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أوال - موجز 

تتشكل حمكمة العدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القضائيـة الرئيسـية ملنظمـة األمـم املتحـدة،  - ١
من ١٥ قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة لوالية مدا تسع سـنوات. 
ويتـم جتديـد ثلـث أعضـاء احملكمـة كـل ثـالث ســـنوات. وقــد عقــدت آخــر انتخابــات ملــلء 
الشــواغر يف ٢١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢. وأعيــد انتخــاب القــاضيني شــي جيويونــــغ 
(الصني) وعبد القادر كوروما (سرياليون). وانتخب السـادة هرياشـي أووادا (اليابـان) وبرونـو 

سيما (أملانيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا) بأثر نافذ ابتداء من ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣. 
ويف هـذا التـاريخ األخـري، انتخبـت احملكمـة بتشـكيلها اجلديـــد الســيد شــي جيويونــغ  - ٢

رئيسا هلا والسيد رميون راجنيفا نائب لرئيسها لوالية مدا ثالث سنوات. 
واعتبارا من ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣، كان تشكيل احملكمة بالتايل كما يلـي: الرئيـس:  - ٣
شـي جيويونـغ (الصـني)؛ نـائب الرئيـس: رميـون راجنيفـا (مدغشـقر)؛ والقضـــاة: جيلــرب غيــوم 
(فرنسا)؛ عبد القادر كوروما (سـرياليون)؛ فالدلـن س. فريشـينت (االحتـاد الروسـي)؛ روزالـني 
هيغرت (اململكة املتحدة)؛ غونسالو بـارا-أرانغـورن (فـرتويال)؛ وبيـتر هــ. كوميـانس (هولنـدا)؛ 
وفرانسيســكو ريزيــك (الــربازيل)؛ وعــون شــوكة اخلواصنــة (األردن)؛ وتومــاس بويرغنتــال 
(الواليات املتحدة األمريكية)؛ ونبيل العريب (مصر)؛ وهرياشي أووادا (اليابان)؛ وبرونو سـيما 

(أملانيا)؛ وبيتر تومكا (سلوفاكيا). 
ورئيس قلم احملكمة الذي انتخـب لواليـة مدـا  سـبع سـنوات يف ١٠  شـباط/فـرباير  - ٤
٢٠٠٠ هو السيد فيليـب كوفـرور، أمـا نـائب رئيـس القلـم الـذي أعيـد انتخابـه هـو أيضـا يف 

١٩ شباط/فرباير ٢٠٠١  لوالية مدا سبع سنوات فهو السيد جان - جاك أرنالديز. 
وأخريا تنبغي اإلشـارة إىل أن عـدد القضـاة اخلـاصني الذيـن اختـارم الـدول األعضـاء  - ٥
آخذ يف االزدياد متاشيا مـع الزيـادة يف عـدد القضايـا. ويبلـغ عـدد القضـاة اخلـاصني يف الوقـت 
الراهن ٣٧ قاضيا، حيث يقوم ـذه املـهام ٢٥ فـردا (وكثـريا مـا يعـني نفـس الشـخص قاضيـا 

خاصا يف عدة قضايا خمتلفة). 
وكمـا تعلـم اجلمعيـة العامـة فـإن حمكمـة العـدل الدوليـة هـي احملكمـة الدوليـة الوحيــدة  - ٦

ذات الطابع العاملي واالختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ففـي املقـام األول، يتعـني علـى احملكمـة أن تبـت فيمـــا تعرضــه عليــها الــدول مبحــض  - ٧
إرادا من نزاعات يف إطار ممارستها لسيادا. ويف هذا الصدد تنبغي اإلشارة إىل أنـه إىل غايـة 
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٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣ انضمـت ١٩١ دولـة إىل النظـام األساسـي للمحكمـة، وأودعـــت ٦٤ 
منها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا للوالية اإلجبارية للمحكمة وفقا للفقرة ٢ مــن املـادة ٣٦ 
من النظام األساسي للمحكمة. وعالوة على ذلك، ينص حنو ٣٠٠ معـاهدة ثنائيـة أو متعـددة 
األطراف على اختصاص احملكمـة يف حـل الرتاعـات الـيت تنشـأ عـن تطبيـق هـذه املعـاهدات أو 
تفسريها. وأخريا، جيوز للدول أن تعرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن خـالل اتفـاق خـاص 

على غرار ما قام به عدد من الدول يف اآلونة األخرية. 
كمـا جيـوز للجمعيـــة العامــة وجملــس األمــن أن يستشــريا احملكمــة بشــأن أي مســألة  - ٨
قانونيـة، وجيـوز ذلـك أيضـا ألي هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وكاالـا املتخصصـة مــىت 

أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك. 
وخالل السنة املاضية اسـتمر عـدد القضايـا املعروضـة علـى احملكمـة يف الـتزايد. فبينمـا  - ٩
مل تتضمن قائمة الدعاوى املعروضة علـى احملكمـة خـالل أي وقـت يف فـترة السـبعينات سـوى 
قضيـة واحـدة أو اثنتـني، تـراوح عددهـا يف الفـترة بـني عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ بـني ٩ قضايـا 
و ١٣ قضية. ومنذ ذلك احلني جتاوز عدد القضايا ٢٠ قضية. وبلـغ هـذا العـدد ٢٥ قضيـة يف 

٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٣. 
وتعرض هذه القضايا من جانب الدول مـن خمتلـف أرجـاء العـامل، فمنـها أربـع قضايـا  - ١٠
بني دول أفريقية، وواحدة بني دولتني آسـيويتني، و ١١ بـني دول أوروبيـة، وثـالث بـني دول 

من أمريكا الالتينية، وست بني القارات. 
وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفــا كبـريا. وهكـذا فـإن قائمـة الدعـاوى املعروضـة  - ١١
على احملكمة تتضمن عادة قضايا تتعلق باملنازعات على األراضي بني دولتـني جـارتني تسـعيان 
إىل ترسيم حدودمها الربية والبحرية، أو إىل استصدار قرار حيدد من منهما ميلك السـيادة علـى 
مناطق معينة. وهذا هو الوضع أساسا فيما يتعلق بـأربع قضايـا تتصـل علـى التـوايل بنيكـاراغوا 
وهنـدوراس، ونيكـــاراغوا وكولومبيــا، وبنــن والنيجــر، وماليزيــا وســنغافورة. ومــن األنــواع 
التقليدية األخرى للمنازعات تلــك الـيت ترفـع فيـها دولـة معينـة شـكاوى بشـأن معاملـة يلقاهـا 
واحد أو أكثر من مسؤوليها أو رعاياها يف دولة أخرى (وينطبق ذلك على القضيـة بـني غينيـا 
ـــة والقضيــة بــني ليختنشــتاين وأملانيــا والقضيــة بــني املكســيك  ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطي

والواليات املتحدة األمريكية والقضية بني مجهورية الكونغو وفرنسا). 
وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أثـارت أيضـا انتبـاه اجلمعيـة العامـة أو جملـس األمـــن.  - ١٢
وهكـذا عرضـت علـى احملكمـة منازعـات بـني ليبيـــا وكــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
واململكة املتحدة إثر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكيـة يف مسـاء قريـة لوكـريب يف اسـكتلندا، بينمـا 
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رفعـت إيـران دعـوى تتعلـق بالتدمـري املزعـوم ملنصـات نفـط مـن جـانب الواليـــات املتحــدة يف 
عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وسـعت البوسـنة واهلرســـك وكرواتيــا، يف قضيتــني منفصلتــني، إىل 
استصدار قرار بإدانة صربيا واجلبل األسود النتهاكها اتفاقية األمم املتحـدة ملنـع جرميـة اإلبـادة 
اجلماعية واملعاقبة عليها، لعام ١٩٤٨. وأقامت صربيا واجلبل األسود أيضـا دعـوى ضـد مثـاين 
دول أعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي (نـاتو) تطعـن يف شـرعية اإلجـراءات الـيت اختذـا 
هذه الدول يف كوسـوفو. وأخـريا تدعـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف قضيتـني منفصلتـني 

أا كانت ضحية هلجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا. 
ـــا املعروضــة علــى احملكمــة وتنوعــها  ومـن املسـلم بـه أن هـذه الزيـادة يف عـدد القضاي - ١٣
يسـتدعيان وصفـا يراعـي عنصـر الربـط فيمـا بينـها. وهكـذا تتصـــل جمموعتــان مــن الدعــاوى 
حبادث لوكريب يف حني تتعلق مثان أخرى من حيث موضوعها باإلجراءات اليت اختذا الـدول 
األعضاء يف حلف مشال األطلسي (نـاتو) يف كوسـوفو. بيـد أن كـال مـن هـذه الدعـاوى يظـل 
ينطـوي علـى مذكـرات منفصلـة ينبغـي ترمجتـها وجتـــهيزها. كمــا أن املشــاكل القانونيــة الــيت 

تطرحها هذه الدعاوى ال تتشابه بأي حال من األحوال. 
وعالوة على ذلك اختذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجـة لتقـدمي املدعـى عليـهم  - ١٤
دفوعــا ابتدائيــة بشــأن االختصــاص أو املقبوليــة، ونتيجــة للطلبــات املضــادة وطلبـــات اإلذن 
بـالتدخل � نـاهيك عـن طلبـات املدعـني، بـل واملدعـى عليـــهم يف بعــض األحيــان، باإلشــارة 

بتدابري حتفظية واليت ينبغي معاجلتها على وجه السرعة. 
ويف قضيتني (بني السلفادور وهندوراس، وبني بنن والنيجـر)، شـكلت احملكمـة دائـرة  - ١٥

من مخسة أعضاء بناء على طلب األطراف. 
ويف السـنة املاضيـة، أصـــدرت احملكمــة حكمــها يف القضيــة املتعلقــة بــــاحلدود الربيــة  - ١٦
والبحرية بني الكامريون ونيجرييا (الكامريون ضد نيجرييا: غينيـا االسـتوائية طـرف متدخـل). 
وقضت احملكمة، بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقـابل ثالثـة أصـوات، بـأن احلـدود بـني الكامـريون 
ونيجرييا رمستها املعاهدات املربمة خالل الفـترة االسـتعمارية، والـيت أكـدت احملكمـة صحتـها. 
وبالتـايل حكمـــت احملكمــة بأنــه، وفقــا لالتفــاق اإلجنلــيزي األملــاين املــؤرخ ١١ آذار/مــارس 
١٩١٣، تعود السيادة على باكاسي إىل الكامريون. كما عينت احملكمـة، بأغلبيـة أربعـة عشـر 
صوتـا مقـــابل صوتــني، احلــدود يف منطقــة حبــرية تشــاد وفقــا للمذكــرات املتبادلــة الفرنســية 
الربيطانيـة املؤرخـة ٩ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٣١ ورفضـت مطـالب نيجرييـا يف تلـك املنطقــة. 
كما رمست باإلمجاع وبدقة متناهية مسـار احلـدود الربيـة بـني الدولتـني يف ١٧ قطاعـا متنازعـا 

عليه. 
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مث مضت احملكمة لتعيني احلدود البحرية بـني الدولتـني. وبـدأت بتـأكيد صحـة إعـالن  - ١٧
ياواندي الثاين وإعـالن مـاروا، اللذيـن مبقتضامهـا اتفـق رئيسـا دولـيت الكامـريون ونيجرييـا، يف 
١٩٧١ و١٩٧٥، علـى احلـدود البحريـة الفاصلـة بـني البحريـن اإلقليميـني للدولتـــني. مث فيمــا 
يتعلق باحلدود البحرية اخلارجية، اعتمدت احملكمة يف تعيني خط احلدود خط تسـاوي املسـافة 

بني الكامريون ونيجرييا الذي بدا هلا أنه حيرز يف هذه القضية نتائج عادلة بني البلدين. 
واسـتنادا إىل نتـائج تعيينـها للحـدود الربيـة، قضـت احملكمـة بأنـه يقـع علـى كـل دولـــة  - ١٨
التزام بأن تسحب بسرعة ودون شرط إدارا وقواـا العسـكرية وقـوات الشـرطة مـن املنـاطق 

اليت ختضع لسيادة الدولة األخرى. 
كمـا الحظـت احملكمـة يف تعليلـها حلكمـها أن تنفيـذ احلكـــم ســيوفر للطرفــني فرصــة  - ١٩
مؤاتيـة للتعـاون. وأحـاطت علمـا بتعـهد الكامـريون يف اجللسـات بأـا ��وفـاء منـها لسياســتها 
التقليدية يف الضيافة والتسامح��، ��ستواصل توفري احلمايـة للنيجـرييني الـذي يعيشـون يف شـبه 
جزيرة باكاسي ويف منطقة حبرية تشـاد��. وأخـريا، رفضـت احملكمـة مطـالب مسـؤولية الدولـة 

اليت تقدم ا كل طرف ضد اآلخر. 
ويف كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢، أصــدرت احملكمــة حكمــها يف القضيــة املتعلقــة  - ٢٠
بالسـيادة علـى بـوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). فبعـد أن خلصـــت إىل أن 
اتفاقية ١٨٩١ املربمة بني بريطانيا العظمى وهولندا، والـيت اسـتندت إليـها إندونيسـيا للمطالبـة 
بالسيادة على اجلزر املتنازع عليها، ال ميكن تفسريها بأا تنشئ حقا يف السيادة، وأن أيـا مـن 
الطرفني مل يكتسب حقا على ليغيتان وسيبادان حبكم اخلالفـة، قضـت احملكمـة أخـريا، اسـتنادا 
إىل مبدأ ��الفاعلية�� (األنشطة اليت تثبـت ممارسـة فعليـة ومتواصلـة للسـلطة علـى تلـك اجلـزر؛ 
أي النيـة واإلرادة يف التصـرف كطـرف صـاحب سـيادة)، بـأن السـيادة علـى اجلـــزر تعــود إىل 

ماليزيا. 
ويف ٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، أصـدرت احملكمـة حكمـا رفضـت فيـه إعـــادة النظــر يف  - ٢١
حكمها املؤرخ ١١ متوز/يوليه ١٩٩٦ والصادر يف القضية املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة 
اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (البوســـنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا)، الدفــوع االبتدائيــة 
(يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك). وكـان الطـرف املدعـي قـد طلـب إعـادة النظـر تلـك يف 
٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، يف أعقاب قبوله عضوا يف األمم املتحدة يف ١ تشرين الثــاين/نوفمـرب 
٢٠٠٠. وارتأت احملكمة أن هذا القبـول يف املنظمـة ال يعتـرب واقعـة جديـدة مبفـهوم املـادة ٦١ 
من نظامها األساسي يستند إليها يف طلب إعادة النظر يف حكم عـام ١٩٩٦ وأن الوقـائع الـيت 
ارتكزت عليها الدولة املدعية يف الصيغة النهائية ملرافعتـها - والـيت مفادهـا أـا مل تكـن آنـذاك 
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طرفا يف النظام األساسي للمحكمة وأا غري ملزمة باتفاقية اإلبـادة اجلماعيـة - مل تكـن قائمـة 
يف عـام ١٩٩٦، غـري أـا يف الواقـع نتـائج قانونيـة سـعت الدولـة املدعيـة إىل اسـتخالصها مـــن 
ــائع  الوقـائع الالحقـة علـى احلكـم الـذي طلبـت إعـادة النظـر فيـه، وال ميكـن اعتبارهـا أيضـا وق

مبفهوم املادة ٦١. 
وبعـد يومـني مـن صـدور القـرار املذكـور أعـاله بشـأن طلـب إعـادة النظـر، أصـــدرت  - ٢٢
احملكمـة، يف ٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، أمـــرا باإلشــارة بالتدابــري التحفظيــة يف القضيــة املتعلقــة 
بــ أبينـا ومواطنـني مكسـيكيني آخريـن (املكسـيك ضـد الواليـات املتحـدة األمريكيـــة) كــانت 
املكسـيك قـــد أقامتــها يف ٩ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣ لــدى احملكمــة بشــأن نــزاع يتعلــق 
بانتهاكات مزعومة للمادتني ٥ و ٣٦ من اتفاقية فيينا للعالقـات القنصليـة طـالت ٥٤ مواطنـا 
ـــة. وأشــارت  مكسـيكيا حكمـوا بـاإلعدام يف بعـض الواليـات مـن الواليـات املتحـدة األمريكي
احملكمة بأن تتخذ الواليــات املتحـدة ��كـل التدابـري الضروريـة لضمـان عـدم إعـدام [املواطنـني 
املكسـيكيني الثالثـــة املــهددين بــاإلعدام يف الشــهر التــايل] وذلــك يف انتظــار صــدور احلكــم 
النهائي�� يف القضية؛ وأن تبلغ الواليـات املتحـدة ��احملكمـة بكـل التدابـري املتخـذة تنفيـذا هلـذا 

األمر��. 
ويف ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، أصدرت احملكمة أمرا بشـأن طلـب اإلشـارة بالتدابـري  - ٢٣
التحفظيـة يف القضيـة املتعلقـة ببعـض اإلجـراءات اجلنائيـــة يف فرنســا (مجهوريــة الكونغــو ضــد 
فرنسا). فعندما سعت الكونغو، يف ٩كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، إىل إقامة دعوى يف هـذه 
القضية ضد فرنسا، أشارت إىل أـا تقـترح ��إقامـة اختصـاص احملكمـة، عمـال بـالفقرة ٥ مـن 
املـادة ٣٨ مـن الئحـة احملكمـة، علـى موافقـة اجلمهوريـة الفرنسـية، الـيت سـتبديها قطعـا��. ويف 
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣،أبلغت اجلمهورية الفرنسية احملكمـة بأـا سـتقبل اختصـاص احملكمـة 
للبت يف الدعوى اليت أقامتها مجهورية الكونغو. فـأدرجت احملكمـة بالتـايل القضيـة يف جدوهلـا 
العـام. وأصبـح طلـب التدابـري التحفظيـة الـذي قدمتـه مجهوريـة الكونغـو يف نفـس اليـوم الـــذي 
أقامت فيه الدعوى صحيحا أيضا حبكـم قبـول فرنسـا الختصـاص احملكمـة؛ فحـددت احملكمـة 
فـورا آجـال اإلجـراءات املتعلقـة بذلـك الطلـب. غــري أن احملكمــة خلصــت، يف األمــر املــؤرخ 
١٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، إىل أنـه ال يوجـد مثـة احتمـال إحـداث ضـــرر ال ســبيل إىل رفعــه 

فيما يتعلق باحلقوق اليت تطالب ا الدولة املدعية، فرفضت طلب الكونغو. 
وخالل السنة املاضية، صدر ١٢ أمرا عن احملكمة، أو رئيس احملكمة أو نائب الرئيـس  - ٢٤

فيما يتعلق بتنظيم اإلجراءات يف القضايا اجلارية. 
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واستطاعت احملكمة حـىت السـنة املاضيـة أن تنظـر أو تباشـر النظـر يف القضايـا اجلـاهزة  - ٢٥
إلصـدار حكـم بشـأا دون تأخـري مفـرط. بيـد أنـه أيـت اإلجـــراءات الكتابيــة يف عــدد مــن 
القضايا، وبالتايل كانت السنة القضائية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ سنة حافلـة باألعمـال إىل حـد كبـري، 

وهذا ما سيكون عليه أمر السنة القادمة. 
وإدراكا منها هلذه املشاكل، سبق للمحكمة أن اختــذت يف عـام ١٩٩٧ تدابـري خمتلفـة  - ٢٦
لترشـيد عمـل قلـم احملكمـة وزيـادة اسـتخدام تكنولوجيــا املعلومــات لغــرض حتســني أســاليب 
عملها وتشجيع األطراف أصحاب العالقة بإجراءاا على التعاون معها بقدر أكـرب. وقـد ورد 
سرد مبختلف هذه التدابري يف التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة عمـال بقـرار اجلمعيـة ١٦١/٥٢ 
املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ (انظـر التذييـل ١ لتقريـر احملكمـة عـــن الفــترة مــن 
١ آب/ أغســطس ١٩٩٧ إىل ٣١ متــوز/يوليــه ١٩٩٨). وقــد اســتمر بــذل هــــذه اجلـــهود. 
وقـامت احملكمـة أيضـا خبطـوات مـن شـأا تقصـري اإلجـراءات وتبسـيطها. ويف كــانون األول/ 
ــــداء مـــن تشـــرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠١،  ديســمرب ٢٠٠٠، عدلــت احملكمــة الئحتــها. وابت
اعتمـدت عـدة توجيـهات إجرائيـة (انظـر الفقرتـني ٩٨ و٩٩ مـن التقريـر الســـابق). وترحــب 
احملكمة بالتعاون الذي أبدته بعض األطراف اليت اختـذت إجـراءات للحـد مـن عـدد املذكـرات 
اخلطيـة وحجمـها وكـذا طـول فـــترة مرافعاــا الشــفوية، وقــامت بتوفــري مذكراــا يف بعــض 
القضايـا بلغـيت احملكمـة الرمسيتـني. ويف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اسـتعرضت احملكمـة مـرة أخـرى 

أساليب عملها اليت ختضع ملراجعة دائمة. 
وأقــرت اجلمعيــة العامــة يف كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، ميزانيــة احملكمــة لفــــترة  - ٢٧
السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واعتمـدت توصيـات اللجنـة االستشـارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيــة 
فيمـا يتعلـق باالحتياجـات مـن املوظفـني. غـري أن اجلمعيـة العامــة، كمــا ســبقت مالحظتــه يف 
التقرير السابق، مل توافق على كل التوصيات األخرى اليت قدمتها اللجنـة االستشـارية لشـؤون 
اإلدارة وامليزانية. ويتعلق األمر بصفة خاصة بتوصياا املتعلقة بـالدعم الربنـاجمي. وقـد أحـدث 

التخفيض يف اعتمادات امليزانية املخصصة هلذا البند صعوبات للمحكمة.  
ونظـرا لـتزايد االعتمـاد علـى التكنولوجيـا املتقدمـــة، طلبــت احملكمــة، لفــترة الســنتني  - ٢٨
٢٠٠٤-٢٠٠٥، توسـيع شـعبة احلوسـبة فيـــها مــن موظــف فــين واحــد إىل موظفــني فنيــني؛ 
ـــة يف تكنولوجيــا املعلومــات يبــدو أمــرا  فضـرورة توفـر موظـف فـين مـن ذوي املـهارات العالي
أساسيا لتلبية طلبات اجلمعية العامة املتعلقة بتعزيز استخدام التكنولوجيا احلديثـة. كمـا طلبـت 
احملكمة حتويل وظــائف مخسـة كتبـة شـؤون قانونيـة، إلجـراء حبـوث ألعضـاء احملكمـة اخلمسـة 
عشر، من وظائف مؤقتة إىل وظائف ثابتة، وكذا إحداث وظيفتـني أمنيتـني أوصـى ـا منسـق 
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األمم املتحدة للشؤون األمنية. واقتصرت احملكمة يف طلباا اليت تنظر فيها اللجنـة االستشـارية 
لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة يف الوقـت الراهـن، علـى اقتراحـات متواضعـة ماليـا لكنـها اقتراحـات 

بالغة األمهية يف تنفيذ جوانب رئيسية من عملها.  
وخالصة القول، إن حمكمة العدل الدولية ترحب بالثقة املتزايدة اليت تبديها الـدول يف  - ٢٩
قدرة احملكمة على حل منازعاا. وقد اضطلعـت يف الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مبهامـها القضائيـة 

حبزم وعزم. وستسري احملكمة على دأا بطبيعة احلال خالل السنة القادمة. 
وجيـدر باملالحظـة يف األخـري أن احملكمـة، متشـيا مـــع سياســة ختفيــض حجــم الوثــائق  - ٣٠
املقدمة إىل اجلمعية العامة، قـد عملـت علـى ختفيـض حجـم تقريرهـا هـذا، والسـيما بتلخيـص 
تــاريخ كــل قضيــة معروضــة عليــها، يف الفصــل اخلــامس املعنــون ��العمــل القضــائي الـــذي 

اضطلعت به احملكمة��. 
  

تنظيم احملكمة  ثانيا -
 

تشكيل احملكمة  ألف -
التشـكيل احلـايل للمحكمـة هـو كالتـايل: الرئيـــس: شــي جيويونــغ ؛ نــائب الرئيــس:  - ٣١
رميون راجنيفا؛ القضاة: جيلرب غيوم، وعبد القادر كوروما، وفالدلـن س. فريشـتني، وروزالـني 
هيغنــز، وغونزالـو بـارا - أرانغوريـن، وبيـــتر هـــ. كوميــانس، وفرانشيســكو ريزيــك، وعــون 
شـوكت اخلصاونـة، وتومـاس بويرغنتـال، ونبيـل العـــريب، وهيساشــي أووادا، وبرونــو ســيما، 

وبيتر تومكا. 
ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، أعـادت اجلمعيـــة العامــة وجملــس األمــن انتخــاب  - ٣٢
القـاضيني شـــي جيويونــغ وعبــد القــادر كورومــا وانتخبتــا القضــاة هـــ. أووادا، وب. ســيما 

و ب. تومكا أعضاء يف احملكمة لوالية مدا تسع سنوات تبدأ يف ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣. 
ويف ٦ شــباط/فــــرباير ٢٠٠٣، انتخبـــت احملكمـــة القـــاضي شـــي جيويونـــغ رئيســـا  - ٣٣

للمحكمة ورميون راجنيفا، نائبا للرئيس، لوالية مدا ثالث سنوات. 
ورئيـس قلـم احملكمـة هـو السـيد فيليـب كوفـرور. أمـا نـائب رئيـس قلـم احملكمـة فــهو  - ٣٤

السيد جان - جاك أرنالديز. 
ووفقـا للمـادة ٢٩ مـن النظـام األساسـي، تشـــكل احملكمــة ســنويا دائــرة لإلجــراءات  - ٣٥

املستعجلة مكونة على النحو التايل: 
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األعضاء: 
الرئيس: شي جيويونغ 

نائب الرئيس: رميون راجنيفا 
القضاة: غ. بارا � أرانغورين، و ع. ش. اخلصاونة و ت. بويرغنتال 

العضوان املناوبان: 
القاضيان: نبيل العريب، و هـ. أووادا. 

ويف أعقـاب االنتخابـات الـيت أجريـــت يف ٦ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣، أصبحــت دائــرة  - ٣٦
املســائل البيئيــة الــيت أنشــئت يف عــام ١٩٩٣ عمــال بــالفقرة ١ مــن املــادة ٢٦ مــــن النظـــام 
األساسي، واليت تنتهي واليتها بعضويتها احلالية يف شباط/فرباير ٢٠٠٦، مشـكَّلة علـى النحـو 

التايل: 
الرئيس: شي جيويونغ 

نائب الرئيس: رميون راجنيفا 
ــــانس، و ف. ريزيـــك، و ب. ســـيما، و ب.  القضــاة: ج. غيــوم، و ب. هـــ. كومي

تومكا. 
ويف القضيتني املتعلقتني مبسائل تفسري وتطبيق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة  - ٣٧
ـــة  عـن حـادث لوكـريب اجلـوي (اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة ضـد اململكـة املتحـدة)، و(اجلماهريي
العربية الليبية ضد الواليات املتحدة األمريكيـة)، اختـارت ليبيـا السـيد أمحـد صـادق الكشـري 
قاضيا خاصا. ويف القضية األوىل، اليت تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت اململكـة املتحـدة 
السري روبرت جينينغـز قاضيا خاصا. وشارك السـيد جينينغــز بصفتـه قاضيـا خاصـا يف مرحلـة 

اإلجراءات املتعلقة باالختصاص واملقبولية. 
ويف القضية املتعلقة مبنصات النفط (مجهورية إيـران اإلسـالمية ضـد الواليـات املتحـدة  - ٣٨

األمريكية) اختارت إيران السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليـها (البوسـنة  - ٣٩
واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسـود)، اختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد إيليـهو لوتربـاخت 
قاضيا خاصا بينما اختارت صربيا واجلبل األسود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضيـا خاصـا. ويف 
أعقاب استقالة السري إليهو لوتربـاخت، اختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد أمحـد حميـو قاضيـا 

خاصا. 
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ويف القضية املتعلقة مبشروع غابشيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/ســلوفاكيا) اختـارت  - ٤٠
سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا، بعد تنحي القاضي تومكا. 

ويف القضية املتعلقة باحلدود الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا (الكامـريون ضـد  - ٤١
نيجرييا: غينيا االستوائية طرف متدخل) اختارت الكامريون السـيد كيبـا مبـايي قاضيـا خاصـا 

واختارت نيجرييا السيد بوال أ. أجيبوال قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بالسيادة على بوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا)  - ٤٢
اختارت إندونيسيا السيد حممد شهاب الدين قاضيا خاصا واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر 
ج. ويرامانتري قاضيا خاصا. وبعد استقالة السـيد شـهاب الديـن، اختـارت إندونيسـيا السـيد 

توماس فرانك قاضيا خاصا. 
ـــا ضــد مجهوريــة الكونغــو  ويف القضيـة املتعلقـة بــ أمحـد صـاديو ديـالو (مجهوريـة غيني - ٤٣
الدميقراطيـة)، اختـارت غينيـا السـيد البجـــاوي قاضيــا خاصــا، واختــارت مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية السيد أوغست مامبويا كانونكا تشيابو قاضيا خاصـا. ويف أعقـاب اسـتقالة السـيد 

البجاوي، اختارت غينيا السيد أمحد حميو قاضيا خاصا. 
ويف القضايا املتعلقة مبشروعية استعمال القوة (صربيـا واجلبـل األسـود ضـد بلجيكـا)؛  - ٤٤
(صربيـا واجلبـل األسـود ضـد كنـدا)؛ (صربيـا واجلبـل األسـود ضـد فرنســا)؛ (صربيــا واجلبــل 
األسـود ضـد أملانيـا)؛ (صربيـا واجلبـل األســـود ضــد إيطاليــا)؛ (صربيــا واجلبــل األســود ضــد 
هولنـدا)؛ (صربيـا واجلبـــل األســود ضــد الربتغــال) و (صربيــا واجلبــل األســود ضــد اململكــة 
املتحدة)، اختارت صربيا واجلبل األسود السـيد ميلينكـو كريتشـا قاضيـا خاصـا؛ ويف القضايـا 
املتعلقة بـ (صربيا واجلبل األسود ضد بلجيكا) و (صربيا واجلبل األسود ضد كندا) و (صربيـا 
واجلبـل األسـود ضـد إيطاليـا)، اختـارت بلجيكـا الســـيد بــاتريك دوينســالغر قاضيــا خاصــا، 
واختارت كندا السيد مارك اللوند قاضيا خاصا بينما اختارت إيطاليا السيد جيورجيـو غاجـا 
قاضيا خاصا. وكان هؤالء القضاة يعملون بصفتهم تلـك أثنـاء البـت يف طلـب صربيـا واجلبـل 

األسود الرامي إىل اإلشارة بتدابري حتفظية. 
ويف القضيــة املتعلقــة باألنشــطة املســلحة يف أراضـــي الكونغـــو (مجهوريـــة الكونغـــو  - ٤٥
ـــا  الدميقراطيـة ضـد أوغنـدا) اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة السـيد جـو فرهوفـن قاضي

خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (كرواتيـا  - ٤٦
ـــا واجلبــل األســود) اختــارت كرواتيــا الســيد بودســالف فوكــاس قاضيــا خاصــا  ضـد صربي

واختارت صربيا واجلبل األسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا. 
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ــتاين  ويف القضيـة املتعلقـة مبمتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد أملانيـا) اختـارت ليختنش - ٤٧
السيد يان براونلي قاضيـا خاصـا. ويف أعقـاب اسـتقالة السـيد براونلـي، اختـارت ليختنشـتاين 
السيد فرانكلن برمان. وبعد أن تنحى القاضي سيما، اختارت أملانيا السيد كارل - أوغسـت 

فاليشهاور قاضيا خاصا. 
ويف القضيـة املتعلقـة بـاحلدود البحريـة بـني نيكـاراغوا وهنـدوراس يف البحـــر الكــارييب  - ٤٨
(نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس)، اختــارت نيكــاراغوا الســيد جورجيــو غاجـــا قاضيـــا خاصـــا 

واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بـطلب إعادة النظـر يف احلكـم الصـادر يف ١١ متـوز/يوليـه ١٩٩٦  - ٤٩
يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسـك 
ضــد يوغوســالفيا)، الدفــوع االبتدائيــة (يوغوســالفيا ضــــد البوســـنة واهلرســـك)، اختـــارت 
يوغوسالفيا السيد فويني دمييتريفيتش قاضيـا خاصـا واختـارت البوسـنة واهلرسـك السـيد سـيد 
هودزيتش قاضيا خاصـا. ويف أعقـاب اسـتقالة السـيد هودزيتـش، اختـارت البوسـنة واهلرسـك 

السيد أمحد حميو قاضيا خاصا. 
ويف القضيـة املتعلقـة بــالرتاع الـربي والبحـري (نيكـاراغوا ضـد كولومبيـــا)، اختــارت  - ٥٠

كولومبيا السيد إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا. 
ويف القضيـة املتعلقـة باألنشـطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو (طلـب جديـــد: ٢٠٠٢)  - ٥١
(مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا)، اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة الســـيد 

جان - بيار مافونغو قاضيا خاصا واختارت رواندا السيد جون دوغار قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بـالرتاع احلدودي (بنن/النيجر)، اختـارت بنـن السـيد حممـد بنونـة  - ٥٢

قاضيا خاصا واختارت النيجر السيد حممد البجاوي قاضيا خاصا. 
ويف القضية املتعلقة بـطلب إعادة النظـر يف احلكـم املـؤرخ ١١ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٢  - ٥٣
الصـادر يف قضيـة الـرتاع املتعلـق بـاحلدود الربيــة واجلزريــة والبحريــة (الســلفادور/هنــدوراس: 
ـــارت الســلفادور الســيد فيليــب هـــ. بــاولييو قاضيــا خاصــا  نيكـاراغوا طـرف متدخـل)، اخت

واختارت هندوراس السيد سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصا. 
ويف قضيـة أبينـــا ومواطنــني مكســيكيني آخريــن (املكســيك ضــد الواليــات املتحــدة  - ٥٤
األمريكيـة األمريكيـة)، اختـارت املكسـيك الســـيد خــوان مــانويل غوميــس-روبليــدو قاضيــا 
خاصـا. ويف أعقـاب اسـتقالة السـيد غوميـس-روبليـــدو، اختــارت املكســيك الســيد برنــاردو 

سيبولبيدا قاضيا خاصا. 
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ويف القضيـة املتعلقـة ببعـض اإلجـراءات اجلنائيـــة يف فرنســا (مجهوريــة الكونغــو ضــد  - ٥٥
فرنسا)، اختارت مجهورية الكونغو السيد جان-إيف دو كارا قاضيا خاصا. 

 
االمتيازات واحلصانات  باء �

تنص املادة ١٩ من النظـام األساسـي للمحكمـة علـى أن �أعضـاء احملكمـة يتمتعـون،  - ٥٦
لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية�. 

وإثر تبادل للرسائل بني رئيـس احملكمـة ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ  - ٥٧
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامـة يتمتعـون بـذات االمتيـازات واحلصانـات 
والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين لدى جاللـة ملكـة 
ـــى ذلــك ووفقــا  هولنـدا (Acts and Documents No. 5, pp. 200-207 .I.C.J). وعـالوة عل
للشروط املنصوص عليها يف رسالة لوزير خارجية هولنـدا مؤرخـة ٢٦ شـباط/فـرباير ١٩٧١، 
بات لرئيس احملكمة األسبقية من الناحية الربوتوكولية علـى رؤسـاء البعثـات، مبـن فيـهم عميـد 
السلك الدبلوماسي، يليه مباشرة نائب رئيس احملكمة مث متنح األســبقية الربوتوكوليـة بالتنـاوب 

بني رؤساء البعثات وأعضاء احملكمة (املرجع نفسه، الصفحات ٢٠٧-٢١٣). 
ومبوجب القرار ٩٠ (د - ١)، املـؤرخ ١١ كـانون األول/ ديسـمرب ١٩٤٦ (املرجـع  - ٥٨
ـــرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة االتفــاق املــربم مــع  نفسـه، الصفحـات ٢٠٦-٢١١) أق

حكومة هولندا يف حزيران/يونيه ١٩٤٦ وأوصت مبا يلي: 
�... إذا كان قاض يقطن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي يكـون بصـورة دائمـة 
رهن إشارة احملكمـة، فينبغـي أن متنـح لـه االمتيـازات واحلصانـات الدبلوماسـية خـالل 

فترة إقامته هناك�  
و �ينبغي أن مينح القضاة كل التسـهيالت ملغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون 
فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه احملكمة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن 
يتمتعوا يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون ـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمارسـة مهامـهم، 
جبميـع االمتيـازات واحلصانـــات والتســهيالت الــيت متنحــها تلــك البلــدان للمبعوثــني 

الدبلوماسيني�. 
ويتضمن القرار نفســه توصيـة تدعـو الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة إىل االعـتراف  - ٥٩
جبواز مرور األمم املتحدة الذي تصدره احملكمة للقضاة وقبوله. وقد صدرت جـوازات املـرور 
هـذه منـذ عـام ١٩٥٠. وهـي تشـبه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت تصدرهـا األمانـــة العامــة 

لألمم املتحدة. 



1203-47867

A/58/4

وعالوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من املادة ٣٢ من النظام األساسي للمحكمة علـى  - ٦٠
أنه �تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات [اليت يتلقاها القضاة] من الضرائب كافة�. 

 
اختصاص احملكمة  ثالثا -

 
اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  ألف -

يف ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣ كـانت الـدول األعضـاء يف األمـــم املتحــدة البــالغ عددهــا  - ٦١
١٩١ دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة. 

وأصدرت أربع وستون دولـة حلـد اآلن إعالنـات (العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات)  - ٦٢
تقر فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة علـى النحـو املتوخـى يف الفقرتـني ٢ و ٥ مـن املـادة ٣٦ 
مـن النظـام األساسـي. وهـذه الـدول هـــي إســبانيا واســتراليا وإســتونيا وأوروغــواي وأوغنــدا 
وباراغواي وباكستان وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسـوانا وبولنـدا وبـريو 
وتوغو واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا والدامنـرك والسـنغال 
وسـوازيلند والســـودان وســورينام والســويد وسويســرا وصربيــا واجلبــل األســود والصومــال 
ـــا � بيســاو والفلبــني وفنلنــدا وقــربص والكامــريون وكمبوديــا وكنــدا  وغامبيـا وغينيـا وغيني
وكوستاريكا وكولومبيا وكينيا ولكسمربغ وليربيا وليختنشتاين وليسـوتو ومالطـة ومدغشـقر 
ومصر واملكسيك ومالوي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية وموريشـيوس 
وناورو والنرويج والنمسا ونيجرييا ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهاييت واهلند وهنــدوراس وهنغاريـا 
وهولنـدا واليابـان واليونـان. ومت إيـداع إعـالن بـريو لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـــدة خــالل 
اإلثين عشر شهرا قيد االستعراض، يف ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٣. وسـترد نصـوص اإلعالنـات الـيت 
أودعتها الدول املذكورة أعاله، يف الفرع الثاين مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـة حلوليـة 

 .(I.C.J. Yearbook) حمكمة العدل الدولية
ويتضمـن الفـرع الثـالث مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة التاليـــة حلوليــة حمكمــة العــدل  - ٦٣
الدولية قوائم املعاهدات واالتفاقيات اليت حتدد اختصاص احملكمـة. ويف الوقـت الراهـن يسـري 
مفعـول حنـو ١٠٠ مـــن هــذه االتفاقيــات املتعــددة األطــراف وحــوايل ١٦٠ مــن االتفاقيــات 
الثنائية. وباإلضافة إىل ذلك يشـمل اختصـاص احملكمـة املعـاهدات أو االتفاقيـات السـارية الـيت 
تقضي بإحالة الرتاعـات إىل احملكمـة الدائمـة للعـدل الـدويل، (املـادة ٣٧ مـن النظـام األساسـي 

حملكمة العدل الدولية). 
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اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  باء -
باإلضافــة إىل األمــم املتحــدة (اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصــــادي  - ٦٤
واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنة املؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة) يـؤذن حاليـا للمنظمـات 

التالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 

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 علــى اختصــاص احملكمــــة يف إصـــدار  - ٦٥
الـــفتاوى، يف الفـرع األول مـن الفـــصل الرابـع مـــن الطبعــة الــــــمقبلة حلوليــة حمكمــة العــدل 

 .(I.C.J. Yearbook) الدولية
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سري عمل احملكمة  رابعا -
جلان احملكمة  ألف -

تتشكل اللجان اليت تنشئها احملكمة لتيسري أداء مهامها اإلدارية على النحو اآليت:  - ٦٦
جلنة اإلدارة وامليزانية: وتضم رئيس احملكمـة (رئيسـا) ونـائب رئيـس احملكمـة  (أ)

والقضاة غيوم، وكوروما، وفرييشتني وكوميانس واخلواصنة. 
جلنة العالقات: وتضم القضـاة بـارا أرانغوريـن (رئيسـا) وريزيـك واخلصاونـة  (ب)

وأووادا. 
جلنة املكتبة: وتضم القضاة كوروما (رئيسا) وكوميانس وريزيك وبويرغنتال  (ج)

وتومكا. 
جلنة احلوسبة اليت يرأسها نـائب الرئيـس وعضويتـها مفتوحـة جلميـع املـهتمني  (د)

من أعضاء احملكمة. 
وتتكون جلنة اللوائح، اليت شكلتها احملكمة يف عام ١٩٧٩ كهيئــة دائمـة، مـن القضـاة  - ٦٧

هيغرت (رئيسة) وبويرغنتال والعريب وأووادا وسيما وتومكا. 
 

قلم احملكمة  باء �
حمكمـة العـدل الدوليـة هـي اهليئـة الرئيسـية الوحيـدة بـاألمم املتحـــدة الــيت متلــك إدارة  - ٦٨
خاصة ا (انظر املادة ٩٨ من امليثـاق). وقلـم احملكمـة هـو اجلـهاز اإلداري الدائـم للمحكمـة. 
ــواد ٢٢ إىل ٢٩  وحيـدد النظـام األساسـي للمحكمـة والئحتـها دور هـذا اجلـهاز (وال سـيما امل
من الالئحة). وحيث أن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف الوقـت نفسـه، فـإن دور قلـم 
احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانة دوليـة. وهكـذا فـإن عمـل قلـم احملكمـة 
ـــة أخــرى ميــاثل عمــل اإلدارات القضائيــة  هـو عمـل قضـائي ودبلوماسـي مـن جهـة ومـن جه
ـــة دوليــة. وحتــدد احملكمــة  واإلداريـة واملاليـة وإدارات خدمـة املؤمتـرات واإلعـالم يف أي منظم
تنظيم قلم احملكمة بناء على مقترحات من رئيـس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات 
يصدرها رئيس قلم احملكمة وتقرها احملكمة (الالئحـة، الفقرتـان ٢ و ٣ مـن املـادة ٢٨). وقـد 
وضعـت التعليمـات املتعلقـــة بقلــم احملكمــة يف تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٤٦. ويــرد اهليكــل 

التنظيمي لقلم احملكمة يف الصفحة ٢٢. 
ــة أو  وتعـني احملكمـة موظفـي قلـم احملكمـة بنـاء علـى اقتراحـات مـن رئيـس قلـم احملكم - ٦٩
يعينهم رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئيس احملكمة حينما يتعلق األمر باملوظفني من فئة اخلدمـات 
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العامة. ويعني رئيس قلم احملكمة املوظفني العـاملني علـى أسـاس عقـود قصـرية األجـل. وحتـدد 
ـــة (انظــر املــادة ٢٨ مــن  شـروط العمـل يف النظـام األساسـي للموظفـني الـذي اعتمدتـه احملكم
الئحة احملكمة). وبصفة عامة يتمتـع موظفـو قلـم احملكمـة بـذات االمتيـازات واحلصانـات الـيت 
يتمتع ا أعضـاء البعثـات الدبلوماسـية مـن نفـس الرتبـة يف الهـاي. كمـا يتمتعـون مـن حيـث 
مركزهم وأجورهم ومعاشام بنفس احلقوق اليت يتمتـع ـا موظفـو األمانـة العامـة يف الفئـات 

أو الرتب املعادلة. 
وشهد حجم العمل بقلم احملكمة، على مدى السنوات األربـع عشـرة األخـرية، زيـادة  - ٧٠
ـــك بســبب الزيــادة الكبــرية يف عــدد  كبـرية بـالرغم مـن إدخـال التكنولوجيـات اجلديـدة، وذل
القضايا املعروضة على احملكمـة. ونتيجـة لذلـك ارتـأت احملكمـة أن مـن الضـروري إنشـاء جلنـة 
ـــد قدمــت اللجنــة  فرعيـة، شـكلت يف عـام ١٩٩٧، للنظـر يف أسـاليب عمـل قلـم احملكمـة. وق
الفرعية تقريرا، يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧، يتضمن مالحظاا وتوصياـا بشـأن أسـاليب 
العمـل واملسـائل اإلداريـة واهليكـل التنظيمـي لقلـم احملكمـة. وأوصـت اللجنــة الفرعيــة، بصفــة 
خاصة، بتنفيذ بعض تدابري الالمركزية وإعادة التنظيم داخل قلـم احملكمـة. ويف كـانون األول/ 
ديسمرب ١٩٩٧، قبلت احملكمة تقريبا مجيع توصيـات اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالترشـيد وقـامت 
يف وقت الحق بتنفيذها وإحالتـها إىل اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة. ورحبـت 
اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٤٩/٥٤ املعتمـد يف ٢٣ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ بالتدابــري 

اليت اختذا احملكمة عموما لكنها الحظت 
�بقلق أن املوارد املقترحـة يف حمكمـة العـدل الدوليـة غـري متناسـبة مـع عـبء 
العمل املتوقع وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـترح مـوارد كافيـة هلـذه الغايـة يف سـياق 
امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيادة يف حجـم 

العمل ا واحلجم الكبري املتراكم من وثائق احملكمة�. 
ويف السـياق نفسـه، ونظـرا ألن األثـر الـذي ترتـب علـى الزيـادة قـي عـبء العمـــل يف  - ٧١
احملكمة كان أكثر إحلاحا يف إدارة الشؤون اللغوية، فقد قدمـت احملكمـة يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
طلبا من أجل تزويدها مبيزانية تكميليـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. ويف كـانون األول/ 
ديسمرب ٢٠٠٠، وافقت اجلمعية العامة على ميزانية تكميليـة لسـنة ٢٠٠١. ونظـرا السـتمرار 
ارتفاع عدد القضايا املدرجة يف جـدول احملكمـة، فقـد طلبـت إجـراء زيـادة هامـة يف ميزانيتـها 

لفترة السنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.  
ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، وافقت اجلمعية العامة على ميزانيـة احملكمـة لفـترة  - ٧٢
السـنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، واعتمـدت كـــل اقتراحــات اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة 
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وامليزانيـة بشـأن موظفـي قلـم احملكمـة. وهكـذا مت إحـداث وظيفتـــني جديدتــني برتبــة ف-٤: 
وظيفة واحدة لكاتب احملكمة داخل إدارة الشؤون القانونيـة، ووظيفـة واحـدة ملوظـف اإلدارة 
ـــة اخلدمــات  وشـؤون املوظفـني. وباإلضافـة إىل ذلـك، منـح قلـم احملكمـة سـبع وظـائف مـن فئ
العامـة، تشـمل كـاتيب قضـــاة إضــافيني، ومســاعد إداري ملوظــف اإلدارة وشــؤون املوظفــني، 
وكاتب إدخال البيانات داخل شعبة املالية، واختصاصي دعم الطلبات داخـل شـعبة احلوسـبة، 
ومســاعد حمفوظــات داخــل شــعبة احملفوظــات، وكــاتب قاعــة املطالعــة يف مكتبــة احملكمـــة. 
وأحدثت سبع وظائف إضافية من فئة اخلدمات العامة بنقل االعتمـادات الـيت كـانت خمصصـة 
يف السابق للمساعدة املؤقتة، وتشمل أربع وظائف طابعي اختزال وثالث وظائف كتبة قضـاة 
إضافيـة. وعـالوة علـى ذلـك، مت حتويـل ثـالث وظـائف مؤقتـــة مــن فئــة اخلدمــات العامــة إىل 
وظـائف ثابتـة، وهـي وظيفتـا كـاتيب قضـاة، ووظيفـة كـاتب موقـــع احملكمــة علــى اإلنــترنيت. 
وباإلضافة إىل ذلك، جيـدر باملالحظـة أن الوظـائف املؤقتـة األربـع عشـرة الـيت أتيحـت يف عـام 
ــة  ٢٠٠١ قـد مت تثبيتـها يف فـترة السـنتني احلاليـة، وهـي: ثالثـة وظـائف مـترمجني حتريريـني برتب
ف-٤، وتسع وظائف مـترمجني حتريريـني برتبـة ف-٣، ووظيفتـا مسـاعدين إداريـني مـن فئـة 
اخلدمات العامة. وأخريا، حِسـب جممـوع االعتمـاد املخصـص للمسـاعدة العامـة املؤقتـة لفـترة 

السنتني هذه بطريقة تتيح متويل مخس وظائف كتبة شؤون قانونية متفرغني برتبة ف-٢. 
وبناء عليه، فإن مـالك موظفـي قلـم احملكمـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ سـيبلغ  - ٧٣
ـــة أعلــى  جمموعـه ٩٦ موظفـا وذلـك علـى النحـو التـايل: ٤٠ موظفـا مـن فئـة اإلداريـني أو رتب
(ومنهم ٢٨ موظفا يشغلون وظـائف دائمـة و١٢ يشـغلون وظـائف مؤقتـة)، و٥١ موظفـا يف 
فئـة اخلدمـات العامـة (منـهم ٤٩ يشـــغلون وظــائف دائمــة و٢ يشــغالن وظيفتــني مؤقتتــني)، 

و ٥ وظائف كتبة شؤون قانونية، ممولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. 
 

رئيس قلم احملكمة ونائبه 
رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه  - ٧٤
اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الالزمة مبوجـب النظـام 
األساسي للمحكمة أو الئحتها؛ ويعد جـدوال عامـا جبميـع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حسـب 
الترتيب الذي ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق اليت رفعت ا الدعـاوى أو الـيت طلبـت مبوجبـها 
فتاوى؛ وحيضر شخصيا أو ميثله نائبه يف جلسـات احملكمـة ودوائرهـا كمـا يعتـرب مسـؤوال عـن 
إعداد حماضر تلك اجللسات؛ ويتخذ الترتيبات الالزمة لتوفري ما قد حتتاجه احملكمـة مـن ترمجـة 
حتريريـة أو شـفوية إىل لغـيت عملـها الرمسيتـني (الفرنســـية واإلنكليزيــة) أو التــأكد مــن ســالمة 
الترمجـة؛ ويوقـع مجيـع أحكـام احملكمـة والفتـاوى واألوامـر الصـادرة عنـها فضـــال عــن حمــاضر 
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جلساا؛ وهو مسؤول عن إدارة قلم احملكمة وعن أعمال مجيع اإلدارات والشعب التابعة لـه؛ 
مبـا يف ذلـك احلسـابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول ـا يف األمـم املتحــدة؛ 
ويسـاعد يف تعـهد العالقـــات اخلارجيــة للمحكمــة الســيما مــع أجــهزة األمــم املتحــدة ومــع 
املنظمـات الدوليـة والـدول األخـرى يف ميـدان اإلعـــالم املتعلــق بأنشــطة احملكمــة ومنشــوراا 
(املنشورات الرمسية للمحكمـة والبيانـات الصحفيـة ومـا إىل ذلـك)؛ وأخـريا يكـون قيمـا علـى 
أختـام ودمغـات احملكمـة وحمفوظاـا وأي حمفوظـات أخـرى تكـون يف عـهدة احملكمـــة (مبــا يف 

ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغ). 
ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقامه يف غيابه؛ وقد عهدت إليـه منـذ  - ٧٥
ـــا يف ذلــك اإلشــراف املباشــر علــى شــعب  عـام ١٩٩٨ مسـؤوليات إداريـة واسـعة النطـاق مب

احملفوظات واحلوسبة واملساعدة العامة. 
وختـول لرئيـس القلـم ونـائب رئيـس القلـم، عندمـا يعمـل عمـــل رئيــس القلــم، نفــس  - ٧٦
املعاملة اليت ختول لرؤساء البعثـات الدبلوماسـية يف الهـاي، عمـال بالرسـائل املتبادلـة املذكـورة 

يف الفقرة ٥٧ أعاله. 
 

الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة 
 

إدارة الشؤون القانونية 
تتكـون هـذه اإلدارة مـن سـبعة موظفـني مـــن الفئــة الفنيــة وموظــف واحــد مــن فئــة  - ٧٧
ـــة داخــل قلــم احملكمــة. وتتمثــل  اخلدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن مجيـع الشـؤون القانوني
مهمتـها الرئيسـية يف مسـاعدة احملكمـــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة. وتتــوىل إعــداد حمــاضر 
جلسات احملكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الصياغـة، الـيت تعـد مسـودات قـرارات احملكمـة، 
كما تعمل أيضا بوصفـها أمانـة جلنـة الالئحـة. وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال القـانون الـدويل 
حيـث تـدرس القـرارات القانونيـة واإلجرائيـة السـابقة وتعـد دراســـات ومذكــرات للمحكمــة 
ولرئيس قلم احملكمة حسب االقتضاء. وتقوم كذلك بإعداد مجيع املراسالت املتصلـة بالقضايـا 
العالقة، وبصفة أعم، املراســالت الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام األساسـي للمحكمـة 
أو الئحتـها، لكـي يقـوم رئيـس قلـم احملكمـة بـالتوقيع عليـها. وهـي مسـؤولة أيضـا عـن رصـــد 
اتفاقات املقر مع البلد املضيف. وأخريا، ميكن استشارة هذه اإلدارة يف مجيع املســائل القانونيـة 

املتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم احملكمة.  
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إدارة الشؤون اللغوية 
تتكون هذه اإلدارة من ١٨ موظفا من الفئة الفنية وموظف من فئة اخلدمـات العامـة،  - ٧٨
وتتوىل مسؤولية ترمجة الوثائق إىل اللغتني الرمسيتني للمحكمـة ومنـهما. وتشـمل هـذه الوثـائق 
املذكـرات املقدمـة يف القضايـا واملراسـالت األخـرى الـواردة مـن الـدول األطـــراف، واحملــاضر 
احلرفية جللسات احملكمة وأحكامـها وفتاواهـا وأوامرهـا، إىل جـانب مسـوداا ووثـائق عملـها 
ـــارير الداخليــة واملالحظــات  ومالحظـات القضـاة وحمـاضر احملكمـة واجتماعـات اللجـان والتق
والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيها رئيس احملكمة والقضـاة أمـام اهليئـات 
اخلارجية والتقارير والرسائل املوجهة إىل األمانـة، ومـا إىل ذلـك. كمـا توفـر خدمـات الترمجـة 
الفورية لالجتماعات اليت يعقدها رئيس احملكمة وأعضاؤها مع وكـالء األطـراف وغـريهم مـن 

الزوار الرمسيني اآلخرين. 
ونتيجــة لنمــو اإلدارة منــذ فــترة الســنتني األخــرية (راجــع الفقــرة ٧١ مــن التقريــــر  - ٧٩
السابق)، مت التقليل من االستعانة بـاملترمجني اخلـارجيني إىل حـد كبـري. بيـد أنـه ال تـزال هنـاك 
حاجـة يف بعـض األحيــان إىل املســاعدة اخلارجيــة يف الترمجـــــة التحريريــة وال ســيما بالنســبة 
جللسـات احملكمـة. كمـا ال تـزال مثـة حاجـة إىل مـــترمجني فوريــني خــارجيني بشــكل منتظــم، 

وخاصة بالنسبة جللسات احملكمة ومداوالا. 
 

إدارة شؤون اإلعالم 
تؤدي هذه اإلدارة، اليت تتكون من موظفـني اثنـني مـن الفئـة الفنيـة (يتقاسـم موظفـان  - ٨٠
منصبـا مـن هذيـن املنصبـني حيـث يعمـل كـل واحـد منـهما نصـف الوقـت) وموظـف مـن فئــة 
اخلدمات العامة، دورا هاما يف العالقات اخلارجية للمحكمة. وتتمثـل مهامـها يف إعـداد مجيـع 
الوثائق أو أجزاء الوثائق اليت تتضمن معلومات عامة عـن احملكمـة (وال سـيما التقريـر السـنوي 
للمحكمــة املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، واألجــزاء املتعلقــة باحملكمــة يف خمتلــف وثــائق األمـــم 
املتحــدة، واحلوليــة، والوثــائق املوجهــــة إىل اجلمـــهور)؛ واختـــاذ الترتيبـــات الالزمـــة لتعميـــم 
املنشـورات املطبوعـة والوثـائق العامـة الـيت تصـدر عـن احملكمـة؛ وتشـــجيع الصحافــة واإلذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا يف إعـداد تقـارير عـن أعمـــال احملكمــة (وال ســيما عــن طريــق إعــداد 
البيانات الصحفية)؛ وتلبية مجيـع طلبـات املعلومـات املتعلقـة باحملكمـة؛ وإبقـاء أعضـاء احملكمـة 
علـى علـم مبـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى شـبكة اإلنـترنت بشـأن القضايـا املعروضـة علــى 
احملكمة أو اليت حيتمل رفعـها؛ وتنظيـم اجللسـات العلنيـة للمحكمـة وغـري ذلـك مـن املناسـبات 

الرمسية مبا يف ذلك عدد وفري من الزيارات. 
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الشعب التقنية 
شعبة شؤون املوظفني 

ـــن موظــف فــين وموظــف مــن فئــة اخلدمــات العامــة  تضطلـع هـذه الشـعبة املؤلفـة م - ٨١
مبسؤولية القيام مبهام شىت تتعلق بإدارة شؤون املوظفني وتنظيمها، مبا يف ذلك: ختطيط وتنفيـذ 
تعيـني املوظفـني وتنسـيبهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإـاء خدمتـهم. وحتـرص يف إدارـــا لشــؤون 
املوظفني على التقيد بالنظام األساسي ملوظفي قلم احملكمة، وما يسري من النظــامني األساسـي 
ـــف، تعــد الشــعبة اإلعالنــات عــن  واإلداري ملوظفـي األمـم املتحـدة. ويف إطـار عمليـة التوظي
الشـواغر، وتسـتعرض الطلبـات وترتـب إلجـراء املقـابالت املهيكلـة الختيــار املرشــحني وتعــد 
عـروض العمـل للمرشـحني النـاجحني، وتتـوىل دورات التعريـف واإلرشـاد للموظفـني اجلـــدد. 
كما تدير الشعب وترصد استحقاقات املوظفني وامتيازام، وتتوىل اإلجـراءات اإلداريـة ذات 
الصلة، وتكون صلة الوصل مع مكتب إدارة املوارد البشـرية و الصنـدوق املشـترك للمعاشـات 

التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.  
الشعبة املالية 

ـــني مــن الفئــة الفنيــة وثالثــة موظَفــني مــن فئــة  تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظَفـني اثن - ٨٢
اخلدمات العامة وهي مسؤولة عـن الشـؤون املاليـة. وتتضمـن مهامـها املاليـة يف مجلـة أمـور مـا 
يلــي: إعــداد امليزانيــة؛ واحملاســبة املاليــة وإعــداد التقــارير املاليــة؛ وأعمــــال الشـــراء ومراقبـــة 
املوجودات؛ وتسديد الفواتري للباعة؛ وإعداد كشـوف املرتبـات والعمليـات املتعلقـة بكشـوف 

املرتبات (البدالت/ أجور العمل اإلضايف) والسفر. 
شعبة املنشورات 

ـــن إعــداد  تتكـون هـذه الشـعبة مـن ثالثـة موظفـني مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مسـؤولة ع - ٨٣
التصفيـف الطبـاعي للمنشـورات الرمسيـة للمحكمـة وتصحيـح التجـارب املطبعيـــة اخلاصــة ــا 
ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة، وهـذه املنشـورات هـي: (أ) تقـارير األحكـام 
والفتاوى واألوامر؛ (ب) احلوليات؛ (ج) املذكـرات واملرافعـات والوثـائق (�السلسـلة جيـم� 
سابقا)؛ (د) الببليوغرافيا. كما تتوىل املسؤولية عن خمتلف املنشورات األخرى وفقا لتعليمـات 
ـــس قلــم احملكمــة (�الكتــاب األزرق� وهــو كتيــب عــن احملكمــة موجــه إىل  احملكمـة أو رئي
اجلمـهور)، �مذكـرات معلومـات أساســـية عــن احملكمــة�، و�الكتــاب األبيــض� (تشــكيل 
احملكمـة وقلـم احملكمـة). وعـالوة علـى ذلـك، وبـالنظر إىل التعـاقد مـع جـهات خارجيـة لطبـــع 
ــها  منشـورات احملكمـة، فـإن الشـعبة مسـؤولة أيضـا عـن إعـداد العقـود مـع دور الطباعـة وإبرام

وتنفيذها. (لالطالع على منشورات احملكمة انظر الفصل الثامن أدناه). 
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شعبة الوثائق � مكتبة احملكمة 
تتمثل املهمة الرئيسية هلذه الشعبة، املكونة مــن موظفـني اثنـني مـن الفئـة الفنيـة وثالثـة  - ٨٤
ـــة ملؤسســة  مـن فئـة اخلدمـات العامـة والـيت تعمـل بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قصـر السـالم التابع
كـارنيجي، يف اقتنـاء وحفـظ وتصنيـف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون الـدويل، فضـال عـــن 
املنشورات الدورية وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتوىل اقتنـاء املـواد غـري املدرجـة يف 
فـهرس مكتبـة كـارنيجي، بنـاء علـى طلـب. وتتلقـى كذلـك منشـورات األمـم املتحـدة، مبــا يف 
ذلــك منشــورات أجــهزا الرئيســية وتتــوىل فهرســتها وتصنيفــها وحتديثــها. وتقــوم بـــإعداد 
ـــب وتعــد ببليوغرافيــا ســنوية جبميــع املنشــورات  ببليوغرافيـات ألعضـاء احملكمـة حسـب الطل
املتعلقة باحملكمة. وتعمل الشـعبة أيضـا علـى حـل مشـكلة عـدم توفـر اخلدمـة املرجعيـة بالنسـبة 

للمترمجني. 
شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع 

تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظـف واحـد مـن الفئـــة الفنيــة ومخســة موظفــني مــن فئــة  - ٨٥
اخلدمات العامة، وهي مسؤولة عن فهرسة وتصنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق الصـادرة عـن 
احملكمة أو الواردة إليـها، وكـذا عـن إحضـار أي مـن هـذه الوثـائق بنـاء علـى طلـب. وتشـمل 
مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعـداد فـهرس مسـتكمل للمراسـالت الصـادرة والـواردة وكـذا 
جلميع الوثائق املدونة الرمسية وغري الرمسية. وتتعـهد فهرسـا حملـاضر جلسـات احملكمـة، حسـب 
اسـم الوثيقـة وموضوعـها. والعمـل جـار إلجنـاز مهمـة التشـــغيل اآليل إلدارة امللفــات وحتديــد 

وضعها وإمتام املرحلة األخرية من التشغيل اآليل للشعبة وحوسبتها. 
وتتوىل الشعبة أيضا إرسال املنشـورات الرمسيـة إىل الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة  - ٨٦
وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد. وتتحمل أيضا مسـؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت 

يتخذ بعضها طابعا سريا حمضا، وتتوىل توزيعها وحفظها. 
شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ 

تتوىل هذه الشعبة، اليت تتشكل من موظف واحد من الفئة الفنية وتسعة موظفـني مـن  - ٨٧
فئة اخلدمات العامـة، مجيـع أعمـال الطباعـة لقلـم احملكمـة واستنسـاخ النصـوص املطبوعـة عنـد 

االقتضاء. 
وإضافة إىل املراسالت الفعلية، تتحمل الشعبة مسؤولية خاصة عــن طباعـة واستنسـاخ  - ٨٨
الوثائق التالية: ترمجـات املذكـرات اخلطيـة ومرفقاـا، واحملـاضر احلرفيـة للجلسـات وترمجاـا، 
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وترمجات مذكرات القضاة وتعديالم واألحكـام والفتـاوى واألوامـر وآراء القضـاة. وعـالوة 
على ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 

كتبة القضاة 
يضطلع الكتبة اخلمسة عشر املخصصون للقضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب.  - ٨٩
وكقاعدة عامة يتوىل الكتبة طباعة املذكرات والتعديالت واآلراء وكـذا مجيـع رسـائل القضـاة 
والقضاة اخلاصني. كما يدققون صحة املراجع الوارد ذكرها يف املذكـرات واآلراء. ويقدمـون 

املساعدة اإلدارية للقضاة. 
شعبة احلوسبة 

شعبة احلوسبة اليت تتكون من موظف واحد من الفئـة الفنيـة وثالثـة موظفـني مـن فئـة  - ٩٠
اخلدمـات العامـة مسـؤولة عـن ضمـان الكفـاءة يف اسـتعمال تكنولوجيـا املعلومـات وتطويرهـــا 
باسـتمرار يف احملكمـة. وهـي مكلفـة بـإدارة الشـــبكات احملليــة باحملكمــة وســري عملــها وســائر 
املعـدات احلاسـوبية والتقنيـة األخـرى. كمـا تتـوىل مسـؤولية تنفيـذ املشـــاريع اجلديــدة املتعلقــة 
بالرباجميات واملعدات احلاســوبية، وتسـاعد مسـتخدمي احلاسـوب وتتـوىل تدريبـهم علـى مجيـع 
جوانـب تكنولوجيـا املعلومـات. وأخـريا، تتـوىل شـعبة احلوسـبة مسـؤولية إنشـاء وإدارة مواقـــع 

حمكمة العدل الدولية على شبكة اإلنترنت. 
شعبة املساعدة العامة 

تقدم شعبة املساعدة العامـة الـيت تتكـون مـن سـبعة موظفـني مـن فئـة اخلدمـات العامـة  - ٩١
املساعدة العامة ألعضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيما يتعلق خبدمات السـعاة والنقـل 

واالستقبال واهلاتف، وتتوىل أيضا مسؤولية األمن. 
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رئيس قلم احملكمة 

نائب رئيس قلم احملكمة 

املالية   شؤون اإلعالمالشؤون اللغويةالشؤون القانونية
املننشورات  

احملفوظات 
والفهرسة والتوزيع

مكتبة احملكمة  
املساعدة العامة  

احلوسبة   
االختزال والطباعة 

واالستنساخ 
أمني قانوين رئيسي، مد-١ 

أمني أول، ف-٥ 
 ٤ � أمني، ف 
 ٤ � أمني، ف 
أمني، ف � ٣ 

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

أمني أول، ف-٥ 
مترجم، جتريري، ف-٤ 
مترجم، حتريري ف-٤ 
مترجم، حتريري ف-٤ 
مترجم، حتريري ف-٤ 
مترجم، حتريري ف-٣ 
وظائف لفترة السنتني: 

٣ مترمجني حتريريني ف-٤ 
٩ مترمجني حتريريني ف-٣ 

مساعد إداري، ع-٤ 

أمني أول، ف-٥ 
وظائــــــــــــف لفترة السنتني: موظف شؤون إعالم، ف-٢ 

مساعد إداري ع-٤ 

رئيس الشعبة، ف ٤ 
موظف مايل معاون، ف-٢ 
ـــــــــــــــــــــــــب إداري كاتــــــــ
مكلــــــــف باملرتبات،  ع ٥

كاتب مشتريات، ع ٥ 
كاتــــــب إدخـــــال البيانـات/

الطلبات، ع - ٣ 

رئيس الشعبة، ف-٤ 
موظف ثان، ف-٣ 
معد نسخ/مصحح 

 ف-٢ 

رئيس الشعبة ف-٣ 
مشرف نظم ع ٦ 
خمتزل طابع ع-٥ 
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 

 ٥- كاتب مكتبة ع
كاتب قاعة مطالعة، ع - ٥ 

كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٤ 
نـائب املنسـق/كـاتب تســجيل

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

 ٣� حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
مدير الشبكة ، ع-٦ 

ـــــربامج، اختصـــاصي دعـــم ال
ع-٥ 

مســاعد التجــهيز اإللكـــتروين
للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
نائب الرئيس ع � ٧ 

مفهرس ع � ٥ 
مساعد حمفوظات، ع-٥ 

كاتب توزيع، ع-٥ 
كاتب توزيع، ع-٥ 

كتبة القضاة 
كاتب أقدم ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,

 ٥ � كاتب أقدم، ع  ٥ � كاتب أقدم، ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

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

 ٢ � نائب رئيس قلم احملكمة، مد 
مساعد إداري ع - ٥ 

الشعب التقنية اإلدارات 

موظـف أقـدم لشــؤون اإلدارة/
شؤون املوظفني 

الكتبة 

مساعدة مؤقتة غري متعلقة باالجتماعات  كاتب، ف � ٢
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املقر  جيم -
يوجد مقر احملكمة يف الهاي (هولندا)؛ لكن ذلك ال مينــع احملكمـة مـن عقـد جلسـاا  - ٩٢
ـــادة ٢٢ مــن  ومزاولـة مهامـها يف أي مكـان آخـر عندمـا تـرى ذلـك مناسـبا (الفقـرة ١ مـن امل

النظام األساسي للمحكمة؛ املادة ٥٥ من الئحة احملكمة). 
وتشـغل احملكمـة يف قصـر السـالم بالهـاي املكـــاتب الــيت كــانت تشــغلها يف الســابق  - ٩٣
احملكمة الدائمة للعدل الدويل باإلضافة إىل جناح جديد أنشــئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا ومت 
افتتاحـه يف عـام ١٩٧٨. كمـا افتتـح ملحـــق للجنــاح اجلديــد إضافــة إىل عــدد مــن املكــاتب 

اجلديدة يف الطابق الثالث لقصر السالم يف عام ١٩٩٧. 
ويف ٢١ شـباط/فـرباير ١٩٤٦ ُأبـرم اتفـاق بـني األمـــم املتحــدة ومؤسســة كــارنيجي  - ٩٤
املسؤولة عن إدارة قصر السالم، حيدد شروط استخدام احملكمـة هلـذه املبـاين. وأقـرت اجلمعيـة 
العامة لألمم املتحدة ذلك االتفاق يف قرارها ٨٤ (د � ١) املؤرخ ١١ كــانون األول/ديسـمرب 
١٩٤٦ وخضـع فيمـا بعـــد لعــدة تعديــالت. وينــص ذلــك االتفــاق علــى أن تدفــع ملؤسســة 
كـارنيجي مسـامهة سـنوية تبلـغ يف الوقـت الراهـن ٠٠٠ ٧٧٠ دوالر مـن دوالرات الواليـــات 

املتحدة. 
 

متحف احملكمة  دال -
افتتـح األمـني العـام لألمـم املتحـدة كـويف عنـان، يف ١٧ أيـــار/مــايو ١٩٩٩، متحــف  - ٩٥
حمكمة العدل الدولية (وغريها من مؤسسات قصر السالم) الواقع يف اجلناح اجلنـويب مـن مبـىن 

قصر السالم. 
وتقـدم معروضـات املتحـف حملـة عـن موضـوع �الســـالم مــن خــالل إقامــة العــدل�  - ٩٦
وتسلط األضواء علـى تـاريخ مؤمتـري الهـاي للسـالم املعقوديـن يف عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ 
وعلى إنشاء حمكمة التحكيم الدائمة يف ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلك مـن بنـاء لقصـر السـالم 
بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ وكذلك إنشاء وتشغيل احملكمـــة الدائمة للعدل الـدويل واحملكمـة 
احلاليـة (عـدة معروضـات تسـتعرض ميـالد األمـم املتحـدة؛ واحملكمـــة، وقلــم احملكمــة؛ وهيئــة 
احملكمـة يف الوقـت الراهـن؛ والـدول الـيت ينتمـي إليـها القضـاة والـدول الـــيت أقــامت دعــاوى؛ 
وإجـراءات احملكمـة؛ والنظـم القانونيـة العامليـة؛ واالجتـهاد القضـائي للمحكمـة؛ والشـخصيات 

البارزة اليت زارت احملكمة). 
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العمل القضائي الذي اضطلعت به احملكمة  خامسا -
خالل الفترة املسـتعرضة، كـانت هنـاك ٢٨ قضيـة منازعـات معروضـة علـى احملكمـة،  - ٩٧

وال تزال ٢٥ منها كذلك. 
ـــع قضايــا جديــدة هــي: (أ) القضيــة  وخـالل هـذه الفـترة، عرضـت علـى احملكمـة أرب - ٩٨
املتعلقـة بــطلب إعـادة النظـر يف احلكـم املـؤرخ ١١ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٢ الصــادر يف قضيــة 
الـرتاع املتعلـق بـاحلدود الربيـة واجلزريـة والبحريـة (الســـلفادور/هنــدوراس: نيكــاراغوا طــرف 
متدخل) (السلفادور ضد هنـدوراس)؛ (ب) و القضيـة املتعلقـة بــ أبينـا ومواطنـني مكسـيكيني 
آخرين (املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكيـة)؛ (ج) القضيـة املتعلقـة ببعـض اإلجـراءات 
اجلنائيـة يف فرنســـا (مجهوريــة الكونغــو ضــد فرنســا)؛ و(د) والدعــوى املرفوعــة مــن ماليزيــا 

وسنغافورة. 
وقدمـت طلبـــا لإلشــارة بتدابــري حتفظيــة الدولــة املدعيــة يف القضيــة املتعلقــة بـــ أبينــا  - ٩٩
ومواطنني مكسيكيني آخرين (املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية) ويف القضية املتعلقـة 

ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا (مجهورية الكونغو ضد فرنسا).  
١٠٠ -ويف كـل مـن القضيـة املتعلقـة بــ أمحـد صـاديو ديـالو (مجهوريـــة غينيــا ضــد مجهوريــة 
الكونغـو الدميقراطيـة)، والقضيـة املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـــة 
ـــا واجلبــل األســود)، والقضيــة املتعلقــة بـــالرتاع الــربي والبحــري  عليـها (كرواتيـا ضـد صربي
(نيكـاراغوا ضـد كولومبيـا)، قدمـت الدولـة املدعـى عليـــها دفوعــا ابتدائيــة بشــأن اختصــاص 

احملكمة ومقبولية الطلب. 
١٠١ -وعقدت احملكمة جلســات علنيـة يف القضايـا املتعلقـة مبنصـات النفـط (مجهوريـة إيـران 
ــــؤرخ  اإلســالمية ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة)، وبطلــب إعــادة النظــر يف حكمــها امل
١١ متوز/يوليه ١٩٩٦ والصادر يف القضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة 
واملعاقبـة عليـها (البوسـنة واهلرسـك ضـد يوغوسـالفيا)، الدفـوع االبتدائيـة (يوغوســـالفيا ضــد 
البوسنة واهلرسك)، وبأبينـا ومواطنـني مكسـيكيني آخريـن (املكسـيك ضـد الواليـات املتحـدة 
ـــة يف فرنســا (مجهوريــة الكونغــو ضــد فرنســا). كمــا  األمريكيـة) وببعـض اإلجـراءات اجلنائي

عقدت عددا كبريا من اجللسات اخلاصة. 
١٠٢ -وأصدرت احملكمة حكمها يف القضية املتعلقة بــاحلدود الربية والبحرية بني الكامـريون 
ونيجرييــا (الكامــريون ضــد نيجرييــا: غينيــا االســتوائية طــرف متدخــل)، والقضيــة املتعلقــــة 
بـ بالسيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)، والقضية املتعلقـة بــ بطلـب 
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إعـادة النظـر يف حكمـها املـؤرخ ١١ متـوز/يوليـه ١٩٩٦ والصـادر يف القضيـة املتعلقـة بتطبيـــق 
اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها (البوســـنة واهلرســك ضــد يوغوســالفيا)، 
الدفـوع االبتدائيـة (يوغوسـالفيا ضــد البوســنة واهلرســك). وأصــدرت أوامــر بشــأن طلبــات 
اإلشارة بتدابري حتفظية يف القضية املتعلقة بأبينا ومواطنــني مكسـيكيني آخريـن (املكسـيك ضـد 
الواليات املتحدة األمريكية) والقضية املتعلقـة ببعـض اإلجـراءات اجلنائيـة يف فرنسـا (مجهوريـة 

الكونغو ضد فرنسا). 
١٠٣ -كما أصدرت احملكمة، يف القضية املتعلقـة بالـرتاع احلـدودي (بنـن/النيجـر)، والقضيـة 
املتعلقـة بــطلب إعـادة النظـر يف احلكـم املـؤرخ ١١ أيلـول/ســـبتمرب ١٩٩٢ الصــادر يف قضيــة 
الـرتاع املتعلقـة بـاحلدود الربيـة واجلزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـــدوراس: نيكــاراغوا طــرف 
متدخل) (السلفادور ضد هندوراس)، أمرا بتشـكيل دائـرة للنظـر يف القضيـة؛ ويف نفـس األمـر 
حـددت آجـال اإلجـراءات. كمـا أصـدرت أوامـر تـأذن فيـها بتقـدمي بعـض املذكـرات وحتـــدد 
آجال إيداعها يف القضية املتعلقة بـ أمحد صاديو ديالو (مجهوريـة غينيـا ضـد مجهوريـة الكونغـو 
ـــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها  الدميقراطيـة) والقضيـة املتعلقـة بتطبي
(كرواتيا ضد صربيا واجلبل األسود)، والقضية املتعلقة باألنشطة املسـلحة يف أراضـي الكونغـو 
(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغنـدا)، و القضيـة املتعلقـة باألنشـطة املسـلحة يف أراضـي 
الكونغـو (طلـــب جديــد: ٢٠٠٢) (مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا)، والقضيــة 

املتعلقة بأبينا ومواطنني مكسيكيني آخرين (املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية). 
ـــا آجــاال أو ميددهــا يف القضيــة املتعلقــة بأبينــا   ١٠٤ -وأصـدر رئيـس احملكمـة أوامـر حيـدد
ومواطنني مكسيكيني آخرين (املكسيك ضد الواليـات املتحـدة األمريكيـة)، والقضيـة املتعلقـة 

ببعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا (مجهورية الكونغو ضد فرنسا). 
 

القضايا املعروضة على احملكمة 
١ و ٢ -مسائــل تفسري وتطبيــق اتفاقيــة مونتريــــال لعــام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث 
لوكـــريب اجلــــوي (اجلماهرييــــــة العربيــــــة الليبيـــــة ضــــــد اململكــــة املتحــــــدة) 

و (اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ضـد الواليـات املتحدة األمريكية) 
١٠٥ -يف ٣ آذار/مــارس ١٩٩٢، أودعــــت حكومـــة اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية 
االشـتراكية طلبـني مسـتقلني إلقامـة دعويـني ضـد حكومـــة اململكــة املتحــدة وضــد الواليــات 
املتحدة األمريكية فيما يتعلق بـ�� الرتاع حول تفسري أو تطبيق ... اتفاقية مونتريـال�� املؤرخـة 

٢٣ أيلول/سبتمرب ١٩٧١ واملتعلقة بقمع األعمال غري القانونية املخلة بأمن الطريان املدين. 
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١٠٦ -وأشارت اجلماهريية العربية الليبية، يف الطلبني، إىل قيام النائب العام السكتلندا وهيئـة 
حملفني كربى بالواليات املتحدة، على التوايل، باام اثنني من الرعايـا الليبيـني بأمـا تسـببا يف 
حتطـم طـائرة �بـان أمريكـان� يف رحلتـها رقـم ١٠٣ يف مســـاء بلــدة لوكــريب، بســكتلندا، يف 
٢١ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٨٨، فلقـــي مصرعـــه ٢٧٠ شـــــخصا. ويف أعقــــاب هــــذه 
االامـات، طـالبت اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة ليبيـــا بــأن تســلم اجلــانيني املزعومــني 
حملاكمتهما يف سكتلندا أو يف الواليات املتحدة األمريكيـة وعرضتـا املسـألة علـى جملـس األمـن 
يف األمم املتحدة. وادعت ليبيا أن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة بقيامـهما بذلـك أخلتـا 
بالتزاماا القانونية مبقتضى اتفاقية مونتريال وأن عليهما أن يكفـا عـن اإلخـالل ـا. وأضـافت 
أن اتفاقية مونتريال هي الصك الوحيـد السـاري علـى حتطـم طـائرة بانـام فـوق لوكـريب، وأنـه 
ليس هناك أي اتفاقية أخرى يف القانون الدويل اجلنـائي تسـري علـى هـذه املسـائل بينـها وبـني 
اململكة املتحدة، أو بينها وبني الواليـات املتحـدة، وأنـه حيـق هلـا، وفقـا التفاقيـة مونتريـال، أن 

حتاكم هي نفسها اجلانيني املزعومني. 
١٠٧ -ويف ٣ آذار/مارس ١٩٩٢، طلبت ليبيا إىل احملكمة أيضا أن تشري بتدابري حتفظيـة ملنـع 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة من اختاذ أي إجراء آخر من شـأنه أن يكرهـها علـى تسـليم 
اجلــانيني املزعومــني قبــل النظــر يف جوهــر الدعويــني. غــري أنــه مبقتضــى أمريــن صـــادرين يف 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، استنتجت احملكمة استنادا إىل القرار ٧٤٨ الذي اعتمده يف الوقـت 
ذاتـه جملـس األمـن يف إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـــدة، أن مالبســات القضيــة 

ليست مالبسات تستدعي أن متارس سلطتها لإلشارة ذه التدابري. 
١٠٨ -وبأمرين صادرين يف ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٢، حـددت احملكمـة تـاريخ ٢٠ كـانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٣، أجال لتقدمي مذكـريت ليبيـا، وتـاريخ ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ أجـال 

لتقدمي كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مذكرا املضادة. 
١٠٩ -وبعـد أن أودعـت ليبيـا مذكراـا يف غضـون األجـل احملـدد، تقدمـت اململكـة املتحـــدة 
والواليـات املتحـدة األمريكيـة، يف ١٦ و٢٠ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٥ تباعــا، بدفــوع ابتدائيــة 
بشأن اختصاص احملكمـة بـالنظر يف طلـيب اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة. فعلقـت بالتـايل إجـراءات 
النظـر يف جوهـر الدعـوى (املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة). وبعـد أن قدمـــت ليبيــا مذكــرات 
خطية مبالحظاا والتماساا بشأن الدفوع االبتدائية يف غضــون األجـل الـذي حددتـه احملكمـة 
يف ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، عقدت جلسات علنية من ١٣ إىل ٢٢ تشـرين األول/ 
أكتوبـر ١٩٩٧. ويف حكمـني مسـتقلني مؤرخـــني ٢٧ شــباط/فــرباير ١٩٩٨ بشــأن الدفــوع 
االبتدائيـة، قضـت احملكمـة بوجـود نـزاع بـني األطـراف فيمـا يتعلـق بتفســري أو تطبيــق اتفاقيــة 
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مونتريال وأن هلا اختصاص النظر يف الـرتاعني اسـتنادا إىل الفقـرة ١ مـن املـادة ١٤ مـن اتفاقيـة 
مونتريال واليت تتعلق بتسوية املنازعات املتصلة بتفسري أو تطبيق أحكام االتفاقية. كمـا قضـت 
احملكمة بقبول الطلبــات الليبيـة وقـالت إنـه مـن غـري املالئـم، يف تلـك املرحلـة مـن اإلجـراءات، 
البـت يف حجـج اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة القائلـة إن قـرارات جملـس األمـــن بــاألمم 

املتحدة قد جعلت هذه الطلبات غري ذات موضوع. 
١١٠ -وبــأوامر صــادرة يف ٣٠ آذار/مــارس ١٩٩٨، حــددت احملكمــة تــاريخ ٣٠ كـــانون 
األول/ديسمرب أجال إليداع اململكة املتحدة والواليات املتحدة ملذكرتيهما املضـادتني. مث مـدد 
ـــب  قيـدوم القضـاة، رئيـس احملكمـة بالنيابـة، األجـل إىل ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩ بنـاء علـى طل
اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة. وقـد أودعـــت املذكرتــان املضادتــان يف غضــون األجــل 

املمدد. 
١١١ -وبأوامر صادرة يف ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩، أذنـت احملكمـة بتقـدمي مذكـرة جوابيـة 
من ليبيا ومذكرتـني تعقيبيتـني مـن اململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة ، وحـددت 
ـــة. وقــد أودعــت ليبيــا  تـاريخ ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ أجـال إليـداع ليبيـا ملذكرـا اجلوابي

مذكرا اجلوابية يف األجل احملدد. 
١١٢ -غـري أن احملكمـة، يف أوامرهـا الصـادرة يف ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، مل حتـــدد أجــل 
تقدمي املذكرتني التعقيبيتـني للمدعـى عليـهما؛ وقـد أعـرب ممثلـو الدولتـني املدعـى عليـهما عـن 
رغبتهم يف عدم حتديد أجل يف هذه املرحلة من الدعـوى، �بسـبب الظـروف اجلديـدة الناشـئة 

عن نقل الشخصني املتهمني إىل هولندا حملاكمتهما أمام حمكمة اسكتلندية�. 
١١٣ -وبــأمرين مؤرخــني ٦ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٠، حــدد رئيــس احملكمــة الحقــا تـــاريخ 
٣ آب/ أغسطس ٢٠٠١ أجال لتقدمي املذكرة التعقيبيـة مـن جـانب كـل مـن اململكـة املتحـدة 

والواليات املتحدة. وقد أودعت املذكرتني التعقيبيتني يف غضون األجل احملدد. 
 

منصات النفط (مجهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة األمريكية)  - ٣
١١٤ -يف ٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٢، أودعـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية طلبـا إلقامـــة 
دعوى ضد الواليات املتحدة األمريكيـة فيمـا يتعلـق بـرتاع بشـأن تدمـري ثـالث منصـات نفـط 
إيرانية. واستندت مجهورية إيران اإلسالمية، يف إقامة اختصاص احملكمة يف هـذه الدعـوى، إىل 
املـادة احلاديـة والعشـرين (٢) مـن معـاهدة الصداقـة والعالقـات االقتصاديـة واحلقـوق القنصليـة 
املربمـة بـني إيـران والواليـات املتحـدة، واملوقعـة يف طـهران يف ١٥ آب/أغسـطس عــام ١٩٥٥ 
واليت دخلت حيز النفاذ يف ١٦ حزيران/يونيه ١٩٥٧. وادعـت إيـران يف طلبـها أن قيـام عـدة 
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ـــة الواليـــات املتحــدة يف يومــي ١٩ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٨٧  سـفن حربيـة تابعـة لبحري
و ١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٨، بتدمري ثالثة جممعات حبريـة إلنتـاج النفـط متتلكـها شـركة النفـط 
الوطنيـة اإليرانيـة وتشـغلها لألغـراض التجاريـة، يشـــكل خرقــا جوهريــا ألحكــام خمتلفــة مــن 
معاهدة الصداقة والقانون الدويل. ويف هذا الصـدد، أشـارت إيـران بشـكل خـاص إىل املـادتني 
األوىل من تلك املعاهدة، اليت تنص على أن: �يكون بني الواليات املتحـدة األمريكيـة وإيـران 
ســــلم راسخ ودائـــــم وصـــــداقة خملصــــــة�. كمـا أشـارت إىل الفقـرة ١ مـن املـادة العاشـرة 
اليت تنص على أن �تكـون بـني إقليمـي الطرفـني املتعـاقدين السـاميني حريـة جتـارة ومالحـة�. 
ويف ختام طلبها، التمست إيران من احملكمة أن تقرر وتعلن أن ��الواليات املتحـدة، مبهامجتـها 
وتدمريها املنصات املشار إليها يف الطلب [املذكور أعاله]، بتـاريخ ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر 
١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قـد خرقـت التزاماـا إزاء اجلمهوريـة اإلســالمية��؛ وأن 
ـــة اإلســالمية،  ��الواليـات املتحـدة، باختاذهـا موقـف العـداء والتـهديد السـافرين إزاء اجلمهوري
الـذي بلـغ أوجـه مبهامجـة منصـات النفـط اإليرانيـة وتدمريهـا، قـد انتـهكت موضـــوع معــاهدة 
الصداقة وغرضها، مبا يف ذلك املادتان األوىل والعاشرة (١)، كما انتهكت القانون الـدويل��؛ 
وأن ��وأن الواليـات املتحـدة ملزمـة بـأن تعـوض اجلمهوريـة اإلســـالمية النتهاكــها اللتزاماــا 

القانونية الدولية، باملبلغ الذي حتدده احملكمة يف مرحلة الحقة من إجراءات الدعوى��. 
ــران/يونيـه ١٩٩٣، حـدد  ١١٥ -وبأمرين مؤرخني ٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٢ و٣ حزي
رئيس احملكمة أجال إليداع مذكـرة إيـران ومذكـرة الواليـات املتحـدة املضـادة. وقـد أودعـت 

إيران مذكرا يف األجل املمدد إىل غاية ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣. 
١١٦ -ويف ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣، أودعـــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف 
غضون األجل املمدد إليداع املذكرة املضادة، دفعا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص احملكمـة. فعلقـت 
بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعـوى (املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة). وبعـد أن أودعـت 
إيران مذكرة خطية بشأن الدفع التمهيدي يف األجـل احملـدد يف ١ متـوز/يوليـه ١٩٩٤ مبوجـب 
ـــة يف الفــترة مــن  أمـر احملكمـة املـؤرخ ١٨ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٤، عقـدت جلسـات علني
١٦ إىل ٢٤ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٦. ومبوجــب حكـــم مـــؤرخ ١٢ كـــانون األول/ديســـمرب 
ـــتنادا إىل الفقــرة ٢ مــن املــادة احلاديــة  ١٩٩٦، رفضـت احملكمـة الدفـع االبتدائـي وقضـت اس
والعشرين من معاهدة عـام ١٩٥٥، بـأن هلـا اختصاصـا بـالنظر يف املطـالب الـيت قدمتـها إيـران 

مبوجب الفقرة ١ من املادة العاشرة من تلك املعاهدة. 
ــران/يونيـه ١٩٩٧ مبوجـب أمـر احملكمـة املـؤرخ  ١١٧ -ويف غضون األجل احملدد يف ٢٣ حزي
١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٦، أودعـت الواليـات املتحـدة األمريكيـــة مذكرــا املضــادة 
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مشـفوعة بطلـب مضـاد تلتمـس فيـه أن تقـرر احملكمـة وتعلـن ��أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية 
بقيامها، يف الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، مبهامجة السفن وبث األلغام يف اخلليج وبأعمال عسـكرية 
أخرى من شأا تعريض التجارة البحرية للمخاطر واألضرار تكون قد انتهكت ما عليـها مـن 
التزامات جتاه الواليات املتحدة األمريكيـة مبوجـب املـادة العاشـرة مـن معـاهدة عـام ��١٩٥٥ 
و ��وأن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ملزمـة، بالتـايل، بـأن تسـدد للواليـــات املتحــدة األمريكيــة 
تعويضات كاملة النتهاكها معاهدة عام ١٩٥٥ بالشكل واملقـدار اللذيـن حتددمهـا احملكمـة يف 

مرحلة الحقة من اإلجراءات��. 
١١٨ -وأبلغت إيران احملكمـة، برسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٧، أن الطلـب 
املضاد بصيغتـــــــه املقدمة مـــــن الواليات املتحدة ال يسـتويف شـروط الفقـرة ١ مـن املـادة ٨٠ 
من الئحة احملكمة. وبعد أن أودع كل طرف مالحظات خطيـة، قضـت احملكمـة بـأمر مـؤرخ 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٨بأن الطلـب املضـاد املقـدم مـن الواليـات املتحـدة يف مذكرـا املضـادة 

مقبول يف حد ذاته وأنه يشكل جزءا من الدعوى. 
١١٩ -وأودعت إيران مذكـرة جوابيـة يف غضـون األجـل احملـدد يف ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٩ 
كمــا أودعــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مذكــرة تعقيبيــة يف غضــــون األجـــل احملـــدد يف 
٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١. وعـالوة علـى ذلـك، ُأِذن إليـران بـأن تـودع مذكـرة إضافيـة تتعلـــق 
حصـرا بـالطلب املضـاد وقـد أودعتـها يف غضـون األجـل الـذي حـدد نـائب رئيـس احملكمــة يف 

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  
ـــرباير إىل ٧ آذار/  ١٢٠ - وعقـدت جلسـات علنيـة بشـأن جوهـر الدعـوى مـن ١٧ شـباط/ف

مارس ٢٠٠٣. ويف ختام اجللسات قدم الطرفان مالحظام اخلتامية إىل احملكمة. 
١٢١ -وطلبت مجهورية إيران اإلسالمية إىل احملكمة أن تقرر وتعلن: 

ــها يف  أن الواليـات املتحـدة، مبهامجتـها وتدمريهـا املنصـات املشـار إلي - ١��
الطلـب، بتـاريخ ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قــد 
خرقت التزاماا إزاء اجلمهورية اإلسالمية، مبوجب الفقـرة ١ مـن املـادة العاشـرة مـن 

معاهدة الصداقة وأن الواليات املتحدة تتحمل املسؤولية عن تلك اهلجمات؛  
ــــالمية  وأن الواليــات املتحــدة ملزمــة بــأن تعــوض اجلمهوريــة اإلس - ٢
تعويضـا كـامال النتهاكـها اللتزاماـا القانونيـة الدوليـة، وللضـــرر الــذي تســببت فيــه 
وذلك بالشكل واملبلغ الذي حتدده احملكمة يف مرحلة الحقـة مـن إجـراءات الدعـوى، 
علــى أن إيــران حتتفــظ بــاحلق يف أن تقــدم للمحكمــة وتعــــرض عليـــها، يف الوقـــت 

املناسب، تقديرا دقيقا للتعويضات املستحقة على الواليات املتحدة؛  
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وأي تعويض آخر قد تعتربه احملكمة مالئما��.  - ٣
وفيما يتعلق بطلب الواليات املتحدة األمريكية املضاد،  

��رفض طلب الواليات املتحدة املضاد��. 
١٢٢ -وطلبت الواليات املتحدة األمريكية إىل احملكمة أن تقرر وتعلن: 

أن الواليات املتحدة مل خترق التزاماا جتاه مجهورية إيران اإلسالمية  - ١��
مبوجـب الفقـرة ١ مـــن املــادة العاشــرة مــن معــاهدة ١٩٥٥ بــني الواليــات املتحــدة 

وإيران؛  
وأن ترفض بالتايل طلبات مجهورية إيران اإلسالمية��.  - ٢

وفيما يتعلق بطلبها املضاد، أن تقرر احملكمة وتعلن: 
رفضـها جلميـع االدعـاءات املخالفـة، وأن مجهوريـة إيـران اإلســـالمية  - ١��
بقيامها، يف الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، مبهامجة السفن وبث األلغـام يف اخلليـج وبأعمـال 
عسـكرية أخـرى مـن شـأا تعريـض التجـارة البحريـة للمخـاطر واألضـرار تكـون قـــد 
انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات جتـــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة مبوجــب املــادة 

العاشرة من معاهدة عام ١٩٥٥؛ 
وأن مجهورية إيران اإلســالمية ملزمـة، بالتـايل، بـأن تسـدد للواليـات  -٢
املتحدة األمريكية تعويضات كاملة النتهاكها معاهدة عـام ١٩٥٥ بالشـكل واملقـدار 

اللذين حتددمها احملكمة يف مرحلة الحقة من اإلجراءات�. 
١٢٣ -وأثناء إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها. 

 
تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوسنة واهلرسك ضـــد  - ٤

صربيا واجلبل األسود) 
١٢٤ -يف ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، أودعـــت مجهوريــة البوســنة واهلرســك طلبــا ترفــع فيــه 
دعـوى علـى صربيـا واجلبـل األسـود (املعروفـة آنـذاك باسـم مجهوريـــة يوغوســالفيا االحتاديــة) 
بشأن نزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليـها، الـيت 
اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٤٨ (ويشار إليـها أدنـاه 
باسم ��اتفاقية اإلبادة اجلماعية��). واستندت البوسنة واهلرسك إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة 

منع اإلبادة اجلماعية إلقامة اختصاص احملكمة. 
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١٢٥ -ويف طلبها، طلبت البوسنة واهلرسك مـن احملكمـة، أن تقـرر وتعلـن أن صربيـا واجلبـل 
ـــهم  األسـود ��قـد قتلـت مواطنـني مـن البوسـنة واهلرسـك وتعمـدت قتلـهم وجرحـهم واغتصبت
وبتهم وعذبتهم واختطفتهم واحتجزـم بصـورة غـري قانونيـة، وأبـادم�� وذلـك عـن طريـق 
عمالئها ووكالئها، وأن عليها أن تكف فورا عن هذه املمارسة املسماة بــ��التطـهري العرقـي�� 

وأن تدفع تعويضات. 
١٢٦ -ويف ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٣، قدمت البوسنة واهلرسـك أيضـا طلـب لإلشـارة بتدابـري 
حتفظيــة. وعقــدت جلســات علنيــة يف ١ و٢ نيســان/أبريــل ١٩٩٣، ومبوجــب أمــر مـــؤرخ 
٨ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٣، أشــارت احملكمــة بــأن علــى صربيــا واجلبــل األســود �� أن تتخــذ 
فورا ... كل ما يف وسعها مـن تدابـري ملنـع ارتكـاب جرميـة اإلبـادة اجلمـاعي�� وأن علـى كـل 
من صربيا واجلبل األســود والبوسـنة واهلرسـك ��أال تتخـذا أي إجـراء قـد يـؤدي إىل تفـاقم أو 
توسـيع نطـاق الـرتاع القـــائم ... أو جيعلــه أكــثر اســتعصاء علــى احلــل��. وقصــرت احملكمــة 
تدابريهـا التحفظيـة علـى الطلبـات املندرجــة يف االختصــاص الــذي ختولــه هلــا اتفاقيــة اإلبــادة 

اجلماعية. 
١٢٧ -ويف ٢٧ متوز/يوليه ١٩٩٣، أودعت مجهورية البوسـنة واهلرسـك طلبـا ثانيـا لإلشـارة 
ـــارة  بتدابـري حتفظيـة، أعقبـه يف ١٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣ طلـب لصربيـا واجلبـل األسـود لإلش
بتدابـري حتفظيـة. وعقـدت جلسـات علنيـة يف ٢٥ و٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٣، ومبوجـب أمــر 
مؤرخ ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، أعـادت احملكمـة تـأكيد التدابـري التحفظيـة الـيت أشـارت ـا 

سابقا، مضيفة أنه ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعليا. 
١٢٨ -ويف ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجه رئيس احملكمة رسالة إىل الطرفني، يشـري فيـها إىل 
الفقرة ٤ من املادة ٧٤ من الئحـة احملكمـة الـيت ختولـه، يف انتظـار انعقـاد احملكمـة، ��أن يدعـو 
األطراف إىل التصرف على حنو ميكن معه ألي أمر قـد تصـدره احملكمـة بصـدد طلـب التدابـري 

التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه��.  
١٢٩ -وأودعــــت مذكــــرة البوســــنة واهلرســــك يف غضــــون األجــــل املمــــــدد إىل غايـــــة 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤. 
١٣٠ -ويف ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، أودعـت صربيـا واجلبـل األســـود يف غضــون األجــل 
املمدد إليداع مذكرا املضـادة، بعـض الدفـوع االبتدائيـة بشـأن اختصـاص احملكمـة ومقبوليـة 
الطلـب. فعلقـت بالتـايل إجـراءات النظـر يف جوهـر الدعـوى (املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمــة). 
وبعـد أن أودعـت البوسـنة واهلرسـك بيانـا خطيـا بشـأن الدفـوع االبتدائيـة يف غضـــون األجــل 
احملـدد يف ١٤ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٥ مبوجــب أمــر احملكمــة املــؤرخ ١٤ متــوز/يوليــه 
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١٩٩٥، عقدت جلسات علنية يف الفترة من ٢٩ نيسان/أبريــل إىل ٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦. ويف 
١١ متوز/يوليه ١٩٩٦، نطقت احملكمة حبكمها بشأن الدفــــوع االبتدائيـة، ومبقتضـاه رفضـت 
الدفـوع الـيت قدمتـها صربيـا واجلبـل األسـود، وخلصـت اسـتنادا إىل املـادة التاسـعة مـن اتفاقيــة 
اإلبــادة اجلماعيـــة، إىل أن هلـــا اختصاصـــا بـــالنظر يف القضيـــة ورفضـــت األســـاس اإلضـــايف 
لالختصـاص الـذي اسـتظهرت بـه مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك. ورأت أن الطلـب املقــدم مــن 

مجهورية البوسنة واهلرسك مقبول. 
١٣١ -ويف املذكرة املضادة املودعة يف ٢٢ متوز/يوليه ١٩٩٧، قدمت صربيا واجلبل األسـود 
طلبات مضادة التمست فيها من احملكمة أن تقرر وتعلن أن ��البوسنة واهلرسـك مسـؤولة عـن 
أعمال اإلبادة اجلماعية املرتكبة ضد الصرب يف البوسنة واهلرسك�� وأا ��ملزمـة مبعاقبـة مـن 
تثبـت مسـؤوليتهم�� عـن هـذه األعمـال. كمـــا طلبــت إىل احملكمــة أن حتكــم بــأن ��البوســنة 
واهلرسك ملزمة باختاذ التدابري الالزمة ملنع تكرار تلك األعمال يف املستقبل�� و ��بإزالـة مجيـع 

اآلثار املترتبة على انتهاك االلتزامات اليت حددا اتفاقية [اإلبادة اجلماعية] ...��. 
١٣٢ -ويف رسـالة مؤرخـة ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٧، أبلغـت البوسـنة واهلرسـك احملكمـــة بــأن 
�املدعـي يعتقـد أن الطلـب املضـاد املقـــدم مــن الطــرف املدعــى عليــه ... ال يســتويف املعيــار 
املنصوص عليه يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٨٠ مـن الئحـة احملكمـة وينبغـي بالتـايل عـدم ضمـه إىل 

الدعوى األصلية�. 
١٣٣ -وبعد أن أودع كل طرف مالحظاته اخلطية، قضت احملكمة، بأمر مؤرخ ١٧ كـانون 
األول/ديسـمرب ١٩٩٧، أن الطلبـات املضـادة املقدمـة مـن صربيـا واجلبـل األسـود يف مذكرـــا 
املضادة ��مقبولة يف حد ذاا وتشكل جزءا من الدعوى اجلارية؛ كمـا طلبـت إىل الطرفـني أن 
ـــر طلبامــا وحــددت أجــل تقــدمي البوســنة واهلرســك  يقدمـا مذكرامـا اخلطيـة بشـأن جوه
ملذكرا اجلوابية وأجل تقدمي صربيا واجلبل األسود ملذكرـا التعقيبيـة. ومـدد هـذان األجـالن 
بنـاء علـى طلـب كـل طـرف مـن الطرفـني. فـأودعت البوسـنة واهلرسـك مذكرـــا اجلوابيــة يف 
ــــــة يف  ٢٣ نيســــان/أبريــــل ١٩٩٨ وأودعــــت صربيــــا واجلبــــل األســــود مذكرــــا التعقيبي
٢٢ شباط/فرباير ١٩٩٩. ويف هذه املذكرات، نازع كل طرف يف ادعاءات الطرف اآلخر. 

ـــادل عــدة رســائل بشــأن صعوبــات إجرائيــة جديــدة يف  ١٣٤ -وجـرى منـذ ذلـك احلـني تب
القضية. 

ـــة يف احملضــر ســحب  ١٣٥ -وبـأمر مـؤرخ ١٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، سـجل رئيـس احملكم
ــد  صربيـا واجلبـل األسـود للطلبـات املضـادة الـيت قدمتـها تلـك الدولـة يف مذكرـا املضـادة. وق
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صدر األمر بعد أن أبلغت صربيا واجلبـل األسـود احملكمـة بأـا تنـوي سـحب طلباـا املضـادة 
وأوضحت البوسنة واهلرسك أا ال تعترض على ذلك السحب. 

مشروع غابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)  - ٥
١٣٦ -يف ٢ متـوز/يوليـه ١٩٩٣، أشـعرت هنغاريـا وسـلوفاكيا معـا احملكمـــة، بتوقيــع اتفــاق 
خاص يف ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣، يقضي بأن تعرض على احملكمة بعـض املسـائل النامجـة عـن 
خالفات بشأن تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت املربمـة يف ١٦ أيلـول/سـبتمرب ١٩٧٧ املتعلقـة 

بإنشاء وتشغيل شبكة سدود غابسيكوفو - ناغيماروس. 
١٣٧ -وجاء يف املادة ٢ من االتفاق اخلاص: 

ـــد ومبــادئ  يطلـب مـن احملكمـة أن تفصـل بنـاء علـى املعـاهدة وقواع (١)�
القانون الدويل يف عموميته، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أا واجبة التطبيق: 

فيمـا إذا كـان حيـق جلمهوريـة هنغاريـــا أن توقــف وأن تتخلــى فيمــا  (أ)
بعـد، يف عـام ١٩٨٩، عـن األشــغال املتعلقــة مبشــروع ناغيمــاروس 
والشطر الذي تحمـل املعـاهدة مجهوريـة هنغاريـا املسـؤولية عنـه مـن 

مشروع غابسيكوفو؛ 
فيمـا إذا كـان حيـق للجمهوريـة االحتاديـة التشـــيكية والســلوفاكية أن  (ب)
تشرع، يف تشرين الثــاين/نوفمـرب ١٩٩١، يف تنفيـذ �احلـل املؤقـت� 
وأن تشـغل ابتـداء مـن تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٢ هـذه الشـــبكة، 
املبينة يف تقرير فريق اخلرباء املستقلني العامل التابع للجنـة اجلماعـات 
األوروبيـــة ومجهوريـــة هنغاريـــا واجلمهوريـــة االحتاديـــــة التشــــيكية 
والسـلوفاكية املـؤرخ ٢٣ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٢ (إقامـة ســـد 
علــى ــر الدانــوب عنــد الكيلومــتر النــهري ١٨٥١,٧ يف اإلقليـــم 
التشيكوسلوفاكي وما يترتب عليه من آثـار بالنسـبة للمجـرى املـائي 

واملالحي)؛ 
ماهيـة اآلثـار القانونيـة املترتبـة علـى قيــام مجهوريــة هنغاريــا، يف ١٩  (ج)

أيار/مايو ١٩٩٢، باإلخطار بإاء املعاهدة. 
يطلـب مـن احملكمـة أيضـا أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيـها حقــوق  (٢)�
الطرفني وواجباما، الناشئـــة عن حكمها فــــي املسائــــل الـواردة يف الفقـرة (١) مـن 

هذه املادة�. 
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١٣٨ -وأودع كـل طـرف مـن الطرفـني مذكـرة، ومذكـرة مضـادة يف غضـــون اآلجــال الــيت 
حددــا احملكمــة أو رئيســــها يف ٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤ و٥ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٤ 

و ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥. 
ـــترة مــن ٣ آذار/مــارس و١٥ نيســان/أبريــل  ١٣٩ -وعقـدت جلسـات بشـأن القضيـة يف الف
١٩٩٧. ومـن ١ إىل ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، قـامت احملكمـة مبعاينـة (ألول مـرة يف تارخيــها) 

ملشروع غابسيكوفو - ناغيماروس ، وذلك مبقتضى املادة ٦٦ من الئحتها.  
ــــول/ســـبتمرب ١٩٩٧، قضـــت احملكمـــة بـــأن هنغاريـــا  ١٤٠ -ويف حكمــها املــؤرخ ٢٥ أيل
وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماما القانونية. ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حسنة لضمـان 
ــول، وأن  حتقيـق أهـداف معـاهدة بودابسـت لعـام ١٩٧٧ الـيت أعلنـت أـا ال تـزال نـافذة املفع

تراعيا احلالة الفعلية اليت نشأت منذ ١٩٨٩. 
ـــم احملكمــة طلبــا بــإصدار  ١٤١ -ويف ٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٨، أودعـت سـلوفاكيا لـدى قل
حكـم إضـايف يف القضيـة. ورأت سـلوفاكيا أن إصـدار حكـم مـــن هــذا القبيــل أمــر ضــروري 
بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكـم الـذي أصدرتـه احملكمـة يف القضيـة يـوم ٢٥ أيلـول/ 

سبتمرب ١٩٩٧. 
١٤٢ -وذكرت سلوفاكيا يف طلبها أن الطرفني أجريا سلسـلة مـن املفاوضـات بشـأن طرائـق 
تنفيـذ حكـم احملكمـة ووقعـا بـاألحرف األوىل مشـروع اتفـاق إطـاري، وافقـت عليـه حكومـــة 
ـــا  ســلوفاكيا يف ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٨. وســاقت ســلوفاكيا علــى ســبيل احلجــة أن هنغاري
أرجــأت مــع ذلــك موافقتــها علــى احلكــم يف ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضــت حكومتـــها 
اجلديدة عند توليها احلكم يف أعقاب انتخابات أيــار/مـايو، حنـو التنصـل مـن مشـروع االتفـاق 
اإلطاري وتسببت بذلك يف تأخري تنفيذ احلكم. ومتسكت سـلوفاكيا بأـا ترغـب يف أن تبـت 

احملكمة يف طرائق تنفيذ احلكم. 
١٤٣ -واستنــــدت سلوفاكيـــــا، كأســـاس لطلبـها، إلــــى املـادة ٥ (٣) مـن االتفـاق اخلــاص 
الذي وقّعته وهنغاريا يف بروكسيل يوم ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الـرتاع بصـورة 

مشتركة على احملكمة. 
١٤٤ -وأودعــت هنغاريــا يف غضــون األجــل الــذي حــدده رئيــــس احملكمـــة يف ٧ كـــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٨ بيانا خطيا تبني فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف. 
١٤٥ -واسـتأنف الطرفـان فيمـا بعـد املفاوضـات بينـهما وظـال يبلغـان احملكمـــة بانتظــام عــن 

التقدم احملرز يف تلك املفاوضات. 
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احلدود الربية والبحرية بني الكامريون ونيجرييا (الكامريون ضــد نيجرييــا: غينيــا  - ٦
االستوائية طرف متدخل) 

١٤٦ -يف ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، أودعت مجهوريــة الكامـريون طلبـا ترفـع بـه دعـوى ضـد 
مجهورية نيجرييا االحتادية يف نزاع يتعلق مبســألة السـيادة علـى شـبه جزيـرة باكاسـي، وتطلـب 
ـــيت مل يســبق أن  فيـه مـن احملكمـة أن حتـدد مسـار احلـدود البحريـة بـني الدولتـني يف األمـاكن ال

رمست فيها تلك احلدود يف عام ١٩٧٥. 
١٤٧ -ويشــري الطلــب، كأســاس الختصــاص احملكمــــة، إىل التصرحيـــني الصادريــــــن عـــــن 
الكامريون ونيجرييا مبوجب الفقرة ٢ مــن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، اللذيـن 

تقران فيهما بإجبارية هذا االختصاص. 
١٤٨ -ويف ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أودعـت الكامـريون لــدى قلــم احملكمــة طلبــا إضافيــا 
ـــه يتصــل أساســا �مبســألة  �لغـرض توسـيع موضـوع الـرتاع� ليشـمل نزاعـا آخـر وصفتـه بأن
السيادة على جزء من إقليم الكامريون يف منطقة حبرية تشاد�، وطلبت فيـه أيضـا مـن احملكمـة 
أن تعـني بصفـة ائيـة احلـدود بـني الكامـريون ونيجرييـا مـن حبـرية تشـــاد إىل البحــر. وطلبــت 
الكامريون كذلك مـن احملكمـة أن تضـم الطلبـني معـا �وأن تنظـر فيـهما سـويا يف إطـار قضيـة 

واحدة�. 
١٤٩ -وبـأمر مـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، الحظـــت احملكمــة أن نيجرييــا ال تعــترض 
على اعتبار الطلب اإلضايف تعديال للطلـب األصلـي، وحـددت بالتـايل تـاريخ ١٦ آذار/مـارس 
١٩٩٥ أجـال إليـداع الكامـريون ملذكرـا وتـاريخ ١٨ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٥ أجــال 

إليداع نيجرييا ملذكرا املضادة. وقد أودعت الكامريون مذكرا يف غضون األجل احملدد. 
١٥٠ -ويف ١٣ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٥، أودعـت نيجرييـا، يف غضـون األجـل احملـــدد 
ـــة وعــدم مقبوليــة  إليـداع مذكرـا املضـادة، بعـض الدفـوع االبتدائيـة بعـدم اختصـاص احملكم
طلبات الكامريون. فعلقت بالتـايل إجـراءات النظـر يف جوهـر الدعـوى (املـادة ٧٩ مـن الئحـة 
احملكمة) وحدد رئيس احملكمة تاريخ ١٥ أيار/مايو ١٩٩٦ أجال لتقدمي الكامريون بيانا خطيـا 
مبالحظاا والتماساا بشأن دفوع نيجرييا االبتدائية. وقد أودع ذلك البيان يف األجل احملدد. 
١٥١ -ويف ١٢ شباط/فرباير ١٩٩٦، طلبت الكامريون إىل احملكمة أن تشري بتدابري حتفظيـة، 
خبصـوص �األحـداث املسـلحة اخلطـرية� الـيت وقعـت بـني القـوات الكامريونيـة والنيجرييـــة يف 
شــبه جزيــرة باكاســي. وعقــدت جلســــات علنيـــة يف ٥ و٨ آذار/مـــارس ١٩٩٦، ويف ١٥ 
آذار/مارس ١٩٩٦، أصدرت احملكمة أمـرا يقضـي، يف مجلـة أمـور، بـأن ��أن يكفـل الطرفـان 
عدم اختاذ أي إجراء من أي نوع، وال سيما أي إجراء من جـانب قوامـا املسـلحة، ميكـن أن 
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خيل حبقوق الطرف اآلخر فيما يتعلق بأي حكـم قـد تصـدره احملكمـة يف القضيـة، أو ميكـن أن 
يؤدي إىل تفاقم الرتاع املعروض عليها أو يطيل أمده��. 

١٥٢ -وبعد جلسات علنية عقدت من ٢ إىل ١١ آذار/مـارس ١٩٩٨، نطقـت احملكمـة، يف 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٨ حبكمها الذي مبوجبه رفضت سـبعة مـن الدفـوع االبتدائيـة الثمانيـة 
املقدمـة مـن نيجرييـا؛ وأعلنـت أن الدفـع االبتدائـي الثـامن سـيتم النظـر فيـه خـالل اإلجـــراءات 
املتعلقة جبوهر الرتاع. كما قضت باختصاصها بالفصل يف الرتاع، ومبقبولية الطلب املقـدم مـن 
الكامريون يف ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، بصيغتـه املعدلـة بـالطلب اإلضـايف املـؤرخ ٦ حزيـران/ 
يونيه ١٩٩٤. وكان هـذا احلكـم موضـوع طلـب تفسـري قدمتـه نيجرييـا، يف دعـوى مسـتقلة، 

وأعلنت احملكمة عدم مقبوليته يف حكم مؤرخ ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. 
١٥٣ -وبــأمر مــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، حــددت احملكمــة يــوم ٣١ آذار/مـــارس 
١٩٩٩ أجال لتقدمي مذكرة نيجرييا املضـادة، ، بعـد أن ُأبلغـت احملكمـة بـآراء الطرفـني. وبنـاء 
على طلب نيجرييا مدد هذا األجل إىل غاية ٣١ أيار/مايو ١٩٩٩ وذلك مبوجـب أمـر مـؤرخ 

٣ آذار/مارس ١٩٩٩. 
١٥٤ -وقدمـت نيجرييـــا مذكرــا املضــادة يف غضــون األجــل املمــدد. وتضمنــت املذكــرة 
املضـادة طلبـات مضـادة، وردت حمـددة يف اجلـزء السـادس. ويف ايـة كـل فـرع مـــن املذكــرة 
يتنـاول قطاعـا بعينـه مـن احلـدود، طلبـت حكومـة نيجرييـا إىل احملكمـة أن تعلـن أن األحـــداث 
املشـار إليـها �تـترتب عليـها مسـؤولية دوليـة تقـع علـى عـاتق الكامـريون، علـــى حنــو يقتضــي 
تعويضـا عـن األضـرار، تقـــرره احملكمــة يف مرحلــة تاليــة مــن القضيــة، إن مل يتفــق عليــه بــني 

الطرفني�. 
١٥٥ -وبأمر مؤرخ ٣٠ حزيران/يونيــه ١٩٩٩، قضـت احملكمـة بـأن تلـك الطلبـات املضـادة 
��مقبولـة يف حـد ذاـا، وأـا تشـكل جـــزءا مــن الدعــوى اجلاريــة��. كمــا قــررت أن تقــدم 
الكامـريون مذكـرة جوابيـة، وأن تقـدم نيجرييـا مذكـــرة تعقيبيــة، فيمــا يتصــل بطلبــات كــال 
ــــدمي هـــاتني املذكرتـــني يف تـــارخيي ٤ نيســـان/ أبريـــل ٢٠٠٠  الطرفــني، وحــددت أجــل تق

و ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، على التوايل. 
١٥٦ -ويف ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدمت مجهورية غينيا االستوائية طلبا باإلذن هلـا بـأن 
تتدخل يف القضية، وفقا للمادة ٦٢ من النظـام األساسـي، مشـرية إىل أن الغـرض مـن تدخلـها 
سيكون �محاية حقوقها القانونية يف خليج غينيا جبميع الوسائل القانونية� و �إحاطـة حمكمـة 
العدل الدولية علمـا حبقوق غينيا االستوائية ومصاحلها القانونية حىت ال جيري املساس ـا عنـد 
تناول احملكمة ملسألة احلدود البحرية بـني الكامـريون ونيجرييـا�. وأوضحـت غينيـا االسـتوائية 
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أا ال تسعى إىل التدخل يف جوانب الدعوى املتصلة باحلدود الربية بـني الكامـريون ونيجرييـا، 
أو إىل أن تصبـح طرفـا يف القضيـة. وحـددت احملكمـــة يــوم ١٦ آب/أغســطس ١٩٩٩ أجــال 
إليـداع كـل مـن الكامـريون ونيجرييـا مالحظـات خطيـة بشـأن طلـــب غينيــا االســتوائية. ويف 
مالحظاما اخلطية اليت أودعت يف غضـون األجـل احملـدد، مل تعـترض الكامـريون وال نيجرييـا 

على طلب السماح بالتدخل. 
١٥٧ -وبـأمر مـؤرخ ٢١ تشـــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩، أذنــت احملكمــة لغينيــا االســتوائية 
بالتدخل يف القضية، ��يف نطاق ما حددته يف طلبـها الرامـي إىل اإلذن هلـا بـالتدخل وبالطريقـة 
الـيت بينتـها ولألغـراض الـيت أوضحتـها فيـه��. وحـددت تـاريخ ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ أجــال 
لتقدمي البيان اخلطي من غينيا االستوائية وتاريخ ٤ متوز/يوليه ٢٠٠١ أجال لتقـدمي املالحظـات 
اخلطية من الكامريون و نيجرييا بشأن ذلك البيـان. وقـد أودعـت الوثـائق يف غضـون األجلـني 

احملددين. 
١٥٨ -ويف األمـر املذكـور أعـــاله واملــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، الــذي قضــت فيــه 
احملكمـة بقبـول طلبـات نيجرييـا املضـــادة، بعــد أن أشــارت إىل أــا تــرى ضــرورة أن تــودع 
الكامريون مذكرا اجلوابية وأن تودع نيجرييا مذكرا التعقيبية فيما يتصل بطلبات الطرفـني، 

أضافت ما يلي: 
��وعالوة على ذلك، من الضـروري لضمـان املسـاواة بـني األطـراف، حفـظ 
حق الكامريون يف أن تعرض، يف غضون فترة زمنية معقولـة، آراءهـا كتابـة مـرة ثانيـة 

بشأن الطلبات املضادة النيجريية، يف مذكرة إضافية تكون موضع أمر الحق��. 
وبناء على طلب الكامريون وبعد أن أبدت نيجرييا عدم اعتراضها، أذنـت احملكمـة للكامـريون 
بتقدمي تلك املذكرة اإلضافية مبوجب أمر آخــر مـؤرخ ٢٠ شـباط/فـرباير ٢٠٠١. وقـررت أن 
تقـدم املذكـرة اإلضافيـة الـيت ال تتعلـق إال باالدعـاءات املضـادة الـيت قدمتـها نيجرييـا، يف أجـــل 

أقصاه ٤ متوز/يوليه ٢٠٠١. وقد أودعت هذه املذكرة يف غضون األجل احملدد. 
١٥٩ -وعقـدت جلسـات علنيـة مـن ١٨ شـباط/فـرباير إىل ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وعمــال 
بــأمر احملكمــة املــؤرخ ٢١ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩، الــذي يســمح لغينيــا االســــتوائية 

بالتدخل يف القضية، قدمت هذه الدولة مالحظاا إىل احملكمة أثناء اجللسات. 
١٦٠ -ويف ١٠ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، أصدرت احملكمة حكمـها، الـذي تنـص فقـرة 

املنطوق منه على ما يلي: 
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�وهلذه األسباب، 
فإن احملكمة 

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتني،  أوال (ألف) -
تقرر أن احلدود بني مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتادية يف حبـرية 
تشــاد قــد عينــها إعــالن تومســون - مارشــان لعــــامي ١٩٢٩-١٩٣٠ املـــدرج يف 

الرسائل املتبادلة بني هندرسون وفلوريو يف عام ١٩٣١: 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
ــــة  وفاليشــاور وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاون

وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتني،  (ب)
تقرر أن خط احلدود بني مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييـا االحتاديـة يف 

منطقة حبرية تشاد هو كالتايل: 
ــــــط الطـــــول  مــــن النقطــــة الثالثيــــة يف حبــــرية تشــــاد والواقعــــة علــــى خ
14o 04� 59"9999 شرقا وخط العرض �13o 05 مشـاال، يف خـط مسـتقيم إىل مصـب 

 12o 32� 17" 14 شرقا وخط العـرضo 12� 12" ر إيبيجي، الواقع على خط الطول
مشاال؛ ومن هناك يف خـط مسـتقيم إىل النقطـة الـيت يتفـرع فيـها ـر إيبجـي، والواقعـة 

على خط الطول "14o 12� 03 شرقا وخط العرض "12o 30� 14 مشاال؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
ــــة  وفاليشــاور وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاون

وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد  ثانيا (ألف) -
تقرر أن احلدود الربية بـني مجهوريـة الكامـريون ومجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة 

معينة، من حبرية تشاد إىل شبه جزيرة باكاسي، مبقتضى الصكوك التالية: 
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مـن النقطـة الـيت يتفـرع فيـها ـر إيبيجـي وإىل قمـة تامنيـار، بــالفقرات ٢ إىل  �١�
٦٠ مــن إعــالن تومســــون-مارشـــان لعـــامي ١٩٢٩-١٩٣٠، املـــدرج يف 

الرسائل املتبادلة بني هندرسون وفلوريو يف عام ١٩٣١؛ 
من قمة تامنيار إىل العمود ٦٤ املشار إليه يف املادة الثانية عشـرة مـن االتفـاق  �٢�
االجنليزي األملاين املؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣، باألمر الوزاري الربيطاين 

املؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٤٦؛ 
ـــيزيني األملــانيني  مـن العمـود ٦٤ إىل شـبه جزيـرة باكاسـي، باالتفـاقني اإلنكل �٣�

املؤرخني ١١ آذار/مارس و١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
ــــة  وفاليشــاور وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاون

وبويرغنتال والعريب؛ والقاضيان اخلاصان مباي وأجيبوال؛ 
القاضي كوروما؛  املعارضون:

باإلمجاع  (باء)
تقـرر أن الصكـوك الســـالفة الذكــر تفســر بالطريقــة املبينــة يف الفقــرات ٩١ 
و ٩٦ و١٠٢ و ١١٤ و ١١٩ و ١٢٤ و ١٣٤ و ١٢٩ و ١٣٩ و ١٤٦ و ١٥٢ 

و ١٥٥ و ١٦٠ و ١٦٨ و ١٧٩ و ١٨٤ و ١٨٩ من هذا احلكم؛ 
بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  ثالثا (ألف) -

ـــة الكامــريون ومجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة يف  تقـرر أن احلـدود بـني مجهوري
باكاسـي معينـة مبقتضـى املـواد الثامنـة عشـرة إىل العشـرين مـن االتفـاق اإلنكلـــيزي - 

األملاين املؤرخ ١١ آذار/مارس ١٩١٣؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشـاور وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميــانس واخلصاونــة وبويرغنتــال 

والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  (باء)
تقرر بأن السيادة على شبه جزيرة باكاسي تعود إىل مجهورية الكامريون؛ 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشـاور وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميــانس واخلصاونــة وبويرغنتــال 

والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  (جيم)
ـــة الكامــريون ومجهوريــة نيجرييــا االحتاديــة يف  تقـرر أن احلـدود بـني مجهوري
باكاسي يتبع خط الوسط يف ر أكباكوروم (أكوايافا)، الذي يقسـم جـزر منغـروف 
قرب إكانغ بالطريقـة املبينـة يف اخلريطـة TSGS 2240 ، حـىت اخلـط املسـتقيم الـذي 

يربط بني نقطة باكاسي ونقطة كينغ؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشـاور وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميــانس واخلصاونــة وبويرغنتــال 

والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  رابعا (ألف) -
تقرر أنه ملا كانت قد أعلنت يف حكمها املؤرخ ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، 
عند تناوهلا للدفع التمـهيدي الثـامن لنيجرييـا، بـأن هـذا الدفـع ليـس لـه طـابع متـهيدي 
على ضوء ظروف القضية، فإن هلا اختصاصا بالنظر يف الطلبات اليت قدمتها مجهوريـة 
الكامريون بشأن تعيني حدود املناطق البحرية اليت تعود تباعا إىل مجهوريــة الكامـريون 

ومجهورية نيجرييا االحتادية، وأن هذه الطلبات مقبولة؛ 
الرئيــس غيــوم؛ ونــائب الرئيــس شــي؛ والقضــاة: وراجنيفــا، وهــــريتزيغ،  املؤيدون:
ــــة  وفاليشــاور وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاون

وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضيان أودا وكوروما ؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثة أصوات،  (ب)
ـــود  تقـرر أنـه حـىت النقطـة (زاي) أدنـاه، تتبـع حـدود املنـاطق البحريـة الـيت تع

تباعا إىل مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتادية املسار التايل: 
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ابتداء من نقطة تقاطع مركـز قنـاة املالحـة لنـهر أكوايـايف مـع اخلـط املسـتقيم  (أ)
الذي يربط نقطة باكاسي بنقطة كينغ علـى النحـو املشـار إليـه يف النقطـة ثالثـا (جيـم) أعـاله، 
تتبع احلدود ��اخلط التوفيقـي�� الـذي رمسـه بصـورة مشـتركة يف يـاواندي يف ٤ نيسـان/أبريـل 
ـــى الرســم البيــاين ٣٤٣٣ لألمرياليــة الربيطانيــة  ١٩٧١ رئيسـا دولـيت الكامـريون ونيجرييـا عل

(إعالن ياواندي الثاين) والذي مير بـ ١٢ نقطة مرقمة ترد إحداثياا على النحو التايل: 
  

خط العرضخط الطول  
"4o 40� 28 مشاال"8o 30� 44 شرقا النقطة ١:
"4o 40� 00 مشاال"8o 30� 00 شرقاالنقطة ٢:
"4o 39� 00 مشاال"8o 28� 50 شرقاالنقطة ٣:
"4o 38� 00 مشاال"8o 27� 52 شرقاالنقطة ٤:
"4o 37� 00 مشاال"8o 27� 09 شرقاالنقطة ٥:
"4o 36� 00 مشاال"8o 26� 36 شرقاالنقطة ٦:
"4o 35� 00 مشاال"8o 26� 03 شرقاالنقطة ٧:
"4o 34� 18 مشاال"8o 25� 42 شرقاالنقطة ٨:
"4o 34� 00 مشاال"8o 25� 35 شرقاالنقطة ٩:

"4o 33� 00 مشاال"8o 25� 08 شرقاالنقطة ١٠:
"4o 32� 00 مشاال"8o 24� 47 شرقاالنقطة ١١:
"4o 31� 26 مشاال"8o 24� 38 شرقاالنقطة ١٢:   

مـن النقطـة ١٢، تتبـع احلـدود اخلـط املعتمـد يف اإلعـالن الـذي وقعـــه رئيســا  (ب)
دولـيت الكامـريون ونيجرييـا يف مـاروا يف ١ حزيــران/يونيــه ١٩٧٥ (إعــالن مــاروا)، بصيغتــه 
املصوبة مبقتضى الرسالتني املتبادلتني بـني رئيسـي الدولتـني يف ١٢ حزيـران/يونيـه و ١٧ متـوز/ 

يوليه ١٩٧٥؛ ومير ذلك اخلط من النقطة (ألف) إىل النقطة (زاي) وإحداثياا كالتايل: 



4203-47867

A/58/4

 
خط العرض خط الطول  

"4o 31� 30 مشاال"8o 24� 24 شرقاالنقطة ألف : 
"4o 31� 20 مشاال"8o 24� 24 شرقاالنقطة ألف١: 

"4o 26� 32 مشاال"8o 24� 10 شرقاالنقطة باء : 
"4o 23� 28 مشاال"8o 23� 42 شرقاالنقطة جيم : 
"4o 20� 00 مشاال8o 22� 41 شرقاالنقطة دال : 
"4o 19� 32 مشاال"8o 22� 17 شرقاالنقطة هاء : 
"4o 18� 46 مشاال"8o 22� 19 شرقاالنقطة واو : 
"4o 17� 00 مشاال"8o 22� 19 شرقاالنقطة زاي :    

الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشـاور وهيغـرت وبـارا أرانغوريـن وكوميــانس واخلصاونــة وبويرغنتــال 

والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضيان كوروما وريزيك؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

باإلمجاع  (ج)
تقرر أنه انطالقا من النقطة زاي، يتبع خط احلدود بـني املنـاطق البحريـة الـيت 
تعود تباعا إىل مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتاديـة مسـارا منحرفـا بزاويـة 
مست مقياسها ٢٧٠ درجة إىل حد خط تساوي البعد الـذي ميـر عـرب منتصـف اخلـط 
الـذي يربـط النقطـة الغربيـة بالنقطـة الشـرقية؛ وتلتقـي احلـدود خبـط تسـاوي البعـــد يف 
النقطة (خاء)، ذات اإلحداثيتني "8o 21� 20 شرق خط الطول و"4o 17� 00 مشـال 

خط العرض. 
باإلمجاع  (دال)

تقرر أن احلدود بني املناطق البحرية اليت تعـود تباعـا إىل مجهوريـة الكامـريون 
وإىل مجهورية نيجرييا االحتادية تتبع، مـن النقطـة (خـاء) مسـارا منحرفـا بزاويـة مسـت 

  .187o 52� 27" مقياسها
خامسا- (أ) بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوتني 

تقـرر أن علـى مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة الـتزام بـأن تســـحب فــورا وبــدون 
شرط إدارا وقواا العسـكرية وقـوات الشـرطة التابعـة هلـا مـن األراضـي الـيت ختضـع 
لسـيادة مجهوريـة الكامـــريون عمــال بــالنقط األوىل إىل الثالثــة مــن هــذه الفقــرة مــن 

املنطوق؛ 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
ــــة  وفاليشــاور وهيغــرت وبــارا أرانغوريــن وكوميــانس وريزيــك واخلصاون

وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص مباي؛ 
القاضي كوروما؛ والقاضي اخلاص أجيبوال.  املعارضون:

باإلمجاع  (باء)
تقرر أن على مجهورية الكامريون الـتزام بـأن تسـحب فـورا ودون شـرط أي 
إدارة أو قـوات عسـكرية أو قـوات شـــرط تكــون حــاضرة يف األراضــي الــيت ختضــع 
لسيادة مجهورية نيجرييا االحتادية عمال بالنقطة الثانيـة مـن هـذه الفقـرة مـن املنطـوق. 
كما أن على مجهورية نيجريا االحتادية نفس االلتزام فيما يتعلق باألراضي الـيت ختضـع 

لسيادة مجهورية الكامريون عمال بالنقطة الثانية من هذه الفقرة من املنطوق؛ 
بأغلبية مخسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (جيم)

حتيـط علمـا بـااللتزام الـــذي تعــهدت بــه مجهوريــة الكامــريون يف اجللســات 
والذي مفاده أا��وفاء منها لسياستها التقليديـة يف الضيافـة والتسـامح��، ��سـتواصل 
توفري احلماية للنيجرييني الـذي يعيشـون يف شـبه جزيـرة [باكاسـي] ويف منطقـة حبـرية 

تشاد��؛ 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشاور وكوروما وهيغرت وكوميانس وريزيـك واخلصاونـة وبويرغنتـال 

والعريب؛ والقاضيان اخلاصان مباي وأجيبوال؛ 
القاضي بارا أرانغورين؛  املعارضون:

باإلمجاع،  (دال)
ـــة مبســؤولية  ترفـض كـل االلتماسـات األخـرى جلمهوريـة الكامـريون واملتعلق

الدولة جلمهورية نيجرييا االحتادية؛ 
باإلمجاع،  (هاء)

ترفض طلبات مجهورية نيجرييا االحتادية املضادة��. 
١٦١ -وذيل القاضي أودا حكم احملكمة بإعالن، وذيله القاضي راجنيفا برأي مسـتقل؛ وذيلـه 
القاضي هريتزيغ بإعالن؛ وذيله القاضي كوروما برأي خمالف؛ وذيله القاضي بـارا-أرانغوريـن 
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برأي مستقل؛ وذيله القاضي ريزيك بإعالن؛ وذيله القاضي اخلصاونة والقاضي اخلـاص مبـاي 
برأي مستقل؛ وذيله القاضي اخلاص أجيبوال برأي خمالف. 

 
السيادة على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)  - ٧

١٦٢ -أخطـرت مجهوريـة إندونيسـيا وماليزيـــا احملكمــة يف ٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ١٩٩٨ 
بصورة مشتركة بالتوصل إىل اتفاق خاص بني الدولتني، وقّع يف كواالملبــور يف ٣١ أيـار/مـايو 
١٩٩٧ ودخـل حـيز النفـاذ يف ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٨، ويتعلـق برتاعـهما بشـأن السـيادة علـــى 

على بوالو ليغيتان وبوالو سيبادان يف حبر سيليبس. 
١٦٣ -ويف االتفـاق اخلـاص، طلـب الطرفـان إىل احملكمـة �� أن حتـدد علـى أسـاس املعــاهدات 
واالتفاقـات وأي أدلـة أخـرى يقدمـها الطرفـان، مـــا إذا كــانت الســيادة علــى بــوالو ليغيتــان 
وبـوالو سـيبادان تعـود إىل مجهوريـة إندونيسـيا أو إىل ماليزيـا��. كمـا أعربـا عـــن رغبتــهما يف 
تسوية نزاعهما ��بروح من العالقات الودية القائمـة بينــ[ــهما] علـى النحـو املعلـن يف معـاهدة 
ـــا أمــا ��ســيقبالن [مســبقا]  الصداقـة والتعـاون يف جنـوب شـرق آسـيا لعـام ��١٩٧٦ وأعلن

حكم احملكمة ... باعتباره حكما ائيا وملزما هلما��. 
١٦٤ -وأودع كل من الطرفني مذكـرة ومذكـرة مضـادة ومذكـرة تعقيبيـة يف غضـون آجـال 
٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ و٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ و٢ آذار/مارس ٢٠٠١ اليت قررـا 

احملكمة أو رئيسها على سبيل التحديد أو التمديد. 
١٦٥ -ويف ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١، قدمــت الفلبـني طلبـا للسـماح هلـا بـالتدخل يف القضيـة. 

وذكرت الفلبني يف طلبها أا ترغب يف التدخل يف إجراءات القضية من أجل  
�حفـظ حقـوق [حكومتـها] التارخييـة والقانونيـــة وصيانــة تلــك احلقــوق... 
الناشـئة عـن املطالبـة حبقـها يف السـيطرة والسـيادة علـى إقليـم مشـال بورنيـو، إىل احلـــد 
الذي تتأثر فيه هذه احلقوق، أو قـد تتـأثر، بـالقرار الـذي تبـت فيـه احملكمـة يف مسـألة 
السيادة على بوالو ليغيتان ويوالو سـيبادان�؛ �وإبـالغ � احملكمـة بطبيعـة [هـذه] 
احلقوق ونطاقها�؛ و �لإلعراب عن التقدير الكامل لدور � احملكمة الذي ال غـىن 

عنه يف منع الرتاع الشامل�. 
وأوضحت الفلبني أا ال تسعى ألن تصبح طرفـا يف القضيـة. واعـترضت إندونيسـيا وماليزيـا، 
يف مالحظاما اخلطية، املقدمة يف غضـون األجـل الـذي حددتـه احملكمـة، علـى طلـب الفلبـني 
السماح هلا بالتدخل. ويف أعقاب جلسات علنية عقدت يف الفـترة مـن ٢٥ إىل ٢٩ حزيـران/ 
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يونيه ٢٠٠١، أصدرت احملكمة يف ٢٣ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، حكمها الـذي رفضـت 
مبقتضاه طلب الفلبني السماح هلا بالتدخل. 

١٦٦ -وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى من ٣ إىل ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. 
ويف جلسـة علنيـة عقـدت يف ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، أصـدرت احملكمـة حكمــها، 

الذي تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقرر أن السيادة على بوالو ليغيتان ويوالو سيبادان تعود إىل ماليزيا. 
الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شـي؛ والقضـاة: أودا، وراجنيفـا، وهـريتزيغ،  املؤيدون:
وفاليشـاور وكورومـا وفرييشـــتني وهيغــرت وبــارا-أرانغوريــن وكوميــانس 

وريزيك واخلصاونة وبويرغنتال والعريب؛ والقاضي اخلاص فريامنتري؛ 
القاضي اخلاص فرانك��.  املعارضون:

١٦٧ -وذيل القاضي أودا حكم احملكمة بإعالن وذيله القاضي اخلاص فرانك برأي خمالف. 
 

أمحدو صاديو ديالو (مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية)  - ٨
١٦٨ -رفعـت مجهوريـة غينيـا يف ٢٨ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ دعـوى ضـــد مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية مبوجب �طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسـية� طـالبت فيـه احملكمـة 
بـ �إدانة مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون الـدويل الـيت ارتكبـت يف 

حق مواطن غيين�، هو السيد أمحدو صاديو ديالو. 
١٦٩ -ووفقا ملا ذكرته غينيا، فإن السيد أمحدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمال كـان مقيمـا 
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ملــدة ٣٢ عامــا، �ســجنته ســلطات الدولــة بطريقــة غـــري 
قانونية� ملدة شهرين ونصف الشهر، �وجردته من اسـتثماراته الكبـرية، وشـركاته وحسـاباته 
املصرفيـة، وممتلكاتـه املنقولـة والثابتـة، مث طردتـه� يف ٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٦ نتيجـــة حملاوالتــه 
اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـدى مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة (وال ســيما لــدى مؤسســة 
جيكامني، وهي مؤسسة حكومية حتتكر التعدين) ولدى شركات نفطية تعمـل يف ذلـك البلـد 
(زائـري شـل، وزائـري موبيـل، وزائـري فينـا) مبوجـب عقـود أبرمـت مـع شـــركتني ميلكــهما، مهــا 

أفريكوم - زائري وأفريكونتينرز - زائري. 
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ـــة اإلجباريــة  ١٧٠ -وكأسـاس الختصـاص احملكمـة اسـتظهرت غينيـا بإعالـا بقبـــــول الوالي
للمحكمـة، املـؤرخ ١١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨ وإعـالن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة 

املؤرخ ٨ شباط/فرباير ١٩٨٩. 
١٧١ -وأودعـت غينيـا مذكرـــا يف غضــون األجــل الــذي مددتــه احملكمــة. ويف ٣ تشــرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٢، أودعت مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بعـض الدفـوع االبتدائيـة بشـأن 
اختصاص احملكمة ومقبولية الطلب، وذلك يف غضون األجل املمدد إليداع مذكرا املضـادة؛ 

فعلقت بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى (املادة ٧٩ من الئحة احملكمة). 
١٧٢ -وبأمر مؤرخ ٧ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، حـددت احملكمـة تـاريخ ٧ متـوز/يوليـه 
٢٠٠٣ أجال إليداع غينيـا لبيـان خطـي مبالحظاـا والتماسـاا بشـأن الدفـوع االبتدائيـة الـيت 

تقدمت ا مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد أودع البيان اخلطي يف غضون األجل احملدد. 
٩-١٦مشروعية استعمال القوة (صربيا واجلبل األســود ضــد أملانيــا) و (صربيــا واجلبــل 
األسود ضد إيطاليا) و (صربيا واجلبل األسود ضـــد الربتغــال) و (صربيــا واجلبــل 
األسود ضد بلجيكا) و (صربيا واجلبــل األســود ضــد فرنســا) و (صربيــا واجلبــل 
ــا  األســود ضــد كنــدا) و (صربيــا واجلبــل األســود ضــد اململكــة املتحــدة) و(صربي

واجلبل األسود ضد هولندا) 
١٧٣ -يف ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩، أودعـت صربيـا واجلبـل األسـود (املعروفـة آنـذاك باسـم 
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة) طلبـات رفعـت فيـها دعـــاوى ضــد أســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا 
والربتغـال وبلجيكـا وفرنسـا وكنـدا واململكـة املتحـدة وهولنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـــة 

�إلخالهلا بالتزام عدم استعمال القوة�. 
١٧٤ -ويف طلبها، أوضحت صربيا واجلبـل األسـود أن الـدول املذكـورة أعـاله قـد ارتكبـت 
��أفعـاال أخلـت ـا بالتزامـها الـدويل الـذي حيظـــر عليــها اســتعمال القــوة ضــد دولــة أخــرى 
وااللـــتزام بعـــدم التدخـــل يف الشـــــؤون الداخليــــة [لتلــــك الدولــــة]��، و ��بعــــدم انتــــهاك 
سيادتـ[ـهـا]��؛ و ��التزاماتـ[ـها] حبماية السكان املدنيني واألهداف املدنية وقـت احلـرب، [و] 
محاية البيئة��؛ و ��التزامـ[اتــهـا] املتصلة حبريـة املالحـة يف األـار الدوليـة��؛ و ��التزامــ[ـاـا] 
املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية��؛ و ��التزامــ[ـاـــا] بعــدم اســتخدام األســلحة 
احملظورة، وعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنيـة التسـبب يف اهلـالك املـادي موعـة قوميـة�. 
وطلبت صربيا واجلبل األسـود إىل احملكمـة أن تقـرر وتعلـن، يف مجلـة أمـور، أن الـدول املشـار 
إليها أعاله ��مسـؤولة عـن اإلخـالل بااللتزامـات الدوليـة [املذكـورة] أعـاله�� وأـا �� ملزمـة 

بتقدمي تعويض عما أحلقته من أضرار��. 
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١٧٥ -وأشـارت يوغوســـالفيا كأســاس إلقامــة اختصــاص احملكمــة بــالنظر يف الدعــوى، يف 
القضايـا املرفوعـة علـــى أســبانيا والربتغــال وبلجيكــا وكنــدا واململكــة املتحــدة وهولنــدا، إىل 
الفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦، مـن النظـام األساسـي للمحكمـة واملـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة اإلبـــادة 
اجلماعيـة، ويف القضايـا املرفوعـة علـى أملانيـا وإيطاليـا وفرنســـا والواليــات املتحــدة، إىل املــادة 

التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية، والفقرة ٥ من املادة ٣٨، من الئحة احملكمة. 
١٧٦ -ويف اليوم ذاته، قدمت صربيـا واجلبـل األسـود أيضـا طلبـا لإلشـارة بتدابـري حتفظيـة يف 

كل قضية من هذه القضايا. 
١٧٧ -ويف أعقاب عقد جلسات علنية بشـأن طلبـات اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة يف الفـترة مـن 
١٠ إىل ١٢ أيار/مايو ١٩٩٩، أصدرت احملكمة يف ٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩، مثانيـة أوامـر يف 
قضايا (صربيا واجلبل األسود ضــد أملانيــا) و (صربيا واجلبل األسود ضـــد إيطاليـا) و (صربيـا 
واجلبـل األسـود ضـد الربتغـال) و (صربيـا واجلبـــل األســود ضــد بلجيكــا) و (صربيــا واجلبــل 
األسود ضـــد فرنســا) و (صربيـا واجلبـل األسـود ضـد كنـدا) و (صربيـا واجلبـل األسـود ضـد 
اململكـة املتحـدة) و (صربيـــا واجلبــل األســود ضـــــد هولنــــدا) ومبقتضاهــا، رفضــت احملكمــة 
الطلبات املتعلقة باإلشارة بتدابري حتفظية اليت قدمتها صربيا واجلبل األسود بعد أن تبني هلا أـا 
تفتقـر إىل االختصـاص األويل للنظـــر يف املســألة، وأرجــأت إىل قــرار آخــر البــت يف اإلجــراء 
الالحـق. ويف قضيـيت (صربيـا واجلبـل األسـود ضــــد أسبانيـــا) و (صربيـا واجلبـل األسـود ضــد 
الواليـات املتحـدة)، رفضـت احملكمـة طلبـات صربيـا واجلبـل األسـود اإلشـارة بتدابــري حتفظيــة 
وأمرت بشطب هذه القضايا من اجلدول، بعدما تبني هلا أا تفتقر افتقارا واضحــا الختصـاص 
النظر يف طلب صربيا واجلبل األسود، وأن إبقاء قضية معينـة يف اجلـدول العـام، يف إطـار نظـام 
االختصاص الرضائي، رغم أن احملكمة لن تستطيع كمـا يبـدو مؤكـدا أن تبـت يف موضوعـها، 

لن يسهم بالتأكيد يف إقامة العدل على أساس سليم. 
١٧٨ -وبعد أن أودعت صربيا واجلبل األسـود مذكراـا يف كـل قضيـة مـن القضايـا الثمانيـة 
اليت أبقيت على اجلدول، يف غضـون األجـل احملـدد يف ٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، أثـارت 
كل دولة من الدول املدعـى عليـها (أملانيـا، وإيطاليـا، والربتغـال، وبلجيكـا، وفرنسـا، وكنـدا، 
واململكة املتحدة وهولندا)، يف غضون األجل احملدد إليداع مذكراـا املضـادة، بعـض الدفـوع 
االبتدائيـة بشـأن عـدم االختصـاص وعـدم املقبوليـة؛ فعلقـت بالتـايل إجـراءات النظـر يف جوهــر 

الدعوى (املادة ٧٩ من الئحة احملكمة). 
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١٧٩ -ويف كل قضية، أودعت صربيا واجلبل األسود يف ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ 
بيانـا خطيـا بشـأن الدفـوع االبتدائيـة الـيت أثارـا كـل دولـة مدعـى عليـها، وذلــك يف غضــون 

األجل املمدد مبوجب أمر احملكمة املؤرخ ٢٠آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا)  - ١٧
١٨٠ -يف ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، أودعـــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا ترفــع 
مبوجبه دعوى ضد أوغنـدا، بسـبب �أعمـال عـدوان مسـلح ارتكبـت يف انتـهاك سـافر مليثـاق 

األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية�. 
١٨١ -وادعـت مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة يف طلبــها بــأن �هــذا العــدوان املســلح ... 
انطــوى، يف مجلــة أمــور، علــى انتــهاك ســيادة [مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة] وســــالمتها 
اإلقليميــة. وانتــهاكات للقــانون اإلنســاين الــدويل وانتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســـان�. 
والتمست مجهورية الكونغو الدميقراطية �ضمان وقف أعمـال العـدوان املوجهـة ضدهـا، الـيت 
تشكل ديدا خطريا للسلم واألمــن يف وسـط أفريقيـا بشـكل عـام ومنطقـة البحـريات الكـربى 
بصورة خاصة�؛ كما التمســت احلصـول علـى تعويـض مـن أوغنـدا عـن مجيـع أعمـال النـهب 
والتدمـري وسـلب املمتلكـات واألشـخاص وغريهـا مـــن األعمــال غــري املشــروعة الــيت تنســب 
إلـيــ[ـــــها]، والـيت حتتفـظ حياهلـا [مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة] بـاحلق يف أن تعـني يف وقــت 
الحق مقدار الضرر الذي حلق ـا بـالتحديد، فضـال عـن مطالبتـها باسـترداد مجيـع املمتلكـات 

املسلوبة ��. 
ـــو الدميقراطيــة يف إقامــة اختصــاص احملكمــة إىل اإلعالنــني  ١٨٢ -اسـتندت مجهوريـة الكونغ
اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا الواليـة اإلجباريـة للمحكمـة فيمـا يتعلـق بـأي دولـة أخـرى تقبـــل 

االلتزام ذاته (الفقرة ٢ من املادة ٣٦ من النظام األساسي للمحكمة). 
١٨٣ -ومراعاة التفاق بني الطرفني، حددت احملكمة بأمر مـؤرخ ٢١ تشـرين األول/أكتوبـر 
١٩٩٩، تاريخ ٢١ متــوز/يوليـه ٢٠٠٠ أجـال إليـداع الكونغـو ملذكرـا وتـاريخ ٢١ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠١ أجال إليداع أوغندا ملذكرا املضادة. وقـد أودعـت مذكـرة مجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية يف األجل احملدد. 
١٨٤ -ويف ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ قدمـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا باإلشــارة 
ــــال  بتدابـري حتفظيـة، وذكـرت أنـه �منـذ ٥ حزيـران/يونيـه [٢٠٠٠]، ألــــحق استئنـــاف القتــ
بــني القـــوات املسلحــــة لـ ... أوغندا وجيـش أجنـيب آخـر أضـرارا كبـرية جبمهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية وبسكاا� رغم أن �هذه التكتيكات كانت قد أدينـت باإلمجـاع، وال سـيما مـن 
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قبـل جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة�.ويف رسـالتني حتمـالن التـاريخ نفســـه، لفــت رئيــس 
احملكمـة، يف إطـار الفقـرة ٤ مـن املـادة ٧٤، مـــن الئحــة احملكمــة، �انتبــاه كــال الطرفــني إىل 
ضرورة التصرف بطريقة متكن أي أمر تتخـذه احملكمـة بشـأن طلـب التدابـري التحفظيـة مـن أن 

حيدث مفعوله املالئم�. 
١٨٥ -وعقد جلسات علنية بشأن طلب اإلشارة بتدابري حتفظية يف ٢٦ و٢٨ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠. ويف جلسـة علنيـة، عقـدت يف ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أصـدرت احملكمـة أمرهـا الــذي 
مبقتضاه أشارت باإلمجاع بأن على الطرفني ��الطرفني أن مينعا وأن يكفا علـى الفـور عـن كـل 
عمل، وال سيما أي عمل مسلح، قد ميس حبقـوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعلـق بـأي حكـم قـد 
تصدره احملكمة يف القضية، أو قد يزيد من خطورة الرتاع املعروض على احملكمة أو يطيـل مـن 
أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء��؛ و ��أن يتخذا على الفور مجيـع التدابـري الالزمـة لالمتثـال 
جلميع التزاماما مبوجب القانون الدويل، وال سيما االلتزامات املعقـودة مبوجـب ميثـاق األمـم 
املتحـدة وميثـاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة ولقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـــدة ١٣٠٤ 
(٢٠٠٠)، املـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ��٢٠٠٠؛ و �� أن يتخــذا علــى الفــور مجيــع التدابــري 
الالزمة لكفالة االحترام التام داخل منطقة الرتاع حلقوق اإلنسان األساسـية وألحكـام القـانون 

اإلنساين املنطبقة�. 
١٨٦ -وأودعت أوغندا مذكرـا املضـادة يف غضـون أجـل ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ احملـدد 
بـأمر احملكمـة املـؤرخ ٢١ تشـرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٩. وتضمنــت املذكــرة املضــادة ثالثــة 
طلبـات مضـادة. األول يتعلـق بأعمـال عـدوان مزعومـة ارتكبتـها يف حقـها مجهوريـة الكونغـــو 
الدميقراطية؛ والثاين يتعلق جمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيها يف كينشاسـا 
وعلى مواطنني أوغنديني ادعي أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مسؤولة عنها؛ ويتعلق الثـالث 
بانتهاكات مزعومة قامت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة التفـاق لوسـاكا. وطلبـت أوغنـدا أن 
حتتفظ مبسألة اجلـرب إىل مرحلـة الحقـة مـن الدعـوى. وبـأمر مـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
ـــدا ومجهوريــة الكونغــو  ٢٠٠١، قضـت احملكمـة بـأن الطلبـني املضـادين اللذيـن قدمتـهما أوغن
الدميقراطيـة �مقبـوالن بصفتـهما تلـك [ويشـــكالن] جــزءا مــن الدعــوى اجلاريــة�، غــري أن 
الطلب الثالث غري مقبول. واعتبارا هلذه االستنتاجات، ارتأت احملكمة أن من الالزم أن تـودع 
مجهورية الكونغو الدميقراطية مذكرة جوابية وتـودع أوغنـدا مذكـرة تعقيبيـة، ليتنـاوال طلبـات 
الطرفـني، وحــددت تــاريخ ٢٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ أجــال إليــداع املذكــرة اجلوابيــة وتــاريخ 
٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ أجال إليداع املذكرة التعقيبية. وحرصا علـى املسـاواة التامـة 
ـــها  بـني الطرفـني كذلـك، احتفظـت احملكمـة حبـق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تقـدمي آرائ
خطيـا مـرة ثانيـة بشـأن الطلبـات املضـادة ألوغنـدا، يف مذكـــرة إضافيــة تكــون موضــوع أمــر 
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الحق. وقد أودعت املذكرة اجلوابية يف األجل احملـدد. وبـأمر مـؤرخ ٧ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 
٢٠٠٢، مـددت احملكمـة أجـل إيـداع أوغنـدا ملذكرـا التعقيبيـــة وحــددت تــاريخ ٦ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٢ أجال جديدا للقيـام بذلـك. وقـد أودعـت املذكـرة التعقيبيـة يف غضـون 

األجل املمدد. 
ـــاير ٢٠٠٣، أذنــت احملكمــة جلمهوريــة الكونغــو  ١٨٧ -وبـأمر مـؤرخ ٢٩ كـانون الثـاين/ين
الدميقراطيـة بـأن تقـدم مذكـرة إضافيـة تتعلـق حصـرا بالطلبـات املضـادة الـــيت قدمتــها أوغنــدا، 
وحددت تــاريخ ٢٨ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ أجـال إليداعـها. وقـد أودعـت املذكـرة يف غضـون 

األجل احملدد. 
١٨٨ -وحددت احملكمة تاريخ ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ موعدا الفتتاح اجللسات. 

 
تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها (كرواتيــا ضــد صربيــا  -١٨

واجلبل األسود) 
١٨٩ -يف ٢ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت مجهوريـة كرواتيـا طلبـا ترفـع مبوجبـه دعـوى ضــد 
صربيــا واجلبــل األســود (املعروفــة آنــذاك باســم مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة) �بســـبب 
انتهاكات التفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها�، زعمت أا ارتكبت يف الفـترة 

ما بني عامي ١٩٩١ و ١٩٩٥. 
١٩٠ -وادعـت كرواتيـا يف طلبـها أن �[صربيـا واجلبـــل األســود]، بإخضــاع نشــاط قواــا 
املسلحة وأفراد خمابراا وخمتلف مفارزها شبه العسـكرية علـى أراضـي � كرواتيـا إلشـرافها 
املباشر يف منطقة كنني وسلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودملاتيـا، مسـؤولة عـن �التطـهري العرقـي� 
للمواطنـني الكرواتيـني يف هـذه املنـاطق � ومطالبـة بتقـدمي تعويـض عـن الضـرر النـــاجم عــن 
ذلـك�.ومضـت كرواتيـا قائلـة إن �[صربيـا واجلبـل األسـود]، بتوجيهـها وتشـــجيعها وحثــها 
املواطنني الكرواتيني ذوي األصـول الصربيـة يف منطقـة كنـني علـى اجلـالء عـن املنطقـة يف عـام 
١٩٩٥، أثنـاء إعـادة كرواتيـا بسـط سـلطتها احلكوميـــة الشــرعية � اخنرطــت باإلضافــة إىل 

ذلك يف مسلك كان مبثابة جولة ثانية من التطهري العرقي��. 
١٩١ -وبنـاء عليـه، طلبـت كرواتيـا إىل احملكمـة أن تقـرر وتعلـــن أن صربيــا واجلبــل األســود 
��انتهكت التزاماــا القانونيـة�� إزاء كرواتيـا مبوجـب اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة وأـا �� ملزمـة 
بأن تدفع لـ ... كرواتيا حبكم حقها وبوصفها الوطن األم ملواطنيها، تعويضـات عـن األضـرار 
الــيت حلقــت باألشــخاص واملمتلكــات، فضــال عمــا حلــق باقتصــاد كرواتيــا وبيئتــها بســـبب 

االنتهاكات اآلنفة الذكر للقانون الدويل بالقدر الذي ستحدده احملكمة��. 
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١٩٢ -و كأساس الختصاص احملكمة، استندت كرواتيا إىل املادة التاسعة مـن اتفاقيـة اإلبـادة 
اجلماعية اليت قالت إن كرواتيا وصربيا واجلبل األسود طرفان فيها. 

١٩٣ -ويف ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١، ويف غضـــون األجــل الــذي مددتــه احملكمــة، أودعــت 
كرواتيا مذكرا. ويف ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، ويف غضون األجل املمـدد إليـداع املذكـرة 
املضادة، أودعت صربيا واجلبل األسود بعض الدفوع االبتدائية تتعلق باالختصـاص واملقبوليـة. 
ـــايل إجــراءات النظــر يف جوهــر الدعــوى (املــادة ٧٩ مــن الئحــة احملكمــة). ويف  فعلقـت بالت
٢٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، ويف غضــــون األجـــل الـــذي حددتـــه احملكمـــة بأمرهـــا املـــؤرخ 
١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، أودعت كرواتيـا بيانـا خطيـا مبالحظاـا والتماسـاا بشـأن 

الدفوع االبتدائية اليت أثارا صربيا واجلبل األسود. 
 

احلدود البحرية بني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر الكــارييب (نيكــاراغوا ضــد  - ١٩
هندوراس) 

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

يف البحر الكارييب. 
١٩٥ -وذكرت نيكاراغوا يف طلبها، يف مجلة أمور، أا على مدى عقـود �متسـكت مبوقـف 
مفـاده أن حدودهـا البحريـة مـع هنـدوراس يف البحـر الكـارييب مل حتـدد�، بينمـا متثـــل موقــف 

هندوراس يف أنه 
�يوجد يف الواقع خط حدود ميتد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـرض 
مـن النقطـة احملـددة علـى مصـب ـر كوكـو يف [قـــرار التحكيــم املــؤرخ ٢٣ كــانون 
األول/ديسمرب ١٩٠٦ الصادر من ملـك إسـبانيا بشـأن احلـدود الربيـة بـني نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت حمكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ تشــرين الثــاين/نوفمــرب 

١٩٦٠ أنه صحيح وملزم]�. 
١٩٦ -ووفقـا ملـــا ذكرتــه نيكــاراغوا، �فــإن املوقــف الــذي اختذتــه هنــدوراس ... أدى إىل 
مواجـهات متكـررة وعمليـات متبادلـة الحتجـاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقــة احلــدود 

بصفة عامة�. وذكرت نيكاراغوا كذلك أن �املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت�. 
١٩٧ -وطلبـت نيكـاراغوا إىل احملكمـــة بالتــايل �أن حتــدد مســار اخلــط احلــدودي البحــري 
الوحيـد بـني منـاطق البحـر اإلقليمـي، واجلـرف القـاري، واملنطقـة االقتصاديـة اخلالصـــة التابعــة 
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لنيكـاراغوا وهنـدوراس علـى التـوايل، وفقـا ملبـــادئ العدالــة والظــروف اخلاصــة الــيت يعــترف 
القانون الدويل يف عموميته بأا تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد�. 

١٩٨ -وكأسـاس الختصـاص احملكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا باملـــادة احلاديــة والثالثــني مــن 
املعـاهدة األمريكيـة للتسـوية السـلمية (واملعروفـة رمسيـا باسـم �ميثـــاق بوغوتــا�)، املوقعــة يف 
ــك  ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٤٨، والـيت يعتـرب كـل مـن نيكـاراغوا وهنـدوراس طرفـا فيـها، وكذل
اإلعالنـات الصـادرة مبوجـب الفقـرة ٢ مـن املـادة ٣٦ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، والــيت 

قبلت كل من الدولتني مبوجبها الوالية اإلجبارية للمحكمة. 
١٩٩ -وبـأمر صـادر يف ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٠، حـــددت احملكمــة تــاريخ ٢١ آذار/مــارس 
٢٠٠١ أجال إليداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ أجال إليـداع مذكـرة 

هندوراس املضادة. وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. 
٢٠٠ -وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكوميت كولومبيا وجامايكا، بناء علـى 

طلبهما. 
ـــدمي مذكــرة  ٢٠١ -وبـأمر مـؤرخ ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أذنـت احملكمـة لنيكـارغوا بتق
جوابيـة وهلنـدوراس بتقـدمي مذكـرة تعقيبيـة وحـددت اآلجـال التاليـة إليـداع هـذه املذكـــرات: 
ـــاين/ينــاير ٢٠٠٣ للمذكــرة اجلوابيــة، و١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٣ للمذكــرة  ١٣ كـانون الث

التعقيبية. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرا اجلوابية يف األجل احملدد. 
 

طلب إعادة النظر يف احلكم املــؤرخ ١١ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ يف القضيــة املتعلقــة  � ٢٠
بتطبيق اتفاقية منع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليــها ( البوســنة واهلرســك 

ضد يوغوسالفيا) الدفوع االبتدائية (يوغوسالفيا ضد البوسنة واهلرسك) 
٢٠٢ �يف ٢٤ نيسان/ أبريل ٢٠٠١، قدمت مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة (املعروفـة حاليـا 
باسم صربيا واجلبل األسود) طلبا إلعادة النظر يف احلكم الذي أصدرته احملكمـة يف ١١ متـوز/ 
ـــة عليــها  يوليـه ١٩٩٦ يف القضيـة املتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقب

(البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا) الدفوع االبتدائية. 
٢٠٣ �ويف ذلك احلكم (انظر أعاله، الفقـرة ١٣٠) رفضـت احملكمـة الدفـوع االبتدائيـة الـيت 
أثارا يوغوسالفيا واسـتنتجت أن هلـا اختصاصـا فيمـا يتصـل بـالنظر يف الدعـوى علـى أسـاس 
املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ورفضـت األسـس األخـرى 
لالختصاص اليت استظهرت ا البوسنة واهلرسك. ووجدت احملكمة كذلـك أن الطلـب الـذي 

تقدمت ا البوسنة واهلرسك مقبول.  
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ـــادة النظــر يف احلكــم إىل املــادة ٦١ مــن النظــام  ٢٠٤ -واسـتندت يوغوسـالفيا يف طلبـها إع
األساسي للمحكمة، اليت تنص يف الفقرة األوىل منها على أنه  

�ال يقبل التماس إعادة النظر يف احلكم، إال بسبب تكشف واقعـة حامسـة يف 
الدعـوى كـان جيهلـها عنـد صـدور احلكـم كـل مـن احملكمـة والطـرف الـذي يلتمـــس 
إعـادة النظـر، علـى أال يكـون جـهل الطـرف املذكـور ـذه الواقعـة ناشـئا عـــن إمهــال 

منه�. 
٢٠٥ �وادعت يوغوسالفيا يف طلبها ما يلي: 

أن قبوهلا عضوا جديدا يف األمم املتحدة يف ١ تشرين الثـاين/ نوفمـرب ٢٠٠٠ 
يشـكل واقعـة جديـدة. ويـرى الطـرف املدعـي أن باإلمكـــان إثبــات أن هــذه الواقعــة 
تكتسي طابعا جيعلها عامال حامسا فيما يتعلق باالختصـاص الشـخصي علـى مجهوريـة 

يوغوسالفيا السابقة. 
فبعـد أن قبلـت مجهوريـة يوغوســـالفيا الســابقة عضــوا جديــدا يف ١ تشــرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، حلـت اإلشـكاالت املتعلقـة بصفتـها، وأصبـح حقيقـة ال يطاهلـا 
الشــك أن مجهوريــة يوغوســالفيا الســابقة مل تكــــن اســـتمرارا لشـــخصية مجهوريـــة 
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، وأا مل تكن عضوا يف األمم املتحدة قبل ١ تشـرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠، وأـا مل تكـن دولـة طرفـا يف النظـام األساسـي، ومل تكـن دولـة 

طرفا يف اتفاقية اإلبادة اجلماعية ... 
ـــدد  فقبـول مجهوريـة يوغوسـالفيا السـابقة عضـوا جديـدا يف األمـم املتحـدة يب
الغموض ويسلط الضوء من زاوية أخـرى علـى مسـألة عضويـة مجهوريـة يوغوسـالفيا 

السابقة يف األمم املتحدة، ويف النظام األساسي ويف اتفاقية اإلبادة اجلماعية��. 
وقـالت يوغوسـالفيا كذلـك إنـه اســـتنادا إىل الــترتيب الرمســي يف القائمــة املؤرخــة ٨ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠، أدرجت �يوغوسالفيا�� يف القائمـة بصفتـها عضـوا يف األمـم املتحـدة 
منذ ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ وأن ��املذكرة التفسريية توضح أن األمر يتعلـق جبمهوريـة 
يوغوسـالفيا السـابقة��. وخلصـت يوغوســـالفيا إىل القــول إن ��هــذه واقعــة جديــدة كــانت 
جمهولـة جبـالء لكـل مـن احملكمـة و الطـرف املدعـي وقــت صــدور احلكــم يف ١١ متــوز/يوليــه 

 .�١٩٩٦
٢٠٦ -ويف مرافعاا الشفوية، مل تستظهر يوغوسالفيا بأن قبوهلا يف األمم املتحـدة يف تشـرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ��واقعة جديدة�� حامسة، مبفهوم املادة ٦١ مـن النظـام األساسـي، قمينـة 
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بأن تشكل أساسا لطلب إعادة النظر يف احلكم الصادر ١٩٩٦. وادعت يوغوسـالفيا أن هـذا 
ــــد�� وكـــذا رســـالة املستشـــار القـــانوين املؤرخـــة ٨ كـــانون  القبــول ��بصفــة العضــو اجلدي
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ اليت تدعوها ��إىل اختاذ اإلجـراءات التعاهديـة إذا كـانت ترغـب يف أن 

تصبح طرفا يف املعاهدات اليت كانت يوغوسالفيا السابقة طرفا فيها�� مها 
��حدثان ... يكشفان واقعتني حامستني: 

إن مجهوريـة يوغوسـالفيا السـابقة مل تكـن طرفـــا يف النظــام األساســي وقــت  (ا)
صدور احلكم؛  

وأن مجهوريـة يوغوسـالفيا السـابقة مل تعـد ملزمـة باملـادة التاسـعة مـن اتفاقيـــة  (٢)
اإلبادة اجلماعية حبكم كوا استمرارا لشخصية يوغوسالفيا السابقة��. 

وإىل هاتني ��الواقعتني�� استندت يوغوسالفيا يف اية املطاف يف طلب إعادة النظر. 
٢٠٧ -وأتيحت نسخ من املذكرات حلكومة كرواتيا بناء على طلبها. 

٢٠٨ -ويف ٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، ويف غضون األجل الـذي حددتـه احملكمـة هلـذا 
الغرض، أودعت البوسنة واهلرسك مالحظات خطية بشأن مقبوليـة طلـب إعـادة النظـر الـذي 
قدمتـه يوغوسـالفيا. وزعمـت البوسـنة واهلرسـك يف مالحظاـا أن الشـــروط احملــددة مبوجــب 
املـادة ٦١ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة غـري مسـتوفاة يف هـذه احلالـة؛ وطلبـت بالتـايل مـــن 
احملكمـة ��أن تقـرر وتعلـن أن طلـب إعـادة النظـر يف احلكـــم املــؤرخ ١١ متــوز/يوليــه ١٩٩٦ 

املقدم من يوغوسالفيا ... غري مقبول��. 
٢٠٩ -وعقدت جلسات علنية بشأن مسألة مقبولية طلب إعـادة النظـر مـن ٤ إىل ٧ تشـرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. ويف ٣ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، أصـدرت احملكمـة حكمـها الـــذي تنــص 

فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية عشرة أصواًت مقابل ثالثة أصوات،  (١)

تقرر أن الطلب املقدم من مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة مـن أجـل 
إعادة النظر، مبوجـب املـادة ٦١ مـن النظـام األساسـي للمحكمـة، يف احلكـم 

الذي أصدرته احملكمة يف ١١ متوز/يوليه ١٩٩٦، غري مقبول. 
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الرئيس غيوم؛ ونائب الرئيس شي، والقضاة راجنيفا، وهـريتزيغ وكورومـا  املؤيدون:
وبــــارا - أرانغوريــــن واخلواصنـــــة وبويرغنتـــــال والعـــــريب؛ والقـــــاضي 

اخلاص حميو؛ 
القاضيان فرييشتني وريزيك؛ والقاضي اخلاص: دمييتريفيتش��.  املعارضون:

٢١٠ -وذيل القاضي كوروما احلكم برأي مســتقل؛ وذيلـه القـاضي فرييشـتني بـرأي خمـالف؛ 
وذيلـه القـاضي ريزيـك بـإعالن؛ وذيلـه القـاضي اخلـاص حميـو بـرأي مســـتقل؛ وذيلــه القــاضي 

اخلاص دمييتريفيتش برأي خمالف. 
 

ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد أملانيا)  � ٢١
٢١١ �يف ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، قدمت ليختنشتاين طلبـا لرفـع دعـوى ضـد أملانيـا بشـأن 
�القرارات اليت اختذا أملانيا يف ١٩٩٨ وبعدها � باعتبـار ممتلكـات معينـة خاصـة مبواطنـني 
من ليختنشتاين أمواال أملانية � واالستيالء عليـها ألغـراض اجلـرب أو التعويـض املـترتبني علـى 
احلرب العاملية الثانية � دون كفالة أي تعويض ملالكيها عن فقـدان تلـك املمتلكـات، وعلـى 

حساب ليختنشتاين��. 
٢١٢ -والتمسـت ليختنشـتاين يف طلبـها مـــن احملكمــة ��أن حتكــم وتعلــن أن أملانيــا تتحمــل 
مسـؤولية قانونيـة دوليـة وأـا ملزمـة بتقـدمي تعويـض مناسـب إىل ليختنشـتاين عمـا حلقـها مـــن 
ضرر وإجحاف �. وتطلب ليختنشتاين كذلك� تقييم وحتديـد طبيعـة ومقـدار التعويـض، يف 

حالة عدم توصل الطرفني إىل اتفاق، يف مرحلة مستقلة من الدعوى إذا اقتضى األمر��. 
ــــادة ١ مـــن االتفاقيـــة  ٢١٣ -وكأســاس الختصــاص احملكمــة، اســتندت ليختنشــتاين إىل امل
ــل  األوروبيـة لتسـوية املنازعـات بـالطرق السـلمية، املوقعـة يف ستراسـبورغ يف ٢٩ نيسـان/ أبري

 .١٩٥٧
٢١٤ -وبـأمر مـؤرخ ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، حـددت احملكمـــة تــاريخ ٢٨ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ أجـال إليـداع مذكـرة ليختنشـتاين، وتـاريخ ٢٧ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ أجــال 

إليداع مذكرة أملانيا املضادة. وقد أودعت املذكرة يف غضون األجل احملدد. 
٢١٥ -ويف ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أدلـــت أملانيــا بدفــوع ابتدائيــة تتعلــق باالختصــاص 
واملقبولية. فعلقت بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعـوى (املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة). 
وأودعت ليختنشتاين بيانـا مبالحظاـا والتماسـاا فيمـا يتعلـق بـالدفوع االبتدائيـة الـيت أثارـا 
ــاين/نوفمـرب ٢٠٠٢.  أملانيا، يف غضون األجل الذي حدده رئيس احملكمة بتاريخ ١٥ تشرين الث

ويف أعقاب إيداع تلك الوثيقة، أصبحت القضية جاهزة لعقد جلسات بشأا. 
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الرتاع اإلقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)  - ٢٢
٢١٦ -يف ٦ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١، قدمــت نيكــاراغوا طلبــا إلقامــة دعــوى ضــد 
ـــة مــن املســائل القانونيــة املترابطــة العالقــة� بــني  كولومبيـا فيمـا يتعلـق بـرتاع حـول �جمموع

الدولتني �بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية� غرب البحر الكارييب. 
٢١٧ -والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تعلن وتقرر: 

�أوال، أن لنيكــاراغوا الســيادة علــى جــزر بروفيدينســيا، وســــان أندريـــس 
وسانتا كاتالينا وكل اجلزر واجلـزر املنخفضـة التابعـة هلـا، وأـا تشـمل كذلـك اجلـزر 

املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو (بقدر قابليتها للتملك)؛ 
ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن احلق املطالب بـه أعـاله، تطلـب مـن احملكمـة 
كذلـك أن تقـرر مسـار خـط احلـدود البحريـــة الوحيــد بــني منــاطق اجلــرف القــاري 
واملنطقة االقتصادية اخلالصـة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا 
ملبـادئ اإلنصـاف والظـروف ذات الصلـة الـيت يقـر القـانون الـدويل يف عموميتـــه بأــا 

تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد�. 
٢١٨ -وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أا �حتتفظ حبق املطالبة بتعويـض عـن عنـاصر اإلثـراء 
بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنسيا، وكذلـك علـى اجلـزر 
املنخفضة واملساحات البحرية إىل خط الطول ٨٢، يف غياب حق ملكيـة شـرعي��. وذكـرت 
نيكـاراغوا أـا حتتفـظ أيضـا ��حبـق املطالبـة بـالتعويض عـــن التدخــل يف أنشــطة ســفن الصيــد 

النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها�. 
٢١٩ -وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا بالفقرة ٢ من املـادة ٣٦ مـن النظـام 
األساسي للمحكمة وباملادة احلادية والثالثـني مـن معـاهدة الـدول األمريكيـة للتسـوية السـلمية 
(املعروفـة رمسيــا مبيثــاق بوغوتــا) املوقعــة يف ٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٤٨، الــيت تعــد كــل مــن 

نيكاراغوا وكولومبيا طرفني فيها. 
٢٢٠ -وأتيحت نسخ من املذكرات والوثائق املرفقة حلكومة هندوراس، بناء على طلبها. 

٢٢١ -وبـأمر مـؤرخ ٢٦ شـباط/فـرباير ٢٠٠٢، حـددت احملكمـة تـارخيي ٢٨ نيسـان/أبريــل 
٢٠٠٣ و ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ أجلـني إليـداع نيكـــاراغوا ملذكرــا وإيــداع كولومبيــا 

ملذكرا املضادة. وقد أودعت نيكاراغوا مذكرا يف األجل احملدد. 
٢٢٢ -ويف ٢١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أودعـت كولومبيـا دفوعـات ابتدائيـــة بشــأن اختصــاص 

احملكمة. فعلقت بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى (املادة ٧٩ من الئحة احملكمة). 
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الرتاع احلدودي (بنن/النيجر)  - ٢٣
٢٢٣ -يف ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢، أشعرت بنن والنيجر بصورة مشتركة احملكمة باتفـاق خـاص 
ـــه ٢٠٠١ يف كوتونــو ودخــل حــيز النفــاذ يف ١١ نيســان/أبريــل  وقعـاه يف ١٥ حزيـران/يوني

 .٢٠٠٢
٢٢٤ -ومبوجب املادة ١ من االتفاق اخلاص، اتفـق الطرفـان علـى عـرض نزاعـهما احلـدودي 
على دائرة تشكلها احملكمـة؛ كمـا اتفقـا علـى أنـه عمـال بـالفقرة ٢ مـن املـادة ٢٦ مـن النظـام 

األساسي للمحكمة، سيختار كل منهما قاضيا خاصا. 
٢٢٥ -وتورد املادة ٢ من االتفاق اخلاص موضوع الرتاع على النحو التايل: 

�إن املطلوب من احملكمة: 
أن حتدد مسار خط احلدود بـني مجهوريـة بنـن ومجهوريـة النيجـر يف  (أ)

قطاع ر النيجر؛ 
أن حتــدد الدولــة الــيت تعــود إليــها ملكيــة اجلــزر الواقعــــة يف النـــهر  (ب)

املذكور، وال سيما جزيرة لييت؛ 
أن حتدد مسار خط احلدود بني الدولتني يف قطاع ر ميكرو�.  (ج)

٢٢٦ -وأخريا تضمنت املادة ١٠ �تعهدا خاصا� نصه كالتايل: 
�يف انتظـار صـــدور حكــم الدائــرة، يتعــهد الطرفــان حبفــظ الســلم واألمــن 

والسكينة بني شعيب الدولتني�. 
٢٢٧ -وبأمر مؤرخ ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، قـررت احملكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها 
بآراء الطرفني بشأن تشكيل الدائرة وإبالغه احملكمة ا، أن تستجيب لطلـب الطرفـني تشـكيل 
ـــة قضــاة وقــاضيني خــاصني خيتارمهــا  دائـرة خاصـة مـن مخسـة قضـاة فشـكلت دائـرة مـن ثالث
الطرفان وذلك على النحـو التـايل: الرئيـس غيـوم، والقاضيـان راجنيفـا وكوميـانس، والقاضيـان 

اخلاصان البجاوي (من اختيار النيجر) وبنونة (من اختيار بنن). 
٢٢٨ -وحــددت احملكمــة تــاريخ ٢٧ آب/أغســــطس ٢٠٠٣ أجـــال إليـــداع كـــل طـــرف 

ملذكرته.  
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األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (طلب جديد: ٢٠٠٢)  - ٢٤
(مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا) 

٢٢٩ -يف ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعت حكومــة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة طلبـا تقيـم 
به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق مبا يلي: 

�االنتــهاك اجلســيم واخلطــري والفــادح حلقــوق اإلنســان والقــــانون الـــدويل 
اإلنسـاين� النـاجم �عـن أعمـال العـدوان املســـلح الــذي ارتكبتــه روانــدا يف أراضــي 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف انتـــهاك ســافر لســيادة [هــذه األخــرية] وســالمتها 

اإلقليمية، اللتني يضمنهما ميثاقا األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية�. 
٢٣٠ -وذكرت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكب �عدوانـا 
مسلحا� منذ آب/أغسطس ١٩٩٨ وإىل الوقت الراهن. واستنادا إليها، تسبب ذلك العـدوان 
يف �مذحبـة بشـرية واسـعة النطـاق� يف كيفـو اجلنوبيـة، بـإقليم كاتانغـا واإلقليـم الشــرقي، ويف 
�اغتصاب النساء واالعتداء اجلنسي عليهن�، �واغتيال شخصيات سياسـية ونشـطاء حقـوق 
اإلنسان واختطافهم�، �وإلقاء القبـض واالحتجـاز التعسـفي، واملعاملـة الالإنسـانية واملهينـة� 
و �النـهب املنـهجي للمؤسسـات العامـة واخلاصـة، وحجـــز ممتلكــات املدنيــني�، و �انتــهاك 
حقوق اإلنسان على يد اجلنود الروانديـني الغـزاة وحلفائـهم �املتمرديـن� يف املـدن الرئيسـية يف 

شرق �مجهورية الكونغو الدميقراطية�، �وتدمري حيوانات ونباتات� البلد. 
٢٣١ -وبنـاء عليـه، طلبـت مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة أن حتكــم وتعلــن أن 
رواندا قد انتهكت وال تزال تنتهك ميثاق األمـم املتحـدة واملـادتني ٣ و ٤ مـن ميثـاق منظمـة 
الوحدة األفريقية بانتهاكها حلقوق اإلنسان اليت هـي مقصـد تنشـده األمـم املتحـدة مـن خـالل 
حفظ السلم واألمن الدوليني؛ وأـا انتـهكت كذلـك عـددا مـن الصكـوك الـيت حتمـي حقـوق 
اإلنسـان؛ وأـــا بإســقاطها لطــائرة مــن طــراز بوينــغ ٧٣٧ متلكــها شــركة اخلطــوط اجلويــة 
ــا،  الكونغوليـة يف ٩ تشـرين/أكتوبـر ١٩٩٨ يف كينـدو، والتسـبب بالتـايل يف مصـرع ٤٠ مدني
انتـهكت روانـدا أيضـا اتفاقيـات معينـة تتعلـق بالطـريان املـدين الـدويل؛ وأـــا بقيامــها بأعمــال 
التقتيل والذبح واالغتصاب وقطع األعناق، والصلب، ارتكبت رواندا جرمية اإلبـادة اجلماعيـة 
يف حـق مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ كونغـويل، مبـن فيـهم ضحايـا املذابـح األخـرية يف مدينـــة 
كيسـنغاين، وانتـهكت احلـق املقـدس يف احليـاة املنصـوص عليـه يف عـدة صكـوك حتمـي حقــوق 
اإلنسان وكذا يف اتفاقية اإلبــادة اجلماعيـة. كمـا طلبـت إىل احملكمـة أن حتكـم وتعلـن أن علـى 
مجيع القوات املسلحة الرواندية أن تنسحب من األراضي الكونغولية؛ وأن جلمهورية الكونغـو 

الدميقراطية احلق يف التعويض. 
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٢٣٢ -وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف طلبـها إىل عـدد 
من بنود التحكيم يف املعاهدات. 

٢٣٣ -ويف اليوم ذاته، أي يف ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعـت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
أيضا طلبا لإلشارة بالتدابري التحفظية. وعقدت جلسات علنية بشـأن طلـب اإلشـارة بالتدابـري 
التحفظيــة يف ١٣ و ١٤ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠٢. ويف ١٠ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٢، أصـــدرت 
احملكمة أمرها الـذي قضـت فيـه بأنـه ليـس هلـا أي اختصـاص أويل للنظـر يف املسـألة، فرفضـت 
طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية. كمـا رفضـت احملكمـة يف ذلـك األمـر دفوعـات مجهوريـة 

رواندا الرامية إىل شطب القضية من جدول احملكمة. 
٢٣٤ -وبأمر مؤرخ ١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، قـررت احملكمـة، وفقـا للفقرتـني ٢ و ٣ مـن 
املـادة ٧٩ مـن الئحـة احملكمـة املنقحـة، أن تتنـاول املرافعـــات اخلطيــة أوال مســائل اختصــاص 
احملكمة ومقبولية الطلب وحددت تاريخ ٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ أجـال إليـداع روانـدا 
ــا  ـا وتـاريخ ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ أجـال لتقـدمي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ملذكرملذكر

املضادة. وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. 
 

طلب إعادة النظر يف احلكم املؤرخ ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٢ الصادر يف قضية  - ٢٥
الـــرتاع املتعلـــق بـــاحلدود الربيـــة واجلزريـــة والبحريـــة (الســــلفادور/هنــــدرواس: 

نيكاراغوا طرف متدخل) (السلفادور ضد هندوراس) 
٢٣٥ -يف ١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، أودعت السلفادور طلبا إلعادة النظر يف احلكـم الـذي 
أصدرتـه يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٢ دائـرة احملكمـة يف قضيـة الـرتاع املتعلـق بـاحلدود الربيـــة 
واجلزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـدرواس: نيكـاراغوا طـرف متدخـل). وأشـارت الســلفادور 
إىل أن ��الغـرض الوحيـد مـن هـذا الطلـب هـو التمـاس إعـادة النظـــر يف مســار احلــدود الــذي 
قضــت بــه احملكمــة يف القطــاع الســادس املتنــازع عليــه مــن احلــدود الربيــة بــني الســـلفادور 
وهندوراس��. واستندت السـلفادور يف طلبـها إلعـادة النظـر إىل الفقـرة ١ مـن املـادة ٦١ مـن 

النظام األساسي للمحكمة واليت يرد نصها يف الفقرة ٢٠٤ أعاله. 
وادعـت السـلفادور يف طلبـها أنـه يسـتنتج مـن األسـباب الـيت اســـتندت إليــها الدائــرة  -٢٣٦

لرسم خط احلدود يف القطاع السادس ما يلي: 
أن العـامل احلاسـم يف رفـض مطلـب السـلفادور حبـــدود تســري علــى  (١)��
طـول جمـرى النـهر القـدمي واألصلـــي هــو عــدم وجــود دليــل يثبــت تغــري جمــرى ــر 

غواسكوران خالل احلقبة االستعمارية،  
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ـــذي أقنــع الدائــرة بقبــول مطلــب هنــدوراس  وأن العـامل احلاسـم ال (٢)��
حبـدود بريـة تتبـع اـري احلـايل لنـهر غواسـكوران الـذي ادعـي أنـه جمـرى النـهر إبــان 
االسـتقالل يف ١٨٢١، هـو اخلريطـة والرسـم الوصفـي خلليـج فونسـيكا اللـذان أدلــت 
مــا هنــدوراس واللــذان افــترض أمــا وضعــا يف ١٧٩٦، يف إطــار بعثــة املركــــب 

 .��El Activo إالكتيفو
٢٣٧ -وادعت السلفادور أا حصلـت علـى أدلـة علميـة وتقنيـة وتارخييـة ��تثبـت أن اـرى 
القدمي لنهر غواسـكوران يصـب يف خليـج فونسـيكا عنـد مصـب �الكوتـو�، وأن النـهر حـول 
جمــراه فجــأة يف عــام ��١٧٦٢. وادعــت أن هــذه األدلــة ��الــيت مل تكــن متاحــة جلمهوريـــة 
السلفادور قبل تاريخ احلكم ميكن اعتبارها، ألغراض إعادة النظر، ��واقعة جديــدة��مـن شـأا 

أن جتعل القضية قابلة إلعادة النظر��. 
٢٣٨ -وادعت السلفادور أيضا أنه ��يف الستة أشهر السابقة لتقدمي طلبـ[ـها]، حصلـت علـى 
أدلة تتمثل يف خرائط ومستندات تثبت عدم موثوقية املسـتندات الـيت شـكلت العمـود الفقـري 

يف تعليل قرار الدائرة. فقد اكتشفت خريطة جديدة وتقرير جديد ملركب إالكتيفو��. 
٢٣٩ -وخلصت السلفادور إىل القول إنه: 

��ألغـراض إعـادة النظـر هـذه، لدينـا إذن واقعـة جديـدة ثانيـة يتعـني النظـر يف 
آثارهـا علـى احلكـم مبجـرد قبـول طلـب إعـادة النظـــر. فلمــا كــانت القيمــة اإلثباتيــة 
للخريطة املسماة ����Carta Esferica ولتقريـر بعثـة املركـب إالكتيفـو موضـع جمادلـة، 
فإن استخدام مفاوضـات سـاكو (١٨٨٠-١٨٨٤)ألغـراض االسـتئناس، يصبـح غـري 
ذي قيمـة، وهـذا مشـكل تفـاقم مبـا تعتـربه مجهوريـــة الســلفادور تقييمــا خاطئــا هلــذه 
املفاوضات من جانب الدائرة. والواقع، أن وثائق إالكتيفو يناقض بعضها بعضـا بـدل 

أن يعززه��. 
٢٤٠ -واسـتنادا إىل السـلفادور، فـإن االدعـاءات التاليـة ميكـــن أن تســتند إىل األدلــة العلميــة 
والتارخيية املتاحة حاليا: ��(أ) أن ارى احلايل لنهر غواسكوران ليـس هـو اـرى الـذي كـان 
ـــاهيك عــن ســنة ١٨٢١؛ (ب) أن اــرى القــدمي كــان يشــكل  عليـه يف ١٨٨٠-١٨٨٤، ن
احلدود املعترف ا؛ (ج) وأن هذا ارى كان يقع مشال خليـج الأونيـون الـذي كـان سـاحله 

يعود بأكمله إىل مجهورية السلفادور��. 
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٢٤١ -هلذه األسباب، طلبت السلفادور إىل احملكمة: 
أن تشـرع يف تشـكيل الدائـرة الـيت سـتنظر يف طلـب إعـادة النظـــر يف  ��(أ)
احلكـم، مراعيـة املقتضيـــات الــيت اتفقــت عليــها الســلفادور وهنــدوراس يف االتفــاق 

اخلاص املؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٦؛ 
أن تعلن أن طلب مجهورية السلفادور مقبول لوجـود وقـائع جديـدة  (ب)
من شأا أن جتعل القضية قابلة إلعادة النظر مبوجب املـادة ٦١ مـن النظـام األساسـي 

للمحكمة؛  
وأن تشرع، مبجرد قبول الطلـب، يف إعـادة النظـر يف احلكـم املـؤرخ  (ج)
١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٢ حىت يعني حكـم جديـد خـط احلـدود يف القطـاع السـادس 

املتنازع عليه من احلدود الربية بني السلفادور وهندوراس وذلك على النحو التايل: 
�انطالقـا مـن املصـب القـــدمي لنــهر غواســكوران يف اخلليــج الصغــري 
 13o 22� 00" املعروف باسم ال كوتـو إيسـتواري الواقـع علـى خـط العـرض
ـــع احلــدود اــرى القــدمي لنــهر  مشـاال وخـط الطـول "87o 41� 25 غربـا، تتب
غواسـكوران ملسـافة ٣٠٠ ١٧ مـتر إىل املكـان املعـــروف باســم رومبيســيون 
دي لوس أماتيس الواقع علىخط العـرض "13o 26� 29 مشـاال وخـط الطـول 

"87o 43� 25 غربا حيث غري ر غواسكوران جمراه.� �� 

٢٤٢ -وبأمر مؤرخ ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، قـررت احملكمـة، بعـد إشـعار رئيسـها 
بآراء الطرفني بشأن تشكيل الدائرة وإبالغه احملكمة ا، أن تستجيب لطلـب الطرفـني تشـكيل 
دائـرة خاصـة مـن مخـس قضـاة فشـكلت دائـرة مـــن ثالثــة قضــاة وقــاضيني خــاصني خيتارمهــا 
الطرفان وذلك على النحو التايل: الرئيـس غيـوم، والقاضيـان ريزيـك وبويرغنتـال، والقاضيـان 

اخلاصان توريس برنارنديس (من اختيار هندوراس) وباولييو (من اختيار السلفادور). 
٢٤٣ -وحـددت احملكمـة كذلـك تـاريخ ١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣ أجــال إليــداع هنــدوراس 
ملالحظاا اخلطية بشأن مقبولية طلب إعادة النظر. وقد أودعـت هـذه املالحظـات يف غضـون 

األجل احملدد. 
٢٤٤ -وحـددت الدائـرة تـاريخ ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣ موعـــدا الفتتــاح اجللســات بشــأن 

مقبولية طلب إعادة النظر. 
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ــــون مكســــيكيون آخــــرون (املكســــيك ضــــد الواليــــات املتحــــدة  أبينـــا ومواطن - ٢٦
األمريكية) 

٢٤٥ -يف ٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، أقـامت الواليـات املكسـيكية املتحـدة دعـوى أمـــام 
احملكمـة ضـد الواليـات املتحـدة األمريكيـة بشـأن نـزاع متعلـق بانتـــهاكات مزعومــة للمــادتني 
ــق  ٥ و ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصليـة املؤرخـة ٢٤ نيسـان/أبريـل ١٩٦٣ فيمـا يتعل
بــ ٥٤ مواطنـا مكسـيكيا حكـم عليـهم بـاإلعدام يف واليـات كاليفورنيـا وتكسـاس وإيلينـــوي 

وأريزونا وأركانسا وفلوريدا ونيفادا وأوهايو وأوكالهوما وأوريغون. 
٢٤٦ -وادعت املكسيك يف طلبـها أن هـذه احلـاالت األربـع واخلمسـني تبـني الطـابع املنتظـم 
النتهاك الواليات املتحدة اللتزامها مبوجـب املـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا الـيت تلزمـها بـأن تبلـغ 
مواطين املكسيك حبقهم يف التماس املساعدة القنصلية وتوفري وسائل االنتصـاف املالئمـة لرفـع 
هـذا االنتـهاك. وادعـت املكسـيك أنـــه يف ٤٩ حالــة علــى األقــل، مل جتــد أي دليــل علــى أن 
السـلطات املختصـة يف الواليـات املتحـــدة األمريكيــة قــد حــاولت االمتثــال للمــادة ٣٦ قبــل 
حماكمة املواطنني املكسيكيني، واحلكم عليهم بـاإلعدام. كمـا الحظـت أنـه يف أربـع حـاالت، 
بذلت بعض احملاوالت على ما يبدو لالمتثال للمادة ٣٦، غـري أن السـلطات ال تـزال ال توجـه 
اإلشعار املطلوب ��دون تأخري��؛ وأنـه يف حالـة واحـدة أبلـغ املواطـن احملتجـز حبقـه يف إشـعار 
القنصلية واالتصال ا فيما يتعلق بإجراءات اهلجرة، ال فيما يتعلق بالتـهم الـيت يواجهـها والـيت 
يعاقب عليها باإلعدام. وأدرج يف الطلب عرض موجز لكل حالة من احلاالت، مبوبــةً حسـب 

الواليات. 
٢٤٧ -وبناء عليه، طلبت املكسيك إىل احملكمة أن حتكم وتعلن: 

أن الواليـات املتحـدة، بإلقائـها القبـض علـــى املواطنــني املكســيكيني  (١)��
ـــه يف هــذا الطلــب  األربعـة واخلمسـني احملكـوم عليـهم بـاإلعدام حسـب مـا ورد وصف
وبقيامـها باحتجـــازهم وحماكمتــهم وإدانتــهم وإصــدار العقوبــة يف حقــهم، انتــهكت 
التزاماـا القانونيـة الدوليـة جتـاه املكســـيك، فيمــا يتعلــق حبقــها وممارســتها حلقــها يف 
احلماية القنصلية ملواطنيها، على حنو ما تنــص عليـه املادتـان ٥ و٣٦ تباعـا مـن اتفاقيـة 

فيينا؛ 
أنه حيق للمكسيك بالتايل إعادة احلالة إىل ما كانت عليه؛  (٢)

أنه يقع على عاتق الواليات املتحدة الـتزام قـانوين دويل بعـدم تطبيـق  (٣)
مبدأ ��عدم جواز تقدمي طلبات جديدة يف االستئناف�� أو أي مبــدأ آخـر مـن مبـادئ 

قانوا احمللي الستبعاد ممارسة احلقوق املخولة مبقتضى املادة ٣٦ من اتفاقية فيينا؛ 
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أنه يقع علـى عـاتق الواليـات املتحـدة الـتزام قـانوين دويل بـأن تتقيـد  (٤)
بااللتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر يف أي احتجـاز أو إجـراءات جنائيـة تقـوم 
ا مستقبال يف حق املواطنني املكسيكيني األربع واخلمسني احملكومني بـاإلعدام أو أي 
مواطن مكسيكي آخر يف إقليمها، سواء عن طريق هيئة فرعية أو تشريعية أو تنفيذيـة 
أو قضائية أو سلطة أخرى، وسواء كانت هذه السلطة سلطة عليا أو خاضعـة لسـلطة 
أعلى منها يف تنظيم الواليات املتحدة، وسواء كان صالحيات تلك الســلطة دوليـة أو 

داخلية بطبعها؛ 
أن احلق يف اإلشعار القنصلـي مبوجـب اتفاقيـة فيينـا حـق مـن حقـوق  (٥)

اإلنسان؛ 
وأنه عمال بااللتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر، 

جيـب علـى الواليـات املتحـدة أن تعيـد احلالـة القائمـة ســـابقا، أي أن  (١)
تعيد احلالة اليت كانت قائمة قبل احتجاز املواطنـني املكسـيكيني ومقاضـام وإدانتـهم 

و إصدار أحكام يف حقهم انتهاكا لاللتزامات القانونية الدولية للواليات املتحدة؛ 
جيب على الواليات املتحدة أن تتخذ اإلجراءات الضرورية والكافيـة  (٢)
لضمـان أن تعمـل أحكـاُم قانوـا احمللـي إعمـاال تامـا األغـراَض الـيت خولـت مـن أجــل 

احلقوق مبوجب املادة ٣٦؛ 
جيب على الواليات املتحدة أن تتخذ اإلجراءات الضرورية والكافيـة  (٣)
إلقامـة وســـائل قانونيــة مهمــة لالنتصــاف النتــهاكات احلقــوق املخولــة للمكســيك 
ومواطنيـها مبقتضـى املـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيينـا، مبـا يف ذلـــك منــع فــرض أي عقوبــة 
إجرائية، مبقتضى القانون احمللي، على عدم القيام يف الوقت املناسب بطـرح مطلـب أو 
االستظهار بدفع يستند إىل اتفاقية فيينا عندمــا ختـرق السـلطات املختصـة يف الواليـات 

املتحدة التزاماها بإطالع املواطن على حقوقه مبوجب االتفاقية؛ 
جيب على الواليات املتحـدة، علـى ضـوء منـط االنتـهاكات املبينـة يف  (٤)
هذا الطلب وممارستها، أن تقدم للمكسيك ضمانة كاملة بعدم تكـرار تلـك األعمـال 

غري املشروعة��. 
٢٤٨ -واستندت املكسيك يف طلبها إلقامة اختصـاص احملكمـة إىل املـادة ١ مـن الـربوتوكول 
االختيــاري التفاقيــة فيينــا املتعلــق بالتســــوية اإلجباريـــة للمنازعـــات والـــيت تنـــص علـــى أن 
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��املنازعات الناشئة عن تفسـري أو تطبيـق االتفاقيـة تدخـل يف الواليـة اإلجباريـة حملكمـة العـدل 
الدولية��. 

٢٤٩ -��ونظـرا للخطـورة البالغـة و الطـابع امللـح الحتمـال أن تقـوم السـلطات يف الواليـــات 
املتحـدة بـإعدام مواطـن مكسـيكي انتـــهاكا اللتزامــات الواليــات املتحــدة جتاهــه��، أودعــت 
ـــاير ٢٠٠٣، طلبــا عــاجال لإلشــارة بتدابــري حتفظيــة،  املكسـيك أيضـا، يف ٩ كـانون الثـاين/ين
والتمسـت، يف انتظـار صـدور حكـم ـائي يف القضيـة، أن تشـري احملكمـة بـأن تتخـذ الواليــات 
املتحدة مجيع التدابري الضرورية لضمان عدم إعدام أي مواطن مكسيكي وأال حيـدد أي تـاريخ 
إلعدام أي مواطن مكسيكي؛ وأن تبلغ الواليات املتحدة احملكمـة بـاإلجراءات الـيت اختذـا يف 
هذا الصدد؛ وأن تضمن عدم اختاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن خيـل حبقـوق الواليـات املكسـيكية 

املتحدة أو مواطنيها فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه هذه احملكمة بشأن جوهر القضية. 
٢٥٠ -ويف اجللسـات الـيت عقــدت يف ٢١ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣، أكــدت املكســيك 
طلبـها الرامـي إىل اإلشـارة بتدابـري حتفظيـة، يف حـني طلبـت الواليـات املتحـــدة إىل احملكمــة أن 

ترفض ذلك الطلب وأال تشري بتلك التدابري. 
٢٥١ -ويف ٥ شـباط/فـــرباير ٢٠٠٣، أصــدرت احملكمــة باإلمجــاع أمــرا يشــري بــاإلجراءات 
ـــة ��مجيــع  التحفظيـة. ويف ذلـك األمـر، قضـت احملكمـة بـأن تتخـذ الواليـات املتحـدة األمريكي
التدابري الضرورية�� لضمــان عـدم إعـدام السـيد سيسـار روبرتـو فيـريو رينـا، والسـيد روربرتـو 
مورينـو رامـوس والسـيد أوسـبالدو توريـس أغيلـريا، املكســـيكيي اجلنســية، يف انتظــام صــدور 
حكم ائي للمحكمة؛ وأن تبلغ الواليـات املتحـدة األمريكيـة احملكمـة جبميـع التدابـري املتخـذة 
لتنفيذ هذا األمر؛ وأن تبقى املسائل اليت تشكل موضـوع األمـر معروضـة علـى احملكمـة إىل أن 

تصدر حكمها النهائي. 
٢٥٢ -وبـأمر مسـتقل، مـــؤرخ أيضــا يف ٥ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣، حــددت احملكمــة تــاريخ 
٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ أجـال إليـداع املكسـيك ملذكرـا وتـاريخ ٦ تشـــرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠٣ أجال لتقدمي الواليات املتحدة ملذكرا املضـادة، وذلـك بعـد أن راعـت آراء الطرفـني. 
ـــني الطرفــني،  وبـأمر مـؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، مـدد الرئيـس، بنـاء علـى طلـب مشـترك ب
اآلجـال إىل ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ لتقـدمي مذكـرة املكسـيك و ٣ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 
٢٠٠٣ لتقدمي مذكرة الواليات املتحـدة املضـادة. وقـد أودعـت مذكـرة املكسـيك يف غضـون 

األجل املمدد. 
٢٥٣ -وحددت احملكمة تاريخ ١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ موعدا الفتتاح اجللسات. 
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بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا (مجهورية الكونغو ضد فرنسا)  - ٢٧

ــه إىل  ٢٥٤ -يف ٩ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، أودعـت مجهوريـة الكونغـو طلبـا سـعت ب
إقامة دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تدابري التحقيق واملالحقة القضائية اليت اختذا السـلطات 
القضائية الفرنسية بناء على شكوى تتعلـق جبرائـم مرتكبـة ضـد اإلنسـانية وبـالتعذيب تقدمـت 
ا مجعيات عدة ضد رئيس مجهورية الكونغو، السيد دينيـس ساسـو نغيسـو، ووزيـر خارجيـة 
الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخريـن مبـن فيـهم اللـواء روبـر دابـريا، املفتـش العـام للقـوات 
املسـلحة الكونغوليـة. كمـا ذكـر الطلـب أنـه، فيمـا يتصــل بتلــك اإلجــراءات، أصــدر قــاضي 

التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدا. 
٢٥٥ -وادعت مجهورية الكونغو أن فرنسـا ��بتخويلـها لنفسـها اختصاصـا عامليـا يف املسـائل 
اجلنائيـة وانتحاهلـا سـلطة مالحقـة وحماكمـة وزيـر داخليـة دولـة أجنبيـة عـــن جرائــم زعــم أنــه 
ـــام يف بلــده��، انتــهكت ��املبــدأ  ارتكبـها يف إطـار ممارسـته لسـلطاته املتعلقـة حبفـظ النظـام الع
القاضي بأنه ال جيوز ألي دولة أن متارس سـلطتها يف إقليـم دولـة أخـرى، خرقـا ملبـدأ املسـاواة 
بني مجيع أعضاء األمم املتحدة��. كما ادعـت مجهوريـة الكونغـو بـأن فرنسـا بإصدارهـا ألمـر 
يوجـه تعليمـات إىل ضبـاط الشـرطة بـالتحقيق مـع رئيـس مجهوريــة الكونغــو بصفتــه شــاهدا، 

انتهكت ��احلصانة اجلنائية لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد احملكمة��. 
٢٥٦ -وأشارت مجهورية الكونغو يف طلبها، إىل أا تسعى إىل أن تقيـم اختصـاص احملكمـة، 
عمال بالفقرة ٥ من املــادة ٣٨ مـن الئحـة احملكمـة، ��علـى موافقـة اجلمهوريـة الفرنسـية، الـيت 
ستبديها قطعا��. ووفقا هلذا احلكم، أحيل طلب مجهورية الكونغـو إىل احلكومـة الفرنسـية ومل 

يتخذ أي إجراء يف الدعوى. 
٢٥٧ -ويف رسالة مؤرخة ٨ نيســان/أبريـل ٢٠٠٣ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف ١١ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣، صرحت اجلمهورية الفرنسية بأا �� تقبل اختصاص احملكمة بالنظر يف الطلب عمـال 
ـــادة ��٣٨. وقــد أتــاحت هــذه املوافقــة إدراج القضيــة يف جــدول احملكمــة  بـالفقرة ٥ مـن امل
ـــة  والشـروع يف اإلجـراءات. وأضـافت فرنسـا يف رسـالتها أن موافقتـها علـى اختصـاص احملكم
ــاهدة  يقتصـر حصـرا علـى ��الطلبـات الـيت قدمتـها مجهوريـة الكونغـو�� وأن ��املـادة ٢ مـن مع
التعاون اليت وقعتها اجلمهورية الفرنسية ومجهورية الكونغو يف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٧٤، 
ـــها هــذه األخــرية يف طلبــها، ال تشــكل أساســا الختصــاص احملكمــة يف هــذه  والـيت تشـري إلي

القضية��. 
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٢٥٨ -وأرفق طلب مجهوريـة الكونغـو بطلـب اإلشـارة بتدبـري حتفظـي ��يلتمـس إصـدار أمـر 
بالوقف الفوري لإلجراءات اليت يقوم ا قاضي التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو��. 

٢٥٩ -واعتبارا ملوافقة فرنسا ووفقا للفقرة ٣ من املادة ٧٤ من الئحة احملكمــة، حـدد رئيـس 
احملكمة تاريخ ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موعدا الفتتاح اجللسات العلنية بشـأن طلـب اإلشـارة 

بتدبري حتفظي املقدم من مجهورية الكونغو. 
٢٦٠ -وبعد عقد تلك اجللسات، يف ٢٨ و ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، تـال رئيـس احملكمـة، 

يف ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، األمر اليت الذي تنص فقرة املنطوق منه على ما يلي: 
�وهلذه األسباب، 

فإن احملكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضي بأن الظـروف كمـا تبـدو للمحكمـة يف الوقـت الراهـن، ال تسـتلزم يف 
حـد ذاـا ممارسـة سـلطتها مبوجـب املـادة ٤١ مـن النظـام األساسـي واإلشـارة بتدابــري 

حتفظية؛ 
الرئيس شي؛ نائب الرئيس راجنيفا؛ والقضاة غيوم وكورومـا وفرييشـتني  املؤيدون:
وهيغـرت وبـارا - أرانغوريـن وكوميـانس واخلواصنـة وبويرغنتـــال والعــريب 

وأووادا وسيما وتومكا؛ 
القاضي اخلاص دي كارا��.  املعارضون:

٢٦١ -وذيـل القاضيـان كورومـا وفرييشـتني األمـــر بــرأي مشــترك مســتقل، وذيلــه القــاضي 
اخلاص دي كارا برأي خمالف. 

٢٦٢ -وبــأمر مــؤرخ ١١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٣، حــدد رئيــس احملكمــة تــــاريخ ١١ كـــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٣ أجال لتقدمي مجهورية الكونغو ملذكرا وتـاريخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٤ 

أجال لتقدمي فرنسا ملذكرا املضادة. 
 

الدعوى املرفوعة من ماليزيا وسنغافورة  - ٢٨
ــه ٢٠٠٣،  ٢٦٣ -أخطـرت ماليزيـا وسـنغافورة احملكمـة بصـورة مشـتركة ، يف ٢٤ متـوز/يولي
بـالتوصل إىل اتفـاق خـــاص بــني الدولتــني، وقّــع يف بوتراجايــا، يف ٦ شــباط/فــرباير ٢٠٠٣، 

ودخل حيز النفاذ يف ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣. 



03-4786767

/58/4

٢٦٤ -ويف املادة ٢ من ذلك االتفاق اخلاص، طلب الطرفان إىل احملكمة  
�أن حتدد ما إذا كانت السيادة على  

بيدرا برانكا/بوالو باتو بوتش؛  (أ)
ميدل روكس؛  (ب)
ساوث ليدج،   (ج)

تعود إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورة�. 
٢٦٥ -ويف املادة ٦، ��اتفق [الطرفان] علـى قبـول حكـم احملكمـة ... باعتبـاره حكمـا ائيـا 

وملزما هلما��. 
٢٦٦ -كما أوضح الطرفان رأيهما بشان اإلجراءات املزمع اتباعـها. وسـتراعي احملكمـة هـذه 

املسألة عند حتديد آجال إيداع املرافعات اخلطية. 
 

الزيارات  سادسا �
 

زيارتا األمني العام لألمم املتحدة  ألف �
٢٦٧ -يف ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، قام األمـني العـام لألمـم املتحـدة، سـعادة السـيد 
كويف عنان، بزيـارة رمسيـة للمحكمـة. وكـان يف اسـتقباله رئيـس احملكمـة وأعضاؤهـا وأجـرى 

معهم يف قاعة مداوالت احملكمة جلسة خاصة لتبادل اآلراء. 
وقام األمني العام أيضا بزيارة لرئيس احملكمة يف ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٣.  -٢٦٨

 
الزيارات الرمسية لرؤساء الدول واحلكومات  باء �

زيارة رئيس الواليات املكسيكية املتحدة 
٢٦٩ -يف ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣، اسـتقبلت هيئـة احملكمـة السـيد بينسـينيت فوكـــس 
كيسادا، رئيس الواليات املكسيكية املتحدة. ويف جلسة رمسية نظمت يف قاعة العدل الكـربى 
وحضرها أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلون عن السلطات اهلولندية واحملكمة اجلنائية الدوليـة 
ليوغوسـالفيا السـابقة وحمكمـة دعـاوى إيـران � الواليـات املتحـدة وحمكمـة التحكيـم الدائمـــة 
واملؤسسات الدولية األخرى املوجودة يف الهاي، ألقى رئيس احملكمـة كلمـة رد عليـها رئيـس 

الواليات املكسيكية املتحدة. 
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٢٧٠ -وذكر الرئيس غيوم بأن املكسيك ��كانت وال تزال مـن املنـاصرين األشـداء للتسـوية 
السلمية للمنازعات الدوليــة��. وقـال ��إـا البلـد الوحيـد يف أمريكـا الالتينيـة الـذي شـارك يف 
مؤمتر الهاي [للسالم] يف عام ��١٨٩٩ وعرضت طواعيـة عـددا مـن املنازعـات علـى هيئـات 
التحكيـم يف أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـــرين. والحــظ الرئيــس غيــوم أن 
املكسيك قد قبلـت الواليـة اإلجباريـة حملكمـة العـدل الدوليـة يف فـترة مبكـرة منـذ ٢٨ تشـرين 
األول/أكتوبـر ١٩٤٧ حيـث أودعـت إعالنـا ـذا الصـدد لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـــدة. 
وقـال الرئيـس غيـوم بـأن ��مـن دواعـي سـروري أن أالحـظ اليـوم أن ذلـك اإلعـــالن ال يــزال 
ـــن أبــرز رجــال  سـاريا��، وأضـاف قـائال إن املكسـيك اختـارت عـالوة علـى ذلـك ��بعضـا م
القانون لديها للعمل يف احملكمة بصفتهم قضاة��، وهؤالء هم القضاة فابيال وكوردوبـا وباديـا 

نربو. 
٢٧١ -وأكد الرئيس فوكس بدوره على أن ��الشعب املكسيكي يؤمـن وسـيظل يؤمـن علـى 
الدوام بقوة القانون اهلائلة��، وأضـاف أن بلـده �� قـد سـاند يف العديـد مـن املنتديـات الدوليـة 
زيادة املبالغ املخصصة للمحكمة حىت يتأتى هلا االستمرار يف القيام مبهمتـها بفعاليـة��. وأعلـن 
أن ��املكسيك ستواصل جهودها يف هذا الصدد��. مث تناول الرئيس املكسـيكي مسـألة تكـاثر 
ـــدويل  احملـاكم الدوليـة، فقـال إنـه يـرى أن هـذا التكـاثر مـن شـأنه أن يعـرض وحـدة القـانون ال
للخطر. ��فاملكسيك تعتقد بضرورة القيام بدراسة دف إىل تفادي قيام حالة من املفارقة قـد 
يؤدي فيها اختيار احملكمة وانعدام االتساق إىل تفاقم املنازعات بني الـدول بـدل حلـها��. ويف 
هذا الصدد، عرب الرئيس عن رأي املكسيك القائل بأن للمحكمــة، باعتبارهـا اجلـهاز القضـائي 
الرئيسي لألمم املتحدة، �� دورا تقوم به يف ضمان وحدة القـانون. وينبغـي أن تراعـي احملـاكم 
ـــانون يف تســوية القضايــا املعروضــة  األخـرى اختصـاص احملكمـة، وأن تعـزز بالتـايل وحـدة الق

عليها��. 
 

زيارات أخرى  جيم -
٢٧٢ -خالل الفترة قيد االستعراض، استقبل رئيس احملكمة وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم احملكمـة 
ــــن أيضـــا، مـــن بينـــهم أعضـــاء حكومـــات  وموظفــو قلــم احملكمــة عــددا كبــريا مــن الزائري
ودبلوماسـيون ووفـود برملانيـة ورؤسـاء وأعضـاء هيئـات قضائيـة فضـال عـن مسـؤولني آخريـــن 

رفيعي املستوى. 
٢٧٣ -واستقبل أيضا عدد كبري من جمموعات الدارسني واألكادمييني واحملـامني والعـاملني يف 

سلك القضاء وغريهم. 
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الذكرى السنوية العشـرون الفتتـاح التوقيـع علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة  سابعا -
لقانون البحار لعام ١٩٨٢ 

٢٧٤ -يف ٩ و ١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، شاركت احملكمة بنيويـورك يف االحتفـال 
بالذكرى السنوية العشرين الفتتاح التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار. ومبـا أنـه 
تعـذر علـى رئيـس احملكمـة، القـاضي جيلبـري غيـوم، احلضـــور بســبب التزامــات أخــرى، فــإن 
القاضي رميون راجنيفا نقل رسالة التهنئة من احملكمة إىل اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة والـدول 

األطراف األخرى يف اتفاقية منتيغو يب. 
٢٧٥ -وأكد القاضي راجنيفا أمهية اتفاقية منتيغـو يب الـيت تتـوج ٢٠ سـنة مـن اجلـهود الراميـة 
إىل تدويـن قـانون البحـار وتطويـــره. كمــا وجــه االنتبــاه إىل دور احملكمــة باعتبارهــا إحــدى 
الوســائل املتاحــة لتســوية املنازعــات الناشــئة عــن االتفاقيــة، وذلــك عمــــال بـــالفقرة ١ مـــن 

املادة ٢٨٧. 
٢٧٦ -وقد أتاح هذا االحتفال الفرصة للمحكمة لتقدم عرضا وجيزا عن أعماهلا يف املسـائل 
املتعلقة بقانون البحار، والسيما تعيني احلـدود البحريـة وحريـة املالحـة. وأشـارت احملكمـة إىل 
أن هـذه املسـائل شـكلت علـى الـدوام وال تـزال تشـكل قســـطا كبــريا مــن عملــها القضــائي. 
وهكذا عزز اجتهادها هذا امليدان مـن ميـادين القـانون وأتـاح للـدول قـدرا كبـريا مـن الوثـوق 

القانوين. 
 

خطب وحماضرات ومنشورات عن أعمال احملكمة  ثامنا -
٢٧٧ -خـالل الفـترة املشـمولة ـذا التقريـر، أدىل رئيـس احملكمـة ببيـــان صحفــي إثــر النطــق 
باحلكم يف القضية املتعلقة بــاحلدود الربية والبحرية بني الكامـريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـد 
نيجرييا: غينيا االستوائية طرف متدخل)؛ وكان الغرض من هذا البيان شرح حكم احملكمة. 

٢٧٨ -ويف ٢٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢، أدىل الرئيـس ببيـان أمـام جملـس األمـن بـاألمم 
املتحـدة، يف جلسـة خاصـة، بشـأن ��صـون السـلم واألمـن الدوليـني، وحمكمـة العـدل الدوليـــة 
وجملس األمن��. ويف اليوم ذاته، أدىل ببيان يف اجللسـة العامـة ٣٧ للـدورة السـابعة واخلمسـني 
ـــة السادســة للجمعيــة  للجمعيـة العامـة مبناسـبة تقـدمي التقريـر السـنوي للمحكمـة، وأمـام اللجن
العامــة، يف ٣٠ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢ حــول موضــوع حقــوق اإلنســان وجوانــــب 
القانون البيئي يف اجتهاد احملكمة. ويف ٤ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، ألقـى الرئيـس كلمـة 
يف احلفل املنظم مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني حملكمة العدل التابعـة للجماعـات األوروبيـة 
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ـــس كلمــة أمــام جلنــة األمــم املتحــدة  يف لكسـمربغ. ويف ١٥ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، ألقـى الرئي
للقانون الدويل، خالل دورا اخلامسة واخلمسني (اجلزء الثاين)، املعقودة يف جنيف. 

٢٧٩ -وتيسريا لفهم أحسن للمحكمة ودورها داخل األمم املتحـدة، ألقـى الرئيـس وأعضـاء 
احملكمة ورئيس قلم احملكمة وأعضاء قلم احملكمة عددا كبريا مـن اخلطـب والعـروض، يف عـدد 
كبري من األماكن منها: جامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا)؛ وجامعة بيلو هوريزونيت، مينـاس 
جريايس (الربازيل)؛ ومؤمتـر سـفراء فرنسـا، بـاريس؛ ونـدوة وزارة التعليـم والبحـث، بـاريس؛ 
ونــدوة اجلمعيــة الفرنســية للقــانون الــدويل بشــأن ��إضفــاء الطــابع القضــائي علــى القــانون 
الـدويل����Juridictionalisation du droit international، ليـل، فرنسـا؛ ونـدوة إندميـر بشــأن 
ـــة الدراســية املشــتركة لــوزارة اخلارجيــة  ��قـانون تعيـني احلـدود البحريـة�� (مونـاكو)؛ واحللق
الرومانيـة ومعـهد T.M.C Asser بشـأن ��نيكــوالي تيتولســكو��، الهــاي، هولنــدا؛ واملؤمتــر 
السنوي للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية، سيول (مجهوريـة كوريـا)؛ وجامعـة 
ـــاد الروســي)؛ والــوزارة االحتاديــة للشــؤون اخلارجيــة  موسـكو للصداقـة بـني الشـعوب (االحت
السويسرية، برن؛ وندوة اجلمعية الفرنسية للقانون الـدويل بشـأن ��ممارسـة القـانون الـدويل��، 

جنيف (سويسرا)، وجامعة كولومبيا، نيويورك (الواليات املتحدة األمريكية). 
٢٨٠ -ومشلـت املواضيـــع عمــل احملكمــة وماضيــها ومســتقبلها؛ والســلم واألمــن الدوليــني؛ 
ــرأي  والقـانون الـدويل والسياسـة اخلارجيـة؛ واإلرهـاب والقضـاء الـدويل؛ والقـانون الـدويل وال

العام وغريها من املواضيع ذات الصلة. 
ـــا يلــي: احملكمــة يف مطلــع القــرن  ٢٨١ -ونشـرت مقـاالت ودراسـات عـن مواضيـع منـها م
احلادي والعشرين؛ واحملكمة يف مرحلة جديدة من تطورها؛ وحمكمة العـدل الدوليـة، وحمكمـة 
العدل األوربية، ووحـدة القـانون الـدويل؛ ومغـادرة عضـو للمحكمـة؛ ومركـز املرتفعـات الـيت 
تنحسـر عنـها امليـاه عنـد اجلـزر يف القـانون الـدويل؛ والعالقـات بـني القـانون الـدويل والقـــانون 

الوطين يف ممارسة احملكمة. 
 

منشورات احملكمة ووثائقها  تاسعا -
٢٨٢ -تـوزع منشـورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامـــها، 
وعلـى مكتبـات القـانون الكـربى يف العـامل. وتنظـم بيـــع هــذه املنشــورات غالبــا أقســام البيــع 
ـــدور النشــر املتخصصــة يف بيــع  والتسـويق باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة الـيت تقيـم صـالت ب
الكتب وتوزيعها يف مجيع أحنـاء العـامل. وتـوزع قائمـة جمانيـة ـذه املنشـورات تصـدر بـاللغتني 
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ـــه ١٩٩٩.  االنكليزيـة والفرنسـية. وتعـود أحـدث طبعـة مـن القائمـة بـاللغتني إىل حزيـران/يوني
ومن املقرر صدور نسخة منقحة ومستكملة من القائمة يف النصف الثاين من عام ٢٠٠٣. 

ـــن عــدة جمموعــات تصــدر ثــالث منــها ســنويا هــي:  ٢٨٣ -وتتـألف منشـورات احملكمـة م
 Reports of Judgements, Advisory Opinions and) تقارير األحكام والفتاوى واألوامر��
Orders) (وتنشـر يف كراسـات مسـتقلة وكمجلـد واحـد)، و�احلوليــة� (الــيت حتمــل طبعتــها 

الفرنسـية اسـم Annuaire) و �ببليوغرافيـا� لألعمـال والوثـــائق ذات الصلــة باحملكمــة. ومــن 
I. C.J. Re- املنتظر أن يصدر يف النصف الثاين من عام ٢٠٠٣، التقرير السـنوي لعـام ٢٠٠١
ports 2001 الذي سبق أن صدرت عدة كراسات منه، وذلك مبجرد طبع الفهرس. وصـدرت 

أيضـا بعـض الكراسـات لعـام ٢٠٠٢ والبعــض اآلخــر ال يــزال قيــد اإلعــداد. وال يــزال قيــد 
اإلعـداد املنشـوران Yearbook و Annuaire لفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. ومـــن املتوقــع نشــرمها يف 
ـــة �ببليوغرافيــا� خــالل  النصـف الثـاين مـن عـام ٢٠٠٣. ونشـرت ثـالث جملـدات يف جمموع

الفترة املشمولة بالتقرير (األعداد ٥٠ و ٥١ و ٥٢). 
٢٨٤ -وتعد احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملستندات إقامة الدعاوى يف قضيـة معروضـة 
عليـها (طلبـات إقامـة الدعـاوى، واالتفاقـات اخلاصـة) فضـــال عــن طلبــات إصــدار الفتــاوى. 
وخالل الفترة املستعرضة، مت تلقي ثالثة طلبات، نشر واحد منها، بينما الطلبـان اآلخـران مهـا 
يف املراحل األخرية من اإلعداد. وخالل األسبوع األخري من الفترة قيـد االسـتعراض، مت تلقـي 

اتفاق خاص. وسينشر يف الوقت املناسب. 
٢٨٥ -وعمـال باملـادة ٥٣ مـن الئحـة احملكمـة، جيـوز للمحكمـة قبـل إـاء قضيـة مـــا، وبعــد 
التحقـق مـن آراء األطـراف، أن تتيـح املرافعـات واملسـتندات املرفقـة ـا حلكومـة أي دولـة هلــا 
احلق يف املثول أمام احملكمة، بناء على طلب تلك الدولة. وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن 
آراء األطراف، أن تطبع نسخا من تلك املذكرات و الوثائق إلطالع اجلمهور عنـد فتـح بـاب 
املرافعـة الشـفوية أو بعـد ذلـك. وتنشـر احملكمـة وثـائق كـل قضيـة (بالشـكل الـذي قدمتـــه ــا 
األطــراف) بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى حتــت عنــوان �املذكــرات واملرافعــات الشـــفوية 
والوثائــــق� Pleadings, Oral Arguments, Docments. وتنشر يف الوقــــت الــــراهن بصـــــورة 
ـــهم  اســتثنائية مرفقــات املذكــرات واملراســالت املتعلقــة بالقضايــا، وذلــك بــالقدر الــالزم لف
القرارات اليت تتخذها احملكمة ليس إال. وشهدت الفترة املشمولة بـالتقرير نشـر الوثـائق التاليـة 
أو هي يف مراحل شىت من عملية اإلصـدار: الـرتاع احلـدودي (بوركنيـا فاسـو/مجهوريـة مـايل) 
(٤ جملـدات)؛ والـــرتاع املتعلــق بــاحلدود الربيــة واجلزريــة والبحريــة (الســلفادور/هنــدوراس: 
نيكـاراغوا طـرف متدخـل) (جملـد واحـد منشـور، و٣ جملـدات يف املراحـل النهائيـة)؛ والقضيـة 
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املتعلقة ببعض أراضي الفوسفات يف ناورو (ناورو ضـد أسـتراليا) ( جملـدان منشـوران وواحـد 
يف املراحل النهائية)؛ وتعيني احلدود البحرية بني غينيا بيساو والسنغال (جملـد واحـد منشـور). 
كمـا جيـري إعـداد وثيقـة قضيـة تعيـني احلـدود البحريـة يف املنطقـة الواقعـة بـني غرينالنـد ويــان 
مـايني (الدامنـرك ضـد الـنرويج)؛ وقضيـة احلـــادث اجلــوي املــؤرخ ١٠ آب/أغســطس ١٩٩٩ 

(باكستان ضد اهلند) (جملد واحد). 
 (A cts and Documents ٢٨٦ -وضمن جمموعة �النصوص والوثائق املتعلقة بتنظيم احملكمة�
(concerning the Organization of the Court، تنـشر احملكمـة أيضـا الصكـوك الـيت تنظـم سـري 

أعماهلا وممارساا. وقد نشرت آخر طبعة (رقـم ٥)، يف عـام ١٩٨٩، ويعـاد طبعـها بانتظـام، 
وأحدث طبعة هي الطبعة اليت أعيـد إصدارهـا عـام ١٩٩٦. وتتوافـر طبعـة جديـدة مستنسـخة 
لالئحة احملكمة باإلنكليزية والفرنســية، بصيغتـها املعدلـة يف ٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠. 
كما تتوافر ترمجات غري رمسية لالئحة باإلسبانية واألملانية والروسية والصينيـة والعربيـة (بـدون 

تعديالت ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠). 
٢٨٧ -وتوزع احملكمة نشرات صحفية وورقات معلومـات أساسـية ودليـال إلطـالع احملـامني 
وأساتذة اجلامعات وطلبتها واملسؤولني احلكوميني والصحافة والعموم على أعماهلـا ووظائفـها 
واختصاصاـا. وقـد صـدرت الطبعـة الرابعـة مـن الدليـل باالنكليزيـة والفرنســية يف أيــار/مــايو 
ومتوز/يوليه على التوايل من عام ١٩٩٧ مبناسـبة الذكـرى السـنوية اخلمسـني إلنشـاء احملكمـة. 
ومبا أن الطبعة اإلنكليزية قد نفذت، فإنه جيري إعداد طبعة جديدة. كمـا نشـرت ترمجـات لـه 
ـــة يف عــام ١٩٩٠ مبناســبة الذكــرى الســنوية األربعــني  باإلسـبانية والروسـية والصينيـة والعربي
إلنشـاء احملكمـة. وال تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل هـذه متوفـرة باللغـات املذكـــورة أعــاله. 
ـــة واإلنكليزيــة والروســية والفرنســية  كمـا نشـرت مؤخـرا طبعـات باللغـات اإلسـبانية واألملاني
والصينيـة والعربيـة مـن كتيـب يشـمل معلومـات عامـة عـن احملكمـة، صـدر بالتعـاون مــع إدارة 

شؤون اإلعالم يف األمم املتحدة وهو كتيب موجه للعموم. 
٢٨٨ -وللتعجيـل بإتاحـة وثـائق حمكمـة العـدل الدوليـة علـى أوسـع نطـاق وخلفـض تكـــاليف 
االتصــال، أنشــأت احملكمــة موقعــا علــى الشــبكة العامليــة بــاللغتني االنكليزيــة والفرنســـية يف 
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧. وتورد صفحة املوقع النصوص الكاملـة ألحكـام احملكمـة وفتاويـها 
وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٧١ (وتعلـن يـوم صدورهـا) وملخصـات للقـرارات الســـابقة؛ ومعظــم 
الوثائـــق ذات الصلة فــي القضايــا املعروضة عليها (الطلب أو االتفاق اخلاص إلقامـة الدعـوى 
واملذكـرات اخلطيـة (بـدون مرفقـات) مبجـرد مـا تتـم إتاحتـها للعمـوم، واملرافعـات الشـــفوية)؛ 
واملذكـرات غـري املنشـورة بالنسـبة للقضايـــا الســابقة؛ والنشــرات الصحفيــة؛ وبعــض الوثــائق 
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األساسية (ميثاق األمم املتحدة والنظـام األساسـي للمحكمـة)؛ واإلعالنـات الـيت تقـر بالواليـة 
اإلجباريــة للمحكمــة وقائمــة باملعــاهدات واالتفاقــات األخــرى الــيت تتعلــق ــــذه الواليـــة؛ 
ومعلومـات عامـة عـن تـاريخ احملكمـة وإجراءاـا وسـري وتراجـم القضـاة وقوائـــم املطبوعــات. 

 .h ttp://www.icj-cij.org :وميكن االطالع على املوقع يف العنوان التايل
٢٨٩ -وإضافة إىل موقع احملكمة على الشبكة العامليـة ولكـي توفـر احملكمـة خدمـة أفضـل ملـن 
يهتم بأعمال احملكمة من أفراد ومؤسسـات، أحدثـت يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثالثـة عنـاوين 
جديدة للربيد اإللكتروين ميكن إرسـال التعليقـات واالستفسـارات إليـها. وهـذه العنـاوين هـي 
webmaster@icj-cij.org (للتعليقـات التقنيـة)، و information@icj-cij.org (لطلـب املعلومــات 

واحلصـول علـى الوثـــائق)، و mail@icj-cij.org (للطلبــات والتعليقــات األخــرى). وقــد بــدأ 
تشغيل نظام لإلبالغ اإللكتروين بالنسبة للنشرات الصحفية اليت تنشر على موقع احملكمة علـى 

الشبكة العاملية اعتبارا من ١ آذار/مارس ١٩٩٩. 
 

الشؤون املالية للمحكمة  عاشرا -
 

طريقة تغطية النفقات  ألف -
٢٩٠ -تنـص املـادة ٣٣ مـن النظـام األساسـي للمحكمـــة علــى أن �تتحمــل األمــم املتحــدة 
مصروفـات احملكمـة علـى الوجـه الـذي تقـرره اجلمعيـة العامـة�. وملـا كـــانت ميزانيــة احملكمــة 
بالتايل مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، فإن الدول األعضاء تشترك يف مصروفات كــل منـهما 

بنفس النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة. 
٢٩١ -أما الدول الـيت ليسـت أعضـاء يف األمـم املتحـدة ولكنـها أطـراف يف النظـام األساسـي 
فتدفـع، وفقـا للتعـهد الـذي قطعتـه علـى نفسـها عندمـا أصبحـت أطرافـا يف النظـام األساســـي، 

اشتراكا حتدد اجلمعية العامة مقداره من حني آلخر بالتشاور معها. 
٢٩٢ -وعندمـا تكـون طرفـا يف دعـوى دولـةٌ غـــري طــرف يف النظــام األساســي لكــن هلــا أن 
تتقاضى أمام احملكمة، حتدد احملكمة مقدار ما جيب أن تتحمله هذه الدولة من نفقـات احملكمـة 
(النظام األساسي، املادة ٣٥، الفقرة ٣). وتقوم الدولة املعنية عندئذ بدفـع مسـامهتها حلسـاب 

األمم املتحدة. 
٢٩٣ -وتعترب مسامهات الدول اليت ليست أعضاء يف األمـم املتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة. 
ومبوجب القاعدة املقررة، تقيـد املبـالغ اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املوظفـني 
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ومبيعات املنشورات (اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة)، والفـائدة املصرفيـة، ومـا إىل 
ذلك، كإيراد لألمم املتحدة أيضا. 

إعداد امليزانية  باء -
٢٩٤ -وفقـــا للتعليمـــات املتعلقـــــــة بقلـــــم احملكمــة (املــواد ٢٦-٣٠)، يقــوم أمــني ســجل 
ـــة. ويعــرض هــذا املشــروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة  احملكمـة بـإعداد مشـروع أويل للميزاني

والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده. 
٢٩٥ -وعندما يتم اعتماد مشروع امليزانية، يقـدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة إلدراجـه 
يف مشروع ميزانية األمم املتحدة. مث تقوم اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، التابعـة 
ـــة العامــة. وأخــريا  لألمـم املتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـى اللجنـة اخلامسـة للجمعي
تعتمده اجلمعية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة. 

 
متويل االعتمادات واحلسابات  جيم -

٢٩٦ -رئيس قلم احملكمة مسؤول عـن تنفيـذ امليزانيـة، مبسـاعدة رئيـس شـعبة املاليـة. ويتعـني 
على رئيس القلم كفالــة االسـتخدام السـليم لألمـوال الـيت صـوت علـى اعتمادهـا وعـدم تكبـد 
نفقات ليس هلا اعتمادات يف امليزانيـة. ولـه وحـده احلـق يف حتمـل ديـون باسـم احملكمـة، رهنـا 
ــة  مبراعـاة أي تفويـض ممكـن للسـلطة. ووفقـا لقـرار صـادر عـن احملكمـة، اختـذ بنـاء علـى توصي
اللجنة الفرعية املعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل ثالثة أشـهر بيانـا باحلسـابات إىل جلنـة 

امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة. 
٢٩٧ -ويقوم مراجعو احلسابات باألمانة العامة لألمم املتحدة مبراجعة حسابات احملكمة كـل 
عـام، ويقـوم جملـس مراجعـي احلسـابات الـذي تعينـه اجلمعيـــة العامــة مبراجعتــها علــى فــترات 

دورية. ويف اية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانة العامة لألمم املتحدة. 
 

ميزانية احملكمة لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣  دال -
٢٩٨ -كمـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف الصفحـة ٦ أعـاله، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة اقتراحــات 
اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة بشـأن موظفـي قلـم احملكمـــة. غــري أــا فرضــت 
ختفيضـات عامـة علـى كـل أجـهزة األمـم املتحـدة، حسـب نسـبة ميزانيـة كـل منـــها، يف جمــال 
الدعم الربناجمي. وفيما يتعلق باحملكمة، أسفرت هذه التخفيضات عن تقليص شـامل للميزانيـة 
الـيت اقترحتـها اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة، حيـث بلغــت ١٠٠ ٦٢١ دوالر 
من دوالرات الواليات املتحدة. ومتت هذه التخفيضات يف االعتمـادات التاليـة لقلـم احملكمـة: 
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السـفر ونفقـــات التشــغيل العامــة، واخلــرباء االستشــاريون، واألثــاث واملعــدات، واخلدمــات 
التعاقدية، واللوازم واملواد؛ كما تأثر معدل الشغور (٦,٥ يف املائة بالنسـبة للفئـة الفنيـة و٣,١ 

يف املائة بالنسبة لفئة اخلدمات العامة). وترد هذه التخفيضات يف األرقام الواردة أدناه. 
ميزانية فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

الربنامج ١٨١: أعضاء احملكمة 
 

منح التعليم  :٦٠٠ ١٢٩ ١٨١-١٣٠
السفر حلضور جلسات احملكمة/إجازة زيارة الوطن  :٦٠٠ ٣٧٠ ١٨١-١٤١

املعاشات التقاعدية  :٦٠٠ ٥٣٦ ٢ ١٨١-١٩١
السفر يف مهمات رمسية  :٨٠٠ ٣٥ ١٨١-٢٤٢

األجور  :٤٠٠ ٨٤٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٠٠٠ ٩٢٢ ٧   

الربنامج ١٨٢: قلم احملكمة 
الوظائف  :٤٠٠ ٠٨٧ ٧ ١٨٢-٠١٠

املساعدة املؤقتة لالجتماعات  :٨٠٠ ١١٢ ١ ١٨٢-٠٢٠
املساعدة املؤقتة العامة  :٧٠٠ ٩٣٨ ١٨٢-٠٣٠
اخلرباء االستشاريون  :٤٠٠ ٢٣ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل اإلضايف  :٨٠٠ ٩٣ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف املؤقتة لفترة السنتني  :٨٠٠ ٦٩٠ ١ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفني  :٣٠٠ ١٦٣ ٣ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرمسي  :١٠٠ ٤٠ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٠٠٠ ١٤ ١٨٢-٤٥٠
  ٥٠٠ ١٧١ ١٤   
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الربنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 
الترمجة اخلارجية  :٤٠٠ ١٩١ ٨٠٠-٣٣٠

الطباعة  :٢٠٠ ٤٦٧ ٨٠٠-٣٤٠
خدمات جتهيز البيانات  :٧٠٠ ١٨٧ ٨٠٠-٣٧٠

استئجار/ صيانة أماكن العمل  :٩٠٠ ٨١٥ ١ ٨٠٠-٤١٠
استئجار األثاث واملعدات  :٩٠٠ ٣٣  ٨٠٠-٤٣٠

االتصاالت  :٠٠٠ ٢٧١ ٨٠٠-٤٤٠
صيانة األثاث واملعدات  :٧٠٠ ١٤٤ ٨٠٠-٤٦٠

خدمات متنوعة  :٧٠٠ ١٦ ٨٠٠-٤٩٠
اللوازم واملواد  :٣٠٠ ٢١٥ ٨٠٠-٥٠٠

كتب املكتبة واللوازم  :٣٠٠ ١٠١ ٨٠٠-٥٣٠
األثاث واملعدات  :٩٠٠ ١٥٣ ٨٠٠-٦٠٠

اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب  :٨٠٠ ١٤٥ ٨٠٠-٦٢١
استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب  :٨٠٠ ٦٢ ٨٠٠-٦٢٢

٥٠٠ ٢١ ٨٠٠-٦٤٠: معدات النقل 
  ١٠٠ ٨٢٩ ٣

٦٠٠ ٩٢٢ ٢٥ اموع    
فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق  حادي عشر -

٢٩٩ -يف اجللسـة العامـة ٣٧ مـن الـدورة السـابعة واخلمســـني للجمعيــة العامــة، املعقــودة يف 
٢٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢، واليت أحاطت اجلمعية العامة فيها علما بتقرير احملكمة عـن 
الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١ إىل ٣١ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، ألقـى القـاضي جيلـرب غيــوم، 

 .(A/ 57/PV.37) رئيس احملكمة، كلمة يف اجلمعية العامة عن دور احملكمة وأدائها
٣٠٠ -وقال ��ارتكزت زيادة معدل العمل على افتراض منح احملكمة وقلم احملكمة التـابع هلـا 
موارد إضافية. ويف هذا الصدد، أود أن أشـكر اجلمعيـة علـى اسـتجابتها هلـذا النـداء امللـح مـن 
على هـــذا املنـرب بـالذات يف السـنة املاضيـة. وقـد زادت ميزانيـة احملكمـة، يف العـامني ٢٠٠٢-
٢٠٠٣، إىل ٠٠٠ ٤٣٦ ١١ مليـون دوالر يف العـام��. والحـــظ الرئيــس غيــوم بارتيــاح أنــه 
رغم أن تلك الزيـادة مل تكـن بقـدر مـا كـانت تتمنـاه احملكمـة، فإنـه يـأمل أن تواصـل اجلمعيـة 

العامة ��دعمها [للمحكمة] يف السنوات القادمة��. 
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٣٠١ -مث ذكــر الرئيــس غيــوم بــأن جــدول الدعــاوى يف احملكمــة ال يــــزال �مليئـــا للغايـــة 
وأنشطتها متواصلة��. وأكـد أنـه يف الوقـت الـذي تواصـل فيـه احملكمـة تعيـني موظفـني جـدد، 
فإا ��ما برحت تبذل جهودا من أجل حتسـني شـبكة تكنولوجيـا املعلومـات وتواصـل تطويـر 
موقعها على شبكة اإلنترنت��، وقد أدخلت عدة حتسينات على إجراءاـا للتعجيـل بـالبت يف 

القضايا. 
٣٠٢ -وكانت احملكمة قد سـعت مـن قبـل إىل احلـد مـن طـول املرافعـات اخلطيـة والشـفوية، 
��بــأمور منــها، تعديــل املــادتني ٧٩ و٨٠ مــن الئحــة احملكمــة للتعجيــل بــالنظر يف الدفـــوع 
االبتدائية وتوضيح شروط البت يف الطلبات املضـادة��. كمـا عممـت احملكمـة علـى األطـراف 
عددا من التوجيهات اإلجرائية، اليت ترمـي هـي األخـرى إىل ختفيـض حجـم املرافعـات اخلطيـة 
وتقصـري مـدة اجللسـات. وعـالوة علـى ذلـك، واصلـت احملكمـة تبسـيط مداولتـها علـــى غــرار 

ما أكده الرئيس غيوم يف كلمته. 
٣٠٣ -وقـد أمثـرت هـذه التدابـري املختلفـة يف القضايـا اجلديـدة. وهكـــذا مت البــت يف القضيــة 
املتعلقة باألمر بالقبض املؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد 
بلجيكا) يف ظرف ١٦ شهرا، يف حني بت يف طلبات اإلشارة بتدابري حتفظية يف ظـرف وجـيز 

للغاية. 
 

سنة قضائية حافلة باألعمال 
ــــر (١ آب/أغســـطس  ٣٠٤ -وذكــر الرئيــس غيــوم أنــه خــالل الفــترة املســتعرضة يف التقري
٢٠٠١- ٣١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٢)، شــهدت احملكمــة مــرة أخــرى تزايــدا يف عــدد القضايـــا 
املدرجة يف جدوهلا، رغم نشـاطها القضـائي املكثـف واملتواصـل. وبصـورة إمجاليـة، يف الوقـت 
الذي تلقت فيه احملكمة ثـالث قضايـا جديـدة خـالل هـذه الفـترة، أصـدرت أحكامـا ائيـة يف 
جوهر قضيتني معقدتني، كما أصـدرت حكمـا يف طلـب السـماح بـالتدخل ويف مقبوليـة عـدة 
طلبات مضادة. وبتت أيضا يف طلب لإلشارة بتدابري حتفظية. وأوضـح الرئيـس غيـوم أن هـذه 

القرارات مهمة. 
٣٠٥ -وقال الرئيس غيوم إن السنة القضائية اليت انتهت لتوها قد متـيزت بـأمور منـها احلكـم 
الصادر يف ١٤ شباط/فرباير ٢٠٠٢، والذي يسوي نزاعـا بـني مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
وبلجيكـا يتعلـق بـأمر دويل بإلقـاء القبـــض أصدرتــه يف ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ الســلطات 
القضائيـة البلجيكيـة يف حـــق الســيد يوريــدا ندومباســي الــذي كــان آنــذاك وزيــرا خلارجيــة 
الكونغـو. ويف ذلـك احلكـم، قضـت احملكمـــة بــأن مســألة األمــر وتعميمــه علــى نطــاق دويل 
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يشكالن انتهاكا مـن جـانب بلجيكـا للحصانـة مـن الواليـة القضائيـة اجلنائيـة وللحرمـة اللتـني 
يتمتع ما وزراء اخلارجية مبقتضى القانون الدويل العريف. 

٣٠٦ -وسوى احلكم بالتايل مسألة رئيسية من املسائل اليت حتظى باهتمام يف الوقت الراهـن، 
مسـألة تناولتـــها احملكمــة ألول مــرة أال وهــي: مســألة حصانــة وزراء اخلارجيــة مــن الواليــة 
القضائية. ويف هذا الصدد، قضـت احملكمـة بـأن ��مـهام وزيـر اخلارجيـة هـي مـهام تقتضـي يف 
حد ذاا، وطيلة مـدة تـويل الوزيـر هلـذا املنصـب، متتعـه بكـامل احلصانـة مـن الواليـة القضائيـة 
اجلنائية وبكامل احلرمة. وتلك احلصانة ... واحلرمة حتميان الفرد املعـين مـن أي عمـل لسـلطة 
دولة أخرى مـن شـأنه أن يعيـق أداءه ملهامـه��، بصـرف النظـر عـن اجلرميـة الـيت يتـهم ـا هـذا 
الفرد. غري أن احملكمة أوضحت أن هذه احلصانة ال تعين اإلفالت من العقاب، وأورد الرئيـس 

غيوم أمثلة ضربتها احملكمة. 
٣٠٧ -وخبصـوص السـلم واألمـن الدوليـني، أشـار الرئيـس إىل أن احملكمـة قـد أصـدرت عــدة 
قرارات خالل عـام ٢٠٠١ تتعلـق مبنطقـة البحـريات الكـربى األفريقيـة. وقـد نظـرت يف أمـور 
منها طلب لإلشارة بالتدابري التحفظية تقدمت به مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ضـد روانـدا. 
وبأمر مؤرخ ١٠ متوز/يوليــه ٢٠٠٢، رفضـت احملكمـة الطلـب لعـدم االختصـاص األويل. ويف 
ــــة مـــن اجلـــدول لعـــدم  الوقــت ذاتــه، رفضــت التماســات روانــدا الراميــة إىل شــطب القضي
االختصاص الواضح. واغتنمت احملكمة تلك الفرصة لتالحـظ أن مثـة فرقـا أساسـيا بـني مسـألة 
قبول دولة من الدول الختصاص احملكمة ومسألة انسجام بعض األعمال مـع القـانون الـدويل. 
فسواء قبلت الدول اختصاص احملكمة أم ال، فإا ملزمة باالمتثال مليثاق األمـم املتحـدة وتظـل 

مسؤولة عن األعمال املخالفة للقانون الدويل املنسوبة إليها. 
٣٠٨ -وأخريا، عرض الرئيس النقاط الرئيسـية يف آخـر حكـم للمحكمـة أصدرتـه يف القضيـة 
املتعلقـة بـــاحلدود الربيـة والبحريـة بـني الكامـريون ونيجرييـا (الكامـريون ضـــد نيجرييــا: غينيــا 
االستوائية طرف متدخل). فقد قضت احملكمة بأن احلدود بني الكامريون ونيجرييا قد رمستـها 
املعاهدات املربمة خالل الفترة االستعمارية، واليت أكـدت احملكمـة صحتـها. وبالتـايل حكمـت 
احملكمة، بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل ثالثـة أصـوات، بـأن السـيادة علـى باكاسـي تعـود إىل 
الكامـريون، اسـتنادا إىل االتفـــاق اإلنكلــيزي األملــاين املــؤرخ ١١ آذار/مــارس ١٩١٣. كمــا 
عينت احملكمة، بأغلبية أربعة عشر صوتـا مقـابل صوتـني، احلـدود يف منطقـة حبـرية تشـاد وفقـا 
للمذكـرات املتبادلـــة الفرنســية الربيطانيــة املؤرخــة ٩ كــانون الثــاين/ينــاير ١٩٣١ ورفضــت 
مطـالب نيجرييـا علـى تلـك املنطقـة. كمـا حـددت احملكمـة باإلمجـاع، وبدقـة متناهيـة، مســـار 
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احلدود الربية بني الدولتني يف ١٧ قطاعا آخر متنازعا عليــه. مث مضـت احملكمـة لتعيـني احلـدود 
البحرية بني الدولتني. 

٣٠٩ -ويف معرض إشارته إىل فترة السنتني القادمة (٢٠٠٢-٢٠٠٣)، أعلن رئيـس احملكمـة 
ــا  أن عـدة قضايـا سـتكون جـاهزة لعقـد جلسـات بشـأا يف عـام ٢٠٠٣. وأضـاف قـائال ��إنن
نعتزم، خالل األسـابيع القليلـة القادمـة، أن نصـدر حكمـا يف جوهـر القضيـة املتعلقـة بالسـيادة 
علـى بـوالو ليغيتـان وبـوالو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). ويف مسـتهل الشـهر القـادم ســنعقد 
جلسـات بشـأن طلـب قدمتـه مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة إلعـادة النظـر يف حكـم احملكمـــة 
الصادر يف ١١ متوز/يوليه ١٩٩٦ الذي قضينا فيه بأن لنـا اختصاصـا للنظـر يف طلـب البوسـنة 
واهلرسك استنادا إىل اتفاقية منع جرميــة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها. وقـال الرئيـس غيـوم 
��إننا نأمل أن نبت يف هذه القضية أيضا قبل ٦ شباط/فرباير ٢٠٠٣، عندمـا يصبـح التشـكيل 
اجلديد للمحكمة نافذا، نتيجة للتصويت الذي جرى يف ٢١ تشرين األول/أكتوبر األخري��. 

 
توفري فرص وصول أفقر الدول إىل احملكمة 

٣١٠ -ووجه الرئيس غيـوم مـن جديـد نـداء مـن أجـل تيسـري فـرص وصـول أفقـر الـدول إىل 
احملكمـة، مذكـرا اجلمعيـة العامـة بوجـود صنـدوق اسـتئماين خـاص أنشـأه األمـني العـام لألمـــم 
املتحـدة يف ١٩٨٩ بغـرض توفـري املسـاعدة للـدول غـري القـادرة علـى حتمـل كـــامل مصــاريف 

الدعاوى املقامة أمام احملكمة مبوجب اتفاق خاص. 
٣١١ -وقال ��إن [هذا] الصنـدوق االسـتئماين قـام بـدور مفيـد دون شـك ��، وأعـرب عـن 
أسفه لكون ��هذا الـدور حمـدودا��. وقـال ��إن مـن املدهـش أنـه مل تتقـدم إىل الصنـدوق منـذ 
ـــا بســبب تشــعب   إنشـائه سـوى أربـع دول قـررت إحداهـا أال تسـحب مـن املبـالغ املوعـود
ـــيت ينطــوي عليــها هــذا األمــر. وأوضــح الرئيــس أن ��احملكمــة تــرى أن تلــك  اإلجـراءات ال
اإلجراءات ميكن تبسيطها، ونالحظ أن األمني العام تفضل باختاذ تدابـري ـذا الشـأن��. ودعـا 
الرئيس مرة أخرى ��تلك الدول القادرة على زيادة املوارد املتاحة للصندوق إىل أن تفعل��. 

٣١٢ -واختتــم الرئيــس قــائال ��إن احملكمــة تقــوم يف الوقــت الراهــن بــدور مــــهم يف منـــع 
املنازعات الدولية وحلها. وال ميكن كفالة السالم بني األمم بأعمال احملكمـة وحدهـا، غـري أن 
بإمكان احملكمة أن تبذل مسامهة جوهريـة يف هـذا الشـأن، ويسـرنا أن نـرى املزيـد مـن الـدول 

يعرض منازعاته علينا��. 
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ــــريو  ٣١٣ -وبعــد أن عــرض رئيــس احملكمــة تقريرهــا، أدىل ببيانــات ممثلــو كوســتاريكا وب
والكامـريون وماليزيـا واالحتـاد الروسـي واليابـان واملكسـيك وسـنغافورة ومنغوليـا وغواتيمـــاال 

ومجهورية كوريا. 
٣١٤ -وميكن احلصول على معلومات أوىف عن أعمال احملكمة خالل الفترة قيد االسـتعراض 
)، الـيت  I.C.J. Yearbook 2002-2003)  يف حولية حمكمة العدل الدولية للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣

ستصدر يف الوقت املناسب. 
(توقيع) شي جيويونغ 
رئيس حمكمة العدل الدولية 

الهاي، يف ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٣ 
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تقرير حمكمة العدل الدولية   
  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٢-٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 

 تصويب 
مل ختـتر املكسـيك، بعكـس مـــا ورد يف الفقــرة ٥٤ مــن هــذا التقريــر، الســيد خــوان 
مانويل غوميس – روبليدو قاضيا خاصا بل عينته كعميل يف قضية أفينا ومواطنـني مكسـيكيني 

آخرين (املكسيك ضد الواليات املتحدة األمريكية). 
وبذلك يصبح نص الفقرة ٥٤ كما يلي: 

ويف قضيـة أفينـــا ومواطنــني مكســيكيني آخريــن (املكســيك ضــد الواليــات  - ٥٤
املتحدة األمريكية)، اختارت املكسيك برناردو سيبولفيدا قاضيا خاصا. 

 

 
 

أعيد إصدارها ألسباب فنية.  *
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