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 موجز -أوال 
تتـشكل حمكمـة العــدل الدوليـة، وهــي اهليئـة القـضائية الرئيــسية ملنظمـة األمــم        - ١ 

ع  قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة لوالية مـدا تـس             ١٥املتحدة، من   
وقـد أجريـت آخـر انتخابـات        . ويتم جتديد ثلث أعـضاء احملكمـة كـل ثـالث سـنوات            . سنوات

وقــد أعيــد انتخـاب القاضــي تومــاس  . ٢٠٠٥نـوفمرب  / تــشرين الثــاين٧ملـلء تلــك الـشواغر يف   
؛ وانتخـب   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٦ بأثر نافذ ابتداء من      )الواليات املتحدة األمريكية  (رغنتال  يبو

ــة   ــد بنون ــسادة حمم ــرب (ال ــث  )املغ ــث كي ــدا(، وكيني ــيبولفيدا  )نيوزيلن ــاردو س ــور -، وبرن  أم
فربايــر / شــباط٦ مــن ء بــأثر نافــذ ابتــدا)االحتــاد الروســي( وليونيــد ســكوتنيكوف )املكــسيك(

٢٠٠٦. 
ويف هذا التاريخ األخـري، انتخبـت احملكمـة بتـشكيلها اجلديـد القاضـية روزالـني هـيغرت                     

ها لواليـة   ت لرئيـس  ا نائبـ  )األردن(اضي عون شـوكت اخلواصـنة        رئيسة هلا والق   )اململكة املتحدة (
 .مدا ثالث سنوات

ــن   - ٢  ــارا مـ ــباط٦واعتبـ ــر / شـ ــبح، ٢٠٠٦فربايـ ــايل   أصـ ــة بالتـ ــشكيل احملكمـ  تـ
عون شوكت اخلواصـنة    : ة؛ ونائب الرئيس  )اململكة املتحدة (روزالني هيغرت   : ةالرئيس: يلي كما

، و وعبــد القــادر )الــصني(، و شــي جيويونــغ )شقرمدغــ(رميــون راجنيفــا : ؛ والقــضاة)األردن(
الواليـات  (، وتومـاس بويرغنتـال      )فرتويـال ( أرانغـورين    –، وغونزالـو بـارا      )سـرياليون (كوروما  

، وبيتـــر تومكـــا )أملانيـــا(، وبرونـــو ســـيما )اليابـــان(، و وهرياشـــي أووادا )املتحـــدة األمريكيـــة
 -، وبرنـاردو سـيبولفيدا   )نيوزيلنـدا (، و وكينيـث كيـث   )فرنـسا (، وروين أبراهـام     )سلوفاكيا(

 .)االحتاد الروسي(، وليونيد سكوتنيكوف )املغرب(مد بنونة حمو )املكسيك(أمور 
ــنوات يف     - ٣  ــة مــــدا ســــبع ســ ــة الــــذي انتخــــب لواليــ ورئــــيس قلــــم احملكمــ

 هو السيد فيليب كوفرور، أما نائب رئيس القلم الذي أعيـد انتخابـه     ٢٠٠٠فرباير  /شباط ١٠
 جــاك - لواليـة مــدا ســبع سـنوات فهــو الـسيد جــان    ٢٠٠١فربايــر / شـباط ١٩يف هـو أيــضا  
 .أرنالديز
عـــالوة علـــى ذلـــك، تنبغـــي اإلشـــارة إىل أن عـــدد القـــضاة اخلاصـــني الـــذين   - ٤ 

 قاضـيا خاصـا، حيـث يقـوم         ٢٤فترة قيد االستعراض قد بلغ      ل ا لاختارم الدول األعضاء خال   
يعـني نفـس الـشخص قاضـيا خاصـا يف أكثـر مـن قـضية                 ومن حني آلخـر     ( فردا   ٢٠ذه املهام   

 .)خمتلفة
وكما تعلم اجلمعية العامة فإن حمكمـة العـدل الدوليـة الـيت احتفلـت بـذكراها                  - ٥ 

أبريــل املاضــي، هــي احملكمــة الدوليــة الوحيــدة ذات الطــابع العــاملي  /الــسنوية الــستني يف نيــسان
 .واختصاصها هذا مزدوج. واالختصاص القضائي العام



A/61/4
 

06-45193 2 
 

ففــي املقــام األول، يــتعني علــى احملكمــة أن تبــت فيمــا تعرضــه عليهــا الــدول     - ٦ 
ويف هذا الـصدد تنبغـي اإلشـارة إىل أنـه           . مبحض إرادا من نزاعات يف إطار ممارستها لسيادا       

 دولـــة إىل النظـــام األساســـي للمحكمـــة،  ١٩٢انـــضمت ، ٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز٣١إىل غايـــة 
 ٢عام إعالنا بقبوهلا للوالية اإلجبارية للمحكمة وفقا للفقـرة           منها لدى األمني ال    ٦٧وأودعت  
 معاهـدة   ٣٠٠وعـالوة علـى ذلـك، يـنص حنـو           .  من النظام األساسـي للمحكمـة      ٣٦من املادة   

ثنائية أو متعددة األطراف على اختصاص احملكمة يف حل الرتاعات اليت تنـشأ عـن تطبيـق هـذه                   
 أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة مـن خـالل                وأخريا، جيوز للدول  . املعاهدات أو تفسريها  

 .اتفاق خاص على غرار ما قام به عدد من الدول يف اآلونة األخرية
وثانيا، جيوز للجمعية العامـة وجملـس األمـن أيـضا أن يستـشريا احملكمـة بـشأن                   - ٧ 

أي مــسألة قانونيــة، وجيــوز ذلــك أيــضا ألي هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة أو وكاالــا           
تخصصة بـشأن أي مـسائل قانونيـة تنـشأ يف نطـاق أنـشطتها، مـىت أذنـت هلـا اجلمعيـة العامـة                         امل

 .بذلك
. وخالل السنة املاضية استمر عدد القضايا املعروضـة علـى احملكمـة يف التزايـد               - ٨ 

ــاء علــى طلــب        ــرة قيــد االســتعراض بتــت احملكمــة يف قــضيتني وأصــدرت أمــرا بن وخــالل الفت
ــدابري التح ــةلإلشــارة بالت ــة الــيت    . فظي ــادة اجلماعي كمــا عقــدت جلــسات مكثفــة يف قــضية اإلب

ــل األســود     ــها البوســنة واهلرســك ضــد صــربيا واجلب ــضايا يف جــدول   . )١(أقامت ــغ عــدد الق ويبل
 .)٢( قضية١٢الدعاوى يف الوقت الراهن 

__________ 
، بأن املمثل   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧أبلغ مكتب الشؤون القانونية باألمم املتحدة احملكمة، يف رسالة مؤرخة            )١( 

 أن ٢٠٠٦ يونيــه/ حزيــران٣الــدائم لــصربيا واجلبــل األســود لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــورك قــد طلــب يف  
كمــا أحــال مكتــب الــشؤون  . صــربيا داخــل األمــم املتحــدةامســا رمسيــا جلمهوريــة‘‘ صــربيا’’يــستخدم اســم 

ريـة صـربيا    و يبلـغ فيهـا رئـيس مجه       ٢٠٠٦ يونيـه / حزيـران  ٣القانونية إىل احملكمة نـسخة مـن رسـالة مؤرخـة            
األمني العام لألمم املتحدة بأنه يف أعقاب إعالن االستقالل الذي اعتمدته اجلمعية الوطنية للجبـل األسـود يف      

 مـن امليثـاق الدسـتوري لـصربيا         ٦٠ستواصل مجهوريـة صـربيا، بنـاء علـى املـادة            ’’،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣
واجلبــل األســود، عــضوية احتــاد الــدولتني صــربيا واجلبــل األســود يف األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا كافــة أجهــزة      

العـام  ، أحال األمني ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦ويف مذكرة شفوية مؤرخة   .‘‘مؤسسات منظومة األمم املتحدة   
إىل املمثلني الدائمني لكافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة نسخة من الرسالتني الواردتني من املمثـل الـدائم                  

وأطلع األمني العام يف مذكرته الـشفوية الـدول األعـضاء            .لصربيا واجلبل األسود ومن رئيس مجهورية صربيا      
 .مؤسسات منظومة األمم املتحدة باحلالةاإلجراءات اليت جيري اختاذها إلبالغ كاف أجهزة وعلى 

مجهوريــة الكونغــو (باألنــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو أصــدرت احملكمــة حكمهــا يف القــضية املتعلقــة و )٢( 
غري أن القضية ال تزال معلقـة مـن الناحيـة التقنيـة     . ٢٠٠٥ديسمرب /يف كانون األول  ) الدميقراطية ضد أوغندا  

 أن يعودا إىل احملكمة مرة أخرى للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عليهمـا التوصـل   الصرفة ما دام ميكن للطرفني 
 .إىل اتفاق بشأن هذه النقطة
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ومنـها يف الوقـت الـراهن       : وتعرض الرتاعات القضائية من خمتلف أرجاء العامل       - ٩ 
ني دول أوروبية، وأربع بني دول من أمريكا الالتينيـة، واثنتـان بـني دول أفريقيـة،                 أربع قضايا ب  

. وواحدة بني دولـتني آسـيويتني، يف حـني تكتـسي قـضية واحـدة طابعـا مـشتركا بـني القـارات           
 .ويدل هذا التنوع اإلقليمي على عاملية احملكمة

املنازعـــات فـــإىل جانـــب . وختتلـــف مواضـــيع هـــذه القـــضايا اختالفـــا شـــديدا - ١٠ 
على األراضي ومنازعات تعيني احلدود البحرية واملنازعات املتعلقة مبعاملة الـدول           ‘‘ التقليدية’’

، مـن  ‘‘رائـدة ’’األخرى للمواطنني، تعرض على احملكمة يف الوقت الراهن قضايا تتعلق مبسائل         
ة أو اسـتخدام  قبيل ادعـاءات االنتـهاكات اجلماعيـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا اإلبـادة اجلماعيـ                 

 .القوة أو إدارة املوارد الطبيعية املشتركة
ويتضمن جدول الـدعاوى لـدى احملكمـة بـصورة متزايـدة قـضايا ذات وقـائع                  - ١١ 

ومل يعـد بإمكاـا أن تكتفـي        . كثيفة يتعني فيهـا علـى احملكمـة أن تفحـص وتقـيم األدلـة بعنايـة                
 طائفة كاملة من املـسائل اإلجرائيـة اجلديـدة      وتثري هذه القضايا  . بالتركيز على املسائل القانونية   

 . بالنسبة للمحكمة
، كانـت   البوسنة واهلرسـك ضـد صـربيا واجلبـل األسـود          وأثناء اإلعداد لقضية     - ١٢ 

. احملكمة تتوقع مسائل عديدة حيتمل أن تثـور بـشأن اإلثبـات عـن طريـق الـشهود واسـتجوام                   
 مبــا يف ذلــك ترمجــة –خــرباء والــشهود وبــات مــن املــتعني وضــع ترتيبــات خاصــة لالســتماع لل

  كمــا تعــني-يــة والفرنــسية االنكليزاألقـوال، واألســئلة واألجوبــة مــن وإىل لغــات غـري اللغــتني   
 .  ترتيبات للصحافةوضع

ويف الوقت ذاته، تعقدت الكثري من القضايا نتيجـة للـدفوع االبتدائيـة املتعلقـة           - ١٣ 
دة، وكذلك طلبات اإلشارة بالتدابري التحفظية، الـيت         املضا وللطلباتباالختصاص أو باملقبولية    

 .يتعني النظر فيها على وجه السرعة
 / كــانون األول١٩وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، أًصــدرت احملكمــة، يف    - ١٤ 
باألنـشطة العـسكرية يف أراضـي الكونغـو         ، حكمها يف جـوهر القـضية املتعلقـة          ٢٠٠٥ديسمرب  

ــة الكونغــو الدميقراطيــ ( ــدا مجهوري ــة الكونغــو  بطلبــات  وفيمــا يتعلــق  )٣(.)ة ضــد أوغن  مجهوري
الدميقراطية، قضت احملكمة يف مجلة أمور بأن أوغندا، بقيامها بأنشطة عـسكرية ضـد مجهوريـة                
ــدعم الفعلــي       ــة يف أراضــي هــذه األخــرية، واحتالهلــا إليتــوري وتقــدميها ال الكونغــو الدميقراطي

 ونغـو، قـد انتـهكت مبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة             لقوات غر نظامية كانت تعمـل يف أراضـي الك         
__________ 

 . أعاله٢انظر احلاشية  )٣( 
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كمــا اســتنتجت احملكمــة بــأن أوغنــدا قــد أخلــت   . يف العالقــات الدوليــة ومبــدأ عــدم التــدخل 
 والقـانون الـدويل اإلنـساين وأـا انتـهكت           بالتزاماا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان          

 سـلطة   تهايما التزامهـا بـصف    ، والسـ  التزامات أخرى تقـع علـى عاتقهـا مبوجـب القـانون الـدويل             
قائمــة بــاالحتالل يف مقاطعــة إيتــوري مبنــع أعمــال ــب املــوارد الطبيعيــة الكونغوليــة وســلبها     

وعلى ضوء النتائج الـيت مت التوصـل إليهـا، قـضت احملكمـة بـأن علـى أوغنـدا التـزام             . واستغالهلا
 حيــث طبيعــة واعتــربت طلــب مجهوريــة الكونغــو مالئمــا مــن . جبــرب الــضرر النــاجم عــن ذلــك

وشكل ومقدار اجلرب الواجب هلا والذي ستحدده احملكمـة يف مرحلـة الحقـة مـن الـدعوى، يف        
واسـتنتجت احملكمـة كـذلك أن أوغنـدا مل متتثـل لألمـر الـذي يـشري                  . حالة عدم اتفاق الطـرفني    

 .٢٠٠٠يوليه / متوز١بتدابري حتفظية والذي أصدرته احملكمة يف 
غندا املضادة، قضت احملكمة بـأن طلـب أوغنـدا األول      وفيما يتعلق بطلبات أو    - ١٥ 

ــدا كانــت هــدفا         ــات أن أوغن ــة إلثب ــة غــري كافي ــارا لكــون األدل ــده، اعتب ــها مل تؤي ــول لكن مقب
. جلماعات مسلحة متمردة قائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحتظى بدعم من حكومتـها            

يـا واسـتنتجت أنـه، مبقتـضى تـصرف          كما قضت احملكمة بأن الطلب املضاد الثـاين مقبـول جزئ          
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة الـيت هامجـت الـسفارة األوغنديـة يف كينـشاسا                 
ــذا         ــسفارة، وك ــبين ال ــة الدبلوماســيني واألشــخاص اآلخــرين املوجــودين يف م وأســاءت معامل

 ٢٢جــب املــادتني الدبلوماســيني األوغنــديني يف مطــار نــدجيلي الــدويل، أخلــت بالتزاماــا مبو  
وقـضت احملكمـة كـذلك بـأن حجـز املمتلكـات       .  من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـية  ٢٩ و

غـري  . واحملفوظات من السفارة األوغندية انتهاك لقواعد القانون الدويل للعالقـات الدبلوماسـية            
 حلقــت أــا أوضــحت بــأن إثبــات الظــروف املعينــة هلــذه االنتــهاكات، واألضــرار احملــددة الــيت  

بأوغندا ونطاق اجلرب الذي حيق هلا لن يتم إال يف مرحلة الحقة من الـدعوى، إن مل حيـصل أي                    
 .اتفاق بني الطرفني بشأا

، أصدرت احملكمة حكمهـا يف قـضية اختـصاصها       ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٣ويف   - ١٦ 
كرية يف أراضـي    باألنشطة العس ومقبولية طلب مجهورية الكونغو الدميقراطية يف القضية املتعلقة         

ــد (الكونغــو  ــدا   ()٢٠٠٢: طلــب جدي ــة ضــد روان ــة الكونغــو الدميقراطي وعرضــت . )مجهوري
مجهورية الكونغو الدميقراطية أحد عشر أساسـا لالختـصاص يف عرضـها للقـضية علـى احملكمـة         

 مـن اتفاقيـة     ٩ مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب؛ واملـادة            ٣٠ من املـادة     ١الفقرة  : ٢٠٠٢يف عام   
ــاز ــصاص   االمتي ــداد االخت ــدأ امت ــق  و؛ )forum prorogatum(ات واحلــصانات، ومب ــر املتعل األم

، واملادة التاسعة مـن     ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٠باإلشارة بالتدابري التحفظية الصادر عن احملكمة يف        
 ٢٩ مـن املـادة      ١ من اتفاقية التمييـز العنـصر؛ والفقـرة          ٢٢اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية؛ واملادة      

ــادة    المــن ا ــرأة؛ وامل ــالتمييز ضــد امل ــة املتعلقــة ب ــة،   ٧٥تفاقي ــصحة العاملي  مــن دســتور منظمــة ال
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 ١٤ مـن املـادة      ١ من املادة الرابعة عشرة من امليثاق التأسيسي لليونيـسكو؛ والفقـرة             ٢ والفقرة
ونظـرت احملكمـة يف كـل       .  من اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعاهـدات         ٦٦من اتفاقية مونتريال واملادة     

من هذه األسس يف حكمها واستنتجت أنه ال ميكـن إقامـة اختـصاصها يف هـذه القـضية                أساس  
غــري أنــه أكــدت وجــود فــارق أساســي بــني قبــول الــدول  . علــى أي أســاس مــن هــذه األســس
واسـتنتجت احملكمـة بالتـايل أن الـدول         . مع القـانون الـدويل     الختصاص احملكمة وتوافق أعماهلا   

، مطالبة بأن تفي بالتزاماـا مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة              سواء قبلت اختصاص احملكمة أم ال     
فيهـا القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق         وقواعد القـانون الـدويل األخـرى، مبـا     

 . ، وتظل مسؤولة عن األعمال اليت تسند إليها واليت ختالف القانون الدويلاإلنسان
ــه / متــوز١٣ويف  - ١٧  ــشأن طلــب اإلشــارة   ، أصــدرت احمل٢٠٠٦يولي كمــة أمــرا ب

 اللبـــاب علـــى ـــر يتنوبطـــاحبالتـــدابري التحفظيـــة املقـــدم مـــن األرجنـــتني يف القـــضية املتعلقـــة 
وكانـت األرجنـتني قـد طلبـت إىل احملكمـة أن تـشري              . )األرجنتني ضد أوروغـواي   (أوروغواي  

اب علـى ـر   بتدابري حتفظية تستوجب على أوروغواي، أوال، أن تعلق رخص بناء طاحونيت لبـ     
أوروغواي وتوقف أشغال البناء بشأما ريثما تصدر احملكمة حكما ائيـا، وثانيـا، أن تتعـاون            
مـــع األرجنـــتني علـــى محايـــة وصـــون البيئـــة املائيـــة لنـــهر أوروغـــواي، وأن تكـــف عـــن اختـــاذ  

 ١٩٧٥إجــراءات انفراديــة أخــرى فيمــا يتعلــق ببنــاء الطــاحونتني اللــتني ال تتقيــدان بنظــام     أي
 بغــرض إنــشاء اآلليــة ١٩٧٥فربايــر / شــباط٢٦وهــي معاهــدة وقعتــها الــدولتان يف (ساســي األ

ذلك اجلــزء مــن النــهر الــذي يــشكل حــدودا  بــاملــشتركة الــضرورية لالنتفــاع األمثــل والرشــيد  
 وأن متتنع كذلك عن أي إجـراء آخـر قـد يتفـاقم معـه الـرتاع أو تستعـصي بـه         )مشتركة بينهما 

الظروف كما تبدو للمحكمة يف الوقت الـراهن، ال تـستلزم يف            ’’ن  فقضت احملكمة بأ  . تسويته
 .‘‘ من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١حد ذاا ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

 سنة حافلة باألعمال إىل حـد كـبري،         ٢٠٠٦-٢٠٠٥وكانت السنة القضائية     - ١٨ 
ــسعة أســابيع، ومشلــت اســتدعا     ــشهود اخلــرباء،  حيــث عقــدت جلــسات ملــدة ت ــشهود، وال ء ال

البوسـنة  (بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا           اء، يف القضية املتعلقة     واخلرب
 ة حافلـ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وسـتكون الـسنة القـضائية        )٤(.)واهلرسك ضـد صـربيا واجلبـل األسـود        

رافعـات يف القـضية املتعلقـة       ويف هذا الصدد، أعلنت احملكمـة فعـال تـواريخ افتتـاح امل            . هي أيضا 
، ، الـدفوع االبتدائيـة    )مجهوريـة غنينـا ضـد مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة           (بأمحد ساديو ديـالو     

ـــ   ــة بـ ــارييب   ويف القـــضية املتعلقـ ــاراغوا وهنـــدوراس يف البحـــر الكـ باحلـــدود البحريـــة بـــني نيكـ
 .، جوهر الدعوى)نيكاراغوا ضد هندوراس(

__________ 
 . أعاله١انظر احلاشية  )٤( 
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ــل، ســبق للمحكمــة أن اختــذت يف عــام   وملواجهــة ــذا العــبء ا  - ١٩   ١٩٩٧لثقي
تدابري خمتلفة لترشيد عمل قلم احملكمة وزيـادة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات لغـرض حتـسني                  

وقـد ورد سـرد   . أساليب عملها وتشجيع األطراف يف الدعاوى على التعاون معها بقـدر أكـرب     
ــة العا   ــر املقــدم إىل اجلمعي ــدابري يف التقري ــة  مبختلــف هــذه الت  ٥٢/١٦١مــة عمــال بقــرار اجلمعي

 ١ لتقريـر احملكمـة عـن الفتـرة مـن            ١انظـر التـذييل      (١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  
وقامـت  . وقـد اسـتمر بـذل هـذه اجلهـود         . )١٩٩٨يوليـه   / متوز ٣١ إىل   ١٩٩٧أغسطس  / آب

مرب ديـس / ويف كـانون األول   . احملكمة أيـضا خبطـوات مـن شـأا تقـصري اإلجـراءات وتبـسيطها              
، ٢٠٠١أكتــوبر /وابتــداء مــن تــشرين األول. ، عــدلت احملكمــة بعــض أحكــام الئحتــها٢٠٠٠

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

طول فتـرة مرافعاـا     تقليص  ت اخلطية وحجمها وكذا      عدد املذكرا  تخفيضاختذت إجراءات ل  
أبريـل  /ويف نيـسان . الشفوية، وقامت بتوفري مذكراا يف بعض القضايا بلغيت احملكمـة الـرمسيتني           

ويف . ، استعرضــت احملكمــة مــرة أخــرى أســاليب عملــها الــيت ختــضع ملراجعــة مــستمرة  ٢٠٠٢
تـشغيل الـداخلي للمحكمـة وترسـي        ، اختذت تـدابري أخـرى ـم باألسـاس ال          ٢٠٠٤يوليه  /متوز

أساليب عملية لزيادة عدد األحكام الصادرة سنويا، وختفض بالتايل الفترة الفاصلة بـني اختتـام               
باإلضـافة إىل ذلـك، تـسعى احملكمـة إىل ضـمان امتثـال              . اإلجراءات اخلطيـة وافتتـاح املرافعـات      

يع وترية إجراءات احملكمـة والـيت       الدول األطراف يف الدعاوى لقراراا السابقة الرامية إىل تسر        
ــصرامة     ــن ال ــدر أكــرب م ــا بق ــوي تطبيقه ــي اخلــامس     . تن ــه اإلجرائ ــد عــدلت احملكمــة التوجي فق

وأصدرت توجيهات إجرائية هي التوجيه العاشر والتوجيه احلادي عشر والتوجيـه الثـاين عـشر               
ــصفحتني       ( ــة، انظــر ال ــات اإلجرائي ــذه التوجيه ــص ه ــى ن ــن الت٤٧ و٤٦لالطــالع عل ــر  م قري

، ٢٠٠٥سـبتمرب   /أبريـل وأيلـول   /وأخـريا، عـدلت، يف نيـسان      . )٢٠٠٤-٢٠٠٣السنوي لفترة   
 .) تباعا٤٣ و٥٢املادتان (مرة أخرى أحكاما من الئحة احملكمة 

 كـان مـن دواعـي سـرور       ،  ٢٠٠٧-٢٠٠وفيما يتعلق مبيزانيتها لفترة السنتني       - ٢٠ 
ــة ف فوجــود . احملكمــة االســتجابة لطلباــا إحــداث وظيفــتني   ــه  ٥-موظــف مــن فئ ــوفر في ، تت

مهــارات عاليــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، لــريأس شــعبة تكنولوجيــا املعلومــات ســيمكن   
احملكمة من اآلن فصاعدا من تعزيز استخدام التكنولوجيات املتطورة، على حنـو مـا ترغـب فيـه       

دة مهـام دبلوماسـية    يـتعني عليهـا أن تقـوم بعـ    يتكما أصبحت رئيسة احملكمة ال    . اجلمعية العامة 
 .٣-وإدارية باإلضافة إىل مهامها القضائية، تتمتع مبساعدة موظف برتبة ف

ــدة       - ٢١  ــالبحوث لفائ ــام ب ــة للقي ــة شــؤون قانوني ــه ال يوجــد إال مخــسة كتب غــري أن
أعضاء احملكمة األربعة عشر اآلخرين والقضاة اخلاصـني االثـنني والعـشرين الـذين مت اختيـارهم                 
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ونظـرا لنـشاط احملكمـة املتواصـل وضـرورة البـت بأسـرع          . وضة على احملكمة   قضية معر  ١٢يف  
لقضايا املعروضة عليها، فإن مسألة زيادة عدد كتبة الشؤون القانونية يطرح حبـدة             ا  يف ما ميكن 
فاحملكمـة تـرى أنـه حيـق ألعـضائها مـساعدة قانونيـة مفـردة، علـى غـرار مـا يـستفيد منـه                    . أكرب

يــة والوطنيــة الرائــدة، وذلــك حــىت يقومــوا بعملــهم يف التــداول        أعــضاء كافــة احملــاكم الدول  
وسيدرج يف مستندات ميزانية احملكمـة لفتـرة الـسنتني          . والتقاضي على حنو أسرع وأكثر فعالية     

 . كاتبا١٤من مخسة إىل   طلب زيادة عدد كتبة الشؤون القانونية٢٠٠٩-٢٠٠٨
الثقـة الـيت تبـديها الـدول        وخالصة القول، إن حمكمة العـدل الدوليـة ترحـب ب           - ٢٢ 

وســتويل احملكمــة نفــس العنايــة الفائقــة والرتيهــة  . جمــددا يف قــدرة احملكمــة علــى حــل منازعاــا 
 للقــــضايا املعروضــــة عليهــــا يف الــــسنة القاضــــية علــــى غــــرار مــــا قامــــت بــــه خــــالل دورة   

٢٠٠٦-٢٠٠٥. 
 

 تنظيم احملكمة -ثانيا  
 تشكيل احملكمة -ألف  

روزالــني هــيغرت؛ ونائــب  : الرئيــسة: لمحكمــة هــو كالتــايل التــشكيل احلــايل ل - ٢٣ 
رميــون راجنيفــا، وشــي جيويونــغ، وعبــد القــادر  : عــون شــوكت اخلواصــنة؛ والقــضاة: الرئيــسة

 أرانغورين، و وتوماس بويرغنتال، وهرياشي أووادا، وبرونو سـيما،        –كوروما، وغونزالو بارا    
 أمـور و حممـد بنونـة،    –اردو سـيبولفيدا  وبيتر تومكا، وروين أبراهام، و وكينيث كيـث، وبرنـ     

 .وليونيد سكوتنيكوف
أما نائـب رئـيس قلـم احملكمـة         . ورئيس قلم احملكمة هو السيد فيليب كوفرور       - ٢٤ 

 . جاك أرنالديز-فهو السيد جان 
ــادة  - ٢٥  ــا للمـ ــرة   ٢٩ووفقـ ــنويا دائـ ــة سـ ــام األساســـي، تـــشكل احملكمـ  مـــن النظـ

 :نحو التايللإلجراءات املستعجلة مكونة على ال
 :األعضاء 
 الرئيسة هيغرت  
 نائب الرئيسة اخلواصنة  
 رانغورين وبويرغنتال وسكوتنيكوفأ -القضاة بارا   
 :العضوان املناوبان  
 القاضيان كوروما وأبراهام  
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بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا          ويف القضية املتعلقة     - ٢٦ 
 إيليهـو    اختـارت البوسـنة واهلرسـك الـسري        )٥(،)سك ضد صـربيا واجلبـل األسـود       البوسنة واهلر (

لوترباخت قاضيا خاصا بينما اختـارت صـربيا واجلبـل األسـود الـسيد ميلينكـو كريتـشا قاضـيا                    
ويف أعقاب استقالة السري إليهـو لوترباخـت، اختـارت البوسـنة واهلرسـك الـسيد أمحـد               . خاصا

 .حميو قاضيا خاصا
 )سـلوفاكيا /هنغاريـا ( ناغيمـاروس    -مبشروع غابشيكوفو   قضية املتعلقة   ويف ال  - ٢٧ 

 تعـذر علـى     ماسكوبتشفـسكي قاضـيا خاصـا، بعـد       . اختارت سلوفاكيا السيد كرزيـشتوف ج     
 .القاضي تومكا النظر يف القضية

ـــ   - ٢٨  ــالو  ويف القــضية املتعلقــة ب ــة   (أمحــد صــاديو دي ــا ضــد مجهوري ــة غيني مجهوري
ــة  ــو الدميقراطي ــة      )الكونغ ــارت مجهوري ــسيد البجــاوي قاضــيا خاصــا، واخت ــا ال ــارت غيني ، اخت

ــشيابو قاضــيا خاصــا      ــا كانونكــا ت ــسيد أوغــست مامبوي ــة ال ــو الدميقراطي ويف أعقــاب . الكونغ
 .استقالة السيد البجاوي، اختارت غينيا السيد أمحد حميو قاضيا خاصا

مجهوريـة الكونغـو    (و  باألنشطة املسلحة يف أراضي الكونغ    ويف القضية املتعلقة     - ٢٩ 
 اختــارت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــسيد جــو فرهــوفن قاضــيا )الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا

 .كاتيكا قاضيا خاصا. خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل
بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا          ويف القضية املتعلقة     - ٣٠ 

 اختـارت كرواتيـا الـسيد بودسـالف فوكـاس قاضـيا             )٦( )جلبـل األسـود   كرواتيا ضد صربيا وا   (
 .خاصا واختارت صربيا واجلبل األسود السيد ميلينكو كريتشا قاضيا خاصا

ــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس يف البحــر   ويف القــضية املتعلقــة  - ٣١  باحلــدود البحري
رجيـو غاجـا قاضـيا خاصـا     ، اختارت نيكاراغوا السيد جو   )نيكاراغوا ضد هندوراس  (الكارييب  

 .واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا
ـــالرتاع الــربي والبحــري  ويف القــضية املتعلقــة   - ٣٢  ــا (ب ، )نيكــاراغوا ضــد كولومبي

ــسيد         ــا الـ ــارت كولومبيـ ــا واختـ ــيا خاصـ ــاوي قاضـ ــد البجـ ــسيد حممـ ــاراغوا الـ ــارت نيكـ  اختـ
 .٢٠٠٦مايو /لسيد البجاوي من مهامه يف أيارفورتيي قاضيا خاصا، واستقال ا. إيف ل

__________ 
 . أعاله١انظر احلاشية  )٥( 
 . أعاله١انظر احلاشية  )٦( 
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: طلــب جديــد(باألنــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو  ويف القــضية املتعلقــة  - ٣٣ 
، اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد رواندا     ()٢٠٠٢

دوغـار  . ر. وفر ج  بيار مـافونغو قاضـيا خاصـا واختـارت روانـدا الـسيد كريـست               -السيد جان   
 قاضيا خاصا 

مجهوريـة الكونغـو    (بـبعض اإلجـراءات اجلنائيـة يف فرنـسا          ويف القضية املتعلقة     - ٣٤ 
وملـا تعـذر   . إيـف دو كـارا قاضـيا خاصـا    -، اختارت مجهورية الكونغو السيد جان   )ضد فرنسا 

 . اصاعلى القاضي أبراهام النظر يف القضية، اختارت فرنسا السيد جيلبري غيوم قاضيا خ
بــوالو بــاتو بــوتش، وميــدل /بالــسيادة علــى يــدرا برانكــاويف القــضية املتعلقــة  - ٣٥ 

دوغـار  . ر. ؛ اختارت ماليزيا السيد كريـستوفر ج      )سنغافورة/ماليزيا(روكس، وساوث ليدج    
 .قاضيا خاصا واختارت سنغافورة السيد بيماراجو سرينيفاسا راو قاضيا خاصا

رومانيــا ضــد ( يف البحــر األســود  البحريــةعــيني احلــدودبتويف القــضية املتعلقــة  - ٣٦ 
بيـار كـوت قاضـيا خاصـا واختـارت أوكرانيـا الـسيد              -، اختارت رومانيا السيد جان    )أوكرانيا
 .أوكسمان قاضيا خاصا. برنارد هـ
بــالرتاع بــشأن حقــوق املالحــة واحلقــوق املرتبطــة ــا       ويف القــضية املتعلقــة   - ٣٧ 

ــسادو    ،)كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا ( ــو أوغوســطو كان ــسيد أنطوني ــارت كوســتاريكا ال  اخت
 .د جيلرب غيوم قاضيا خاصايترينداد واختارت نيكاراغوا الس

األرجنـتني ضـد    (بطـاحونيت اللبـاب علـى ـر أوروغـواي           ويف القضية املتعلقـة      - ٣٨ 
، اختـــارت األرجنـــتني الـــسيد راوول إمييليـــو فينويـــسا قاضـــيا خاصـــا واختـــارت  )أوروغـــواي

 .واي السيد سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصاأوروغ
 

 االمتيازات واحلصانات –باء  
أعـضاء احملكمـة،    يتمتـع   ”:  من النظام األساسـي علـى مـا يلـي          ١٩تنص املادة    - ٣٩ 

 .“لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية
ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف هولنـدا،         وإثر تبادل للرسائل بني رئيس احملكمـة         - ٤٠ 
ــاريخ  ــران٢٦بت ــه / حزي ــازات     ١٩٤٦يوني ــذات االمتي ــون ب ــة يتمتع ــصفة عام ــضاة ب ــات الق ، ب

واحلصانات والتسهيالت والصالحيات املمنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسـية املعتمـدين لـدى            
الوة علـى ذلـك   وعـ . )I.C.J. Acts and Documents No. 5, pp.201-207(جاللـة ملكـة هولنـدا    

فربايـر  / شـباط  ٢٦ووفقا للـشروط املنـصوص عليهـا يف رسـالة لـوزير خارجيـة هولنـدا مؤرخـة                   
 ، بــات لــرئيس احملكمــة األســبقية مــن الناحيــة الربوتوكوليــة علــى رؤســاء البعثــات،         ١٩٧١
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ــه مباشــرة نائــب رئــيس احملكمــة مث متــنح األســبقية        ــد الــسلك الدبلوماســي، يلي ــيهم عمي مبــن ف
ــ ــة     الربوتوكولي ــضاء احملكم ــات وأع ــاء البعث ــني رؤس ــاوب ب ــصفحات   (ة بالتن ــسه، ال املرجــع نف

٢١٣-٢٠٧(. 
 ١٩٤٦ديــسمرب /  كــانون األول١١، املــؤرخ )١ -د  (٩٠ومبوجــب القــرار  - ٤١ 

 أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقات املربمـة         )٢١١-٢٠٦املرجع نفسه، الصفحات    (
 : وأوصت مبا يلي١٩٤٦ه يوني/مع حكومة هولندا يف حزيران

إذا كان قاض يقطن يف بلد آخر غري بلده كـي يكـون بـصورة دائمـة رهـن                   ’’  
إشــارة احملكمــة، فينبغــي أن متــنح لــه االمتيــازات واحلــصانات الدبلوماســية خــالل فتــرة 

 “إقامته هناك
 هوأن

ينبغي أن مينح القضاة كل التسهيالت ملغادرة البلد الذي قد يوجـدون فيـه،              ”  
كمــا ينبغــي أن . جــل دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه احملكمــة جلــساا ومغادرتــه مــن أ

يتمتعوا يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون ـا أثنـاء أسـفارهم املقترنـة مبمارسـة مهـامهم،                      
جبميــع االمتيــازات واحلــصانات والتــسهيالت الــيت متنحهــا تلــك البلــدان للمبعــوثني        

 .“الدبلوماسيني
فــسه توصــية تــدعو الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة إىل   ويتــضمن القــرار ن - ٤٢ 

وقــد صــدرت . االعتــراف جبــواز مــرور األمــم املتحــدة الــذي تــصدره احملكمــة للقــضاة وقبولــه  
وهـي تـشبه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت تـصدرها               . ١٩٥٠جوازات املرور هذه منذ عـام       
 .األمانة العامة لألمم املتحدة

ــك، تــ   - ٤٣  ــى ذل ــرة وعــالوة عل ــادة  ٨نص الفق  مــن النظــام األساســي  ٣٢ مــن امل
ــه   ــى أن ــضات   ”للمحكمــة عل ــآت والتعوي ــا القــضاة [تعفــى الرواتــب واملكاف ــيت يتلقاه مــن ] ال

 .“الضرائب كافة
 

 اختصاص احملكمة -ثالثا  
 اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات -ألف  

املتحــدة البــالغ  كانــت الــدول األعــضاء يف األمــم  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٣١يف  - ٤٤ 
 . دولة أطرافا يف النظام األساسي للمحكمة١٩٢عددها 
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ــات     - ٤٥  ــة حلــد اآلن إعالن ــها مــشفوع  (وأصــدرت ســبعة وســتون دول ــد من العدي
 مـن   ٥ و   ٢ تقر فيها بالوالية اإلجبارية للمحكمة على النحو املتوخى يف الفقـرتني             )بتحفظات

ــادة  ــام األساســي  ٣٦امل ــن النظ ــي.  م ــبانيا و: وه ــدا    إس ــواي وأوغن ــتونيا وأوروغ ــتراليا وإس اس
وباراغواي وباكستان وبربادوس والربتغال وبلجيكا وبلغاريـا وبنمـا وبوتـسوانا وبولنـدا وبـريو        
وتوغو واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وجورجيـا وجيبـويت والـدامنرك             

ويد وسويــسرا وصــربيا واجلبــل  وســلوفاكيا والــسنغال وســوازيلند والــسودان وســورينام والــس  
 بيــساو والفلــبني وفنلنــدا وقــربص والكــامريون – والــصومال وغامبيــا وغينيــا وغينيــا )٧(األســود

ــا ولكــسمربغ      ــدا وكــوت ديفــوار وكوســتاريكا وكمنولــث دومينيكــا، وكيني ــا وكن وكمبودي
تحـدة  وليربيا وليختنشتاين وليسوتو ومالطة ومدغشقر ومصر واملكسيك ومـالوي واململكـة امل           

ــا     ــرويج والنمـــسا ونيجرييـ ــاورو والنـ ــدا الـــشمالية وموريـــشيوس ونـ ــا العظمـــى وأيرلنـ لربيطانيـ
وسـترد  . ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهاييت واهلند وهندوراس وهنغاريـا وهولنـدا واليابـان واليونـان            

نصوص اإلعالنات اليت أودعتها الدول املذكورة أعاله، يف الفرع الثاين من الفـصل الرابـع مـن         
 .)I.C.J. Yearbook 2005 2006 (٢٠٠٦ – ٢٠٠٦حولية حمكمة العدل الدولية 

وسيتضمن الفرع الثالث من الفصل الرابع مـن حوليـة حمكمـة العـدل الدوليـة                 - ٤٦ 
ويف الوقـت   .  قوائم املعاهدات واالتفاقيات اليت تنص على اختـصاص احملكمـة          ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 مــن ١٨٠يــات املتعــددة األطــراف وحــوايل  مــن هــذه االتفاق١٣٠الــراهن يــسري مفعــول حنــو 
ــة  ــات الثنائي ــة       . االتفاقي ــى إحال ــنص عل ــذة ت ــات ناف ــوائم معاهــدات أو اتفاقي ــشمل هــذه الق وت

ــة  ــات إىل احملكمـ ــدويل   الرتاعـ ــدل الـ ــة للعـ ــادة (الدائمـ ــة   ٣٧املـ ــي حملكمـ ــام األساسـ ــن النظـ  مـ
 .)الدولية العدل

 
 اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء -باء  

اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن والــس (إلضــافة إىل أجهــزة األمــم املتحــدة با - ٤٧ 
 يـؤذن حاليـا     )االقتصادي واالجتماعي وجملس الوصاية واللجنـة املؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة             

 :للمنظمات التالية بطلب فتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها
 لية؛منظمة العمل الدو 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 

__________ 
 . أعاله١انظر احلاشية  )٧( 
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 منظمة الطريان املدين الدويل؛ 
 منظمة الصحة العاملية؛ 
 البنك الدويل؛ 
 املؤسسة املالية الدولية؛ 
 املؤسسة اإلمنائية الدولية؛ 
 صندوق النقد الدويل؛ 
 ت السلكية والالسلكية؛االحتاد الدويل لالتصاال 
 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
 املنظمة البحرية الدولية؛ 
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛ 
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 اليت تنص علـى اختـصاص احملكمـة يف إصـدار            وسترد قائمة بالصكوك الدولية    - ٤٨ 

 الــــــفتاوى، يف الفــــرع األول مــــن الفــــــصل الرابــــع مــــن حوليــــة حمكمــــة العــــدل الــــدويل،   
٢٠٠٦-٢٠٠٥ I.C.J. Yearbook 2005-2006((. 

 
  عمل احملكمةأسلوب -رابعا  

 جلان احملكمة -ألف  
 اإلداريـة عـددا مـن       اجتمعت اللجان اليت تنـشئها احملكمـة لتيـسري أداء مهامهـا            - ٤٩ 

 :املرات خالل الفترة قيد االستعراض وتتشكل على النحو اآليت
، ونائب رئيـسة احملكمـة      )رئيسة(وتضم رئيسة احملكمة    : جلنة اإلدارة وامليزانية   )أ( 

 والقضاة راجنيفا و بويرغنتال وأووادا وتومكا؛
يما وتومكــا ، والقــضاة ســ)رئيــسا(وتــضم القاضــي بويرغنتــال  : جلنــة املكتبــة )ب( 

 .وكيث وبنونة
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 كهيئة دائمة، مـن     ١٩٧٩وتتكون جلنة الالئحة، اليت شكلتها احملكمة يف عام          - ٥٠ 
أمــــور وبنونــــة - والقــــضاة ســــيما وأبراهــــام وكيــــث وســــيبولفيدا )ارئيــــس(القاضــــي أووادا 

 .فوسكوتنيكو
 

 قلم احملكمة –باء  
بـاألمم املتحـدة الـيت متلـك     حمكمة العدل الدولية هـي اهليئـة الرئيـسية الوحيـدة         - ٥١ 

ــا    ــادة  (إدارة خاصــة ــر امل ــاق ٩٨انظ ــن امليث ــدائم    . ) م ــاز اإلداري ال ــو اجله ــة ه ــم احملكم وقل
 ٢٢ال سـيما املـواد      (وحيدد النظام األساسي للمحكمة والئحتـها دور هـذا اجلهـاز            . للمحكمة

ت نفـسه، فـإن   وحيث أن احملكمة هيئة قـضائية ومؤسـسة دوليـة يف الوقـ           . ) من الالئحة  ٢٩إىل  
وهكـذا فـإن عمـل قلـم        . دور قلم احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضائي والعمل كأمانة دولية          

ــل عمــل اإلدارات         ــة أخــرى مياث ــضائي ودبلوماســي مــن جهــة ومــن جه احملكمــة هــو عمــل ق
وحتــدد . القــضائية واإلداريــة واملاليــة وإدارات خدمــة املــؤمترات واإلعــالم يف أي منظمــة دوليــة 

مة تنظيم قلـم احملكمـة بنـاء علـى مقترحـات مـن رئـيس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه                          احملك
 مـن   ٣ و   ٢انظـر الالئحـة، الفقرتـان       (بتعليمات يصدرها رئـيس قلـم احملكمـة وتقرهـا احملكمـة             

. ١٩٤٦أكتـوبر   /وقد وضـعت التعليمـات املتعلقـة بقلـم احملكمـة يف تـشرين األول              . )٢٨املادة  
 .هذا التقريرمي لقلم احملكمة يف ويرد اهليكل التنظي

ــم        - ٥٢  ــيس قل ــاء علــى اقتراحــات مــن رئ ــم احملكمــة بن وتعــني احملكمــة مــوظفي قل
احملكمة أو يعينهم رئيس قلم احملكمة مبوافقة رئـيس احملكمـة حينمـا يتعلـق األمـر بـاملوظفني مـن             

 عقـود قـصرية     ويعـني رئـيس قلـم احملكمـة املـوظفني العـاملني علـى أسـاس               . فئة اخلدمات العامـة   
انظر املـادة   (وحتدد شروط العمل يف النظام األساسي للموظفني الذي اعتمدته احملكمة           . األجل
وبـــصفة عامـــة يتمتـــع موظفـــو قلـــم احملكمـــة بـــذات االمتيـــازات   . ) مـــن الئحـــة احملكمـــة٢٨

ــاي       ــة يف الهـ ــن نفـــس الرتبـ ــية مـ ــات الدبلوماسـ ــضاء البعثـ ــا أعـ ــع ـ ــيت يتمتـ ــصانات الـ . واحلـ
 من حيث مركزهم وأجورهم ومعاشام بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع ـا موظفـو                  يتمتعون كما

 .األمانة العامة يف الفئات أو الرتب املعادلة
ــسنوات اخلمــس عــشرة        - ٥٣  ــى مــدى ال ــم احملكمــة، عل وشــهد حجــم العمــل بقل

 األخرية، زيادة كبرية بالرغم من إدخال التكنولوجيات اجلديدة، وذلك بسبب الزيادة الكـبرية             
 . يف عدد القضايا املعروضة على احملكمة

 واعتبــــارا إلحــــداث وظيفيــــتني مــــن الفئــــة الفنيــــة يف إطــــار فتــــرة الــــسنتني - ٥٤ 
 موظفا وذلك على النحـو      ١٠٠، فإن مالك موظفي قلم احملكمة يبلغ جمموعه         ٢٠٠٧-٢٠٠٦
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ائف ثابتـة   موظفـا يـشغلون وظـ    ٣٥ومنـهم   ( موظفا من الفئة الفنية و الرتبة األعلـى          ٤٧: التايل
 يــشغلون ٥١منــهم ( موظفــا يف فئــة اخلــدمات العامــة  ٥٣، و) يــشغلون وظــائف مؤقتــة ١٢ و

 . ) يشغالن وظيفتني مؤقتتني٢وظائف ثابتة و
ولتعزيز فعالية قلـم احملكمـة ووفقـا لـآلراء الـيت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة،                     - ٥٥ 

 .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين ١وضع نظام لتقييم أداء موظفي قلم احملكمة، اعتبارا من 
 

 رئيس قلم احملكمة ونائبه  
رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصل العادية بني احملكمة واخلارج ويتـوىل علـى               - ٥٦ 

وجه اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليـات إحالـة الوثـائق الالزمـة مبوجـب                
امـا جبميـع القـضايا ويـدوا ويرقمهـا          النظام األساسي للمحكمـة أو الئحتـها؛ ويعـد جـدوال ع           

 ـا الـدعاوى أو الـيت طلبـت      أقيمـت حسب الترتيب الذي ترد فيه إىل قلم احملكمة الوثائق اليت           
ــرب       ــه يف جلــسات احملكمــة ودوائرهــا كمــا يعت ــه نائب ــاوى؛ وحيــضر شخــصيا أو ميثل ــها فت مبوجب

لتــوفري مــا قــد حتتاجــه مــسؤوال عــن إعــداد حماضــر تلــك اجللــسات؛ ويتخــذ الترتيبــات الالزمــة 
 )يـــةاالنكليزالفرنـــسية و(احملكمـــة مـــن ترمجـــة حتريريـــة أو شـــفوية إىل لغـــيت عملـــها الـــرمسيتني 

التأكد من سالمة الترمجة؛ ويوقع مجيـع أحكـام احملكمـة والفتـاوى واألوامـر الـصادرة عنـها                    أو
إلدارات فضال عن حماضر جلساا؛ وهو مـسؤول عـن إدارة قلـم احملكمـة وعـن أعمـال مجيـع ا              

والشعب التابعة له؛ مبا يف ذلك احلسابات واإلدارة املاليـة وفقـا لإلجـراءات املاليـة املعمـول ـا                    
يف األمم املتحدة؛ ويـساعد يف تعهـد العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة السـيما مـع أجهـزة األمـم             

حملكمــة املتحــدة ومــع املنظمــات الدوليــة والــدول األخــرى يف ميــدان اإلعــالم املتعلــق بأنــشطة ا 
؛ وأخـريا يكـون     )املنشورات الرمسية للمحكمة والبيانـات الـصحفية ومـا إىل ذلـك           (ومنشوراا  

قيما على أختام ودمغات احملكمة وحمفوظاا وأي حمفوظـات أخـرى تكـون يف عهـدة احملكمـة                   
 .)مبا يف ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغ(

مه يف غيابـه؛ وقـد عهـدت    ويساعد نائب رئيس قلم احملكمة رئيسه ويقوم مقا       - ٥٧ 
 مــسؤوليات إداريــة واســعة النطــاق مبــا يف ذلــك اإلشــراف املباشــر علــى  ١٩٩٨إليــه منــذ عــام 

 .شعب احملفوظات وتكنولوجيا املعلومات واملساعدة العامة
وختول لـرئيس القلـم ونائـب رئـيس القلـم، عنـدما يعمـل عمـل رئـيس القلـم،                      - ٥٨ 

ــو     ــازات واحلــصانات الــيت خت ــس االمتي ــاي، عمــال     نف ــية يف اله ــاء البعثــات الدبلوماس ل لرؤس
 .  أعاله٤٠بالرسائل املتبادلة املذكورة يف الفقرة 

 



A/61/4 
 

15 06-45193 
 

 الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة  
 إدارة الشؤون القانونية   

 اإلدارة من مثانية موظفني من الفئة الفنية وموظف واحد مـن فئـة              هتتكون هذ  - ٥٩ 
ــة داخــل قلــم احملكمــة   اخلــدمات العامــة، وتتمثــل .  وهــي مــسؤولة عــن مجيــع الــشؤون القانوني

ــضائية      ــا الق ــى أداء وظائفه ــة عل ــساعدة احملكم ــسية يف م ــها الرئي ــداد حماضــر   . مهمت ــوىل إع وتت
جلسات احملكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الـصياغة، الـيت تعـد مـسودات قـرارات احملكمـة،                  

وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال القـانون الـدويل             . الئحـة كما تعمل أيضا بوصـفها أمانـة جلنـة ال         
حيث تدرس السوابق القضائية واإلجرائية وتعد دراسـات ومـذكرات للمحكمـة ولـرئيس قلـم                

وتقــوم كــذلك بإعــداد مجيــع املراســالت املتــصلة بالقــضايا العالقــة، . احملكمــة حــسب االقتــضاء
صلة بتطبيــق النظــام األساســي   املراســالت الدبلوماســية ذات الــ  تقــوم بإعــداد  وبــصفة أعــم،  

وهـي مـسؤولة أيـضا عـن        . للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بالتوقيع عليها         
وأخـريا، ميكـن استـشارة هـذه اإلدارة يف مجيـع املـسائل          . رصد اتفاقات املقر مع البلـد املـضيف       

 .القانونية املتعلقة بشروط وأحكام عمل موظفي قلم احملكمة
قــت بــاإلدارة أيــضا جمموعــة مــن مخــسة كتبــة شــؤون قانونيــة، مــن الفئــة  وأحل - ٦٠ 

 .الفنية، مهمتهم القيام بأحباث قانونية بطلب من أعضاء احملكمة
 

 إدارة الشؤون اللغوية  
 موظفـا مـن الفئـة الفنيـة وموظـف واحـد مـن فئـة                 ١٧تكون هذه اإلدارة مـن       - ٦١ 

ق إىل اللغتني الرمسيتني للمحكمة ومنـهما وتـوفر         اخلدمات العامة، وتتوىل مسؤولية ترمجة الوثائ     
ــائق املترمجــة  . )حتريــر املــذكرات، اآلراء ومــا إىل ذلــك (الــدعم ألعــضاء احملكمــة   وتــشمل الوث

املــذكرات املقدمــة يف القــضايا واملراســالت األخــرى الــواردة مــن الــدول األطــراف، واحملاضــر   
ا، إىل جانـب مـسوداا ووثـائق عملـها          احلرفية جللسات احملكمـة وأحكامهـا وفتاواهـا وأوامرهـ         

ومالحظــات القــضاة وحماضــر احملكمــة واجتماعــات اللجــان والتقــارير الداخليــة واملالحظــات    
والدراسات واملذكرات والتعليمات واخلطب اليت يلقيها رئيس احملكمـة والقـضاة أمـام اهليئـات               

كمـا تـوفر اإلدارة خـدمات       . اخلارجية والتقارير والرسائل املوجهـة إىل األمانـة، ومـا إىل ذلـك            
الترمجة الشفوية لالجتماعات الـسرية أو العلنيـة للمحكمـة، حـسب االقتـضاء، ولالجتماعـات                
الــيت يعقــدها رئــيس احملكمــة وأعــضاؤها مــع وكــالء األطــراف وغريهــم مــن الــزوار الــرمسيني      

 .اآلخرين
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مـــن ، مت التقليـــل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ونتيجـــة لنمـــو اإلدارة منـــذ فتـــرة الـــسنتني   - ٦٢ 
بيـد أنـه ال تـزال هنـاك حاجـة يف بعـض األحيـان                . االستعانة باملترمجني اخلارجيني إىل حد كبري     

ـــة التحريريــة وال ســيما بالنــسبة جللــسات احملكمــة   كمــا ال . إىل املــساعدة اخلارجيــة يف الترمجــ
ــسبة جللــسات        ــتظم، وخاصــة بالن ــشكل من ــوريني خــارجيني ب ــزال مثــة حاجــة إىل متــرمجني ف ت

وقد سعت اإلدارة إىل استخدام الترمجة عن بعد عن طريـق تقاسـم املـوارد           . ومداوالااحملكمة  
مع اإلدارات األخـرى للـشؤون اللغويـة يف منظومـة األمـم املتحـدة غـري أن هـذه اإلدارات الـيت            

وستواصــل . فوحتــت ــذا الــشأن مل تكــن حــىت اآلن يف وضــع يتــيح هلــا تقــدمي مــساعدة فعالــة   
 .ذا الصددة جهودها يف هماحملك

 
 إدارة شؤون اإلعالم  

هذه اإلدارة، اليت تتكون من ثالثـة مـوظفني مـن الفئـة الفنيـة وموظـف واحـد                - ٦٣ 
وتتمثـل مهامهـا    . من فئة اخلدمات العامة، تؤدي دورا هامـا يف العالقـات اخلارجيـة للمحكمـة              

 احملكمــة  يف إعــداد مجيــع الوثــائق أو أجــزاء الوثــائق الــيت تتــضمن معلومــات عامــة عــن          : يف
سيما التقرير السنوي للمحكمة املقدم إىل اجلمعية العامـة، واألجـزاء املتعلقـة باحملكمـة يف                 وال(

ــائق املوجهــة إىل اجلمهــور    ــة، والوث ــائق األمــم املتحــدة، واحلولي ؛ واختــاذ الترتيبــات )خمتلــف وث
وتشجيع الـصحافة   الالزمة لتعميم املنشورات املطبوعة والوثائق العامة اليت تصدر عن احملكمة؛           

وال ســيما عــن طريــق (واإلذاعـة والتلفزيــون ومــساعدا يف إعــداد تقــارير عـن أعمــال احملكمــة   
؛ وتلبيــة مجيــع طلبــات املعلومــات املتعلقــة باحملكمــة؛ وإبقــاء أعــضاء )إعــداد البيانــات الــصحفية

عروضـة  احملكمة على علم مبا تنشره الصحافة أو يظهـر علـى شـبكة اإلنترنـت بـشأن القـضايا امل                   
ــهاعلــى احملكمــة أو الــيت حيتمــل    ــة للمحكمــة وغــري ذلــك مــن    إقامت ؛ وتنظــيم اجللــسات العلني

املناسبات الرمسية، والسيما عدد وفري من الزيارات، مبـا فيهـا الزيـارات الـيت يقـوم ـا ضـيوف                     
 .اإلنترنتوتتوىل اإلدارة أيضا مسؤولية استكمال موقع احملكمة على شبكة . مرموقون

 
 ب التقنيةالشع  
 شعبة شؤون املوظفني   

يف الوقت الراهن، تضطلع هذه الشعبة املؤلفة مـن موظـف فـين وموظـف مـن                  - ٦٤ 
فئة اخلدمات العامة مبسؤولية القيام مبهام شىت تتعلق بـإدارة شـؤون املـوظفني وتنظيمهـا، مبـا يف             

وحتـرص  .  خدمتـهم  ختطيط وتنفيذ تعيني املوظفني وتنـسيبهم وترقيتـهم وتدريبـهم وإـاء           : ذلك
يف إدارــا لــشؤون املــوظفني علــى التقيــد بالنظــام األساســي ملــوظفي قلــم احملكمــة، ومــا تــرى    

ويف إطـار عمليـة     . احملكمة أنه يسري من النظـامني األساسـي واإلداري ملـوظفي األمـم املتحـدة              
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الت التوظيف، تعد الشعبة اإلعالنات عن الشواغر، وتستعرض الطلبات وترتـب إلجـراء املقـاب       
الختيــار املرشــحني وتعــد عــروض العمــل للمرشــحني النــاجحني، وتتــوىل دورات التعريــف         

ــاد واإلحاطــة للمــوظفني اجلــدد    ــدير الــشعبة وترصــد اســتحقاقات املــوظفني      . واإلرش كمــا ت
وامتيازام، وتتـوىل اإلجـراءات اإلداريـة ذات الـصلة، وتكـون صـلة الوصـل مـع مكتـب إدارة                     

 .ق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةاملوارد البشرية و الصندو
 

 الشعبة املالية  
تتكون هذه الشعبة من موظَفني اثنني من الفئة الفنية وثالثـة مـوظَفني مـن فئـة              - ٦٥ 

وتتــضمن مهامهــا املاليــة يف مجلــة أمــور  . اخلــدمات العامــة وهــي مــسؤولة عــن الــشؤون املاليــة  
ــا ــي م ــة؛ واحمل : يل ــة     إعــداد امليزاني ــشراء ومراقب ــة؛ وأعمــال ال ــارير املالي ــة وإعــداد التق اســبة املالي

املوجودات؛ وتسديد الفواتري للباعة؛ وإعـداد كـشوف املرتبـات والعمليـات املتعلقـة بكـشوف                
 . والسفر)أجور العمل اإلضايف/ البدالت(املرتبات 

 
 شعبة املنشورات  

الفنيـة، وهـي مـسؤولة عـن     تتكون هـذه الـشعبة مـن ثالثـة مـوظفني مـن الفئـة              - ٦٦ 
إعداد التصفيف الطباعي للمخطوطات الرمسية للمحكمة وتصحيح التجارب املطبعيـة اخلاصـة            

ــي        ــشورات ه ــذه املن ــة، وه ــار دور الطباع ــها واختي ــديرات تكلفت ــة تق ــا ودراس ) :ــارير )أ  تق
“  جـيم  السلـسلة ”( املذكرات واملرافعات الشفوية والوثائق      )ب(األحكام والفتاوى واألوامر؛    

كمــا تتــوىل املــسؤولية عــن خمتلــف املنـــشورات      .  احلوليــات )د( الببليوغرافيــا؛  )ج(؛ )ســابقا 
وهـو كتيـب عـن     “ الكتـاب األزرق  ”(األخرى وفقا لتعليمات احملكمة أو رئـيس قلـم احملكمـة            

وعـالوة  . )تـشكيل احملكمـة وقلـم احملكمـة      (“ الكتاب األبيض ”، و )احملكمة موجه إىل اجلمهور   
النظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجيــة لطبــع منــشورات احملكمــة، فــإن الــشعبة علــى ذلــك، وبــ

مسؤولة أيضا عن إعداد العقود مع دور الطباعة وإبرامهـا وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك مراقبـة مجيـع            
 .)لالطالع على منشورات احملكمة انظر الفصل الثامن أدناه. (الفواتري

 
  مكتبة احملكمة-شعبة الوثائق   

ثل املهمة الرئيسية هلذه الـشعبة، املكونـة مـن مـوظفني اثـنني مـن الفئـة الفنيـة           مت - ٦٧ 
وثالثة من فئة اخلدمات العامـة، يف اقتنـاء وحفـظ وتـصنيف األعمـال الرائـدة يف جمـال القـانون                      
. الــدويل، فــضال عــن عــدد كــبري مــن املنــشورات الدوريــة وغــري ذلــك مــن الوثــائق ذات الــصلة

ــع مك    ــق م ــاون وثي ــل بتع ــارنيجي    وتعم ــة ملؤســسة ك ــسالم التابع ــصر ال ــة ق ــداد  . تب ــوم بإع وتق
ببليوغرافيات ألعضاء احملكمة حسب الطلب وتعد ببليوغرافيـا سـنوية جبميـع كافـة املنـشورات              
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. وتعمل أيضا على حل مشكلة عدم توفر اخلدمة املرجعية بالنسبة للمتـرمجني           . املتعلقة باحملكمة 
ــا  ت احلديثــة، والســيما بتعزيــز اســتخدام شــىت قواعــد   وتــسعى الــشعبة إىل العمــل بالتكنولوجي

البيانات، مبا فيها قواعـد بيانـات األمـم املتحـدة، سـريا علـى تعليمـات األمـني العـام الـواردة يف                        
وقـد اقتنـت مـؤخرا      .   اليت تدعو إىل اإلدارة الوثائق إلكترونيا       A/57/289 من تقريره    ٦٦الفقرة  

توفر للمحكمـة وقلمهـا فـرص الوصـول اإللكتـروين           برامج حاسوبية جديدة إلدارة املكتبات س     
 .املباشر إىل شىت الكاتالوغات واخلدمات األخرى

وتتوىل مكتبة احملكمـة أيـضا مـسؤولية حمفوظـات حمكمـة نـورمربغ العـسكرية              - ٦٨ 
وبنــاء علــى . )مبــا فيهــا الوثــائق املطبوعــة وأســطوانات الغراموفــون واألشــرطة وبعــض األشــياء(

ذا احملكمــة وقلمهــا بــشأن حفــظ احملفوظــات، أجنــزت املكتبــة خطــة حفــظ  القــرارات الــيت اختــ
 الوثـائق املطبوعـة ليخـضعها األخـصائيون لعمليـة           ٢٠٠٦أبريل  /أوال، نقلت يف نسيان   . مركزة

وســيتم يف املرحلــة القادمــة حتويــل تلــك الوثــائق إىل شــكل إلكتــروين وإنــشاء  . إزالــة األمحــاض
كما اضطُلع بأحباث بغرض حتويل اسـطوانات       . الع عليها قاعدة بيانات يسهل من خالل االط     

.  الـيت حتـوي التـسجيالت الـصوتية جللـسات احملاكمـة إىل شـكل إلكتـروين                 املعدنيـة الغراموفون  
، فـإن املكتبـة تنظـر أيـضا يف       ١٩٨٧ورغم أن تدابري احلفظ قد اختذت بشأن األشـرطة يف عـام             

ــروين  ــها إىل شــكل إلكت ــة حتويل ــدابري حفــظ األشــياء علــى قــدم   وجيــري أيــضا. إمكاني ــذ ت  تنفي
 .وساق

 
 شعبة تكنولوجيا املعلومات  

مــن الفئــة اثـنني  تتـوىل شــعبة تكنولوجيـا املعلومــات الــيت تتكـون مــن مــوظفني     - ٦٩ 
ــة اخلــدمات العامــة مــسؤولة عــن ضــمان الكفــاءة يف اســتعمال       ــة مــوظفني مــن فئ ــة وثالث الفني

وهـي مكلفـة بـإدارة الـشبكات احملليـة      .  يف احملكمـة تكنولوجيـا املعلومـات وتطويرهـا باسـتمرار    
كمـا تتـوىل مـسؤولية تنفيـذ     . باحملكمة وسري عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنيـة األخـرى         

املــشاريع اجلديــدة املتعلقــة بالرباجميــات واملعــدات احلاســوبية، وتــساعد مــستخدمي احلاســوب    
وأخـريا، تتـوىل شـعبة تكنولوجيـا        . لومـات وتتوىل تدريبـهم علـى مجيـع جوانـب تكنولوجيـا املع           

 .املعلومات مسؤولية التطوير التقين ملوقع حمكمة العدل الدولية على شبكة اإلنترنت وإدارته
 

 شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع  
تتكون هذه الشعبة من موظف واحد من الفئة الفنية ومخسة موظفني من فئـة               - ٧٠ 

ة عن فهرسة وتـصنيف مجيـع املراسـالت والوثـائق الـصادرة عـن               اخلدمات العامة، وهي مسؤول   
. احملكمــة أو الــواردة إليهــا، وكــذا عــن إحــضار أي مــن هــذه الوثــائق الحقــا بنــاء علــى طلــب  
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وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعداد فهرس مستكمل للمراسـالت الـصادرة والـواردة          
 وتتحمل أيضا مسؤولية فحص مجيع الوثـائق        .وكذا جلميع الوثائق املدونة الرمسية وغري الرمسية      

وخـالل فتـرة الـسنتني      . الداخلية اليت يتخذ بعضها طابعا سريا حمضا، وتتوىل توزيعها وحفظهـا          
 . الوثائق الداخلية واخلارجيةارةهذه سيعمل داخل الشعبة بنظام حموسب جديد إلد

نـشورات الرمسيـة    وتتوىل شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع أيـضا إرسـال امل          - ٧١ 
 . إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد

 
 شعبة االختزال والطباعة واالستنساخ  

تتوىل هـذه الـشعبة، الـيت تتـشكل مـن موظـف واحـد مـن الفئـة الفنيـة وتـسعة                  - ٧٢ 
ساخ النــصوص مــوظفني مــن فئــة اخلــدمات العامــة، مجيــع أعمــال الطباعــة لقلــم احملكمــة واستنــ

 .املطبوعة عند االقتضاء
وإضافة إىل املراسـالت الفعليـة، تتـوىل الـشعبة بـصفة خاصـة مـسؤولية طباعـة                   - ٧٣ 

ترمجـات املـذكرات اخلطيـة ومرفقاـا، واحملاضـر احلرفيـة للجلـسات              : واستنساخ الوثائق التالية  
ألوامـــر وآراء وترمجاـــا، وترمجـــات مـــذكرات القـــضاة وتعـــديالم واألحكـــام والفتـــاوى وا 

وعــالوة علــى ذلــك تتحمــل هــذه الــشعبة مــسؤولية فحــص الوثــائق واملراجــع وإعــادة . القــضاة
 .قراءا وتصفيفها

 
 كتبة القضاة  

يضطلع الكتبـة اخلمـسة عـشر املخصـصون للقـضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة                  - ٧٤ 
ــة طباعــة املــذكرات والتعــديالت واآلر   . اجلوانــب اء وكــذا مجيــع  وكقاعــدة عامــة يتــوىل الكتب

كمـا يـدققون صـحة املراجـع الـوارد ذكرهـا يف املـذكرات               . رسائل القـضاة والقـضاة اخلاصـني      
 .واآلراء ويقدمون مساعدة أخرى عند احلاجة

 
 شعبة املساعدة العامة  

تقدم شعبة املساعدة العامة اليت تتكون مـن تـسعة مـوظفني مـن فئـة اخلـدمات             - ٧٥ 
ضاء هيئة احملكمة وموظفي قلم احملكمة فيمـا يتعلـق خبـدمات الـسعاة              العامة املساعدة العامة ألع   
 .كما تتوىل مسؤولية األمن. والنقل واالستقبال واهلاتف
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 حمكمة العدل الدولية

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارات

 رئيس قلم احملكمة

نائب رئيس قلم احملكمة

 كتبة القضاة

تكنولوجيا مكتبة احملكمة املنشورات املاليـــــــة اإلعــــــالم الشؤون اللغويةالشؤون القانونية
 املعلومات

االختزال والطباعة 
 واالستنساخ

 والفهرسةاحملفوظات
 املساعدة العامة والتوزيع

 ٥-، فأمني أول
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 ٤-مترجم حتريري، ف
 :وظائف لفترة السنتني

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

مساعد إداري، رتب أخرى

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

 ٤-أمني، ف
 ٤-أمني، ف

 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-موظف قانوين، ف
 ٣-مساعد الرئيس، ف

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

مساعد إداري، رتب أخرى

 ٤ -رئيس الشعبة، ف
ي معاون،  ـف مال ــموظ
 ٢-ف

مكلــــــــف بــــــــشؤون  
كاتب، رتـب   املرتبات
 أخرى

ــؤون كاتــــــــــب  شــــــــ
، رتـــــــب املـــــــشتريات

 أخرى
ـــ ـــال كاتـــــــــ ب إدخــــــــ

ات، ـالطلبـــ/اتـــــــــالبيان
 رتب أخرى

 ٤-أمني، ف
 ٣موظف ثان، ف 

ؤون إعــــالم،ـــــــف شــــــموظ
 ٢-ف

 :وظائف لفترة السنتني
، رتب أخرىمساعد إداري

 ٤ -رئيس الشعبة، ف
ة ــــــــــــ ن مكتبــــــــــــ أمي
 ٢اون، ف ــمع

، رتـــب  مكتبـــةكاتـــب
 أخرى
ة ـــــــــــــب قاعــــــــــــكات

ــــمطالع رتـــــــب ة، ـــــــــ
 أخرى

كاتـــــــــب أرشـــــــــيف 
 ، رتب أخرىومراجع

 ٤ -رئيس الشعبة، ف
 ٣-موظف ثان، ف

مــــصحح/معــــد نــــسخ
 ٢- ف

 ٣-رئيس الشعبة، ف
 نائب، رتبة رئيسية

 مفهرس، رتب أخرى
ــؤون   ــساعد شـــــــ مـــــــ

ــات، ــب احملفوظــــ  رتــــ
 أخرى

زيـــع، رتـــب كاتـــب تو
 أخرى

كاتـــب توزيـــع، رتـــب 
 أخرى

 ٤ -رئيس الشعبة، ف
 ٢-نائب، ف

مـــــدير نظـــــم، رتـــــب 
 أخرى

ــؤون   ــساعد شـــــــ مـــــــ
 اإلنترنت رتب أخرى

اختــــــــصاصي دعــــــــم 
 الربامج، رتب أخرى

سائق رتب أخرى/منسق
 تب أخرىنائب، ر

ــب ــتقبال، رتـ موظـــف اسـ
 أخرى

ــب ــتقبال، رتـ موظـــف اسـ
 أخرى
ساع، رتب أخرى/سائق
ساع، رتب أخرى/سائق

 ساع، رتب أخرى
 حارس رتب أخرى
 حارس رتب أخرى

 ٣- ف،رئيس الشعبة
ــم  ــشرف نظــ ــب ،مــ  رتــ

 أخرى
مساعد جتهيز النـصوص،    

 رتب أخرى
 خمتزل طابع رتب أخرى
 خمتزل طابع رتب أخرى
 خمتزل طابع رتب أخرى

  رتب أخرىخمتزل طابع
  رتب أخرىخمتزل طابع

استنــساخ، رتــب  بكاتــ
 أخرى

كاتــب استنــساخ، رتــب 
 أخرى

 

 

 رتب أخرىكاتب أقدم،
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى
كاتب أقدم، رتب أخرى

قدم، رتب أخرىكاتب أ

 املوظفني شؤون/اإلدارةموظـــــف أقـــــدم لـــــشؤون
٤-شؤون املوظفني، ف/موظف أقدم لشؤون اإلدارة
 مساعد إداري، رتب أخرى

عب التقنيةالش

 رئيس قلم احملكمة
 ، رتبة رئيسيةمساعد إداري

٢-نائب رئيس قلم احملكمة، مد
 مساعد إداري، رتب أخرى
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 املقر -جيم  
قـد  ؛ لكن ذلـك ال مينـع احملكمـة مـن ع           )هولندا(يوجد مقر احملكمة يف الهاي       - ٧٦ 

 ٢٢ مـن املـادة      ١الفقـرة   (جلساا ومزاولة مهامها يف أي مكان آخر عندما ترى ذلك مناسـبا             
 .) من الئحة احملكمة٥٥من النظام األساسي للمحكمة؛ املادة 

وتــشغل احملكمــة يف قــصر الــسالم بالهــاي املكاتــب الــيت كانــت تــشغلها يف      - ٧٧ 
ىل جنــاح جديــد أنــشئ علــى نفقــة حكومــة الــسابق احملكمــة الدائمــة للعــدل الــدويل باإلضــافة إ

كمــا افتــتح ملحــق للجنــاح اجلديــد إضــافة إىل عــدد مــن  . ١٩٧٨هولنــدا ومت افتتاحــه يف عــام 
 .١٩٩٧املكاتب اجلديدة يف الطابق الثالث لقصر السالم يف عام 

 أُبـــرم اتفـــاق بـــني األمـــم املتحـــدة ومؤســـسة  ١٩٤٦فربايـــر / شـــباط٢١ويف  - ٧٨ 
وأقـرت  . إدارة قصر السالم، حيدد شروط استخدام احملكمة هلذه املباين        كارنيجي املسؤولة عن    

ــا       ــاق يف قراره ــك االتف ــم املتحــدة ذل ــة لألم ــة العام ــؤرخ )١ –د  (٨٤اجلمعي ــانون ١١ امل  ك
ويـنص ذلـك االتفـاق علـى أن تـدفع           .  وخضع فيما بعد لعدة تعـديالت      ١٩٤٦ديسمرب  /األول

 دوالر مـن دوالرات     ١ ١٤٦ ٩٧٨قـت الـراهن     ملؤسسة كارنيجي مسامهة سـنوية تبلـغ يف الو        
 .الواليات املتحدة

 
 متحف قصر السالم –دال  

افتــــتح األمــــني العــــام لألمــــم املتحــــدة، ســــعادة الــــسيد كــــويف عنــــان، يف    - ٧٩ 
، متحف حمكمة العدل الدولية الواقع يف اجلنـاح اجلنـويب مـن مـبىن قـصر                 ١٩٩٩مايو  /أيار ١٧

 .السالم
ــدم معروضــات امل  - ٨٠  ــة   ”تحــف حملــة عــن موضــوع   وتق ــسالم مــن خــالل إقام ال
ــاريخ مــؤمتري الهــاي للــسالم املعقــودين يف عــامي     “ العــدل  ١٨٩٩وتــسلط األضــواء علــى ت

؛ وعلى إنشاء حمكمة التحكيم الدائمـة يف ذلـك الوقـت؛ ومـا أعقـب ذلـك مـن بنـاء                      ١٩٠٧ و
ــــة الدائمـة للعـدل      لقصر السالم بوصفه مقرا للعدالـة الدوليـة؛ وكـذلك إنـشاء وتـشغيل احملكم              

عــدة معروضــات تــستعرض مــيالد األمــم املتحــدة؛ واحملكمــة، وقلــم  (الــدويل واحملكمــة احلاليــة 
احملكمة؛ وهيئة احملكمة يف الوقت الراهن؛ والدول اليت ينتمي إليها القضاة والدول الـيت أقامـت                

ي للمحكمـــة؛ دعـــاوى؛ وإجـــراءات احملكمـــة؛ والـــنظم القانونيـــة العامليـــة؛ واالجتـــهاد القـــضائ
 .)والشخصيات البارزة اليت زارت احملكمة

 



A/61/4
 

06-45193 22 
 

 العمل القضائي للمحكمة -خامسا  
 قــضية منازعــات معروضــة علــى ١٤خــالل الفتــرة املــستعرضة، كانــت هنــاك  - ٨١ 

  )٨(. قضية معروضة يف الوقت الراهن١٢احملكمة، وال تزال منها 
الـرتاع  : ا جديـدة هـي    وخالل هذه الفترة، عرضت على احملكمة ثـالث قـضاي          - ٨٢ 

ومركــز مبعــوث ؛ )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا(بــشأن حقــوق املالحــة واحلقــوق املرتبطــة ــا 
 و القـضية   )كمنولـث دومينيكـا ضـد سويـسرا       (دبلوماسي لدى األمم املتحدة يف البلد املضيف        

 .)األرجنتني ضد أوروغواي(بطاحونيت اللباب على ر أوروغواي املتعلقة 
ــويت دعــوى يف   وأقامــت  - ٨٣  ــة جيب ــضا مجهوري ــاين ٩أي ــاير / كــانون الث  ٢٠٠٦ين

اللتزاماـا الدوليـة فيمـا يتعلـق باملـساعدة      ’’بشأن نزاع مع فرنسا يتعلق بانتهاك فرنسا املزعـوم     
ــة   ــسائل اجلنائي ــة يف امل ــار بوريــل يف       ‘‘ املتبادل ــسي برن ــاة القاضــي الفرن ــق يف وف يف ســياق حتقي

ــام   ــويت يف ع ــه. ١٩٩٥جيب ــدا     ويف طلب ــق حتدي ــرتاع يتعل ــويت أن موضــوع ال ا، أوضــحت جيب
برفض السلطات احلكومية والقضائية الفرنسية تنفيذ إنابـة قـضائية دوليـة بـشأن إحالـة ملـف                  ’’

طات القـضائية   لإىل الـس  ‘ الدعوى املرفوعة ضد جمهول بسبب مقتـل برنـار بوريـل          ’التحقيق يف   
هاكا اللتزامات فرنسا الدولية مبوجـب      وادعت جيبويت أن هذا الرفض يشكل انت      . ‘‘يف جيبويت 

 واتفاقية املـساعدة    ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٢٧ يف   الدولتنيمعاهدة الصداقة والتعاون املوقعة بني      
كمــا . ١٩٨٦ســبتمرب / أيلــول٢٧املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة بــني فرنــسا وجيبــويت، املؤرخــة  
واطنني حممـيني دوليـا مـن جيبـويت       ادعت جيبـويت يف طلبـها أن فرنـسا، باسـتدعائها للـشهادة مـ              

تتعلـق حبمـل     بصفتهم شهودا ممثلني قانونيا فيما يتصل بشكاية جنائية          ) رئيس الدولة   فيهم مبن(
ــى  ــشهود عل ــشهادة ال ــ اإلدالء ب ــع     ال ــا مبن ــهكت التزامه ــل، انت ــضية بوري زور ضــد جمهــول يف ق

تـسعى مجهوريـة    و. االعتداء على شـخص وحريـة وكرامـة األشـخاص املتمـتعني بتلـك احلمايـة               
 مـن الئحـة احملكمـة    ٣٨ مـن املـادة     ٥جيبويت إىل إقامة اختـصاص احملكمـة علـى أسـاس الفقـرة              

. ‘‘ يف هـذا الـرتاع     تاجلمهورية الفرنسية ستوافق على اختصاص احملكمة للبـ       واثقة من أن    ’’وهي  
 : الفقرةومبوجب تلك

كمــة إىل إذا بينــت الدولــة املدعيــة اســتنادها يف القــول بــصحة اختــصاص احمل”  
موافقة مل تكن قـد أعطتـها أو أعربـت عنـها بعـد الدولـة الـيت رفعـت الـدعوى عليهـا،                        

بيد أا ال تقيد يف اجلدول العام للمحكمـة، وال يتخـذ            . حتال العريضة إىل هذه الدولة    

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )٨( 
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ــا باخ     ــدعوى عليه ــيت رفعــت ال ــة ال ــل الدول ــدعوى إىل أن تقب تــصاص أي إجــراء يف ال
 .“يةاحملكمة يف النظر يف القض

غـري  . وعمال ذا احلكم، أحيل طلب مجهورية جيبويت إىل احلكومة الفرنـسية           - ٨٤ 
، مل تقبــل فرنــسا بعــد اختــصاص احملكمــة بــالنظر يف هــذه ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٣١أنــه إىل غايــة 

 .القضية، وبالتايل، مل حتل أي وثائق أخرى ومل تتم أي أعمال إجرائية
تطبيـق اتفاقيـة منـع جرميـة        : يف القضايا التاليـة   وعقدت احملكمة جلسات علنية      - ٨٥ 

 و القـضية    )٩()البوسـنة واهلرسـك ضـد صـربيا واجلبـل األسـود           (اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا      
 .)األرجنتني ضد أوروغواي(بطاحونيت اللباب على ر أوروغواي املتعلقة 

 العـسكرية يف  باألنـشطة ها يف جوهر القـضية املتعلقـة        موأصدرت احملكمة حك   - ٨٦ 
، ويف الــدفوع االبتدائيــة بــشأن )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد أوغنــدا(أراضــي الكونغــو 

باألنــشطة االختــصاص ومقبوليــة الطلــب الــيت أثارهــا اجلهــة املــدعى عليهــا يف القــضية املتعلقــة   
  )ندا روامجهورية الكونغو الدميقراطية ضد ()٢٠٠٢: طلب جديد(العسكرية يف أراضي الكونغو 

األرجنـتني ضـد    (بطـاحونيت اللبـاب علـى ـر أوروغـواي           ويف القضية املتعلقـة      - ٨٧ 
 . ، أصدرت احملكمة أمرا بشأن طلب التدابري التحفظية الذي قدمته األرجنتني)أوروغواي
كما أصدرت احملكمة أوامر حتدد أو متدد آجال إيداع املـذكرات يف القـضايا               - ٨٨ 
؛ )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا (وق املالحــة واحلقــوق املرتبطــة ــا  لــرتاع بــشأن حقــ ا: التاليــة

  البحريـة وتعـيني احلـدود  ، )مجهورية الكونغو ضـد فرنـسا     (بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا      و
وأصدرت كذلك أمرا يقضي بأن تـزال مـن القائمـة           . )رومانيا ضد أوكرانيا  (يف البحر األسود    
كمنولــث (ســي لــدى األمــم املتحــدة يف البلــد املــضيف  مبركــز مبعــوث دبلوماالقــضية املتعلقــة 

 . )دومينيكا ضد سويسرا
 . من الئحتها٤٣وعدلت احملكمة أيضا املادة  - ٨٩ 

 
 القضايا املعروضة على احملكمة -ألف  

البوسنة واهلرسك ضـد صـربيا   (تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          - ١ 
 )واجلبل األسود

 تقـيم ، أودعـت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك طلبـا       ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠يف   - ٩٠ 
ــ ــود    بـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ ــى صـ ــوى علـ ــالفيا    (ه دعـ ــة يوغوسـ ــم مجهوريـ ــذاك باسـ ــة آنـ املعروفـ

__________ 
 . أعاله١انظر احلاشية  )٩( 
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 بــشأن نــزاع يتعلــق بانتــهاكات مزعومــة التفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة     )١٠()االحتاديــة
ــدا اجلم    ــيت اعتم ــا، ال ــة عليه ــم املتحــدة يف    واملعاقب ــة لألم ــة العام ــسمرب / كــانون األول٩عي دي

واسـتندت البوسـنة واهلرسـك      . )‘‘اتفاقيـة اإلبـادة اجلماعيـة     ’’ويشار إليها أدناه باسـم       (١٩٤٨
 .إىل املادة التاسعة من اتفاقية اإلبادة اجلماعية إلقامة اختصاص احملكمة

تقـرر وتعلـن أن صـربيا    ويف طلبها، طلبت البوسنة واهلرسك مـن احملكمـة، أن      - ٩١ 
قــد قتلــت مــواطنني مــن البوســنة واهلرســك وتعمــدت قتلــهم وجــرحهم         ’’واجلبــل األســود  

وذلـك  ‘‘ واغتصبتهم وبتهم وعذبتهم واختطفتهم واحتجـزم بـصورة غـري قانونيـة، وأبـادم         
الـتطهري  ’’عن طريق عمالئها ووكالئها، وأن عليها أن تكف فورا عن هذه املمارسة املسماة بـ             

 .وأن تدفع تعويضات‘‘ العرقي
، قدمت البوسنة واهلرسك أيـضا طلـب لإلشـارة          ١٩٩٣مارس  / آذار ٢٠ويف   - ٩٢ 

، ومبوجـب أمـر مـؤرخ       ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٢ و ١وعقدت جلسات علنية يف     . بتدابري حتفظية 
أن تتخـذ فـورا     ’’ ، أشـارت احملكمـة بـأن علـى صـربيا واجلبـل األسـود                ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٨

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

ــدابريها  . ‘‘أو جيعلــه أكثــر استعــصاء علــى احلــل  ... نطــاق الــرتاع القــائم   وقــصرت احملكمــة ت
 .ات املندرجة يف االختصاص الذي ختوله هلا اتفاقية اإلبادة اجلماعيةالتحفظية على الطلب

، أودعـت مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك طلبـا ثانيـا             ١٩٩٣يوليه  / متوز ٢٧ويف   - ٩٣ 
 طلــب لــصربيا واجلبــل األســود ١٩٩٣أغــسطس / آب١٠لإلشــارة بتــدابري حتفظيــة، أعقبــه يف 

، ١٩٩٣أغـــسطس / آب٢٦  و٢٥وعقـــدت جلـــسات علنيـــة يف . لإلشـــارة بتـــدابري حتفظيـــة
، أعادت احملكمة تأكيـد التـدابري التحفظيـة الـيت           ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ١٣ومبوجب أمر مؤرخ    

 .أشارت ا سابقا، مضيفة أنه ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعليا
، وجه رئيس احملكمة رسالة إىل الطـرفني، يـشري          ١٩٩٣أغسطس  / آب ٥ويف   - ٩٤ 

أن ’’ من الئحة احملكمة اليت ختوله، يف انتظـار انعقـاد احملكمـة،              ٧٤ملادة   من ا  ٤فيها إىل الفقرة    
يدعو األطراف إىل التصرف علـى حنـو ميكـن معـه ألي أمـر قـد تـصدره احملكمـة بـصدد طلـب                         

 .‘‘التدابري التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه
وأودعـــت مـــذكرة البوســـنة واهلرســـك يف غـــضون األجـــل املمـــدد إىل غايـــة   - ٩٥ 

 .١٩٩٤أبريل /نيسان ١٥
__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )١٠( 
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، أودعــت صــربيا واجلبــل األســود يف غــضون ١٩٩٥يونيــه / حزيــران٢٦ويف  - ٩٦ 
األجــل املمــدد إليــداع مــذكرا املــضادة، بعــض الــدفوع االبتدائيــة بــشأن اختــصاص احملكمــة    

 مــن الئحــة ٧٩املــادة (فعلقــت بالتــايل إجــراءات النظــر يف جــوهر الــدعوى . ومقبوليــة الطلــب
وبعد أن أودعت البوسنة واهلرسـك بيانـا خطيـا بـشأن الـدفوع االبتدائيـة يف غـضون            . )احملكمة

يوليـه  / متـوز  ١٤ مبوجب أمر احملكمـة املـؤرخ        ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤األجل احملدد يف    
ويف . ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٣أبريـل إىل    / نيسان ٢٩، عقدت جلسات علنية يف الفترة من        ١٩٩٥

 احملكمة حبكمها بشأن الدفــــوع االبتدائيـة، ومبقتـضاه رفـضت            ، نطقت ١٩٩٦يوليه  / متوز ١١
الــدفوع الــيت قدمتــها صــربيا واجلبــل األســود، وخلــصت اســتنادا إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة 
ــايف         ــاس اإلضـ ــضت األسـ ــضية ورفـ ــالنظر يف القـ ــصاصا بـ ــا اختـ ــة، إىل أن هلـ ــادة اجلماعيـ اإلبـ

ورأت أن الطلــب املقــدم مــن .  واهلرســكلالختــصاص الــذي اســتظهرت بــه مجهوريــة البوســنة
 .مجهورية البوسنة واهلرسك مقبول

، قـــدمت صـــربيا ١٩٩٧يوليـــه / متـــوز٢٢ويف املـــذكرة املـــضادة املودعـــة يف  - ٩٧ 
ــن أن         ــرر وتعل ــة أن تق ــن احملكم ــا م ــضادة التمــست فيه ــات م ــل األســود طلب ــنة ’’واجلب البوس

‘‘ بـة ضـد الـصرب يف البوسـنة واهلرسـك          واهلرسك مسؤولة عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة املرتك        
كمـا طلبـت إىل احملكمـة أن        . عـن هـذه األعمـال     ‘‘ ملزمة مبعاقبة من تثبـت مـسؤوليتهم      ’’وأا  

البوســنة واهلرســك ملزمــة باختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع تكــرار تلــك األعمــال يف    ’’حتكــم بــأن 
اإلبـادة  [تزامـات الـيت حـددا اتفاقيـة     بإزالة مجيع اآلثار املترتبة علـى انتـهاك االل       ’’و  ‘‘ املستقبل
 .‘‘] ...اجلماعية
، أبلغت البوسنة واهلرسـك احملكمـة     ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٨ويف رسالة مؤرخة     - ٩٨ 

ال يـستويف   ... الطرف املدعي يعتقد أن الطلب املضاد املقـدم مـن الطـرف املـدعى عليـه                 ”بأن  
الئحة احملكمـة وينبغـي بالتـايل عـدم ضـمه       من ٨٠ من املادة ١املعيار املنصوص عليه يف الفقرة   

 .“إىل الدعوى األصلية
وبعــد أن أودع كــل طــرف مالحظاتــه اخلطيــة، قــضت احملكمــة، بــأمر مــؤرخ  - ٩٩ 

أن الطلبات املضادة املقدمة من صربيا واجلبـل األسـود يف   ب، ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٧
؛ كمـا طلبـت     ‘‘ا من الـدعوى اجلاريـة     جزء’’ وتشكل   ‘‘مقبولة يف حد ذاا   ’’مذكرا املضادة   

إىل الطرفني أن يقدما مذكراما اخلطية بـشأن جـوهر طلبامـا وحـددت أجـل تقـدمي البوسـنة                    
ومـدد هـذان    . واهلرسك ملذكرا اجلوابية وأجل تقدمي صربيا واجلبل األسود ملـذكرا التعقيبيـة           

اهلرسك مذكرا اجلوابيـة    فأودعت البوسنة و  . األجالن بناء على طلب كل طرف من الطرفني       
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ــة يف   ١٩٩٨أبريــــل / نيــــسان٢٣يف  ــود مــــذكرا التعقيبيــ ــربيا واجلبــــل األســ  وأودعــــت صــ
 .ويف هذه املذكرات، نازع كل طرف يف ادعاءات الطرف اآلخر. ١٩٩٩فرباير /شباط ٢٢

 .وجرى الحقا تبادل عدة رسائل بشأن صعوبات إجرائية أخرى يف القضية -١٠٠ 
، ســجل رئــيس احملكمــة يف احملــضر  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٠وبــأمر مــؤرخ  -١٠١ 

. سحب صربيا واجلبل األسود للطلبات املضادة الـيت قدمتـها تلـك الدولـة يف مـذكرا املـضادة               
وقــد صــدر األمــر بعــد أن أبلغــت صــربيا واجلبــل األســود احملكمــة بأــا تنــوي ســحب طلباــا   

 .لى ذلك السحباملضادة وأوضحت البوسنة واهلرسك أا ال تعترض ع
ــة قـــد أصـــدرت، يف    -١٠٢  ــارة أن احملكمـ ــباط٣وجيـــدر باإلشـ ــر / شـ ، ٢٠٠٣فربايـ

يف القــضية الــصادر  ١٩٩٦يوليــه / متــوز١١طلــب إعــادة النظــر يف احلكــم املــؤرخ حكمهــا يف 
البوســنة واهلرســك ضــد ( املتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا 

 وقــضت مبوجبــه بعــدم )يوغوســالفيا ضــد البوســنة واهلرســك(الــدفوع االبتدائيــة  )يوغوســالفيا
 . قبول طلب إعادة النظر

الـيت كانـت تعـرف آنـذاك     (وجيدر باإلشارة كذلك أن صربيا واجلبل األسـود    -١٠٣ 
، وثيقة معنونـة    ٢٠٠١مايو  / أيار ٤ قد قدمت إىل احملكمة، يف       )جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية  

ومـن الـدفوع    . ‘‘إىل احملكمة إلعادة النظر يف االختـصاص التلقـائي علـى يوغوسـالفيا            مبادرة  ’’
ــل        ــيس هلــا اختــصاص شخــصي علــى صــربيا واجلب املقدمــة يف تلــك الوثيقــة أن احملكمــة أوال ل

 القـضية إىل أن تتخـذ       جـوهر أن تعلق اإلجراءات من حيـث       ’’األسود، وثانيا أن احملكمة ينبغي      
ويف رسـالة مؤرخـة     . أي إىل أن تتخذ قرارا بشأن مسألة االختصاص       ‘‘ةقرارا بشأن هذه املبادر   

ــران١٢ ــه / حزي ــه       ٢٠٠٣يوني ــد قــضت بأن ــأن احملكمــة ق ــم طــريف القــضية ب ــيس القل ــغ رئ ، أبل
 .ميكنها أن تعلق اإلجراءات يف ظل مالبسات القضية ال

 ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ٢٧وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الـدعوى مـن      -١٠٤ 
ــار أ٩إىل  ــايو /ي ــام . ٢٠٠٦م ــان مالحظامــ  تلــك ويف خت ــدم الطرف ــة إىل ااجللــسات ق  اخلتامي

 .احملكمة
 :البوسنة واهلرسكبالنسبة إىل    

 :طلب البوسنة واهلرسك إىل احملكمة أن تقرر وتعلنت” 
ــات       - ١  ــا أو الكيان ــق أجهز ــهكت، عــن طري ــد انت ــل األســود ق أن صــربيا واجلب

ــسيطرا، التزاماــ  ــة    اخلاضــعة ل ــادة اجلماعي ــع جرميــة اإلب ــة من ا مبوجــب اتفاقي
واملعاقبة عليها بإهالكها العمدي جلزء من اجلماعة القوميـة العرقيـة أو الدينيـة              
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سـيما الـسكان املـسلمون داخـل إقلـيم البوسـنة واهلرسـك،               غري الـصربية، وال   
 :ودون أن يقتصر ذلك على هذا اإلقليم، وذلك بقيامها ميا يلي

 اجلماعة؛قتل أفراد  -  
 إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة؛ -  
إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد ا إهالكها الفعلي كليـا أو             -  

 جزئيا؛
 فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة؛ -  
 ؛نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى -  
 :واحتياطيا - ٢ 
اجلبـل األسـود قـد أخلـت بالتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة منـع         أن صربيا و   ‘١’  

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا باشـتراكها يف اإلبـادة اجلماعيـة كمـا              
 أو/ و؛ أعاله١ورد تعريفها يف الفقرة 

أن صربيا واجلبـل األسـود قـد أخلـت بالتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة منـع            ‘٢’  
ــا مبـــ   ــة عليهـ ــة واملعاقبـ ــادة اجلماعيـ ــات اإلبـ ــراد واجلماعـ ساعدا األفـ

والكيانات املـشاركة يف ارتكـاب أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة كمـا ورد        
  أعاله؛١تعريفها يف الفقرة 

أن صــربيا واجلبــل األســود قــد أخلــت بالتزاماــا مبوجــب اتفاقيــة منــع اإلبــادة  - ٣ 
ى ضها علـ يـ اجلماعية واملعاقبة عليهـا بتآمرهـا الرتكـاب اإلبـادة اجلماعيـة وحتر          

  أعاله؛١ارتكاب اإلبادة اجلماعية كما ورد تعريفها يف الفقرة 
ن صــربيا واجلبــل األســود قــد أخلــت بالتزاماــا مبوجــب اتفاقيــة منــع اإلبــادة أ - ٤ 

 اجلماعية واملعاقبة عليها لعدم منعها ارتكاب اإلبادة اجلماعية؛
ب اتفاقيـة منـع     أن صربيا واجلبل األسود قد انتهكت وتنتـهك التزاماـا مبوجـ            - ٥ 

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ألا مل تعاقب وال تعاقب على أعمال اإلبـادة             
اجلماعية أو أي عمل آخر حتظره اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا،             

ــة أ   ــادة اجلماعي  بــأي عمــل آخــر  وومل حتــل أو ال حتيــل األفــراد املتــهمني باإلب
كمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة وال تتعـاون            حتظره االتفاقية إىل احمل   

 ؛تعاونا تاما مع هذه احملكمة
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 أعــاله تــشكل  ٥ إىل ١وأن انتــهاكات القــانون الــدويل املبينــة يف الفقــرات      - ٦ 
أعمــاال غــري مــشروعة تــسند إىل صــربيا واجلبــل األســود وتــستتبع مــسؤوليتها  

 :الدولية، وبالتايل
ــوار واجلبــل األســود أن تتخــذ جيــب علــى صــربيا  )أ(   ــة   ف  إجــراءات فعلي

لـــضمان االمتثـــال التـــام بالتزامهـــا مبعاقبـــة أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة  
مبوجــب اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا أو أي   
عمـــل آخـــر حتظـــره االتفاقيـــة وأن حتيـــل األفـــراد املتـــهمني باإلبـــادة   

التفاقيـــة إىل احملكمـــة اجلنائيـــة اجلماعيـــة أو أي عمـــل آخـــر حتظـــره ا
الدوليـــة ليوغوســـالفيا الـــسابقة وأن تتعـــاون تعاونـــا تامـــا مـــع هـــذه   

 احملكمة؛
وجيـــب علـــى صـــربيا واجلبـــل األســـود أن جتـــرب نتـــائج أعماهلـــا غـــري   )ب(  

ــى         ــة عل ــيت املترتب ــة ال ــسؤولية الدولي ــى امل ــاء عل ــا، وبن ــشروعة دولي امل
ــة م  ــة   االنتــهاكات املــذكورة أعــاله التفاقي ــادة اجلماعي نــع جرميــة اإلب

واملعاقبة عليها، يتعني عليها أن تدفع إىل البوسنة واهلرسـك الـيت حيـق              
هــا مــن حــق وبــصفتها الــوطن األم  إليهلــا أن تتلقــى حبكــم مــا يــؤول  

. ملواطنيها، تعويضا كامال عـن األضـرار واخلـسائر الـيت تـسببت فيهـا              
قــديره وجيــب أن يغطــي التعــويض، بــصفة خاصــة، أي ضــرر ميكــن ت 

 :ماليا ويتعلق مبا يلي
الـضرر الالحـق باألشــخاص الطبيعـيني والنـاجم عــن األعمـال املــشار       ‘١’  

إليها يف املادة الثالثـة مـن االتفاقيـة، مبـا فيـه الـضرر غـري املـادي الـذي                     
 تكبده الضحايا أو وورثتهم أو خلفهم ومعالوهم؛

ــي      ‘٢’   ــخاص الطبيعــ ــات األشــ ــق مبمتلكــ ــذي حلــ ــادي الــ ــضرر املــ ني الــ
االعتباريني، من القطاع العام أو القطاع اخلاص، بسبب األعمـال           أو

 املشار إليها يف املادة الثالثة من االتفاقية؛
الــضرر املــادي الــذي حلــق بالبوســنة واهلرســك فيمــا يتعلــق النفقــات    ‘٣’  

املصروفة بصورة معقولة لرفع أو ختفيف الضرر الناجم عـن األعمـال            
  الثالثة من االتفاقية؛املشار إليها يف املادة
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أن حتدد احملكمـة طبيعـة التعـويض وشـكله ومقـداره، يف حالـة       جيب  و )ج(  
عــدم اتفــاق الطــرفني بعــد ســنة مــن إصــدار احملكمــة حلكمهــا، وأن      

 حتتفظ احملكمة باإلجراءات الالحقة هلذه الغاية؛
أن تقـدم صـربيا واجلبـل األسـود ضـمانات وتأكيـدات حمـددة        جيـب  و )د(  

م تكــرار األعمـال غـري املــشروعة املـشتكى منـها، علــى أن     تكفـل عـد  
 حتدد احملكمة شكل هذه الضمانات والتأكيدت؛

 لألوامر اليت تشري بالتـدابري التحفظيـة        امتثاهلاوأن صربيا واجلبل األسود، بعدم       - ٧ 
ــة يف    ــدرا احملكمـ ــيت أصـ ــسان٨الـ ــل / نيـ ــول١٣ و١٩٩٣أبريـ ــبتمرب / أيلـ سـ

لدوليــة ويقــع علــى عاتقهــا التــزام بــأن تقــدم إىل   ، أخلــت بالتزاماــا ا١٩٩٣
 .‘‘البوسنة واهلرسك تعويضا رمزيا عن ذلك اإلخالل، حتدد احملكمة مقداره

  :بالنسبة لصربيا واجلبل األسود   
 مــن الئحــة احملكمــة، تطلــب صــربيا واجلبــل  ٦٠ مــن املــادة ٢وفقــا للفقــرة ’’  

 :األسود إىل احملكمة أن تقرر وتعلن
 احملكمة ليس هلا اختصاص ألن اجلهة املدعى عليها مل تـتح هلـا أي               أن هذه  -  

 فرصة للجوء إىل احملكمة يف ذلك الوقت، أو احتياطيا
أن هذه احملكمة ليس هلا اختـصاص علـى اجلهـة املـدعى عليهـا ألن املـدعى            -  

عليه مل يظل ملزما باملادة التاسعة من اتفاقية منع اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة          
يها أو مل يصبح ملزما ـا، وألنـه مل لـيس هنـاك أي أسـاس يرتكـز عليـه           عل

 .االختصاص على املدعى عليه
وإذا قــررت احملكمــة أن االختــصاص قــائم تطلــب صــربيا واجلبــل األســود إىل    

 :احملكمة أن تقرر وتعلن
سات البوسنة واهلرسـك    ا من التم  ٦ إىل   ١أن الطلبات الواردة يف الفقرات       -  

ــ ــع      واملتعلق ــة من ــة مبوجــب اتفاقي ــات القائم ــة لاللتزام ــهاكات مزعوم ة بانت
تفتقـر إىل أسـاس يف      مرفوضـة ألـا     اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها طلبات      

 .القانون أو يف الواقع
أو االمتنـاع عـن األعمـال الـيت يـدعى أن         /وعلى أي حال، فإن األعمـال و       -  

فهـذا  . ىل الدولة املدعى عليها   الدولة املدعى عليها مسؤولة عنها ال تسند إ       
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 بالـضرورة علـى انتـهاكات للقـانون الواجـب           من شأنه أن ينطـوي    اإلسناد  
 .التطبيق يف هذه اإلجراءات

ودون إخــالل مبــا ســبق، فــإن وســيلة االنتــصاف املتاحــة للدولــة املدعيــة يف  -  
بـة  هذه الدعوى، وفقا للتفسري املالئم التفاقية منـع اإلبـادة اجلماعيـة واملعاق            

عليها، تقتصر على إصدار حكم منعل. 
ودون إخالل مبا سبق أيضا، فإن أي مسألة تتعلق باملسؤولية القانونية عـن              -  

ــيت أصــدرا      ــة ال ــدابري التحفظي ــر اإلشــارة بالت ــة ألوام ــهاكات املزعوم االنت
، ١٩٩٣ســـــبتمرب / أيلـــــول١٣ و١٩٩٣أبريـــــل / نيـــــسان٨احملكمـــــة يف 

بتوفري وسـائل جـرب مالئمـة للدولـة املدعيـة           تدخل يف اختصاص احملكمة      ال
ــوارد يف        ــب ال ــي رفــض الطل ــايل، ينبغ ــضائية، وبالت ــدعوى الق يف ســياق ال

 .‘‘ من التماسات البوسنة واهلرسك٧الفقرة 
 .وأثناء إعداد هذا التقرير، كانت احملكمة تتداول بشأن حكمها -١٠٥ 

 
 )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس - غابشيكوفومشروع  - ٢ 

، أشـعرت هنغاريــا وسـلوفاكيا معــا احملكمـة، بتوقيــع    ١٩٩٣يوليــه / متـوز ٢يف  -١٠٦ 
، يقــضي بــأن تعــرض علــى احملكمــة بعــض املــسائل    ١٩٩٣أبريــل / نيــسان٧اتفــاق خــاص يف 

ــة يف       ــست املربم ــذ وإــاء معاهــدة بوداب ــشأن تنفي ــات ب ــول١٦النامجــة عــن خالف ســبتمرب / أيل
 . ناغيماروس- غابشيكوفوسدود  املتعلقة بإنشاء وتشغيل شبكة ١٩٧٧

 : من االتفاق اخلاص٢وجاء يف املادة  
يطلــب مــن احملكمــة أن تفــصل بنــاء علــى املعاهــدة وقواعــد ومبــادئ القــانون    ‘١’” 

 :، واملعاهدات األخرى اليت قد ترى أا واجبة التطبيقالعموميالدويل 
ى فيمــا بعــد، يف فيمــا إذا كــان حيــق جلمهوريــة هنغاريــا أن توقــف وأن تتخلــ   )أ( 

، عن األشغال املتعلقة مبشروع ناغيماروس والشطر الذي تحمـل          ١٩٨٩ عام
 ؛غابشيكوفواملعاهدة مجهورية هنغاريا املسؤولية عنه من مشروع 

فيما إذا كان حيق للجمهورية االحتادية التـشيكية والـسلوفاكية أن تـشرع، يف               )ب( 
وأن تشغل ابتداء مـن     “  املؤقت احلل”، يف تنفيذ    ١٩٩١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ــشرين األول ــوبر /ت ــق اخلــرباء    ١٩٩٢أكت ــر فري ــة يف تقري ــشبكة، املبين  هــذه ال

ــا    ــة اجلماعـــات األوروبيـــة ومجهوريـــة هنغاريـ املـــستقلني العامـــل التـــابع للجنـ
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نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣واجلمهورية االحتادية التشيكية والسلوفاكية املؤرخ      
 يف  ١٨٥١,٧ الـدانوب عنـد الكيلـومتر النـهري          إقامة سـد علـى ـر       (١٩٩٢

اإلقليم التشيكوسلوفاكي وما يترتـب عليـه مـن آثـار بالنـسبة للمجـرى املـائي                 
 ؛)واملالحي

مـايو  / أيـار  ١٩ماهية اآلثار القانونيـة املترتبـة علـى قيـام مجهوريـة هنغاريـا، يف                 )ج( 
 .، باإلخطار بإاء املعاهدة١٩٩٢

 أن تقـرر اآلثـار القانونيـة، مبـا فيهـا حقـوق الطـرفني         يطلب مـن احملكمـة أيـضا       ‘٢’ 
 مـن  )١(وواجباما، الناشئـــة عن حكمها فــــي املـسائـــل الـواردة يف الفقـرة          

 .“هذه املادة
وأودع كل طرف من الطرفني مذكرة، ومـذكرة مـضادة يف غـضون اآلجـال                -١٠٧ 

 ١٩٩٤ديــسمرب /نون األول كــا٥ و١٩٩٤مــايو / أيــار٢الــيت حــددا احملكمــة أو رئيــسها يف  
 . ١٩٩٥يونيه / حزيران٢٠ و

مـــــارس إىل / آذار٣وعقــــدت جلـــــسات بـــــشأن القـــــضية يف الفتـــــرة مـــــن   -١٠٨ 
ألول (، قامـت احملكمـة مبعاينـة        ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٤ إىل   ١ومن  . ١٩٩٧أبريل  /نيسان ١٥

 .ئحتها من ال٦٦ ناغيماروس، وذلك مبقتضى املادة - غابشيكوفو ملشروع )مرة يف تارخيها
، قـضت احملكمـة بـأن هنغاريـا         ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ويف حكمها املؤرخ     -١٠٩ 

ودعت الدولتني إىل أن تتفاوضا بنية حـسنة لـضمان          . وسلوفاكيا قد أخلتا بالتزاماما القانونية    
 الـيت أعلنــت أــا ال تــزال نافــذة املفعــول، وأن  ١٩٧٧حتقيـق أهــداف معاهــدة بودابــست لعــام  

 .١٩٨٩لة الفعلية اليت نشأت منذ تراعيا احلا
ــول٣ويف  -١١٠  ــا    ١٩٩٨ســبتمرب / أيل ــم احملكمــة طلب ــدى قل ، أودعــت ســلوفاكيا ل

ــر     . بإصــدار حكــم إضــايف يف القــضية   ــل أم ورأت ســلوفاكيا أن إصــدار حكــم مــن هــذا القبي
 يفالقـضية   تلـك   ضروري بسبب عدم رغبة هنغاريا يف تنفيذ احلكم الذي أصـدرته احملكمـة يف               

 .١٩٩٧سبتمرب / لولأي ٢٥
وذكرت سلوفاكيا يف طلبها أن الطرفني أجريا سلسلة مـن املفاوضـات بـشأن             -١١١ 

طرائــق تنفيــذ حكــم احملكمــة ووقعــا بــاألحرف األوىل مــشروع اتفــاق إطــاري، وافقــت عليــه    
وســاقت ســلوفاكيا علــى ســبيل احلجــة أن     . ١٩٩٨مــارس / آذار١٠حكومــة ســلوفاكيا يف  

، ومـضت حكومتـها    ١٩٩٨مارس  /  آذار ٥وافقتها على احلكم يف     هنغاريا أرجأت مع ذلك م    
مـايو، حنـو التنـصل مـن مـشروع االتفـاق            /اجلديدة عند توليها احلكم يف أعقاب انتخابات أيـار        
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وأوضحت سـلوفاكيا أـا ترغـب يف أن تبـت           . اإلطاري وتسببت بذلك يف تأخري تنفيذ احلكم      
 .احملكمة يف طرائق تنفيذ احلكم

ـــا طلبــها وأقامــت -١١٢   مــن االتفــاق اخلــاص  )٣ (٥ املــادة  علــى أســاسسلوفاكيـــ
 بغـرض عـرض الـرتاع بـصورة         ١٩٩٣أبريـل   / نيسان ٧الذي وقّعته وهنغاريا يف بروكسيل يوم       

 .مشتركة على احملكمة
 كـانون   ٧وأودعت هنغاريا يف غضون األجل الذي حدده رئـيس احملكمـة يف              -١١٣ 
 . فيه موقفها من طلب سلوفاكيا إصدار حكم إضايف بيانا خطيا تبني١٩٩٨ديسمرب /األول

واستأنف الطرفان فيما بعد املفاوضـات بينـهما وظـال يبلغـان احملكمـة بانتظـام         -١١٤ 
 . عن التقدم احملرز فيها

 
 )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية(أمحدو صاديو ديالو  - ٣ 

ــا يف   -١١٥  ــة غيني ــسمرب /ألول كــانون ا٢٨أقامــت مجهوري  دعــوى ضــد  ١٩٩٨دي
طالبت فيـه   “ طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسية     ”مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوجب     

ـــ  إدانــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لالنتــهاكات اخلطــرية للقــانون الــدويل الــيت    ”احملكمــة ب
 .، هو السيد أمحدو صاديو ديالو“ارتكبت يف حق مواطن غيين

قا ملا ذكرته غينيـا، فـإن الـسيد أمحـدو صـاديو ديـالو، وهـو رجـل أعمـال                     ووف -١١٦ 
“ سـجنته سـلطات الدولـة ظلمـا    ” عامـا،  ٣٢كان مقيما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ملدة       

وجردته من استثماراته الكبرية، وشـركاته وحـساباته املـصرفية،          ”ملدة شهرين ونصف الشهر،     
ألنـه سـعى    ‘‘ طردتـه مـن البلـد     ’’،  ١٩٩٦فربايـر   / شباط ٢ مث يف    ،‘‘وممتلكاته املنقولة والعقارية  

وال سـيما لـدى مؤسـسة    (إىل استرداد ديـون مـستحقة لـه علـى مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                 
 ولدى شركات نفطيـة تعمـل يف ذلـك البلـد     )جيكامني، وهي مؤسسة حكومية حتتكر التعدين     

ود أبرمــت مــع شــركتني ميلكهمــا، مهــا   مبوجــب عقــ)زائــري شــل، وزائــري موبيــل، وزائــري فينــا (
 . زائري-كونتينرز كا زائري وأفري-أفريكوم 
كأساس الختصاص احملكمة استظهرت غينيـا بـإعالنني تقبـل فيهمـا مجهوريـة               -١١٧ 

 ١٩٨٩فربايــر / شــباط٨الكونغــو الدميقراطيــة وغينيــا نفــسها الواليــة اإلجباريــة للمحكمــة، يف 
 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ و

ــة    -١١٨  ــه احملكمـ ــا مـــذكرا يف غـــضون األجـــل الـــذي مددتـ ويف . وأودعـــت غينيـ
، أودعـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة بعـــض الـــدفوع  ٢٠٠٢أكتـــوبر /تـــشرين األول ٣

االبتدائية بشأن اختصاص احملكمة ومقبولية الطلـب، وذلـك يف غـضون األجـل املمـدد إليـداع                  
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 مــن الئحــة ٧٩املــادة ( النظــر يف جــوهر الــدعوى مــذكرا املــضادة؛ فعلقــت بالتــايل إجــراءات
 .)احملكمة

، حـــددت احملكمـــة تـــاريخ ٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٧وبـــأمر مـــؤرخ  -١١٩ 
 أجــال إليــداع غينيــا لبيــان خطــي مبالحظاــا والتماســاا بــشأن الــدفوع ٢٠٠٣يوليــه /متــوز ٧

أودع البيـان اخلطـي يف غـضون        وقـد   . االبتدائية اليت تقدمت ا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         
 .األجل احملدد

 موعــدا الفتتــاح ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧وحــددت احملكمــة تــاريخ  -١٢٠ 
 .اجللسات بشأن الدفوع االبتدائية

 
ــشطة املــــسلحة يف أراضــــي الكونغــــو     -٤   مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة   (األنــ

 )١١()أوغندا ضد
عــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا ، أود١٩٩٩يونيــه / حزيــران٢٣يف  -١٢١ 

أعمــال عــدوان مــسلح ارتكبــت يف انتــهاك ســافر ” مبوجبــه دعــوى ضــد أوغنــدا، بــسبب تقــيم
 .“مليثاق األمم املتحدة وميثاق منظمة الوحدة األفريقية

هـــذا العـــدوان  ”وادعـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف طلبـــها بـــأن       -١٢٢ 
ــسلح ــة أمــ  ...  امل ــوى، يف مجل ــيادة   انط ــهاك س ــى انت ــة  [ور، عل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ] مجهوري

وانتـــهاكات للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل وانتـــهاكات جـــسيمة حلقـــوق   . وســـالمتها اإلقليميـــة
ضـمان وقـف أعمـال العـدوان املوجهـة          ”والتمست مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       . “اإلنسان

ــن يف وســط أف      ــسلم واألم ــدا خطــريا لل ــشكل دي ــيت ت ــة   ضــدها، ال ــام ومنطق ــشكل ع ــا ب ريقي
 ؛كما التمست“البحريات الكربى بصورة خاصة

احلصول على تعويض من أوغندا عن مجيع أعمال النـهب والتـدمري وسـلب             ’’  
، ]ـــــها [املمتلكات واألشخاص وغريهـا مـن األعمـال غـري املـشروعة الـيت تنـسب إلـيــ                 

يف أن تعـني يف وقـت الحـق         باحلق  ] مجهورية الكونغو الدميقراطية  [واليت حتتفظ حياهلا    
مقدار الضرر الذي حلق ا بالتحديد، فضال عن مطالبتـها باسـترداد مجيـع املمتلكـات                

 .‘‘املسلوبة 
ــرر        -١٢٣  ــة أن تق ــة إىل احملكم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــه، التمــست مجهوري ــاء علي وبن

ق األمــم  مــن ميثــا٢ مــن املــادة ٤وتعلــن أن أوغنــدا قــد ارتكبــت عمــل عــدوان خمالفــا للفقــرة  
 والربوتوكـــولني ١٩٤٩املتحـــدة، وأـــا ترتكـــب انتـــهاكات متكـــررة التفاقيـــة جنيـــف لعـــام  

__________ 
 . أعاله٢انظر احلاشية  )١١( 
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 وأا ارتكبـت أيـضا انتـهاكات مجاعيـة حلقـوق اإلنـسان خرقـا ألبـسط           ١٩٧٧اإلضافيني لعام   
قواعد القـانون العـريف، وأـا باسـتيالئها علـى سـد إنغـا لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة و تـسببها يف                   

تيار الكهرباء عمدا وبانتظـام، تتحمـل مـسؤولية اخلـسائر الفادحـة جـدا يف األرواح بـني        قطع ال 
 ماليـني نـسمة؛ وأـا بإسـقاطها، يف     ٥سكان مدينة كينشاسا واملنطقة ااورة والبالغ عـددهم    

 مملوكــة للخطـــوط اجلويـــة  ٧٢٧ لطــائرة مـــن طــراز بوينـــغ   ١٩٩٨أكتـــوبر / تــشرين األول ٩
نتهكت أوغندا كذلك اتفاقيات معينـة تتعلـق        ا مدنيا،   ٤٠التايل يف مقتل    الكونغولية، وتسببها ب  
وطلبــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل احملكمــة كــذلك أن تقــرر . بــالطريان املــدين الــدويل

وتعلن ضرورة انسحاب كافة القوات املسلحة األوغندية واملواطنني األوغنـديني، سـواء كـانوا               
ني، من األراضي الكونغولية، وحـق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        أشخاصا طبيعيني أو اعتباري   

 .يف التعويض
واســـتندت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة يف إقامـــة اختـــصاص احملكمـــة إىل  -١٢٤ 

اإلعالنني اللذين قبلت الدولتان ما الوالية اإلجبارية للمحكمة فيما يتعلـق بـأي دولـة أخـرى          
 .) من النظام األساسي للمحكمة٣٦ من املادة ٢الفقرة (تقبل االلتزام ذاته 

ــؤرخ        -١٢٥  ــأمر م ــة ب ــني الطــرفني، حــددت احملكم ــاق ب ــاة التف ــشرين ٢١ومراع  ت
 أجـال إليـداع الكونغـو ملـذكرا وتـاريخ           ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢١، تاريخ   ١٩٩٩أكتوبر  /األول
ــسان٢١ ــل /  ني ــضادة   ٢٠٠١أبري ــذكرا امل ــدا مل ــداع أوغن ــد أودعــت  .  أجــال إلي ــذكرة وق م

 .مجهورية الكونغو الدميقراطية يف األجل احملدد
 قــدمت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة طلبــا  ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٩ويف  -١٢٦ 

، ألــــحق استئنــــاف  ]٢٠٠٠[يونيــه / حزيـران ٥منـذ  ”شـارة بتـدابري حتفظيــة، وذكـرت أنــه    لإل
 أجـنيب آخـر أضـرارا كـبرية جبمهوريـة           وغنـدا وجـيش   أ... القتـــال بــني القـــوات املسلحــــة لــ       

ــة وبــسكاا  هــذه التكتيكــات كانــت قــد أدينــت باإلمجــاع،    ”رغــم أن “ الكونغــو الدميقراطي
ويف رسـالتني حتمـالن التـاريخ نفـسه،         . “سيما من قبل جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة             وال

ــرة    ــار الفقـ ــة، يف إطـ ــادة ٤لفـــت رئـــيس احملكمـ ــة احملكمـــ ٧٤ مـــن املـ ــاه ”ة، ، مـــن الئحـ انتبـ
الطرفني إىل ضرورة التصرف بطريقة متكـن أي أمـر تتخـذه احملكمـة بـشأن طلـب التـدابري                     كال

 .“التحفظية من أن حيدث مفعوله املالئم
ــدابري حتفظيــــة يف        -١٢٧  ــارة بتــ ــب اإلشــ ــة بــــشأن طلــ ــسات علنيــ ــدت جلــ وعقــ

ــه /حزيـــران ٢٨ و ٢٦ ــه / متـــوز١ويف جلـــسة علنيـــة، عقـــدت يف  . ٢٠٠٠يونيـ ، ٢٠٠٠يوليـ
 أصدرت احملكمة أمرها الذي مبقتضاه أشارت باإلمجاع بأن على الطرفني
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أن مينعا وأن يكفا على الفور عـن كـل عمـل، وال سـيما أي عمـل مـسلح،                    ”  
قد ميس حبقوق الطرف اآلخر فيما يتعلق بأي حكـم قـد تـصدره احملكمـة يف القـضية،                   

 من أمـده أو جيعـل حلـه        أو قد يزيد من خطورة الرتاع املعروض على احملكمة أو يطيل          
 ؛‘‘أكثر استعصاء

وأن يتخــذا علــى الفــور مجيــع التــدابري الالزمــة لالمتثــال جلميــع التزامامــا    ”  
مبوجب القانون الدويل، وال سيما االلتزامـات املعقـودة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة                 

 ١٣٠٤وميثــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة ولقــرار جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة  
 ؛‘‘٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦، املؤرخ )٢٠٠٠(
أن يتخذا على الفور مجيع التدابري الالزمـة لكفالـة االحتـرام التـام داخـل                ’’ و    

 .“منطقة الرتاع حلقوق اإلنسان األساسية وألحكام القانون اإلنساين املنطبقة
 ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ٢١وأودعت أوغندا مذكرا املضادة يف غضون أجـل          -١٢٨ 

وتضمنت املذكرة املضادة ثالثـة     . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١احملدد بأمر احملكمة املؤرخ     
األول يتعلــق بأعمــال عــدوان مزعومــة ارتكبتــها يف حقهــا مجهوريــة الكونغــو . طلبــات مــضادة

الدميقراطية؛ والثاين يتعلق جمات على مبان دبلوماسية أوغندية وعلى موظفيهـا يف كينـشاسا           
اطنني أوغنديني ادعي أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مسؤولة عنها؛ ويتعلق الثالـث            وعلى مو 

وطلبـت أوغنـدا    .  مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       ـا  بانتهاكات مزعومة التفاق لوساكا قامت    
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩وبأمر مـؤرخ  . أن حتتفظ مبسألة اجلرب إىل مرحلة الحقة من الدعوى       

كمــة بــأن الطلــبني املــضادين اللــذين قدمتــهما أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو   ، قــضت احمل٢٠٠١
ــة  ــصفتهما تلــك   ”الدميقراطي ــوالن ب ــشكالن[مقب ــة  ] وي ــدعوى اجلاري ــن ال ، غــري أن “جــزءا م

واعتبارا هلذه االستنتاجات، ارتأت احملكمة أن من الالزم أن تـودع           . الطلب الثالث غري مقبول   
كرة جوابيـة وتـودع أوغنـدا مـذكرة تعقيبيـة، ليتنـاوال طلبـات               مجهورية الكونغو الدميقراطية مذ   

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

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

، ٢٠٠٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧وبأمر مؤرخ   . وقد أودعت املذكرة اجلوابية يف األجل احملدد      
ديـسمرب  / كـانون األول ٦دت تـاريخ  مددت احملكمة أجل إيداع أوغندا ملذكرا التعقيبية وحد      

 .وقد أودعت املذكرة التعقيبية يف غضون األجل املمدد.  أجال جديدا للقيام بذلك٢٠٠٢
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ــأمر مــؤرخ   -١٢٩  ، أذنــت احملكمــة جلمهوريــة   ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين ٢٩وب
ا الكونغــو الدميقراطيــة بــأن تقــدم مــذكرة إضــافية تتعلــق حــصرا بالطلبــات املــضادة الــيت قدمتــه  

وقـد أودعـت املـذكرة يف       .  أجـال إليـداعها    ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٨أوغندا، وحددت تـاريخ     
 .غضون األجل احملدد

ــاريخ      -١٣٠  ــة ت ــد حــددت يف البداي ــة ق ــت احملكم ــاين ١٠وكان ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
، ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٥غري أنه، يف رسالة مؤرخة      .  موعدا الفتتاح اجللسات   ٢٠٠٣

ية الكونغو الدميقراطية مسألة ما إذا كـان باإلمكـان تأجيـل اجللـسات إىل تـاريخ                 أثارت مجهور 
، إلتاحـة إجـراء املفاوضـات الدبلوماسـية الـيت يقـوم ـا               ٢٠٠٤أبريـل   /الحق، من شهر نيـسان    

، أوضــحت ٢٠٠٣نــوفمرب / تـشرين الثــاين ٦ويف رســالة مؤرخــة . الطرفـان يف جــو مــن اهلـدوء  
 .تبىن طلب الكونغوأوغندا أا تؤيد االقتراح وت

، أبلغ رئيس القلم الطـرفني  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين ٦ويف رسالة مؤرخة     -١٣١ 
 مـن املـادة   ١بأن احملكمة قد قررت تأجيل افتتاح املرافعات الـشفوية، متـصرفة مبوجـب الفقـرة              

ــضا       ٥٤ ــد أــا قــررت أي ــان، بي ــداها الطرف ــة املالحظــات الــيت أب  مــن الئحــة احملكمــة، ومراعي
ومبا أن اجلـدول    . إلجراء اجللسات املؤجلة   ٢٠٠٤أبريل  /ستحالة حتديد موعد يف شهر نيسان     ا

 قد اعتمد قبل ذلـك بفتـرة، وأدرج عـدة جلـسات             ٢٠٠٤القضائي للمحكمة وحىت غاية عام      
ومــداوالت بــشأن عــدد مــن القــضايا األخــرى، فــإن حتديــد تــاريخ جديــد الفتتــاح اإلجــراءات  

 . الحقاتعني حتديدهسيالشفوية يف هذه القضية 
أبريـل  / نيـسان  ٢٩ إىل   ١١وعقدت جلسات علنية بشأن جوهر الدعوى مـن          -١٣٢ 
 .اجللسات قدم الطرفان مالحظام اخلتامية إىل احملكمةتلك ويف ختام . ٢٠٠٥

 : )قيما يتعلق بطلباا(بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية    
 :إىل احملكمة بكل احترام أن تقرر وتعلنتلتمس مجهورية الكونغو الدميقراطية ” 
أن مجهورية أوغندا، بشنها عمليات عـسكرية وشـبه عـسكرية ضـد مجهوريـة        - ١ 

الكونغو الدميقراطية، وقيامهـا بـاحتالل أراضـيها وعملـها بنـشاط علـى تقـدمي                
ــة        ــوات غــري نظامي ــايل إىل ق ــصادي وامل ــسكري واللوجــسيت واالقت ــدعم الع ال

عمليــات هنــاك، قــد انتــهكت املبــادئ التاليــة للقــانون  قامــت وال تــزال تقــوم ب
 :االتفاقي والعريف

مبــدأ عــدم اســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك حظــر          - 
 العدوان؛
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االلتزام بتسوية الرتاعات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية دون غريهـا، لكفالـة               - 
 عدم تعريض السالم واألمن الدوليني والعدل، للخطر؛

احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب يف تقرير مصريها، ومـن مث حقهـا              - 
ــدخل      ــة ودون أي تـ ــصادي حبريـ ــسياسي واالقتـ ــا الـ ــار نظامهـ يف أن ختتـ

 خارجي؛
 الداخليــةمبــدأ عــدم التــدخل يف الــشؤون الــيت تكــون مــن صــميم الواليــة  - 

للدول، مبا يف ذلك االمتنـاع عـن تقـدمي أي مـساعدة إىل أطـراف ضـالعة             
 .حرب مدنية يف إقليم دولة أخرىيف 

أن مجهورية أوغندا، بارتكاـا أعمـال عنـف ضـد مـواطين مجهوريـة الكونغـو                  - ٢ 
الدميقراطيــة، مــن قتــل وجــرح، أو بتجريــدهم مــن ممتلكــام، وبعــدم اختاذهــا  
ــو      ــة الكونغـ ــسان يف مجهوريـ ــوق اإلنـ ــهاكات حقـ ــع انتـ ــة ملنـ ــدابري الالزمـ للتـ

 أو/ضعون لواليــة أوغنــدا أو ســلطتها، والدميقراطيــة مــن جانــب أشــخاص خيــ
عــدم قيامهــا مبعاقبــة األشــخاص اخلاضــعني لواليتــها أو ســلطتها مــن مــرتكيب   

 :األعمال املذكورة، قد انتهكت املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف
ــة       -  ــاحترام وكفال ــا ب ــذي يفــرض التزام ــاقي والعــريف ال ــانون االتف ــدأ الق مب

ــرام حقــوق اإلنــسان   األساســية، مبــا يف ذلــك وقــت الــرتاع املــسلح،   احت
 عمال بأحكام القانون اإلنساين الدويل؛

مبدأ القانون االتفاقي والعـريف الـذي يفـرض التزامـا بالعمـل يف أي نـزاع                  - 
مــسلح علــى التمييــز يف كــل األوقــات، بــني األهــداف املدنيــة واألهــداف 

 العسكرية؛
بأبـسط احلقـوق األساسـية، املدنيـة        حق املـواطنني الكونغـوليني يف التمتـع          - 

 .منها والسياسية، وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أن مجهورية أوغندا، بضلوعها يف االسـتغالل غـري املـشروع للمـوارد الطبيعيـة                - ٣ 

الكونغوليــة، وــب األصــول والثــروات الكونغوليــة، وبعــدم اختاذهــا التــدابري   
املشروع ملوارد مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة مـن    الالزمة ملنع االستغالل غري     

ــها أو ســلطتها، و   ــة  /جانــب أشــخاص خيــضعون لواليت أو بعــدم قيامهــا مبعاقب
األشخاص اخلاضعني لواليتها أو سلطتها من مرتكيب األعمـال املـذكورة، قـد            

 :انتهكت املبادئ التالية للقانون االتفاقي والعريف
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  املنطبقة؛قواعد القانون اإلنساين الدويل - 
 احترام سيادة الدول، مبا يف ذلك سيادا على مواردها الطبيعية؛ - 
واجب دعم حتقيق مبدأ املساواة بـني الـشعوب وحقهـا يف تقريـر املـصري،            - 

وبالتـــايل االمتنـــاع عـــن تعـــريض الـــشعوب إىل القهـــر أو الـــسيطرة أو       
 االستغالل على يد أجانب؛

 تكــون مــن صــميم الواليــة الوطنيــة  مبــدأ عــدم التــدخل يف الــشؤون الــيت  - 
 .للدول، مبا فيها الشؤون االقتصادية

ــة يف االلتماســـات    )أ( - ٤  ــانون الـــدويل املبينـ ــهاكات القـ  ٣ و ٢ و ١أن انتـ
تشكل أعماال غـري مـشروعة تعـزى إىل أوغنـدا ممـا حيملـها مـسؤولية                  

 دولية بشأا؛
ملــستمرة غــري مجهوريــة أوغنــدا فــورا عــن مجيــع األعمــال ا  تكــف أن  )ب(  

املشروعة دوليا، ال سيما دعمها لقـوات غـري نظاميـة تقـوم بعمليـات                
ــوارد    ــروات واملـ ــتغالهلا للثـ ــة، واسـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ يف مجهوريـ

 الطبيعية الكونغولية؛
مجهورية أوغندا ضمانات وتأكيـدات حمـددة بأـا لـن تعـود             تقدم  أن   )ج(  

 م منها؛إىل ارتكاب األعمال غري املشروعة املتظل
أن مجهوريــة أوغنــدا ملزمــة إزاء مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة جبــرب   )د(  

ــيت        ــن جــراء خــرق االلتزامــات ال ــا م  ــها ــيت أحلقت ــع األضــرار ال مجي
  أعاله؛٣ و٢ و١يفرضها القانون الدويل والواردة يف االلتماسات 

ال أن احملكمة هي اليت ستحدد نوع التعويض وشكله ومبلغـه، يف حـ             )هـ(  
فظ تعدم توصل الطرفني إىل اتفاق يف هذا الشأن، وأن احملكمة سـتح           

 اإلجراء الالحق هلذا الغرض؛ ب
 أمر احملكمـة بـشأن التـدابري التحفظيـة املـؤرخ            انتهكتأن مجهورية أوغندا قد      - ٥ 

 : لتدابري التحفظية التاليةل امتثاهلا بسبب عدم ٢٠٠٠يوليه / متوز١يف 
نعــا ويكفــا علــى الفــور عــن كــل عمــل، ت ميعلــى الطــرفني أن )١(’   

سيما أي عمل مسلح، قـد ميـس حبقـوق الطـرف اآلخـر فيمـا يتعلـق بـأي           وال
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 الـرتاع املعـروض علـى       يتفاقم معه حكم قد تصدره احملكمة يف القضية، أو قد         
 ل أمده أو جيعل حله أكثر استعصاء؛واحملكمة أو يط

لتــدابري الالزمــة علــى الطــرفني أن يتخــذا علــى الفــور مجيــع ا  )٢(   
ــدويل، وال ســيما االلتزامــات     ــع التزامامــا مبوجــب القــانون ال لالمتثــال جلمي
ــاق منظمــة الوحــدة األفريقيــة         ــم املتحــدة وميث ــودة مبوجــب ميثــاق األم املعق

، املـؤرخ   )٢٠٠٠ (١٣٠٤لقرار جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة         االمتثال  و
 ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦

ني أن يتخــذا علــى الفــور مجيــع التــدابري الالزمــة  علــى الطــرف )٣(   
حكـام  لكفالة االحترام التام داخل منطقة الرتاع حلقوق اإلنسان األساسية وأل         

 “‘.القانون اإلنساين املنطبقة
 

ــدا     ــة أوغن ــسبة جلمهوري ــة    ( بالن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــات مجهوري ــق بطلب ــا يتعل فيم
 :)والطلبات املضادة

 :أوغندا من احملكمةتلتمس مجهورية ’’  
 :أن تقرر وتعلن وفقا للقانون الدويل - ١ 
عـــدم مقبوليـــة طلبـــات مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة خبـــصوص األنـــشطة    )ألف( 

احلاالت املتعلقة جبمهورية روانـدا أو بعمالئهـا لألسـباب املبينـة يف الفـصل                أو
 فعات الشفوية؛اخلامس عشر من املذكرة املضادة واليت أعيد تأكيدها يف املرا

أن تقـرر   احملكمـة    اليت تلمتس مـن      رفض طلبات مجهورية الكونغو الدميقراطية     )باء( 
وتعلن أن مجهوريـة روانـدا مـسؤولة عـن خروقـات متعـددة للقـانون الـدويل،                  

 أو املرافعات الشفوية؛/ ويةجلوابملذكرة اأو ا/يف املذكرة وما ادعي حسب
دمتها أوغندا يف الفصل الثامن عشر مـن املـذكرة          تأييد الطلبات املضادة اليت ق     )جيم( 

ــة ويف      ــذكرة التعقيبي ــسادس مــن امل ــدها يف الفــصل ال املــضادة، وأعــادت تأكي
 .املرافعات الشفوية

حفظ مسألة اجلرب فيما يتعلق بالطلبات املضادة املقدمة من جانب أوغنـدا إىل              - ٢ 
 .“مرحلة الحقة من الدعوى
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 :)يما يتعلق بطلبات أوغندا املضادةف( الدميقراطية بالنسبة جلمهورية الكونغو   
 :تطلب الكونغو إىل احملكمة أن تقرر وتعلن’’  
 بشأن الطلب املضاد األول املقدم من أوغندا،  
فيما يتصل بالفترة اليت سبقت توىل لوران ديزيري كـابيال الـسلطة، أن طلـب                - ١ 

قهــا يف تقــدمي هــذا  أوغنــدا غــري مقبــول ألن أوغنــدا ســبق أن تنازلــت عــن ح  
الطلب، واحتياطيا، أن الطلب ال أساس هلا من الصحة ألن أوغندا مل تـتمكن          

 من إثبات الوقائع اليت يستند إليها؛
فيما يتصل بالفترة املمتدة من تاريخ تـويل لـوران ديزيـري كـابيال الـسلطة إىل                  - ٢ 

اس الوقت الذي شنت فيه أوغنـدا هجومهـا املـسلح، أن طلـب أوغنـدا ال أسـ                 
له من الصحة يف الواقع ألن أوغندا مل تتمكن مـن إثبـات الوقـائع الـيت يـستند                   

 إليها؛
ــام أوغنــدا بــشن هجــوم مــسلح، أن طلــب      - ٣  ــالفترة الــيت تلــت قي فيمــا يتــصل ب

أوغنــدا ال أســاس لــه مــن الــصحة ســواء حبكــم الواقــع أو حبكــم القــانون ألن   
يهـا، ويف مجيـع األحـوال،       أوغندا مل تـتمكن مـن إثبـات الوقـائع الـيت يـستند إل              

ــارا مــن    أغــسطس يف / آب٢فقــد كانــت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اعتب
 .حالة دفاع عن النفس

 
 :بشأن الطلب املضاد الثاين املقدم من أوغندا   

لعالقـات الدبلوماسـية    لمن حيث أنه يتعلق اآلن بتفـسري وتطبيـق اتفاقيـة فيينـا               - ١ 
حدث تغـيريا جـذريا يف موضـوع        ين أوغندا   ، أن الطلب املقدم م    ١٩٦١لعام  

الرتاع، خالفا ملا يـنص عليـه النظـام األساسـي للمحكمـة والئحتـها؛ وبالتـايل                 
 .جلزء من الطلب من الدعوى احلاليةجيب رفض هذا ا

أن جزء الطلب املتعلق بادعاء سـوء معاملـة بعـض املـواطنني األوغنـديني يظـل             - ٢ 
ن إثبات استيفاء الشروط املنصوص عليهـا       غري مقبول ألن أوغندا مل تتمكن م      

يف القــانون الــدويل مــن أجــل ممارســتها للحمايــة الدبلوماســية؛ واحتياطيــا، أن 
ذلك اجلزء من الطلـب ال أسـاس لـه مـن الـصحة ألن أوغنـدا مل تـتمكن حـىت              

 .اااآلن من إثبات األسس الفعلية والقانونية لطلب



A/61/4 
 

41 06-45193 
 

اختالس ممتلكـات عامـة ألوغنـدا ال أسـاس          أن اجلزء املتعلق يف الطلب بادعاء        - ٣ 
ــة         ــات األســس الفعلي ــاجزة عــن إثب ــا زالــت ع ــدا م ــصحة ألن أوغن ــن ال ــه م ل

 .‘‘والقانونية لطلباا
وتــنص . ، أصــدرت احملكمــة حكمهــا٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٩ويف  -١٣٣ 

 :فقرة املنطوق من احلكم على ما يلي
 وهلذه األسباب،”  
 فإن احملكمة،  
 أغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،ب )١( 
 بأن مجهورية أوغندا، بقيامها بأنشطة عسكرية ضد مجهورية الكونغـو           تقضي  

ــي        ــدعم الفعل ــدميها ال ــوري وتق ــا إليت ــذه األخــرية، واحتالهل ــة يف أراضــي ه الدميقراطي
العــسكري واللوجــسيت واالقتــصادي واملــايل إىل قــوات غــري نظاميــة كانــت تعمــل يف   

ــدأ عــدم اســتخدام القــوة يف     أراضــي مج ــة، قــد انتــهكت مب ــة الكونغــو الدميقراطي هوري
 العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل؛

 كورومــا وفرييــشتني والقــضاة راجنيفــا؛ نائــب الــرئيس شــي؛ الــرئيس :املؤيدون 
ــارا   ــيغرت وبــ ــصاونة    -وهــ ــك واخلــ ــانس وريزيــ ــورين وكوميــ  أرانغــ

 والقاضـــيا وأبراهـــام وبويرغنتـــال والعـــريب وأووادا وســـيما وتومكـــ 
 اخلاص فرهوفن؛

 ؛القاضي اخلاص كاتيكا :املعارضون 
 باإلمجاع )٢( 
ا ادعـي   بقبول الطلب املقدم من مجهورية الكونغو الدميقراطية املتعلق مب        تقضي  

مجهورية أوغنـدا اللتزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق          من جانب   انتهاكات  من  
ــساين الــ   ــانون اإلن ــسان والق ــة بــني القــوات العــسكرية    اإلن ــاء األعمــال العدائي دويل أثن

 األوغندية والرواندية يف كيسانغاين؛
 بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٣( 
انتــهكت التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل قــد  بــأن مجهوريــة أوغنــدا تقــضي  

ــساين،    ــدويل اإلن ــانون ال ــسان والق ــحلقــوق اإلن لــيت ارتكبــت  سلوك قواــا املــسلحة ا ب
ــدنيني       ــسكان امل ــسانية لل ــة الالإن ــل والتعــذيب وغريهــا مــن أشــكال املعامل أعمــال القت
الكونغوليني، ودمرت القرى واملباين املدنية، ومل متيز بني األهداف املدنيـة والعـسكرية             
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ومل حتــم الــسكان املــدنيني يف قتاهلــا للمحــاربني اآلخــرين، ودربــت اجلنــود األطفــال،    
عــدم باع العرقــي ومل تتخــذ تــدابري إلــاء هــذا الــرتاع؛ وكــذلك   وحرضــت علــى الــرت

ــرام       ــة وضــمان احت ــدابري حلماي ــاالحتالل، باختــاذ ت ــسلطة القائمــة ب ــصفتها ال قيامهــا، ب
 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف مقاطعة إيتوري؛

 كورومــا وفرييــشتني والقــضاة راجنيفــا؛ نائــب الــرئيس شــي؛ الــرئيس :املؤيدون 
ــارا  و ــيغرت وبــ ــصاونة    -هــ ــك واخلــ ــانس وريزيــ ــورين وكوميــ  أرانغــ

 والقاضـــيوبويرغنتـــال والعـــريب وأووادا وســـيما وتومكـــا وأبراهـــام  
 اخلاص فرهوفن؛

  اخلاص كاتيكاالقاضي :املعارضون 
 بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )٤( 
لكونغــو  أخلــت بالتزاماــا جتــاه مجهوريــة ا  قــد بــأن مجهوريــة أوغنــدا تقــضي  

أعمال ب املـوارد الطبيعيـة الكونغوليـة وسـلبها          بالدميقراطية مبوجب القانون الدويل،     
تها أفراد القوات املسلحة األوغندية يف أراضي مجهورية الكونغـو          بواستغالهلا اليت ارتك  

الدميقراطيــة وعــدم امتثاهلــا اللتزاماــا بــصفتها ســلطة قائمــة بــاالحتالل يف مقاطعــة         
 أعمال ب املوارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغالهلا؛إيتوري مبنع 

 كورومــا وفرييــشتني والقــضاة راجنيفــا؛ نائــب الــرئيس شــي؛ الــرئيس :املؤيدون 
ــارا   ــيغرت وبــ ــصاونة    -وهــ ــك واخلــ ــانس وريزيــ ــورين وكوميــ  أرانغــ

وبويرغنتـــال والعـــريب وأووادا وســـيما وتومكـــا وأبراهـــام والقاضـــي  
 اخلاص فرهوفن؛

  اخلاص كاتيكا؛القاضي :ناملعارضو 
 باإلمجاع )٥( 
إزاء مجهوريـة الكونغـو      يقـع علـى عاتقهـا التـزام           بأن مجهورية أوغنـدا      تقضي  

 الدميقراطية جبرب مجيع األضرار اليت أحلقتها ا؛
 باإلمجاع )٦( 
 الدميقراطيـة،    أن تبت احملكمة يف مسألة اجلـرب الواجـب جلمهوريـة الكونغـو             تقرر  

 اتفاق الطرفني، وحتتفظ هلذه الغاية باإلجراءات الالحقة يف القضية؛يف حالة عدم 
 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوتني، )٧( 
 بأن مجهورية أوغندا مل متتثـل ألمـر احملكمـة املتعلـق بالتـدابري التحفظيـة                 تقضي  

 ؛٢٠٠٠يوليه / متوز١املؤرخ 
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 كورومـا وفرييـشتني     ةوالقـضا  راجنيفـا؛    ونائـب الـرئيس    شي؛   الرئيس :املؤيدون 
 أرانغورين وريزيك، واخلصاونة وبويرغنتـال والعـريب        -وهيغرت وبارا   

  اخلاص فرهوفن؛والقاضيوأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
  اخلاص كاتيكا؛والقاضي كوميانس؛ القاضي :املعارضون 
 باإلمجاع )٨( 
املــضاد  دفــوع مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــشأن مقبوليــة الطلــب   تــرفض  

 األول املقدم من مجهورية أوغندا؛
 بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثالث أصوات، )٩( 
  بأن الطلب املضاد األول املقدم من مجهورية أوغندا ال ميكن تأييده؛تقضي  
 كورومـا وفرييـشتني     والقـضاة  راجنيفـا؛    ونائـب الـرئيس    شي؛   الرئيس :املؤيدون 

ك، واخلصاونة وبويرغنتـال والعـريب       أرانغورين وريزي  -وهيغرت وبارا   
  اخلاص فرهوفن؛والقاضيوأووادا وسيما وأبراهام 

 القاضيان كوميانس وتومكا؛ والقاضي اخلاص كاتيكا؛ :املعارضون 
 باإلمجاع )١٠( 
 دفــع مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بــشأن مقبوليــة جــزء مــن الطلــب  تــرفض  

املتعلــق خبــرق اتفاقيــة فيينــا للعالقــات     املــضاد الثــاين املقــدم مــن مجهوريــة أوغنــدا و     
 ؛١٩٦١الدبلوماسية لعام 

 بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )١١( 
 دفع مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن مقبولية جزء من الطلب املـضاد            تؤيد  

الثاين املقدم من مجهورية أوغندا واملتعلـق بإسـاءة معاملـة أفـراد مـن غـري الدبلوماسـيني             
 ؛١٩٩٨أغسطس / آب٢٠األوغنديني يف مطار ندجيلي الدويل يف 

 كورومـا وفرييـشتني     والقـضاة  راجنيفـا؛    نائـب الـرئيس   و شي؛   الرئيس :املؤيدون 
ــارا   ــيغرت وبــ ــصاونة    -وهــ ــك واخلــ ــانس وريزيــ ــورين وكوميــ  أرانغــ

 والقاضـــيوبويرغنتـــال والعـــريب وأووادا وســـيما وتومكـــا وأبراهـــام  
 اخلاص فرهوفن؛

 القاضي اخلاص كاتيكا؛ :املعارضون 
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 باإلمجاع )١٢( 
 انتــهكت االلتزامــات الواجبــة  قــد بــأن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةتقــضي  

، ١٩٦١عليها إزاء مجهورية أوغندا مبوجب اتفاقيـة فيينـا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام              
ملـة   قواا املسلحة، اليت هامجت السفارة األوغندية يف كينشاسا، وأساءت معا          بسلوك

الدبلوماســـيني األوغنـــديني وغريهـــم مـــن األفـــراد مبـــبىن الـــسفارة، وأســـاءت معاملـــة   
عـدم تـوفري احلمايـة الفعليـة        بالدبلوماسيني األوغنديني يف مطار ندجيلي الدويل، وكـذا         

ــات      ــز احملفوظـ ــا ججـ ــدم منعهـ ــديني وبعـ ــيني األوغنـ ــة والدبلوماسـ ــسفارة األوغنديـ للـ
 ارة األوغندية؛واملمتلكات األوغندية يف مبىن السف

 باإلمجاع )١٣( 
إزاء يقـــع علـــى عاتقهـــا التـــزام  بـــأن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة تقـــضي  

 مجهورية الكونغو الدميقراطية جبرب مجيع األضرار اليت أحلقتها ا؛
 باإلمجاع )١٤( 
 أن تبـت احملكمــة يف مـسألة اجلــرب الواجـب جلمهوريــة أوغنـدا، يف حالــة     تقـرر   

 .‘‘طرفني، وحتتفظ هلذه الغاية باإلجراءات الالحقة يف القضيةعدم اتفاق ال
 أرانغــورين-وقــد ذيــل القاضــي كورومــا احلكــم بــإعالن، وذيلــه القــضاة بــارا  -١٣٤ 

وكوميــانس والعــريب وســيما بــآراء مــستقلة؛ وذيلــه القاضــي تومكــا والقاضــي اخلــاص فرهــوفن  
 .بإعالنني؛ وذيله القاضي اخلاص كاتيكا برأي خمالف

 
كرواتيـــا ضـــد صـــربيا (تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جرميـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا   - ٥ 

 )األسود واجلبل
، أقامت مجهورية كرواتيا دعوى ضد صـربيا واجلبـل          ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢يف   -١٣٥ 
 بـسبب انتـهاكات التفاقيـة       )١٢()املعروفة آنذاك باسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة         (األسود  
 زعمت أـا ارتكبـت يف الفتـرة مـا بـني            ١٩٤٨ لعام   ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    منع جرمي 

 .١٩٩٥ و ١٩٩١عامي 
 وادعت كرواتيا يف طلبها أن -١٣٦ 
وأفـراد خمابراـا    ، بسيطرا املباشرة على نشاط قواـا املـسلحة          ]صربيا واجلبل األسود  [” 

اتيا يف منطقـة كـنني وسـلوفينيا        كرو… وخمتلف مفارزها شبه العسكرية على أراضي       
__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )١٢( 
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للمـواطنني الكـرواتيني يف     “ الـتطهري العرقـي   ” عـن    الشرقية والغربيـة ودملاتيـا، مـسؤولةٌ      
 بتقـدمي تعـويض     وكذا تدمري املمتلكات على نطاق واسـع ومطالبـةٌ         ،… هذه املناطق   

 .“عن الضرر الناجم عن ذلك
 وادعت كرواتيا كذلك أن

ة علـى ذلـك، بتوجيههـا وتـشجيعها وحثهـا املـواطنني             ،عالو]صربيا واجلبل األسود  [” 
الكــرواتيني ذوي األصــول الــصربية يف منطقــة كــنني علــى اجلــالء عــن املنطقــة يف عــام  

قامت مبسلك كـان    ... [، أثناء إعادة كرواتيا بسط سلطتها احلكومية الشرعية       ١٩٩٥
 .‘‘مبثابة جولة ثانية من التطهري العرقي

ــا إىل احملكمــة أن تقــرر وتعلــن أن صــربيا واجلبــل   وبنــاء عليــه، طلبــت كرو  -١٣٧  اتي
 إزاء كرواتيا مبوجب اتفاقية اإلبادة اجلماعية وأا ‘‘  التزاماا القانونيةقد خرقت’’ األسود 
ــدفع إىل   ”  ــأن ت ــة ب ــا،     ... ملزم ــوطن األم ملواطنيه ــا وبوصــفها ال ــا حبكــم حقه كرواتي

لكات، فضال عمـا حلـق باقتـصاد    تعويضات عن األضرار اليت حلقت باألشخاص واملمت  
كرواتيــا وبيئتــها بــسبب االنتــهاكات اآلنفــة الــذكر للقــانون الــدويل بالقــدر الــذي          

 .‘‘ستحدده احملكمة
و كأســاس الختــصاص احملكمــة، اســتندت كرواتيــا إىل املــادة التاســعة مــن         -١٣٨ 

 .د طرفان فيهااتفاقية اإلبادة اجلماعية اليت قالت إن كرواتيا نفسها وصربيا واجلبل األسو
، ويف غـــضون األجـــل الـــذي مددتـــه احملكمـــة، ٢٠٠١مـــارس / آذار١٤ويف  -١٣٩ 

، ويف غضون األجـل املمـدد إليـداع         ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١١ويف  . أودعت كرواتيا مذكرا  
املذكرة املضادة، أودعت صـربيا واجلبـل األسـود بعـض الـدفوع االبتدائيـة تتعلـق باالختـصاص                   

 .) من الئحة احملكمة٧٩املادة (بالتايل إجراءات النظر يف جوهر الدعوى فعلقت . واملقبولية
ويف أعقاب طلب مـن حكومـة البوسـنة واهلرسـك، أتاحـت احملكمـة للبوسـنة                  -١٤٠ 

 ١واهلرسك نسخا من املذكرات والوثائق املرفقة، بعد التحقق من آراء الطرفني عمال بـالفقرة               
 . من الئحة احملكمة٥٣من املادة 
ــسان٢٥ويف  -١٤١  ــل / ني ــه احملكمــة    ٢٠٠٣أبري ــذي حددت ، ويف غــضون األجــل ال

ــا مبالحظاــا   ٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤بأمرهــا املــؤرخ  ــا خطي ــا بيان ، أودعــت كرواتي
 .والتماساا بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارا صربيا واجلبل األسود
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نيكـــــاراغوا (لبحـــــر الكـــــارييب احلـــــدود البحريـــــة بـــــني نيكـــــاراغوا وهنـــــدوراس يف ا - ٦ 
 )هندوراس ضد

ــانون األول٨يف  -١٤٢  ــا  ١٩٩٩ديـــسمرب / كـ ــاراغوا طلبـ ــة نيكـ ، أودعـــت مجهوريـ
إلقامة دعـوى ضـد مجهوريـة هنـدوراس بـشأن الـرتاع املتعلـق بتحديـد املنـاطق البحريـة التابعـة                       

 .لكل من الدولتني يف البحر الكارييب
متـسكت  ”لة أمور، أا على مدى عقود       وذكرت نيكاراغوا يف طلبها، يف مج      -١٤٣ 

، بينمــا متثــل “مبوقــف مفــاده أن حــدودها البحريــة مــع هنــدوراس يف البحــر الكــارييب مل حتــدد 
 موقف هندوراس يف أنه

يوجد يف الواقع خط حدود ميتد بشكل مستقيم شرقا على خط العرض مـن النقطـة                ” 
ديـسمرب  /كـانون األول  ٢٣قـرار التحكـيم املـؤرخ       [احملددة على مصب ر كوكـو يف        

 الــصادر مــن ملــك إســبانيا بــشأن احلــدود الربيــة بــني نيكــاراغوا وهنــدوراس،   ١٩٠٦
 أنـه صـحيح   ١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨الذي رأت حمكمة العدل الدولية بتاريخ  

 .“]وملزم
أدى إىل مواجهــات ... فــإن املوقــف الــذي اختذتــه هنــدوراس ”ووفقــا ملــا ذكرتــه نيكــاراغوا، 

. “سفن البلدين داخل وحـول منطقـة احلـدود بـصفة عامـة            ل وعمليات احتجاز متبادلة     متكررة
 . “املفاوضات الدبلوماسية قد فشلت”وذكرت نيكاراغوا كذلك أن 

 طلبت نيكاراغوا إىل احملكمة بالتايل و -١٤٤ 
أن حتــدد مــسار اخلــط احلــدودي البحــري الوحيــد بــني منــاطق البحــر اإلقليمــي،          ” 

واملنطقــة االقتــصادية اخلالــصة التابعــة لنيكــاراغوا وهنــدوراس علــى  واجلــرف القــاري، 
 العمـومي التوايل، وفقا ملبادئ العدالة والظـروف اخلاصـة الـيت يعتـرف القـانون الـدويل                 

 .“بأا تنطبق على مثل هذا التعيني خلط احلدود البحري الوحيد
اديـة والـثالثني    وكأساس الختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملـادة احل        -١٤٥ 

، املوقعـة يف    )“ميثـاق بوغوتـا   ”واملعروفة رمسيـا باسـم      (من املعاهدة األمريكية للتسوية السلمية      
 مـن  ٣٦ مـن املـادة   ٢، وكذلك اإلعالنات الـصادرة مبوجـب الفقـرة    ١٩٤٨أبريل  / نيسان ٣٠

النظـــام األساســـي للمحكمـــة، والـــيت قبلـــت كـــل مـــن الـــدولتني مبوجبـــها الواليـــة اإلجباريـــة   
 .لمحكمةل
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 / آذار٢١، حـددت احملكمـة تـاريخ    ٢٠٠٠مـارس  / آذار٢١وبأمر صـادر يف      -١٤٦ 
 أجـال إليـداع   ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢١ أجال إليداع مذكرة نيكـاراغوا وتـاريخ         ٢٠٠١مارس  

 .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. مذكرة هندوراس املضادة
ومبيــا نــسخا مــن املــذكرات  كولووطلبــت حكومــات جامايكــا والــسلفادور   -١٤٧ 
لطلـبني  حملكمـة ا   مـن الئحـة احملكمـة، قبلـت ا         ٥٣ مـن املـادة      ١ووفقـا للفقـرة     .  املرفقـة  والوثائق

 اآلراء الـيت أعربـ    ت ا حتققـت مـن آراء الطـرفني، وراعـ        بعـد أن    األولني ورفضت الطلب الثالث     
 .عنها

ا بتقــدمي غوا، أذنــت احملكمــة لنيكــار٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣وبــأمر مــؤرخ  -١٤٨ 
ــذه          ــداع ه ــة إلي ــة وحــددت اآلجــال التالي ــذكرة تعقيبي ــدمي م ــدوراس بتق ــة وهلن ــذكرة جوابي م

 ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٣ للمــذكرة اجلوابيــة، و٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١٣: املــذكرات
وأودعــت نيكــاراغوا مــذكرا اجلوابيــة وهنــدرواس مــذكرا التعقيبيــة يف   . للمــذكرة التعقيبيــة

 .ناألجلني احملددي
، أشــعر رئــيس ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٩ومبوجــب رســائل مؤرخــة   -١٤٩ 

 مــن النظــام األساســي، كافــة األطــراف يف اتفاقيــة األمــم ٦٣ مــن املــادة ١القلــم، وفقــا للفقــرة 
املتحــدة لقــانون البحــار الــيت أشــار إليهــا الطرفــان يف مــذكراما؛ كمــا أرســل إىل االحتـــاد           

 ٤٣ مـن املـادة      ٢التفاقيـة، اإلشـعار املنـصوص عليـه يف الفقـرة            األورويب، الذي هو طـرف يف ا      
املنظمـة  تلـك  ، وطلبـت إىل  ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ٢٩من الئحة احملكمة بصيغتها املعتمـدة يف        

 ١٢ويف رســالة مؤرخــة . مــا إذا كانــت تنــوي إبــداء مالحظــات خطيــة مبوجــب هــذا احلكــم   
نا، األمني العام لس االحتـاد األورويب       ، أبلغ السيد خافيري سوال    ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

 .احملكمة بأن االحتاد األورويب ال ينوي تقدمي مالحظات خطية بشأن هذه القضية
 موعـدا الفتتـاح اجللـسات يف        ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٥وحددت احملكمة تـاريخ      -١٥٠ 

 .هذه القضية
 

 )نيكاراغوا ضد كولومبيا(الرتاع اإلقليمي والبحري  - ٧ 
، قــدمت نيكــاراغوا طلبــا إلقامــة دعــوى ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٦يف  -١٥١ 

بـني  “ جمموعـة مـن املـسائل القانونيـة املترابطـة العالقـة           ”ضد كولومبيا فيما يتعلق بـرتاع حـول         
 .غرب البحر الكارييب“ بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية”الدولتني 
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 :كمة أن تعلن وتقرروالتمست نيكاراغوا يف طلبها من احمل -١٥٢ 
أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا، وســان أنــدريس  ... ،أوال’’  

وسانتا كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر املنخفـضة التابعـة هلـا، وأـا تـشمل كـذلك اجلـزر              
 ؛)بقدر قابليتها للتملك(املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانيا وكويتاسوينيو 

ما تقرره بشأن احلق املطالب به أعاله، تطلب مـن احملكمـة    ثانيا، على ضوء    ”  
ــاطق اجلــرف القــاري       ــد بــني من ــة الوحي كــذلك أن تقــرر مــسار خــط احلــدود البحري
واملنطقة االقتصادية اخلالـصة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   

 عموميتــه بأــا ملبــادئ اإلنــصاف والظــروف ذات الــصلة الــيت يقــر القــانون الــدويل يف 
 .“تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد

حتتفظ حبق املطالبة بتعويض عن عناصـر       ”وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أا       -١٥٣ 
اإلثراء بال سبب املترتبة على حيازة كولومبيا جلزر سان أندريس وبروفيدنسيا، وكـذلك علـى               

. ‘‘، يف غيــاب حــق ملكيــة شــرعي٨٢اجلــزر املنخفــضة واملــساحات البحريــة إىل خــط الطــول 
حبـق املطالبـة بـالتعويض عـن التـدخل يف أنـشطة سـفن               ’’وذكرت نيكـاراغوا أـا حتـتفظ أيـضا          

 .“الصيد النيكاراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منها
 ٣٦ مـن املـادة      ٢وإلقامة اختـصاص احملكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا بـالفقرة             -١٥٤ 

ة وباملادة احلادية والثالثني من معاهدة الـدول األمريكيـة للتـسوية            من النظام األساسي للمحكم   
، الـيت تعـد كـل      ١٩٤٨أبريل  / نيسان ٣٠ املوقعة يف    )‘‘مبيثاق بوغوتا ’’املعروفة رمسيا   (السلمية  

 .من نيكاراغوا وكولومبيا طرفني فيها
وطلبت حكومات هندوراس وجامايكا وشـيلي وبـريو نـسخا مـن املـذكرات               -١٥٥ 
 مـن الئحتـها، حتققـت احملكمـة مـن آراء الطـرفني،              ٥٣ مـن املـادة      ١وعمـال بـالفقرة     . ئقوالوثا

 . وقبلت تلك الطلبات، واضعة يف اعتبارها اآلراء اليت أعرب عنها الطرفان
، حـــــددت احملكمـــــة تـــــاريخ ٢٠٠٢فربايـــــر / شـــــباط٢٦وبـــــأمر مـــــؤرخ  -١٥٦ 

 ٢٠٠٤يونيـه   / حزيـران  ٢٨ ريختـا إليداع نيكاراغوا ملذكرا و   أجال   ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٨
 .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرا يف األجل احملدد. يداع كولومبيا ملذكرا املضادةإل أجال

ــوز٢١ويف  -١٥٧  ــه / مت ــشأن    ٢٠٠٣يولي ــة ب ــا االبتدائي ــا دفوعا ، أودعــت كولومبي
راءات ايل إجـ  تـ فعلقت بال . اختصاص احملكمة، يف غضون األجل احملدد إليداع مذكرا املضادة        

وأودعت نيكـاراغوا يف غـضون أجـل    . ) من الئحة احملكمة ٧٩املادة  (النظر يف جوهر الدعوى     
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ســبتمرب / أيلــول٢٤ الــذي حددتــه احملكمــة يف أمرهــا املــؤرخ  ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٦
 .، بيانا خطيا مبالحظاا والتماساا بشأن الدفوع االبتدائية اليت أثارا كولومبيا٢٠٠٣

 
ــشطة املــسلحة يف أراضــي الكونغــو     - ٨  ــد (األن مجهوريــة الكونغــو   () ٢٠٠٢: طلــب جدي

 )الدميقراطية ضد رواندا
، أودعــت حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٨يف  -١٥٨ 

االنتــهاك اجلــسيم واخلطــري ”: طلبــا تقــيم بــه دعــوى ضــد روانــدا بــسبب نــزاع يتعلــق مبــا يلــي  
عــن أعمــال العــدوان املــسلح ”النــاجم “ ان والقــانون الــدويل اإلنــساينوالفــادح حلقــوق اإلنــس

هـذه  [الذي ارتكبته رواندا يف أراضـي مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف انتـهاك سـافر لـسيادة                
ــرية ــدة     ] األخـ ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــا األمـ ــتني يـــضمنهما ميثاقـ ــة، اللـ ــالمتها اإلقليميـ وسـ
 .“األفريقية
الكونغو الدميقراطية يف طلبها أن روانـدا مـا فتئـت ترتكـب     وذكرت مجهورية   -١٥٩ 

ــاريخ إقامــة الــدعوى ١٩٩٨أغــسطس /منــذ آب“ عــدوانا مــسلحا” واســتنادا إليهــا، .  وإىل ت
يف كيفــو اجلنوبيــة، بــإقليم كاتانغــا “ مذحبــة بــشرية واســعة النطــاق”تــسبب ذلــك العــدوان يف 

واغتيـال شخـصيات    ”،  “نـسي علـيهن   اغتـصاب النـساء واالعتـداء اجل      ”واإلقليم الشرقي، ويف    
وإلقـــاء القـــبض واالحتجـــاز التعـــسفي، ”، “سياســـية ونـــشطاء حقـــوق اإلنـــسان واختطـــافهم

ــة   ــسانية واملهين ــة الالإن ــة واخلاصــة، وحجــز     ”و “ واملعامل ــهجي للمؤســسات العام ــهب املن الن
فـائهم  انتهاك حقـوق اإلنـسان علـى يـد اجلنـود الروانـديني الغـزاة وحل               ”، و   “ممتلكات املدنيني 

وتـدمري حيوانـات     ”،مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ‘‘يف املـدن الرئيـسية يف شـرق         ‘ املتمردين’
 .البلد“ ونباتات
وبناء عليه، طلبت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمـة أن حتكـم وتعلـن               -١٦٠ 

 ميثــاق  مــن٤ و ٣أن روانــدا قــد انتــهكت وال تــزال تنتــهك ميثــاق األمــم املتحــدة واملــادتني    
منظمة الوحدة األفريقية بانتهاكها حلقوق اإلنسان اليت هـي مقـصد تنـشده األمـم املتحـدة مـن                   
خالل حفظ الـسلم واألمـن الـدوليني؛ وأـا انتـهكت كـذلك عـددا مـن الـصكوك الـيت حتمـي                        

 متلكهـا شـركة اخلطـوط اجلويـة         ٧٣٧حقوق اإلنسان؛ وأا بإسقاطها لطائرة من طـراز بوينـغ           
 مــدنيا، ٤٠ يف كينــدو، والتــسبب بالتــايل يف مــصرع ١٩٩٨أكتــوبر / تــشرين٩يف الكونغوليــة 

انتــهكت روانــدا أيــضا اتفاقيــات معينــة تتعلــق بــالطريان املــدين الــدويل؛ وأــا بقيامهــا بأعمــال   
، والصلب، ارتكبت روانـدا جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة           الرقابالتقتيل والذبح واالغتصاب وقطع     

 كونغــويل، مبــن فــيهم ضــحايا املــذابح األخــرية يف مدينــة ٣ ٥٠٠ ٠٠٠يف حــق مــا يزيــد علــى 
كيسنغاين، وانتـهكت احلـق املقـدس يف احليـاة املنـصوص عليـه يف عـدة صـكوك حتمـي حقـوق                       
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كمـا طلبـت إىل احملكمـة أن حتكـم وتعلـن أن علـى               . اإلنسان وكذا يف اتفاقية اإلبـادة اجلماعيـة       
 األراضي الكونغولية؛ وأن جلمهوريـة الكونغـو   مجيع القوات املسلحة الرواندية أن تنسحب من 

 .الدميقراطية احلق يف التعويض
وإلقامة اختصاص احملكمة، استندت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف طلبـها              -١٦١ 

 .إىل عدد من بنود التحكيم يف املعاهدات
ــه، أي يف   -١٦٢  ــوم ذات ــار٢٠ويف الي ــة الكونغــو  ٢٠٠٢مــايو / أي ، أودعــت مجهوري

ــة   الدمي ــدابري التحفظي ــا لإلشــارة بالت ــضا طلب ــة أي ــشأن طلــب   . قراطي ــة ب وعقــدت جلــسات علني
، ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١٠ويف  . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٤ و   ١٣اإلشارة بالتدابري التحفظية يف     

أصدرت احملكمة أمرها الـذي قـضت فيـه بأنـه لـيس هلـا أي اختـصاص أويل للنظـر يف املـسألة،                        
كمـا رفـضت احملكمـة يف ذلـك األمـر دفوعـات       . غـو الدميقراطيـة  فرفضت طلب مجهورية الكون 

 .مجهورية رواندا الرامية إىل شطب القضية من جدول احملكمة
 و ٢، قررت احملكمة، وفقـا للفقـرتني   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨وبأمر مؤرخ    -١٦٣ 

  مـــن الئحـــة احملكمـــة املنقحـــة، أن تتنـــاول املـــذكرات اخلطيـــة أوال مـــسائل ٧٩ مـــن املـــادة ٣
 أجــال ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين٢٠اختــصاص احملكمــة ومقبوليــة الطلــب وحــددت تــاريخ  

 أجـــال لتقـــدمي مجهوريـــة الكونغـــو ٢٠٠٣مـــايو / أيـــار٢٠إليـــداع روانـــدا ملـــذكرا وتـــاريخ 
 .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. الدميقراطية ملذكرا املضادة

 اختصاص احملكمة ومقبوليـة الطلـب يف        وعقدت جلسات علنية بشأن مسأليت     -١٦٤ 
ويف ختـام تلـك اجللـسات، قـدم الطرفـان التماسـاما             . ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٨ إىل   ٤الفترة من   

 .النهائية إىل احملكمة
 

 :بالنسبة لرواندا   
 : تطلب مجهورية رواندا إىل احملكمة أن تقرر وتعلن’’  
 أقامتــها مجهوريــة الكونغــو أــا لــيس هلــا اختــصاص للنظــر يف الــدعاوى الــيت   - ١ 

 الدميقراطية ضد مجهورية رواندا،
واحتياطيــا، أن الــدعاوى الــيت أقامتــها مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد         - ٢ 

 مجهورية رواندا، ليست مقبولة،
 



A/61/4 
 

51 06-45193 
 

 :بالنسبة جلمهورية الكونغو الدميقراطية   
 تلتمس من احملكمة،’’  
ا روانــدا بــشأن االختــصاص واملقبوليــة    أن تقــضي بــأن الــدفوع الــيت أثارــ     - ١ 

 تستند إىل أي أساس؛ ال
وبالتايل، أن تقضي باختصاص احملكمة يف البت يف جوهر القضية وبأن طلـب           - ٢ 

 بالصيغة اليت قدم ا؛مجهورية الكونغو الدميقراطية مقبول 
 .‘‘وأن تقرر البت يف القضية من حيث اجلوهر - ٣ 
وتنص فقرة املنطـوق  . ، أصدرت احملكمة حكمها   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٣ويف   -١٦٥ 

 :من احلكم على ما يلي
 وهلذه األسباب،”  
 فإن احملكمة،  
 بأغلبية مخسة عشر صوتاً مقابل صوتني،  
ــيس تقــضي   ــه ل ــا بأن ــة      هل ــه مجهوري ــذي أودعت ــصاص النظــر يف الطلــب ال  اخت

 .٢٠٠٢مايو / أيار٢٨الكونغو الدميقراطية يف 
 فرييــشتني وهــيغرت  والقــضاة راجنيفــا؛ نائــب الــرئيس  شــي؛ الــرئيس :املؤيدون 

 أرانغـــورين وكوميـــانس وريزيـــك واخلـــصاونة وبويرغنتـــال  - وبـــارا
  اخلاص دوغار؛والقاضيوالعريب وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 

 .‘‘ اخلاص مافونغووالقاضي كوروما؛ القاضي :املعارضون 
 هـيغرت  القـضاة بـرأي خمـالف، وذيلـه     كوروما حكم احملكمـة   القاضيوقد ذيل    -١٦٦ 

 كوميـانس بـإعالن؛     القاضـي وكوميانس والعريب وأووادا وسـيما بـرأي مـستقل مـشترك؛ وذيلـه              
 اخلـاص  القاضـي  العـريب بـإعالن؛ وذيلـه      القاضـي  اخلصاونة برأي مستقل، وذيلـه       القاضيوذيله  

 .  اخلاص مافونغو برأي خمالفالقاضيدوغار برأي مستقل، وذيله 
 

 )مجهورية الكونغو ضد فرنسا(ض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا بع - ٩ 
، أودعت مجهورية الكونغـو طلبـا أقامـت         ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٩يف   -١٦٧ 

به دعوى ضد فرنسا ملتمسة إلغاء تـدابري التحقيـق واملالحقـة القـضائية الـيت اختـذا الـسلطات                    
مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت ـا       القضائية الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائم        
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مجعيــات عــدة ضــد رئــيس مجهوريــة الكونغــو، الــسيد دينــيس ساســو نغيــسو، ووزيــر خارجيــة 
الكونغو، السيد بيار أوبا، وأفراد آخـرين مبـن فـيهم اللـواء روبـر دابـريا، املفـتش العـام للقـوات                       

إلجــراءات، أصــدر قاضــي  كمــا ذكــر الطلــب أنــه، فيمــا يتــصل بتلــك ا  . املــسلحة الكونغوليــة
 .التحقيق يف احملكمة االبتدائية ملو أمرا بالتحقيق مع رئيس مجهورية الكونغو بصفته شاهدا

بتخويلـها لنفـسها اختـصاصا عامليـا يف         ’’وادعت مجهورية الكونغو أن فرنـسا        -١٦٨ 
م زعـم  املسائل اجلنائية وانتحاهلا سلطة مالحقة وحماكمـة وزيـر داخليـة دولـة أجنبيـة عـن جـرائ             

املبـدأ  ’’، انتـهكت  ‘‘أنه ارتكبها يف إطار ممارسته لـسلطاته املتعلقـة حبفـظ النظـام العـام يف بلـده              
 خرقـا ملبـدأ      ) (...القاضي بأنه ال جيـوز ألي دولـة أن متـارس سـلطتها يف إقلـيم دولـة أخـرى،                   

إصـدارها  كما ادعت مجهورية الكونغو بأن فرنسا ب      . ‘‘املساواة بني مجيع أعضاء األمم املتحدة     
ألمر يوجه تعليمات إىل ضباط الشرطة بالتحقيق مع رئيس مجهوريـة الكونغـو بـصفته شـاهدا،         

 .‘‘احلصانة اجلنائية لرئيس دولة، وهي قاعدة عرفية دولية أقرها اجتهاد احملكمة’’انتهكت 
وأشارت مجهورية الكونغو يف طلبـها، إىل أـا تـسعى إىل أن تقـيم اختـصاص              -١٦٩ 

علــى موافقــة اجلمهوريــة   ’’ مــن الئحــة احملكمــة،   ٣٨ مــن املــادة  ٥ بــالفقرة احملكمــة، عمــال 
ــا    ــتبديها قطع ــيت س ــسية، ال ــو إىل      . ‘‘الفرن ــة الكونغ ــب مجهوري ــل طل ــذا احلكــم، أحي ــا هل ووفق

 .احلكومة الفرنسية ومل يتخذ أي إجراء يف الدعوى يف تلك املرحلة
ــة   -١٧٠  ــالة مؤرخــ ــسان٨ويف رســ ــل / نيــ ــم ٢٠٠٣أبريــ ــا قلــ ــة يف  تلقاهــ  احملكمــ

ــسان ١١ ــسية بأــا   ٢٠٠٣أبريــل /ني ــة الفرن ــل اختــصاص احملكمــة  ’’ ، صــرحت اجلمهوري تقب
وقد أتاحت هذه املوافقـة إدراج القـضية يف   . ‘‘٣٨ من املادة ٥بالنظر يف الطلب عمال بالفقرة  

ــشروع يف اإلجــراءات    ــة وال ــى    . جــدول احملكم ــها عل ــالتها أن موافقت ــسا يف رس وأضــافت فرن
وأن ‘‘ الطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــو    ’’كمــة يقتــصر حــصرا علــى    اختــصاص احمل

 مـــن معاهـــدة التعـــاون الـــيت وقعتـــها اجلمهوريـــة الفرنـــسية ومجهوريـــة الكونغـــو يف ٢ املـــادة’’
، والــيت تــشري إليهــا هــذه األخــرية يف طلبــها، ال تــشكل أساســا   ١٩٧٤ينــاير /كــانون الثــاين ١

 .‘‘الختصاص احملكمة يف هذه القضية
ــدبري حتفظــي       -١٧١  ــو بطلــب اإلشــارة بت ــة الكونغ ــب مجهوري ــق طل ــتمس ’’وأرف يل

إصـــدار أمـــر بـــالوقف الفـــوري لإلجـــراءات الـــيت يقـــوم ـــا قاضـــي التحقيـــق يف احملكمـــة          
 .‘‘ملو االبتدائية
 مــن الئحــة احملكمــة، ٧٤ مــن املــادة ٣واعتبــارا ملوافقــة فرنــسا ووفقــا للفقــرة  -١٧٢ 

 موعـدا الفتتـاح اجللـسات العلنيـة بـشأن           ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٨حدد رئيس احملكمة تـاريخ      
 .طلب اإلشارة بتدبري حتفظي املقدم من مجهورية الكونغو
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، تــال رئــيس ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٩ و٢٨وبعــد عقــد تلــك اجللــسات، يف  -١٧٣ 
 احملكمـة، بأغلبيـة أربعـة عـشرة          فيـه  ، األمر الذي قـضت    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧احملكمة، يف   

ا مقابل صوت واحد، بأن الظـروف كمـا تبـدو للمحكمـة يف الوقـت الـراهن، ال تـستلزم                  صوت
 . من النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية٤١يف حد ذاا ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

ــه        -١٧٤  ــستقل، وذيل ــشترك م ــرأي م ــر ب ــشتني األم ــا وفريي ــل القاضــيان كوروم وذي
 .القاضي اخلاص دي كارا برأي خمالف

 كـانون   ١١، حدد رئيس احملكمة تـاريخ       ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١١وبأمر مؤرخ    -١٧٥ 
 ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ١١ أجال لتقدمي مجهورية الكونغو ملـذكرا وتـاريخ          ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

وقــد أودعــت املــذكرة واملــذكرة املــضادة علــى النحــو   . أجــال لتقــدمي فرنــسا ملــذكرا املــضادة 
 .حملددينالواجب يف غضون األجلني ا

، آذنـت احملكمـة جلمهوريـة الكونغـو         ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١٧وبأمر مؤرخ    -١٧٦ 
بتقدمي مذكرة جوابية، وأذنت لفرنسا بتقدمي مذكرة تعقيبية، مراعية اتفاق الطرفني والظـروف             

 / حزيــران١٠ وتــاريخ ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول١٠ وحــددت تــاريخ ،اخلاصــة للقــضية
ديـسمرب  / كـانون األول ٢٩ و٨وبـأوامر مؤرخـة   . اع املذكرتني تباعـا   أجلني إليد  ٢٠٠٥يونيه  
ــه / متــوز١١ و ٢٠٠٤ ــاين ١١ و٢٠٠٥يولي ــاير / كــانون الث ــيس احملكمــة،  ٢٠٠٦ين ــدد رئ ، م

اعتبارا لألسباب اليت أدلت ا مجهورية الكونغو الدميقراطيـة والتفـاق الطـرفني، اآلجـال تباعـا                 
 ٢٠٠٥يوليـــه / متـــوز١١، مث إىل ٢٠٠٥طس أغـــس/ آب١٠ينـــاير و/ كـــانون الثـــاين ١٠إىل 
أغـــسطس / آب١٠  و٢٠٠٦ينـــاير / كـــانون الثـــاين١١، مث إىل ٢٠٠٦أغـــسطس /آب ١١ و

وقـــد أودعـــت  . ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١١ و٢٠٠٦يوليـــه / متـــوز١١، وأخـــري إىل ٢٠٠٧
 . املذكرة اجلوابية يف غضون األجل املمدد

 
ــا   - ١٠  ــدرا برانكـ ــى بيـ ــسيادة علـ ــه،  /الـ ــاتو بوتـ ــوالو بـ ــدج   بـ ــاوث ليـ ــس، وسـ ــدل روكـ وميـ

 )سنغافورة/ماليزيا(
ــا وســنغافورة احملكمــة بــصورة مــشتركة، يف    -١٧٧  ــه / متــوز٢٤أخطــرت ماليزي يولي
ــا، يف      ٢٠٠٣ ــع يف بوتراجاي ــدولتني، وقّ ــني ال ــاق خــاص ب ــر / شــباط٦، بالتوصــل إىل اتف فرباي
 .٢٠٠٣مايو / أيار٩، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٣

 تفاق اخلاص، طلب الطرفان إىل احملكمة من ذلك اال٢ويف املادة  
 :أن حتدد ما إذا كانت السيادة على”  
 بوالو باتو بوته؛/بيدرا برانكا )أ(  
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 ميدل روكس؛ )ب(  
 ساوث ليدج، )ج(  
 .“تعود إىل ماليزيا أو إىل مجهورية سنغافورة 
ا باعتباره حكمـ  ... على قبول حكم احملكمة     ] الطرفان[اتفق  ’’،  ٦ويف املادة     

 .‘‘ائيا وملزما هلما
 . كما أوضح الطرفان رأيهما بشان اإلجراءات املزمع اتباعها 
، حــدد الــرئيس، بعــد مراعــاة أحكــام ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١وبــأمر مــؤرخ  -١٧٨ 

ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥ وتـاريخ    ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٥ من االتفاق اخلـاص، تـاريخ        ٤املادة  
ــداع كــل طــرف مــن   ٢٠٠٥ ــد أودعــت  .  الطــرفني مــذكرة ومــذكرة مــضادة  ، أجلــني إلي وق

 .املذكرة واملذكرة املضادة على النحو الواجب يف غضون األجلني احملددين
ــأمر مــؤرخ   -١٧٩  ــر / شــباط١وب ، حــددت احملكمــة، مراعــاة ألحكــام   ٢٠٠٥فرباي

 أجـال إليـداع كـال الطـرفني ملـذكرة      ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٥االتفاق اخلاص، تاريخ    
 . وقد أودعت املذكرات على النحو الواجب يف األجل احملدد. يةجواب

، أبلــغ الطرفــان ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ويف رســالة مــشتركة مؤرخــة  -١٨٠ 
وقـررت احملكمـة    . احملكمة بأما اتفقا على أنه ال حاجة إىل تبادل مذكرات تعقيبية يف القـضية             

 . اخلطية قد أغلقت بالتايلاإلجراءاترافعات وأن نفسها الحقا أنه ال حاجة إىل املزيد من امل
 

 )رومانيا ضد أوكرانيا(احلدود البحرية يف البحر األسود  - ١١ 
 مبوجبه دعـوى ضـد   تقيم، أودعت رومانيا طلبا ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦يف   -١٨١ 

إقامــة خــط حــدود حبــري وحيــد بــني الــدولتني يف البحــر  ”أوكرانيــا فيمــا يتعلــق بــرتاع بــشأن  
 .“سود، ومن مث ترسيم اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكل منهمااأل

ــه    -١٨٢  ــها أن ــا يف طلب ــدة  ”وشــرحت روماني ــة مفاوضــات معق ، “يف أعقــاب عملي
، معاهـدة عالقـات تعـاون وحـسن جـوار،           ١٩٩٧يونيـه   / حزيـران  ٢وقعت هي وأوكرانيا، يف     

وقـد دخـل    . ني وزاريت اخلارجيـة لكـال البلـدين       وأبرمتا اتفاقا إضافيا عن طريق تبادل الرسائل ب       
ومبوجــب هــذين االتفــاقني، . ١٩٩٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٢كــال الــصكني حيــز النفــاذ يف 

التزمت الدولتان بإبرام معاهدة بشأن نظام حـدود الدولـة بينـهما، فـضال عـن اتفـاق لترسـيم                    ”
ويف ذات الوقـت،    . “ر األسـود  يف البحـ  ... اجلرف القاري واملنطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني       

نص االتفاق اإلضايف على املبادئ اليت ستنفذ يف ترسيم املناطق املذكورة أعاله، وبـين التـزام                ”
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. “ شـروط معينـة    باسـتيفاء البلدين بأن الرتاع ميكن أن يحال إىل حمكمـة العـدل الدوليـة، رهنـا                
ــة مفاوضــات ٢٤، عقــدت ٢٠٠٤ و ١٩٩٨وبــني عــامي   ــه، حــ .  جول ــد أن ــا، بي سب روماني

تتحقق أي نتائج، ومل يتم التوصل إىل ترسيم متفق عليـه بـشأن املنـاطق البحريـة يف البحـر                     مل”
مـن أجـل حتاشـي إطالـة أمـد املناقـشات            ”وقد عرضت رومانيا املسألة على احملكمة       . “األسود

 .“اليت، من وجهة نظرها، ال ميكن بالتأكيد أن تؤدي إىل أي نتائج
ســيما  أن ترســم، وفقــا للقــانون الــدويل، وال”ا مــن احملكمــة وطلبــت رومانيــ -١٨٣ 

 مـن االتفـاق اإلضـايف، خطـا وحيـدا للحـدود البحريـة بـني         ٤املعايري املنصوص عليهـا يف املـادة     
 .“اجلرف القاري واملنطقة االقتصادية اخلالصة لكلتا الدولتني يف البحر األسود

 مـن االتفـاق     )ح (٤إىل املـادة    وإلقامة اختـصاص احملكمـة، اسـتندت رومانيـا           -١٨٤ 
 :اإلضايف اليت تنص على ما يلي

إبـرام االتفـاق املـشار إليـه     ] املشار إليهـا أعـاله  [إذا مل حتدد هذه املفاوضات   ”  
ــشأن [أعــاله  ــصتني يف   تعــيني حــدود ب  اجلــرف القــاري واملنطقــتني االقتــصاديتني اخلال

 تتفـق ن تـاريخ البـدء فيهـا،        يف وقت زمين معقول، ال يتجاوز سـنتني مـ         ] البحر األسود 
حكومة رومانيا وحكومة أوكرانيا علـى أن حتـل حمكمـة العـدل الدوليـة التابعـة لألمـم                   

 اجلرف القاري واملنطقـتني االقتـصاديتني اخلالـصتني، بنـاء           تعيني حدود املتحدة مشكلة   
على طلب أي من الطرفني، شريطة دخول املعاهدة املتعلقـة بنظـام حـدود الدولـة بـني                  

بيد أن حمكمة العدل الدوليـة إذا رأت أن تـأخر دخـول             . نيا وأوكرانيا حيز النفاذ   روما
املعاهــدة املتعلقــة بنظــام حــدود الدولــة حيــز النفــاذ نــاتج عــن تقــصري الطــرف اآلخــر،   

 اجلــــرف القــــاري واملنطقــــتني عــــيني حــــدودفبإمكاـــا النظــــر يف الطلــــب املتعلــــق بت 
 .“ة حيز النفاذاالقتصاديتني اخلالصتني قبل دخول املعاهد

 مـن االتفـاق اإلضـايف       )ح (٤وادعت رومانيا بأن الشرطني احملددين يف املادة         -١٨٥ 
 ألن املفاوضــات جتــاوزت الــسنتني بكــثري وألن معاهــدة نظــام حــدود الدولــة بــني   قــد اســتوفيا

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢٧رومانيا وأوكرانيا دخلت حيز النفاذ يف 
ا حملـة عامـة عـن القـانون الـذي جيـب تطبيقـه مـن             كما قدمت رومانيا يف طلبه     -١٨٦ 

اتفاقيـة  ب وكـذا  ١٩٩٧أجل حل النـزاع، واستشهدت بعدد من أحكام االتفـاق اإلضـايف لعـام            
 كل من أوكرانيـا     تعد، واليت   ١٩٨٢األمم املتحدة لقانون البحار املربمة يف خليج مونتيغو عام          
 .وضوع وتلزم البلدينورومانيا طرفا فيها، إىل جانب صكوك أخرى تتعلق بامل
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 بعد مراعـاة  ، حددت احملكمة،    ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩وبأمر مؤرخ    -١٨٧ 
ــاريخ   ــب     ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٩آراء الطــرفني، ت ــن جان ــذكرة م ــداع م ــا إلي ــدا ائي  موع

وقـد  .  موعدا ائيا إليداع مذكرة مضادة من جانب أوكرانيا        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩رومانيا و   
 .رة واملذكرة املضادة على النحو الواجب يف غضون األجلني احملددينأودعت املذك

ــأمر مــؤرخ   -١٨٨  ــران٣٠وب ــه / حزي ــداع   ٢٠٠٦يوني ــا بإي ، أذنــت احملكمــة لروماني
ــارخيي      ــددت تــ ــة وحــ ــذكرة تعقيبيــ ــداع مــ ــا بإيــ ــة، وألوكرانيــ ــذكرة جوابيــ ــانون ٢٢مــ  كــ

 .ني املذكرتني أجلني إليداع هات٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ و ٢٠٠٦ديسمرب /األول
 

 )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(الرتاع بشأن حقوق املالحة واحلقوق املرتبطة ا  - ١٢ 
، أودعت كوستاريكا طلبا تقيم به دعـوى ضـد          ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٩يف   -١٨٩ 

نيكاراغوا بشأن نزاع يتعلق حبقوق كوستاريكا املالحيـة واحلقـوق املرتبطـة ـا علـى ـر سـان               
 .خوان

] نيكــاراغو[وقــف تــصرف ’’وقالــت كوســتاريكا يف طلبــها إــا تــسعى إىل    -١٩٠ 
الكاملني باحلقوق اليت متلكها كوسـتاريكا علـى ـر سـان             احلرين و  الذي مينع املمارسة والتمتع   

مبوجـب اتفاقـات معينـة بينـها وبـني      ‘‘ خوان، كما مينع كوستاريكا من االضطالع مبـسؤولياا     
إىل احملكمة أيضا حتديد اجلـرب الـذين يـتعني علـى نيكـاراغوا أن             وطلبت كوستاريكا   . نيكاراغوا

 – السـيما منـذ أواخـر التـسعينات          –نيكاراغوا قـد فرضـت      ’’وادعت كوستاريكا أن    . تقدمه
، ‘‘عددا من القيود على املالحة اليت تقوم ا سفن كوستاريكا وركاـا علـى ـر سـان خـوان      

 بــني كوســتاريكا ١٨٥٨املوقعــة يف [ة احلــدود للمــادة الــسادسة مــن معاهــد ’’وذلــك انتــهاكا 
عتـرف يف الوقـت ذاتـه       تاليت متنح لنيكاراغوا السيادة على مياه ـر سـان خـوان، و            ] ونيكاراغوا

وتـدعي كوسـتاريكا أن هـذه احلقـوق قـد أكـدها وفـسرها قـرار                 . ‘‘لكوستاريكا حبقوق مهمة  
ــر كليفال     ــسيد غروف ــات املتحــدة، ال ــيس الوالي ــد، يف حتكــيم صــادر عــن رئ ــارس / آذار٢٨ن م

اتفــاق تكميلــي ’’، وكــذلك ١٩١٦، وحكــم حملكمــة العــدل بأمريكــا الوســطى لعــام   ١٨٨٨
ــاق الــصداقة  ةللمــادة الرابعــ هــذه ’’وتــدعي كوســتاريكا أيــضا أن  . ‘‘]١٩٤٩لعــام [ مــن ميث

 .‘‘القيود تتسم بطابع مستمر
ني لواليـة   وإلقامة االختصاص، استظهرت كوستاريكا بإعالنات قبـول الطـرف         -١٩١ 

 مـن النظـام األساسـي، وكـذا باتفـاق توفـار كالـديرا               ٣٦ مـن املـادة      ٢احملكمة مبوجـب الفقـرة      
 مـن   ١كما استندت كوستاريكا إىل الفقـرة       . ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٦املوقع بني الطرفني يف     

 ميثـاق ’’ من النظام األساسي للمحكمة مبقتضى مفعول املـادة احلاديـة والـثالثني مـن                ٣٦املادة  
 .١٩٤٨ نيسان أبريل ١٣املؤرخ ‘‘ بوغوتا
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ــؤرخ   -١٩٢  ــأمر م ــاين ٢٩وب ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاريخ   ٢٠٠٥ن ــة ت ، حــددت احملكم
 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٩ أجال إليداع كوسـتاريكا ملـذكرا وتـاريخ          ٢٠٠٦ أغسطس/آب ٢٩

 . أجال إليداع نيكاراغوا ملذكرا املضادة
 

كمنولــث دومينيكــا ( تحــدة يف البلــد املــضيفمركــز مبعــوث دبلوماســي لــدى األمــم امل  - ١٣ 
 )سويسرا ضد

، أودع كمنولث دومينيكا طلبا يقـيم بـه دعـوى           ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦يف   -١٩٣ 
ــات          ــا للعالق ــة فيين ــذه األخــرية التفاقي ــا ه  ــة قامــت ــهاكات مزعوم ــشأن انت ــسرا ب ضــد سوي

 دبلوماســـي الدبلوماســـية، وكـــذلك لـــصكوك وقواعـــد دوليـــة أخـــرى، فيمـــا يتعلـــق مببعـــوث 
 . لدومينيكا لدى األمم املتحدة يف جنيف

وذكرت دومينيكا يف طلبها أن الدبلوماسـي املعـين، الـسيد رومـان الكـشني،                -١٩٤ 
كان قد اعتمد لدى األمـم املتحـدة ووكاالـا املتخصـصة ولـدى منظمـة التجـارة العامليـة منـذ                      

لـدى األمـم املتحـدة يف جنيـف      بصفته عـضوا يف البعثـة الدائمـة لـدومينيكا       ١٩٩٦مارس  /آذار
وأكـدت  . )بـة سـفري   تأوال بصفته مستشارا، مث بصفته قائما باألعمال ونائبا للممثـل الـدائم بر            (

، لكـن سويـسرا، مـع    ‘‘قد مت لدى املنظمات وليس لدى سويـسرا      ’’دومينيكا أن هذا االعتماد     
 هوأنـ ‘ ل أعمـال  رجـ ’قائلـة إنـه     ’’من املبعوث املذكور،    ‘‘ ادعت حق سحب االعتماد   ’’ذلك،  

ال جيـوز الـسماح   ه  وادعـت دومينيكـا أنـ     . ‘‘بصفته تلك لـيس لـه حـق يف أن يكـون دبلوماسـيا             
 ٠٠٠تتحكم يف دولة صغرية من قبيـل دومينيكـا الـيت ال يتعـدى عـدد سـكاا           ’’ بأن   لسويسرا

مـن  ’’وقالت كذلك إن    .‘‘ نسمة واليت تواجه قيودا شديدة يف اختيار مبعوثيها إىل اخلارج          ٧٠
إىل حتـسني  ] منـها [قها أن توفد أي مبعوث تـراه مالئمـا إىل األمـم املتحـدة يف جنيـف سـعيا                    ح

ـــ ــها[إمكانيات ــصاد ] ـ ــسياحية واقت ــها مــن    . ‘‘]هـــا[ال ــد حرمت ــسرا ق وادعــت دومينيكــا أن سوي
مساعدة قيمة ومرغوب فيها يف إقامة وإدارة البعثة يف جنيـف ممـا عرقـل جهـود دومينيكـا يف             ’’

 .‘‘واالستثمارتنمية التجارة 
واستظهرت دومينيكا يف إقامتها الختصاص احملكمة بإعالين قبـول اختـصاص            -١٩٥ 

 مــن نظامهــا األساســي الــصادرين عــن دومينيكــا يف  ٣٦ مــن املــادة ٢احملكمــة مبوجــب الفقــرة 
الربوتوكـول   مـن  ١، وكـذلك املـادة   ١٩٤٨يوليه / متوز٢٨ وسويسرا يف    ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٧

 .قية فيينا املتعلق بالتسوية اإللزامية للمنازعات، ومها معا طرفان فيهاالختياري التفا
، تلقــى قلــم احملكمــة نــسخة منــها  ٢٠٠٦مــايو /أيــار ١٥ويف رســالة مؤرخــة  -١٩٦ 

، أبلــغ رئــيس وزراء ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٦والــنص األصــلي يف مــايو /أيــار ٢٤بالفــاكس يف 
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ــه    ــة أن حكومتـ ــا احملكمـ ــد   ال ترغـــب’’كمنولـــث دومينيكـ ــة ضـ ــدعوى املقامـ ــلة الـ  يف مواصـ
غـــري ] ـــــها[تــسجل مبوجبـــه رمسيـــا وقفــــــ  ’’وطلـــب إىل احملكمــة أن تـــصدر أمـــرا  ‘‘ سويــسرا 
ويف رســالة مؤرخــة . ‘‘توجــه بــه تعليمــات حبــذف القــضية مــن اجلــدول العــام  ’’و‘‘ املــشروط

طات ، أبلــغ الــسفري السويــسري يف الهــاي احملكمــة بأنــه قــد أخــرب الــسل٢٠٠٦مــايو /أيــار ٢٤
 .السويسرية املختصة بوقف الدعوى املبلغ به

، أمرا الحظت فيـه     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٩وبناء عليه، أصدرت احملكمة، يف       -١٩٧ 
أن حكومــة االحتــاد السويــسري مل تتخــذ أي خطــوة بــشأن اإلجــراءات يف القــضية، فــسجلت  

 .وقف كمنولث دومينيكا للدعوى، وأمرت حبذف القضية من اجلدول
 

 )األرجنتني ضد أوروغواي(احونتا اللباب على ر أوروغواي ط - ١٤ 
، أودعـــت األرجنـــتني طلبـــا تقـــيم بـــه دعـــوى ضـــد ٢٠٠٦مـــايو / أيـــار٤يف  -١٩٨ 

أوروغواي بشأن انتهاكات أوروغـواي املزعومـة اللتزامـات تقـع علـى عاتقهـا مبوجـب النظـام                  
 ١٩٧٥فربايـر   /شـباط  ٢٦األساسي لنـهر أوروغـواي، وهـي معاهـدة وقعـت بـني الـدولتني يف                 

ـــ   ( ــاه ب ــا أدن ــشار إليه ــام   ’’وي ــشتركة   )‘‘١٩٧٥بالنظــام األساســي لع ــة امل ــشاء اآللي  بغــرض إن
الــضرورية لالنتفــاع األمثــل والرشــيد بــذلك اجلــزء مــن النــهر الــذي يــشكل حــدودا مــشتركة    

 .بينهما
وامت األرجنتني يف طلبها حكومة أوروغواي بأـا رخـصت انفراديـا ببنـاء               -١٩٩ 

حونيت لباب على ـر أوروغـواي دون أن تتقيـد بـاإلجراءات اإلجباريـة لإلشـعار والتـشاور                   طا
وتــدعي األرجنــتني أن طــاحونيت اللبــاب هــاتني تــشكالن  . املــسبقني مبوجــب النظــام األساســي

خطرا حمدقا بالنهر وبيئته، ومن شأما أن يفسدا نوعية مياه النهر ويتسببا لألرجنـتني يف ضـرر                
 . ذي شأنعابر للحدود

ــرة األوىل مــن      -٢٠٠  ــصاص احملكمــة، إىل الفق ــها الخت ــتني، يف إقامت ــستند األرجن وت
 اليت تـنص علـى أنـه جيـوز ألي طـرف أن حييـل إىل                 ١٩٧٥ من النظام األساسي لعام      ٦٠املادة  

 .احملكمة أي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق للنظام األساسي تتعذر تسويته باملفاوضات املباشرة
ــت        و -٢٠١  ــضاه طلب ــة مبقت ــدابري حتفظي ــارة بت ــب لإلش ــتني بطل ــب األرجن ــفع طل أش

األرجنتني توجيه أمـر إىل أوروغـواي بتعليـق التـرخيص ببنـاء الطـاحونتني وكافـة أعمـال البنـاء                     
ريثما تصدر احملكمة قرارا ائيا، والتعاون مع األرجنتني بغية محايـة و صـون البيئـة املائيـة لنـهر                    

نـاع عـن اختـاذ أي إجـراء انفـرادي آخـر فيمـا يتعلـق ببنـاء الطـاحونتني                  أوروغواي، وكـذا االمت   
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، واالمتناع عن أي إجراء آخر قد تفـاقم معـه الـرتاع    ١٩٧٥يتعارض مع النظام األساسي لعام  
 . أو تستعصي به تسويته

 وعقـــدت جلـــسات علنيـــة بـــشأن طلـــب اإلشـــارة بالتـــدابري التحفظيـــة يف        -٢٠٢ 
، وتــال رئــيس احملكمــة يف جلــسة  ٢٠٠٦يوليــه /متــوز ١٣ ، ويف٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ٩  و٨

 صــوتا مقابــل صــوت واحــد بــأن الظــروف،  ١٤علنيــة، أمــرا قــضت مبوجبــه احملكمــة، بأغلبيــة  
 مـن   ٤١تبدو للمحكمة يف الوقت الـراهن، ال تـستوجب ممارسـة سـلطتها مبوجـب املـادة                   كما

 .النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية
 كــانون ١٥، حــددت احملكمــة تــاريخ  ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٣ وبــأمر مــؤرخ -٢٠٣ 
ــاير /الثــاين ــاريخ   ٢٠٠٧ين ــه / متــوز٢٠ أجــال إليــداع األرجنــتني ملــذكرة وت  أجــال ٢٠٠٧يولي

 .إليداع أوروغواي ملذكرة مضادة
 

  من الئحة احملكمة٤٣تعديل املادة  -باء  
ءاـا وأسـاليب    اعتمدت احملكمـة، يف إطـار االسـتعراض الـذي تقـوم بـه إلجرا               -٢٠٤ 

 بـشأن اإلشـعارات   )، رفع الـدعوى ١اجلزء الفرعي ( من الئحتها  ٤٣عملها، تعديالت للمادة    
اليت يتعني على احملكمة أن توجهها إىل اجلهات اليت ليست هلا عالقة مباشرة بقـضية والـيت هـي           

 .أطراف يف اتفاقية قد يكون تفسريها مطروحا يف الدعوى
ملادة، حىت تغطـي حالـة املنظمـات الدوليـة األطـراف يف         وأضيفت فقرتان إىل ا    -٢٠٥ 

وحىت الوقت الـراهن، دأبـت احملكمـة        . تلك االتفاقيات وتضع إطار إجرائيا مالئما هلذا الغرض       
 .على أال ترسل إشعارات يف تلك الظروف إال إىل الدول األطراف يف تلك االتفاقيات

 :عدلة من الالئحة بصيغتها امل٤٣وفيما نص املادة  -٢٠٦ 
 *٤٣املادة ’’  
يف حالــة إثــارة مــسألة تتعلــق بتفــسري اتفاقيــة تــضم بــني أطرافهــا دوال ليــست    - ١ 

 مـن النظـام     ٦٣ مـن املـادة      ١أطرافا يف القضية حسب ما هـو وارد يف الفقـرة            
 ينبغــي إصــدارها لــرئيس قلــم    األساســي، تنظــر احملكمــة يف التعليمــات الــيت    

 .احملكمة يف هذا الصدد
ــة        - ٢  ــة حكومي ــا منظمــة دولي ــة أحــد أطرافه ــا إذا كــان تفــسري اتفاقي ــة م يف حال

مطروحا يف قضية معروضة على احملكمـة، تنظـر احملكمـة فيمـا إذا كـان يـتعني                  
 

 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٩دخلت التعديالت حيز النفاذ يف  * 
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. علــى رئــيس قلــم احملكمــة أن يــشعر بــذلك املنظمــة الدوليــة احلكوميــة املعنيــة 
 لكل منظمة دولية حكوميـة أشـعرها رئـيس القلـم أن تقـدم مالحظاـا           وجيوز

 .بشأن األحكام املعينة من االتفاقية اليت يكون تفسريها مطروحا يف القضية
 مـن   ٢وإذا ارتأت منظمة حكومية دولية أن تقدم مالحظاا مبوجـب الفقـرة              - ٣ 

عليـه يف الفقـرة     هذه املادة، يكون اإلجراء املتبع هـو ذلـك اإلجـراء املنـصوص              
 .‘‘ من هذه الالئحة٦٩ من املادة ٢

 
 الذكرى السنوية الستون للمحكمة - سادسا 

 )اليونيتار (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثتنظيم ندوة بالتعاون مع  -ألف  
معهـــد األمـــم املتحـــدة للتـــدريب  (نظمـــت احملكمـــة بالتعـــاون مـــع اليونيتـــار   -٢٠٧ 
، نــدوة يف قــصر الــسالم بالهــاي، احتفــاال     ٢٠٠٦أبريــل /ان نيــس١١  و١٠، يف )والبحــث

وحـضر مـا يقـارب مائـة ممـارس هـذه النـدوة املعقـودة حتـت عنـوان                    . بذكراها الـسنوية الـستني    
. )أي جواز ذكر األفكار املعـرب عنـها لكـن دون نـسبها إىل أصـحاا               (‘‘ قصر تشامت ’’قواعد  

 .ء إليهاوتناولت اختصاص احملكمة والئحتها وإمكانية اللجو
 .ومن املقرر نشر أعمال الندوة يف وقت الحق من هذه السنة -٢٠٨ 

 
 جلسة االحتفال الرمسية –باء  

، عقدت احملكمة يف قصر الـسالم جلـسة رمسيـة          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢ويف   -٢٠٩ 
 .حبضور جاللة ملكة هولندا لالحتفال بالذكرى السنوية الستني جللستها االفتتاحية

حلفل أيضا األمني العـام لألمـم املتحـدة، سـعادة الـسيد كـويف عنـان،                 وحضر ا  -٢١٠ 
ورئـيس اجلمعيــة العامـة، ســعادة الـسيد يــان إلياسـون، ووزيــر خارجيـة هولنــدا، الـسيد برنــارد       

ومن الضيوف اآلخرين أعضاء الـسك الدبلوماسـي وممثلـو الربملـان اهلولنـدي واحلكومـة                . بوت
رى، وكبـار أعـضاء املنظمـات الدوليـة الـيت يوجـد مقرهـا        اهلولندية واملؤسسات اهلولنديـة األخـ     

،  حمكمة املطالبات بني إيران والواليات املتحـدة       بالهاي، من قبيل احملكمة الدائمة للتحكيم، و      
 .واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية

تقـوم بـدور متزايـد     ’’انون الدويل   والحظ األمني العام يف كلمته أن قواعد الق        -٢١١ 
تظهـر العـامل    ’’و‘‘ فهي تعكس واقع النظام الدويل، بل إا تعكس وعـده         ... يف جمتمعنا العاملي  

كافة الدول الـيت مل تعتـرف بعـد         ’’وشجع السيد عنان    . ‘‘كما هو بل كما ينبغي أن يكون       ال
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الــيت ليــست مــستعدة بعــد ’’بالواليــة اإلجباريــة للمحكمــة علــى أن تفعــل، داعيــا تلــك الــدول 
 .‘‘إىل النظر يف إمكانية تقدمي منازعاا إىل احملكمة مبوجب اتفاقات خاصة] للقيام بذلك[

أن كـون الـدول األعـضاء مـا فتئـت           ’’وأكد رئيس اجلمعية العامـة مـن جهتـه           -٢١٢ 
لـدول  تكرر، سنة بعد سنة، رغبتها يف االستخدام املتزايد للمحكمة يف تسوية املنازعـات بـني ا               

كمــا أكــد الــسيد . ‘‘إمنــا هــو دليــل قــاطع علــى ثقــة الــدول األعــضاء يف هــذه احملكمــة العامليــة  
 .للجمعية العامة يف احملكمة‘‘ الثقة الكاملة’’إلياسون من جديد 

علـى تعزيـز تلـك الواليـة        ’’وقال وزير خارجية هولندا إن بلده سيعمل أيـضا           -٢١٣ 
له قناعـة   ’’وقال السيد بوت، إن     . ‘‘ن تعترف ا  كلما أمكن وسيحث البلدان األخرى على أ      

راســخة بــأن تــدعيم واليــة احملكمــة سيــسهم إســهاما رئيــسيا يف تعزيــز النظــام القــانوين الــدويل   
 .‘‘والسيادة الدولية للقانون

مث قدم القاضي برونو سيما، عضو احملكمة، ملخصا باسـتنتاجات النـدوة الـيت           -٢١٤ 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ و١٠ اليونيتار، يف عقدا احملكمة، بالتعاون مع

ــسة احملكمــة، القاضــية روزالــني هــيغرت أن      -٢١٥  ــة، أكــدت رئي ــها اخلتامي ويف كلمت
لـيس اهليئـة القـضائية الرئيـسية لألمـم املتحـدة فحـسب، بـل إـا أيـضا                    ’’حمكمة العدل الدوليـة     

ت أن احملـاكم واهليئـات القـضائية        وأقـر . ‘‘اهليئة القضائية الدولية الوحيدة اليت متلك والية عامة       
ــوم     ــؤخرا تق ــشئت م ــيت أن ــة ال ــة ’’اجلنائي ــأن احملكمــة   ‘‘بعمــل مهــم للغاي ــا ب ، فأكــدت اعتقاده

مبوازنتها بعناية بني االستمرارية والتغيري، ستظل منارا يف نظامنا للقـانون الـدويل الـذي مـا فتـئ         
 .‘‘هذا حتد للفترة القادمة’’واختتمت قائلة إن . ‘‘يتوسع

 
 الزيارات –سابعا  

 الزيارة الرمسية لرئيس االحتاد الروسي -ألف  
، اسـتقبلت احملكمـة فخامـة الـسيد فالدميـري           ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢يف   -٢١٦ 

ويف جلــسة رمسيـة عقــدت يف قاعــة العــدل الكــربى وحــضرها  . بـوتني، رئــيس االحتــاد الروســي 
ــة، و    ــسلطات اهلولندي ــو ال ــسلك الدبلوماســي وممثل ــات    ال ــران والوالي ــني إي ــات ب حمكمــة املطالب

، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واملؤسـسات               املتحدة
الدولية األخرى اليت يوجد مقرها بالهاي، ألقى رئيس احملكمة خطابـا رد عليـه رئـيس االحتـاد                  

 .الروسي
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ساسية اليت بذهلا االحتاد الروسـي يف تطـوير     ـاملسامهة األ ’’وذكر الرئيس شي بـ    -٢١٧ 
ــدويل    ــانون ال ــة يف الق ــة البالغــة األمهي ــارات الفكري ــرز أعمــال بعــض املفكــرين   ‘‘شــىت التي ، وأب

 على أن تكون احملكمـة علـى مـا هـي عليـه يف الوقـت                 وا عمل الذين’’والقضاة الروس املرموقني    
يف حركــة ‘‘ بــدور بــارز’’لــذي قــام وأشــاد بــصفة خاصــة باألســتاذ فيــدور مريتــرت ا . ‘‘الــراهن

لقد أوحـى مـا كـان حيلـم بـه مـن       ’’وقال رئيس احملكمة    . السالم الدولية يف القرن التاسع عشر     
قـد شـارك مـشاركة      ’’ ، وذكر بأن مرترت     ‘‘ للسالم بفكرة إنشاء قصر السالم هذا      هيكلإقامة  

سالم اللـذين عقـدا يف   ، بصفته عـضوا يف الوفـد الروسـي، يف أعمـال مـؤمتري الـ            ‘‘نشيطة للغاية 
وأوضـح الـرئيس شـي أن       .  مببادرة من القيصر نيقوال الثـاين      ١٩٠٧ و   ١٨٩٩الهاي يف عامي    

من بني الصكوك األخرى الـيت متخـض عنـها مـؤمترا الهـاي توقيـع االتفاقيـة املتعلقـة بقـوانني                      ’’
 إىل  ياا أفـض  كمـ ‘‘ وأعراف احلرب الربية واتفاقية تـسوية املنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية             

دور روسـيا يف    أيـضا   أبـرز الـرئيس شـي       و. االتفاق باإلمجاع علـى إنـشاء حمكمـة حتكـيم دائمـة           
 للمنظمـة، مـضيفا     ة الرئيـسي  ة القـضائي  اهليئـة إنشاء األمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية بصفتها        

قاضـيا  أن ميثاق األمم املتحدة وقعه احلقوقي الروسي البارز، سريغي كريلوف، الذي انتخـب               
إمنا هـي عربـون علـى تـشبت     ’’وقال الرئيس شي إن زيارة الرئيس بوتني        . يف احملكمة فيما بعد   

وزيـر   واستـشهد مبـا الحظـه مـؤخرا،       . ‘‘القدمي العهد بقضية القانون والعدالة الدوليـة      ] روسيا[
وسـيلة هامـة لتـسوية      ’’وتعـد   ‘‘ تتمتـع بـسلطة عليـا     ’’خارجية روسيا الفروف مـن أن احملكمـة         

ترحــب مبــا تلقــاه يف ’’واختــتم الــرئيس شــي بقولــه إن احملكمــة . ‘‘نازعــات بــالطرق الــسلميةامل
 .‘‘اضطالعها مبهمتها من عبارات تشجيع

وقال الرئيس بـوتني يف رده إن روسـيا بـصفتها مـن املـشاركني يف مـؤمتر قمـة                     -٢١٨ 
ــدويلالتزامهــا بــسيادة القــانون ا ’’ قــد أكــدت ٢٠٠٥األمــم املتحــدة العــاملي لعــام   وقــال . ‘‘ل

إن روســيا تؤيــد تعزيــز دور احملكمــة وهلــذه الغايــة ســاندت تــضمني الوثيقــة اخلتاميــة  ’’الــرئيس 
 األحكـام الـيت تؤكـد التـزام الـدول بتـسوية منازعاـا بالوسـائل              ٢٠٠٥ملؤمتر القمة العامل لعـام      

ى اوام وفتــأحكــ’’وأكــد الــرئيس أن . ‘‘الــسلمية، مبــا فيهــا اللجــوء إىل حمكمــة العــدل الدوليــة 
حمكمــة العــدل الدوليــة تــؤدي دورا بــالغ األمهيــة يف تعزيــز وتطــوير املبــادئ والقواعــد القانونيــة  

لـذلك فـإن احملكمـة تـؤثر بطريقـة إجيابيـة علـى عمليـة                ’’وأضاف الرئيس بوتني قوله     . ‘‘الدولية
اختــتم و. ‘‘وتعمــل علــى تعزيــز اســتقرار األمــم املتحــدة وشــرعيتها ] و[عوملــة القــانون الــدويل 

يف منــع الرتاعــات الدوليــة واحلــل  ] للمحكمــة[الــدور احليــوي ’’الــرئيس بــوتني بتأكيــده علــى 
إن ’’وقـال الـرئيس   . ‘‘مما يسهل السري السليم للعدالة الدوليـة   . . . السلمي للمنازعات القائمة  

 .‘‘هذا الدور قد أصبح ممكنا بفضل استقالل احملكمة وتشكيلها الفريد
 



A/61/4 
 

63 06-45193 
 

 ىزيارات أخر -باء  
 رئــيس احملكمــة وأعــضاؤها    أيــضاخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتقبل     -٢١٩ 

ــضاء           ــهم أع ــن بين ــرين، م ــن الزائ ــبريا م ــددا ك ــة ع ــم احملكم ــو قل ــة وموظف ــم احملكم ــيس قل ورئ
ن ون آخـر  وحكومات ودبلوماسيون ووفود برملانية ورؤساء وأعـضاء هيئـات قـضائية ومـسؤول            

 . املستوىورفيع
ــارات قامــت  كمــا كانــت مثــة ز  -٢٢٠  ــاحثني واألكــادمييني   ــا ي جمموعــات مــن الب

 .ورجال القانون وغريهم
 

 اجلوائز -ثامنا  
األب املؤسـس  ’’مـسقط رأس الفقيـه اإلسـباين الـشهري          (قدمت بلديـة فيتوريـا       -٢٢١ 

إىل احملكمــة يف ‘‘ فــري فرانسيــسكو فيتوريــا’’ وجامعــة بلــد الباســك وســام )‘‘للقــانون الــدويل
وألقـى فيهـا خطابـا كـل مـن        ونظـم احلفـل ـذه املناسـبة يف فيتوريـا،          . ٢٠٠٦أبريـل   /نيسان ٦

باسـك، والـسيد خـوان إنياسـيو     لد اعمدة املدينة، السيد ألفونـسو ألونـسو، ورئـيس جامعـة بـال       
 .برييز إكليسياس ورئيسة احملكمة، القاضية روزالني هيغرت

أود أن ’’ء احملكمـة وقالت القاضية هيغرت اليت كانت مصحوبة بوفد مـن أعـضا          -٢٢٢ 
أؤكد ما أشـعر بـه أنـا وزمالئـي مـن شـرف مبناسـبة احلـصول علـى هـذه اجلـائزة القيمـة باسـم                             

 يـسهر  حارسـا حمكمة العدل الدولية اعترافـا بالـدور احلاسـم الـذي تقـوم بـه احملكمـة باعتبارهـا             
ت أـا   إن احملكمة ستواصل جهودهـا حـىت تثبـ        ’’وأضافت قائلة   . ‘‘على احترام القانون الدويل   

جديرة مبا علق عليها من آمال وتضطلع باملهمـة الـيت أناطهـا ـا واضـعو ميثـاق األمـم املتحـدة                       
 . ‘‘ خلت سنة٦٠منذ 

جـائزة قيمـة أحدثتـها    ‘‘ فري فرانسيسكو فيتوريـا ’’وجتدر باإلشارة أن وسام      -٢٢٣ 
تيس للقـانون  مدينة فيتوريا بناء على اقتـراح الـس العلمـي االستـشاري لـدورات فتوريـا غاسـ                

والقـصد منـها تكـرمي      . د الباسـك  الدويل والعالقات الدولية اليت تنظم حتت إشراف جامعـة بـال          
األفراد واملؤسسات اليت بذلت إسـهاما متميـزا يف إقامـة الـسالم وتعزيـز التفـاهم داخـل اتمـع                     

 . الدويل
 

 خطب عن أعمال احملكمة -تاسعا  
ريـر، ألقـى رئـيس احملكمـة، القاضـي شـي، يف              الفترة املـشمولة ـذا التق      خالل -٢٢٤ 

، كلمة يف اجللـسة العامـة التاسـعة والـثالثني للجمعيـة العامـة               ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٧



A/61/4
 

06-45193 64 
 

، ألقـى أيـضا   ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨ويف . مبناسبة تقدمي التقرير الـسنوي للمحكمـة      
 .كلمة يف اللجنة السادسة للجمعية العامة

، أدىل الــرئيس شــي ببيــان للــصحافة يف أعقــاب   ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٣ويف  -٢٢٥ 
طلـب  (باألنـشطة املـسلحة يف أراضـي الكونغـو      تالوة حكم احملكمة الصادر يف القضية املتعلقـة         

؛ والغــرض مــن هــذا البيــان هــو )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــد روانــدا ()٢٠٠٢: جديــد
 . إيراد تعليق توضيحي بشأن حكم احملكمة

، ألقت رئيسة احملكمة، القاضية هيغرت، خطابـا        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢ويف   -٢٢٦ 
 . ‘‘تعزيز القانون الدويل’’خالل املناقشة العامة اليت نظمها جملس األمن بشأن موضوع 

، أدلت الرئيسة هـيغرت ببيـان للـصحافة يف أعقـاب            ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ويف   -٢٢٧ 
رجنتني الرامي إىل اإلشارة بتـدابري حتفظيـة يف القـضية    تالوة أمر احملكمة الصادر بشأن طلب األ     

 .)األرجنتني ضد أوروغواي(بطاحونيت اللباب على ر أوروغواي املتعلقة 
، ألقــــت الرئيــــسة كلمــــة يف الــــدورة الثامنــــة  ٢٠٠٦يوليــــه / متــــوز٢٥ويف  -٢٢٨ 

 .واخلمسني للجنة القانون الدويل بشأن أعمال احملكمة
 

 كمة ووثائقها وموقعها على شبكة االنترنتمنشورات احمل -عاشرا  
تــوزع منــشورات احملكمــة علــى حكومــات مجيــع الــدول الــيت حيــق هلــا املثــول  -٢٢٩ 

وتنظم بيع هذه املنشورات غالبا أقسام البيـع        . أمامها، وعلى مكتبات القانون الكربى يف العامل      
 تقـيم صـالت بـدور النـشر     والتسويق باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة يف نيويـورك وجنيـف الـيت           

وتوزع قائمـة جمانيـة ـذه املنـشورات     . املتخصصة يف بيع الكتب وتوزيعها يف مجيع أحناء العامل     
 منقحـة   نـسخة  ٢٠٠٤وقـد نـشرت يف عـام        . ية والفرنسية االنكليز باللغتني   )وقائمة بأسعارها (

 . إضافة إليها٢٠٠٦صدر يف اية عام تومستكملة من القائمة؛ وس
: وتتألف منشورات احملكمة من عدة جمموعات تصدر ثالث منها سـنويا هـي             -٢٣٠ 

 Reports of Judgements, Advisory Opinions and(“ تقـارير األحكـام والفتـاوى واألوامـر    ”

Orders()  الــيت حتمــل طبعتــها  (“ احلوليــة”، و)وتنــشر يف كراســات مــستقلة وكمجلــد واحــد
ووقـت  . . لألعمال والوثائق ذات الصلة باحملكمـة     “ اببليوغرافي” و   )Annuaire: الفرنسية اسم 

للفتـرة املـشمولة باالسـتعراض قـد     ‘‘ التقارير’’إعداد هذا التقرير، كانت الكراسات يف سلسلة   
 ٢٠٠٣وطُبــع جملــد تقــارير حمكمــة العــدل الدوليــة،  . طُبعــــت أو هــــي قيــــد اإلعــــداد للطبــــع

)ICJ Reports 2003( وحوليـة الفتـرة   .  مبجـرد طبـع الفهـارس   ٢٠٠٤م ، بينما سيصدر جملد عـا
 . فهي قيد اإلعداد٢٠٠٦-٢٠٠٥ هي حاليا قيد الطبع، أما حولية الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٣
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وتعد احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملـستندات إقامـة الـدعاوى يف قـضية                -٢٣١ 
دار  وكــذلك طلبــات إصــ  )طلبــات إقامــة الــدعاوى، واالتفاقــات اخلاصــة    (معروضــة عليهــا  

الـرتاع بـشأن حقـوق      : وخالل الفترة قيد االسـتعراض، تلقـت احملكمـة ثالثـة طلبـات            . الفتاوى
ومركـز مبعـوث دبلوماسـي لـدى        ؛  )كوستاريكا ضـد نيكـاراغوا    (املالحة واحلقوق املرتبطة ا     

القضية املتعلقة بطـاحونيت     و   )كمنولث دومينيكا ضد سويسرا   (األمم املتحدة يف البلد املضيف      
 .وكلها طلبات قيد الطبع. )األرجنتني ضد أوروغواي(على ر أوروغواي اللباب 

 من الئحـة احملكمـة، جيـوز للمحكمـة قبـل إـاء قـضية مـا،                  ٥٣وعمال باملادة    -٢٣٢ 
وبعد التحقق من آراء األطراف، أن تتيح املرافعـات واملـستندات املرفقـة ـا حلكومـة أي دولـة                 

وللمحكمـة أيـضا، بعـد التحقـق        . بناء على طلب تلـك الدولـة      هلا احلق يف املثول أمام احملكمة،       
من آراء األطراف، أن تطبع نسخا من تلك املـذكرات و الوثـائق إلطـالع اجلمهـور عنـد فـتح                     

بالـشكل الـذي قدمتـه ـا        (وتنشر احملكمة وثائق كل قضية      . باب املرافعة الشفوية أو بعد ذلك     
ــراف ــسل   )األطـ ــدعوى يف سلـ ــراءات الـ ــهاء إجـ ــد انتـ ــشفوية   ”ة  بعـ ــات الـ ــذكرات واملرافعـ املـ
وال تنــشر يف الوقــــــت الــــــراهن إال . Pleadings, Oral Arguments, Docments“ والوثائــــــق

بــصــــورة اســتثنائية مرفقــات املــذكرات واملراســالت املتعلقــة بالقــضايا، وذلــك بالقــدر الــالزم   
مولة بـالتقرير نـشر الوثـائق التاليـة أو          وشهدت الفترة املش  . لفهم القرارات اليت تتخذها احملكمة    

 ٤ ()مجهوريـة مـايل   /بوركنيـا فاسـو   (الرتاع احلـدودي    : هي يف مراحل شىت من عملية اإلصدار      
وقــضية تعــيني احلــدود ؛ )٢٠٠٦ســبتمرب /جملــدات مــن النــصوص مــن املقــرر نــشرها يف أيلــول 

 جملـدات يف    ٣ ()النـرويج الـدامنرك ضـد     (البحرية يف املنطقة الواقعـة بـني غرينالنـد ويـان مـايني              
باكـستان   (١٩٩٩أغـسطس   / آب ١٠قضية احلادث اجلوي املؤرخ     ؛ و )مرحلة اإلعداد النهائية  

وقضية مشروعية استخدام دولة لألسلحة النووية يف نـزاع         ؛  )جملد واحد قيد الطبع    ()ضد اهلند 
 ٥ ()سينــشران معــا   ()مــسلح وقــضية مــشروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها      

 جملدات يف مرحلـة     ٤ ٣ ()الربتغال ضد أستراليا  (وقضية تيمور الشرقية    ؛  )جملدات قيد اإلعداد  
 .)اإلعداد النهائية

 Acts and(“ النـصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة     ”وضـمن جمموعـة    -٢٣٣ 

Documents concerning the Organization of the Court(   يت ، تنشر احملكمة أيـضا الـصكوك الـ
، ويعـاد طبعهـا     ١٩٨٩، يف عام    )٥رقم  (وقد نشرت آخر طبعة     . تنظم سري أعماهلا وممارساا   

وقد أعـدت طبعـة جديـدة       . ١٩٩٦بانتظام، وأحدث طبعة هي الطبعة اليت أعيد إصدارها عام          
وتتـوافر طبعـة جديـدة مستنـسخة لالئحـة احملكمـة         . ومستكملة متاما وستصدر قبل ايـة الـسنة       

ــة واالنكليزب ــة يف   ي ــصيغتها املعدل ــسية، ب ــسمرب / كــانون األول٥الفرن ــوافر  . ٢٠٠٠دي ــا تت كم
 ٥بـدون تعـديالت   (ترمجات غري رمسية لالئحة باإلسبانية واألملانية والروسية والصينية والعربية     

 .)٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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وتوزع احملكمة نشرات صـحفية وملخـصات ألحكامهـا وورقـات معلومـات              -٢٣٤ 
يال إلطالع احملامني وأساتذة اجلامعات وطلبتـها واملـسؤولني احلكـوميني والـصحافة             أساسية ودل 

وقــد صــدرت الطبعــة اخلامــسة مــن الكتيــب  . والعمــوم علــى أعماهلــا ووظائفهــا واختــصاصاا 
 بلغـــيت احملكمـــة الـــرمسيتني، الفرنـــسية  ٢٠٠٦ينـــاير / يف كـــانون الثـــاين)‘‘الكتـــاب األزرق’’(
 الترمجـة العربيـة والـصينية والروسـية واإلسـبانية مـن             ١٩٩٠ عـام    وقد صـدرت يف   . يةاالنكليزو

. )١٩٨٦الـيت نـشرت مبناسـبة الـذكرى الـسنوية األربعـني للمحكمـة يف عـام                  (الطبعة الـسابقة    
ية والروسـية والـصينية والعربيـة والفرنـسية واهلولنديـة           االنكليزكما نشرت الطبعات اإلسبانية و    

 بالتعـاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم بـاألمم            صـدر مـة الـذي     لكتيب املعلومات العامـة عـن احملك      
 .املتحدة، ووجه للجمهور

، )‘‘Coffee Table Book’’(وقد مت إعـداد كتـاب مـصور خـاص عـن احملكمـة        -٢٣٥ 
صادف يــي ذ، الــ٢٠٠٦يــة وسيــصدر يف النــصف الثــاين مــن عــام االنكليزبــاللغتني الفرنــسية و

اخلـاص، ستنـشر احملكمـة        وإىل جانـب هـذا املنـشور       .الذكرى السنوية الـستني إلنـشاء احملكمـة       
 لالحتفـال بتلـك الـذكرى       ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١١ و   ١٠أيضا أعمال الندوة اليت نظمت يف       

 .) أعاله٢٠٧انظر الفقرة (
وللتعجيــل بإتاحــة وثــائق حمكمــة العــدل الدوليــة علــى أوســع نطــاق وخلفــض    -٢٣٦ 

يـة والفرنـسية يف     االنكليزلشبكة العاملية باللغتني    تكاليف االتصال، أنشأت احملكمة موقعا على ا      
يـتم  وجتري إعادة بناء هذا املوقع بأكمله يف الوقت الراهن، حيـث            . ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٥

حتديث العروض واحملتويات بغرض حتسني سهولة استخدامها ونطـاق تغطيتـها وتيـسري تـصفح                
 .  املوقع يف فترة الحقة من هذه السنةومن املقرر تدشني هذا. عناوين املواضيع بشىت اللغات

 االطـالع يف املوقـع احلـايل علـى النـصوص            ١٩٩٧ منـذ    أصـبح باإلمكـان   وقد   -٢٣٧ 
 وملخــصات للقــرارات ،)وتعلــن يــوم صــدورها(الكاملــة ألحكــام احملكمــة وفتاويهــا وأوامرهــا 

ـــي القــضايــا املعروضــة عليهــا      ــصلة فـ ـــق ذات ال ــسابقة؛ ومعظــم الوثائــ  أو االتفــاق الطلــب(ال
 مبجـرد مـا تـتم إتاحتـها للعمـوم،      )بـدون مرفقـات  ( واملذكرات اخلطيـة  ،اخلاص إلقامة الدعوى 

؛ واملذكرات غري املنشورة بالنسبة للقضايا السابقة؛ والنشرات الـصحفية؛          )واملرافعات الشفوية 
ــائق األساســية   ــها    (وبعــض الوث ــاق األمــم املتحــدة والنظــام األساســي للمحكمــة والئحت ؛ )ميث

واإلعالنات اليت تقر بالوالية اإلجبارية للمحكمة وقائمة باملعاهدات واالتفاقات األخـرى الـيت             
تتعلــق ــذه الواليــة؛ ومعلومــات عامــة عــن تــاريخ احملكمــة وإجراءاــا وســري وتــراجم القــضاة   

 .http://www.icj cij.org: وميكن االطالع على املوقع يف العنوان التايل. وقوائم املنشورات
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، مــا فتئــت احملكمــة تقــدم للمهــتمني بأعماهلــا مــن   ١٩٩٩مــارس /ومنــذ آذار -٢٣٨ 
ــى        ــشورة عل ــصحفية املن ــشراا ال ــشأن ن ــروين ب ــد اإللكت ــراد واملؤســسات إشــعارات بالربي األف

 .موقعها على االنترنت
 
 مالية احملكمة - حادي عشر

 طريقة تغطية النفقات -ألف  
حتمـل األمـم    ’’: ساسي للمحكمـة علـى مـا يلـي         من النظام األ   ٣٣تنص املادة    -٢٣٩ 

وملــا كانــت ميزانيــة  ‘‘ املتحــدة مــصروفات احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة   
احملكمة بالتايل مدرجة يف ميزانيـة األمـم املتحـدة، فـإن الـدول األعـضاء تـشترك يف مـصروفات                     

 .حتدده اجلمعية العامةكل منهما بنفس النسبة، وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي 
أمــا الــدول الــيت ليــست أعــضاء يف األمــم املتحــدة ولكنــها أطــراف يف النظــام    -٢٤٠ 

األساســي فتــدفع، وفقــا للتعهــد الــذي قطعتــه علــى نفــسها عنــدما أصــبحت أطرافــا يف النظــام    
 .األساسي، اشتراكا حتدد اجلمعية العامة مقداره من حني آلخر بالتشاور معها

كون طرفا يف دعوى دولةٌ غـري طـرف يف النظـام األساسـي لكـن هلـا          وعندما ت  -٢٤١ 
أن تتقاضى أمـام احملكمـة، حتـدد احملكمـة مقـدار مـا جيـب أن تتحملـه هـذه الدولـة مـن نفقـات                       

وتقوم الدولـة املعنيـة عندئـذ بـدفع مـسامهتها           . )٣، الفقرة   ٣٥النظام األساسي، املادة    (احملكمة  
 .حلساب األمم املتحدة

رب مـسامهات الـدول الـيت ليـست أعـضاء يف األمـم املتحـدة إيـرادا متنوعـا                    وتعت -٢٤٢ 
 مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات        املتأتيـة ومبوجب القاعدة املقررة، تقيد املبالغ      . للمنظمة

، والفائدة املـصرفية،    )اليت تتوالها أقسام املبيعات باألمانة العامة     (املوظفني ومبيعات املنشورات    
 .ك، كإيراد لألمم املتحدة أيضاوما إىل ذل

 
 إعداد امليزانية -باء  

، يقــوم أمــني ســجل )٣٠-٢٦املــواد (وفقــا للتعليمــات املتعلقــة بقلــم احملكمــة  -٢٤٣ 
ــة    ــشروع أويل للميزاني ــداد م ــة بإع ــة     . احملكم ــة امليزاني ــى جلن ــشروع األويل عل ــذا امل ــرض ه ويع

 .لى احملكمة نفسها العتمادهوالشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث ع
وعندما يتم اعتماد مـشروع امليزانيـة، يقـدم إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة                   -٢٤٤ 

مث تقـــوم اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة . إلدراجـــه يف مـــشروع ميزانيـــة األمـــم املتحـــدة
اخلامـسة للجمعيـة   وامليزانية، التابعـة لألمـم املتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـى اللجنـة           

وأخريا تعتمده اجلمعية العامة يف جلسة عامة، وذلك يف إطار القرارات املتعلقـة مبيزانيـة               . العامة
 .األمم املتحدة
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 متويل االعتمادات واحلسابات -جيم  
يــضطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبــسؤولية تنفيــذ امليزانيــة، مبــساعدة رئــيس شــعبة   -٢٤٥ 

قلم كفالة االستخدام الـسليم لألمـوال الـيت صـوت علـى اعتمادهـا               ويتعني على رئيس ال   . املالية
ولــه وحــده احلــق يف حتمــل ديــون باســم . وعــدم تكبــد نفقــات لــيس هلــا اعتمــادات يف امليزانيــة

ووفقـا لقـرار صـادر عـن احملكمـة، اختـذ بنـاء        . احملكمة، رهنا مبراعاة أي تفويض ممكـن للـسلطة      
ــة با    ــة املعني ــة الفرعي ــى توصــية اللجن ــا     عل ــة أشــهر بيان ــم، كــل ثالث ــيس القل لترشــيد، يرســل رئ

 .باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حـسابات            -٢٤٦ 

اجعـة تلـك    احملكمة سـنويا، ويقـوم مراجعـو احلـسابات الـداخليون التـابعون لألمـم املتحـدة  مبر                  
ويف اية كـل فتـرة سـنتني، تقـدم احلـسابات املقفلـة إىل األمانـة                 . احلسابات على فترات دورية   

 .العامة لألمم املتحدة
 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية احملكمة لفترة السنتني  -دال  
، يــسر احملكمــة أن تالحــظ ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخبــصوص ميزانيــة فتــرة الــسنتني  -٢٤٧ 

 لـريأس إدارة    ٤- برتبـة ف   ذي خـربة   فتعـيني موظـف   . يـدتني قبول طلـيب إحـداث وظيفـتني جد       
تكنولوجيا املعلومات لديها، ستصبح احملكمة قطعا يف وضع أحسن يتـيح هلـا االسـتجابة لرغبـة                 

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . اجلمعية العامة يف أن تستعني احملكمة بقـدر أكـرب بالتكنولوجيـا اجلديـدة          
 يـساعد الـرئيس الـذي يـضطلع إىل          ٣- برتبـة ف   أصبح لدى احملكمة يف الوقت الراهن موظـف       

 . جانب مهامه القضائية، بسلسلة كاملة من املهام ذات الطابع الدبلوماسي أو اإلداري
ــدة       -٢٤٨  ــالبحوث لفائ ــام ب ــة للقي ــة شــؤون قانوني ــه ال يوجــد إال مخــسة كتب غــري أن

الـذين مت اختيـارهم     أعضاء احملكمة األربعة عشر اآلخرين والقضاة اخلاصـني االثـنني والعـشرين             
ونظـرا لنـشاط احملكمـة املتواصـل وضـرورة البـت بأسـرع          .  قضية معروضة على احملكمة    ١٢يف  

لقضايا املعروضة عليها، فإن مسألة زيادة عدد كتبة الشؤون القانونية يطرح حبـدة             يف ا ما ميكن   
فيد منـه  ق ألعـضائها مـساعدة قانونيـة مفـردة، علـى غـرار مـا يـست           حتـ فاحملكمـة تـرى أنـه       . أكرب

أعــضاء كافــة احملــاكم الدوليــة والوطنيــة الرائــدة، وذلــك حــىت يقومــوا بعملــهم يف التــداول           
وسيدرج يف مستندات ميزانية احملكمـة لفتـرة الـسنتني          . والتقاضي على حنو أسرع وأكثر فعالية     

 . كاتبا١٤إىل كتبة  طلب زيادة عدد كتبة الشؤون القانونية من مخسة ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٥فترة السنتني ميزانية   
  أعضاء احملكمة: الربنامج

٢٠٠ ٦٦٤ إجازة زيارة الوطن/السفر حلضور جلسات احملكمة/منح التعليم :٠٣١١٠٢٥
٥٠٠ ٤٥٩ ٢ املعاشات التقاعدية :٠٣١١٠٢٣
٨٠٠ ٣٨٣ )القضاة اخلاصون: (بدل الوظيفة  ٠٢٤٢٥٠٤
٢٠٠ ٤٤  رمسيةمالسفر يف مها :٢٠٤٢٣٠٢
٢٠٠ ٧٢٥ ٤ األجور :٠٣٩٣٩٠٢

 ٩٠٠ ٢٧٦ ٨
  قلم احملكمة: الربنامج

٥٠٠ ٣٤٤ ١١  الثابتةالوظائف :٠١١٠٠٠٠
٣٠٠ ١٧٥ ٢ الوظائف املؤقتة لفترة السنتني :٠١٧٠٠٠٠
٦٠٠ ٤٢٤ ٦ التكاليف العامة للموظفني : ٠٢٠٠٠٠٠
٢٠٠ ٧ بدل التمثيل :٠٢١١٠١٤

٥٠٠ ٤٩١ ١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات :١٢١٠٠٠٠٠
٤٠٠ ١٤٦ املساعدة املؤقتة العامة : ١٣١٠٠٠٠
٧٠٠ ٤١ االستشاريون :١٤١٠٠٠٠
٠٠٠ ٨٦ أجر العمل اإلضايف :١٥١٠٠٠٠

٩٠٠ ٣٨ السفر الرمسي :٢٠٤٢٢٣٠٢
٣٠٠ ١٨ الضيافة  ٠٤٥٤٥٠١

 ٤٠٠ ٧٧٤ ٢١
  دعم الربامج: الربنامج

٣٠٠ ٢٥٩ الترمجة اخلارجية :٣٠٣٠٠٠٠
٢٠٠ ٦٥٦ اعةالطب :٣٠٥٠٠٠٠
٦٠٠ ١٢٧ خدمات جتهيز البيانات :٣٠٧٠٠٠٠
٦٠٠ ٣٨٥ ٢ صيانة أماكن العمل/استئجار :٤٠١٠٠٠٠
٩٠٠ ٣٩ استئجار األثاث واملعدات :٤٠٣٠٠٠٠
٠٠٠ ٣٢٥ االتصاالت :٤٠٤٠٠٠٠
٠٠ ٢٢٨ صيانة األثاث واملعدات :٤٠٦٠٠٠٠
٢٠٠ ٤٠ خدمات متنوعة :٤٠٩٠٠٠٠
١٠٠ ٢٥٠ واداللوازم وامل :٥٠٠٠٠٠٠
٨٠٠ ١٦٣ هاكتب املكتبة ولوازم :٥٠٣٠٠٠٠
١٠٠ ٨٤ األثاث واملعدات :٦٠٠٠٠٠٠
٤٠٠ ٩٦ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٠٢٥٠٤١
٧٠٠ ١٩٤ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب :٦٠٢٥٠٤٢
٧٠٠ ٥٤ سيارات احملكمةاستبدال   :٦٠٤٠٠٠٠

 ٦٠٠ ٩٠٥ ٤
٩٠٠ ٩٥٦ ٣٤ اموع 
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 فحص اجلمعية العامة لتقرير احملكمة السابق - ثاين عشر
ــة  -٢٤٩  ــة العامـــة، املعقـــودة يف   ٣٩يف اجللـــسة العامـ  مـــن الـــدورة الـــستني للجمعيـ

، واليت أحاطت اجلمعية العامة فيها علما بتقرير احملكمـة عـن           ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ٢٧
، ألقـى القاضـي شـي جيويونـغ،     ٢٠٠٥وليه ي/ متوز٣١ إىل ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١الفترة من   

 .)A/60/PV.39( وسري أعماهلارئيس احملكمة، كلمة يف اجلمعية العامة عن دور احملكمة 
وقال الرئيس شي يف كلمته، إن احملكمة وهـي تقتـرب مـن الـذكرى الـسنوية                   -٢٥٠ 

ــسها،   ــستني لتأسي ــعبيتها  ’’ال ــات، يف تز   [...]مازالــت ش ــة لفــض الرتاع . ‘‘ايــد، بوصــفها آلي
لقد بدأت أعداد متزايدة من الدول تدرك كيف ميكـن حملكمـة العـدل الدوليـة                ’’وأضاف قائال   
ــسالم      و... أن ختــدمها ــدبري يرســي ال ــى أن اللجــوء إىل احملكمــة ت ــة عل ــد برهنــت التجرب . ‘‘لق

جمهـزة علـى أحـسن وجـه لتـسوية أي نـزاع قـانوين،               . . إن احملكمـة    ’’واستطرد الـرئيس قـائال      
ت طبيعته ونوع احلل املرجو، بسرعة وبشكل دائـم وبأقـل التكـاليف، بغـض النظـر                 كيفما كان 

 .‘‘عن حالة العالقة بني أطراف الدعاوى
 

 ضخم حجم العمل، مع اخنفاض حجم العمل املتراكمتاستمرار   
خـالل العقـد   ’’ الـيت بذلتـها   ‘‘ باجلهود اجلبارة’’وذكر الرئيس اجلمعية العامة   -٢٥١ 

وأكـد  . ‘‘ فعاليتـها القـضائية مـع احملافظـة علـى جـودة رفيعـة املـستوى يف عملـها                   املنصرم لزيادة 
على القدر الكبري من العمـل الـذي مت إجنـازه منـذ األيـام غـري البعيـدة الـيت                     ’’بصفة خاصة على    

فقـد   )... (كان يدور فيها احلديث عن تراكم وتأخر خطري يف القضايا املعروضة على احملكمة            
 قــضية يف ١١إىل . .  قــضية، ٢١ للقــضايا املعروضــة علــى احملكمــة مــن  اخنفــض العــدد الكلــي

 قضية على اجلـدول، عقـب       ١٢ رغم أنه توجد اليوم يف احلقيقة        ،‘‘اية الفترة قيد االستعراض   
ــدعوى ضــد نيكــاراغوا، يف    ــول٢٩إقامــة كوســتاريكا ل ــرئيس  . ٢٠٠٥ســبتمرب /  أيل ــال ال وق

 قضية متثل عـددا معقـوال   ١٢ا كبريا من العمل، فإن رغم أن القضايا ما زالت تتطلب قدر     ’’إنه
 . ‘‘جدا من الدعاوى املدرجة يف جدول حمكمة دولية

أغـــسطس / آب١يف الفتـــرة مـــن ت وأوضـــح الـــرئيس أن احملكمـــة قـــد عقـــد -٢٥٢ 
األنــشطة املــسلحة يف أراضــي ( جلــسات يف ثــالث قــضايا ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٣١ إىل ٢٠٠٤

واألنـشطة املـسلحة يف أراضـي الكونغـو         ،  )لدميقراطية ضد أوغنـدا   مجهورية الكونغو ا  (الكونغو  
 وأصـدت عـشرة     )النيجـر /بـنن (والـرتاع احلـدودي      )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد روانـدا     (

 وشــىت بــشرعية اســتخدام القــوة بــني صــربيا واجلبــل األســود القــضايا الثمــاين املتعلقــة (أحكــام 
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خلتنـشتاين  (مبمتلكات معينـة  سي؛ والقضية املتعلقة الدول األعضاء يف منظمة حلف مشال األطل     
 .))النيجر/بنن(والرتاع احلدودي  )ضد أملانيا
إن إجنــــازات احملكمــــة يف الفتــــرة املــــشمولة ’’ الــــرئيس شــــي إىل أن وأشــــار -٢٥٣ 

باالستعراض تعكس صورة التزامها مبعاجلة القضايا بأسرع وبـأكفأ صـورة ممكنـة، مـع احملافظـة           
 .‘‘مها ومع احترام ما لسلطتها القضائية من طابع رضائيعلى جودة أحكا

 
 نداء إىل اجلمعية العامة من أجل توفري الدعم املايلجتديد ال  

وحث رئيس احملكمة يف كلمته اجلمعية العامـة علـى أن تواصـل دعمهـا املـايل                  -٢٥٤ 
وقـال  . ألمـم املتحـدة   للمحكمة الـيت ال متثـل ميزانيتـها إال واحـدا يف املائـة مـن إمجـايل ميزانيـة ا                    

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦إن احملكمة قد بذلت قصاراها، يف طلب ميزانيتـها لفتـرة سـنيت              ’’الرئيس شي   
 لكي تقتصر علـى اقتراحـات متواضـعة ماليـا، ولكـن علـى أمهيـة                 -هي حاليا قيد النظر     اليت   -

ظـى  احملكمـة تأمـل أن حت     ’’وأضـاف الـرئيس قولـه إن        . ‘‘فائقة لتنفيـذ جوانـب عملـها الرئيـسية        
، مما سـيمكن اجلهـاز القـضائي الرئيـسي لألمـم            ]اجلمعية العامة [مقترحات امليزانية تلك مبوافقة     

 .‘‘املتحدة من خدمة اتمع الدويل بصورة أفضل
ويف أعقاب عرض الرئيس لتقرير احملكمة، أدىل بكلمات أمـام اجلمعيـة العامـة               -٢٥٥ 

وريــة كوريــا وســري النكــا وســوريا  ممثلــي كــل مــن االحتــاد الروســي وباكــستان وبــريو ومجه  
ــا ونيوزيلنــدا     ــا ومــصر واملكــسيك ونيجريي ــا وماليزي والــصني والكــامريون وكوســتاريكا وكيني

 .واليابان
وميكن احلـصول علـى معلومـات أوىف عـن أعمـال احملكمـة خـالل الفتـرة قيـد                     -٢٥٦ 

-I.C.J. Yearbook 2005 (٢٠٠٦-٢٠٠٥االستعراض يف حولية حمكمـة العـدل الدوليـة للفتـرة     

 .، اليت ستصدر يف موعد الحق)2006
 ،هيغرتروزالني  
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