحـة ١٣ مـن النـــص االنكلــيزي)، الــذي 
قـررت احملكمـة مبوجبــه �أن يكفــل الطرفــان عــدم اختــاذ أي 
إجراء من أي نوع، وال سـيما أي إجـراء مـن جـانب قوامـا 
املسلحة، ميكن أن خيل حبقوق الطرف اآلخر فيما يتعلـق بـأي 
حكم قد تصـدره احملكمـة يف القضيـة، أو ميكـن أن يـؤدي إىل 
تفاقم الرتاع املعـروض عليـها أو يطيـل أمـده�؛ و �أن يتقيـدا 
ـــــه وزيــــرا اخلارجيــــة يف كــــارا، توغــــو، يف  مبـــا توصـــل إلي
١٧ شباط/فرباير ١٩٩٦ من اتفاق على وقف مجيع األعمـال 
احلربية يف شبه جزيـرة باكاسـي�؛ و �أن يكفـال أال يتجـاوز 
وجود أي قوات مسلحة يف شبه جزيرة باكاسـي املواقـع الـيت 
ـــط فيــها قبــل ٣ شــباط/فــرباير �١٩٩٦؛ و �أن  كـانت تراب
ـــة  يتخـذ الطرفـان مجيـع اخلطـوات الالزمـة للحفـاظ علـى األدل
ـــها�؛  ذات الصلــة ــذه القضيــة داخــل املنطقــة املتنــازع علي
و �أن يقدما كل املسـاعدة لبعثـة تقصـي احلقـائق الـيت اقـترح 
األمني العام لألمم املتحدة إيفادها إىل شبه جزيرة باكاسي�. 
٢٣٠ -وأحلق القضاة أودا وشهاب الديـن وراجنيفـا وكرومـا 
إعالنــات بــاألمر الصــادر عــن احملكمــة؛ وأحلــق بــه القضــــاة 
ويرامنـتري وشـي وفريشـتني إعالنـا مشـتركا؛ كمـــا أحلــق بــه 
القاضي اخلاص ماباي إعالنا. وأحلق القاضي اخلـاص أجيبـوال 

باألمر رأيا منفصال. 
٢٣١ -ويف الفــــترة مــــــن ٢ إىل ١١ آذار/ مـــــارس ١٩٩٨ 
عقــدت جلســات علنيــة لالســــتماع إىل مرافعـــات الطرفـــني 

الشفوية بشأن الدفوع االبتدائية اليت تقدمت ا نيجرييا. 
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٢٣٢ -ويف جلســـة علنيـــة عقـــدت يف ١١ حزيـــران/يونيــــه 
١٩٩٨، أصدرت احملكمة حكمـها بشـأن الدفـوع االبتدائيـة، 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٨، الصفحـة ٢٧٥ 
ـــوع  مـن النـص االنكلـيزي)، ورفضـت مبوجبـه سـبعة مـن الدف
االبتدائيــة الثمانيــة املقدمــة مــن نيجرييــا؛ وأعلنــت أن الدفـــع 
األويل الثامن ليست له، يف ظـل ظـروف القضيـة، صفـة أوليـة 
على وجه احلصر؛ وقضت، بناء على الفقرة ٢ مـن املـادة ٣٦ 
مـــن النظـــام األساســـي، باختصاصـــها بـــالفصل يف الــــرتاع، 
ومبقبوليـة الطلـب املقـــدم مــن الكامــريون يف ٢٩ آذار/مــارس 
١٩٩٤، بصيغتـــــه املعدلــــــة بــــــالطلب اإلضــــــايف املــــــؤرخ 

٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤. 
ـــــق القضـــاة أودا، وفريشـــتني، وهيغـــرت،  ٢٣٣ -وقــــــد أحلــ
وبـارا – أرانغوريـن، وكوميـانس حبكـم احملكمـة آراء منفصلـــة؛ 
ــــس ويرامنـــتري، والقـــاضي كرومـــا،  وأحلــق بــه نــائب الرئي

والقاضي اخلاص أجيبوال آراء خمالفة. 
٢٣٤ -ومبوجــب أمــر مــــؤرخ ٣٠ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨ 
(تقارير حمكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٨، الصفحـة ٤٢٠ 
(النص االنكلــيزي))، حـددت احملكمـة، بعـد أن أبلغـت بـآراء 
الطرفـني، يـوم ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٩ موعــدا ائيــا لتقــدمي 

مذكرة نيجرييا املضادة. 
٢٣٥ -ويف ٢٨ تشرين األول/أكتوبر، قدمـت نيجرييـا طلبـا 
التمست فيه تفسريا حلكم احملكمة املـؤرخ ١١ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٨ بشأن الدفوع االبتدائيـة. وشـكل طلـب التفسـري هـذا 
قضيـــة مســـتقلة، نطقـــت احملكمـــة حبكمـــها فيـــها يــــوم ٢٥ 

آذار/مارس ١٩٩٩. 
٢٣٦ -ويف ٢٣ شباط/فرباير ١٩٩٩، طلبـت نيجرييـا متديـد 
املوعـد النـهائي احملـدد إليـداع مذكرـــا املضــادة، ألنــه �لــن 
ـــيت  يتسـىن هلـا إمتـام مذكرـا املضـادة إىل أن [تعلـم] النتيجـة ال
سيسفر عنها طلبها للتفسري، حيث أا ال تعرف حاليـا نطـاق 

الدعـوى الـيت يتعـني أن تـرد عليـها بشـأن مسـؤولية الـــدول�. 
وأبلـــغ وكيـــــل الكامــــريون احملكمــــة برســــالة مؤرخــــة ٢٧ 
شـباط/فـرباير ١٩٩٩ بـأن حكومتـه �تعـــارض بكــل تصميــم 
املوافقة على طلب نيجرييا� ألن نزاعها مع نيجرييا �يسـتلزم 

قرارا سريعا�. 
٢٣٧ -ومبوجـب أمـر مـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ (تقــارير 
حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩، الصفحـــة ٢٤ (النــص 
االنكلـيزي)) – وبعـد أن رأت احملكمـــة أنــه وإن كــان طلــب 
التفسري �ال ميكن أن يكون كافيا حبد ذاته لتربير إجراء متديد 
للموعـد النـهائي، أـا ينبغـي رغـم ذلـك، بـــالنظر إىل ظــروف 
ـــق علــى طلــب نيجرييــا� – مــددت املوعــد  القضيـة، أن تواف
ـــدمي مذكــرة نيجرييــا املضــادة إىل ٣١ أيــار/مــايو  النـهائي لتق
١٩٩٩. ومت تقدمي املذكرة املضادة يف غضون املهلة املمددة. 
٢٣٨ -وتضمنـت املذكـرة املضـــادة مطالبــات مضــادة، تــرد 
حمـددة يف اجلـزء السـادس. ويف ايـة كـــل فــرع مــن املذكــرة 
يتنـاول قطاعـا بعينـه مـن احلـدود، طلبـت حكومـة نيجرييـا إىل 

احملكمة أن تعلن أن األحداث املشار إليها 
�تـترتب عليـــها مســؤولية دوليــة تقــع علــى 
عــاتق الكامــريون، علــى حنــو يقتضــي تعويضــا عـــن 
األضرار، تقرره احملكمة يف مرحلة تاليـة مـن القضيـة، 

إن مل يتفق عليه بني الطرفني�. 
٢٣٩ -أما البيان السابع واألخري يف املذكـرة املضـادة املقدمـة 

من حكومة نيجرييا، فنصه كما يلي: 
�وفيمـا يتعلـق باملطالبـات املضـــادة املقدمــة 
من نيجرييا على النحو احملدد يف اجلزء السادس من 
هذه املذكرة املضادة، [يطلب إىل احملكـمة أن] تقـرر 
وتعلـن أن الكامـريون تتحمـل املسـؤولية جتـاه نيجرييــا 
فيما يتعلق بتلك املطالبـات، وأن حتـدد احملكمـة مبلـغ 
التعويض املستحق عـن ذلـك يف حكـم إضـايف، إذا مل 



01-5165747

A/56/4

ـــتة أشــهر مــن  يتفـق عليـه بـني الطرفـني يف غضـون س
تاريخ صدور احلكم�. 

ـــه ١٩٩٩، قضــت  ٢٤٠ -ويف أمـر مـؤرخ ٣٠ حزيـران/يوني
احملكمة مبقبولية املطالبـات املضـادة املقدمـة مـن نيجرييـا، علـى 
النحو املشار إليه، وبأا تشكل جـزءا مـن الدعـوى؛ وقـررت 
احملكمـة كذلـك أن تقـدم الكامـريون ردا، وأن تقـــدم نيجرييــا 
ردا علــى هــذا الــرد، فيمــا يتصــل مبطالبــات كــال الطرفـــني، 
وحـددت املوعديـن النـهائيني لتقـدمي هـاتني املذكرتــني بيومــي 
٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ و ٤ كــانون الثــاين/ينــــاير ٢٠٠١، 

على التوايل. 
٢٤١ -ويف ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، قدمــــت مجهوريـــة 

غينيا االستوائية طلبا باإلذن هلا بأن تتدخل يف القضية. 
ـــتوائية يف طلبــها أن الغــرض مــن  ٢٤٢ -وأفـادت غينيـا االس
تدخلـها سـيكون �محايــة حقوقــها القانونيــة يف خليــج غينيــا 
جبميـع الوسـائل القانونيـة� و �إحاطـة حمكمـة العـدل الدوليــة 
علمـــــــــا حبقــــوق غينيـا االسـتوائية ومصاحلـها القانونيـة حــىت 
ال جيري املساس ا عنـد قيـام احملكمـة مبعاجلـة مسـألة احلـدود 
البحريـــة بـــني الكامـــريون ونيجرييـــــا�. وأوضحــــت غينيــــا 
االسـتوائية أـا ال تســـعى إىل التدخــل يف اجلوانــب اإلجرائيــة 
ـــة بــني الكامــريون ونيجرييــا، أو إىل أن  املتصلـة بـاحلدود الربي
تصبح طرفا يف القضية. وأضـافت أنـه رغـم أن البـاب مفتـوح 
أمام البلدان الثالثة ملطالبـة احملكمـة ليـس فقـط بتعيـني احلـدود 
البحريـة بـني الكامـريون ونيجرييـا، ولكـن أيضـا تعيـني حــدود 
غينيـا االسـتوائية البحريـة مـع هـاتني الدولتـني، مل تقـــدم غينيــا 
االسـتوائية طلبـا مـن هـذا القبيـل، وترغـب يف مواصلـة الســعي 
إىل تعيني حدودها البحرية مع جارتيها عن طريق التفاوض. 

٢٤٣ -وحــددت احملكمــة يــــوم ١٦ آب/أغســـطس ١٩٩٩ 
موعدا ائيا إليداع كل مـن الكامـريون ونيجرييـا مالحظـات 

خطيــة بشــأن طلــب غينيــا االســتوائية. وقــد أودعــت تلــــك 
املالحظات الكتابية يف غضون املهلة الزمنية احملددة. 

ومبوجـــب أمـــر مـــؤرخ ٢١ تشـــرين األول/أكتوبـــر  -٢٤٤
١٩٩٩، أذنت احملكمة لغينيا االسـتوائية بـالتدخل يف القضيـة، 
ـــدى  عمـالً باملـادة ٦٢ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، يف امل
الـذي حددتـه يف طلبـها اإلذن بـالتدخل وبالطريقـة الـيت بينتــها 
ـــها فيــه، وحــددت ٤ نيســان/أبريــل  ولألغـراض الـيت أوضحت
٢٠٠١ موعدًا ائياً لتقدمي البيـان اخلطـي مـن مجهوريـة غينيـا 
االســـتوائية و٤ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠١ موعـــدًا ائيـــــاً لتقــــدمي 
املالحظات اخلطية من مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييـا 
االحتاديـة. وقدمـت غينيـا االسـتوائية بياـا اخلطـي يف غضـــون 

املهلة احملددة. 
ــــؤرخ ٢٠ شـــباط/فـــرباير ٢٠٠١،  ومبوجــب أمــر م -٢٤٥
أذنــت احملكمــة للكامــريون، بنــــاء علـــى طلـــب مقـــدم مـــن 
الكامريون ومبراعاة اتفـاق األطـراف، بتقـدمي مذكـرة إضافيـة، 
ال تتعلق إال باالدعاءات املضادة اليت قدمتها نيجرييا وحددت 

٤ متوز/يوليه ٢٠٠١ موعدًا ائياً لتقدمي تلك املذكرة. 
وعقب تقدمي خمتلف الدفـوع املطلـوب إيداعـها يف ٤  -٢٤٦

متوز/يوليه ٢٠٠١، باتت الدعوى جاهزة للنظر فيها. 
 

ــــوالو ســــيبادان  الســـيادة علـــى بـــوالو ليغيتـــان وب - ٨
(إندونيسيا/ماليزيا) 

٢٤٧ -قـامت مجهوريــة إندونيســيا وماليزيــا بتقــدمي إخطــار 
ـــــرب ١٩٩٨  مشـــترك إىل احملكمـــة يف ٢ تشـــرين الثـــاين/نوفم
ــور  بـالتوصل إىل اتفـاق خـاص بـني الدولتـني، وقّـع يف كواالملب
يف ٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ودخل حيز النفاذ يف ١٤ أيـار/مـايو 

١٩٩٨، طلبتا فيه إىل احملكمة 
�أن حتــــــدد علــــــى أســــــاس املعـــــــاهدات 
واالتفاقات وأي أدلة أخرى يقدمها الطرفـان، مـا إذا 
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كـانت السـيادة علـى بـوالو ليغيتـان وبـوالو ســيبادان 
تعود إىل مجهورية إندونيسيا أو ماليزيا�؛ 

ــــؤرخ ١٠ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب  ٢٤٨ -ومبوجــب أمــر م
١٩٩٨ (تقـــارير حمكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٨، 
الصفحة ٤٢٩ (النص االنكليزي))، حددت احملكمة، واضعـة 
يف االعتبار أحكام االتفاق اخلاص بشـأن املذكـرات الكتابيـة، 
يومـــي ٢ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ١٩٩٩ و ٢ آذار/مــــارس 
٢٠٠٠ علـى التـوايل، باعتبارمهـا املوعديـــن النــهائيني إليــداع 

كل طرف من الطرفني ملذكرة ومذكرة مضادة. 
٢٤٩ -ومبوجــب أمــر مــؤرخ ١٤ أيلــول/ســــبتمرب ١٩٩٩، 
مـددت احملكمـة بنـاء علـى طلـب مشـترك مـن الطرفـني، املهلـة 

الزمنية لتقدمي املذكرات املضادة حىت ٢ متوز/يوليه ٢٠٠٠. 
ــــهاب الديـــن  ٢٥٠ -واختــارت إندونيســيا الســيد حممــد ش
واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر غ. ويـرا مـانتري قـاضيني 

خاصني. 
٢٥١ -وقدمت املذكرات قبل املوعـد النـهائي الـذي حددتـه 
احملكمـة بقرارهـا املـؤرخ ١٠ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨، 

وهو ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩. 
٢٥٢ -ومبوجب أمــر مـؤرخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ (تقـارير 
حمكمة العدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠، الصفحـة ٩ مـن النـص 
االنكليزي)، قام رئيـس احملكمـة مـرة أخـرى بنـاء علـى طلـب 
مشترك من الطرفـني، بتمديـد املهلـة الزمنيـة لتقـدمي املذكـرات 
املضـادة مـرة أخـرى حـىت ٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ وقدمــت 

املذكرات املضادة يف غضون املهلة الزمنية املمددة. 
٢٥٣ -ومبوجـــب أمـــر مـــؤرخ ١٩ تشـــرين األول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠، حدد رئيس احملكمـة، بعـد النظـر يف االتفـاق اخلـاص 
ومــع مراعــاة االتفــاق املــربم بــــني الطرفـــني، ٢ آذار/مـــارس 
ـــا لتقــدمي مذكــرة جوابيــة مــن كــل مــن  ٢٠٠١ موعـدا ائي

الطرفني. وقدمت هاتان املذكرتان اجلوابيتان يف غضون املهلة 
الزمنية احملددة. 

٢٥٤ -ويف ١٣ آذار/مــارس ٢٠٠١، قدمــت الفلبــني طلبـــا 
للسماح هلا بالتدخل يف القضية. 

٢٥٥ -وذكـرت الفلبـني يف طلـب السـماح هلـا بـالتدخل أــا 
ترغـب يف التدخـــل يف إجــراءات القضيــة مــن أجــل �حفــظ 
حقوق [حكومتها] التارخيية والقانونيـة وصيانـة تلـك احلقـوق 
... الناشئة عن املطالبة حبقها يف السيطرة والسيادة على إقليـم 
مشـال بورنيـو، إىل احلـد الـذي تتـأثر فيـه هـذه احلقـوق، أو قــد 
تتأثر، بالقرار الذي تبت فيـه احملكمـة يف مسـألة السـيادة علـى 
بوالو ليغيتان ويوالو سيبادان�؛ �وإبالغ … احملكمة بطبيعـة 
[هذه] احلقوق ونطاقها�؛ و �لإلعراب عن التقدير على حنـو 

كـامل لـدور … احملكمـة الـذي ال غـىن عنــه يف منــع الصــراع 
الشامل�. وأوضحت الفلبني أـا ال تسـعى ألن تصبـح طرفـا 
يف القضية. وذكرت الفلبني فضال عن ذلك أن �دسـتور[هـا] 
ـــد اعتــربت أن مــن حقــها الســيطرة  … وكذلـك تشـريعاا ق
والسيادة على مشال بورنيو�،. وحسبما ذكـرت الفلبـني فـإن 
املطالبة … ذا احلق كانت موضوعـا ملفاوضـات دبلوماسـية، 
ومراسالت رمسية دولية، ومناقشات سلمية مل ختتتم. لـذا فـإن 
أي قـرار تصـدره احملكمـة، أو أي جـــزء تبعــي لقــرار تصــدره 
احملكمة، يعطي قيمة ملعاهدات واتفاقات وأدلـة أخـرى حمـددة 
تتعلق باملركز القانوين لشـمال بورنيـو [سـوف] يؤثـر ال حمالـة 
ــها  وبكـل تـأكيد علـى حـق الفلبـني يف املطالبـة الـيت مل يبـت في
بإقليم مشال بورنيو، كما سيؤثر على حق الفلبـني ومصلحتـها 
القـــانونيني املباشـــرين يف تســـوية تلـــــك املطالبــــة بالوســــائل 

السلمية.� 
ــا  ٢٥٦ -وحـددت احملكمـة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ موعـدا ائي
لتقـدمي مالحظـات خطيـة بشـأن طلـب الفلبـني مـن إندونيســيا 

وماليزيا. 
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٢٥٧ -واعـــترضت إندونيســـــيا وماليزيــــا، يف مالحظامــــا 
اخلطية، املقدمة يف غضـون املهلـة الزمنيـة احملـددة، علـى طلـب 
الفلبني السماح هلا بـالتدخل. وذكـرت إندونيسـيا مجلـة أمـور 
منها أن الطلب ينبغي أن يرفـض بسـبب تقدميـه يف وقـت غـري 
مناسب وألن الفلبني مل توضح أن لديـها مصلحـة ذات طـابع 
ـــرار يصــدر مــن احملكمــة يف القضيــة.  قـانوين قـد تتـأثر بـأي ق
ـــها أي  وذكــرت ماليزيــا، مــن جانبــها، أن الفلبــني ليــس لدي
مصلحـة ذات طـــابع قــانوين يف الــرتاع، وأن طلبــها ليــس لــه 
موضـوع مناسـب وأنـــه ينبغــي للمحكمــة علــى أي حــال أن 

ترفض ذلك الطلب. 
٢٥٨ -وبناء على ذلك، قررت احملكمة عمال بـالفقرة ٢ مـن 
ـــة أن تعقــد جلســات مــن أجــل  املـادة ٨٤ مـن الئحـة احملكم
االستماع حلجج الفلبني وإندونيسـيا وماليزيـا قبـل اختـاذ قـرار 
بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي قبــول طلــب الســماح بـــالتدخل. 
وعقدت هذه اجللسات يف ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ حزيران/ 
ـــارت إندونيســيا الســيد  يونيـه ٢٠٠١. ويف هـذه األثنـاء، اخت
ـــب اســتقالة الســيد  تومـاس فرانـك ليكـون قاضيـا خاصـا، عق

حممد شهاب الدين. 
٢٥٩ -وعنـد إعـداد هـــذا التقريــر، كــانت احملكمــة تتــداول 

بشأن حكمها. 
 

أمحدو صاديو ديالو (مجهوريــة غينيــا ضــد مجهوريــة  - ٩
الكونغو الدميقراطية) 

٢٦٠ -رفعـت مجهوريـة غينيـا يف ٢٨ كـانون األول/ديســمرب 
ـــو الدميقراطيــة مبوجــب  ١٩٩٨ دعـوى ضـد مجهوريـة الكونغ
�طلـب مـن أجـل توفـــري احلمايــة الدبلوماســية� طــالبت فيــه 
احملكمة بـــ �إدانـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة لالنتـهاكات 
اخلطـرية للقـانون الـــدويل الــيت وقعــت علــى شــخص مواطــن 

غيين�، هو السيد أمحدو صاديو ديالو. 

ـــإن الســيد أمحــدو صــاديو  ٢٦١ -ووفقـا ملـا ذكرتـه غينيـا، ف
ديـالو، وهـو رجـل أعمـال كـان مقيمـا يف مجهوريـــة الكونغــو 
الدميقراطية ملدة ٣٢ عامـا، �سـجنته سـلطات الدولـة بطريقـة 
غـري قانونيـة� ملـدة شـهرين ونصـــف الشــهر، �وجردتــه مــن 
استثماراته الكبــرية، وشـركاته وحسـاباته املصرفيـة، وممتلكاتـه 
املنقولة والثابتة، مث طردته� يف ٢ شــباط/فـرباير ١٩٩٦ نتيجـة 
حملاوالتـه اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـدى مجهوريـة الكونغــو 
الدميقراطية (وال سيما لدى مؤسسة جيكامني، وهي مؤسسـة 
حكوميـة حتتكـر التعديـــن) ولــدى شــركات نفطيــة تعمــل يف 
ذلـك البلـد (زائـري شـل، وزائـري موبيـل، وزائـري فينـا) مبوجــب 
عقود أبرمت مع شركتني مملوكتني لـه، مهـا أفريكـوم – زائـري 

وأفريكونتينرز – زائري. 
٢٦٢ -وكأســاس الختصــــاص احملكمـــة استشـــهدت غينيـــا 
بإعالـا بقبـــــول االختصـــاص اإللزامـــي للمحكمــة، املــؤرخ 
١١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ وإعـالن مجهوريـة الكونغــو 

الدميقراطية املؤرخ ٨ شباط/فرباير ١٩٨٩. 
ــــؤرخ ٢٥ تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب  ٢٦٣ -ومبوجــب أمــر م
١٩٩٩، حـددت احملكمـة، آخـــذة يف اعتباراهــا االتفــاق بــني 
الطرفـني، ١١ أيلـول/ســـبتمرب ٢٠٠٠ باعتبــاره موعــدا ائيــا 
لتقدمي مذكرة من غينيا، و ١١ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠١ موعـدا 
ائيا لتقدمي مذكرة مضادة من مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
٢٦٤ -ومبوجـب أمـر مـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، قـــام 
رئيـس احملكمـة، بنـاء علـى طلـب غينيـا وبعـد التـأكد مــن آراء 
الطـرف اآلخـر، بتمديـد املوعديـن النـهائيني لتقـــدمي كــل مــن 
املذكـرة واملذكـــرة املضــادة إىل ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠١ و ٤ 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ علـى التـوايل. وقدمـت املذكـرة 

يف غضون املهلة املمددة. 
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ــــــات املتحــــــدة  الغرانــــــــد (أملانيـــــا ضـــــــد الوالي - ١٠
األمريكية) 

٢٦٥ -يف ٢ آذار/مـارس ١٩٩٩، أودعـــت مجهوريــة أملانيــا 
ـــم احملكمــة طلبــا رفعــت فيــه دعــوى علــى  االحتاديـة لـدى قل
الواليات املتحدة األمريكية بزعـم ارتكـاب الواليـات املتحـدة 
انتهاكــــات التفاقيـــــة فيينــــــا للعالقــــات القنصليـــة املؤرخــة 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٦٣. 
٢٦٦ -ويف طلبـــها، اســـتندت أملانيـــا يف تقريـــر اختصــــاص 
احملكمـة للنظـــر يف القضيــة إىل الفقــرة ١ مــن املــادة ٣٦ مــن 
النظــام األساســــي للمحكمـــة، واملـــادة ١ مـــن الـــربوتوكول 
ــــة للمنازعـــات امللحـــق  االختيــاري املتعلــق بالتســوية اإللزامي
باتفاقيــــــة فيينــــــا للعالقــــــات القنصليــــــة (�الــــــــربوتوكول 

االختياري�). 
٢٦٧ -وذكرت أملانيا يف الطلـب أن سـلطات واليـة أريزونـا 
قـامت يف عـام ١٩٨٢ باحتجـاز مواطنـني أملـانيني مهـــا كــارل 
وولـتر الغرانـد؛ وأن هذيـن الفرديـن حوكمـا وصـدر حبقـــهما 
حكمـا بـاإلعدام دون إبالغـهما كمـا تشـترط الفقـرة الفرعيـــة 
ـــا، حبقوقــهما مبوجــب  ١ (ب) مـن املـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيين
أحكـام تلـك املـادة (الـيت تلـزم السـلطات املختصـــة يف الدولــة 
الطرف بأن تبلغ، �دون تأخري�، مواطن دولة طـرف أخـرى 
قامت تلك السلطات باعتقالـه أو احتجـازه حبقـه يف احلصـول 
ـــة تضمنــها املــادة ٣٦). وادعــت أملانيــا  علـى مسـاعدة قنصلي
أيضا أن عدم تقدمي اإلشعار املطلوب منعها من محايـة مصـاحل 
مواطنيها يف الواليات املتحـدة بنـاء علـى األحكـام الـواردة يف 
املــادتني ٥ و ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــــا وذلـــك علـــى مســـتوى 

احملاكمة واالستئناف يف حماكم الواليات املتحدة. 
٢٦٨ -وذكرت أملانيا أن سلطات الواليـة ظلـت حـىت وقـت 
قريب جدا تزعم بأا مل تكن تدرك أن كارل ووالتر الغراند 
ـــا أملانيــا؛ وأن أملانيــا قبلــت تلــك احلجــة علــى أــا  مـن رعاي

صحيحــة. إال أن املدعــي العــام للواليــة اعــترف أثنــــاء نظـــر 
الدعــوى أمــام جلنــة الرأفــــة بأريزونـــا يف ٢٣ شـــباط/فـــرباير 
ـــع علــى  ١٩٩٩، بـأن سـلطات واليـة أريزونـا كـانت يف الواق
ـــن مــن رعايــا  علـم منـذ عـام ١٩٨٢ بـأن الشـخصني احملتجزي
أملانيـا. وأضـافت أملانيـا أن كـارل ووالـتر الغرانـد رفعـا أخــريا 
دعوى أمام احملكمة االبتدائيـة الفيدراليـة، بــمساعدة املوظفـني 
القنصليني األملان، بشأن انتهاكات اتفاقية فيينا؛ وقررت تلـك 
احملكمة على أســاس تطبيق القاعدة القانونية البلدية اخلاصة بــ 
�التقصـري اإلجرائـي� أنـه حيـث مل يطـــالب الفــردان املعنيــان 
حبقوقهما مبوجب اتفاقية فيينا يف اإلجراءات القانونية السـابقة 
على مستوى الوالية، فإنه ال ميكنهما أن يطالبـا ـذه احلقـوق 
ـــة  لـدى النظـر يف القضيـة علـى املسـتوى االحتـادي؛ وأن حمكم
االســتئناف التمهيديــة االحتاديــة، وهــي آخــــر وســـيلة جلـــوء 
ــــا يف الواليـــات املتحـــدة حبكـــم  للقــانون كــانت متاحــة هلم

القانون، أيدت هذا القرار. 
٢٦٩ -ويف ٢ آذار/مارس ١٩٩٩، قدمت أملانيـا أيضـا طلبـا 

عاجال لكي تقرر احملكمة تدابري حتفظية. 
٢٧٠ -وأشارت أملانيا يف طلبها إىل األسـاس الـذي اسـتندت 
ــــي يف تقريـــر اختصـــاص احملكمـــة وإىل  إليــه يف طلبــها األصل
احلقـائق والدفـوع الـــواردة فيــه، وأكــدت بشــكل خــاص أن 

الواليات املتحدة أخلت بالتزاماا مبوجب اتفاقية فيينا. 
٢٧١ -وذكــــرت أملانيـا أيضـــا أن كــارل الغرانــد أعــدم يف 
ــــرباير ١٩٩٩، رغـــم مجيـــع مناشـــدات الرأفـــة  ٢٤ شــباط/ف
والوساطات الدبلوماسية املتعددة اليت بذلتها احلكومة األملانيـة 
علـى أعلـى املسـتويات؛ وأن تــاريخ إعــدام والــتر الغرانــد يف 
والية أريزونا كـان قـد حـدد لـه ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩؛ وأن 
طلـب تقريـر تدابـري حتفظيـة بصـورة عاجلـة قـدم ملصلحـة هــذا 

الفرد األخري. وأكدت أملانيا ما يلي: 
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�إن أمهيــة وحرمــة احليــاة اإلنســانية للفــــرد 
مقررتان يف  القانون الدويل، وبناء على مـا أقـرت بـه 
املـادة ٦ مـن العـهد الـدويل اخلـــاص بــاحلقوق املدنيــة 
والسياسية، فإن احلق يف احلياة متأصل يف كل إنسـان 

وأن هذا احلق حيميه القانون�. 
وأضافت ما يلي: 

�ونظـرا إىل الظـــروف اخلطــرية واالســتثنائية 
هلذه القضية، وإىل األمهية القصوى الـيت توليـها أملانيـا 
حليــاة رعاياهــا وحريتــهم، فإنــه يلــزم تقريــر تدابــــري 
حتفظية على حنو عاجل من أجل محايـة حيـاة املواطـن 
األملاين ولتر الغراند، ومحاية قدرة هذه احملكمـة علـى 
أن تــأمر بتحقيــق اإلنصــاف الــذي حيــــق ألملانيـــا أن 
ــــد  حتصــل عليــه يف قضيــة ولــتر الغرانــد، أي أن تعي
الوضـع الـذي كـــان قائمــا مــن قبــل. وبــدون تقريــر 
التدابري التحفظية املطلوبـة، سـتقوم الواليـات املتحـدة 
بإعدام ولتر الغراند – كما أعدمت شـقيقه كـارل – 
قبـل أن تتمكـن هـذه احملكمـة مـن النظـــر يف حيثيــات 
مطالبـات أملانيـا. فتحـرم أملانيـــا إىل األبــد مــن فرصــة 
إعادة الوضع الذي كان قائمـا مـن قبـل إذا مـا صـدر 

حكم لصاحلها�. 
٢٧٢ -وطلبت أملانيا إىل احملكمة أن تقرر ما يلي: 

�أن تتخـذ الواليـات املتحــــــــدة مجيـــــــــــــع 
ما بوسعها من تدابري لكفالة عدم إعدام ولتر الغراند 
ريثمـا يصـدر القـرار النـــهائي يف هــذه الدعــوى، وأن 
تبلـغ احملكمـة جبميـع التدابـري الـيت اختذـا تنفيـــذا هلــذا 

األمر�؛ 
وطلبـت إىل احملكمـة أيضـا أن تنظـر يف طلبـها باعتبـاره مســألة 
ــــالغني  غايــة يف االســتعجال �نظــرا إىل اخلطــورة واجلديــة الب

للتهديد بإعدام مواطن أملاين�. 

٢٧٣ -ويف رســالة مؤرخــــة أيضـــا ٢ آذار/مـــارس ١٩٩٩، 
ــــات املتحـــدة  خــاطب نــائب رئيــس احملكمــة حكومــة الوالي

بالعبارات التالية: 
�حبكـــم اضطالعـــي مبـــهام الرئاســـة وفقـــــا 
ألحكـام املـادتني ١٣ و ٣٢ مـن الئحـة احملكمــة، وإذ 
أتصـرف طبقـا للفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤ مـن الالئحـــة 
ــــة [الواليـــات  املذكــورة، فــإنين أوجــه انتبــاه حكوم
املتحـدة] إىل ضـــرورة العمــل بشــكل ميكــن أي أمــر 
تصدره احملكمة بشأن طلب تقرير تدابـري حتفظيـة مـن 

أن تكون له آثاره املالئمة�؛ 
٢٧٤ -ويف جلسـة علنيـة عقدـــا احملكمــة يف ٣ آذار/مــارس 
١٩٩٩، أصـدرت أمرهـا بشـأن طلـب تقريـــر تدابــري حتفظيــة 
(تقـارير حمكمـة العـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٩، الصفحــة ٩ 
(النص االنكليزي))، نصت فيه على التدابري التحفظية التالية: 
أن تتخــــذ الواليات املتحدة األمريكية مجيـع  (أ)
ما بوسعها من تدابري لكفالة عـدم إعـدام ولـتر الغرانـد ريثمـا 
يصـدر القــرار النــهائي يف هــذه الدعــوى، وأن تبلــغ احملكمــة 

جبميع التدابري اليت اختذا تنفيذا هلذا األمر؛ 
أن حتيل حكومة الواليات املتحدة األمريكية  (ب)

هذا األمر إىل حاكم والية أريزونا. 
وقررت أن تبقي قيد نظرها املسائل اليت تشكل موضوع هـذا 

األمر ريثما تصدر احملكمة حكمها النهائي. 
٢٧٥ -وقد أحلق القاضي أودا إعالنا بـاألمر؛ وأحلـق الرئيـس 

شوبيل رأيا منفصال. 
ـــاريخ ٥ آذار/مــارس ١٩٩٩  ٢٧٦ -ومبوجـب أمـر صـادر بت
(تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩، الصفحــة ٢٨ 
(النــص االنكلــيزي)) حــددت احملكمــــة، آخـــذة يف حســـاا 
وجهـــــــــــات نظـــــــــر الطرفيـــن؛ ١٦ أيلـول/ســبتمرب ١٩٩٩ 
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و ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠ موعديــن ــائيني لتقــدمي مذكـــرة 
أملانيـا واملذكـرة املضـادة مـن الواليـات املتحـدة، علـى التـــوايل 

وقدمت املذكرة واملذكرة املضادة يف غضون املهلة احملددة. 
٢٧٧ -وعقــدت اجللســات العلنيــــة لالســـتماع إىل املرافعـــة 
الشـفوية مـن الطرفـني خـالل الفـترة مـــن ١٣ إىل ١٧ تشــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. 
وعنــد ختــام املرافعــات الشــفوية، طلبــت أملانيــــا إىل  -٢٧٨

احملكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 
ــــتر  أن الواليــات املتحــدة، بعــدم إبــالغ كــارل ووال (١)�
الغراند بدون تأخري عقب اعتقاهلما حبقوقهما مبوجب الفقـرة 
الفرعيـة ١ (ب) مـــن املــادة ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات 
القنصليـــة، وحبرمـــان أملانيـــا مـــن إمكانيـــة تقـــدمي املســــاعدة 
القنصليـة، ممـا أدى يف ايـة املطـاف إىل إعـدام كـــارل ووالــتر 
الغرانـد، قـد أخلـت بالتزاماـــا القانونيــة جتــاه أملانيــا، حبكــم 
حقـها اخلـاص وحبكـــم حقــها يف توفــري احلمايــة الدبلوماســية 
لرعاياهــا، مبوجــب املــادة ٥ والفقــرة ١ مــن املــادة ٣٦ مـــن 

االتفاقية املذكورة؛ 
أن الواليـات املتحـدة، بتطبيـق قواعـد قانوـا احمللـــي،  (٢)
ـــذي منــع كــارل  وال سـيما مبـدأ التقصـري اإلجرائـي، األمـر ال
ووالـتر الغرانـد مـــن تقــدمي دعوتيــهما يف إطــار اتفاقيــة فيينــا 
للعالقات القنصلية، وبإعدامهما يف ايـة املطـاف، قـد أخلـت 
بالتزامـها القـانوين الـدويل جتـاه أملانيـــا مبوجــب الفقــرة ٢ مــن 
املادة ٣٦ من اتفاقية فيينا إلعطاء األثر الكامل للمقـاصد الـيت 
وضعـت مـن أجلـها احلقـوق املمنوحـة مبوجـب املـادة ٣٦ مــن 

االتفاقية املذكورة. 
وأن الواليـات املتحـدة، بعـدم اختاذهـــا مجيــع التدابــري  (٣)
املتاحـة هلـا لكفالـة عـدم إعـدام ووالـتر الغرانـد ريثمـــا يصــدر 
ـــد  القـرار النـهائي مـن حمكمـة العـدل الدوليـة بشـأن املسـألة، ق
أخلــت بالتزاماــا القانونيــة الدوليــة لالمتثــال لألمــر املتعلـــق 

ـــة يف ٣ آذار/مــارس  بالتدابـري التحفظيـة الـذي أصدرتـه احملكم
١٩٩٩، ولالمتناع عن اختاذ أي إجراء قد يتدخـل يف موضـع 

الرتاع ما دامت اإلجراءات القضائية معلقة؛ 
وعمالً بااللتزامات القانونية الدولية سالفة الذكر، 

أن تقدم الواليات املتحـدة ضمانـاً إىل أملانيـا بأـا لـن  (٤)
تكرر أعماهلا غـري القانونيـة وأن تكفـل الواليـات املتحـدة، يف 
أي قضايا احتجاز أو إجراءات جنائية ضـد مواطنـني أملـان يف 
املسـتقبل، التطبيـق الفعلـي قانونـاً وممارسـة للحقـــوق املكفولــة 
مبوجــب املــادة ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــــا للعالقـــات القنصليـــة. 
ويتطلـب ذلـك، بصفـة خاصـة يف القضايـا الـيت تــترتب عليــها 
عقوبة اإلعدام، من الواليات املتحـدة أن تقـوم مبراجعـة فعليـة 
ألحكام اإلدانة اجلنائية الـيت وقعـت نتيجـة لإلخـالل بـاحلقوق 

املمنوحة مبوجب املادة ٣٦ وتقدمي تعويضات مقابلها.� 
٢٧٩- �وطلبــت الواليــات املتحـــدة إىل احملكمـــة أن تقـــرر 

وتعلن ما يلي: 
أنه كان هنـاك إخـالل مـن جـانب الواليـات املتحـدة  (١)�
بالتزامها جتاه أملانيا مبوجب الفقرة الفرعيـة ١ (ب) مـن املـادة 
ــــة، مـــن حيـــث أن  ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصلي
السـلطات املختصـة بالواليـات املتحـدة مل متنـح كـارل ووالـــتر 
الغرانــد فــورًا اإلبــالغ املطلــوب مبوجــب تلــك املـــادة، وأن 
ـــذا اإلخــالل، وأــا  الواليـات املتحـدة قـد اعتـذرت ألملانيـا هل

تتخذ تدابري موضوعية تستهدف منع أي تكرار له؛ 
وأن تـرد مجيـع املطالبـات والطلبـات األخـرى املقدمــة  (٢)

من مجهورية أملانيا االحتادية.� 
ويف جلســـة علنيـــة عقـــدت يف ٢٧ حزيـــران/يونيــــه  -٢٨٠
٢٠٠١، أصدرت احملكمة حكمها، الذي تنص فقرة املنطـوق 

منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 
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فإن احملكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضي بأن هلا االختصاص، على أسـاس املـادة األوىل 
مـــن الـــربوتوكول االختيـــاري املتعلـــق بالتســـــوية اإللزاميــــة 
للمنازعــات التفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــــة املـــؤرخ ٢٤ 
نيسـان/أبريـل ١٩٦٣، للنظـر يف الطلـب املقـدم مـن مجهوريـــة 

أملانيا االحتادية يف ٢ آذار/مارس ١٩٩٩؛ 
املؤيدون: 

الرئيــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــــاة أودا، 
ــــريتزيغ، فاليشـــهاور، كرومـــا،  جبــاوي، راجنيفــا، ه
فريشــتني، هيغيــرت، كوميــانس، ريزيــك، اخلصاونــــه، 

بويرغينثال؛ 
املعارضون: 

القاضي بارا – أرانغورين؛ 
(٢) (أ) بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، 

تقضـي مبقبوليـة الطلـب األول املقـدم مـــن مجهوريــة 
أملانيا االحتادية؛ 

املؤيدون: 
الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 

هيغيرت، كوميانس، ريزيك، اخلصاونه، بويرغنتال؛ 
املعارضون: 

– أرانغورين؛  القاضيان أودا، بارا 
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

ـــن مجهوريــة  تقضـي مبقبوليـة الطلـب الثـاين املقـدم م
أملانيا االحتادية؛ 

املؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 
ـــــك،  هيغيـــرت، بـــارا – أرانغوريـــن، كوميـــانس، ريزي

اخلصاونه، بويرغنتال؛ 
املعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(ج) بأغلبية اثين عشر صوتاً مقابل ثالثة أصوات، 

تقضي مبقبولية الطلـب الثـالث املقـدم مـن مجهوريـة 
أملانيا االحتادية؛ 

املؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 

هيغيرت، كوميانس، ريزيك، اخلصاونه؛ 
املعارضون: 

القضاة أودا، بارا – أرانغورين، بويرغنتال؛ 
(د) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

تقضـي مبقبوليـة الطلـب الرابـــع املقــدم مــن مجهوريــة 
أملانيا االحتادية؛ 

املؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 
ـــــك،  هيغيـــرت، بـــارا – أرانغوريـــن، كوميـــانس، ريزي

اخلصاونه، بويرغنتال؛ 
املعارضون: 

القاضي أودا؛ 
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(٣) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 
تقضــي بــــأن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بعـــدم 
إبالغـها كـارل ووالـتر الغرانـد بـــدون تأخــري عقــب 
اعتقاهلما حبقوقهما مبوجب الفقرة ١ (ب) مـن املـادة 
٣٦ مـن االتفاقيـة، وبالتـــايل حرمــان مجهوريــة أملانيــا 
االحتادية من إمكانية تقدمي املساعدة املنصـوص عليـها 
يف االتفاقيـة يف الوقـت املناسـب إىل الفرديـن املعنيــني، 
ـــة أملانيــا االحتاديــة  قـد أخلـت بالتزاماـا جتـاه مجهوري
وجتاه األخوين الغرانـد مبوجـب الفقـرة ١ مـن املـادة 

٣٦؛ 
املؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 
ـــــك،  هيغيـــرت، بـــارا – أرانغوريـــن، كوميـــانس، ريزي

اخلصاونه، بويرغنتال؛ 
املعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(٤) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

تقضــي بــــأن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بعـــدم 
ــــة،  الســـماح، يف ضـــوء األحكـــام املبينـــة يف االتفاقي
مبراجعـة اإلدانتـني واحلكمـني الصـادرة ضـد األخويــن 
الغرانــد وإعــادة النظــر فيــها، عقــب حتديــد أوجــــه 
اإلخالل املشار إليها يف الفقرة (٣) أعاله، قد أخلت 
بالتزامها جتاه مجهورية أملانيا االحتادية وجتاه األخويـن 
الغرانـــد مبوجـــب الفقـــرة ٢ مـــن املـــــادة ٣٦ مــــن 

االتفاقية؛  
املؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 
ـــــك،  هيغيـــرت، بـــارا – أرانغوريـــن، كوميـــانس، ريزي

اخلصاونه، بويرغنتال؛ 
املعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(٥) بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل صوتني، 

تقضي بأن الواليات املتحدة األمريكية، بعدم اختاذها 
مجيـع التدابـري املتاحـة هلـــا لكفالــة عــدم إعــدام والــتر 
الغراند ريثما يصدر القرار النهائي من حمكمة العـدل 
الدولية يف القضية، قـد أخلـت بـااللتزام الواقـع عليـها 
مبوجـب األمـــر املتعلــق بتقريــر تدابــري حتفظيــة الــذي 

أصدرته احملكمة يف ٣ آذار/مارس ١٩٩٩؛ 
املؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 

هيغيرت، كوميانس، ريزيك، اخلصاونه، بويرغنثال؛ 
املعارضون: 

– أرانغورين؛  القاضيان أودا، بارا 
(٦) باإلمجاع، 

حتيــط علمــاً بــااللتزام الــذي تعــهدت بــه الواليـــات 
املتحدة بكفالة تنفيذ التدابري احملددة اليت اختذت وفـاء 
بالتزاماا مبوجب الفقـرة ١ (ب) مـن املـادة ٣٦ مـن 
االتفاقية؛ وتقضي بأنه يتعني اعتبار هذا االلتزام ملبيـاً 
لطلـب مجهوريـة أملانيـا االحتاديــة لضمــان عــام بعــدم 

التكرار؛ 
(٧) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 
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تقضـي بأنـه يف حالـة صـدور أحكـــام عقابيــة قاســية، 
علـى الرغـم مـن ذلـك، ضـد مواطنـــني مــن مجهوريــة 
أملانيــا االحتاديــة، بــدون احــترام حقوقــهم املكفولــــة 
مبوجب الفقرة ١ (ب) مـن املـادة ٣٦ مـن االتفاقيـة، 
أن تسمح الواليات املتحـدة األمريكيـة، بوسـائل مـن 
حمض اختيارها، مبراجعة اإلدانة واحلكم وإعادة النظر 
ــــوق املبينـــة يف تلـــك  فيــهما مــع وضــع انتــهاك احلق

االتفاقية يف احلسبان؛  
املؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة جبـــاوي، 
راجنيفــا، هــريتزيغ، فاليشــهاور، كرومــا، فريشـــتني، 
ـــــك،  هيغيـــرت، بـــارا – أرانغوريـــن، كوميـــانس، ريزي

اخلصاونه، بويرغنثال؛ 
املعارضون: 

القاضي أودا�. 
وأحلق الرئيس غيوم إعالناً بـاحلكم؛ وأحلـق بـه نـائب  -٢٨١
الرئيس شي رأياً منفصالً؛ وأحلق بـه القـاضي أود رأيـاً خمالفـاً؛ 
وأحلق به القاضيان كروما وبارا – أرانغورين رأيني منفصلني؛ 

وأحلق به القاضي بويرغنثال رأياً خمالفاً. 
 

١١-١٨مشـــروعية اســـتعمال القـــوة (يوغوســـالفيا ضــــد 
ـــــــــا)  ـــــــــا) و (يوغوســـــــــالفيا ضـــــــــد إيطالي أملاني
و (يوغوسالفيا ضد الربتغال) و (يوغوسالفيا ضد 
بلجيكــــــــا) و (يوغوســــــــالفيا ضــــــــد فرنســــــــا) 
و (يوغوســالفيا ضــد كنــدا) و (يوغوســـالفيا ضـــد 

اململكة املتحدة) و (يوغوسالفيا ضد هولندا)   
٢٨٢ -يف ٢٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩، أودعـــت مجهوريــــة 
يوغوسـالفيا االحتاديـة لـدى قلـم احملكمـة طلبـات رفعـت فيـــها 
دعــاوى ضــد أســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا والربتغــال وبلجيكــــا 

وفرنسا وكندا واململكة املتحـدة وهولنـدا والواليـات املتحـدة 
األمريكية �إلخالهلا بالتزام عدم استعمال القوة�. 

٢٨٣ -وحــددت يوغوســالفيا يف هــذه الطلبــــات موضـــوع 
النـزاع على النحو التايل: 

�إن موضوع النـزاع يتمثـل يف األفعـال الـيت 
ـــا   ارتكبتـها [الدولـة املدعـى عليـها املعنيـة] وأخلـت
بالتزامـها الـدويل الـذي حيظـر عليـها اســـتعمال القــوة 
ضد دولة أخرى، وااللتزام بعدم التدخـل يف الشـؤون 
الداخلية لدولة أخرى، وااللـتزام بعـدم انتـهاك سـيادة 
ــــتزام حبمايـــة الســـكان املدنيـــني  دولــة أخــرى، واالل
ـــة وقــت احلــرب، وااللــتزام حبمايــة  واألهـداف املدني
ــــة املالحـــة يف األـــار  البيئــة، وااللــتزام املتصــل حبري
الدوليـة، وااللـتزام املتعلـق حبقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساســــية، وااللــــتزام بعــــدم اســــتخدام األســــلحة 
احملظورة، وااللتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشـية 

بنية التسبب يف الفناء البدين موعة قومية�؛   
٢٨٤ -وأشـارت يوغوسـالفيا كأســاس لتقريرهــا اختصــاص 
ــبانيا  احملكمـة النظـر يف الدعـوى، يف القضايـا املرفوعـة علـى أس
ـــا وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا، إىل  والربتغـال وبلجيك
الفقــرة ٢ مــن املــادة ٣٦، مــن النظــام األساســي للمحكمـــة 
واملادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة 
عليها، اليت أقرا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف ٩ كـانون 
األول/ ديســمرب ١٩٤٨، (ويشــــار إليـــها فيمـــا يلـــي باســـم 
�اتفاقية اإلبادة اجلماعية�)؛ ويف القضايا املرفوعة علـى أملانيـا 
وإيطاليـا وفرنسـا والواليـات املتحـدة، إىل املـــادة التاســعة مــن 
اتفاقية اإلبادة اجلماعية، والفقرة ٥ من املادة ٣٨، مـن الئحـة 

احملكمة. 
٢٨٥ -وطلبـت يوغوســـالفيا يف كــل مــن هــذه القضايــا إىل 

حمكمة العدل الدولية أن تقضي وتعلن ما يلي: 
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ــــة]  أن [الدولــة املدعــى عليــها املعني -�
ــــــة  مبشـــــاركتها يف قصـــــف إقليـــــم مجهوري
يوغوسالفيا االحتادية تصرفت ضـد مجهوريـة 
ـــا خيــل بالتزامــها  يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرف

بعدم استعمال القوة ضد دولة أخرى؛ 
ــة]،  وأن [الدولـة املدعـى عليـها املعني -
مبشـــاركتها يف تدريـــــب وتســــليح ومتويــــل 
ــــــد اموعـــــات اإلرهابيـــــة  وجتــــهيز وتزوي
ــــا يدعـــى جبيـــش حتريـــر  بــاإلمدادات، أي م
كوســــــوفو، تصرفــــــت ضــــــد مجهوريــــــــة 
ـــا خيــل بالتزامــها  يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرف
بعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة لدولــــة 

أخرى؛ 
ــة]،  وأن [الدولـة املدعـى عليـها املعني -
مبشـاركتها يف اهلجمـات علـى أهـداف مدنيــة 
تصرفت ضد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة 
تصرفــا خيــل بالتزامــــها بعـــدم إحلـــاق األذى 

بالسكان املدنيني واألهداف املدنية؛ 
وأن [الدولـة املدعـــى عليــها املعنيــة[  -
تصرفت ضد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة 
تصرفا خيل بالتزامها بعدم ارتكـاب أي عمـل 
عدواين موجه ضد اآلثار التارخييـة واألعمـال 
الفنيــة وأمــاكن العبــادة الــيت تشـــكل اإلرث 
الثقــايف والروحــــي للشـــعب، باشـــتراكها يف 

تدمري وختريب األديرة واآلثار الثقافية؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
مبشــاركتها يف اســتعمال القنــــابل العنقوديـــة 

تصرفت ضد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة 
تصرفا خيل بالتزامها بعدم استعمال األسـلحة 
احملظــورة، أي األســلحة املعــــدة للتســـبب يف 

معاناة ال لزوم هلا؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
مبشاركتها يف قصف مصايف البترول ومصانع 
املــواد الكيميائيــــة تصرفـــت ضـــد مجهوريـــة 
ـــا خيــل بالتزامــها  يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرف
بعـدم التسـبب يف إحلـــاق ضــرر بيئــي واســع 

النطاق؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
ـــوم  باســتعماهلا أســلحة حتتــوي علــى اليوراني
املستنفد تصرفت ضـد مجهوريـة يوغوسـالفيا 
االحتادية تصرفا خيل بالتزامها بعدم اسـتخدام 
أســلحة حمظــورة وعــدم التســبب يف أضـــرار 

صحية وبيئية بعيدة األثر؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
مبشاركتها يف قتل املدنيني وتدمري الشـركات 
ـــة  واالتصـاالت واملؤسسـات الصحيـة والثقافي
تصرفت ضد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة 
تصرفا خيل بالتزامـها بـاحترام احلـق يف احليـاة 
واحلق يف العمل واحلـق يف اإلعـالم واحلـق يف 
الرعايـة الصحيـة فضـال عـن حقـوق اإلنســـان 

األساسية؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
ـــري اجلســور القائمــة علــى  مبشـاركتها يف تدم
األـــار الدوليـــة تصرفـــت ضـــــد مجهوريــــة 
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ـــا خيــل بالتزامــها  يوغوسـالفيا االحتاديـة تصرف
باحترام حرية املالحة يف األار الدولية؛ 

وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
مبشـاركتها يف األنشـطة املذكـورة أعـاله، وال 
ســـيما التســـبب يف أضـــرار بيئيـــة جســـــيمة 
واستخدام اليورانيوم املستنفد، تصرفت ضـد 
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـــة تصرفــا خيــل 
بالتزامـها بعـدم تعمـد فـرض أوضـاع معيشــية 
على جمموعة قومية بقصـد التسـبب يف فنائـها 

البدين كليا أو جزئيا؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
مسـؤولة عـن اإلخـــالل بااللتزامــات الدوليــة 

املذكورة أعاله؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
ــــــالتوقف فـــــورا عـــــن اإلخـــــالل  ملزمــــة ب
ـــة  بااللتزامــات املذكــورة أعــاله إزاء مجهوري

يوغوسالفيا االحتادية؛ 
وأن [الدولـة املدعــى عليــها املعنيــة]  -
ملزمة بتقدمي تعويض عما أحلقتـه مـن أضـرار 
جبمهوريـة يوغوســـالفيا االحتاديــة ومواطنيــها 

وأشخاصها االعتباريني�؛ 
 

٢٨٦ -ويف اليـوم ذاتـه، ٢٩ نيســـان/أبريــل ١٩٩٩، قدمــت 
يوغوسـالفيا أيضــا، يف كــل قضيــة مــن هــذه القضايــا، طلبــا 
للمحكمـة لتقريـر تدابـري حتفظيـة. فطلبـت إليـها تقريـر التدبــري 

 التايل: 
�توقف [الدولة املدعـى عليـها املعنيـة] فـورا 
مـا تقـوم بـه مـن أعمـال تسـتخدم فيـها القـوة، ومتتنــع 

عن القيام بأي عمل من أعمـال التـهديد أو اسـتعمال 
القوة ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية�.   

٢٨٧ -واختـــارت يوغوســـالفيا الســـيد ميلنكـــو كريتشـــــا، 
واختــارت بلجيكــا الســيد بــاتريك دوينســاليغر، واختـــارت 
كندا السيد مارك اللوند، واختـارت إيطاليـا السـيد جورجيـو 
ــانديس  غاجـا، واختـارت أسـبانيا السـيد سـانتياغو توريـس برن

ليكونوا قضاة خاصني يف الدعوى. 
٢٨٨ -وعقــدت احملكمــة جلســات يف الفــترة مــا بــــني ١٠ 
ــــات تقريـــر تدابـــري  و ١٢ أيــار/ مــايو ١٩٩٩ للنظــر يف طلب

 حتفظية. 
٢٨٩ -ويف جلســـة علنيــــة عقــــدت يف ٢ حزيــــران/يونيــــه 
١٩٩٩، قـرأ نـائب رئيـــس احملكمــة، بصفتــه رئيســا بالنيابــة، 
األوامر يف قضايا (يوغوسالفيا ضـــد أملانيـــا) و (يوغوسـالفيا 
ضــد إيطاليا) و (يوغوسالفيا ضد الربتغـال) و (يوغوسـالفيا 
ضد بلجيكا) و (يوغوسالفيا ضـــد فرنســا) و (يوغوسـالفيا 
ــــــدة)  ضــــد كنــــدا) و (يوغوســــالفيا ضــــد اململكــــة املتح
و (يوغوسالفيا ضـــد هولنــدا) ومبقتضاها، رفضـت احملكمـة 
الطلبات املتعلقة بتقرير تدابـري حتفظيـة قدمتـها تلـك الدولـة، 
وأرجأت إىل قرار آخر البت يف اإلجراء الالحـق. ويف قضيـيت 
(يوغوسالفيــا ضـــد أسبانيــا) و (يوغوسالفيا ضد الواليـات 
املتحـدة)، فـإن احملكمـة - بعدمـا تبـني هلـا أـــا تفتقــر افتقــارا 
واضحـــا الختصـــاص النظـــر يف طلـــب يوغوســـالفيا؛ وأــــا 
ال تسـتطيع لذلـك تقريـر أي تدبـري حتفظـي مـهما كـان شــكله 
مـن أجـل محايـة احلقـوق املشـار إليـــها يف الطلــب؛ وأن إبقــاء 
ـــة يف القائمــة العامــة، يف إطــار نظــام االختصــاص  قضيـة معين
الرضائي، رغم أن احملكمة لـن تسـتطيع كمـا يبـدو مؤكـدا أن 
تقضي بشأن موضوعـها، لـن يسـهم بالتـأكيد يف إقامـة العـدل 
على أساس سليم - رفضت طلبات يوغوسالفيا تقريـر تدابـري 

 حتفظية وأمرت بشطب هذه القضايا من القائمة. 
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٢٩٠ -ويف كل قضية من قضايا (يوغوسالفيا ضد بلجيكـا) 
ـــدا) و (يوغوســالفيا ضــد هولنــدا)  و (يوغوسـالفيا ضـد كن
و (يوغوسالفيا ضد الربتغـال)، أحلـق القـاضي كرومـا إعالنـا 
بأمر احملكمة؛ وأحلق القضاة أودا وهيغيـرت وبـارا - أرانغوريـن 
ـــائب الرئيــس ويرامنــتري،  وكوميـانس آراء منفصلـة؛ وأحلـق ن
الـذي كـان ينـوب عـن الرئيــس، والقاضيــان شــي وفريشــتني 

 والقاضي اخلاص كريتشا آراء خمالفة. 
ــــا (يوغوســـالفيا ضـــد فرنســـا)  ٢٩١ -ويف كــل مــن قضاي
ــا)،  و (يوغوسـالفيا ضـد أملانيـا) و (يوغوسـالفيا ضــــد إيطالي
أحلق نائب الرئيس ويرامنتري، الذي كان ينوب عن الرئيس، 
والقضـاة شـــي وكرومــا وفريشــتني إعالنــات بــأمر احملكمــة؛ 
ـــان أودا وبــارا - أرانغوريــن رأيــني منفصلــني؛  وأحلـق القاضي

 وأحلق القاضي اخلاص كريتشا رأيا خمالفا. 
٢٩٢ -ويف قضية (يوغوسالفيا ضـد اسـبانيا)، أحلـق القضـاة 
شـي وكرومـــا وفريشــتني إعالنــات بــأوامر احملكمــة؛ وأحلــق 
القضاة أودا وهيغيرت وبارا - أرانغوريـن وكوميـانس والقـاضي 

 اخلاص كريتشا آراء منفصلة. 
٢٩٣ -ويف قضية (يوغوسالفيا ضد اململكة املتحدة)، أحلـق 
نــائب الرئيــس ويرامنــتري، الرئيــس بالنيابــة، والقضــاة شـــي 
وكروما وفريشتني إعالنات بأمر احملكمة؛ وأحلق القضـاة أودا 
وهيغيـرت وبـارا – أرانغوريـن وكوميـانس آراء منفصلـة؛ وأحلـــق 

 القاضي اخلاص كريتشا رأيا خمالفا. 
٢٩٤ -ويف قضيــة (يوغوســــالفيا ضـــد الواليـــات املتحـــدة 
األمريكية)، أحلق القضاة شـي وكورومـا وفريشـتني إعالنـات 
بأمر احملكمة؛ وأحلــق القاضيـان أودا وبـارا – أرانغوريـن رأيـني 

منفصلني؛ وأحلق القاضي اخلاص كريتشا رأيا خمالفا. 
ـــــران/يونيــــه  ٢٩٥ - ومبوجـــب األوامـــر املؤرخـــة ٣٠ حزي
١٩٩٩، حــــددت احملكمــــة بعــــد أن اســــــتيقنت مـــــن آراء 
األطراف، آجال تقدمي املذكرات الكتابية يف كل من القضايـا 

ــاين/ينـاير  الثمان اليت أبقي عليها يف القائمة وهي: ٥ كانون الث
٢٠٠٠ بالنسـبة ملذكـرة يوغوسـالفيا و ٥ متـوز/يوليــه ٢٠٠٠ 
بالنسبة للمذكرة املضادة للدولة املدعى عليها املعنية. وقدمت 
مذكـرة يوغوسـالفيا يف كـل مـــن القضايــا الثمــان يف غضــون 

املهلة الزمنية احملددة. 
٢٩٦ -ويف ٥ متوز/يوليه ٢٠٠٠، ويف غضون املهلـة الزمنيـة 
احملـددة لتقـدمي املذكـــرات املضــادة، أثــارت كــل مــن الــدول 
ـــيت أبقــي عليــها يف قائمــة  املدعـى عليـها يف القضايـا الثمـان ال
احملكمـة (أملانيـا وإيطاليـا والربتغـال وبلجيكـــا وفرنســا وكنــدا 
واململكـة املتحـــدة وهولنــدا) بعــض الدفــوع االبتدائيــة بعــدم 

االختصاص وعدم املقبولية. 
٢٩٧ -ومبوجب الفقرة ٣ من املادة ٧٩ من الئحة احملكمـة، 
تتوقف إجراءات النظر يف املوضوع عند تقدمي دفوع ابتدائية؛ 
ويتعــني عندئــــذ تنظيـــم إجـــراءات للنظـــر يف تلـــك الدفـــوع 

االبتدائية وفقا ألحكام تلك املادة. 
٢٩٨ -ومبوجـب أوامـــر مؤرخــة ٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، 
حدد نائب الرئيس، بصفته رئيسـا بالنيابـة، آخـذا يف احلسـبان 
آراء األطـراف والظـروف اخلاصـة للقضايـا، ٥ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠١ موعدا ائيا لتقـدمي يوغوسـالفيا بيانـا خطيـا، يف كـل 
قضية من القضايا، بشأن الدفوع االبتدائية الـيت أثارـا الدولـة 

املدعى عليها املعنية. 
٢٩٩ -ومبوجـب أوامـر مؤرخـة ٢١ شـــباط/فــرباير ٢٠٠١، 
مددت احملكمة، يف كل قضية من القضايا، آخذة يف احلسـبان 
اتفـــاق األطـــراف وظـــروف القضيـــة، املوعـــــد النــــهائي إىل 

٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ــة  ١٩-٢١ األنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (مجهوري
الكونغو الدميقراطية ضد بوروندي) و (مجهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـة ضـــد أوغنــدا) و (مجهوريــة 

الكونغو الدميقراطية ضد رواندا) 
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٣٠٠ -يف ٢٣ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٩ أودعـــت مجهوريـــــة 
الكونغو الدميقراطية لـدى قلـم احملكمـة طلبـات ترفـع مبوجبـها 
دعاوى ضد بوروندي وأوغندا ورواندا علـى التـوايل، بسـبب 
�أعمال عدوان مسلح ارتكبت يف انتهاك فاضح مليثاق األمــم 

 املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية�. 
٣٠١ -وادعت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلباـا بـأن 
�هــذا العــدوان املســلح ... انطــوى، يف مجلــة أمــور، علــــى 
انتـــهاك ســـيادة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وســــالمتها 
ـــدويل وانتــهاكات  اإلقليميـة. وانتـهاكات للقـانون اإلنسـاين ال
جســـيمة حلقـــوق اإلنســـان�. وســـعت مجهوريـــة الكونغــــو 
الدميقراطية، برفعها هذه الدعاوى، إىل �ضمان وقف أعمـال 
العـدوان املوجهـة ضدهـا، الـيت تشـكل ديـــدا خطــريا للســلم 
ــــة البحـــريات  واألمــن يف وســط أفريقيــا بشــكل عــام ومنطق
الكــربى بصــورة خاصــة�؛ وســعت أيضــا إىل جــرب الضــــرر 
النــاجم عــن أعمــال التدمــري والنــهب املتعمديــن، واســــترداد 
املمتلكــات واملــوارد الوطنيــة املســتوىل عليــها ملنفعــة الــــدول 

املدعى عليها. 
٣٠٢ -ويف قضيــيت (مجهوريــة الكونغــــو الدميقراطيـــة ضـــد 
بوروندي) و (مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا)، 
اسـتندت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة كأســـس الختصــاص 
احملكمــة إىل الفقــرة ١ مــن املــادة ٣٦ مــن النظــام األساســـي 
للمحكمـة، واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب 
املعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة املوقعــة 
بنيويــورك يف ١٠ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٤، واتفاقيـــة 
مونتريـال لقمـع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة ضـد ســالمة 
الطـريان املـدين املوقعـة يف ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧١، وأيضـــا 
الفقرة ٥ من املادة ٣٨ من الئحة احملكمة. وتنظـر هـذه املـادة 
يف احلالـة الـيت تـودع فيـها إحـدى الـدول عريضـــة ضــد دولــة 
أخـرى مل تقبـل باختصـاص احملكمـة. ومبوجـب الفقـرة ١ مـــن 

املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي يشـمل �اختصـــاص احملكمــة 
ـــها املتقــاضون، كمــا يشــمل  مجيـع القضايـا الـيت يعرضـها علي
مجيـع املسـائل املنصـوص عليـها بصفـة خاصـة يف ميثـاق األمــم 

املتحدة أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول ا�. 
٣٠٣ -ويف قضيـــة (مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ضــــد 
أوغنـدا)، اسـتندت مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة كأســاس 
الختصاص احملكمة إىل اإلعالنني اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا 
االختصاص اإللزامي للمحكمة فيما يتعلـق بـأي دولـة أخـرى 
ــــادة ٣٦ مـــن النظـــام  تقبــل االلــتزام ذاتــه (الفقــرة ٢ مــن امل

األساسي للمحكمة). 
وطلبت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة أن:  - ٣٠٤

�تقرر وتعلن أن: 
[الدولة املدعى عليها املعنيـة] مذنبـة  �(أ)
بارتكـاب عمـل مـــن أعمــال العــدوان وارد يف معــىن 
املادة ١ من القرار ٣٣١٤ الصادر عن اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة يف ١٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٤ 
ـــرة ٤  وقـرارات حمكمـة العـدل الدوليـة، وخمـالف للفق

من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة؛ 
[الدولـــة املدعـــى عليـــــها املعنيــــة]،  (ب)
ترتكب كذلك انتهاكات متكررة التفاقيـات جنيـف 
ـــام ١٩٧٧،  لعـام ١٩٤٩ وبروتوكوالـا اإلضافيـة لع
يف اســتخفاف ســــافر بـــالقواعد األساســـية للقـــانون 
اإلنساين الدويل يف مناطق النــزاع، وأـا مذنبـة أيضـا 
بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان يف حتـد 

ألبسط القوانني العرفية؛ 
ـــــة]  [الدولــــة املدعــــى عليــــها املعني (ج)
وبصـورة أخـص، عـن طريـق اســـتيالئها بــالقوة علــى 
ســد إنغــا الكــهرمائي، والتســــبب بصـــورة متعمـــدة 
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ـــة،  ومطــردة يف انقطاعــات خطــرية للطاقــة الكهربائي
انتهاكا ألحكام املـادة ٥٦ مـن الـربوتوكول اإلضـايف 
لعـام ١٩٧٧، حتمـل نفسـها املســـؤولية عــن اخلســائر 
الفادحــة يف األرواح يف مدينــــة كنشاســـا (بســـكاا 
البالغ عددهم ٥ ماليني نسمة) واملنطقة ااورة هلا؛ 

[الدولـــة املدعـــى عليـــــها املعنيــــة]،  (د)
بإســـقاطها يف كنـــدو يف ٩ تشـــــرين األول/أكتوبــــر 
١٩٩٨ طــــائرة مــــن طــــراز بوينــــغ ٧٢٧ مملوكـــــة 
للخطوط اجلوية الكونغولية، مما أدى إىل مصـرع ٤٠ 
ـــدويل  مدنيـا، انتـهكت أيضـا اتفاقيـة الطـريان املـدين ال
املوقعــــة بشــــيكاغو يف ٧ كــــــانون األول/ديســـــمرب 
١٩٤٤، واتفاقيــــة الهــــاي املؤرخــــــة ١٦ كـــــانون 
ـــــري  األول/ديســــمرب ١٩٧٠ ملكافحــــة االســــتيالء غ
املشروع على الطـائرات، واتفاقيـة مونتريـال املؤرخـة 
٢٣ أيلـــول/ســـبتمرب ١٩٧١ لقمـــع األعمــــال غــــري 

املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين. 
وبنــاء عليــه، ووفقــا لاللتزامــــات القانونيـــة الدوليـــة 

املذكورة آنفا، أن تقرر وتعلن أن: 
تنســـحب مـــن أراضـــــي مجهوريــــة  - ١�
الكونغو الدميقراطية على الفور مجيع القوات املسلحة 
[التابعـة للدولـــة املدعــى عليــها املعنيــة] املشــاركة يف 

أعمال العدوان؛ 
تكفل [الدولة املدعى عليـها املعنيـة]  - ٢
ـــــها مــــن  االنســـحاب الفـــوري الالمشـــروط ملواطني
األراضي الكونغولية، سواء أكانوا أشـخاصا طبيعيـني 

أو اعتباريني؛ 
حيـق جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة  - ٣
احلصـول علـى تعويـض مـــن [الدولــة املعتــدى عليــها 
ـــع أعمــال النــهب والتدمــري وســلب  املعنيـة] عـن مجي

املمتلكـات واألشـــخاص وغريهــا مــن األعمــال غــري 
ــــة املدعـــى عليـــها  املشــروعة الــيت تنســب إىل [الدول
املعنيــة]، والــيت حتتفــــظ حياهلـــا مجهوريـــة الكونغـــو 
الدميقراطية باحلق يف أن تعـني يف وقـت الحـق مقـدار 
الضرر الذي حلق ـا بـالتحديد، فضـال عـن مطالبتـها 

باسترداد مجيع املمتلكات املسلوبة�. 
٣٠٥ -ويف كل مــن القضيتـني املتعلقتـني باألنشـطة املسـلحة 
يف أراضــي الكونغــو (مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضـــد 
بوروندي) و (مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا)، 
قـررت احملكمـة، مبوجـــب أمــر صــادر يف ٢١ تشــرين األول/ 
أكتوبـر ١٩٩٩، ومـع مراعـــاة اتفــاق األطــراف علــى النحــو 
املعرب عنه يف اجتماع عقد بـني الرئيـس ووكـالء األطـراف يف 
ــــرات الكتابيـــة  ١٩ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩، أن املذك
ينبغي أن تعاجل أوال املسائل املتعلقة باختصاص احملكمـة للنظـر 
يف الطلـب والبـت يف مقبوليتـه، وحـــددت ٢١ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٠ موعدا ائيا إليداع مذكرة تتعلـق بتلـك املسـائل مـن 
قبل كل من بورونـدي وروانـدا و ٢٣ تشـرين األول/اكتوبـر 
٢٠٠٠ إليــداع مذكــرة مضــــادة مـــن الكونغـــو. وُأودعـــت 

مذكرتا بوروندي ورواندا يف غضون املهلة احملددة. 
٣٠٦ -ويف هاتني القضيتني اختـارت بورونـدي السـيد جـان 
ج. أ. ساملون واختارت رواندا السـيد جـون دوغـارد ليكونـا 

قاضيني خاصني. 
٣٠٧ -ويف كل من هاتني القضيتني، أصـدر رئيـس احملكمـة، 
بناء على طلـب الكونغـو ومـع مراعـاة اتفـاق األطـراف، أمـرا 
مؤرخـا ١٩ تشـــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠ مــدد مبوجبــه إىل 
٢٣ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ املهلـة الزمنيـة احملـددة لتقـــدمي 

مجهورية الكونغو الدميقراطية مذكرا املضادة. 
٣٠٨ -ومبوجب رسالتني مؤرختـني ١٥ كـانون الثـاين/ينـاير 
٢٠٠١، أشعرت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة احملكمـة بأـا 
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ترغـب يف وقـف اإلجـراءات يف كـل مـن القضيتـــني وذكــرت 
بأـا �حتتفـظ بـاحلق يف أن تسـتند يف وقـت الحـــق إىل أوجــه 

جديدة من اختصاص احملكمة�. 
٣٠٩ -وبعــد أن قــام الطــــرف املدعـــى عليـــه يف كـــل مـــن 
القضيتــني بــإبالغ احملكمــة أنــه يوافــق علــى رغبــة مجهوريـــة 
الكونغــو الدميقراطيــة يف وقــف اإلجــــراءات، ســـجل رئيـــس 
ــــاير  احملكمــة مبوجــب أمريــن مؤرخــني ٣٠ كــانون الثــاين/ين
٢٠٠١ طلب وقف اإلجراءات من جانب مجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية وأمر بشطب القضية من قائمة الدعاوى. 
٣١٠ -ويف القضيـة املتعلقـة باألنشـــطة املســلحة يف أراضــي 
الكونغــو (مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــــد أوغنـــدا)، 
ــني  حـددت احملكمـة، بعـد أن أخـذت يف االعتبـار اتفـاق الطرف
على النحو املعرب عنه يف اجتماع عقده معـهما رئيـس احملكمـة 
يف ١٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩، مبوجـب أمـر صـادر يف 
ـــر ١٩٩٩، ٢١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠  ٢١ تشـرين األول/أكتوب
موعدا ائيا إليداع مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــــة مذكـرة 
و ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ إليـداع أوغنـدا مذكـرة مضــادة. 
وُأودعـت مذكـرة مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة يف غضــون 

املهلة احملددة. 
٣١١ -ويف ١٩ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ قدمـــت مجهوريـــــة 
الكونغـو الدميقراطيـة، يف القضيـة نفســـها ضــد أوغنــدا، طلبــا 
بتقريـر تدابـري حتفظيـة، وذكـرت أنـه �منـذ ٥ حزيـــران/يونيــه 
املاضــي، ألـــحق استئنــاف القتـــال بـــني القــــوات املسلحـــــة 
لــ … أوغنـدا وجيـش أجنـيب آخـــر أضــرارا كبــرية جبمهوريــة 
الكونغـو الدميقراطيـة وبسـكاا� رغـم أن �هـذه التكتيكـــات 
كانت قد أدينت باإلمجـاع، وال سـيما مـن قبـل جملـس األمـن 

التابع لألمم املتحدة�. 
٣١٢ -وادعت مجهورية الكونغــو الدميقراطيـة يف الطلـب أنـه 
�رغــم الوعــود واإلعالنــات باملبــادئ … واصلــت  أوغنـــدا 

سياســتها العدوانيــة وهجمــات الـــترويع املســـلحة الوحشـــية 
والنـهب والسـلب� وأن ذلـك �يشـــكل فــوق ذلــك احلــرب 
ــــــني اللتـــــني نشـــــبتا يف  الثالثــــة يف كيســــانغاين، بعــــد احلرب
آب/أغســطس ١٩٩٩ وأيــار/مــايو ٢٠٠٠ واللتــني دبرمـــا 
ــــــارت مجهوريـــــة الكونغـــــو  …�. وأش مجهوريــــة أوغنــــدا 
الدميقراطيـة إىل أن هـذه األعمـال �ال تشـــكل ســوى حــدث 
آخـر ميثـل دليـال علـــى التدخــل العســكري وشــبه العســكري 
ـــــدا يف  وعلــــى االحتــــالل اللذيــــن بدأمــــا مجهوريــــة أوغن
آب/أغسطس �١٩٩٨. وذكرت الكونغو كذلـك أن �كـل 
يوم مير يسبب جلمهورية الكونغو الدميقراطية ولسكاا ضررا 
بالغـــا ال ميكـــن إصالحـــه� وأن �محايـــة حقـــوق مجهوريــــة 

الكونغو أمر ملح�. 
٣١٣ -وطلبت الكونغو من احملكمة تقرير التدابـري التحفظيـة 

التالية:  
�(١) جيب على حكومة مجهورية أوغندا 
أن تأمر جيشها باالنسحاب فورا وعلى حنـو تـام مـن 

كيسانغاين؛ 
جيب على حكومة مجهوريـة أوغنـدا  (٢)
أن تأمر جيشها بأن يوقـف علـى الفـور مجيـع أنشـطة 
ـــة  القتــال أو األنشــطة العســكرية يف أراضــي مجهوري
الكونغو الدميقراطية وأن ينسحب فورا وعلى حنو تام 
مـن تلـك األراضـي وأن يكـــف فــورا عــن تقــدمي أي 
دعـم مباشـر أو غـري مباشـر أليـة دولـة أو جمموعـــة أو 
منظمة أو حركة أو فــرد يشـترك يف أنشـطة عسـكرية 
ـــو الدميقراطيــة أو خيطــط  يف أراضـي مجهوريـة الكونغ

لالشتراك فيها؛ 
جيب على حكومة مجهوريـة أوغنـدا  (٣)
أن تتخـذ مجيـع التدابـري الـيت تقـــع يف نطــاق ســلطتها 
ــــاع أي وحـــدات أو قـــوات أو وكـــالء  لكفالــة امتن
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خـــاضعني لســـلطتها أو قـــد خيضعـــون لســــلطتها أو 
يتلقون أو قد يتلقـون دعمـها باإلضافـة إىل املنظمـات 
أو األشخاص الذين قد يكونـوا خـاضعني لرقابتـها أو 
سـلطتها أو نفوذهـا، فــورا عــن ارتكــاب، أو احلــض 
على ارتكاب، جرائم حـرب أو أي عمـل قسـري أو 
غـري مشـروع آخـر ضـد سـائر األشـخاص يف أراضــي 

مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
ـــف حكومــة مجهوريــة  جيـب أن توق (٤)
أوغنـدا علـى الفـور أي عمـل يرمـي أو مـــن شــأنه أن 
ـــكان  يفضـي إىل عرقلـة األعمـال اهلادفـة إىل متكـني س
املناطق احملتلة من التمتع حبقوقهم اإلنسـانية األساسـية 
أو يتدخــل يف تلــك األعمــال أو يعوقــها، وال ســـيما 

حقوقهم يف الصحة والتعليم؛ 
ينبغـي أن تكـــف حكومــة مجهوريــة  (٥)
أوغندا فورا عن كل اسـتغالل غـري مشـروع للمـوارد 
الطبيعية جلمهورية الكونغو الدميقراطية وعن أي نقـل 
غـري مشـروع لألصـــول واملعــدات أو األشــخاص إىل 

أراضيها؛ 
جيب على حكومة مجهوريـة أوغنـدا  (٦)
من اآلن فصاعدا أن حتترم احتراما تاما حق مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية يف السيادة واالستقالل السياسـي 
والســالمة اإلقليميــة واحلقــوق واحلريــات األساســـية 
جلميـــع األشـــخاص يف أراضـــي مجهوريـــة الكونغــــو 

الدميقراطية�. 
٣١٤ -ومبوجـب رســـالتني حتمــالن التــاريخ نفســه، أي ١٩ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، لفت رئيس احملكمة، القاضي غيلـربت 
غيـوم، متصرفـا وفقـــا للفقــرة ٤ مــن املــادة ٧٤، مــن الئحــة 
احملكمـة، �انتبـاه كـال الطرفـني إىل ضـرورة التصـرف بطريقـــة 

ــة  متكـن أي أمـر تتخـذه احملكمـة بشـأن طلـب التدابـري التحفظي
من أن حيدث تأثرياته املالئمة�. 

٣١٥ -وعقــــدت، يف يومــــي ٢٦ و ٢٨ حزيــــــران/يونيـــــه 
٢٠٠٠، جلسـات علنيـة لالسـتماع إىل املالحظـــات الشــفوية 

املقدمة من الطرفني بشأن طلب تقرير تدابري حتفظية. 
٣١٦ -ويف جلسـة علنيـة، عقـدت يف ١ متـوز/يوليــه ٢٠٠٠، 
أصدرت احملكمة أمرها بشأن طلب تقرير تدابري حتفظية الذي 
قدمتــه مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ونــــص الفقـــرة مـــن 

املنطوق كما يلي:  
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة، 
تقرر، ريثما يتـم اختـاذ قـرار يف الدعـوى الـيت رفعتـها 
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ضـد مجهوريـة أوغنـدا، التدابـري 

التحفظية التالية: 
باإلمجاع  (١)

جيـب علـى كـال الطرفـني أن مينعـا وأن يكفــا 
علــى الفــور عــن كــل عمــل، وال ســــيما أي عمـــل 
ـــق  مسـلح، قـد ميـس حبقـوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعل
بأي حكم قد تصدره احملكمة يف القضية، أو قد يزيد 
مـن خطـورة الـرتاع املعـروض علـى احملكمـة أو يطيــل 

من أمده أو جيعل حله أكثر صعوبة؛ 
باإلمجاع  (٢)

جيب على كال الطرفني أن يتخذا على الفور 
ــــع التزامامـــا  مجيــع التدابــري الالزمــة لالمتثــال جلمي
مبوجـــب القـــانون الـــدويل، وال ســـيما االلتزامـــــات 
املعقودة مبوجب ميثاق األمم املتحدة وميثـاق منظمـة 
الوحـدة األفريقيـة ولقـرار جملـس األمـن التـــابع لألمــم 
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ــــــــــــــــــــؤرخ  املتحـــــــــــــــــــدة ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، امل
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
باإلمجاع  (٣)

جيب على كال الطرفني أن يتخذا على الفور 
مجيـع التدابـري الالزمـة لكفالـــة االحــترام التــام داخــل 
منطقـة الصـراع حلقـوق اإلنسـان األساسـية وألحكــام 

القانون اإلنساين املنطبقة�. 
٣١٧ -وأحلـــق القاضيـــان أودا وكورومـــا إعالنـــــات بــــأمر 

احملكمة. 
٣١٨ -واختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة السـيد جـــو 
ــاضيني  فـريهوفن وأوغنـدا السـيد جيمـس ل. كاتيكـا ليكونـا ق

خاصني. 
٣١٩ -وأودعـت أوغنـدا مذكرـا املضـادة يف غضـون مهلـــة 
٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ احملـددة يف أمـر احملكمـة املـؤرخ ٢١ 
تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩. وتضمنـت املذكـــرة مطالبــات 

مضادة. 
 

تطبيق اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة   - ٢٢
عليها (كرواتيا ضد يوغوسالفيا)   

٣٢٠ -يف ٢ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت مجهوريـة كرواتيــا 
لـدى قلـم احملكمـة طلبـا ترفـع مبوجبــه دعــوى ضــد مجهوريــة 
يوغوسالفيا االحتادية �بسبب انتـهاكات التفاقيـة منـع جرميـة 
ـــا ارتكبــت يف  اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها�، زعمـت أ

الفترة ما بني عامي ١٩٩١ و١٩٩٥. 
ـــــها أن �[يوغوســــالفيا]،  ٣٢١ -وادعـــت كرواتيـــا يف طلب
ــــف  بإخضــاع نشــاط قواــا املســلحة وأفــراد خمابراــا وخمتل
مفارزهـا شـبه العسـكرية علـــى أراضــي… كرواتيــا إلشــرافها 
املباشـر يف منطقـة كنـني وسـلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودملاتيــا، 
مسؤولة عن �التطهري العرقي� للمواطنني الكرواتيني يف هـذه 

املنـاطق … ومطالبـة بتقـدمي تعويـض عـن الضـرر النـــاجم عــن 
ذلــك�. وقــالت كرواتيــا إن �[يوغوســالفيا]، مــــن خـــالل 
توجيهـــها وتشـــجيعها وحثـــها املواطنـــــني الكرواتيــــني ذوي 
األصول الصربية يف منطقـة كنـني علـى اجلـالء عـن املنطقـة يف 
عـام ١٩٩٥، أثنـاء إعـادة كرواتيـــا بســط ســلطتها احلكوميــة 
الشرعية … اخنرطت باإلضافة إىل ذلك يف مسلك كان مبثابـة 

جولة ثانية من �التطهري العرقي�. 
٣٢٢ -وأشار الطلب إىل الفقرة ١ من املادة ٣٦ مـن النظـام 
ـــة  األساسـي للمحكمـة، واملـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع جرمي

اإلبادة اجلماعية كأساس الختصاص احملكمة. 
٣٢٣ -وطلبت كرواتيا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن أن: 

ــــــة  مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتادي �(أ)
ـــة  انتــهكت التزاماــا القانونيــة إزاء شــعب ومجهوري
ـــة (أ)، والثانيــة  كرواتيـا مبوجـب املـادة األوىل، والثاني
(ب)، والثانيـــــــة (ج) والثانيـــــــة (د) والثالثـــــــــة (أ) 
والثالثة (ب)، والثالثــة (ج) والثالثة (د) والثالثة (هــ) 
والرابعــة واخلامســة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة 

اجلماعية�؛ 
ــــــة  مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتادي �(ب)
ـــأن تدفــع جلمهوريــة كرواتيــا حبكــم حقــها  ملزمـة ب
وبوصفــها الوطــــن األم ملواطنيـــها، تعويضـــات عـــن 
األضرار اليت حلقت باألشـخاص واملمتلكـات، فضـال 
عما حلق باقتصاد كرواتيا وبيئتها بسبب االنتهاكات 
اآلنفة الذكر للقـانون الـدويل بـالقدر الـذي سـتحدده 
احملكمة، وحتتفظ مجهورية كرواتيا باحلق يف أن تقـدم 
للمحكمة يف وقت مقبـل تقييمـا دقيقـا لألضـرار الـيت 

تسببت فيها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية�. 
٣٢٤ -ومبوجــب أمــر مــؤرخ ١٤ أيلــول/ســــبتمرب ١٩٩٩، 
حددت احملكمة اليت انعقـدت يف ١٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩، 
واضعــة يف االعتبــار اتفــاق األطــــراف الـــذي ُأعلـــن عنـــه يف 
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اجتماع بــني الرئيـس ووكـالء الطرفـني، يـوم ١٤ آذار/مـارس 
٢٠٠٠ كموعد إليداع مذكرة كرواتيا و ١٤ أيلــول/سـبتمرب 

٢٠٠٠ إليداع مذكرة يوغوسالفيا املضادة. 
٣٢٥ -ومبوجب أمر مؤرخ ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ (تقارير 
حمكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ٢٠٠٠، الصفحــة ٣ مــن النــص 
االنكليزي)، قام رئيس احملكمة، بناء علــى طلـب مـن كرواتيـا 
وواضعـا يف االعتبـــار اآلراء الــيت أعربــت عنــها يوغوســالفيا، 
بتمديـد املوعـد السـابق اإلشـــارة إليــه إىل ١٤ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٠ بالنســــبة للمذكــــرة و ١٤ أيلــــول/ســـــبتمرب ٢٠٠١ 

بالنسبة للمذكرة املضادة. 
٣٢٦ -ومبوجــب أمــر مــؤرخ ٢٧ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٠، 
قامت احملكمة، بناء علـى طلـب كرواتيـا وواضعـة يف االعتبـار 
اآلراء الـيت أعربـــت عنــها يوغوســالفيا، بتمديــد املوعــد مــرة 
أخـرى إىل ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١ بالنسـبة ملذكـــرة كرواتيــا 
وإىل ١٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ بالنسـبة ملذكـرة يوغوســـالفيا 

املضادة. 
٣٢٧ -واختارت كرواتيا السيد بوديسالف بوكـاس ليكـون 

قاضيا خاصا. 
 

احلـــدود البحريـــة بـــني نيكـــاراغوا وهنــــدوراس يف  - ٢٣
البحر الكارييب (نيكاراغوا ضد هندوراس) 

ـــــــت  ٣٢٨ -يف ٨ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩، أودع
مجهوريـة نيكـــاراغوا لــدى قلــم ســجل احملكمــة طلبــا بإقامــة 
دعـوى ضـد مجهوريـة هنـدوراس فيمـا يتعلـق بالـرتاع اخلـــاص 
بتحديـد املنـاطق البحريـة التابعـة لكـل مـن الدولتـني يف البحـــر 

الكارييب. 
ـــها، يف مجلــة أمــور، أــا  ٣٢٩ -وذكـرت نيكـاراغوا يف طلب
علــى مــدى عقــود �متســكت مبوقــــف مفـــاده أن حدودهـــا 
البحرية مع هندوراس يف البحر الكارييب مل حتدد�، بينما متثل 
موقف هندوراس يف أنـه �يوجـد يف الواقـع خـط حـدود ميتـد 

بشكل مستقيم شرقا على خط العرض مـن النقطـة احملـددة يف 
[قــرار التحكيــم املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ١٩٠٦ 
الصادر من ملك إسـبانيا بشـأن احلـدود الربيـة بـني نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت حمكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ 
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٦٠ أنه سار وملزم] على مصـب ـر 
كوكـو�. ووفقـا ملـا ذكرتـه نيكـاراغوا، �فـإن املوقـف الـــذي 
اختذتـه هنـدوراس ... أدى إىل مواجـهات متكـررة وعمليـــات 
متبادلة الحتجاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقـة احلـدود 
بصفـة عامـة�. وذكـرت نيكـاراغوا كذلـك أن �املفاوضـــات 

الدبلوماسية قد فشلت�. 
٣٣٠ -وطلبــت نيكــاراغوا كذلــك إىل احملكمــة �أن حتــــدد 
مسـار اخلـط احلــدودي البحــري الوحيــد بــني منــاطق البحــر 
اإلقليمــي، واجلــرف القــاري، واملنطقــة االقتصاديــة اخلالصـــة 
ــــادئ  التابعــة لنيكــاراغوا وهنــدوراس علــى التــوايل، وفقــا ملب
العدالـة والظـروف اخلاصـة الـيت يعـترف القـانون الـدويل العــام 
ـــذا الترســيم خلــط احلــدود البحــري  بأـا تنطبـق علـى مثـل ه

الوحيد�. 
٣٣١ -وكقـاعدة الختصـاص احملكمـة، احتجـــت نيكــاراغوا 
باملــادة احلاديــة والثالثــني مــــن املعـــاهدة األمريكيـــة املتعلقـــة 
بالتسوية السلمية (واملعروفة رمسيـا باسـم �ميثـاق بوغوتـا�)، 
املوقعـة يف ٣٠ نيسـان/أبريـــل ١٩٤٨، والــيت تعتــرب كــل مــن 
نيكـــاراغوا وهنـــدوراس طرفـــا فيـــها، وكذلـــك اإلعالنــــات 
الصادرة مبوجب الفقرة ٢ من املادة ٣٦ من النظـام األساسـي 
للمحكمة، واليت قبلت كل من الدولتني مبوجبها االختصـاص 

اإللزامي للمحكمة. 
ــــارس ٢٠٠٠  ٣٣٢ -ومبوجـــب أمـــر صـــادر يف ٢١ آذار/م
(تقـارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠، الصفحـة ٦ مــن 
النص االنكليزي)، حددت احملكمة، واضعة يف االعتبار اتفاق 
الطرفـــني، يـــوم ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠١ كموعـــد إليـــــداع 
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مذكرة نيكاراغوا و ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢ إليـداع مذكـرة 
هندوراس املضادة. 

٣٣٣ -وأتيحـــت نســـخ مـــن املذكـــرات والوثـــائق املرفقــــة 
حلكومة كولومبيا، بناء على طلبها. 

٢٤ – أمر االعتقال املـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
( مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا) 

ــــــر ٢٠٠٠، قدمـــــت  ٣٣٤ – يف ١٧ تشــــرين األول/ أكتوب
ــــدء  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا إىل قلــم احملكمــة لب
إجراءات ضد بلجيكا بشأن أمر اعتقـال دويل أصـدره يف ١١ 
نيسـان/ أبريـــل ٢٠٠٠ قــاضي حتقيــق بلجيكــي ضــد الســيد 
يروديا عبد اهللا ندومباسي وزير اخلارجية بالنيابـة يف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية، مطالبا باحتجـازه مث ترحيلـه إىل بلجيكـا 
ملا زعم عن ارتكابه جرائم متثـل �انتـهاكات خطـرية للقـانون 
ـــل أمــر االعتقــال الــدويل إىل مجيــع  اإلنسـاين الـدويل�. وأحي
الدول، ومن بينها مجهورية الكونغو الدميقراطية، الـيت تسـلمته 

يف ١٢ متوز/ يوليه ٢٠٠٠.  
٣٣٥ – ويف الطلب، تشري مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل 
أن أمـر االعتقـــال الــذي أصــدره الســيد فاندرمــريش، قــاضي 
ـــة بروكســل االبتدائيــة، يصــف الوقــائع  التحقيقـات يف حمكم
املزعومة بأا �جرائم القانون الدويل املرتكبـة بطريـق الفعـل، 
أو االمتناع، ضد األشـخاص احملميـني، أو املمتلكـات احملميـة، 
مبوجـب اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة ١٢ أب/أغســطس ١٩٤٩ 
ـــات،  والــربوتوكولني اإلضــافيني األول والثــاين لتلــك االتفاقي
جرائم ضد اإلنسانية�. وتستشهد لدعم هذا الطلب بأحكـام 
مــا يزعــم أنــه القــانون البلجيكــي الواجــب التطبيــق املـــؤرخ 
ـــؤرخ  ١٦ حزيـران/ يونيـه ١٩٩٣ بصيغتـه املعدلـة بالقـانون امل
١٠ شباط/ فرباير ١٩٩٩ املتعلق مبعاقبة االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل. وتشري مجهورية الكونغو الدميقراطية 
ـــال، يؤكــد قــاضي التحقيقــات  إىل أنـه تبعـا لبنـود أمـر االعتق

اختصاصـه للنظـــر يف الوقــائع الــيت ُزعــم ارتكاــا يف أراضــي 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـــى يــد أحــد مواطــين تلــك 
الدولـة، دون زعـم بـأن ضحاياهـا مـن مواطـين بلجيكـــا أو أن 
الوقائع متثل انتهاكا ألمن أو كرامـة مملكـة بلجيكـا. وتالحـظ 
أيضا أن املادة ٥ من القانون البلجيكي املشار إليـه آنفـا تقـول 
�أن احلصانـة املكفولـة مبوجـــب الصفــة الرمسيــة للشــخص ال 
حتـول دون تطبيـق القـانون� وأن املـــادة ٧ مــن القــانون ذاتــه 
تقرر وجوب تطبيق القانون على اجلميع واالختصاص الـدويل 
للمحــاكم البلجيكيــة فيمــا يتصــل �باالنتــهاكات اجلســــيمة 
للقانون اإلنساين الدويل� وهو اختصاص غري مرهون بوجــود 

املتهم يف أراضي بلجيكا.  
٣٣٦ – وترى مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أن املـادة ٧ مـن 
القانون البلجيكي وأمر االعتقال الصادر بناء على هـذه املـادة 
ميثالن �انتهاكا للمبدأ الذي ال جيوز مبوجبه لدولة ما ممارسـة 
سلطتها يف أراضي دولة أخري ومبدأ املساواة يف السيادة بـني 
مجيع الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة�، علـى النحـو املعلـن 
يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٢ مـن ميثـاق األمـــم املتحــدة. وتــرى 
ـــادة ٥ وأمــر االعتقــال يناقضــان القــانون الــدويل  أيضـا أن امل
حيث أما ينتقصان من احلصانة الدبلوماسـية لوزيـر خارجيـة 
دولـة ذات سـيادة �اسـتنادا إىل الفقـرة ٢ مـن املـــادة ٤١ مــن 
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املؤرخة ١٨ نيسـان/ أبريـل 

 .�١٩٦١
٣٣٧ – وتبعـا لذلـك، تطلـب مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة 
إىل احملكمـة أن تعلـن أنـــه يتعــني علــى بلجيكــا أن تلغــي أمــر 
ـــــد اهللا يروديــــا  االعتقـــال الـــدويل الصـــادر ضـــد الســـيد عب

ندومباسي.  
ـــــة  ٣٣٨ – وكأســـاس الختصـــاص احملكمـــة، حتتـــج مجهوري
الكونغـو الدميقراطيـة بـأن �بلجيكـا تقبـل اختصـاص احملكمــة، 



6601-51657

A/56/4

وأن هذا الطلب يعـين، حسـب اللـزوم، أن مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية تقبل اختصاص احملكمة�. 

٣٣٩ – وقدمـت مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة طلبــا أيضــا 
للقيام بتقرير تدبري حتفظي يلتمس �سحب أمر االعتقال على 
الفـور�. وتـرى مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أن �الشــرطني 
الضروريـني لتقريـر تدبـري حتفظـي يف إطـار اختصـاص احملكمـــة 
مهـا، األمهيـة امللحـة ووجـود ضـــرر ال ميكــن إصالحــه، ومهــا 
قائمان بوضوح يف هذه احلالـة�. وتؤكـد، يف مجلـة أمـور، أن 
ــــع بـــالفعل الوزيـــر  أمــر االعتقــال الــدويل موضــع الــرتاع مين
[مجهورية الكونغو الدميقراطية] من أن يغادر الدولـة إىل دولـة 
ـــن أداء  أخـرى حيـث تقتضـي ذلـك واجباتـه، وبالتـايل مينعـه م

واجباته. 
ــــن  ٣٤٠ – وعقـــدت جلســـات اســـتماع الطلـــب املقـــدم م
مجهورية الكونغو الدميقراطيـة لتقريـر تدابـري حتفظيـة يف الفـترة 

من ٢٠ إىل ٢٣ تشرين الثاين/ نوفمرب ٢٠٠٠.  
٣٤١ – وأثناء جلسات االستماع، أعلنت مجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية، يف مجلة أمور، ما يلي:  
�تطلـب مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة مــن 
احملكمة أن تصدر أمرا إىل بلجيكا باالمتثـال للقـانون الـدويل؛ 
وأن تتوقف وتكف عن أي تصرف من شأنه أن يفاقم الـرتاع 
القـائم مـع مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة؛ وأن تبطــل، علــى 
وجـه التحديـــد، أمــر االعتقــال الــدويل الصــادر ضــد الوزيــر 

يروديا�.  
٣٤٢ – وعرضت بلجيكا من جانبها اآلراء التالية: 

�تلتمـس حكومـــة بلجيكــا مــن احملكمــة أن 
تتفضل وترفض الطلب املتعلق بتقرير تدابري حتفظية املقدم مـن 
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف القضيـــة املتعلقـــــة بــــأمر 
االعتقــال املــؤرخ ١١ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٠ ( مجهوريـــة 
ــــري  الكونغـــو الدميقراطيـــة ضـــد بلجيكـــا) وأال تقـــرر التداب

التحفظيــة الــيت تعــد موضــوع الطلــب املقــدم مــن مجهوريـــة 
الكونغو الدميقراطية. 

وتلتمـــس مملكـــة بلجيكـــا مـــن احملكمــــة أن 
تتفضـل وتزيـل مـن قائمتـها الدعـوى املتعلقـة بـــأمر االعتقــال 
املــؤرخ ١١ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٠ ( مجهوريــــة الكونغـــو 
الدميقراطيـة ضـــد بلجيكــا) الــيت رفعتــها مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية ضد بلجيكا يف الطلب املؤرخ ١٧ تشـرين األول/ 

أكتوبر �٢٠٠٠. 
ـــــانون األول/  ٣٤٣ – ويف جلســــة عامــــة معقــــودة يف ٨ ك
ديسمرب ٢٠٠٠، أصدرت احملكمة أمـرا بشـأن الطلـب بتقريـر 

تدابري حتفظية، وفيما يلي نص الفقرة األخرية منه: 
�هلذه األسباب،  

احملكمة 
(١) باإلمجاع،  

ترفــض طــلب مملكــة بلجيكــــا بإزالـــة القضيـــة مـــن 
القائمة؛ 

(٢) بأغلبية ١٥ صوتا مقابل صوتني،  
ترى أن الظروف، على النحو املبني اآلن للمحكمـة، 
ال تقتضـي ممارسـة السـلطة املخولـة مبوجـــب النظــام الداخلــي 

بتقرير تدابري حتفظية. 
املؤيــدون: الرئيــس: غيــوم؛ نــائب الرئيــــس: ثـــي؛ 
القضاة: أودا، جباوي، راجنيفا، هريتزيغ، فاليشـاور، كرومـا، 
ـــن، كوميــانس، اخلصاونــة،  فريشـتني، هيغنــز، بـارا - أرنغوري

بويرغنتنال ؛ القاضي اخلاص فان دن وانغايرت؛  
املعارضـــــون: القــاضي:ريزيــك؛ القــاضي اخلـــاص: 

بوال – بوال�. 
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٣٤٤ – أحلق القاضيان أودا وراجنيفــا إعالنيـني بـأمر احملكمـة؛ 
وعـــرض القاضيــــــان كرومـــــــا وبـــارا - أرانغوريـــن رأيـــني 
منفصلـني؛ وقـدم القـاضي ريزيـك والقـاضي اخلـــاص بــوال - 
بوال آراء معارضة؛ وقدم القاضي اخلـاص فـان دن وانغـايرت 

إعالنا.  
٣٤٥ – ومبوجــب أمــر مــــؤرخ ١٣ كـــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠٠، حــدد رئيــس احملكمــــة، آخـــذا يف احلســـبان اتفـــاق 
ــــايو  الطرفــني، يومــي ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠١ و٣١ أيــار/ م
ـــو  ٢٠٠١ كموعديـن ـائيني لتقـدمي مذكـرة مجهوريـة الكونغ

الدميقراطية واملذكرة املضادة من بلجيكا على التوايل.  
٣٤٦ – ومبوجـــب أمـــــر مــــؤرخ ١٤ آذار/مــــارس ٢٠٠١، 
مددت احملكمة، تلبية لطلب من مجهورية الكونغو الدميقراطية 
ومـع مراعـاة األسـباب املقدمـة منـها ومبوافقـة الطرفـني، املهلــة 
الزمنيـــة إىل ١٧ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ و ٣١ متـــوز/يوليـــــه 

٢٠٠١ على التوايل. 
٣٤٧ – ومبوجب أمر مـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، قـام 
رئيس احملكمة، تلبية لطلب من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة 
ومع مراعاة األسباب املقدمة منـها ومبوافقـة الطرفـني، بتمديـد 
املــهلتني الزمنيتــني ملـــدة أخـــرى إىل ١٧ أيـــار/مـــايو ٢٠٠١ 
بالنســــبة ملذكــــرة مجهوريــــة الكونغــــــو الدميقراطيـــــة و ١٧ 
ـــة.  أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ بالنسـبة للمذكـرة املضـادة البلجيكي
وقُدمت مذكرة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حدود املهلـة 

الزمنية اليت مددت.  
ـــه ٢٠٠١،  ٣٤٨ – ومبوجــب أمــر مــؤرخ ٢٧ حزيــران/يوني
رفضت احملكمة طلبـا مقدمـا مـن بلجيكـا تلتمـس فيـه التحلـل 
من اإلجراء املتفق عليه يف القضية ومتديد املهلة الزمنية النهائية 
إىل ٢٨ أيلـول/ سـبتمرب ٢٠٠١ إليـداع املذكـرة املضـادة الــيت 
تتنـاول مسـأليت االختصـاص وجـواز القبـول ومتابعـة الســري يف 

النظـــر يف املوضـــوع. وحـــددت كذلـــك يـــوم ١٥ تشــــرين 
األول/أكتوبر موعدا لبدء مساع الدعوى.  

 
٢٥ – طلـــب إعـــــادة النظــــر يف احلكــــم املــــؤرخ ١١ 
متـوز/يوليـه ١٩٩٦ يف الدعـوى املتعلقـة بتطبيـــق 
اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبـــة 
ـــنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا)  عليـها ( البوس
الدفـــوع األوليـــة (يوغوســـالفيا ضـــد البوســــنة 

واهلرسك) 
٣٤٩ – يف ٢٤ نيســـان/ أبريـــل ٢٠٠١، قدمـــت مجهوريــــة 
يوغوسـالفيا االحتاديـة طلبـا إىل قلـم احملكمـة طلبـت فيـه إعــادة 
ـــذي أصدرتــه احملكمــة يف ١١ متــوز/يوليــه  النظـر يف احلكـم ال
١٩٩٦ يف الدعوى املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة 
اجلماعيــــة واملعاقبــــة عليــــها (البوســــنة واهلرســــك ضــــــد 

يوغوسالفيا) الدفوع األولية. 
٣٥٠ – ويف ذلك احلكم (انظر أعاله، الفقرة ١٨٦) رفضــت 
احملكمة الدفوع األولية اليت أثارـا يوغوسـالفيا ووجـدت أـا 
تتمتع باالختصاص فيما يتصل بالنظر يف الدعوى على أسـاس 
املادة التاسعة من اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة 
عليها ورفضت األسس األخرى لالختصاص اليت احتجت ا 
البوسنة واهلرسك. ووجدت احملكمة كذلك أن العريضـة الـيت 

تقدمت ا البوسنة واهلرسك مقبولة.  
٣٥١ – وتؤكد يوغوسالفيا أن إعادة النظـر يف احلكـم الزمـة 
اآلن بعد أن أصبح من الواضح أن يوغوسالفيا مل تواصل قبـل 
١ تشـرين الثـاين/ نوفمـرب ٢٠٠٠ (التـــاريخ الــذي قبلــت فيــه 
كعضـــو جديـــد يف األمــــم املتحــــدة) الشــــخصية القانونيــــة 
ــــــة  والسياســـــية الدوليـــــة جلمهوريـــــة يوغوســـــالفيا االحتادي
االشتراكية، ومل تكن عضوا يف األمم املتحـدة ومل تكـن دولـة 
طرفـا يف النظـام األساسـي للمحكمـة ومل تكـن دولـة طرفــا يف 
اتفاقية اإلبادة اجلماعيـة (املفتوحـة فقـط أمـام الـدول األعضـاء 
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ـــها  يف األمـم املتحـدة أو الـدول غـري األعضـاء الـيت وجـهت إلي
اجلمعية العامة الدعوة للتوقيع عليها أو االنضمام إليها).  

٣٥٢ – وتستند يوغوسالفيا يف طلبها إعـادة النظـر يف احلكـم 
إىل املـادة ٦١ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، الـيت تنــص يف 
الفقرة األوىل منها على أنه �ال يقبـل التمـاس إعـادة النظـر يف 
احلكـم، إال بسـبب تكشـف واقعــة حامســة يف الدعــوى كــان 
ــذي  جيهلـها عنـد صـدور احلكـم كـل مـن احملكمـة والطـرف ال
يلتمـس إعـادة النظـر، علـى أال يكـون جـهل الطـرف املذكــور 

ذه الواقعة ناشئا عن إمهال منه�.  
٣٥٣ – وتعلن يوغوسالفيا أن قبوهلا عضـوا جديـدا يف األمـم 
املتحـدة يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٠ يشــكل �واقعــة 
جديـــدة�، �كـــانت جمهولـــــة جبــــالء لكــــل مــــن احملكمــــة 
و [يوغوســالفيا] وقــت صــــدور احلكـــم يف عـــام �١٩٩٦. 
وتضيـف أنـه �حيـث أن العضويـة يف األمـــم املتحــدة املقترنــة 
بـالتمتع مبركـز الطـرف يف النظـام األساسـي [للمحكمـــة] ويف 
اتفاقية اإلبادة اجلماعية متثل األساس الوحيد الــذي يفـترض أو 
ــــترض مبقتضـــاه أن اختصـــاص احملكمـــة يشـــمل  ميكــن أن يف
ــذا  مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، فمـن الواضـح أن انتفـاء ه

االفتراض يتسم بطابع جيعل منه عامال حامسا�.  
٣٥٤ – وتؤكـد يوغوسـالفيا أنـه ال يوجـد، بـل وال ميكــن أن 
يوجـد، أسـاس بديـل الختصـاص احملكمـــة يف هــذه الدعــوى. 
ـــت  وتالحــظ يوغوســالفيا كذلــك إــا وإن كــانت قــد قدم
إشعارا لألمني العـام لألمـم املتحـدة يف ٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ 
ـــإن هــذا  تطلـب فيـه االنضمـام إىل اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة، ف
الصك يتضمن حتفظا على املادة التاسعة. وعالوة على ذلـك، 
وتبعـا ليوغوسـالفيا، �فـــإن االنضمــام ليــس لــه أثــر رجعــي. 
وحىت لو كـان لـه [أثـر رجعـي] فـال ميكـن أن يشـمل الشـرط 
التوفيقي الوارد يف املادة التاسـعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة 
ألن مجهوريـة يوغوســـالفيا االحتاديــة مل تقبــل علــى اإلطــالق 

املــادة التاســــعة ومل يشـــمل انضمـــام مجهوريـــة يوغوســـالفيا 
االحتادية [إىل االتفاقية] املادة التاسعة�.  

٣٥٥ – لكل هذه األسباب، طلبت يوغوسـالفيا مـن احملكمـة 
أن تعلن وجود �واقعة جديدة هلا طـابع يـؤدى إىل فتـح بـاب 
إعــادة النظــر يف الدعــــوى مبوجـــب املـــادة ٦١ مـــن النظـــام 
األساسـي للمحكمـة�. وطلبـت كذلـك إىل احملكمـة �وقـــف 
مواصلـة السـري يف النظـــر يف الدعــوى إىل حــني صــدور قــرار 

بشأن هذا الطلب�. 
 

٢٦ – ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد أملانيا) 
٣٥٦ – يف ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، قدمــــت ليختنشـــتاين 
طلبــا إىل قلــم احملكمــة الختــاذ إجــراءات ضــد أملانيــــا بشـــأن 
�القرارات اليت اختذا أملانيا … مبعاملة ممتلكات معينة خاصـة 
مبواطنني من ليختنشتاين كأصول أملانيـة … واالسـتيالء عليـها 
ألغراض اجلرب أو التعويض كنتيجة للحـرب العامليـة الثانيـة … 

دون كفالة أي تعويض�. 
٣٥٧- ويف الطلــب، ادعــت ليختنشــــتاين حـــدوث الوقـــائع 
ـــد  التاليــة. يف عــام ١٩٤٥، اســتولت تشيكوســلوفاكيا – البل
احلليف واحملارب ضد أملانيا أثناء احلرب العامليــة الثانيـة - عـن 
طريـق جمموعـة مـن املراسـيم (مراســـيم بينــيز) علــى ممتلكــات 
أملانيـة وهنغاريـة واقعـة يف إقليمـها. وطبقـت تشيكوســـلوفاكيا 
هـذه املراسـيم، علـــى مواطــين أملانيــا وهنغاريــا، وأيضــا علــى 
أشخاص آخرين بدعوى انتمائهم إىل أصول أو أعـراق أملانيـة 
وهنغاريـــة. وهلـــذا الغـــرض عـــــاملت مواطــــين ليختنشــــتاين 
كمواطنـني أملـانيني. ومل جيـر علـــى اإلطــالق إعــادة ممتلكــات 
مواطـين ليختنشـتاين هـؤالء، الـيت مت االسـتيالء عليـها مبوجــب 
هـذه املراسـيم (ممتلكـات ليختنشـتاين)، إىل مالكيـها أو تقـــدمي 
أو دفــع تعويــض عنــها. وظــل تطبيــق مراســــيم بينـــيز علـــى 
ممتلكـات ليختنشـتاين مسـألة مل يتـم التوصـل إىل حـل هلـا بــني 
ليختنشـــــتاين وتشيكوســـــلوفاكيا وذلـــــــك إىل أن مت حــــــل 



01-5165769

A/56/4

ــــر حـــال بـــني  تشيكوســلوفاكيا، وال تــزال متثــل مســألة تنتظ
ليختنشتاين واجلمهورية التشيكية، الـيت تقـع األغلبيـة العظمـي 

من ممتلكات ليختنشتاين يف إقليمها. 
٣٥٨- وتشـري ليختنشـتاين أيضـا إىل اتفاقيـــة تســوية املســائل 
الناشـــئة عـــن احلـــرب واالحتـــالل املوقعــــة يف بــــون يف ٢٦ 
أيار/مايو ١٩٥٢ (�اتفاقيـة التسـوية�). وجـاء يف الطلـب أن 
أملانيــا وافقــت مبوجــب الفقـــرة ١ مـــن املـــادة ٣ مـــن هـــذه 
االتفاقية، يف مجلة أمـور، علـى أـا �لـن تثـري يف املسـتقبل أي 
اعـتراض علـى التدابـري الـيت نفـــذت، أو ســتنفذ، فيمــا يتصــل 
بــاألصول اخلارجيــة أو املمتلكــات األخــرى األملانيــة الـــيت مت 
ـــها لغــرض اجلــرب أو التعويــض أو نتيجــة حلالــة  االسـتيالء علي
احلرب�. ويدعي الطلب أن اتفاقية التسـوية ليسـت معنيـة إال 
ـــة أملانيــا أو  مبـا يعـرف باملمتلكـات األملانيـة، أي ممتلكـات دول
مواطنيـــها، وأنـــه مبوجـــب القـــانون الـــدويل، ونظـــرا حليــــاد 
ـــة صلــة بــني ليختنشــتاين وشــن  ليختنشـتاين وعـدم وجـود أي
احلرب من جانب أملانيا، فال ميكن اعتبار أية ممتلكات تـأثرت 
بتدابري اختذا أي دولة حليفـة ممتلكـات �مت االسـتيالء عليـها 
لغرض اجلرب أو التعويض، أو كنتيجة حلالة احلـرب�. وتؤكـد 
ليختنشـتاين أنـه بعـد إبـرام اتفاقيـة التسـوية، سـاد تفــاهم تبعــا 
لذلك بني أملانيا وبينــها علـى أن ممتلكـات ليختنشـتاين ال تقـع 
ضمن نطاق نظام االتفاقية، وأن أملانيا تتبـع، كنتيجـة طبيعيـة، 
موقفا يقضي باعتبار املمتلكات الواقعة خارج نطاق االتفاقيـة 
ممتلكـات قـــد مت االســتيالء عليــها بطريقــة غــري قانونيــة، وأن 
احملاكم األملانية غـري ممنوعـة مـن النظـر يف املطالبـات الـيت تؤثـر 

على هذه املمتلكات.  
٣٥٩ – وتدعـــي ليختنشـــتاين أن موقـــف مجهوريـــــة أملانيــــا 
االحتادية قد تغري يف عـام ١٩٩٨ نتيجـة لقـرار اختذتـه احملكمـة 
ــــة يف ٢٨ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ١٩٩٨.  الدســتورية االحتادي
ويتعلق القرار بلوحة كانت بـني ممتلكـات ليختنشـتاين الـيت مت 
االسـتيالء عليـها يف عـام ١٩٤٥، وكـانت يف حـوزة مكـــاتب 

اآلثـار التارخييـــة يف برنــو باجلمهوريــة التشــيكية، وهــي هيئــة 
ـــا  حكوميـة تابعـة للجمهوريـة التشـيكية. وقـد جلبـت إىل أملاني
من أجل معرض، وأصبحت بذلك يف حـوزة بلديـة كولونيـا. 
وبنـاء علـى طلـب األمـري احلـاكم، األمـــري هــانز آدم، متصرفــا 
بصفتـه الشـــخصية، حجــزت اللوحــة إىل حــني قيــام احملــاكم 
األملانيـة بـالبت يف املطالبـة. ولكـن املطالبـة فشـلت يف النهايــة. 
ورأت احملكمة الدستورية االحتادية أن احملـاكم األملانيـة مطالبـة 
مبوجـــب املـــادة ٣ مـــن اتفاقيـــــة التســــوية مبعاملــــة اللوحــــة 
كممتلكات أملانية من وجهة نظر االتفاقية. وتبعا لذلك أفرج 
عن اللوحة وأعيدت إىل اجلمهورية التشـيكية. ويشـري الطلـب 
ـــــتورية  املقـــدم مـــن ليختنشـــتاين إىل أن قـــرار احملكمـــة الدس
االحتادية غري قابل للنقض، وأن أملانيا تعتربه مسألة من مسائل 

القانون الدويل وأنه ملزم هلا. 
٣٦٠ – وأشارت ليختنشتاين إىل أا احتجت لدى أملانيا من 
أن األخـرية تعـامل كـــأصول أملانيــة مــا ميلكــه مواطنــون مــن 
ليختنشـــتاين، علـــى حنـــو يضـــــر هــــؤالء املواطنــــني ويضــــر 
ليختنشــتاين ذاــا. وتعلــن كذلــك أن أملانيــــا رفضـــت هـــذا 
ــة أن  االحتجـاج وأنـه أصبـح مـن الواضـح يف مشـاورات الحق
أملانيـا تلـتزم اآلن مبوقـف مـؤداه أن أصـول ليختنشـتاين ككـــل 
�قد مت االستيالء عليـها لغـرض اجلـرب أو التعويـض، أو نتيجـة 
حلالة حرب� وذلك يف نطاق معىن االتفاقيـة، حـىت وإن كـان 
قـرار احملكمـــة الدســتورية االحتاديــة ال يتعلــق إال ببنــد واحــد 
فقط. وتبعا للطلب املقدم من ليختنشتاين، فإن أملانيا باختاذها 
هـذا املوقـف تكـون قـد ظلـت ملتزمـة بقـرار أعلـى حمكمـــة يف 
هذا الشأن؛ ولكنها يف الوقت نفسه تتجاهل وتقــوض حقـوق 
ليختنشـتاين ومواطنيـها فيمـا يتصـــل مبمتلكــات ليختنشــتاين. 

وتدعي ليختنشتاين ما يلي:  
أن أملانيـا مبـا اتبعتـه مـن سـلوك فيمـــا  �(أ)
يتصل مبمتلكات ليختنشتاين، يف ومنــذ عـام ١٩٩٨، 
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ــــوق ليختنشـــتاين فيمـــا يتصـــل بتلـــك  مل حتــترم حق
املمتلكات؛ 

أن أملانيا بعدم قيامها بتقدمي تعويض  (ب)
عن اخلسائر اليت تكبدا ليختنشتاين و/أو مواطنوها، 

تكون قد خرقت قواعد القانون الدويل�. 
٣٦١ – وتطلـب ليختنشـــتاين تبعــا لذلــك مــن احملكمــة �أن 
حتكـم وتعلـن أن أملانيـا تتحمـل مسـؤولية قانونيـة دوليــة وأــا 
ملزمة بتقدمي تعويض مناسب إىل ليختنشتاين وعما حلقها من 
ضــرر وإجحــاف�. وتطلــب ليختنشــــتاين كذلـــك �تقييـــم 
وحتديــد طبيعــة ومقــدار التعويــــض، يف حالـــة عـــدم توصـــل 
الطرفــني إىل اتفــاق، يف مرحلــة مســتقلة مــن اإلجـــراءات إذا 

اقتضى األمر�. 
ـــة، تســتند ليختنشــتاين  ٣٦٢ – وكأسـاس الختصـاص احملكم
إىل املادة ١ من االتفاقية األوروبية لتسوية املنازعـات بـالطرق 
الســـلمية، املوقعـــة يف ستراســـبورغ يف ٢٩ نيســـــان/ أبريــــل 

 .١٩٥٧
ـــه ٢٠٠١،  ٣٦٣ – ومبوجــب أمــر مــؤرخ ٢٨ حزيــران/يوني
حددت احملكمة، واضعة يف االعتبار االتفاق الـذي مت التوصـل 
إليه بني الطرفني، يوم ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ كموعـد ـائي 
إليــداع مذكــرة ليختنشــتاين و ٢٧ كــــانون األول/ديســـمرب 

كموعد ائي إليداع املذكرة املضادة من أملانيا. 
 

تعديل الئحة احملكمة  باء –
٣٦٤ – يف ٥ كانـون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ قـررت احملكمـــة 
ـــان  تعديـل مـادتني مـن الئحتـها لعـام ١٩٧٨. وتتعلـق الالئحت
بإجراءات فرعية. ومها املادتان ٧٩ املتعلقة بالدفوع االبتدائيـة 
(اليت يثريها عادة املدعى عليه اعتراضا على اختصاص احملكمة 
أو مقبولية الطلب) واملادة ٨٠ املتصلة بالدفوع املضـادة (الـيت 
يسـعى مبوجبـها املدعـى عليـه إىل حتقيـــق شــيء خبــالف جمــرد 

رفض الطلبات املقدمة من صاحب الطلب). 

ـــترة  ٣٦٥ – وـدف التعديـالت (الـواردة أدنـاه) إىل تقصـري ف
هذه اإلجراءات، اليت أعـاق كثرـا كثـري مـن الدعـاوى، وإىل 
توضيح الالئحة السارية وتعديلها حبيث تعكـس بشـكل أوثـق 
املمارســـة الـــيت تتبعـــها احملكمـــــة. وســــيبدأ ســــرياما يف ١ 
شـباط/فـرباير ٢٠٠١. وسيسـتمر تطبيـق الالئحـة املعتمـــدة يف 
١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٧٨ علـى مجيـع الدعـــاوى املرفوعــة إىل 
ـــرباير ٢٠٠١، وعلــى مجيــع مراحــل  احملكمـة قبـل ١ شـباط/ف

تلك الدعاوى.  
٣٦٦ – وعدلـــت احملكمــــة أيضــــا املذكــــرة الــــيت تتضمــــن 
التوصيات املقدمة إىل األطـراف الـيت نشـرا يف نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨ (انظر النشرة الصحفيـة ١٤/٩٨). وقـد قدمـت هـذه 
ـــــاوى جديــــدة يف أول  املذكـــرة إىل ممثلـــي األطـــراف يف دع
ـــع رئيــس قلــم احملكمــة. ومــن شــأن التعديــل  اجتمـاع هلـم م
(الوارد أدناه أيضا) أن يؤدي إىل زيـادة التعجيـل بـاإلجراءات 

املتعلقة بالدفوع األولية بقدر أكرب. 
٣٦٧ – وتشكل تلك التدابري املختلفة الـيت أبلغـت إىل الـدول 
األطـراف يف النظـام األساسـي للمحكمـة البـالغ عددهــا ١٩٠ 
دولـة (١٨٩ دولـة عضـوا يف األمـم املتحـدة وسويسـرا) جــزءا 
من اجلهد املستمر الذي تبذله احملكمة ملواجهة الزيـادة الكبـرية 

يف نشاطها يف السنوات القليلة املاضية.  
٣٦٨ -وكانت احملكمة قد أعلنـت يف عـام ١٩٩٨ تغيـريا يف 
طرق عملها قالت فيه إا ستبدأ يف النظـر يف بعـض الدعـاوى 
�بصــورة متتاليــة�، وأــا ســتقوم يف املراحــل األولويــة مـــن 
متابعة السري يف النظر يف املوضوع (على سـبيل املثـال الدفـوع 
علــى اختصاصاــا أو جــواز قبــول العريضــة)، علــى أســـاس 
جتريـيب وحســب الضــرورة، بــالتداول دون مذكــرات خطيــة 
(يعدهــا القضــاة يف املعتــاد بعــد انتــهاء اإلجــراءات الشـــفوية 
لتسـتخدم أثنـاء املـداوالت). وأضـــافت أــا ســتلتمس تعاونــا 
متزايدا من جانب األطراف يف تسيري العدالة عن طريق طلـب 
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مجلــة أمــور منــها إنقــاص عــدد املرافعــات املتبادلــة وحجــــم 
املرفقات اليت ترفـق باملرافعـات وطـول احلجـج الشـفوية. وقـد 
ــــة يف معظـــم الدعـــاوى  ثبــت بــالفعل أن هــذه السياســة فعال

األخرية.  
٣٦٩ -التعديــالت علــى املــادتني ٩٧ و ٨٠ مــــن الئحـــة 

احملكمة 
ترد التعديالت بالبنط البارز.  

املادة ٧٩ (الدفوع االبتدائية) 
ـــادة مــن أجــل  عدلـت الفقـرة ١ مـن هـذه امل -
تقصري الفترة الزمنية اليت ميكن خالهلا إثارة الدفوع االبتدائية. 
وبينما ميكن حىت اآلن للمدعى عليه إيداع هـذه الدفـوع �يف 
املهلــة احملــددة إليــداع املذكــــرة املضـــادة [املقدمـــة منـــه]�، 
فسيتعني عليه حاليا القيام بذلك �بأسرع ما ميكـن، ويف مـدة 
ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد إيداع املذكـرة�. وفيمـا يلـي نـص 

الفقرة ١ املنقحة:  
ـــه  أي دفــع مــن جــانب املدعــى علي - ١�
الختصـاص احملكمـة، أو جلـواز قبـول الطلـــب، أو أي 
دفع آخر، يطلب البت فيه قبل متابعة السري يف النظـر 
يف املوضوع جيب أن يقـدم خطيـاً للجـزء بأسـرع مـا 
ميكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثـة أشـهر بعـد إيـداع 
املذكرة. وكل دفع من هـذا القبيـل يثـريه طـرف غـري 
الطرف املدعى عليه، جيب أن يودع يف املهلة احملـددة 

إليداع وثيقة املرافعة األوىل هلذا الطرف�. 
وأضيفـــت فقرتـــان جديدتـــان، فيمـــا يلـــــي  -

نصهما:  
وبغض النظر عن الفقـرة ١ املشـار  - ٢�
إليـها آنفـا، وبعـــد تقــدمي الطلــب والتقــاء الرئيــس 
ـــني، جيــوز للمحكمــة أن تقــرر  وتشـاوره مـع الطرف

البـت يف أي مسـائل متعلقـة باالختصـاص أو جــواز 
القبول كل على حدة. 

ــــك، يقـــدم  إذا قــررت احملكمــة ذل - ٣�
الطرفـان أيـة مرافعـات تتصـل باالختصـاص وجــواز 
القبول يف غضون املهلة الزمنية اليت حتددها احملكمة 
وبالترتيب الذي قررته، بغض النظر عـن الفقـرة ١ 

من املادة �٤٥. 
ومل تعدل الفقرات من ٢ إىل ٨ السابقة مـن  -
ــــا  املــادة ٧٩، لكــن أعيــد ترقيمــها باعتباره

الفقرات من ٤ إىل ١٠. 
املادة ٨٠ (االدعاءات املضادة) 

أوضحــت احملكمــة الشــروط الــــيت حتكـــم 
تقدمي الدفوع املضادة والنظـر فيـها. وفيمـا يلـي نـص املـادة 

٨٠ احلالية:  
�ال جيـــوز للمحكمـــة أن تنظــــر يف  - ١
ادعــاء مضــــاد إال إذا كـــان يدخـــل يف اختصـــاص 
ـــط ارتباطــا مباشــرا مبوضــوع ادعــاء  احملكمـة ويرتب

الطرف اخلصم�. 
�يقـدم االدعـــاء املضــاد يف املذكــرة  - ٢
املضادة ويظهر كجـزء مـن الطلبـات املدرجـة فيـها. 
وحيتفظ للطرف اخلصم حبقه يف عرض آرائـه خطيـا 
يف االدعاء املضاد، ويف مرافعة أخرى، بغض النظـر 
عـن أي قـرار تتخـذه احملكمـة وفقـــا للفقــرة ٢ مــن 
املادة ٤٥ من هذه الالئحة بشـأن إيـداع مرافعـات 

خطية أخرى�.  
ــــق  �يف حالــة إثــارة اعــتراض متعل - ٣
بتطبيــق الفقــرة ١، أو إذا رأت احملكمــــة أن ذلـــك 
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ضروريا، تتخذ احملكمة قرارهـا يف هـذا الشـأن بعـد 
االستماع إىل األطراف�. 

٣٧٠ -تعديل املذكرة اليت تتضمن توصيات إىل األطراف 
تضاف فقرة فرعية جديدة إىل الفقـرة ٣ مـن  -

املذكرة. وفيما يلي نصها: 
�هـاء – بغيـة التعجيـل بـاإلجراءات املتعلقــة 
بـالدفوع األوليـة الـيت يقدمـها طـرف مـن األطـراف 
مبوجب الفقرة ١ من املادة ٧٩ من الئحة احملكمة، 
ينبغــي أال تتجــاوز املهلــة الزمنيــــة احملـــددة لتقـــدمي 
ــــا مبالحظاتـــه وطلباتـــه  الطــرف اخلصــم بيانــا خطي
مبوجب الفقرة ٥ من املادة ٧٩ أربعة أشـهر بصفـة 

عامة�. 
عدلـت اجلملـة األخـرية مـــن الفقــرة الفرعيــة  -
السـابقة هـاء مـــن الفقــرة ٣، الــيت أصبحــت 
حاليا الفقرة الفرعية واو، وفيما يلي نصها: 
�وبطبيعــــة احلــــال جيــــب االمتثــــال هلـــــذه 
األحكـام، ال سـيما عندمـــا جيــري النظــر يف الدفــوع 
املتعلقــة بعــدم االختصــــاص أو عـــدم املقبوليـــة. ويف 
هـــاتني احلـــالتني، جيـــب أن تنحصـــــر اإلجــــراءات 
الشفوية يف بيانات تتعلق بالدفوع وأن متتثل لدرجة 

اإلجياز املطلوبة�. 
  

 سادسا – الزيارات 
الزيارات الرمسية لرؤساء الدول   ألف –

زيارة رئيس مجهورية الربازيل االحتادية 
ـــة  يف ٩ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، اسـتقبلت هيئ -٣٧١
ــــس  احملكمــة فخامــة الســيد فرنــاندو إينريكــه كاردوســو رئي

مجهورية الربازيل االحتادية.  

٣٧٢ -ويف جلســة رمسيــة نظمــت يف قاعــة العــدل الكـــربى 
وحضرها أعضاء السلك الدبلوماسـي وممثلـون عـن السـلطات 
اهلولندية وحمكمة التحكيـم الدائمـة وحمكمـة دعـاوى إيـران – 
ــــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا  الواليــات املتحــدة واحملكمــة اجلنائي
السـابقة واملؤسسـات الدوليـة األخـــرى املوجــودة يف الهــاي، 
أدىل رئيس احملكمة بكلمة رد عليـها رئيـس مجهوريـة الـربازيل 

االحتادية. 
٣٧٣ -وذكر الرئيس غيوم أن الربازيل أدت �دورا هامـا يف 
إقامـة جمتمـع دويل أساسـه االحـترام املتبـادل والرغبـة يف إقامـــة 
السالم وسيادة القانون�. وفضال عن ذلك، يعود الفضـل إىل 
راؤول فرنــاندس، أحــد أعضــاء الوفــد الــربازيلي، يف ابتكـــار 
مفهوم آلية االختصاص اجلربي االختيارية. وهذا النظام الذي 
اعتمد للمرة األوىل يف عـام ١٩٢٢ مـن أجـل حملكمـة الدائمـة 
للعدل الدويل (السلف حملكمـة العـدل الدوليـة يف إطـار عصبـة 
األمم) أعيد اعتماده يف عـام ١٩٤٥ مـن أجـل حمكمـة العـدل 
الدوليـة. وال تقتصـر مزايـا �بنـــد فرنــاندس� علــى أــا متثــل 
خطـوة تارخييـة إىل األمـــام بالنســبة للقــانون الــدويل فحســب 
ولكنـها متثـل أيضـا اليـــوم بالنســبة لــــ ٦٢ دولــة أحــد أســس 
اختصاص احملكمة�. وتكلم الرئيس غيوم بعد ذلك عن عمل 
ــذي أدى دورا يف  روي بـاربوزا املؤلـف والسياسـي الليـربايل ال
ـــام ١٨٨٩ والــذي انتخــب  إعـالن اجلمهوريـة الربازيليـة يف ع
قاضيــا يف احملكمــة الدائمــة للعــدل الـــدويل يف عـــام ١٩٢١، 
ــــربازيليني األربعـــة (القضـــاة فيالديلفـــو دي  وأشــاد أيضــا بال
أزفيدو، وليفي كارنيريو، وخوســيه سـيت – كمـارا، والقـاضي 
احلايل فرانسيسكو ريزيـك) الذيـن انتخبـوا أعضـاء يف حمكمـة 

العدل الدولية. 
٣٧٤ -وأكد الرئيس كاردوسو من جانبـه مـن جديـد الـتزام 
الربازيل إزاء حمكمة العـدل الدوليـة �ليـس فقـط بسـبب املثـل 
األعلـــى املتمثـــل يف املكانـــة األوىل الـــيت حيتلـــها القــــانون يف 
العالقـات القائمـة بـني الـدول، فـهو أسـاس وجودهـــا، ولكــن 
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ـــك  أيضــا حبكــم مــا للــربازيل مــن تــاريخ يف املشــاركة يف تل
املؤسسـة�. وأكـد أن عمـل القضـاة الـــربازيليني الذيــن كــانوا 
أعضــاء يف احملكمــة الدائمــة للعــدل الــدويل وحمكمــة العــــدل 
الدولية أظهر �مدى تأصل امتثال ذلك البلـد للقـانون الـدويل 
يف الفكر والعمل الدبلوماسي الربازيلي�. وقال إن �االمتثـال 
ـــر  للمبـادئ سـهل وال يتطلـب جـهدا كبـريا إذا مـا اقتصـر األم
ـــة، ويف القــرارات  علـى جمـرد األقـوال؛ أمـا يف املمارسـة العملي
امللموسة يف جمال السياسـة اخلارجيـة فـإن األمـر يتطلـب رؤيـة 
عظيمة وأهدافا ثابتة لضمان أن حتظــى قواعـد القـانون الـدويل 
باألولوية يف هذا اال�، وأضاف أنه �ال مناص من أن حيـل 
تعزيـز املؤسســـات املتعــددة األطــراف، الــيت تشــكل مصــدرا 
لقانونيـة وشـــرعية األفعــال املبذولــة لدعــم الســالم والتســوية 

السلمية للمنازعات، حمل األحادية واللجوء إىل القوة�. 
 

زيارة رئيسة مجهورية سري النكا الدميقراطية االشتراكية 
ـــة  ٣٧٥ -يف ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠١، اسـتقبلت هيئـة احملكم
فخامــة الســيدة شــاندريكا باندرانايكــه كوماراتونغــا رئيســـة 

مجهورية سري النكا الدميقراطية االشتراكية.  
٣٧٦ -ويف احتفــال رمســي نظــم يف قاعــــة العـــدل الكـــربى 
وحضـــره أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي وممثلـــو الســـــلطات 
اهلولنديـة وحمكمـة التحكيـم الدائمـة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليــة 
ــــران – الواليـــات  ليوغوســالفيا الســابقة وحمكمــة دعــاوى إي
املتحـدة واملؤسسـات الدوليـة األخـــرى املوجــودة يف الهــاي، 

أدىل الرئيس ببيان ردت عليه رئيسة سري النكا. 
٣٧٧ -وميكن االطالع على نص الكلمة اليت أدىل ا رئيـس 
احملكمـة الدوليـة (باالنكليزيـة والفرنسـية) علـى موقـع احملكمـــة 
علــى الشــبكة. وميكــن أيضــا االطــالع علــى كلمــة رئيســــة 

سري النكا (بالفرنسية فقط). 
٣٧٨ -وعقب اجللسة الرمسيـة، اجتـهت السـيدة كوماراتونغـا 
برفقة وفدها وأعضاء احملكمة إىل اجلناح اجلديد الواقـع خلـف 

قصر السالم إلزاحـة السـتار عـن لوحـة برونزيـة مقدمـة هديـة 
مـن بلدهـا إىل حمكمـــة العــدل الدوليــة. وأدلــت ببيــان قصــري 
لشـرح موضـوع اللوحـــة الربونزيــة الــيت تصــور شــيخني مــن 
شـيوخ القبــائل املتحــاربني يكســرون أســلحتهم حتــت أقــدام 
بوذا. ورد رئيس احملكمة على كلمتها وقدم هدايا إىل السـيدة 

كوماراتونغا بالنيابة عن احملكمة. 
 

زيارات أخرى  باء -
٣٧٩ -خالل الفترة قيد االستعراض، استقبل رئيـس احملكمـة 
وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم احملكمـة وموظفـو قلـم احملكمـة عـــددا 
كبــريا مــن الزائريــن أيضــا، مــن بينــــهم أعضـــاء حكومـــات 
ــــات  ودبلوماســـيون ووفـــود برملانيـــة ورؤســـاء وأعضـــاء هيئ

تشريعية فضال عن مسؤولني آخرين رفيعي املستوى. 
٣٨٠ -واسـتقبل أيضـا عـدد كبـري مـن جمموعـــات الدارســني 

واألكادمييني واحملامني والعاملني يف سلك القضاء وغريهم. 
  

ــــال  ــــن أعم ـــاضرات ومنشـــــورات ع ـــابعا - حم س
احملكمة 

٣٨١ -خــالل الفــترة املشــمولة ــــذا التقريـــر، أدىل رئيـــس 
ــني  احملكمـة ببيـانني صحفيـني بعـد النطـق بـاحلكم يف قضيـة تعي
احلدود البحرية واملسائل اإلقليمية بني قطر والبحرين (قطر 
ضد البحرين) وقضية الغراند (أملانيا ضد الواليات املتحـدة 
األمريكية). وشرح يف هذين البيانني فحوى احلكمني اللذيـن 

صدرا للتو. 
٣٨٢ -كمــا أدىل الرئيــس، بصفتــه الرمسيــة، بكلمـــة يف ١٥ 
ـــة القــانون الــدويل يف دورــا  آب/أغسـطس ٢٠٠٠ أمـام جلن
الثانيـة واخلمسـني (اجلـزء الثـــاين) املعقــودة يف جنيــف؛ وأمــام 
اجلمعيـــة العامـــة يف ٢٦ تشـــرين األول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠، يف 
اجللسـة العامـة ٤١ مـن الـــدورة اخلامســة واخلمســني مبناســبة 
تقـدمي التقريـــر الســنوي للمحكمــة؛ وأمــام اللجنــة السادســة 
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للجمعيـة العامـة، يف ٢٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ حــول 
موضــوع �تكــاثر اهليئــات القضائيــة الدوليــة: آفــاق النظـــام 
القـانوين الـدويل�. كمـا أدىل يف جلسـة خاصـة لــس األمــن 
عقـــدت يف ٣١ تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ ببيـــان عــــن 
�صـــون السالم واألمن الدوليـني�. وأدىل كذلـك بكلمـة يف 
ــــة الراهنـــة للمحكمـــة  ٦ آذار/مــارس ٢٠٠١، بشــأن �احلال
ومشاكلها� أمام جلنة املستشـارين القـانونيني املعنيـة بالقـانون 

الدويل العام التابعة لس أوروبا. 
٣٨٣ -وإضافــة إىل ذلــك، قــدم الرئيــس وأعضــــاء احملكمـــة 
ورئيـس قلـم احملكمـة ومسـؤولو قلـم احملكمـة عروضـــا وأدلــوا 
مبحـاضرات عديـدة عـن احملكمـة يف طائفـة واسـعة مـن احملــافل 
مثل جامعات برازيليا وريو دي جانـريو (الـربازيل)؛ وبـاريس 
األوىل وبـــوردو الرابعـــة وإكـــس أون – بروفـــانس، وجملـــس 
الشيوخ وجملس الدولـة بفرنسـا، واألكادمييـة البحريـة ومجعيـة 
التاريخ الدبلوماسي (فرنسا)؛ وجتمع احملامني األملـان يف ليـبزغ 
(أملانيا) وجامعة أنتانـاريفو واألكادمييـة امللغاشـية (مدغشـقر)؛ 
وجامعة ليدن ومعهد آسر TMC (هولندا)؛ وجامعة موسـكو 
للصداقة بني الشعوب (روسيا)؛ وجامعات بريسـتول وكنـت 
ولنــدن، وكليــة علــم االقتصــاد بلنــدن، ومعــهد الدراســــات 
القانونيـة العليـا (اململكـة املتحـدة)؛ ورابطـة احملـــامني الدوليــة؛ 
وجامعيت كولومبيا وأكرن، وجامعة نيويورك، وجامعة كيـس 
ـــات املتحــدة األمريكيــة،  ويسـترن لقـوات االحتيـاط يف الوالي
ورابطــة احملــامني االحتاديــة (الواليــات املتحــــدة األمريكيـــة)؛ 

وغريها من املؤسسات. 
ـــيت تناولتــها  ٣٨٤ -ومشلـت الطائفـة الواسـعة مـن املواضيـع ال
احملـاضرات مـا يلـي: احملكمـة - املـاضي واحلـاضر واملســـتقبل؛ 
واحملكمة وقانون الفضاء؛ واحملكمة وقـانون البحـار؛ واحملكمـة 
وحقوق اإلنسان؛ وموقع احملكمة على الشبكة العامليـة والعـامل 
األكــادميي الفرنكوفــــوين؛ وميثـــاق األمـــم املتحـــدة وســـيادة 
القــانون؛ ودور احملكمــة يف تســــوية املنازعـــات بـــني الـــدول 

بالوسائل السلمية؛ وفصل احملكمة يف القضايا املعروضة عليـها 
(التطـورات األخـرية)؛ واسـتقبال قـرارات احملكمــة يف احملــاكم 
الوطنيــة؛ وتــأكيد االختصــاص مــن قبــل احملكمــة؛ واحملكمـــة 
والقانون االستعماري؛ واحملكمة يف عـامل متغـري (أفكـار قضـاة 
احملكمـة مبناســـبة األلفيــة)؛ واحملكمــة والتطــورات اجلديــدة يف 

جمال العالقات الدولية؛ وغريها من املواضيع ذات الصلة. 
٣٨٥ -كما نشرت مقاالت ودراسات حـول عـدة مواضيـع 
منها ما يـلي: �اإلجــراءات التبعية اليت تنظـر فيـها احملكمـة�؛ 
و �حمكمة العدل الدوليـة وقـانون البحـار� و�حمكمـة العـدل 
ـــها حمفــال حمتمــال لتســوية النـــزاعات القانونيــة  الدوليـة بوصف

املتعلقة بالفضاء�. 
  

ثامنا - منشورات احملكمة ووثائقها 
٣٨٦ -تــوزع منشــورات احملكمــة علــــى حكومـــات مجيـــع 
الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامـها، وعلـــى مكتبــات القــانون 
الكـربى يف العـامل. وتنظـم بيـع هـذه املنشـورات غالبـــا أقســام 
البيع والتسويق باألمانة العامة لألمم املتحدة اليت تقيم صـالت 
بدور النشر املتخصصة يف بيع الكتب وتوزيعها يف مجيع أحنـاء 
العـامل. وتـوزع قائمـة جمانيـة ـذه املنشـورات تصـدر بـــاللغتني 
االنكليزية والفرنسية. وقد صدرت أحدث طبعـة مـن القائمـة 
باللغتني يف حزيران/يونيه ١٩٩٩. ومن املقـرر صـدور نسـخة 
ـــن القائمــة يف النصــف الثــاين مــن عــام  منقحـة ومسـتكملة م

 .٢٠٠١
٣٨٧ -وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر 
ــــاوى  ثـــالث منـــها ســـنويا هـــي: �تقـــارير األحكـــام والفت
واألوامـر� (وتنشـر يف كراسـات مسـتقلة وكمجلـد واحــد)، 
و�ببليوغرافيا� للمؤلفات والوثائق ذات الصلـة باحملكمـة، و 
ــــها الفرنســـية اســـم Annuaire). ويف  �حوليــة� (حتمــل طبعت
جمموعــــة �الببليوغرافيــــا�، كــــان آخــــر مــــا نشـــــر هـــــو 
�الببليوغرافيـــا رقـــــم ٤٩ (١٩٩٥)�. ونشــــرت حوليــــة 
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١٩٩٨-١٩٩٩ بــــــاللغتني االنكليزيــــــة والفرنســـــــية يف 
نيســان/أبريــل ٢٠٠١ ونشــــرت حوليـــة  ١٩٩٩-٢٠٠٠ 
بـاللغتني االنكليزيـة والفرنســـية يف متــوز/يوليــه ٢٠٠١. ويف 
جمموعـة �التقـارير�، كـان آخـر جملـد يف طــور الطباعــة هــو 
ـــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٨. ومــا دامــت  تقـارير حمكم
الترمجات ذات الصلة جاهزة اآلن، فمن املقرر صدور تقـارير 
حمكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩ وتقـارير حمكمـة العـدل 
الدولية لعام ٢٠٠٠، اليت سـبق أن صـدرت عـدة كراسـات 
منها، يف أواخر عام ٢٠٠١ وأوائل عام ٢٠٠٢ على التوايل، 
وســتكون مســتكملة بطباعــة جمموعــــة �التقـــارير� (وتـــرد 
أســباب التأخــري يف الفــرع ذي الصلــة مــن تقريــــر ١٩٩٩-
٢٠٠٠). ونظرا حلجم �تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام 
�١٩٩٩ (الــيت تضــم أكــــثر مـــن ٥٠٠ ٢ صفحـــة)، فإـــا 

ستصدر يف جملدين. 
٣٨٨ -وتنشر احملكمة أيضـا املسـتندات الـيت حتـدد إجـراءات 
إقامــة الدعــاوى يف قضيــة معروضــة عليــــها: طلبـــات إقامـــة 
الدعــاوى، واالتفاقــات اخلاصــة وطلبــات إصــدار الفتــــاوى. 
وخــالل الفــترة املســتعرضة، مت تلقــي ثالثـــة طلبـــات (انظـــر 
الصفحـة ٢٧)، أحدهـا سـبق نشـــره واآلخريــن قيــد اإلعــداد 

والترمجة. 
٣٨٩ -وعمال باملادة ٥٣ من الئحـة احملكمـة، جيـوز هلـا قبـل 
إـاء قضيـة مـا، وبعـد التحقـق مـــن آراء األطــراف، أن جتعــل 
املرافعات واملستندات املرفقة ا متاحـة حلكومـة أي دولـة هلـا 
احلـق يف املثـول أمـام احملكمـة، بنـاء علـى طلـب تلـــك الدولــة. 
وللمحكمة أيضــا، بعـد التحقـق مـن آراء األطـراف، أن تطبـع 
ـــائق إلطــالع اجلمــهور عنــد فتــح بــاب  نسـخا مـن هـذه الوث
املرافعة الشفوية أو بعد ذلك. وتنشر احملكمة وثائق كل قضية 
بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى حتــــت عنـــوان �املذكـــرات 
واملرافعات الشفوية والوثـائق�. وأدت املوافقـة علـى وظيفـة 
إضافيــة واحــدة (امــوع ٣ وظــائف) يف شــعبة املنشـــورات 

وقرار احملكمة املتعلق مبحتوى املنشورات إىل استمرار تقليـص 
املتـأخرات املتراكمـة يف هـــذه اموعــة نتيجــة ازديــاد عــبء 
العمـل يف نشـــر قــرارات احملكمــة وحجــم املــواد الــيت ينبغــي 
نشــرها يف جمموعــة املذكــرات. وشــهدت الفــترة املشــــمولة 
ـــــد واحــــد يف قضيــــة  بـــالتقرير نشـــر الـــدات التاليـــة: جمل
االختصاص يف مصائد األمساك (إسبانيا ضد كنـدا)؛ وأربعـة 
ـــة  جملــدات يف قضيــة النـــزاع علــى احلــدود الربيــة واجلزري
والبحرية (الســلفادور/هنـدوراس: نيكـاراغوا بوصفـها بلـدا 
متداخال)؛ وجملدان يف قضيـة احلادثـة اجلويـة الـيت وقعـت يف 
ـــران ضــد الواليــات املتحــدة  ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ (إي
األمريكية)؛ وجملد واحد يف قضية املرور عرب احلـزام األكـرب 
(فنلندا ضد الدامنرك)؛ وجملد واحد يف طلب تفسـري احلكـم 
ـــة  الصـادر يف ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ يف القضيـة املتعلق
ـــــة بــــني الكامــــريون ونيجرييــــا،  بـــاحلدود الربيـــة والبحري
ــــريون). وهنـــاك  االعتراضــات األوليــة (نيجرييــا ضــد الكام
جملدات أخرى ضمن هذه اموعة يف خمتلـف أطـوار اإلعـداد 

والتأليف. 
٣٩٠ -وضمن جمموعة التشريعات والوثائق املتعلقة بتنظيـم 
احملكمة، تنشر احملكمة أيضا الصكوك الـيت تنظـم سـري أعماهلـا 
وممارســاا. وقــد نشــــرت آخـــر طبعـــة (رقـــم ٥)، يف عـــام 
١٩٨٩، ويعاد طبعها بانتظـام (وكـانت أحـدث طبعـة معـادة 
ــــة جديـــدة مستنســـخة لالئحـــة  عــام ١٩٩٦). وتتوافــر طبع
احملكمة باالنكليزية والفرنسية. كما تتوافر ترمجات غري رمسية 

لالئحة باالسبانية واألملانية والروسية والصينية والعربية. 
٣٩١ -وتوزع احملكمة نشرات صحفيـة وورقـات معلومـات 
ــها  أساسـية ودليـال إلطـالع احملـامني وأسـاتذة اجلامعـات وطلبت
واملسؤولني احلكوميني والصحافـة وعامـة النـاس علـى أعماهلـا 
ووظائفـها واختصاصاـا. وقـــد صــدرت الطبعــة الرابعــة مــن 
الدليـل باالنكليزيـة والفرنسـية يف أيـار/مـايو ومتـوز/يوليـه علــى 
التـوايل مـن عـام ١٩٩٧ مبناسـبة الذكـــرى الســنوية اخلمســني 
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إلنشاء احملكمة. كما نشرت ترمجات له باالسـبانية والروسـية 
والصينيـة والعربيـة يف عـام ١٩٩٠ مبناســـبة الذكــرى الســنوية 
األربعني إلنشاء احملكمـة. وال تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل 
هـذه باللغـات املذكـورة أعـاله متوفـرة. كمـا نشــرت مؤخــرا 
ـــات األملانيــة واالنكليزيــة والروســية والفرنســية  طبعـات باللغ
ـــن كتيــب يشــمل معلومــات عامــة عــن  والصينيـة والعربيـة م
احملكمـة، صـدر بالتعـاون مـع إدارة شـــؤون اإلعــالم يف األمــم 
املتحدة وموجهة إىل عامـة النـاس (وال تـزال الطبعـة االسـبانية 

قيد اإلعداد). 
٣٩٢ -وإلتاحة وثائق حمكمة العدل الدولية على حنـو أسـرع 
وأوسـع نطاقـا وخلفـض تكـــاليف االتصــال، أنشــأت احملكمــة 
موقعـا علـى الشـبكة العامليـة بـاللغتني االنكليزيـة والفرنســية يف 
٢٥ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٧ وتـــورد صفحــة املوقــع النصــوص 
الكاملة ألحكام احملكمة وفتاويـها وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٩٦ 
(وتعلــن يــــوم صدورهـــا) وملخصـــات للقـــرارات الســـابقة؛ 
ومعظم الوثائـــق ذات الصلـة فـــي القضايـــا املعلّقــــة (الطلـب 
ــــة  أو االتفـــاق اخلـــاص إلقامـــة الدعـــوى واملرافعـــات الكتابي
والشـــفوية)؛ واملرافعـــات غـــري املنشـــورة متاحـــة يف صــــورة 
ـــــام ١٩٩٦؛  إلكترونيـــة بالنســـبة للقضايـــا الســـابقة علـــى ع
والنشرات الصحفية؛ وبعض الوثـائق األساسـية (ميثـاق األمـم 
املتحــدة والنظــام األساســــي للمحكمـــة)؛ وتصرحيـــات تقـــر 
باختصـاص احملكمـة اإللزامـي وقائمـة باملعـاهدات واالتفاقـــات 
األخـرى الـيت تتعلـق ـذا االختصـاص؛ ومعلومـات عامـة عــن 
تاريخ احملكمة وإجراءاا وسري وتراجـم حيـاة القضـاة وقوائـم 
ـــوان التــايل:  املطبوعـات. وميكـن االطـالع علـى املوقـع يف العن
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وإضافة إىل موقع احملكمة على الشبكة العامليـة ولكـي  -٣٩٣
توفر احملكمة خدمة أفضل ملن يهتم بأعمال احملكمـة مـن أفـراد 
ومؤسسات، أنشأت يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثالثـة عنـاوين 
ــــــن إرســـــال التعليقـــــات  جديــــدة للــــربيد اإللكــــتروين ميك

webmaster@icj- واالستفسارات إليها. وهـذه العنـاوين هـي
 information@icj-cij.org ـــــــة)، و cij.org (للتعليقـــــات التقني

mail@icj-ـــائق)، و (لطلــب املعلومــات واحلصــول علــى الوث
cij.org (للطلبات والتعليقات األخرى). وقد بدأ تشغيل نظام 

لإلبالغ االلكتروين بالنسبة للنشرات الصحفية اليت تنشر على 
موقع احملكمة على الشـبكة العامليـة اعتبـارا مـن ١ آذار/مـارس 

 .١٩٩٩
 

 تاسعا - الشؤون املالية للمحكمة 
طريقة تغطية النفقات  ألف -

٣٩٤ -تنص املادة ٣٣ من النظام األساسـي للمحكمـة علـى 
ـــى الوجــه  أن �تتحمـل األمـم املتحـدة مصروفـات احملكمـة عل
الـذي تقـرره اجلمعيـة العامـــة�. وملــا كــانت ميزانيــة احملكمــة 
بالتايل مندجمة يف ميزانية األمـم املتحـدة، فـإن الـدول األعضـاء 
تشترك يف مصروفات كل منهما بنفس النسـبة، وفقـا جلـدول 

األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة. 
٣٩٥ -أمــا الــدول الــيت ليســت أعضــاء يف األمــــم املتحـــدة 
ولكنها أطراف يف النظام األساسي فتدفع، وفقا للتعـهد الـذي 
قطعتـــه علـــى نفســـها عندمـــا أصبحـــت أطرافـــــا يف النظــــام 
ـــة مقــداره مــن حــني  األساسـي، اشـتراكا حتـدد اجلمعيـة العام

آلخر بالتشاور معها. 
٣٩٦ -وعندمـا تكـــون دولــة مــن غــري األطــراف يف النظــام 
األساســي ولكــن هلــا أن تتقــــاضى أمـــام احملكمـــة، طرفـــا يف 
دعوى، حتدد احملكمة مقدار ما جيـب أن تتحملـه هـذه الدولـة 
من نفقات احملكمة (النظام األساسي، املـادة ٣٥، الفقـرة ٣). 
وتقـوم الدولـة املعنيـة عندئـذ بدفـع مســـامهتها حلســاب األمــم 

املتحدة. 
وتعترب مسامهات الدول اليت ليسـت أعضـاء يف األمـم  -٣٩٧
املتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة. ومبوجـــب القــاعدة املقــررة، 
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تقيــد املبــالغ اآلتيــة مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبـــات 
املوظفـني ومبيعـات املنشـورات (الـيت تتوالهـا أقسـام املبيعـــات 
ـــا إىل ذلــك، كــإيراد  باألمانـة العامـة)، والفـائدة املصرفيـة، وم

لألمم املتحدة أيضا. 
 

إعداد امليزانية  باء -
٣٩٨ -وفقـــا للتعليمـــات املتعلقـــــــة بقلـــــم احملكمــة (املــواد 
٢٦-٣٠)، يقـوم أمـني سـجل احملكمـة بـــإعداد مشــروع أويل 
للميزانيـة. ويعـرض هـذا املشـــروع األوىل علــى جلنــة امليزانيــة 
والشــؤون اإلداريــة التابعــة للمحكمــة للنظــــر فيـــه، مث علـــى 

احملكمة نفسها العتماده. 
٣٩٩ -وعندما يتم اعتماد مشروع امليزانية، يقدم إىل األمانة 
ـــوم  العامــة لألمــم املتحــدة لدجمــه يف مشــروع امليزانيــة. مث تق
اللجنـة االستشـارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيــة، التابعــة لألمــم 
املتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـــى اللجنــة اخلامســة 
ـــة. وأخــريا تعتمــده اجلمعيــة العامــة يف جلســة  للجمعيـة العام
عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة. 

 
متويل االعتمادات واحلسابات  جيم -

٤٠٠ -أمــني ســجل احملكمــة مســؤول عــن تنفيــذ امليزانيـــة، 
مبساعدة احملاسب/موظف املؤسسة. ويتعني على أمني السجل 
كفالــة االســتخدام الســليم لألمــوال الــيت صــوت باعتمادهـــا 
وعدم تكبد نفقات ليس هلا اعتمادات يف امليزانية. وله وحـده 
ـــا  احلــق يف تكبــد خصــوم أو مطلوبــات باســم احملكمــة، رهن
مبراعـاة أي تفويـض ممكـن للسـلطة. ووفقـا لقـرار صـــادر عــن 
احملكمة، اختذ بناء على توصية اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، 
يرسـل أمـني السـجل، كـل أربعـة شـهور بيانـا باحلســابات إىل 

احملكمة. 
٤٠١ -ويقــوم مراجعــو احلســابات باألمانــة العامــــة لألمـــم 
املتحـدة مبراجعـة حسـابات احملكمـة كـل عـــام، ويقــوم جملــس 
مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامـة مبراجعتـها علـى 

فـترات دوريـة. ويف ايـة كـل فـترة سـنتني، تقـــدم احلســابات 
املقفلة إىل األمانة العامة لألمم املتحدة. 

 
ميزانية احملكمة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١  دال -
٤٠٢ -تبعا ملوافقة اجلمعيـة العامـة يف كـانون األول/ديسـمرب 
ـــام  ٢٠٠٠ (انظــر الفقــرة ١) علــى توفــري ميزانيــة إضافيــة لع
٢٠٠١، تكـــون ميزانيـــة احملكمـــة املنقحـــة لفـــــترة الســــنتني 

٢٠٠٠-٢٠٠١ على النحو التايل: 
امليزانية املنقحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 

 
الربنامج ١٨١: أعضاء احملكمة 

 
منح التعليم  :٣٠٠ ٦٧ ١٨١-١٣٠

السفر حلضــور جلسـات احملكمـة/إجـازة :١٨١-١٤١
زيارة الوطن 

 
 ٣٠٠ ٤٩٧

املعاشات التقاعدية  :٥٠٠ ١٧٩ ٢ ١٨١-١٩١
السفر يف مهمات رمسية  :٦٠٠ ٣٧ ١٨١-٢٤٢

األجور  :٣٠٠ ٨٣٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٠٠٠ ٦٢١ ٧

الربنامج ١٨٢: قلم احملكمة 
الوظائف  :٢٠٠ ٦٦١ ٤ ١٨٢-٠١٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات  :٣٠٠ ٣٢٧ ١ ١٨٢-٠٢٠
املساعدة املؤقتة العامة  :٣٠٠ ٢١٢ ١٨٢-٠٣٠

االستشاريون  :٥٠٠ ٣٦ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل اإلضايف  :٧٠٠ ٨٣ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف املؤقتة لفترة السنتني  :٣٠٠ ٥٣٥ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفني  :٥٠٠ ٧٨٣ ١ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرمسي  :٢٠٠ ٤٣ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٦٠٠ ١٢ ١٨٢-٤٥٠
  ٨٠٠ ٧٠٢ ٨  
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الربنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 
الترمجة اخلارجية  :٠٠٠ ٤٠٠ ٨٠٠-٣٣٠

الطباعة  :٦٠٠ ٦١١ ٨٠٠-٣٤٠
خدمات جتهيز البيانات  :١٠٠ ٧٢ ٨٠٠-٣٧٠

استئجار صيانة أماكن العمل  :٤٠٠ ٨٩٩ ١ ٨٠٠-٤١٠
استئجار األثاث واملعدات  :٣٠٠ ٢٦ ٨٠٠-٤٣٠

االتصاالت  :٠٠٠ ١٦٦ ٨٠٠-٤٤٠
صيانة األثاث واملعدات  :٥٠٠ ١٣٥ ٨٠٠-٤٦٠

خدمات متنوعة  :٧٠٠ ١٨ ٨٠٠-٤٩٠
اللوازم واملواد  :١٠٠ ١٤٥ ٨٠٠-٥٠٠

كتب املكتبة واللوازم  :٤٠٠ ٩٠ ٨٠٠-٥٣٠
األثاث واملعدات  :١٠٠ ١٤٧ ٨٠٠-٦٠٠

اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب  :٢٠٠ ١٤٩ ٨٠٠-٦٢١
ــــــــدات التشـــــــغيل اآليل اســــــتبدال مع :٨٠٠-٦٢٢

للمكاتب 
 

 ٥٠٠ ٧٦
  ٩٠٠ ٩٣٧ ٣

٧٠٠ ٢٦١ ٢٠ اموع    
عاشــرا - فحــص اجلمعيــة العامــة لتقريــر احملكمــة 

السابق 
٤٠٣ -يف اجللسة العامة ٤١ من الدورة اخلامسـة واخلمسـني 
للجمعيـــة العامـــة، املعقـــودة يف ٢٦ تشــــرين األول/أكتوبــــر 
ـــر  ٢٠٠٠، والــيت أحــاطت اجلمعيــة العامــة فيــها علمــا بتقري
ــــترة مـــن ١ آب/أغســـطس ١٩٩٩ إىل ٣١  احملكمــة عــن الف
ــــس  متــوز/ يوليــه ٢٠٠٠، أدىل القــاضي غيلــربت غيــوم، رئي
احملكمـة، بكلمـة يف اجلمعيـة العامـة عـن دور احملكمـــة وأدائــها 

 .(A/55/PV.41)

٤٠٤ -وقد ناشد اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة بقـوة لتوفـري 
موارد إضافية للمحكمة اليت تعترب منربا �يـتزايد الطلـب عليـه 
أكـثر مـن أي وقـت مضـى�. وقـال السـيد غيـوم �إن املــوارد 

املالية والبشرية اخلاصــة باحملكمـة مل تعـد كافيـة لتقـوم مبهمتـها 
على النحو الواجـب. ومـا مل تتلـق املـوارد الضروريـة، سـتجد 
نفسـها مضطـرة، ابتـداء مـن سـنة ٢٠٠١، إىل تـأجيل إصـــدار 
األحكام يف عدد من القضايا اليت ستكون جاهزة للبــت فيـها. 
وابتـداء مـن عـام ٢٠٠٢، قـد تسـتغرق هـذه التـأجيالت عــدة 
سنوات بالنسبة لبعض القضايا�. وأضاف قائال �إنين مضطر 
لــدق نــاقوس اخلطــر أمــام اجلمعيــة اليــــوم�. وإن �الســـلطة 
القضائية تتربع يف كثري من البلدان يف صروح تارخييـة فخمـة، 
ـــة  ولكنـها تفتقـر يف بعـض األحيـان إىل املـوارد املاليـة الضروري
الـذي تلزمـها ألداء مهمتـها. وهـذا هـو احلـال بالنسـبة حملكمــة 
العدل الدولية. وبيد اجلمعيــة أن تقـرر مـا إذا كـانت احملكمـة، 
وهي اجلهاز القضائي الرئيسي لألمم املتحدة، ستترك للمـوت 
البطـيء أم أن اجلمعيـة سـتمنحها املـال الكـايف لكـي تعيــش�. 
وأعلن الرئيس غيوم أن احملكمة تعتزم طلب ائتمانات تكميلية 
وزيادة يف امليزانية تبلغ حوايل ٣ ماليني دوالر يف السنة لفـترة 
ـــها  السـنتني املقبلـة (٢٠٠٢-٢٠٠٣)، وبالتـايل سـتزيد ميزانيت
ـــى  لفـترة السـنتني مـن ٢٠ مليـون دوالر إىل مـا يربـو قليـال عل
ــا إىل  ٢٦ مليـون دوالر، ويزيـد عـدد موظفيـها مـن ٦١ موظف
٩٩ موظفا. وأكد أن �احملكمة تدرك إدراكـا تامـا املصـاعب 
املاليــة الــيت تواجهــها األمــم املتحــــدة. وقـــد وضعـــت هـــذه 
املصاعب يف االعتبار يف املـاضي بـاحلد مـن طلباـا�. غـري أن 
�النمو احلايل يف رفع الدعاوى سيتطلب زيادات أكـرب بكثـري 
يف عدد املوظفني�. وأكد أن �احملكمة، على خـالف أجـهزة 
األمم املتحدة األخرى، ال ميكنها أن توائم براجمها مـع املـوارد 
ــــوارد جيـــب أن تـــواءم لتفـــي بالتوقعـــات  املتاحــة؛ بــل إن امل

املشروعة للدول اليت تلجأ إليها�. 
ويرى رئيس احملكمـة، أن احملكمـة قـد عملـت بوتـرية  -٤٠٥
ثابتة طيلة الفـترة املسـتعرضة (١ آب/ أغسـطس ١٩٩٩-٣١ 
متـوز/يوليـه ٢٠٠٠). وحكمـت يف منازعـــة واحــدة عرضتــها 
عليـها، يف أيـار/مـايو ١٩٩٦ بوتسـوانا وناميبيـا بشـأن جزيــرة 
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كاسيكيلي – سيدودو. وأصدرت حكما يتعلـق باختصاصـها 
يف دعـوى رفعتـها مجهوريـة باكســـتان ضــد اهلنــد إثــر تدمــري 
طائرة باكستانية؛ وأشارت إىل خمتلف التدابـري املؤقتـة املتخـذة 
بصـدد النــزاع بـني مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة وأوغنــدا؛ 
واستمعت طيلة مخسة أسابيع إىل دفوع شفوية يف قضيـة قطـر 
والبحرين. وقال الرئيس غيوم �إن احملكمة قد متكنـت بالتـايل 
ـــع القضايــا الــيت كــانت  مـن النظـر، أو البـدء يف النظـر يف مجي
جاهزة جللسات السماع�. �إال أن ممـا يؤسـف لـه أنـه يبـدو 
أن األشـهر القادمـة ســـتكون أكــثر صعوبــة. فبينمــا أدرجــت 
عشـر قضايـا علـى قائمـة احملكمـة عـــام ١٩٩٤، و ١٢ قضيــة 
ـــة يف أواخــر عــام  عـام ١٩٩٨، رأينـا أـا زادت إىل ٢٥ قضي
١٩٩٩، وهـذا رقـم قياسـي جديـد يف ســـجل تــاريخ القضــاء 
الـدويل. وال تـزال ٢٤ مـن هـــذه القضايــا مدرجــة يف ســجل 
قضايا احملكمة اآلن�. مث تنـاول مكانـة حمكمـة العـدل الدوليـة 
يف نظام القانون الدويل احلايل، فحذر رئيـس احملكمـة اجلمعيـة 
العامة من خماطر عدم متاسك القانون الدويل اليت يثريها تكــاثر 
احملاكم. وأوضح الرئيـس غيـوم أن هـذه الظـاهرة �تـؤدي إىل 
حـاالت مـن التداخـل يف االختصاصـات القضائيـــة، ممــا يفتــح 
الباب أمام الدول الطالبة إىل أن تلجأ إىل احملـاكم الـيت تعتقـد، 
خطأ أم صوابا، أا ستكون أكثر تقبال حلججها (البحث عن 
احملفل األنسب)… وتؤدي إىل تفاقم خطر تضارب األحكام، 
إذ قـد تعـرض قضيـة معينـة علـــى حمكمتــني يف نفــس الوقــت، 
فيصـدران فيـها حكمــني متعــارضني … وأخــريا، فــإن تكــاثر 

ـــازع  احملاكم الدولية يتسبب يف نشوء خماطرة شديدة تتعلق بتنـ
 

الفقه القانوين، ألن نفس احلكم القـانوين قـد يـأخذ تفسـريات 
خمتلفـة يف قضايـا خمتلفـة�. وحرصـــا منــه علــى احلفــاظ علــى 
متاسك القانون الـدويل، قـدم الرئيـس غيـوم بعـض املقترحـات 
فقـال �إنـه ينبغـي أوال قبـل إنشـاء حمكمـــة جديــدة أن تســأل 
السلطة التشريعية الدولية نفسها … عما إذا كانت املهام الـيت 
تعتزم ختويلها للمحكمـة ال ميكـن االضطـالع ـا علـى النحـو 
الواجـب مـن قبـل حمكمـة قائمـة بـالفعل�. وأحل علـى ضــرورة 
إقامــة حــوار بــني اهليئــات القضائيــة ملســاعدة القضــاة علــــى 
�إدراك خطورة تفتيت القانون�. وأخريا دعا رئيـس احملكمـة 
إىل قيام عالقات أكثر تنظيما بني احملـاكم الدوليـة، الـيت ميكـن 
تشجيعها اللتماس الفتاوى من هذه احملكمة من خـالل جملـس 

األمن أو اجلمعية العامة. 
وبعد أن عرض رئيس احملكمة تقريرها، أدىل ببيانـات  -٤٠٦
ــــد وغواتيمـــاال  ممثلــو اليابــان وكوســتاريكا وســنغافورة واهلن
ونيجرييـــا وباكســـتان وبـــــريو وليســــوتو وقطــــر والــــربازيل 

واملكسيك. 
وميكــن احلصــول علــى معلومــات أوىف عــن أعمـــال  -٤٠٧
احملكمة خالل الفترة قيد االستعراض يف حولية حمكمة العـدل 
الدوليـة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، الـيت ســـتصدر يف الوقــت 

املناسب. 
(توقيع) غيلربت غيوم 
رئيس حمكمة العدل الدولية 

الهاي، يف ٦ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
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