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  الفصل األول
  موجز    
  حملكمةتشكيل ا    

تتشكل حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي اهليئـة القـضائية الرئيـسية ملنظمـة األمـم املتحـدة،              - ١
ويـتم جتديـد    .  قاضيا ينتخبهم جملس األمن واجلمعية العامة لواليـة مـدهتا تـسع سـنوات              ١٥ من

وستجرى االنتخابات القادمـة ملـلء تلـك الـشواغر يف     . ثلث أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات 
  .٢٠١١ عام األخري منالربع 

، الـذي عمـل سـابقا رئيـسا ونائبـا           شـي جيويونـغ   لكن ينبغـي اإلشـارة إىل أن القاضـي            - ٢
وقامـت اجلمعيـة    . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٨لرئيس احملكمة ، قـد اسـتقال مـن مهامـه اعتبـارا مـن                

عـضوا يف   ) الصني( بانتخاب شوي هانتشن     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٩العامة وجملس األمن يف     
 مـن النظـام   ١٥وعمـال بأحكـام املـادة    . كمة لتشغل على الفـور املقعـد الـذي أصـبح شـاغرا       احمل

األساسي للمحكمة، ستـشغل القاضـية شـوي منـصبها خـالل املـدة املتبقيـة مـن واليـة القاضـي              
  . ٢٠١٢فرباير / شباط٥شي اليت ستنتهي يف 

 تومـاس بويرغنتـال،     وينبغي اإلشارة أيضا إىل أن عضوا آخر من احملكمة، هو القاضـي             - ٣
. ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٦ أنه سيـستقيل مـن مهامـه اعتبـارا مـن             ٢٠١٠مايو  /قد أعلن يف أيار   

وســيقوم .  تارخيــا النتخــاب خلــف لــه٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٩وحــددت األمــم املتحــدة يــوم 
ــة القاضـــي بويرغنتـــال    ــرة واليـ ــام فتـ ــة املنتخـــب عندئـــذ بإمتـ ــتنتهي يف عـــضو احملكمـ ، الـــيت سـ

  .٢٠١٥رباير ف/شباط ٥
الـسيد هيـساشي    الـرئيس   :  كالتـايل  ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٣١وكان تـشكيل احملكمـة يف         - ٤

ــان(أوادا  ــرئيس ؛ و)الياب ــر تومكــا   ،نائــب ال ــا  ،؛ والقــضاة)ســلوفاكيا(بيت ــادر كوروم ــد الق  عب
ــرياليون( ــال  ؛ و)األردن(عــون شــوكت اخلــصاونة   ، و)س الواليــات املتحــدة  (تومــاس بويرغنت

ــة ــو ســيما  و ،)األمريكي ــا(برون ــسا(، وروين أبراهــام )أملاني ــدا(، وكينيــث كيــث  )فرن ، )نيوزيلن
ــاردو ســيبولفيدا   ــة  )املكــسيك( أمــور -وبرن ــد ســكوتنيكوف  )املغــرب(، وحممــد بنون ، وليوني

ــداد   ، وأ)االحتــاد الروســي ( ــسادو تريني ــو أوغوســتو كان ــل(نطوني ــد القــوي أمحــد  )الربازي ، وعب
اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا (وود ، وكريـــستوفر غرينـــ)الـــصومال(يوســـف 
  ). الصني(، وشوي هانتشن )الشمالية

نائبة رئيس القلـم    و. وهو من مواطين بلجيكا   ورئيس قلم احملكمة هو فيليب كوفرور،         - ٥
  .وهي من مواطين الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا ترييز دو سانت فال، هي
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 يف قـضايا خـالل الفتـرة        طـراف  الـذين اختـارهتم الـدول األ       وبلغ عدد القضاة اخلاصـني      - ٦
 فــردا املهــام املرتبطــة بتلــك القــضايا     ١٩تــوىل  قاضــيا خاصــا، حيــث   ٢٣قيــد االســتعراض  

  .) يف أكثر من قضية واحدةخاصاقاضيا نفسه حني آلخر يعني الشخص  ومن(
  

  دور احملكمة    
دة ذات الطابع العـاملي واالختـصاص       وحمكمة العدل الدولية هي احملكمة الدولية الوحي        - ٧

  .واختصاصها هذا مزدوج. القضائي العام
ففي املقام األول، يتعني على احملكمة أن تبت فيما تعرضه عليها الدول مبحض إرادهتـا                 - ٨

ــسيادهتا   ــصدد  . مــن نزاعــات يف إطــار ممارســتها ل ــة   يويف هــذا ال ــه إىل غاي نبغــي اإلشــارة إىل أن
 دولـــة إىل النظـــام األساســي للمحكمـــة، وأودعـــت  ١٩٢مت ، انــض ٢٠١٠يوليـــه /متــوز  ٣١
 مـن   ٢ للمحكمـة وفقـا للفقـرة        لالختصاص اإللزامـي  منها لدى األمني العام إعالنا بقبوهلا        ٦٦
 معاهـدة ثنائيـة   ٣٠٠وعالوة على ذلـك، يـنص حنـو    .  من النظام األساسي للمحكمة    ٣٦ املادة
اعــات الــيت تنــشأ عــن تطبيــق هــذه   متعــددة األطــراف علــى اختــصاص احملكمــة يف حــل الرت   أو

وجيـوز للـدول أيـضا أن تعـرض نزاعـا حمـددا علـى احملكمـة عـن طريـق                     . املعاهدات أو تفـسريها   
 االسـتناد يف  وأخريا، جيوز للدولة، عنـد عرضـها لـرتاع علـى احملكمـة، أن تقتـرح        . اتفاق خاص 

قيمت عليهـا الـدعوى،   ىل موافقة مل تعطها أو تبدها بعد الدولة اليت أإاختصاص احملكمة   إثبات  
فـإذا قبلـت هـذه الدولـة األخـرية          .  من الئحة احملكمة   ٣٨ من املادة    ٥وذلك استنادا إىل الفقرة     

ــصاص، يكــون   ــصاصااللمحكمــة لذلــك االخت ــتج عــن ،خت ــة باســم   ذلــك وتن ــة املعروف  احلال
  ). forum prorogatum (“امتداد االختصاص”
 أي مـسألة    يفمـن أيـضا أن يستـشريا احملكمـة          وثانيا، جيـوز للجمعيـة العامـة وجملـس األ           - ٩

قانونية، وجيوز ذلك أيضا ألي هيئة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وكاالهتـا بـشأن أي مـسائل                      
  .قانونية تنشأ يف نطاق أنشطتها، مىت أذنت هلا اجلمعية العامة بذلك

  
  املستجدات القضائية احلاصلة يف أثناء الفترة املشمولة باالستعراض    

فقـد ُعرضـت    . وخالل السنة املاضية، ظل عدد القضايا املعروضة على احملكمة مرتفعـا            - ١٠
 أدنـاه حـسب     ردتـ (على احملكمـة أربعـة مـن قـضايا املنازعـات اجلديـدة، ودعـوى إفتـاء واحـدة                    

  ):التسلسل الزمين
  ؛) الربازيلضدهندوراس (بعض املسائل املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية 

  ؛) سويسراضدبلجيكا (حكام يف املسائل املدنية والتجارية االختصاص وإنفاذ األ
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  الصادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف إثر الـشكوى املقدمـة             ٢٨٦٧احلكم رقم   
  ؛)طلب فتوى(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ضد 

  ؛) اليابانضدأستراليا (صيد احليتان يف القطب املتجمد اجلنويب 
مجهوريـة  /بوركينـا فاسـو   (سو ومجهورية النيجـر      بوركينا فا   بصورة مشتركة بني   أقيمتدعوى  
  ). النيجر

ــرة االســتعراض، أصــدرت احملكمــة حكمــا واحــدا وتــسعة أوامــر، كمــا أصــدرت       وخــالل فت
وعـالوة علـى ذلـك، عقـدت جلـسات اسـتماع علنيـة بـشأن قـضييت منازعـات، مهـا                       .)١(فتوى

، وقــضية أمحــدو ) أوروغــوايضــداألرجنــتني (اي قــضية طــاحونيت اللبــاب علــى هنــر أوروغــو  
وعقــدت احملكمــة عــالوة . ) مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةضــدمجهوريــة غينيــا (صـاديو ديــالو  

توافق إعالن اسـتقالل كوسـوفو مـن جانـب واحـد مـع              على ذلك جلسات علنية بشأن مسألة       
  .القانون الدويل

نازعـات املعروضـة علـى احملكمـة يبلـغ        ، كان عدد قضايا امل    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١ويف    - ١١
وتعـرض علـى احملكمـة قـضايا مـن          .  قضية يف السنة املنفرطة    ١٣، مقارنة مبا عدده     )٢( قضية ١٥

خمتلف أرجاء العامل، منها ست قضايا بني دول أوروبية، وثالث بني دول يف أمريكا الالتينيـة،                
ويف هـذا   . ابع مـشترك بـني القـارات      ر بني دول أفريقية، بينما تتسم بقية القضايا بطـ         َخوثالث أُ 

  . التنوع اإلقليمي ما يدل جمددا على عاملية احملكمة
، واحلمايـة   تعيني احلدود الربية والبحرية   : وختتلف مواضيع هذه القضايا اختالفا شديدا       -١٢

الدبلوماســية، والــشواغل البيئيــة، وحــصانات الــدول مــن الواليــة القــضائية، وانتــهاك الــسالمة    

__________ 
يتضمن الفصل اخلامس من هذا التقرير معلومات مفصلة عن قرارات احملكمة وعن الفتـوى الـيت أصـدرهتا يف              )١(  

  .أثناء الفترة املشمولة باالستعراض
 Gabčikovo-Nagymaros( ناغيمـاروس  ‐ابـشيكوفو  مبـشروع غ  أصدرت احملكمة حكمها يف القضية املتعلقـة   )٢(  

Project) (  مـن الناحيـة    ولكـن القـضية ال تـزال معلقـة          . ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ يف   ) سلوفاكيا ضدهنغاريا
.  طلبا بشأن حكم إضايف    ١٩٩٨سبتمرب  /، بالنظر إىل أن سلوفاكيا أودعت لدى قلم احملكمة يف أيلول          التقنية

 بــشأن موقفهــا مــن طلــب احلكــم اإلضــايف الــذي قدمتــه ســلوفاكيا يف غــضون وأودعــت هنغاريــا بيانــا خطيــا
واســتأنف الطرفــان يف . ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول٧األجــل الــذي حــدده لــذلك رئــيس احملكمــة، وهــو 

، وداوما على إبـالغ احملكمـة مبـا حيرزانـه           ١٩٩٧وقت الحق مفاوضاهتما بشأن تنفيذ احلكم الصادر يف عام          
باألنـشطة املـسلحة يف إقلـيم       وأصـدرت احملكمـة أيـضا حكمهـا يف القـضية املتعلقـة              . الـصدد من تقدم يف هذا     

يف  ) أوغنـدا ضـد مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    () Armed Activities on the Territory of the Congo( الكونغو
 ميكـن للطـرفني أن   غـري أن القـضية ال تـزال معلقـة مـن الناحيـة التقنيـة مـا دام            . ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول 

  .يعودا إىل احملكمة مرة أخرى للبت يف مسألة اجلرب إذا تعذر عليهما التوصل إىل اتفاق بشأن هذه النقطة
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، والتمييــز العنــصري، وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، وتفــسري االتفاقيــات واملعاهــدات اإلقليميــة
  . الدولية وتطبيقها، وما إىل ذلك

 تتزايد يف درجة تعقيدها، سواء مـن حيـث   لقضايا املعروضة على احملكمة   قد أخذت ا  و  -١٣
ك القـضايا   تلـ وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا مـا تنطـوي            . الوقائع أو من حيث النواحي القانونيـة      

ألطــراف املــدعى عليهــا بــشأن الــيت تقــدمها اعلــى عــدد مــن املراحــل نتيجــة للــدفوع االبتدائيــة 
التـصرف فيهـا    اليت يـتعني     ،التحفظية وبسبب طلبات اإلشارة بالتدابري      ؛ةياالختصاص أو املقبول  
  . ؛ وطلبات التدخل من جانب دول ثالثةعلى سبيل االستعجال

  
  )حسب التسلسل الزمين(سية فيما يتعلق بقضايا املنازعات الوقائع القضائية الرئي    

ــضة          - ١٤ ــدا عري ــدى هولن ــدوراس ل ــدم ســفري هن ــشمولة باالســتعراض، ق ــرة امل خــالل الفت
 تطلـب فيهـا هنـدوراس إقامـة دعـوى           ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ يفقلـم احملكمـة      لدى

 بالعالقـــات تتـــصليـــة يتعلـــق مبـــسائل قانون] الـــدولتني[ بـــني خـــالف” بـــشأنضـــد الربازيـــل 
  القـضائية  مببدأ عدم التدخل يف الشؤون اليت تدخل أساسا يف إطار الواليـة           ترتبط  الدبلوماسية و 

 ٣٠رسـالة مؤرخـة     وبواسـطة   . “ األمـم املتحـدة    ة للدولة، وهو مبـدأ مكـرس يف ميثـاق         الداخلي
مــة أن ، أبلــغ مــاريو ميغيــل كانــاهوايت، وزيــر خارجيــة هنــدوراس، احملك ٢٠١٠أبريــل /نيــسان

ــدوراس   ــة هن ــضة     ”حكوم ــة مبوجــب العري ــدعوى املقام ــن تواصــل ال ــذكورة[ل ــا” و“ ]امل  أهن
تتخـذ   وبعـد أن الحـظ رئـيس احملكمـة أن الربازيـل مل          . “تسحب هذه العريضة بناء على ذلـك      

 يـسجل فيـه     ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢أي خطوة يف إطار إجراءات القـضية، أصـدر أمـرا مؤرخـا              
 بـبعض اس، ويقضي بأن تـشطب مـن القائمـة القـضية املتـصلة       وقف الدعوى من جانب هندور    
  انظــر أيــضا الفقــرات   ) (الربازيــل ضــد هنــدوراس (بلوماســية املــسائل املتعلقــة بالعالقــات الد  

  .) أدناه٢٢٥-٢١٩
، رفعـــت بلجيكـــا دعـــوى لـــدى احملكمـــة     ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ويف   -١٥
ــا ضـــد ــانووتطبيـــق تفـــسري ” اخلـــالف علـــى  خيـــصسويـــسرا فيمـ ــة لوغـ ــة  اتفاقيـ  ١٦املؤرخـ
 ...  بــشأن االختــصاص وإنفــاذ األحكــام يف املــسائل املدنيــة والتجاريــة ١٩٨٨ســبتمرب /أيلــول

لقـانون الـدويل الـيت حتكـم ممارسـة سـلطة الدولـة، وال سـيما يف اجملـال                    العامـة ل  قواعد  الوتطبيق  
بقرار صادر عـن احملـاكم   واملتصلة بقرار احملاكم السويسرية القاضي بعدم االعتراف    [القضائي،  

. “ يف سويـسرا بـشأن موضـوع اخلـالف نفـسه            الحقـا  البلجيكية وعدم تعليـق الـدعوى املقامـة       
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٣، ضربت احملكمـة يـوم       ٢٠١٠فرباير  / شباط ٤ومبوجب أمر مؤرخ    

 موعـدا أقـصى   ٢٠١١أبريل / نيسان٢٥موعدا أقصى لتقدمي مذكرة من جانب بلجيكا، ويوم    
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باالختـصاص وإنفـاذ األحكـام يف       ة مضادة من جانب سويسرا يف القضية املتعلقـة          لتقدمي مذكر 
  ).٢٢٦-٢٢٣انظر أيضا الفقرات () سويسرا ضد بلجيكا(املسائل املدنية والتجارية 

 بـــطاحونيت  املتعلقة القضية يف حكما احملكمة أصدرت ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٠ يفو  - ١٦
 ).أوروغـواي  ضـد  األرجنـتني ( Pulp Mills on the River Uruguay أوروغواي هنر على اللباب
ــذا ويف ــة رأت احلكــم، ه ــة يف احملكم ــور مجل ــواي أن أم ــهكت أوروغ ــا انت ــة التزاماهت  اإلجرائي

 املتعلقـة  طـط اخل إعـداد  أثنـاء  أوروغـواي  لنـهر  اإلداريـة  واللجنـة  األرجنتني مع بالتعاون القاضية
 التـصريح  وأن ،“Orion (Botnia)” و “.Celulosas de M'Bopicuá S.A” اللبـاب  طـاحونيت ب

 اللجنـة  بـإبالغ  أوروغـواي  قيـام  عـدم ” أن احملكمـة  ورأت .مالئمة ترضية يشكل االنتهاك هبذا
 لكـل  األوليـة  البيئيـة  التـراخيص  إصـدار  قبـل  إجراؤهـا  املقـرر  باألعمال أوروغواي لنهر اإلدارية
 اللجنـة  بـإبالغ [ بـااللتزام  إخـالال  كليـش  ،)بوتنيـا ( أوريـون  لطاحونـة  اجملـاور  وللمرفـأ  طاحونة
ــة ــهر اإلداري ــوط ]أوروغــواي لن ــ املن ــضى أوروغوايب ــرة مبقت ــن ١ الفق ــادة م ــن ٧ امل  النظــام م
ــهر[ األساســي ــام ]أوروغــواي لن ــضا وخلــصت .“١٩٧٥ لع ــل مل أوروغــواي” أن إىل أي  متتث
 املــادة مــن ٣ و ٢ الفقــرتني مبوجــب اللجنــة طريــق عــن خبططهــا األرجنــتني بإشــعار اللتزامهــا

ــن ٧ ــام مـ ــي النظـ ــام األساسـ ــة ورأت .“١٩٧٥ لعـ ــذلك احملكمـ ــه كـ ــدما” أنـ ــصت عنـ  رّخـ
 فإهنـا  التفـاوض،  مهلـة  انقـضاء  قبـل  بينتـوس  فـراي  حمطـة  يف واملرفأ الطاحونتني ببناء أوروغواي
ــت ــب أخلّـ ــال بواجـ ــزام االمتثـ ــاوض لاللتـ ــصوص بالتفـ ــه املنـ ــادة يف عليـ ــن ١٢ املـ ــام مـ  النظـ

 املنــصوص التعــاون آليــة متامــا جتاهلــت” أوروغــواي أن تــرى احملكمــةف مث، ومــن .“األساســي
 أكــدت نفــسه، الوقــت ويف .“١٩٧٥ لعــام األساســي النظــام مــن ١٢ إىل ٧ املــواد يف عليهــا
 مبوجــب البيئــة، محايــة كفالــة إىل الراميــة املوضــوعية بالتزاماهتــا ختــلّ مل أوروغــواي أن احملكمــة
ــ أوروغــواي، لنــهر األساســي النظــام  وأصــدرت )بوتنيــا( أوريــون حمطــة ببنــاء رخــصت دماعن
 أن بعـد  ‘البنـاء  بعـدم  التـزام ’ أي أوروغـواي  علـى  يقع ال” بأنه احملكمة وأفادت .بذلك تكليفا
 حيـث  ،٢٠٠٦ فربايـر /شـباط  ٣ يـوم  ١٢ املـادة  يف عليهـا  املنـصوص  املفاوضـات  مهلة انقضت
 املـــستوى الرفيـــع الـــتقين يـــقالفر إطـــار يف جـــرت الـــيت املفاوضـــات أن عندئـــذ الطرفـــان قـــرر

 وبالتـــايل، .“بالفـــشل ُمنيـــت قـــد ]٢٠٠٥ مـــايو/أيـــار ٣١ يف املـــربم باالتفـــاق عمـــال املنـــشأ[
 احملكمــة واســتنتجت .“الفتــرة تلــك املــشروع غــري أوروغــواي ســلوك يتجــاوز أن ميكــن ال”

 يـات عمل تنفيـذ  أوروغـواي  قـرار  أن ادعاءهـا  يثبـت  مـا  تقدم مل األرجنتني أن ذلك على عالوة
 اخلـام  بـاملواد  )بوتنيـا ( أوريـون  طاحونـة  لتزويـد  واسـع  نطـاق  علـى  األوكاليبتوس أشجار غرس
 النـهر  ميـاه  نوعيـة  طـال  تـأثريه  إن بـل  فحـسب،  أوروغواي يف والغابات التربة إدارة يف يؤثر مل

 يف االخنــراط رفـضت  أوروغـواي  أن مقنـع  بــشكل تبـّين  مل األرجنـتني ” أن أيـضا  ورأت .أيـضا 
 وأفـادت  .“احلكـم  هـذا  بذلك انتهكت وأهنا ،٣٦ املادة يف املتوّخى النحو على تنسيقال عملية
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 )بوتنيـا ( أوريـون  طاحونـة  مـن  السائلة النفايات تصريف بأن بعد ُيقطع مل دام ما” بأنه كذلك
 غـري  نفـسها  جتد احملكمة فإن التركيزات، مبستوى املتصلة املعايري وضعتها اليت احلدود جتاوز قد

ــادرة ــىع ق ــأن االســتنتاج ل ــواي ب ــا انتــهكت أوروغ  عــامل األساســي النظــام مبوجــب التزاماهت
 التـزام  أي األرجنـتني  هبـا  حتـتج  الـيت  الصكوك عن ينشأ ال أنه” أيضا احملكمة ورأت .“١٩٧٥
 أوروغــواي أن والحظـت  .“املتـضررين  الـسكان  مـع  مــشاورات بـإجراء  الطـرفني  علـى  قـانوين 

 احملكمـة  رأت الطرفـان،  قـدمها  الـيت  الوثـائق  إىل واستنادا .املشاورات هذه ذلك مع أجرت قد
 متتثـل  ال )بوتنيـا ( أوريـون  طاحونـة  بـأن  األرجنـتني  ادعـاء  يـدعم  دليـل  أي” هنـاك  لـيس  أنه إىل

 اللبــاب مــن طــن لكــل الــسائلة النفايــات بتــصريف يتــصل فيمــا املتاحــة التقنيــات أفــضل ملعــايري
 أنــه إىل احملكمــة خلــصت حجــج، مــن الطرفــان قدمــه ملــا وافيــة دراســة فبعــد ،أخــرياو .“املنــتج

 مــن املطلوبــة بالدرجــة تتــصرف مل أوروغــواي أن ُيظهــر الــسجل يف قــاطع دليــل هنــاك لــيس”
 آثــار لــه كــان )بوتنيــا( أوريــون طاحونــة مــن الــسائلة النفايــات تــصريف أن أو الواجبــة العنايــة
 أن منـذ  للنـهر  البيئـي  بالتوازن أو ملياها بنوعية أو احلية باملوارد الضرر إحلاق يف تسّبب أو ضارة
ــدأت ــة ب ــشرين يف عملياهتــا الطاحون ــاين ت ــوفمرب/الث ــايل، .“٢٠٠٧ ن ــة إىل فاســتنادا وبالت  األدل
 مـن  ٤١ املـادة  مبوجـب  التزاماهتـا  تنتـهك  مل أوروغـواي  أن احملكمـة  قررت احملكمة، إىل املقدمة
 لكـل  القـانوين  النظـام  ضـمن  تزامـا، ال الطـرفني  علـى  تفـرض  الـيت  ،١٩٧٥ لعام األساسي النظام
 عنـد  يتفـق  مبـا ” و “الـسارية  الدوليـة  لالتفاقـات  وفقـا ” التـدابري  واختـاذ  القواعـد  بوضع منهما،

 ألغــراض “الدوليــة التقنيــة اهليئــات عــن الــصادرة والتوصــيات التوجيهيــة املبــادئ مــع االقتــضاء
 قـدمها  الـيت  األخـرى  الطلبات يعمج احملكمة ورفضت .تلويثها ودرء وحفظها املائية البيئة محاية

  ).أدناه ١٥٠ إىل ١٣٩ الفقرات أيضا انظر( الطرفان
 ،اليابـان  حكومة ضد احملكمة لدى دعوى أستراليا أقامت ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ ويف  - ١٧

 إطـار  يف احليتـان  لـصيد  النطـاق  واسـع  برنامج تنفيذ إىل املتواصل اليابان سعي” أن فيها ادعت
 يف خـاص  تـصريح  مبوجـب  احليتـان  صـيد  جمـال  يف للبحـوث  اليابـاين  الربنامج من الثانية املرحلة
 مبقتـضى  التزامـات  مـن  اليابـان  بـه  تعهـدت  امل انتهاٌك ]هو[ )JARPA II( اجلنويب القطب منطقة

ــة ــة االتفاقي ــان، صــيد لتنظــيم الدولي ــة التزاماهتــا ســائر إىل باإلضــافة احليت  علــى باحلفــاظ الدولي
 احملكمــة حــددت ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز ١٣ مــؤرخ وبــأمر .“البحريــة البيئــةو البحريــة الثــدييات

 واليابـان  ملـذكرهتا  أسـتراليا  إليـداع  أجلـني  ٢٠١٢ مـارس /آذار ٩ و ٢٠١١ مايو/أيار ٩ يومي
  ).أدناه ٢٣٩ إىل ٢٣٤ الفقرات أيضا انظر( املضادة ملذكرهتا

 احملكمـة  إىل معـاً  نيجـر وال فاسـو  بوركينـا  رفعت ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٠ ففي وأخريا،  - ١٨
 لـدى  مودعـة  ٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٢ مؤرخـة  مشتركة رسالة ويف .بينهما حدودي نزاع قضية
 يف خــاص اتفــاق توقيــعب احملكمــة الــدولتان أخطــرت ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز ٢٠ يف احملكمــة قلــم
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 ٢٠٠٩ نــــوفمرب/الثــــاين تــــشرين ٢٠ يف نفــــاذه بــــدأ ،٢٠٠٩ فربايــــر/شــــباط ٢٤ يف نيــــامي
  ).أدناه ٢٤٠ ةالفقر أيضا انظر(

  
  اإلفتاء بقضايا يتعلق فيما الرئيسية القضائية الوقائع    

 ،)٢٠١٠ يوليـه /متـوز  ٣١-٢٠٠٩ أغـسطس /آب ١( بـالتقرير  املـشمولة  الفترة خالل  - ١٩
 لقـانون ا مـع  واحـد  جانـب  مـن  كوسـوفو  اسـتقالل  إعالن توافق بشأن فتواها احملكمة أصدرت
ــدويل ــة ورأت .ال ــا أن احملكم ــ هل ــوى إلصــدار صاصااخت ــب اســتجابةً فت ــة لطل ــة، اجلمعي  العام
 هبـذا  يتعلـق  فيمـا  اختـصاصها  ممارسـة  عن لالمتناع مقنعة أسباب أي هناك ليست أنه واعتربت
 ســبب أي احملكمــة جتــد مل ومغــزاه، العامــة اجلمعيــة ســؤال نطــاق دراســة معــرض ويف .الطلــب
 واضـعي  هبويـة  املتعلقـة  املـسألة  إزاء حتفظـا  أبدت أهنا بيد .السؤال نطاق صوغ إعادة إىل يدعو
 إعـالن  كـان  إذا مبـا  يتعلـق  العامة اجلمعية سؤال أن فبما ذلك، على وعالوة .االستقالل إعالن

 تقريـر  يف تكمـن  مهمتـها  أن احملكمـة  رأت فقـد  ال، أم “الـدويل  القـانون  مـع  يتفق” االستقالل
 فتواهـا  احملكمـة  واسـتهلّت  .ال أم ويلالـد  للقـانون  انتـهاك  يف االستقالل إعالن اعتماد مت إذا ما

 مـن و .االسـتقالل  إعالنـات  ظـر حت سارية أحكام أي يتضمن ال العام الدويل القانون إن بالقول
 الــدويل بالقــانون خيــلّ مل ٢٠٠٨ فربايــر/شــباط ١٧ يف االســتقالل إعــالن أن إىل خلــصت مث،

ــام ــة انتقلــت مث .الع ــا النظــر إىل احملكم ــرار كــان إذا فيم ــنا جملــس ق  أو )١٩٩٩( ١٢٤٤ ألم
ــدة ــة القاعـ ــة التنظيميـ ــم لبعثـ ــدة األمـ ــإلدارة املتحـ ــة لـ ــوفو يف املؤقتـ ــار( ٢٠٠١/٩ كوسـ  اإلطـ

 الــدويل القــانون مــن جــزءا يــشكالن اللــذان ،)كوســوفو يف املؤقــت الــذايت للحكــم الدســتوري
 .االســتقالل عــالنإل حمــددا حظــرا يتــضمنان الــسؤال، علــى للــرد االعتبــار يف أخــذه يــتعني

 يتـصرفوا  مل أهنم إىل فخلصت االستقالل، إعالن واضعي هوية من البداية يف احملكمة أكدتتو
 بـاألحرى  بـل  الدسـتوري،  اإلطـار  ضمن الذايت للحكم املؤقتة املؤسسات من مؤسسة بصفتهم

ــصرفوا كأشــخاص ــة بــصورة ت ــصفتهم مجاعي ــشعب ممــثلني ب  اإلدارة إطــار خــارج كوســوفو ل
 قيـامهم  كـان  إذا فيمـا  احملكمـة  نظـرت  االسـتقالل،  إعـالن  اضـعي و هويـة  إثبـات  وبعـد  .املؤقتة
 اإلطـار  أو )١٩٩٩( ١٢٤٤ األمـن  جملـس  قـرار  يف يرد حظر أي مع يتعارض اإلعالن بإصدار

 يتـضمن  أنـه  علـى  تفـسريه  ميكـن  ال بأنـه  احملكمـة  أفـادت  للقرار، متأنية قراءة وبعد .الدستوري
ــرا ــتقالل، عـــالنإل حظـ ــايل، االسـ ــو وبالتـ ــام دون حيـــول ال فهـ ــعي قيـ ــؤرخ اإلعـــالن واضـ  املـ
 إعـالن  أن إىل احملكمـة  خلـصت  مث، ومـن  .كوسوفو استقالل إعالنب ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧

 قــررت أن فبعــد وأخــريا، ).١٩٩٩( ١٢٤٤ األمــن جملــس قــرار أحكــام ينتــهك مل االســتقالل
ــة ــعي أن احملكمـ ــالن واضـ ــتقالل إعـ ــانوا االسـ ــلّ يف كـ ــن حـ ــزام مـ ــارب االلتـ ــصال إطـ  حياتالـ

 أن رأت كوسـوفو،  يف الـذايت  للحكـم  املؤقتـة  املؤسـسات  إدارة لتنظـيم  املوضـوع  واملسؤوليات
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 الــذي الــسؤال علــى احملكمــة ردت وبالتــايل، .الدســتوري باإلطــار خيــلّ مل االســتقالل إعــالن
 فربايـر /شـباط  ١٧ يف اعتمـد  الـذي  كوسـوفو  اسـتقالل  إعـالن  إن بقوهلـا  العامة اجلمعية طرحته
  ).أدناه ٢٤٩ إىل ٢٤١ الفقرات أيضا انظر( الدويل القانون نتهكي مل ٢٠٠٨
ــدم  - ٢٠ ــصندوق وقـ ــة الـــدويل الـ ــة للتنميـ ــب احملكمـــة إىل الزراعيـ ــدار طلـ  يف فتـــوى إصـ
ــة، احملــاكم إحــدى عــن صــادر حكــم بــشأن ،٢٠١٠ أبريــل/نيــسان ٢٦  احملكمــة هــي اإلداري

 أن احملكمـة  قـررت  ،٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ٢٩ يف صـادر  أمروب .الدولية العمل ملنظمة اإلدارية
ــه الــصندوق ــة يف األطــراف والــدول احملكمــة، أمــام املثــول هلــا حيــق الــيت األعــضاء ودول  اتفاقي

 التابعـة  املتخصـصة  الوكاالتو احملكمة، أمام املثول هلا حيق اليت التصحر ملكافحة املتحدة األمم
 العمــل ملنظمــة اإلداريــة مــةاحملك باختــصاص فيــه تعتــرف إعالنــا أصــدرت الــيت املتحــدة لألمــم
 أن حيتمــل كلــها للمحكمــة، األساســي النظــام مــن الثانيــة املــادة مــن ٥ لفقرةبــا عمــال الدوليــة
 فتــوى الستــصدار احملكمــة علــى املعروضــة املــسائل بــشأن معلومــات تقــدمي علــى قــادرة تكــون
 تلــك علــى مكتوبــة تعليقــات وإبــداء مكتوبــة بيانــات تقــدمي آجــال احملكمــة وحــددت .بــشأهنا

ــات ــررت .البيان ــى أن كــذلك وق ــيس عل ــصندوق رئ ــدويل ال ــة ال ــة للتنمي ــل أن الزراعي  إىل حيي
 احملكمـة  أمـام  الصندوق ضد املرفوعة الدعوى يف املّدعي نظر وجهات يوضح بيان أي احملكمة
 وحـددت  إليهـا،  احملكمـة  انتبـاه  توجيه يف املدعي يرغب قد اليت الدولية، العمل ملنظمة اإلدارية
 أيــضا انظــر( احملكمــة إىل وتعليقــات بيانــات أي خالهلــا يقــدم أن للمــدعي ميكــن الــيت الاآلجــ

  ).أدناه ٢٥٧ إىل ٢٥٠ الفقرات
  

  للمحكمة املطرد النشاط مستوى بشأن آراء    
 قيـد  قـضايا  أربـع  كانـت  حيث ،بالعمل حافلة .٢٠٠٩/٢٠١٠ القضائية السنة كانت  - ٢١

 ســيما وال للغايــة، حافلــة أيــضا ٢٠١٠/١١ قــضائيةال الــسنة وســتكون ،واحــد آن يف املداولــة
 قـضية  يف للتـدخل  ثالثـة  دول مـن  موجهان طلبان بينها من ،منازعات قضايا أربع إحالة بسبب
  .٢٠١٠ يوليه/ومتوز ٢٠٠٩ أغسطس/آب ١ بني ما الفترة يف فتوى إلصدار وطلب معلقة،
 مـن  كـبريا  عـددا  اذهـا اخت بفـضل  املـستوى  هبـذا  نـشاطها  مواصلة للمحكمة تسّنى وقد  - ٢٢

 مواجهــة علــى قــدرهتا بالتــايلو كفاءهتــا تعزيــز بغيــة األخــرية الــسنوات امتــداد علــى اخلطــوات
 عملـها؛  وأسـاليب  إجراءاهتـا  يف النظـر  تعيـد  احملكمة فتئت وما .عملها عبء يف املطردة الزيادة
 لكـي  )٢٠٠١ معـا  يف املعتمـدة ( اإلجرائيـة  توجيهاهتـا  اسـتكمال  علـى  بانتظـام  تعمـل  أهنـا  كما

 زمنيــا جــدوال لنفــسها تــضع فهــي ذلــك، علــى وعــالوة .أمامهــا متثــل الــيت الــدول تــستخدمها
 عــدة نظــر هلــا يتــسىن كـي  واملــداوالت االســتماع لــساتجب يتـصل  فيمــا خــاص بــشكل صـارما 
  .املتأخرة قضاياها تصفية من احملكمة متكنت وبذا، .واحد آن يف قضايا



A/65/4 
 

9 10-48375 
 

 الرئيـسي  القـضائي  املتحـدة  األمم جهاز إىل اللجوء يف كرتف اليت الدول بإمكان وصار  - ٢٣
 مبقــدور ســيكون الــدعوى، إجــراءات مــن الكتابيــة املرحلــة تنتــهي حاملــا أنــه مــن اآلن تثــق أن

  .املناسب الوقت يف الشفوية املرافعات مرحلة إىل تنتقل أن احملكمة
  

  الوظائف إحداث :البشرية املوارد    
 وظــائف تــسع إحــداث املبذولــة اجلهــود واصــلةمل احملكمــة تــهاطلب الــيت األمــور بــني مــن  - ٢٤
 وظـائف  ثالث على املوافقة ومتت .٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني لفترة ٢-ف برتبة قضائيني لكتبة

 الـست  الوظـائف  إحـداث  إىل احلاجـة  زالـت  مـا  ذلـك،  ومع .التسع الوظائف بني من فحسب
 مـن  احملكمـة  أعـضاء  مـن  عـضو  كـل  متكـني  أجـل  مـن  مـضى  وقت أي من أكثر ملّحة األخرى
 للـتفكري  بالتـايل  الوقـت  من مزيد تكريس ومن شخصية بصفة ةالقانوني املساعدة من االستفادة
 .ساعدةاملــ هـذه  تـوفري  دون ردةاملطّـ  احملكمــة عمـل  وتـرية  علـى  احلفــاظ يتـسىن  ولـن  .والتـشاور 

 أن تـود  وهـي  ،٢٠١١-٢٠١٠ الـسنتني  لفتـرة  امليزانيـة  مشروع يف طلبها احملكمة كررت لذا،
 هنايــة يف املعنيــة الــست الوظــائف إحــداث علــى ملوافقتــها الــشكر عــن العامــة للجمعيــة تعــرب
   .٢٠٠٩ عام
 تابعـة  فرعيـة  هيئـة  وهي وامليزانية، اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة اقترحته امل وفقاو  - ٢٥

 مـل وحتّ هلاتفيـة ا االتـصاالت  تكاليف خبفض الكفيلة احللول يف احملكمة نظرت العامة، للجمعية
 احملكمــة طلبــت الغــرض، هلــذاو .باالتــصاالت املتعلقــة األساســية هياكلــها إدارة عــن املــسؤولية
 اهلياكـل  إدارة ليتـولّى  العامـة  اخلـدمات  فئـة  مـن  االتـصاالت  يف متخـصص  تقـين  وظيفة إحداث

ــدة األساســية ــصاالت؛ اجلدي ــشكر وهــي لالت ــة ت ــة اجلمعي ــها العام ــى ملوافقت ــذه إحــداث عل  ه
  .٢٠٠٩ عام هناية يف وظيفةال

ــسنتني        - ٢٦ ــرة ال ــها لفت ــشروع ميزانيت ــضا يف م ــة أي ــت احملكم ــد ٢٠١١-٢٠١٠وطلب ، بع
مستوى التأهب ملكافحـة اإلرهـاب يف هولنـدا، إنـشاء       رفع  منية على إثر    اإلجراءات األ مراجعة  

ثـنني  اأربع وظائف جديدة مـن أجـل تعزيـز فريقهـا األمـين الـراهن املتـألف حاليـا مـن مـوظفني                        
لـضابط   ختـصص    ٣-وطلبت احملكمة إنشاء وظيفـة مـن رتبـة ف         . من فئة اخلدمات العامة   فقط  

ويف هنايـة عـام     . إضافية من فئة اخلـدمات العامـة      حلراس األمن    وثالث وظائف يف شؤون األمن    
مـن الوظـائف األربـع اإلضـافية     فقـط  ، وافقت اجلمعية العامة على إنشاء وظيفة واحدة      ٢٠٠٩

 إذ تعـرب عـن امتناهنـا    ،واحملكمـة ). فئـة اخلـدمات العامـة   (مـن  األوظيفـة حـارس   املطلوبة وهـي   
 مـع ذلـك ضـرورة إنـشاء وظـائف       تؤكـد للجمعية العامـة ملوافقتـها علـى إنـشاء تلـك الوظيفـة،              

لمحكمـة بفـضل تلـك الوظـائف، يف مجلـة أمـور، تعزيـز               ستتـسىن ل  و. األمن اإلضـافية األخـرى    
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 مواجهـة التهديـدات التكنولوجيـة اجلديـدة     متكينه مـن الراهنة، و الفريق األمين يف أدائه لواجباته      
 .فيما يتعلق بأمن نظم املعلومات

وأخريا، تود احملكمة أن تبلغ اجلمعية العامة بأنه على إثر إنشاء اجلمعيـة العامـة لوظيفـة        - ٢٧
ــرئيس قلــم احملكمــة   ــة ف  مــساعد خــاص ل ــه /، شــغلت تلــك الوظيفــة يف متــوز ٣-مــن رتب يولي

رئيس القلم كان يف حاجة خاصة هلذه املساعدة يف االضطالع بواجباته، إذ يطلـب               و. ٢٠١٠
الوحيــد احملكمــة هــي اجلهــاز الرئيــسي (منــه أن يتــوىل يف آن واحــد رئاســة دائــرة إداريــة دوليــة 

ومهـام موظـف يف احملكمـة       ) التابع لألمم املتحدة الذي ال يـستفيد مـن مـساعدة األمانـة العامـة              
 عن العالقات مع األطراف، ويكفـل أيـضا سـري اإلجـراءات القـضائية               ةيوميلايتحمل املسؤولية   

 . وإعداد وثائق القضايا على حنو سلس، ويساعد احملكمة يف مجيع جوانب نشاطها القضائي
  

 لمحكمة يف قصر السالمالعلنية للسات اجلحتديث قاعة العدل الكربى اليت تعقد فيها     

 يف هنايــة عــام عيــة العامــة وتلقــت منــها اعتمــادات هامــة طلبــت احملكمــة أيــضا إىل اجلم  - ٢٨
البــصرية يف قاعــة احملكمــة التارخييــة   - حتــديث املعــدات الــسمعية الســتبدال وةصــصخم ٢٠٠٩

ــسالم  ( ــة الــصحافة  (والقاعــات اجملــاورة هلــا  ) قاعــة العــدل الكــربى يف قــصر ال ). مبــا فيهــا غرف
ــارن       ــات بالتعــاون مــع مؤســسة ك ــيجري جتديــد تلــك القاع ــبىن وس وســتغطي . يغي مالكــة امل

اعتمادات اجلمعية العامة على اخلصوص تكاليف تركيب معـدات تكنولوجيـا املعلومـات علـى               
بينمـا  ة القضاة، وهي املعدات اليت اعتمدهتا مجيع احملـاكم الدوليـة يف الـسنوات األخـرية،                 دمنض

 . احملكمة تفتقر إليهاال تزال
  
 ‘‘تعزيز سيادة القانون’’

علـى الـدور    ’’حملكمـة فرصـة تقـدمي تقريرهـا الـسنوي إىل اجلمعيـة العامـة لتعلـق                  تغتنم ا   - ٢٩
 اجلمعيـة العامـة     ها إليـه  تـ حسب ما دع   ،‘‘يف جمال تعزيز سيادة القانون    ...  ]للمحكمة[الراهن  

، أجنـزت احملكمـة االسـتبيان الـوارد مـن شـعبة             ٢٠٠٨فربايـر   /ففي شـباط  . ٦٤/١١٦ قراريف ال 
ينبغــي أال يغــرب عــن و. لقانونيــة املزمــع اســتخدامه يف إعــداد جــردالتــدوين مبكتــب الــشؤون ا

ــذهن ــة خاصــة بــصفتها حمكمــة عــدل، بــل واجلهــاز      ال ــوأ مكان  يف هــذا الــصدد أن احملكمــة تتب
وتذكر احملكمة مرة أخرى هـذه الـسنة بـأن كـل مـا تقـوم بـه             . القضائي الرئيسي لألمم املتحدة   

صدر أحكاما وفتاوى وفقا لنظامهـا األساسـي الـذي          فهي ت : إمنا يرمي إىل تعزيز سيادة القانون     
يــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وتــسهم بالتــايل يف تعزيــز القــانون الــدويل     

وتكفــل أيــضا أكــرب قــدر ممكــن مــن الــوعي العــاملي بقراراهتــا عــن طريــق منــشوراهتا . وإيــضاحه
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ت الـــذي يـــشمل اآلن مجيـــع ومعروضـــاهتا املتعـــددة الوســـائط وموقعهـــا علـــى شـــبكة اإلنترنـــ 
 .ا، حمكمة العدل الدويل الدائمةاالجتهادات القضائية للمحكمة وسلفه

ويقــدم أعــضاء احملكمــة ورئــيس القلــم وأعــضاء إدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة الــشؤون   - ٣٠
. القانونية بانتظام عروضا بشأن سـري احملكمـة واإلجـراءات املتبعـة أمامهـا واجتـهادها القـضائي                 

وأخـريا، تقـدم احملكمـة      . ن ذلك، تستقبل احملكمة أعدادا غفـرية مـن الـزوار كـل سـنة              وفضال ع 
ن الطلبة من شىت اخللفيات من التعرف على املؤسـسة وتعزيـز تدريبـهم يف               برناجما للتدريب ميكّ  

 . القانون الدويل

كمـة  وختاما، ترحب حمكمة العدل الدولية بالثقة اليت تبديها الدول جمددا يف قـدرة احمل               - ٣١
وسـتويل احملكمـة نفـس العنايـة الفائقـة والرتيهـة للقـضايا املعروضـة عليهـا                  . على حـل منازعاهتـا    

 علـــــى غـــــرار مـــــا قامـــــت بـــــه يف دورة ٢٠١٠/٢٠١١والـــــيت ســـــتعرض عليهـــــا يف دورة 
٢٠٠٩/٢٠١٠. 



A/65/4
 

10-48375 12 
 

  الفصل الثاين
 تنظيم احملكمة    

  
 تشكيل احملكمة  -ألف   

هيـساشي  : الـرئيس : هـو كالتـايل    ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣١التشكيل احلايل للمحكمة يف       - ٣٢
عبـد القـادر كورومـا، وعـون شـوكت اخلـصاونة،            : بيتر تومكا؛ والقضاة  : أوادا؛ نائب الرئيس  

 -وتوماس بويرغنتـال، وبرونـو سـيما، وروين أبراهـام، وكينيـث كيـث، وبرنـاردو سـيبولفيدا                   
دو ترينداد، وعبد القـوي     أمور، وحممد بنونة، وليونيد سكوتنيكوف، وأنطونيو أغوستو كانسا       

 .أمحد يوسف، وكريستوفر غرينوود، وشوي هانتشني

 .ونائبة رئيس القلم هي ترييز دو سانت فال. ورئيس قلم احملكمة هو فيليب كوفرور  - ٣٣

ــادة   - ٣٤ ــا للم ــرة لإلجــراءات       ٢٩ووفق ــة ســنويا دائ ــشكل احملكم ــن النظــام األساســي، ت م
 :املستعجلة مكونة على النحو التايل

 األعضاء  

  االرئيس أواد    
  نائب الرئيس تومكا    
 القضاة كوروما وبويرغنتال وسيما     

  
 : العضوان املناوبان  

  أمور وسكوتنيكوف-القاضيان سيبولفيدا     
  

ــة    - ٣٥ ــضية املتعلقـ ــشيكوفو  ويف القـ ــشروع غابـ ــاروس ‐مبـ ــا( ناغيمـ ــلوفاكيا/هنغاريـ  ،)سـ
ا خاصا، بعد تنحـي القاضـي تومكـا    سكوبتشفسكي قاضي. اختارت سلوفاكيا كرزيشتوف ج  

 .)٣( من النظام األساسي للمحكمة٢٤مبوجب املادة 

مجهوريــة الكونغــو  ضــد مجهوريــة غينيــا( صــاديو ديــالو وبـــأمحدويف القــضية املتعلقــة   - ٣٦
حميو قاضـيا خاصـا واختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة             أمحد  ، اختارت غينيا    )الدميقراطية

  .ونكا تشيابو قاضيا خاصاأوغست مامبويا كان
__________ 

سكوبتشفــسكي، رئــيس حمكمــة املطالبــات بــني إيــران والواليــات املتحــدة والقاضــي  . تــويف كرزيــشتوف ج  )٣(  
  .٢٠١٠فرباير / شباط٨اخلاص يف احملكمة يف 
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ــة   - ٣٧ ــو  ويف القـــضية املتعلقـ ــسلحة يف أراضـــي الكونغـ ــو (باألنـــشطة املـ ــة الكونغـ مجهوريـ
 اختـارت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة جـو فرهـوفن قاضـيا خاصـا                 ،)أوغنـدا  ضد   الدميقراطية

 .كاتيكا قاضيا خاصا. واختارت أوغندا جيمس ل

 كرواتيـا (تفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا         بتطبيق ا ويف القضية املتعلقة      - ٣٨
 اختــارت كرواتيــا بودســالف فوكــاس قاضــيا خاصــا واختــارت صــربيا ميلينكــو ،)صــربياضــد 

 .كريتشا قاضيا خاصا

، اختـارت  )كولومبيـا  ضـد  نيكـاراغوا (بـالرتاع اإلقليمي والبحـري  ويف القضية املتعلقة     - ٣٩
 .فوريت قاضيا خاصا. اضيا خاصا واختارت كولومبيا إيف لنيكاراغوا جيوجو غايا ق

ــة    - ٤٠ ــسا   ويف القــضية املتعلق ــة يف فرن ــبعض اإلجــراءات اجلنائي ــو (ب ــة الكونغ  ضــد مجهوري
 إيف دو كـارا قاضـيا خاصـا واختـارت فرنـسا جيلـرب غيـوم           -، اختارت الكونغو جان     )فرنسا

مـــن النظـــام األساســـي  ٢٤دة قاضـــيا خاصـــا، بعـــد أن تنحـــى القاضـــي أبراهـــام مبوجـــب املـــا 
 .مةللمحك

ــضية املتعلقـــة    - ٤١ ــى هنـــر أوروغـــواي     ويف القـ  ضـــد األرجنـــتني(بطـــاحونيت اللبـــاب علـ
، اختــارت األرجنــتني راوول إمييليــو فينويــسا قاضــيا خاصــا واختــارت أوروغــواي )أوروغــواي

 .سانتياغو توريس برنارديس قاضيا خاصا

، اختــارت بــريو جيلــرب غيــوم )شــيلي ضــد بــريو(ري بــالرتاع البحــويف القــضية املتعلقــة   - ٤٢
 .قاضيا خاصا واختارت شيلي فرانسيسكو أوريغو فيكوينا قاضيا خاصا

ــة    - ٤٣ ــدات األعــشاب   ويف القــضية املتعلق ــالرش اجلــوي مببي ــا ضــد إكــوادور(ب ، )كولومبي
 اختارت إكوادور راوول إمييليـو فينويـسا قاضـيا خاصـا واختـارت كولومبيـا جـان بـيري كـوت                    

 .قاضيا خاصا

بتطبيــق االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز        ويف القــضية املتعلقــة    - ٤٤
 .، اختارت جورجيا جيورجيو غايا قاضيا خاصا)االحتاد الروسي ضد جورجيا(العنصري 

ــة   - ٤٥ ــاق املؤقـــت املـــؤرخ  ويف القـــضية املتعلقـ ــبتمرب/ أيلـــول١٣بتطبيـــق االتفـ  ١٩٩٥ سـ
، اختـــارت مجهوريـــة مقـــدونيا   )اليونـــان ضـــد نيا اليوغوســـالفية الـــسابقة مجهوريـــة مقـــدو (

اليوغوسالفية السابقة بوديسالف فوكاس قاضيا خاصا واختـارت اليونـان إميانويـل روكونـاس              
 .قاضيا خاصا

ــة    - ٤٦ ــضية املتعلق ــضائية    ويف الق ــة الق ــن الوالي ــدول م ــا(حبــصانات ال ــا ضــد أملاني ، )إيطالي
 . غايا قاضيا خاصااختارت إيطاليا جيورجيو
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ــة    - ٤٧ ــسليم    ويف القــضية املتعلق ــااللتزام باحملاكمــة أو الت ــصلة ب ــسائل املت  ضــد بلجيكــا(بامل
، اختارت بلجيكا فيليـب كـريش قاضـيا خاصـا واختـار الـسنغال سـريج سـور قاضـيا                     )السنغال
  .خاصا

  
 االمتيازات واحلصانات  -باء   

ــادة    - ٤٨ ــنص امل ــ مــن النظــام األساســي  ١٩ت ــي ة للمحكم ــا يل ــى م أعــضاء احملكمــة  ”: عل
 .“يتمتعون، لدى مزاولة أعماهلم يف احملكمة، باالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية

وإثر تبادل للرسائل بني رئـيس احملكمـة ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة يف هولنـدا، بتـاريخ                      - ٤٩
ــران٢٦ ــون بــذات االمتيــاز      ١٩٤٦يونيــه / حزي ــصفة عامــة يتمتع ــات قــضاة احملكمــة ب ات ، ب

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

املرجـــع ( ١٩٤٦ديـــسمرب / كـــانون األول١١املـــؤرخ ) ١-د (٩٠ومبوجـــب القـــرار   - ٥٠
، أقرت اجلمعية العامـة االتفاقـات املربمـة مـع حكومـة هولنـدا               )٢١٥-٢١٠نفسه، الصفحات   

إذا كان قاض يقطن يف بلـد آخـر غـري بلـده كـي          ’’ :وأوصت مبا يلي   ١٩٤٦يونيه  /يف حزيران 
يكـــون بـــصورة دائمـــة رهـــن إشـــارة احملكمـــة، فينبغـــي أن متـــنح لـــه االمتيـــازات واحلـــصانات  

بغي أن مينح القـضاة كـل التـسهيالت ملغـادرة           ين ’’أنهبو؛  ‘‘الدبلوماسية خالل فترة إقامته هناك    
ــساهتا            ــة جل ــه احملكم ــد في ــذي تعق ــد ال ــن أجــل دخــول البل ــه، م ــد يوجــدون في ــذي ق ــد ال البل

 يف مجيع البلدان اليت قـد ميـرون هبـا أثنـاء أسـفارهم          القضاة ينبغي أن يتمتع  ’’أنه  ب؛ و ‘‘ومغادرته
التـسهيالت الـيت متنحهـا تلـك البلـدان      املقترنة مبمارسة مهامهم جبميع االمتيازات واحلصانات و 

 .‘‘للمبعوثني الدبلوماسيني

ويف القرار نفسه، أوصت اجلمعيـة العامـة سـلطات الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة                     - ٥١
وقــد صــدرت . بــاالعتراف جبــواز مــرور األمــم املتحــدة الــذي تــصدره احملكمــة للقــضاة وقبولــه

ه يف شـكلها جـوازات املـرور الـيت يـصدرها            وهـي تـشب   . ١٩٥٠جوازات املرور هذه منذ عـام       
 .األمني العام

 من النظام األساسي للمحكمة علـى       ٣٢ من املادة    ٨ وعالوة على ذلك، تنص الفقرة      - ٥٢
من الـضرائب   ] قلمالاليت يتلقاها القضاة ورئيس     [تعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات     ”أنه  
 .“كافة
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  الفصل الثالث 
 اختصاص احملكمة    

  
 اختصاص احملكمة يف قضايا املنازعات  - ألف  

الـدول  ( دولـة    ١٩٢يبلـغ   عـدد الـدول األطـراف يف النظـام األساسـي للمحكمـة              كان    - ٥٣
 .٢٠١٠يوليه / متوز٣١ يف ) دولة١٩٢األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها 

ا تقـر فيهـ   ) العديد منـها مـشفوع بتحفظـات      (أصدرت إعالنات   بلغ عدد الدول اليت     و  - ٥٤
 مـن النظـام     ٣٦مـن املـادة      ٥ و   ٢بالوالية اجلربية للمحكمة علـى النحـو املتـوخى يف الفقـرتني             

إسبانيا وأسـتراليا وإسـتونيا وأملانيـا وأوروغـواي         :  ست وستون دولة حىت اآلن، وهي      األساسي
ــسوانا         ــا وبوت ــا وبنم ــا وبلغاري ــال وبلجيك ــادوس والربتغ ــاراغواي وباكــستان وبرب ــدا وب وأوغن

ــدا  ــا      وبولن ــة وجورجي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة ومجهوري ــة الدومينيكي ــريو وتوغــو واجلمهوري وب
وجيبويت والدامنرك ودومينيكا وسلوفاكيا والسنغال وسوازيلند والـسودان وسـورينام والـسويد           

والفلــبني وفنلنــدا وقــربص والكــامريون بيــساو  - وغينيــاوسويــسرا والــصومال وغامبيــا وغينيــا 
ــدا وكــوت    ــا وكن ــشتاين     وكمبودي ــا وليختن ــا ولكــسمربغ وليربي ــتاريكا وكيني ــوار وكوس ديف

وليسوتو ومالطـة ومدغـشقر ومـصر واملكـسيك ومـالوي واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                
وأيرلنــدا الــشمالية وموريــشيوس والنــرويج والنمــسا ونيجرييــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت    

وميكـــن االطـــالع علـــى نـــصوص .  واليونـــانواهلنـــد وهنـــدوراس وهنغاريـــا وهولنـــدا واليابـــان
ــة       ــع احملكم ــاله يف موق ــذكورة أع ــدول امل ــها ال ــيت أودعت ــات ال ــة  اإلعالن ــة اإلنكليزي ــى باللغ عل

 .‘‘Jurisdiction’’حتت العنوان و، )http://www.icj-cij.org(اإلنترنت 

ــراهن حنــو     - ٥٥ ــات الثن    ٣٠٠ويوجــد يف الوقــت ال ــن االتفاقي ــاذ م ــة ســارية النف ــة اتفاقي ائي
وميكن االطالع علـى قائمـة متثيليـة هلـذه          . واملتعددة األطراف اليت تنص على اختصاص احملكمة      

 .‘‘Jurisdiction’’املعاهدات واالتفاقيات يف موقع احملكمة على اإلنترنت حتت العنوان 
  

 اختصاص احملكمة يف قضايا اإلفتاء  -باء   
 العامـة وجملـس األمـن اللـذان يـؤذن هلمـا             اجلمعيـة (باإلضافة إىل أجهزة األمـم املتحـدة          - ٥٦

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

 :  أنشطتهافتاوى من احملكمة يف املسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق
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 منظمة العمل الدولية  

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

 منظمة الطريان املدين الدويل  

 منظمة الصحة العاملية  

 البنك الدويل  

 املؤسسة املالية الدولية  

 املؤسسة اإلمنائية الدولية  

 صندوق النقد الدويل  

 حتاد الدويل لالتصاالتاال  

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  

 املنظمة البحرية الدولية  

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية  

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  
  

نص على اختصاص احملكمة يف إصدار الفتـاوى يف         وترد قائمة بالصكوك الدولية اليت ت       - ٥٧
  .‘‘Jurisdiction’’ حتت العنوان )www.icj-cij.org(موقع احملكمة على اإلنترنت 

  

http://www.icj-cij.org/�
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  الفصل الرابع
  أسلوب عمل احملكمة    

   اليت تنشئها احملكمةلجانال  -ألف   
احملكمـة لتيـسري أداء مهامهـا اإلداريـة عـددا مـن املـرات               اجتمعت اللجـان الـيت تنـشئها          - ٥٨

  :على النحو اآليت ٢٠١٠يوليه / متوز٣١تها يف ليتشككانت خالل الفترة قيد االستعراض؛ و
 تومكـا، رئيس  الـ ، ونائـب    )ارئيـس  (أوادارئيس  وتضم ال  :جلنة اإلدارة وامليزانية    )أ(  
  ؛نوود أمور وبنونة ويوسف وغري-كيث وسيبولفيدا والقضاة 
وأبراهــام  والقــضاة ســيما ،)رئيــسا( وتــضم القاضــي بويرغنتــال :جلنــة املكتبــة  )ب(  

  .وبنونة وكانسادو ترينداد
ــة    - ٥٩ ــدوتتكــون جلن ــام   القواع ــة يف ع ــيت شــكلتها احملكم ــة ١٩٧٩، ال ــن  كلجن ــة، م  دائم

ــسا ( اخلــصاونةالقاضــي ــام  ) رئي ــضاة أبراه ــث والق ــكوتنيكوفوكي ــسادو ترينيــداد  وس  وكان
  .وودوغرين

  
  قلم احملكمة  -باء   

حمكمــة العــدل الدوليــة هــي اهليئــة الرئيــسية الوحيــدة بــاألمم املتحــدة الــيت متلــك إدارة     - ٦٠
. وقلـم احملكمـة هـو اجلهـاز اإلداري الـدائم للمحكمـة            ).  من امليثـاق   ٩٨انظر املادة   (خاصة هبا   

 ٢٩ إىل ٢٢ملــواد ســيما ا ال(وحيــدد النظــام األساســي للمحكمــة والئحتــها دور هــذا اجلهــاز   
وحيث إن احملكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية يف الوقـت نفـسه، فـإن دور قلـم                 ). الالئحة من

وحتــدد احملكمــة تنظــيم قلــم  . احملكمــة يتمثــل يف تــوفري الــدعم القــضائي والعمــل كأمانــة دوليــة  
ا احملكمة بناء علـى مقترحـات مـن رئـيس قلـم احملكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات يـصدره                       

ــة   ــا احملكمـ ــة وتقرهـ ــة، الفقرتـــان  (رئـــيس قلـــم احملكمـ ــادة ٣ و ٢انظـــر الالئحـ ). ٢٨ مـــن املـ
ويـرد اهليكـل    . ١٩٤٦أكتـوبر   /وضعت التعليمات املتعلقة بقلـم احملكمـة يف تـشرين األول           وقد

  .التقرير ذامرفق هلالتنظيمي لقلم احملكمة يف 
ــاء علــى اقتراحــ      - ٦١ ــم احملكمــة بن ات مــن رئــيس قلــم احملكمــة   وتعــني احملكمــة مــوظفي قل
يعينــهم رئــيس قلــم احملكمــة مبوافقــة رئــيس احملكمــة حينمــا يتعلــق األمــر بــاملوظفني مــن فئــة    أو

. ويعني رئيس قلم احملكمة املوظفني العاملني على أساس عقود قـصرية األجـل            . اخلدمات العامة 
 ٢٨انظـر املـادة     (وحتدد شروط العمل يف النظـام األساسـي للمـوظفني الـذي اعتمدتـه احملكمـة                 

 يتمتـع موظفـو قلـم احملكمـة بـذات االمتيـازات واحلـصانات               ،وبصفة عامة ). احملكمة من الئحة 
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كما يتمتعـون مـن حيـث       . اليت يتمتع هبا أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس الرتبة يف الهاي          
الفئـات  مركزهم وأجورهم ومعاشاهتم بنفس احلقوق اليت يتمتـع هبـا موظفـو األمانـة العامـة يف                  

  .الرتب املعادلة أو
 األخــرية، زيــادة ينعــشرالوشــهد حجــم العمــل بقلــم احملكمــة، علــى مــدى الــسنوات    - ٦٢

ــادة الكــبرية يف عــدد       ــدة، وذلــك بــسبب الزي ــالرغم مــن إدخــال التكنولوجيــات اجلدي كــبرية ب
  . القضايا املعروضة على احملكمة

 وحتويـل أربـع     ن فئة اخلدمات العامـة    متني  وظيفو وظائف من الفئة الفنية      وبإنشاء سبع   - ٦٣
 يف ميزانيـة فتـرة الــسنتني    إىل وظـائف ثابتـة  سنتنيالــوظـائف فتـرة    مـصنفة يف  وظـائف ملتـرمجني  

وظيفـة   ١١٤عدد الوظائف يف قلم احملكمة يف الوقت احلاضـر          إمجايل   ، أصبح ٢٠١١-٢٠١٠
 وما فوقهـا  ة الفنية    وظيفة يف الفئ   ٥٨: هي حتديدا )  وظائف منذ عام واحد    ١٠٥مقارنة بعدد   (
 وظيفــة مــن فئــة اخلــدمات العامــة ٥٦، و ) وظــائف لفتــرة ســنتني٨ وظيفــة ثابتــة و ٥٠منــها (
  ).لفترة سنتنيوظائف  ٣  وظيفة ثابتة و٥٣منها (

ضـع نظـام لتقيـيم أداء مـوظفي قلـم           ووفقا لآلراء اليت أعربـت عنـها اجلمعيـة العامـة، وُ             - ٦٤
ومـــن املقـــرر أن جيـــري تنقـــيح النظـــام . ٢٠٠٤ينـــاير / كـــانون الثـــاين١احملكمـــة اعتبـــارا مـــن 

  .قريبا املذكور
ويــستعد قلــم احملكمــة حاليــا إلصــدار نظــام أساســي جديــد ملوظفيــه يــستند إىل النظــام    - ٦٥

إضــافة إىل ذلــك . ٢٠٠٩يوليــه /األساســي الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف األمانــة العامــة يف متــوز 
اخليـا جديـدا إلقامـة العـدل حتـل مبوجبـه حمكمـةُ األمـم         وإحلاقا باعتمـاد األمـم املتحـدة نظامـا د      

املتحــدة لالســتئناف حمــل احملكمــة اإلداريــة لألمــم املتحــدة، فــإن حمكمــة العــدل، الــيت ســبق هلــا  
، تنظـر حاليـا يف   ١٩٩٨االعتراف بالوالية القضائية للمحكمة اإلداريـة لألمـم املتحـدة يف عـام         

خر للرسائل بني رئيسها واألمـني العـام، مبحكمـة          االعتراف بصورة مؤقتة، ومن خالل تبادل آ      
  . االستئناف اجلديدة كهيئة لالستئناف

  
  رئيس قلم احملكمة ونائبه  -  ١  

رئيس قلم احملكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـني احملكمـة واخلـارج ويتـوىل علـى وجـه                       - ٦٦
زمة مبوجـب النظـام     اخلصوص إعداد مجيع املراسالت واإلشعارات وعمليات إحالة الوثائق الال        

يعـد  ) أ: (ويقـوم رئـيس قلـم احملكمـة يف مجلـة أمـور مبـا يلـي                 .األساسي للمحكمـة أو الئحتـها     
جدوال عاما جبميع القضايا ويـدوهنا ويرقمهـا حـسب الترتيـب الـذي تـرد فيـه إىل قلـم احملكمـة                 

أو ميثلـه  حيـضر شخـصيا   و) ب(الوثائق اليت أقيمت هبا الدعاوى أو اليت طلبت مبوجبها فتاوى؛         
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يعتــرب مــسؤوال عــن إعــداد حماضــر تلــك اجللــسات؛       ونائبــه يف جلــسات احملكمــة ودوائرهــا    
يتخذ الترتيبات الالزمة لتـوفري مـا قـد حتتاجـه احملكمـة مـن ترمجـة حتريريـة أو شـفوية إىل           و )ج(

يوقـع مجيـع   و) د(أو التأكـد مـن سـالمة الترمجـة؛       ) نكليزيـة الفرنسية واإل (لغيت عملها الرمسيتني    
وهــو ) هـــ(أحكــام احملكمــة والفتــاوى واألوامــر الــصادرة عنــها فــضال عــن حماضــر جلــساهتا؛     

 مبـا يف ذلـك      ،مسؤول عن إدارة قلم احملكمة وعـن أعمـال مجيـع اإلدارات والـشعب التابعـة لـه                 
ويـساعد  ) و(احلسابات واإلدارة املالية وفقا لإلجراءات املاليـة املعمـول هبـا يف األمـم املتحـدة؛                  

ســيما مــع أجهــزة األمــم املتحــدة ومــع املنظمــات    العالقــات اخلارجيــة للمحكمــة ال يف تعهــد 
مـــسؤولية  ويتـــوىل مـــسؤولية اإلعـــالم املتعلـــق بأنـــشطة احملكمـــة و،الدوليـــة األخـــرى والـــدول

قــيِّم علــى أختــام ودمغـات احملكمــة وحمفوظاهتــا وأي حمفوظــات أخــرى  ال هــوو )ز(منـشوراهتا؛  
  ). العسكرية الدولية ذلك حمفوظات حمكمة نورمربغمبا يف(تكون يف عهدة احملكمة 

 وقــد عهــدت إىل .ويــساعد نائــب رئــيس قلــم احملكمــة رئيــسه ويقــوم مقامــه يف غيابــه   - ٦٧
 مبــا يف ذلــك اإلشــراف ا،نطاقــأوســع  مــسؤوليات إداريــة ١٩٩٨نائــب رئــيس القلــم منــذ عــام 

  .تكنولوجيا املعلوماتشعبة  احملفوظات وشعبةاملباشر على 
وختــول لــرئيس القلــم ونائــب رئــيس القلــم، عنــدما يعمــل عمــل رئــيس القلــم، نفــس      - ٦٨

ــاي،        ــية يف اله ــات الدبلوماس ــاء البعث ــيت ختــول لرؤس ــازات واحلــصانات ال ــا هلوختــول االمتي م
رحالهتمــا إىل دول ثالثــة مجيــُع االمتيــازات واحلــصانات والتــسهيالت الــيت ُتمــنح للمبعــوثني  يف

 وبأحكـام قــرار   أعـاله ٤٩الرسـائل املتبادلــة املـذكورة يف الفقـرة    عمـال ب الدبلوماسـيني، وذلـك   
  ).١-د (٩٠اجلمعية العامة 

  
  الُشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم احملكمة  -  ٢  

  إدارة الشؤون القانونية    
من مثاين وظـائف مـن الفئـة الفنيـة ووظيفـة واحـدة مـن             الشؤون القانونية   تتكون إدارة     - ٦٩

، حتــت مــة، وهــي مــسؤولة عــن مجيــع الــشؤون القانونيــة داخــل قلــم احملكمــةفئــة اخلــدمات العا
وبـصفة خاصـة، تتمثـل مهمتـها الرئيـسية يف مـساعدة احملكمـة               . اإلشراف املباشر لـرئيس القلـم     

بوصفها أمانة للجـان الـصياغة الـيت تعـد مـسودات            اإلدارة  وتعمل  . على أداء وظائفها القضائية   
وتقـوم بـإجراء حبـوث يف جمـال     . القواعـد جنـة  لمانـة ل ت األكمـا تقـدم خـدما     . قرارات احملكمـة  
 حيــث تــدرس الــسوابق القــضائية واإلجرائيــة وتعــد دراســات ومــذكرات        ،القــانون الــدويل 

وتقــوم بإعــداد مجيــع املراســالت املتــصلة  . للمحكمــة ولــرئيس قلــم احملكمــة حــسب االقتــضاء  
لوماسـية ذات الـصلة بتطبيـق النظـام         ، وبصفة أعم، تقوم بإعداد املراسـالت الدب       املعلقةبالقضايا  
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وهـي مـسؤولة    . األساسي للمحكمة أو الئحتها، لكي يقوم رئيس قلم احملكمة بـالتوقيع عليهـا            
ــد املــضيف     ــضا عــن رصــد اتفاقــات املقــر مــع البل وتقــوم إضــافة إىل ذلــك بإعــداد حماضــر   . أي

ــع املــسائل الق   . جلــسات احملكمــة  ــشارة هــذه اإلدارة يف مجي ــة  وأخــريا، ميكــن است ــة املتعلق انوني
  .عمل موظفي قلم احملكمةأحكام ب

  
  إدارة الشؤون اللغوية    

ــشؤون اللغويــة  تتكــون إدارة   - ٧٠ ــن   ال ــت الــراهن م ــة الفنيــة    ١٧يف الوق ــة مــن الفئ  وظيف
 من فئة اخلدمات العامة، وتتـوىل مـسؤولية ترمجـة الوثـائق إىل اللغـتني الـرمسيتني             ةووظيفة واحد 

 وتعمـل احملكمـة بلغتيهـا الـرمسيتني يف مجيـع            . للقـضاة   اللغـوي  دعمللمحكمة ومنـهما وتقـدم الـ      
املــذكرات املقدمــة يف : مــا يلــي وتــشمل الوثــائق املترمجــة  .مراحــل أنــشطتها علــى حــد ســواء 

 ؛ واحملاضر احلرفية جللـسات احملكمـة      ؛القضايا واملراسالت األخرى الواردة من الدول األطراف      
ــشاريع و ــا،  م ــا وأوامره ــا وفتاواه ــائق خمتلــف  إىل جانــب أحكامه ــا؛  عمــلالوث ــصلة هب  ذات ال

وحماضــر وإعالنــاهتم املذيلــة هبــا األحكــام والفتــاوى واألوامــر؛    وآراؤهــمومالحظــات القــضاة
ــسات  ــة واجتماعــات  جل ــن      احملكم ــا م ــة وغريه ــة اإلدارة وامليزاني ــا جلن ــا فيه ــة مب ــا الفرعي هيئاهت
واخلطـب الـيت    ؛  املـذكرات والتعليمـات   والتقارير الداخلية واملالحظـات والدراسـات و      اللجان؛  

  والتقـارير والرسـائل املوجهـة إىل األمانـة         ؛يلقيها رئيس احملكمة والقضاة أمام اهليئات اخلارجيـة       
 خــدمات الترمجــة الــشفوية لالجتماعــات اخلاصــة   أيــضاتــوفر اإلدارةو. ، ومــا إىل ذلــكالعامــة

ا رئيس احملكمة وأعضاؤها مـع      والعامة للمحكمة، حسب االقتضاء، ولالجتماعات اليت يعقده      
  .وكالء األطراف وغريهم من الزوار الرمسيني

ــر اســتحداث  و  - ٧١ ــادئ األمــر   قلــت، ٢٠٠٠ وظيفــة يف اإلدارة يف عــام  ١٢علــى إث يف ب
غــري أنــه اعتبــارا لزيــادة حجــم عمــل احملكمــة،  . االســتعانة بــاملترمجني اخلــارجيني إىل حــد كــبري

وتبـذل اإلدارة  . ملؤقتـة ألجـل االجتماعـات تـزداد مـن جديـد      بدأت االحتياجات إىل املساعدة ا    
األقـل تكلفـة مـن اسـتقدام املتـرمجني      (مـن املـرتل   الترمجة خدمات قصاراها مع ذلك الستخدام    

الــيت تؤديهــا إدارات اللغــات األخــرى داخــل  (عــد  مــن ُبالترمجــةو) املــستقلني للعمــل يف القلــم 
ــاملترمجني. )منظومـــة األمـــم املتحـــدة  ــة  ويـــستعان بـ  الفـــوريني اخلـــارجيني يف جلـــسات احملكمـ

، غري أنه سعيا إىل خفض التكاليف وحتقيق مرونة أكـرب يف حالـة التغـيري يف اجلـدول                   ومداوالهتا
الــزمين للمحكمــة وضــمان التــآزر علــى حنــو أكثــر فعاليــة بــني خمتلــف مهــام اإلدارة، شــرعت    

. يني علـــى الترمجـــة الـــشفويةاإلدارة يف تنفيـــذ برنـــامج لتـــدريب عـــدد مـــن املتـــرمجني التحريـــر
أصبح أحد املترمجني التحريريني العاملني بالترمجة من اإلنكليزيـة إىل الفرنـسية قـادرا علـى                 وقد

  . القيام مبهام الترمجة الشفوية على املستوى املهين املطلوب
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  إدارة شؤون اإلعالم    
يفة واحدة من فئـة      من ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظ        شؤون اإلعالم  إدارةتتكون    - ٧٢

ــة للمحكمــة  واخلــدمات العامــة،  وتتمثــل مهامهــا يف . تــؤدي دورا هامــا يف العالقــات اخلارجي
 وإعداد مجيـع الوثـائق الـيت تتـضمن معلومـات         ،اإلجابة على طلبات املعلومات املتعلقة باحملكمة     

، واحلوليـة ،  سيما التقريـر الـسنوي للمحكمـة املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة              وال(عامة عن احملكمة    
 وتشجيع وسائط اإلعـالم ومـساعدهتا يف إعـداد تقـارير عـن         ،)والكتيبات املوجهة إىل اجلمهور   

 أدوات اتــصالاســتحداث ســيما عــن طريــق إعــداد النــشرات الــصحفية و وال(أعمــال احملكمــة 
ــدة ــصرية جدي ــسمعية الب ــدم اإلدارة عروضــا عــن احملكمــة  ). ، وخاصــة األدوات ال ــات وتق  لفئ

 موقـع احملكمـة     عهـد وتت) والطلبة وغريهـم  واحملامون  ن  ولدبلوماسيا (جلماهري املهتمة متنوعة من ا  
  . وتشمل مهامها االتصال الداخلي أيضا.  وتقوم بتحديثهعلى شبكة اإلنترنت

تنظـــيم اجللـــسات العلنيـــة للمحكمـــة مـــسؤولية   أيـــضاتتـــوىل إدارة شـــؤون اإلعـــالمو  - ٧٣
ما تنظيم عدد وفري مـن الزيـارات، مبـا فيهـا الزيـارات              سي ذلك من املناسبات الرمسية، وال     وغري

  .راسمامل مبهام مكتب  اإلدارة آنذاكتقومو. اليت يقوم هبا ضيوف مرموقون
  

  الُشعب التقنية  -  ٣  
 شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني     

مـن  تني  مـن وظيفـ    املؤلفـة يف الوقـت الـراهن      اإلدارة وشـؤون املـوظفني،      تضطلع شـعبة      - ٧٤
دارة اإل مبـسؤولية القيـام مبهـام شـىت تتعلـق بـ            ، من فئة اخلـدمات العامـة       وظيفة ١٢ ونية  الفئة الف 
 وترقيتــهم وتعيينــهم املــوظفني اســتقدامشــؤون املــوظفني، مبــا يف ذلــك ختطــيط وتنفيــذ  وتنظــيم 

يف إدارهتــا لــشؤون املــوظفني علــى التقيــد بالنظــام الــشعبة وحتــرص . وتدريبــهم وإهنــاء خدمتــهم
 قلم احملكمة، وما ترى احملكمة أنـه يـسري مـن النظـامني األساسـي واإلداري                 األساسي ملوظفي 

، تعـد الـشعبة اإلعالنـات       استقدام املوظفني املسندة إليها    مهامويف إطار   . ملوظفي األمم املتحدة  
 عقــودعـن الــشواغر وتــستعرض الطلبــات وترتــب إلجـراء املقــابالت الختيــار املرشــحني وتعــد   

تــدير الــشعبة و.  وتتــوىل إجــراءات املنـضمني مــن املــوظفني اجلــدد العمـل للمرشــحني النــاجحني 
 ذات الــصلة،  املــوظفنيجــراءاتإ، وتتــوىل  املتنوعــةاســتحقاقات املــوظفني وامتيــازاهتم كــذلك 

مـع مكتـب إدارة املـوارد البـشرية والـصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة                 أعمال االتصال   و
  .املتحدة ملوظفي األمم

ــوىل   - ٧٥ ــوظفني شــعوتت ــضابة اإلدارة وشــؤون امل ــة املخــزون،     أي ــشراء ومراقب ــسؤولية ال م
. وتتــوىل الــشؤون املتعلقــة باملبــاين بالتعــاون مــع مؤســسة كــارنيغي املالكــة ملــبىن قــصر الــسالم    
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وتتحمل بعض املسؤوليات األمنية، وتشرف أيضا على شعبة املساعدة العامة اليت تقـوم، حتـت               
 املـساعدة العامـة ألعـضاء احملكمـة ومـوظفي القلـم فيمـا يتعلـق         مسؤولية أحد املنـسقني، بتقـدمي   

  .خبدمات السعاة والنقل واالستقبال
  

  شعبة املالية    
ن فئـة اخلـدمات     يفـتني مـ   ظوومـن الفئـة الفنيـة       ة واحـدة    مـن وظيفـ   املاليـة   تتكون شـعبة      - ٧٦

ــة  ، العامــة د  إعــداعلــى وجــه اخلــصوص وتتــضمن مهامهــا . وهــي مــسؤولة عــن الــشؤون املالي
وإعــداد التقــارير ، ة املاليــةياســب وضــمان ســالمة تنفيــذها، وتعهــد الــدفاتر احمل امليزانيــةمــشروع 

ــام بال  وكــشوف املرتبــات، للباعــةإدارة املــدفوعات املــسددة   و،املاليــة عمليــات املتعلقــة  والقي
ومـن أمثلـة ذلـك مـا يتعلـق      (لفائـدة أعـضاء احملكمـة ومـوظفي قلـم احملكمـة        بكشوف املرتبـات    

وتتوىل شعبة املالية مسؤولية سـداد املعاشـات التقاعديـة          . )املصروفاتاسترداد   و البدالتبشىت  
ألعضاء احملكمة املتقاعدين، وهـي مـسؤولة أيـضا عـن شـؤون اخلزانـة واملـصارف، وعـن إقامـة                    

  .قنوات اتصال منتظمة مع السلطات الضريبية يف البلد املضيف
  

  شعبة املنشورات    
من ثالث وظائف من الفئة الفنية، وهـي مـسؤولة عـن إعـداد           رات  املنشوتتكون شعبة     - ٧٧

ــها       ــديرات تكلفت ــة ودراســة تق ــصحيح التجــارب املطبعي ــاعي للمخطوطــات وت ــصفيف الطب الت
تقـارير  ) أ: (التالية اليت تصدر عـن احملكمـة  واختيار دور الطباعة فيما يتعلق باملنشورات الرمسية     

النــصوص ) ج(ات واملرافعــات الــشفوية والوثــائق؛ املــذكر )ب(األحكــام والفتــاوى واألوامــر؛ 
ــائق املتعلقــة بتنظــيم احملكمــة؛    ــا )د(والوث ــشعبة كمــا تتــوىل  . احلوليــات )هـــ(؛ تالببليوغرافي ال

وعـالوة  . وفقا لتعليمات احملكمة أو رئيس قلم احملكمـة       متنوعة  خرى  أاملسؤولية عن منشورات    
لطبــع منــشورات احملكمــة، فــإن الــشعبة علــى ذلــك، وبــالنظر إىل التعاقــد مــع جهــات خارجيــة 

ــة مجيــع       مــسؤولة عــن إعــداد العقــود مــع دور الطباعــة وإبرامهــا وتنفيــذها، مبــا يف ذلــك مراقب
  ). أدناه السابع منشورات احملكمة انظر الفصلن عللمزيد من املعلومات. (الفواتري

  
  مكتبة احملكمةوشعبة الوثائق     

ن الفئـة الفنيـة وأربـع وظـائف مـن فئـة اخلـدمات                مـن وظيفـتني مـ       الوثائق  شعبة تتكون  - ٧٨
 األعمـال الرائـدة يف جمـال         وإتاحـة  يف اقتنـاء وحفـظ وتـصنيف       وتتمثل مهمتها الرئيـسية      العامة،

ــائق            ــن الوث ــك م ــري ذل ــة وغ ــشورات الدوري ــن املن ــبري م ــدد ك ــن ع ــضال ع ــدويل، ف ــانون ال الق
ضة علـى احملكمـة وببليوغرافيـات       بشأن القضايا املعرو  وتقوم بإعداد ببليوغرافيات    . الصلة ذات

. مـن املراجـع   على تلبيـة احتياجـاهتم    التحريرينياملترمجنيأيضا تساعد و. أخرى حسب الطلب 
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احتـاد  وتتيح الشعبة االطالع على عدد متزايد من قواعد البيانات واملوارد الشبكية بشراكة مع              
ــة األمــم املتحــدة جلمــع املعلومــات اإللكترونيــة      عــة شــاملة مــن الوثــائق    ، وعلــى جممومنظوم

وقد اقتنت الشعبة براجميات متكاملة إلدارة املـصنفات وعمليـات          . اإللكترونية اليت هتم احملكمة   
الشعبة، وستقوم عما قريب بإطالق فهرس شبكي ميكن لكافة أعضاء احملكمة ومـوظفي القلـم               

  .يغؤسسة كارنيبتعاون وثيق مع مكتبة قصر السالم التابعة ملالشعبة وتعمل . االطالع عليه
أيــضا مــسؤولية حمفوظــات حمكمــة نــورمربغ العــسكرية الدوليــة الوثــائق  شــعبةوتتــوىل   - ٧٩

 حاليـا   وجـارٍ ). فيها الوثائق املطبوعـة وأسـطوانات الغراموفـون واألشـرطة وبعـض األشـياء              مبا(
  . إىل شكل رقميهاوحتويل هذه احملفوظاتصون لتنفيذ مشروع 

  
  علوماتشعبة خدمات تكنولوجيا امل    

تتــوىل ُشــعبة تكنولوجيــا املعلومــات، الــيت تتكــون مــن مــوظفني اثــنني مــن الفئــة الفنيــة     - ٨٠
ة عن ضمان الكفاءة يف اسـتعمال تكنولوجيـا         يوثالثة موظفني من فئة اخلدمات العامة، املسؤول      

سـري  فة بإدارة الشبكات احمللية باحملكمـة و      وهي مكلّ . املعلومات وتطويرها باستمرار يف احملكمة    
وتتوىل أيـضا املـسؤولية عـن تنفيـذ املـشاريع           . عملها وسائر املعدات احلاسوبية والتقنية األخرى     

اجلديــدة املتعلقــة بالربجميــات واملعــدات احلاســوبية، وتــساعد مــستخدمي احلاســوب وتــضطلع     
وأخــريا، فالــشعبة مــسؤولة عــن تطــوير  . بتدريبــهم علــى مجيــع جوانــب تكنولوجيــا املعلومــات 

لكتروين للمحكمة وإدارته مـن الناحيـة التقنيـة، وهـي جتـري حبوثـا يف الوقـت الـراهن                    املوقع اإل 
 مــشروع لتحــديث مرافــق االتــصاالت اهلاتفيــة لقلــم احملكمــة هبــدف خفــض التكــاليف    لتنفيــذ

  .املتكبدة يف هذا اجملال بصورة كبرية
  

  شعبة احملفوظات والفهرسة والتوزيع    
ة والتوزيع من موظف واحد من الفئة الفنيـة ومخـسة          تتكون شعبة احملفوظات والفهرس     - ٨١

ــع املراســالت        ــة اخلــدمات العامــة، وهــي مــسؤولة عــن فهرســة وتــصنيف مجي مــوظفني مــن فئ
والوثائق الصادرة عن احملكمة أو الواردة إليها، وكذا عن استحضار أي من هـذه الوثـائق عنـد                  

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

وتتحمل أيضا مسؤولية فحـص مجيـع الوثـائق الداخليـة الـيت يتخـذ بعـضها طابعـا سـريا حمـضا،            
يـة واخلارجيـة   ولدى الشعبة اآلن نظام حموسب إلدارة الوثائق الداخل   . وتتوىل توزيعها وحفظها  

  .السواء على
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ــوىل   - ٨٢ ــوتت ــدول       ال ــة إىل ال ــصادرة عــن احملكم ــة ال ــشورات الرمسي ــضا إرســال املن شعبة أي
  .األعضاء يف األمم املتحدة وإىل خمتلف املؤسسات واألفراد

  
  شعبة جتهيز النصوص واالستنساخ    

نيـة وتـسع    تتكون شعبة جتهيز النصوص واالستنـساخ مـن وظيفـة واحـدة مـن الفئـة الف                  - ٨٣
وهــي تقــوم جبميــع أعمــال الطباعــة الالزمــة لقلــم احملكمــة  . وظــائف مــن فئــة اخلــدمات العامــة 

  .واستنساخ النصوص املطبوعة عند االقتضاء
ضافة إىل املراسالت العادية، تتوىل الشعبة بصفة خاصـة مـسؤولية طباعـة الوثـائق               باإلو  - ٨٤
رفقاهتا؛ واحملاضر احلرفية جللـسات االسـتماع       ترمجات املرافعات اخلطية وم   :  واستنساخها التالية

وترمجاهتا؛ وترمجـات مـذكرات القـضاة وتعـديالهتم علـى مـسودات األحكـام؛ وترمجـات آراء                  
وعـالوة  . وهي أيضا مسؤولة عن طباعة واستنساخ أحكام احملكمة وفتاواها وأوامرها         . القضاة

  .وإعادة قراءهتا وتصفيفهاعلى ذلك، تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق واملراجع 
  

  الكتبة القضائيون واملساعد اخلاص للرئيس    
 خــاص تــابع مــن الناحيــة اإلداريــة إلدارة الــشؤون       احملكمــة مــساعدٌ يــساعد رئــيسَ   - ٨٥

وبفضل موافقة اجلمعية العامة على ست وظائف جديـدة ملـوظفني قـانونيني معـاونني               . القانونية
يـصبح لكـل عـضو مـن أعـضاء احملكمـة اآلن كاتـب        ، س٢٠١١-٢٠١٠للفترة  ) ٢-برتبة ف (

يف قلـم  بـصفة رمسيـة   وهؤالء الكتبة القضائيون األربعة عشر هم أيضا أعـضاء       . قضائي يساعده 
  .  ملحقون بإدارة الشؤون القانونية،احملكمة
وجيــري الكتبــة القــضائيون البحــوث الالزمــة ألعــضاء احملكمــة والقــضاة اخلاصــني،           - ٨٦

يتهم، غــري أنــه ميكــن اللجــوء إلــيهم حــسب االقتــضاء لتقــدمي املــساعدة  ويعملــون حتــت مــسؤول
وخيـضع الكتبـة    . املؤقتة إلدارة الشؤون القانونيـة، وال سـيما يف املـسائل املتعلقـة بقـضايا حمـددة                

القــضائيون بوجــه عــام إلشــراف جلنــة التنــسيق والتــدريب املؤلفــة مــن عــدة أعــضاء يف احملكمــة 
   .وموظفي قلم احملكمة األقدم

  
  كتبة القضاة    

يضطلع الكتبة اخلمسة عـشر املخصـصون للقـضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة اجلوانـب                   - ٨٧
وكقاعدة عامة، يتوىل الكتبة طباعة املـذكرات والتعـديالت واآلراء وكـذا            . حتت سلطة املنسق  

ويـساعدون القـضاة يف إدارة دفـاتر مواعيـد أعمــاهلم     . مجيـع رسـائل القـضاة والقـضاة اخلاصــني    
  .ويف إعداد األوراق ذات الصلة باالجتماعات، كما يتولون أمور الزوار واالستفسارات
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  الطبيب األقدم    
ربـع  على أسـاس     للعمل   امت التعاقد معه   (٢٠٠٩ن قلم احملكمة طبيبة أقدم منذ عام        عّي  - ٨٨

 وجتـري الطبيبـة الفحـوص الطبيـة    . ، وهي تتقاضى أجرهـا مـن اعتمـاد املـساعدة املؤقتـة      )الوقت
ــة للمــوظفني اجلــدد      ــة األولي ــة، باإلضــافة إىل الفحــوص الطبي ــة والدوري ــسدي وهــي. الطارئ  ت

املشورة إىل إدارة قلم احملكمة بشأن املسائل الصحية ومسائل الوقاية، وجتهيزات املكاتـب الـيت               
وأخـريا، تـضطلع الطبيبـة بتنظـيم احلمـالت اإلعالميـة            . تصون السالمة البدنية، وظروف العمل    

  . الفحص والوقاية والتطعيمومحالت 
  

  جلنة املوظفني     
ــم احملكمــة يف عــام      - ٨٩ ــة مــوظفي قل ــشئت جلن ــادة  ١٩٧٩أن  مــن النظــام  ٩، وحتكمهــا امل

ــة   ــم احملكمـ ــوظفي قلـ ــي ملـ ــشكيلته . األساسـ ــديل تـ ــام اومت تعـ ــرة  . ١٩٩١ يف عـ ــالل الفتـ وخـ
ضائها اجلــدد،  مــن رئــيس قلــم احملكمــة، بانتخــاب أعــ االســتعراض، قامــت اللجنــة، بــدعمٍ قيــد

ويف الوقـت نفـسه، اسـتأنفت       . ملـوظفني اواستكملت وثيقتها التأسيـسية وأعـادت إحيـاء نـشرة           
دورها يف جمال تعزيز احلوار واإلصغاء إىل الـشواغل املعـرب عنـها يف قلـم احملكمـة، مـع العمـل                   

  .بروح من الشراكة البناءة مع إدارة قلم احملكمة
  

  رــــــاملق  -جيم   
 احملكمــة يف الهــاي؛ لكــن ذلــك ال حيــول دون أن تعقــد احملكمــة جلــساهتا يوجــد مقــر  - ٩٠

ــك        ــصواب ذلـ ــة استـ ــا رأت احملكمـ ــر كلمـ ــان آخـ ــا يف أي مكـ ــضطلع مبهامهـ ــرة (وتـ  ١الفقـ
  .) احملكمةلوائح من ٥٥ من النظام األساسي للمحكمة؛ املادة ٢٢ املادة من
، ١٩٤٦فربايــر /باط شــ٢١ويف . وتــشغل احملكمــة مكاتــب يف قــصر الــسالم بالهــاي    - ٩١
اتفــاق بــني األمــم املتحــدة ومؤســسة كــارنيغي املــسؤولة عــن إدارة قــصر الــسالم، حيــدد     أُبــرم

شــروط اســتخدام احملكمــة هلــذه املبــاين، ويــنص، يف املقابــل، علــى أن تــدفع ملؤســسة كــارنيغي  
معيـة  وأجريت زيادة يف قيمة تلك املـسامهة عمـال باتفاقـات تكميليـة أقرهتـا اجل               . مسامهة سنوية 

وتبلــغ املــسامهة الــسنوية املقدمــة مــن . ، وبتعــديالت الحقــة١٩٥٨ و ١٩٥١العامــة يف عــامي 
  . يورو١ ٢٢٤ ٠٩٣ إىل مؤسسة كارنيغي ٢٠١٠األمم املتحدة يف عام 
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  متحف قصر السالم  -دال   
، دشن األمني العام لألمم املتحدة املتحف الذي افتتحته حمكمـة العـدل           ١٩٩٩يف عام     - ٩٢
ــاح اجلنــويب مــن قــصر الــسالم   الدول ــة يف ذلــك العــام يف اجلن ــديره   . ي ويقــدم املتحــف، الــذي ت

وجيـري حاليـا   . ‘‘الـسالم مـن خـالل إقامـة العـدل        ’’مؤسسة كارنيغي، حملة عامة عن موضـوع        
وضــع خطـــط لتيـــسري وصـــول اجلمهـــور إىل املـــصنفات التارخييـــة املعروضـــة يف املتحـــف عـــن  

 اجلديــد، الــذي ستــشيده مؤســسة كــارنيغي يف الفتــرة  “رمركــز الــزوا”نقلــها إىل مــبىن  طريــق
القـدرة  للمركـز اجلديـد   سـيكون   و.  قبالة قصر السالم مث ستتوىل إدارته بعدئذ       ٢٠١٢-٢٠١١

  .استيعاب آالف الزوار كل عامعلى 
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  الفصل اخلامس    
  العمل القضائي للمحكمة    

  حملة عامة  -ألف   
 قضية مـن قـضايا املنازعـات، وإجـراءان          ١٧خالل الفترة قيد االستعراض، كان هناك         - ٩٣

، كــان ال يــزال هنــاك ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣١مــن إجــراءات الفتــاوى مل يبــت فيهــا بعــد؛ ويف  
  .قضية من قضايا املنازعات وإجراء واحد من إجراءات الفتاوى على ذلك احلال ١٥
نازعـات  وخالل هذه الفترة، ُعرضت علـى احملكمـة أربـع قـضايا جديـدة مـن قـضايا امل             - ٩٤

  :حسب الترتيب الزمين التايل
  ؛)الربازيل ضد هندوراس(بعض املسائل املتعلقة بالعالقات الدبلوماسية 

  ؛)سويسرا ضد بلجيكا( األحكام يف املسائل املدنية والتجارية وإنفاذاالختصاص 
  ؛)اليابان ضد أستراليا(اجلنويب  املتجمد صيد احليتان يف القطب

ا فاســـــــو ومجهوريـــــــة النيجـــــــر ة بـــــــني بوركينـــــــدعـــــــوى أقيمـــــــت بـــــــصورة مـــــــشترك
  ).النيجر مجهورية/فاسو بوركينا(

ويف الفتــرة نفــسها، قــدم الــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة طلــب إصــدار فتــوى إىل     - ٩٥
حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليـة بنـاء علـى          ا  الصادر عن  ٢٨٦٧احلكم رقم   احملكمة بشأن   

  .الدويل للتنمية الزراعيةالصندوق  ضد الشكوى املرفوعة
ثالث ، عقدت احملكمة جلسات علنية بـشأن القـضايا الـ   ٢٠٠٩/٢٠١٠وخالل الفترة     - ٩٦

  ):بالترتيب الزمين(التالية 
  ؛)أوروغواي ضد األرجنتني(طاحونتا اللباب على هنر أوروغواي 

طلـب  (اتفاق إعالن االسـتقالل مـن جانـب واحـد فيمـا يتعلـق بكوسـوفو مـع القـانون الـدويل                       
  ؛)إصدار فتوى

  .)مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد مجهورية غينيا(أمحدو صاديو ديالو 
خالل الفترة قيد االسـتعراض، أصـدرت احملكمـة حكمـا واحـدا، يف القـضية املتعلقـة                  و  - ٩٧

  .)أوروغواي ضد األرجنتني(بــطاحونيت اللباب على هنر أوروغواي 
دد فيها املهل الزمنية لتقدمي املـذكرات اخلطيـة يف    أوامر حت١٠وأصدرت احملكمة أيضا      - ٩٨

  ):بالترتيب الزمين(احلاالت التالية 
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  ؛)فرنسا ضد مجهورية الكونغو(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا 
االحتــاد  ضــد جورجيــا(تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري 

  ؛)الروسي
  ؛)سويسرا ضد بلجيكا(م يف املسائل املدنية والتجارية  األحكاوإنفاذاالختصاص 

  ؛)صربيا ضد كرواتيا(تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٣تطبيــق االتفــاق املؤقــت املــؤرخ  

  ؛)اليونان ضد السابقة
  ؛)شيلي ضد بريو(الرتاع البحري 

  ؛)كولومبيا ضد إكوادور (مببيدات األعشابالرش اجلوي 
  ).اليابان ضد أستراليا(اجلنويب  املتجمد صيد احليتان يف القطب

مــن  كوســوفو  إعــالن اســتقاللتوافــقمــسألة بــشأن وأصــدرت احملكمــة أيــضا فتــوى    - ٩٩
  .جانب واحد مع القانون الدويل

 املذكرات اخلطية والتعليقـات اخلطيـة       تقدميآجال  فيه  حددت   وأصدرت احملكمة أمرا     - ١٠٠
 ٢٨٦٧بـاحلكم رقـم     بشأن إجراءات طلب إصدار الفتوى اليت استهلّها الصندوق وفيما يتعلق           

الـصندوق   ضـد    رفوعـة املشكوى  الـ الصادر عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بناء على          
  .الدويل للتنمية الزراعية

  
   خالل الفترة قيد االستعراضاملعلقةقضايا املنازعات   -باء   

  )سلوفاكيا/هنغاريا( ناغيماروس ‐ مشروع غابشيكوفو   -  ١  
ــه / متــوز٢ يف - ١٠١ ــع اتفــاق    ١٩٩٣يولي ــا وســلوفاكيا معــا احملكمــة بتوقي ، أشــعرت هنغاري

، يقضي بأن ُتعرض على احملكمـة بعـض املـسائل النامجـة عـن               ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٧خاص يف   
 املتعلقـة  ١٩٧٧سـبتمرب  / أيلـول ١٦ء معاهـدة بودابـست املربمـة يف    خالفات بـشأن تنفيـذ وإهنـا     

ــشيكوفو    ــدود غابــ ــبكة ســ ــشغيل شــ ــشاء وتــ ــاروس -بإنــ ــسنوي  ( ناغيمــ ــر الــ ــر التقريــ انظــ
، قـضت احملكمـة     ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ويف حكمهـا املـؤرخ      ).  وما بعده  ١٩٩٢/١٩٩٣

ابــت بالــدولتني كلتيهمــا إىل   وأه. تــا بالتزاماهتمــا القانونيــة  بــأن هنغاريــا وســلوفاكيا قــد أخلّ   
 الـيت أعلنـت أهنـا       ١٩٧٧ حبـسن نيـة لـضمان حتقيـق أهـداف معاهـدة بودابـست لعـام                  التفاوض

ــذ     ال ــشأت منــ ــة الــــيت نــ ــة الفعليــ ــا احلالــ ــذة، وأن تراعيــ ــزال نافــ ــول٣ويف . ١٩٨٩تــ  / أيلــ
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. ، أودعت سلوفاكيا لدى قلـم احملكمـة طلبـا بإصـدار حكـم إضـايف يف القـضية                  ١٩٩٨ سبتمرب
 ضـروري بـسبب عـدم رغبـة هنغاريـا يف        ت سلوفاكيا أن إصدار حكم من هذا القبيـل أمـرٌ          ورأ

ــضية يف        ــة يف تلـــك القـ ــذي أصـــدرته احملكمـ ــذ احلكـــم الـ . ١٩٩٧ســـبتمرب / أيلـــول٢٥تنفيـ
ــة يف     وأودعـــت ــيس احملكمـ ــدده رئـ ــذي حـ ــل الـ ــضون األجـ ــا يف غـ ــانون األول٧هنغاريـ  / كـ
 طلــــب ســــلوفاكيا إصــــدار حكــــم  بيانــــا خطيــــا تــــبني فيــــه موقفهــــا مــــن ١٩٩٨ ديــــسمرب
 وظــال يبلغــان احملكمــة بانتظــام عــن التقــدم ،فيمــا بعــدمفاوضــاهتما  الطرفــان واســتأنف .إضــايف
  .معلقة وما زالت القضية. احملرز

  
  ) مجهورية الكونغو الدميقراطيةضدمجهورية غينيا (أمحدو صاديو ديالو   -  ٢  

 دعـوى ضـد مجهوريـة الكونغـو         ، أقامـت غينيـا    ١٩٩٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٨ يف   - ١٠٢
إدانـة  ” طالبت فيه احملكمـة بــ   ،“طلب من أجل توفري احلماية الدبلوماسية ”بإيداعالدميقراطية  

ارتكبـت  ”ُيـزعم أهنـا     “ مجهورية الكونغو الدميقراطية لالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل الـيت        
 ١٩٩٨/١٩٩٩يـر الـسنوي     انظـر التقر  (، هو السيد أمحدو صاديو ديـالو        “يف حق مواطن غيين   

، أصــدرت احملكمــة حكمهــا معلنــة قبــول طلــب غينيــا ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٤ويف ). بعــده ومــا
يتعلــق حبمايــة حقــوق الــسيد ديــالو بــصفته الفرديــة وحقوقــه املباشــرة بــصفته شــريكا يف     فيمــا

يـالو   زائري، وعـدم قبولـه فيمـا يتعلـق حبمايـة الـسيد د      - زائري وأفريكونتينرز   -شركيت أفريكوم   
.  زائـري  - زائـري وأفريكـونتينرز      -فيما يتـصل باالنتـهاكات املزعومـة حلقـوق شـركيت أفريكـوم              

 أجـال  ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧، حـددت احملكمـة يـوم        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧وبأمر مؤرخ   
ــة ملــذكرهتا املــضادة    ــة الكونغــو الدميقراطي ــداع مجهوري وقــد أودعــت املــذكرة املــضادة يف   . إلي

، أذنـت احملكمـة لغينيـا بتقـدمي مـذكرة         ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٥وبأمر مؤرخ   . ددغضون األجل احمل  
 تـشرين   ١٩وحـددت تـارخيي     . جوابية وجلمهورية الكونغو الدميقراطية بتقـدمي مـذكرة تعقيبيـة         

 أجلــني إليــداع هــاتني املــذكرتني اخلطيــتني، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٥ و ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين
  .دديناللتني أودعتا يف األجلني احمل

ويف ختـام   . ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٩ إىل   ١٩قدت جلسات علنية يف الفتـرة مـن          وعُ - ١٠٣
  .املرافعات الشفوية، قدم الطرفان مذكراهتما النهائية إىل احملكمة

أن مجهوريـــة الكونغـــو ) أ: (تقـــرر وتعلـــن مـــا يلـــي” وتطلـــب غينيـــا إىل احملكمـــة أن - ١٠٤
إقـدامها  ية يف حق مواطنـها الـسيد أمحـدو صـاديو ديـالو و             الدميقراطية، بقيامها باعتقاالت تعسف   

ــى  ــك   عل ــا يف ذل ــدم احترامه ــا     احلــنيطــرده؛ وبع ــة فيين ــن أحكــام اتفاقي ــه يف االســتفادة م  حق
 بــشأن العالقــات القنــصلية؛ وبتعريــضها لــه ألشــكال املعاملــة املهينــة واحلاطــة         ١٩٦٣ لعــام

 والرقابـة واإلدارة فيمـا يتعلـق بالـشركات          بالكرامة؛ وحبرماهنا له من ممارسة حقوقـه يف امللكيـة         



A/65/4
 

10-48375 30 
 

اليت أسسها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واليت كان شـريكا وحيـدا فيهـا؛ ومبنعهـا إيـاه مـن                  
ــذكورة مــن        ــشركات امل ــستحقة لل ــديون امل ــد مــن ال ــصفته تلــك إىل اســترجاع العدي ــسعي ب ال

ــدين آخــري      ــسها ومــن شــركاء متعاق ــة نف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة  مجهوري ن؛ ومبــصادرهتا الفعلي
بــذلك ارتكبــت أفعــاال غــري مــشروعة دوليــا تترتــب عليهــا  تكــون ألمــالك الــسيد ديــالو، فإهنــا 

ــسؤولي ــا؛  تهامـ ــة غينيـ ــايل   ) ب( إزاء مجهوريـ ــةٌ بالتـ ــة ملزمـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ وأن مجهوريـ
طنــها؛ الكامــل للــضرر الــذي يعــاين منــه الــسيد ديــالو أو مجهوريــة غينيــا يف شــخص موا  بــاجلرب

ــال        وأن )ج( ــن األفعـ ــة عـ ــرار النامجـ ــل األضـ ــي جممـ ــويض يغطـ ــة تعـ ــرب مبثابـ ــذا اجلـ ــون هـ يكـ
املشروعة دوليا اليت ارتكبتها مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا فيهـا فقـدان الـدخل، وأن                   غري

تـأذن هلـا بتقـدمي تقيـيم ملبلـغ          ”مـن احملكمـة أن      كـذلك   وتطلـب غينيـا     . “يتضمن أيـضا الفوائـد    
املستحق هلا يف هذا الـشأن مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف مرحلـة الحقـة مـن                     التعويض  

ن الطرفني من االتفاق على هذا املبلغ يف غضون فترة سـتة            إجراءات الدعوى يف حالة عدم متكّ     
  .“أشهر بعد صدور احلكم

حلكـم  ، وبنـاء علـى ا     ]اليت سـاقتها  [يف ضوء احلجج    ” ومجهورية الكونغو الدميقراطية،     - ١٠٥
 بـشأن الـدفوع االبتدائيـة والـذي أعلنـت مبوجبـه       ٢٠٠٧مـايو  / أيار٢٤الصادر عن احملكمة يف  

 االنتـهاكات املزعومـة     إزاء حبماية الـسيد ديـالو        منه فيما يتعلق احملكمة عدم مقبولية طلب غينيا      
م ، تطلـب إىل احملكمـة بكـل احتـرا         ...  زائـري  - زائري وأفريكونتينرز    -حلقوق شركيت أفريكوم    

ــا يلـــي  ــرر وتعلـــن مـ ــال   - ١: أن تقـ ــة أفعـ ــة مل ترتكـــب أيـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  أن مجهوريـ
  ؛سيد ديـالو بـصفته الفرديـة      الشخـصية للـ   قوق  مشروعة دوليا يف حق غينيا فيما يتصل بـاحل         غري
 أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل ترتكب أية أفعـال غـري مـشروعة دوليـا يف حـق غينيـا                      - ٢

 زائـري وأفريكـونتينرز     -شـركيت أفريكـوم     وق السيد ديالو املباشـرة كـشريك يف         يتصل حبق  فيما
 أن طلب مجهورية غينيا هو، بناء على ذلـك، طلـب ال أسـاس لـه مـن النـاحيتني              - ٣؛   زائري -

  .“الوقائعية والقانونية، وال حتق عنه أية تعويضات
يـة ُتعقـد يف موعـد ُيعلـن          وقد بدأت احملكمة مداوالهتا؛ وستنطق باحلكم يف جلسة علن         - ١٠٦

  .عنه يف الوقت املناسب
  

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا(األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو   ‐  ٣  
ــران٢٣ يف - ١٠٧ ــه / حزي ــيم     ١٩٩٩يوني ــا تق ــة طلب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ، أودعــت مجهوري

نتـهاك سـافر مليثـاق      أعمـال عـدوان مـسلح ارتكبـت يف ا         ”مبوجبه دعوى ضـد أوغنـدا، بـسبب         
ــة    ــدة األفريقيــ ــة الوحــ ــاق منظمــ ــدة وميثــ ــم املتحــ ــسنوي (“ األمــ ــر الــ ــر التقريــ ــرةانظــ   للفتــ
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مـن  يف الفتـرة     جـوهر الـدعوى      للنظـر يف  وعقدت جلسات علنية    ). ، وما بعده  ١٩٩٨/١٩٩٩
  . ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩ إىل ١١
 كـانون  ١٩ يف احلكـم الـذي أصـدرته يف    ، على وجـه اخلـصوص،        واستنتجت احملكمة  - ١٠٨
، أن الطـرفني يقـع علـى        )٢٠٠٥/٢٠٠٦ للفتـرة    انظر التقرير الـسنوي    (٢٠٠٥ديسمرب  /األول
 يستوجب عليهمـا جـرب الـضرر احلاصـل؛ وقـضت بـأن تبـت                اآلخرهما التزام إزاء     كل من  عاتق

 اإلجراءات الالحقـة يف هـذه       خصصتو. ، يف حالة عدم اتفاق الطرفني      يف مسألة اجلرب   احملكمة
بـبعض  الطرفـان احملكمـة   وقد أبلـغ  . وبناء على ذلك، ال تزال القضية معلقة      . ذه الغاية  هل القضية

تـسوية مـسألة اجلـرب، علـى النحـو املـشار            مـن أجـل      اليت جيرياهنا املفاوضات  املعلومات املتعلقة ب  
 ٢٦١  و ٢٦٠يف اجلزء املتعلـق بـاملنطوق مـن احلكـم والفقـرات             ) ١٤( و) ٦(إليه يف النقطتني    

  . تعليل احلكم من ٣٤٤ و
  

  )كرواتيا ضد صربيا(تطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   ‐  ٤  
املعروفـة  (، أقامت كرواتيا دعوى لـدى احملكمـة ضـد صـربيا             ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢ يف   - ١٠٩

ــة    ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــم مجهوريـ ــذاك باسـ ــة    ) آنـ ــهاكات مزعومـ ــق بانتـ ــزاع يتعلـ ــشأن نـ بـ
 ارتكبـت يف الفتـرة مـا بـني عـامي            ، ملنع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة عليهـا        ١٩٤٨ التفاقية
  .١٩٩٥  و١٩٩١
، بــسيطرهتا املباشــرة علــى ]صــربيا[’’ وادعــت كرواتيــا يف طلبــها، يف مجلــة أمــور، أن - ١١٠

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

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

  .‘‘وعة، وإىل تدمري للممتلكات على نطاق واسعغري مشر
انتـهكت  ’’، طلبـت كرواتيـا إىل احملكمـة أن تقـرر وتعلـن أن صـربيا                 ى ذلـك   وبناء علـ   - ١١١

ملزمــة بــأن تــدفع ’’ماعيــة وأهنــا إزاء كرواتيــا مبوجــب اتفاقيــة اإلبــادة اجل ‘‘ التزاماهتــا القانونيــة
ألم ملواطنيهـا، تعويـضات عـن األضـرار الـيت            وبوصـفها الـوطن ا     صفتها الذاتيـة  كرواتيـا بـ   ...  لـ

بالقـدر الـذي   ... حلقت باألشـخاص واملمتلكـات، فـضال عمـا حلـق باقتـصاد كرواتيـا وبيئتـها             
  .‘‘احملكمة ستحدده
 وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتندت كرواتيــا إىل املــادة التاســعة مــن اتفاقيــة اإلبــادة  - ١١٢

  .فيهاالدولتني طرفان زعمت أن اجلماعية اليت 
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 / آذار١٤خ ، حــــددت احملكمــــة تــــاري١٩٩٩ســــبتمرب / أيلــــول١٤ وبــــأمر مــــؤرخ - ١١٣
 أجـال إليـداع   ٢٠٠٠سـبتمرب  / أيلول١٤ أجال إليداع كرواتيا ملذكرهتا وتاريخ     ٢٠٠٠ مارس

 / آذار١٠تني، بــــأمرين مــــؤرخني دد هــــذان األجــــالن مــــروُمــــ. صــــربيا ملــــذكرهتا املــــضادة
وقد أودعت كرواتيا مذكرهتا يف غـضون األجـل         . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٧  و ٢٠٠٠ مارس

  .األخري املمدد باألمر
، ويف غـضون األجـل احملـدد إليـداع املـذكرة املـضادة              ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ١١ ويف   - ١١٤

ــؤرخ     ــاألمر امل ــدد ب ــصربيا واملم ــران٢٧ل ــه / حزي ــدمت، ٢٠٠٠يوني ــدفوع   ق  صــربيا بعــض ال
 مــن الئحــة احملكمــة، ُعلقـــت    ٧٩مــال باملــادة   وع. االبتدائيــة تتعلــق باالختــصاص واملقبوليــة    

ــدعوى   ــا مبالحظاهتــا والتماســاهتا    . إجــراءات النظــر يف جــوهر ال ــا خطي ــا بيان وأودعــت كرواتي
، يف غـــضون األجـــل الـــذي ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان٢٥الـــدفوع االبتدائيـــة لـــصربيا يف  بـــشأن
  .احملكمة حددته
االختـصاص واملقبوليـة مـن      تعلقـة ب  امل وعقدت جلسات علنية بشأن الـدفوع االبتدائيـة          - ١١٥
  ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨ للفترة انظر التقرير السنوي (٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إىل ٢٦

ــاين ١٨ ويف - ١١٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدفوع    ٢٠٠٨ن ــشأن ال ــا ب ، أصــدرت احملكمــة حكمه
). ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مــــن التقريــــر الــــسنوي للفتــــرة ١٢٢ و١٢١انظــــر الفقــــرتني  (االبتدائيــــة

ها املذكور إىل مجلة أمور منها أهنـا، بنـاء علـى بياهنـا املتعلـق بالـدفع          حكموخلصت احملكمة يف    
  بـالنظر يف الطلـب املقـدم مـن مجهوريـة كرواتيـا             االبتدائي الثاين املقدم من املدعى عليه، خمتصة      

الـدفع االبتـدائي    وأضـافت أن    . مبوجب املادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة               
ورفـضت  . يم من صـربيا لـيس لـه، يف ظـروف هـذه القـضية، طـابع ابتـدائي حـصر                    الثاين املقد 

  .الدفَع االبتدائي الثالث الذي قدمته صربيا
 / آذار٢٢، حـدد رئـيس احملكمـة تـاريخ     ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين  ٢٠ وبأمر مؤرخ    - ١١٧

ــداع صــربيا ملــذكرهتا املــضادة  ٢٠١٠مــارس  ــاٍت  وأودعــت املــذكرة املتــضِمنة طل . أجــال إلي ب
، أصــدرت احملكمــة ٢٠١٠فربايــر / شــباط٤وبــأمر مــؤرخ . مــضادة يف غــضون األجــل احملــدد 

توجيهاهتا بشأن تقدمي كرواتيـا مـذكرة جوابيـة وتقـدمي صـربيا مـذكرة تعقيبيـة بـشأن الطلبـات                    
ــهما  ــل منـ ــن كـ ــة مـ ــارخيي  . املقدمـ ــة تـ ــانون األول٢٠وحـــددت احملكمـ    ٢٠١٠ديـــسمرب / كـ

 ليكونا على التوايل أجلني إليداع املذكرات اخلطية مـن قبـل            ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و
  .كرواتيا وصربيا
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  )كولومبيا ضد نيكاراغوا(الرتاع اإلقليمي والبحري   ‐  ٥  
ــسمرب / كــانون األول٦ يف - ١١٨ ــة دعــوى ضــد     ٢٠٠١دي ــا إلقام ــدمت نيكــاراغوا طلب ، ق

بني الـدولتني   “ ة املترابطة العالقة  جمموعة من املسائل القانوني   ”كولومبيا فيما يتعلق برتاع حول      
  . غرب البحر الكارييب“ بشأن حقوق إقليمية وتعيني احلدود البحرية”

  :تعلن و والتمست نيكاراغوا يف طلبها من احملكمة أن تقرر- ١١٩
أن لنيكــاراغوا الــسيادة علــى جــزر بروفيدينــسيا وســان أنــدريس       ... أوال،     

ملنخفـضة التابعـة هلـا، وأهنـا تـشمل كـذلك اجلـزر        وسانتا كاتالينا وكل اجلـزر واجلـزر ا      
  ؛)ما ميكن متلكهابقدر (املنخفضة لرونكادور وسريانا وسريانّيا وكويتاسوينيو 

ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن احلق املطالب بـه أعـاله، تطلـب مـن احملكمـة                      
ــاطق اجلــرف القــاري       ــد بــني من ــة الوحي كــذلك أن تقــرر مــسار خــط احلــدود البحري

نطقة االقتصادية اخلالـصة الـيت تعـود تباعـا إىل نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا                   وامل
القواعـد العامـة للقـانون الـدويل بأهنـا      ر  ملبادئ اإلنصاف والظروف ذات الصلة اليت تقـ       

  .تسري على تعيني خط حدود حبرية وحيد
ناصـر اإلثـراء    حتتفظ حبق املطالبة بتعويض عـن ع      ” وأشارت نيكاراغوا كذلك إىل أهنا       - ١٢٠
 املترتبـة علـى حيـازة كولومبيـا جلـزر سـان أنـدريس وبروفيدنـسيا، وكـذلك علـى اجلـزر                       اجلائر

. ‘‘شرعيالـــلكيـــة امل، يف غيـــاب حـــق ٨٢املنخفـــضة واملـــساحات البحريـــة إىل خـــط الطـــول 
حبـق املطالبـة بـالتعويض عـن التـدخل يف أنـشطة سـفن               ’’وذكرت نيكـاراغوا أهنـا حتـتفظ أيـضا          

  . “اراغوية اجلنسية أو احلاصلة على ترخيص منهاالصيد النيك
 وإلقامة اختصاص احملكمة، استظهرت نيكاراغوا باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـاق               - ١٢١

 نذيلـ بوغوتا، الذي يعد كل من نيكاراغوا وكولومبيا طرفا فيـه، وكـذلك بـإعالين الـدولتني ال                
  .  للمحكمةةربيجلاعترفتا مبقتضامها بالوالية ا

أبريــل / نيــسان٢٨، حــددت احملكمــة تــاريخ ٢٠٠٢فربايــر / شــباط٢٦ وبــأمر مــؤرخ - ١٢٢
 أجــال إليــداع ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٨ أجــال إليــداع نيكــاراغوا ملــذكرهتا وتــاريخ  ٢٠٠٣

  .وقد أودعت نيكاراغوا مذكرهتا يف األجل احملدد. كولومبيا ملذكرهتا املضادة
 وشـــيلي وبـــريو وإكـــوادور وفرتويـــال    وطلبـــت حكومـــات هنـــدوراس وجامايكـــا    - ١٢٣

نـــسخا مـــن املـــذكرات والوثـــائق املرفقـــة، مبقتـــضى  وكوســـتاريكا ) البوليفاريـــة - مجهوريـــة(
وعمـال بـنفس احلكـم، اسـتجابت احملكمـة لتلـك            .  مـن الئحـة احملكمـة      ٥٣ من املـادة     ١ الفقرة

  .الطرفني الطلبات، بعد أن تأكدت من آراء
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ودعــت كولومبيــا دفوعهــا االبتدائيــة بــشأن اختــصاص ، أ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢١ ويف - ١٢٤
  . من الئحة احملكمة٧٩ من املادة ١احملكمة، يف غضون األجل احملدد مبوجب الفقرة 

ــسمرب / كــانون األول١٣ ويف - ١٢٥ ــا حيــث قــضت    ٢٠٠٧دي ــة حكمه ، أصــدرت احملكم
 يتنــازع عليهــا مبقبوليــة طلــب نيكــاراغوا مــن حيــث عالقتــه بالــسيادة علــى املعــامل البحريــة الــيت

الطرفان خبالف جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينـا، وفيمـا يتعلـق بتعـيني احلـدود                 
  . البحرية بني الطرفني

ــؤرخ  - ١٢٦ ــأمر م ــر /شــباط١١ وب ــاريخ    ٢٠٠٨فرباي ــة ت ــيس احملكم ــشرين ١١، حــدد رئ  ت
ت املـذكرة املـضادة     وقـد أُودعـ   .  أجال إليداع كولومبيا ملـذكرهتا املـضادة       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .يف األجل احملدد
، أصــــدرت احملكمــــة توجيهــــا ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول١٨ وبــــأمر مــــؤرخ - ١٢٧

  تـــاريخلنيكـــاراغوا بتقـــدمي مـــذكرة جوابيـــة ولكولومبيـــا بتقـــدمي مـــذكرة تعقيبيـــة، وحـــددت 
يـه  يون/ حزيـران  ١٨تـاريخ    أجال إليداع نيكاراغوا ملذكرهتا اخلطية و      ٢٠٠٩أيلول سبتمرب    ١٨

ــة  ٢٠١٠ ــا ملــذكرهتا اخلطي وقــد أودعــت هــذه املــذكرات يف اآلجــال   .  أجــال إليــداع كولومبي
  .احملددة هلا

ــا للــسماح هلــا بالتــدخل يف   ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٥ ويف - ١٢٨ ، قــدمت كوســتاريكا طلب
ــة أمــور أخــرى، أن    . القــضية ــها، يف مجل كــال مــن نيكــاراغوا  ”وذكــرت كوســتاريكا يف طلب

لبه املتعلقة باحلدود ضد الطرف اآلخر، يطالـب مبنطقـة حبريـة لكوسـتاريكا              وكولومبيا، يف مطا  
وأشـارت كوسـتاريكا يف طلبـها إىل أهنـا ال تلـتمس التـدخل يف الـدعوى كطـرف                    . “حٌق فيها 

نيكـاراغوا وكولومبيـا هبـذا الطلـب، وحـددت احملكمـة تـاريخ               وجرى على الفـور إبـالغ     . فيها
وقـد أُودعـت املالحظـات    . ولتني مالحظاهتمـا اخلطيـة     أجـال إليـداع الـد      ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٦

  . اآلن أن تبت يف مقبولية الطلب بالسماح بالتدخل وعلى احملكمة. اخلطية يف األجل احملدد
، قامــت هنــدوراس أيــضا بإيــداع طلــب للــسماح هلــا  ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٠ ويف - ١٢٩

ا مــع كولومبيــا تطالــب بأقــاليم ويــرد يف الطلــب أن نيكــاراغوا يف نزاعهــ. بالتــدخل يف القــضية
هنـدوراس يف    وتـذكر . حبرية تقع يف منطقة من البحر الكارييب هلندوراس فيها حقوق ومـصاحل           

وجـرى علـى الفـور      . طلبها أهنـا تـسعى يف املقـام األول إىل التـدخل يف الـدعوى كطـرف فيهـا                  
سـبتمرب  /لـول  أي٢وحـدد رئـيس احملكمـة تـاريخ       . هنـدوراس نيكاراغوا وكولومبيا بطلب     إبالغ
وســيكون علــى .  أجــال إليــداع الــدولتني مالحظاهتمــا اخلطيــة بــشأن الطلــب املــذكور  ٢٠١٠

  . احملكمة أن تبت يف مقبولية الطلب بالسماح بالتدخل
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  )فرنسا ضد مجهورية الكونغو(بعض اإلجراءات اجلنائية يف فرنسا   ‐  ٦  
أقامـت بـه دعـوى ضـد     ، أودعـت الكونغـو طلبـا    ٢٠٠٢ديـسمرب  / كانون األول٩ يف   - ١٣٠

ــضائية          ــسلطات الق ــيت اختــذهتا ال ــضائية ال ــة الق ــق واملالحق ــدابري التحقي ــاء ت ــسا ملتمــسة إلغ فرن
الفرنسية بناء على شكوى تتعلق جبرائم مرتكبة ضد اإلنسانية وبالتعذيب تقدمت هبـا مجعيـات               

أفـراد  عدة ضد رئيس الكونغـو، دينـيس ساسـو نغيـسو، ووزيـر داخليـة الكونغـو، بيـار أوبـا، و                     
ــيهم    .  دابــريا، املفــتش العــام للقــوات املــسلحة الكونغوليــة     ريبروالفريــق أول نــ آخــرين مبــن ف

 العليـا لتحقيـق يف احملكمـة       ل ذكر الطلب أنه، فيما يتـصل بتلـك اإلجـراءات، أصـدر قـاض              كما
  .أمرا بالتحقيق مع رئيس الكونغو بصفته شاهدا ونطقة ممل

لـها لنفـسها اختـصاصا عامليـا يف املـسائل اجلنائيـة             بتخوي’’ وادعت الكونغـو أن فرنـسا        - ١٣١
عـم أنـه ارتكبـها يف       وانتحاهلا سلطة مالحقة وحماكمة وزيـر داخليـة دولـة أجنبيـة عـن جـرائم زُ                

املبــدأ القاضــي بأنــه ’’، انتــهكت ‘‘إطــار ممارســته لــسلطاته املتعلقــة حبفــظ النظــام العــام يف بلــده
ــي   ال ــة أن متــارس ســلطتها يف إقل ــة أخــرى، جيــوز ألي دول ــدأ املــساواة يف  (...) م دول ــا ملب خرق

كمـا ادعـت الكونغـو بـأن فرنـسا بإصـدارها ألمـر              . ‘‘السيادة بني مجيع أعـضاء األمـم املتحـدة        
يوجه تعليمـات إىل ضـباط الـشرطة بـالتحقيق مـع رئـيس مجهوريـة الكونغـو بـصفته شـاهدا يف                       

 قاعــدة عرفيــة دوليــة أقرهــا  احلــصانة اجلنائيــة لــرئيس دولــة أجنبيــة، وهــي ’’القــضية، انتــهكت 
  .‘‘اجتهاد احملكمة

 وأشــارت الكونغــو يف طلبــها، إىل أهنــا تــسعى إىل أن تقــيم اختــصاص احملكمــة، عمــال - ١٣٢
على موافقة اجلمهورية الفرنـسية، الـيت سـتبديها         ’’ من الئحة احملكمة،     ٣٨ من املادة    ٥بالفقرة  
آخـر  ومل يتخـذ أي إجـراء   فرنسا  كومة  ووفقا هلذا احلكم، أحيل طلب الكونغو إىل ح       . ‘‘قطعا

  . يف الدعوى يف تلك املرحلة
أبريـل  / نيـسان  ١١ تلقاهـا قلـم احملكمـة يف         ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٨ ويف رسالة مؤرخة     - ١٣٣
 مـن   ٥تقبل اختصاص احملكمة بالنظر يف الطلب عمال بـالفقرة          ’’، صرحت فرنسا بأهنا     ٢٠٠٣
اج القـــضية يف جـــدول احملكمـــة والـــشروع يف وقـــد أتاحـــت هـــذه املوافقـــة إدر. ‘‘٣٨املـــادة 

وأضافت فرنـسا يف رسـالتها أن موافقتـها علـى اختـصاص احملكمـة يقتـصر حـصرا                   . اإلجراءات
 مــن معاهــدة التعــاون الــيت  ٢املــادة ’’وأن ‘‘ الطلبــات الــيت قدمتــها مجهوريــة الكونغــو ’’علــى 

ــاير /ن الثــاين كــانو١يف الــشعبية وقعتــها اجلمهوريــة الفرنــسية ومجهوريــة الكونغــو    ، ١٩٧٤ين
  .‘‘واليت تشري إليها الكونغو يف طلبها، ال تشكل أساسا الختصاص احملكمة يف هذه القضية

يلتمس إصدار أمر بـالوقف     ’’ الكونغو بطلب لإلشارة بتدبري حتفظي       ت عريضة وأرفق - ١٣٤
  .‘‘مو االبتدائية الفوري لإلجراءات اليت يقوم هبا قاضي التحقيق يف حمكمة
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 ٢٩ و ٢٨وعقــــدت جلــــسات علنيــــة بــــشأن طلــــب اإلشــــارة بتــــدبري حتفظــــي يف  - ١٣٥
، أعلنـــت احملكمـــة أن ٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران١٧ويف األمـــر املـــؤرخ . ٢٠٠٣أبريـــل /نيـــسان

 مـن   ٤١الظروف كما بدت هلا آنذاك، ال تستلزم يف حد ذاهتا ممارسة سـلطتها مبوجـب املـادة                  
  .النظام األساسي واإلشارة بتدابري حتفظية

وأودعت مذكرة الكونغو ومذكرة فرنسا املضادة يف األجلني احملددين مبوجـب األمـر              - ١٣٦
  . ٢٠٠٣يوليه / متوز١١املؤرخ 
ــأمر مــؤرخ  - ١٣٧ ــران١٧وب ــه / حزي ، أذنــت احملكمــة للكونغــو بتقــدمي مــذكرة   ٢٠٠٤يوني

صــة جوابيــة، وأذنــت لفرنــسا بتقــدمي مــذكرة تعقيبيــة، مراعيــة اتفــاق الطــرفني والظــروف اخلا   
ويف أعقــاب أربعــة طلبــات متتاليــة لتمديــد أجــل  . للقــضية، وحــددت أجلــي إيــداع املــذكرتني 

 أجــال إليــداع ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١١إيــداع املــذكرة اجلوابيــة، حــدد رئــيس احملكمــة تــاريخ   
 أجــال لتقــدمي فرنــسا ملــذكرهتا ٢٠٠٨أغــسطس / آب١١الكونغــو ملــذكرهتا اجلوابيــة، وتــاريخ 

  .  املذكرتان يف األجلني احملددينوقد أودعت. التعقيبية
ــر مــؤرخ   - ١٣٨ ــاين ١٦ومبوجــب أم ــشرين الث ــوفمرب / ت ــو  ٢٠٠٩ن ، أذنــت احملكمــة للكونغ

بتقدمي مـذكرة إضـافية وأذنـت لفرنـسا بتقـدمي مـذكرة إضـافية علـى إثرهـا، مـشرية علـى وجـه                         
ــادة   ــد إىل امل ــاق الطــرفني والظــروف اخل     ١٠١التحدي ــة التف ــة ومراعي ــن الئحــة احملكم اصــة  م

 إليــداع مــذكرة الكونغــو وتــاريخ   أجــال٢٠١٠فربايــر / شــباط١٦وحــددت تــاريخ . للقــضية
ــار ١٧ ــايو /أي ــني      ٢٠١٠م ــذكرتان يف األجل ــد أودعــت امل ــسا، وق ــذكرة فرن ــداع م  أجــال إلي

  .احملددين
  

  )أوروغواي ضد األرجنتني(قضية طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي   ‐  ٧  
أودعــت األرجنــتني طلبــا تقــيم بــه دعــوى ضــد أوروغــواي  ، ٢٠٠٦مــايو / أيــار٤يف  - ١٣٩

بــشأن انتــهاكات أوروغــواي املزعومــة اللتزاماهتــا مبوجــب النظــام األساســي لنــهر أوروغــواي، 
النظـام  ’’ويـشار إليهـا أدنـاه بــاسم      (١٩٧٥فرباير / شباط٢٦وهو معاهدة وقعتها الدولتان يف    

ة الـضرورية لالنتفـاع األمثـل والرشـيد         بغـرض إنـشاء اآلليـة املـشترك       ) ‘‘١٩٧٥األساسي لعـام    
  .بذلك اجلزء من النهر الذي يشكل حدودا مشتركة بينهما

 رخـــصت انفراديـــا ببنـــاء انه األرجنـــتني يف طلبـــها حكومـــة أوروغـــواي بـــأمـــتتهوا - ١٤٠
 أوروغـواي دون أن تتقيـد بـاإلجراءات اإلجباريـة لإلشـعار والتـشاور            رنهطاحونيت لباب على    
وتــّدعي األرجنــتني أن طــاحونيت اللبــاب    . ١٩٧٥لنظــام األساســي لعــام   املــسبقني مبوجــب ا 
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 بالنــهر وبيئتــه، ومــن شــأهنما أن يفــسدا نوعيــة ميــاه النــهر   ااملــذكورتني تــشكالن خطــرا حمــدق 
  . ويتسببا لألرجنتني يف ضرر كبري عابر للحدود

 ٦٠من املـادة    واستندت األرجنتني، يف إقامتها الختصاص احملكمة، إىل الفقرة األوىل           - ١٤١
 اليت تنص على أنه جيوز ألي طـرف أن حييـل إىل احملكمـة أي        ١٩٧٥من النظام األساسي لعام     

  .نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق النظام األساسي وتتعذر تسويته باملفاوضات املباشرة
وقُدم طلب األرجنـتني مـشفوعا بطلـب لإلشـارة بتـدابري حتفظيـة التمـست األرجنـتني                   - ١٤٢

 توجيه أمر إىل أوروغواي بتعليق تراخيص بناء الطاحونتني وكافـة أعمـال البنـاء ريثمـا                 مبقتضاه
ــا؛نهتــصدر احملكمــة قــرارا   ــة لنــهر     ائي ــة املائي ــة وصــون البيئ ــة محاي  والتعــاون مــع األرجنــتني بغي

 واالمتناع عن اختاذ أي إجراء انفرادي آخر فيما يتعلق ببنـاء الطـاحونتني يتعـارض           ؛أوروغواي
 آخـر مـن شـأنه أن يفـاقم الــرتاع      واإلحجـام عــن أي إجـراء  ١٩٧٥ام األساسـي لعـام   مـع النظـ  

  .جيعل تسويته أكثر استعصاء أو
ــومي        - ١٤٣ ــة يـ ــدابري حتفظيـ ــارة بتـ ــب اإلشـ ــشأن طلـ ــة بـ ــسات علنيـ ــدت جلـ  ٩ و ٨وُعقـ

، قضت احملكمة بأن الظـروف      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ويف األمر املؤرخ    . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 مـن النظـام     ٤١ا آنـذاك، ال تـستلزم يف حـد ذاهتـا ممارسـة سـلطتها مبوجـب املـادة                    كما بدت هل  

  . ظيةاألساسي واإلشارة بتدابري حتف
ــشرين الثــاين ٢٩ويف  - ١٤٤ ــوفمرب / ت ــا لإلشــارة   ٢٠٠٦ن ــدورها طلب ، قــدمت أوروغــواي ب

سر جـ ’’بتدابري حتفظية بـدعوى قيـام جمموعـات منظمـة مـن املـواطنني األرجنتينـيني، مبحاصـرة                   
، وأن هـذا العمـل      ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠علـى هنـر أوروغـواي منـذ         ‘‘ دويل حيوي 

ويف .  احلــصاراءنه وأن األرجنــتني مل تتخــذ أي إجــراء إلرية،يــسبب هلــا أضــرارا اقتــصادية كــب 
كافـة اإلجـراءات    ’’ختام طلبـها، التمـست أوروغـواي مـن احملكمـة أن تـأمر األرجنـتني باختـاذ                   

ملنع وإهنـاء عرقلـة املـرور بـني أوروغـواي واألرجنـتني، مبـا يف ذلـك إهنـاء                    .. . ئمةاملعقولة واملال 
عــن أي إجــراء مــن شــأنه أن يفــاقم  ” واالمتنــاع ؛‘‘دولتنيحماصــرة اجلــسور أو الطــرق بــني الــ 

أي إجـراء آخـر مـن       ’’؛ واإلحجام عن    ‘‘الرتاع أو يوسع نطاقه أو جيعل تسويته أكثر استعصاء        
 ١٩ و ١٨ويف . ‘‘وروغــواي موضــع الــرتاع املعــروض علــى احملكمــة  شــأنه أن ميــس حبقــوق أ 

ــانون األول ــسمرب /كـ ـــ  ٢٠٠٦ديـ ــشأن طل ــة بـ ــسات علنيـ ــدابري  ب، ُعقـــدت جلـ ــارة بالتـ  اإلشـ
، قـضت احملكمـة بـأن الظـروف كمـا          ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣وبأمر مـؤرخ    . التحفظية

ــا ممارســة ســلطتها مبوجــ       ــستلزم يف حــد ذاهت ــذاك، ال ت ــا آن ــدت هل ــادة ب ــام  ٤١ب امل ــن النظ  م
  . األساسي
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ــواي مــذكرهتا املــضادة يف غــضون        - ١٤٥ وأودعــت األرجنــتني مــذكرهتا وأودعــت أوروغ
  . ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣األجلني احملددين يف األمر املؤرخ 

، أذنـت احملكمـة لألرجنـتني بتقـدمي مـذكرهتا           ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٤وبأمر مؤرخ    - ١٤٦
  . وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. تقدمي مذكرهتا التعقيبيةاجلوابية، وألوروغواي ب

 نيــهيو/ حزيــران١٧  و٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٦وبرســالتني مــؤرختني علــى التــوايل  - ١٤٧
ــرض اإلدالء       ٢٠٠٩ ــاق بغ ــا توصــال إىل اتف ــة بأهنم ــتني احملكم ــواي واألرجن ، أشــعرت أوروغ

ــادة    ــدة عمــال بامل ــائق جدي ــن الئحــة  ٦٥بوث ــة م ــؤرختني  وب. احملكم ــران٢٣رســالتني م  / حزي
 الطرفني بأن احملكمة قررت اإلذن هلمـا بالتـصرف وفقـا          ة، أعلم رئيس قلم احملكم    ٢٠٠٩ يونيه

  .وأودعت الوثائق اجلديدة حسب األصول يف األجل احملدد. ملا اتفقا عليه
صـال إليـه    ، قدم كـل مـن الطـرفني وفقـا لالتفـاق الـذي تو              ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٥ويف   - ١٤٨

وأودع . وبإذن من احملكمة تعليقات عن الوثائق اجلديدة املـدىل هبـا مـن قبـل كـل مـن الطـرفني                    
  .كل طرف أيضا وثائق داعمة لتعليقاته

ــا بــــني   - ١٤٩ ــة فيمــ ــبتمرب / أيلــــول١٤وعقــــدت جلــــسات عامــ  تــــشرين ٢  و٢٠٠٩ســ
فني، قـدمت  وخالل اجللسات، طرح أعـضاء احملكمـة أسـئلة علـى الطـر      . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ــرة       ــا للفق ــا وفق ــفويا وخطي ــا ش ــردود عليه ــادة  ٤ال ــن امل ــة   ٦١ م ــن الئحــة احملكم ــال . م وعم
 تعليقات خطية على رد خطـي قدمـه الطـرف      من الئحة احملكمة، قدم أحد الطرفني      ٧٢ باملادة

  .اآلخر واستلم بعد إغالق باب املرافعة الشفوية
حكمهـا الـذي تـنص فقـرة املنطـوق          ، أصدرت احملكمة    ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠ويف   - ١٥٠

  :منه على ما يلي
  وهلذه األسباب،    
  إن احملكمة،    
  بأغلبية ثالثة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  )١(    
 بـأن مجهوريـة أوروغـواي الـشرقية قـد انتـهكت االلتزامـات اإلجرائيـة                 تقضي    

اي لعـام   من النظام األساسي لنهر أوروغـو ١٢ إىل ٧اليت تقع عليها مبوجب املواد من   
   وأن إعالن احملكمة هلذا االنتهاك يشكل ترضية مالئمة؛١٩٧٥
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ــدون   ــا، واخلــصاونة،       : املؤي ــضاة كوروم ــة؛ والق ــسا بالنياب ــا، رئي ــرئيس تومك ــب ال نائ
أمـور، وبنونـة، وسـكوتنيكوف، وكنـسادو         - وسيما، وأبراهام، وكيت، وسـيبولفيدا    

  ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي اخلاص فينويسا؛
  ؛القاضي اخلاص توريس برنارديس: املعارضون  

  
  بأغلبية أحد عشر صوتا مقابل ثالثة،  )٢(    
 بأن مجهورية أوروغواي الشرقية مل تنتهك االلتزامات املوضـوعية الـيت            تقضي    

ــهر أوروغــواي   مــن ال٤١  و٣٦  و٣٥تقــع عليهــا مبوجــب املــواد   نظــام األساســي لن
  ؛١٩٧٥ لعام

ومكا، رئيسا بالنيابة؛ والقضاة كوروما، وأبراهام، وكيبـت،        نائب الرئيس ت  : املؤيدون  
أمــــور، وبنونــــة، وســــكوتنيكوف، وكنــــسادو ترينــــداد، ويوســــف،  - وســــيبولفيدا

  وغرينوود؛ والقاضي اخلاص توريس برنارديس؛
  ؛نة وسيما؛ والقاضي اخلاص فينويساالقاضيان اخلصاو: املعارضون  
  باإلمجاع،  )٣(    
  .خرى املقدمة من الطرفني مجيع الطلبات األترفض    

  
 القاضـيان اخلـصاونة وسـيما رأيـا خمالفـا مـشتركا بـاحلكم الـصادر عـن احملكمـة؛ وأرفـق                       وأرفق

القاضي كيت رأيا مستقال باحلكم الصادر عن احملكمة؛ وأرفـق القاضـي سـكوتنيكوف إعالنـا                
كم الـصادر   باحلكم الصادر عن احملكمـة؛ وأرفـق القاضـي كانـسادو ترينـداد رأيـا مـستقال بـاحل                  

 القاضــي يوســف إعالنــا بــاحلكم الــصادر عــن احملكمــة؛ وأرفــق القاضــي   فــقعــن احملكمــة؛ وأر
غرينوود رأيا مستقال باحلكم الصادر عن احملكمة؛ وأرفـق القاضـي اخلـاص تـوريس برنـارديس                 
رأيا مستقال باحلكم الصادر عن احملكمة؛ وأرفـق القاضـي اخلـاص فينويـسا رأيـا خمالفـا بـاحلكم                 

  .ر عن احملكمةالصاد
  

  )شيلي ضد بريو(الرتاع البحري   ‐  ٨  
، أودعت بـريو طلبـا أقامـت بـه دعـوى ضـد شـيلي           ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٦يف   - ١٥١

ولتني يف احملــيط اهلــادئ، بــدءا تعــيني احلــدود بــني املنــاطق البحريــة للــد ’’بــشأن نــزاع يتعلــق بـــ 
نقطــة يف احلــدود الربيــة املعينــة عمــال  وانتــهاء ب.. . نقطــة يف الــساحل تــدعى كونكورديــا  مــن
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مبنطقـة حبريـة تقـع      ’’ وباالعتراف أيضا لـصاحل بـريو        ،)٤(‘‘١٩٢٩يونيه  /زيران ح ٣.. . مبعاهدة
 لكـن شـيلي تعتربهـا        ميل حبري من سـاحل بـريو، وتعـود بالتـايل إىل بـريو،              ٢٠٠داخل مسافة   
  .‘‘البحار جزءا من أعايل

نــاطق البحريــة الواقعــة بــني شــيلي وبــريو مل يــسبق أن  امل’’وادعــت بــريو يف طلبــها أن  - ١٥٢
جيــب أن تبــت احملكمــة يف تعــيني احلــدود وفقــا ’’وبالتــايل، ‘‘ عينــت حــدودها باتفــاق أو بغــريه

منـذ الثمانينـات، مــا فتئـت تـسعى إىل التفــاوض     ’’وقالـت بـريو إهنــا    .‘‘للقـانون الـدويل العــريف  
دائمـا مـا كانـت تلقـى رفـضا مـن جانـب شـيلي                .. .  املتنازع عليها، لكنـها    املسائلبشأن شىت   

وأكـدت أنـه بـات مـن املـستحيل بـذل حمـاوالت أخـرى للتفـاوض،                   .‘‘للدخول يف مفاوضات  
 وجههــا وزيــر خارجيــة شــيلي إىل وزيــرة  ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٠بــسبب مــذكرة مؤرخــة 

  .خارجية بريو
ــايل    - ١٥٣ ــريو بالت ــني امل   ’’وطلبــت ب ــسار احلــدود ب ــة م ــرر احملكم ــني   أن تق ــة ب ــاطق البحري ن

وأن تقــرر وتعلــن أن بــريو هلــا حقــوق ســيادية خالــصة يف   .. . الــدولتني وفقــا للقــانون الــدويل 
ــة الواقعــة داخــل حــدود    ــة    ٢٠٠املنطقــة البحري ــل حبــري مــن ســاحلها لكــن خــارج املنطق  مي

  .‘‘ أو جرفها القاريياالقتصادية اخلالصة لشيل
ــري    - ١٥٤ ــصاص احملكمــة، اســتظهرت ب ــة اخت ــاق    وإلقام ــثالثني مــن ميث ــة وال ــادة احلادي و بامل

  . الذي تعد كل من الدولتني طرفا فيه دون حتفظ١٩٤٨أبريل / نيسان٣٠بوغوتا املؤرخ 
ــأمر مـــــؤرخ  - ١٥٥ ــاريخ  ، ٢٠٠٨مـــــارس / آذار٣١وبـــ ــة تـــ  / آذار٢٠حـــــددت احملكمـــ
 أجـال إليـداع شـيلي    ٢٠١٠مـارس   / آذار ٩ أجال إليداع بريو ملذكرهتا وتـاريخ        ٢٠٠٩ مارس

  .وقد أودعت املذكرتان يف األجلني احملددين. ملذكرهتا املضادة
وطلبـت حكومتـا كولومبيــا وإكـوادور احلــصول علـى نـسخ مــن املـذكرات والوثــائق        - ١٥٦

ووفقا هلذا احلكم وبعد التحقق مـن       .  من الئحة احملكمة   ٥٣ من املادة    ١املرفقة، عمال بالفقرة    
  .احلكومتنيآراء الطرفني، وافقت احملكمة على طليب 

، أذنـــت احملكمـــة لـــبريو بتقـــدمي مـــذكرهتا  ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٧وبـــأمر مـــؤرخ  - ١٥٧
 ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩وحـددت تـاريخ     . اجلوابية، ولشيلي بتقدمي مـذكرهتا التعقيبيـة      

  . أجال إليداع مذكرة شيلي٢٠١١يوليه / متوز١١أجال إليداع مذكرة بريو وتاريخ 
  

__________ 
ــا وأريكــا، واملوقعــة يف ليمــا يف     املعاهــ  )٤(   /  حزيــران٣دة املربمــة بــني شــيلي وبــريو لتــسوية الــرتاع املتعلــق بتاكن

  .١٩٢٩ يونيه



A/65/4 
 

41 10-48375 
 

  )كولومبيا ضد إكوادور(مببيدات األعشاب الرش اجلوي   ‐  ٩  
، أودعت إكوادور عريضة تقيم هبا دعوى ضـد كولومبيـا           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١يف   - ١٥٨

مببيـدات أعـشاب سـامة يف       ] قامـت بـه كولومبيـا     [رش جـوي    ’’بشأن نزاع يتعلق مبا ادعي أنه       
  .‘‘مناطق قرب حدودها مع إكوادور وعند تلك احلدود وعربها

الرش قد تـسبب فعـال يف أضـرار جـسيمة للنـاس وللمحاصـيل               ’’ إكوادور أن    وادعت - ١٥٩
واحليوانات وللبيئة الطبيعية على اجلانب اإلكوادوري من احلدود، ويشكل خطرا جـسيما مـن              

جهـودا متكـررة    ’’وادعت أيـضا أهنـا بـذلت        . ‘‘شأنه أن يلحق أضرارا أخرى مع مرور الوقت       
ــاوض مــن أجــل    ــاءومتواصــلة للتف ــإهن ــبخري عملي ــل   ’’لكــن ‘‘ ات الت تلــك املفاوضــات مل تكل

  .‘‘بالنجاح
  : وبناء عليه التمست إكوادور من احملكمة - ١٦٠

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

يف ترسيب مبيدات أعشاب سامة يف إقليم إكوادور أو السماح بذلك، ممـا تـسبب يف                
  ار للصحة البشرية واملمتلكات والبيئة؛أضر

ــا أن تعــوض إكــوادور عــن أي خــسارة أو ضــرر      )ب(     وأن علــى كولومبي
ناجم عن أعماهلا غري املشروعة دوليا، أي اسـتخدام مبيـدات األعـشاب، مبـا يف ذلـك                   

  :الرش هبا جوا، وخباصة
وفاة أي شخص أو أشخاص أو اإلضرار بصحتهم بـسبب اسـتخدام              ‘١’    

  األعشاب تلك؛مبيدات 
وأي خسارة أو ضرر يلحـق ممتلكـات أولئـك األشـخاص أو وسـائل                 ‘٢’    

  عيشهم أو حقوق اإلنسان الواجبة هلم؛
  والضرر البيئي أو استنفاد املوارد الطبيعية؛  ‘٣’    
وتكاليف الرصد بغرض حتديد وتقييم املخاطر الـيت قـد هتـدد الـصحة         ‘٤’    

 نتيجـة السـتخدام كولومبيـا       العامة وحقوق اإلنسان والبيئـة مـستقبال      
  ملبيدات األعشاب؛

  .وأي خسارة أو ضرر آخر  ‘٥’    
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  :وأن على كولومبيا  )ج(    
  أن حتترم سيادة إكوادور وسالمته اإلقليمية؛  ‘١’    
وأن تتخذ فـورا كـل اإلجـراءات الـضرورية ملنـع القيـام، يف أي جـزء                 ‘٢’    

يقــة مــن مــن إقليمهــا، باســتخدام أي مبيــدات ســامة لألعــشاب بطر  
  شأهنا أن جتعل تلك املبيدات تترسب يف إقليم إكوادور؛ 

وأن حتظر استخدام مبيدات األعشاب تلك، بوسـائل الـرش اجلـوي،              ‘٣’    
  .يف إكوادور أو يف أي جزء من حدودها مع إكوادور أو قرهبا

  
ق  وإلقامة اختصاص احملكمة، اسـتظهرت إكـوادور باملـادة احلاديـة والـثالثني مـن ميثـا                 - ١٦١

واسـتندت  . ، الـذي تعـد كـل مـن الـدولتني طرفـا فيـه              ١٩٤٨أبريـل   / نيسان ٣٠بوغوتا املؤرخ   
ــادة   ــضا إىل امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   ٣٢إكــوادور أي يف  غــري املــشروع  االجتــار مــن اتفاقي

  . ١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
املخـدرات غـري   تعـاطي  ولتـصدير  ’’معارضـتها  عريـضتها   يف  جمـددا    وأكدت إكـوادور     - ١٦٢

تتعلـق حـصرا بأسـاليب    ’’لكنها شددت على أن املسائل اليت تعرضها على احملكمة     ‘‘ املشروعة
ــا الراميــة إىل القــضاء علــى الزراعــة غــري املــشروعة لنبــات الكوكــا      وأمــاكن عمليــات كولومبي

  .‘‘ واآلثار املضرة النامجة عن تلك العمليات يف إكوادور-شخاش اخلو
ــأم- ١٦٣ ــار٣٠ر مــــؤرخ  وبــ ــايو / أيــ ــاريخ ، حــــد٢٠٠٨مــ ــة تــ  / نيــــسان٢٩دت احملكمــ
 أجـال إليـداع     ٢٠١٠مـارس / آذار ٢٩ أجـال إليـداع إكـوادور ملـذكرهتا وتـاريخ            ٢٠٠٩ أبريل

  .امهلاألجلني املقررين يف غضون هاتان املذكرتان وقد أودعت . كولومبيا ملذكرهتا املضادة
درت احملكمــة توجيهاهتـا بـشأن تقــدمي   ، أصـ ٢٠١٠يونيـه  / حزيــران٢٥ وبـأمر مـؤرخ   - ١٦٤

 / كانون الثـاين   ٣١وحددت تارخيي   . إكوادور مذكرة جوابية وتقدمي كولومبيا مذكرة جوابية      
 ليكونـا علـى التـوايل أجلـي إيـداع املـذكرتني       ٢٠١١ديـسمرب  / كانون األول ١  و ٢٠١١يناير  

قـرار، موافقـة الطـرفني      وقد أخذت احملكمة يف احلـسبان، لـدى اختاذهـا هـذا ال            . السالفيت الذكر 
 .وُخصص اإلجراء الالحق إلصدار احملكمة قرارا. وظروف القضية

  
 ضــد جورجيــا(تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري    ‐  ١٠  

  ) االحتاد الروسي
ــا يف  - ١٦٥ ــدى احملكمــة ضــد االحتــاد    ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٢ أقامــت جورجي  دعــوى ل

التفاقية الدوليـة للقـضاء     ل[ اخرق اليت متثل    حولهما  و  جورجيا يف إقليم  عمالهأ” الروسي بسبب 
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 اتلـتمس فيهـ  ”وقـدمت جورجيـا طلبـا     .“]١٩٦٥لعـام   على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري        
جلميـع األشـخاص املوجـودين      ” الواجبة مبقتضى االتفاقية     “حلقوق الفردية كفالة احترام ا  أيضا  

 .“لى الوجه األمتومحايتها عيف إقليم جورجيا 

ــا تدعــاو - ١٦٦ ــهمــن خــالل أجهز ”ن االحتــاد الروســي،  أ جورجي ــة ت ــه ، احلكومي ووكالئ
مـن خـالل    و سـلطة حكوميـة،      ونارسـ مي الـذين ، وغريهم من األشخاص والكيانات      احلكوميني

 بنـاء علـى     الـوكالء الـذين يعملـون      مـن    م وغريهـ  ،خبازيـا وأوسيتيا اجلنوبية   ألقوات االنفصالية   ال
، مـسؤول عـن ارتكـاب انتـهاكات خطـرية           سـيطرته  و توجيهـه وحتت   ت االحتاد الروسي  تعليما

ــه األساســية   ــة[مبوجــب اللتزامات ــواد  ،]االتفاقي ــا يف ذلــك امل ــها ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ مب . “من
 خــالل ثــالث ]االتفاقيــة[قــد انتــهك التزاماتــه مبوجــب  ”االحتــاد الروســي أن  جورجيــا ورأت

 ١٩٩٠  عـام  مـن املمتـدة   ، يف الفتـرة     “أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا   من تدخالته يف     منفصلةمراحل  
 . ٢٠٠٨أغسطس /إىل آب

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة     باالحتاد الروسي   ” احملكمة أن تأمر     إىل جورجيا   تطلب و - ١٦٧
 .“]االتفاقية[لالمتثال اللتزاماته مبوجب 

 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى         ٢٢ىل املادة   إجورجيا  استندت  اختصاص احملكمة،    وإلقامة   - ١٦٨
، كأســاس إضــايف ســتظهار حبقهــا يف االتحتفظــاكمــا أهنــا . مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري 

الـيت  املادة التاسعة من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا،           ب،  إلقامة االختصاص 
 . جورجيا واالحتاد الروسيتضم بني الدول األطراف فيها 

 هـا حلفـاظ علـى حق  حتفظيـة هبـدف ا  شارة بتـدابري  طلبها بالتماس لإلجورجيا ت  وشفع - ١٦٩
ــةاالمبوجــب  ــة مواطنيهــا يف مح” تفاقي ــة العنيفــة األعمــال مــناي  القــوات الــيت متارســها التمييزي

  .“األجانب واملرتزقة ت االنفصاليةيليشياامل مع باالتفاقاملسلحة الروسية، اليت تعمل 

، االحتـاد الروسـي   ”لتماسها الدفع الوارد يف طلبها والقائل بأن         وكررت جورجيا يف ا    - ١٧٠
بـدأ  خبازيـا،  أوسـيتيا اجلنوبيـة و  بأالقوات االنفصالية واملرتزقة يف املنـاطق اجلورجيـة   بالتنسيق مع  

سياسـة منهجيـة للتمييـز العرقـي ضـد الـسكان            منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، يف تطبيـق         
 . “يف تلك املناطقالقاطنة ماعات ريهم من اجلغو جورجياملنحدرين من أصل 

ــا تذكــر و- ١٧١ شــن غــزوا عــسكريا شــامال ضــد   االحتــاد الروســي  ” أن كــذلك جورجي
ــا يف ــراق  ل ا دعمــ٢٠٠٨أغــسطس /آب ٨ جورجي ــن األع ــصاليني م ــةالنف ــيتيا أ يف  املختلف وس

املـدنيني،  أدى إىل سـقوط مئـات القتلـى         قـد   عـسكري   العـدوان   ال”ن هذا   أ و “خبازياأاجلنوبية و 
ورجي نحــدرين مــن أصــل جــسكان املمجيــع الــ املمتلكــات املدنيــة، وتــشريد كــثري مــنتــدمري و

 . “تقريبا يف أوسيتيا اجلنوبية
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 وقــف اعالهنــإانــسحاب القــوات املــسلحة اجلورجيــة ورغــم ” هأنــب جورجيــا تادعــ و- ١٧٢
قـاليم تتجـاوز   يف أ  اسـتمرت العمليـات العـسكرية الروسـية           فقـد  طالق النار من جانب واحد،    إ

ن أ جورجيـا كـذلك      تادعـ و. “ لـسيطرة احلكومـة اجلورجيـة      وختـضع  أوسـيتيا اجلنوبيـة      حدود
 ال ميكـن  يـضر علـى حنـو    بـالغ اإلحلـاح  استمرار هذه األعمال التمييزية العنيفة يـشكل هتديـدا        ”

ــا مبوجــب    جــربه ــة[بــاحلقوق الــيت تتمتــع هبــا جورجي  الــرتاع يف والــيت متثــل موضــوع ] االتفاقي
 . “القضية هذه

أن تأمر بأقصى درجة من االسـتعجال بالتـدابري التاليـة           ” احملكمةإىل  طلبت جورجيا    و - ١٧٣
 : هذه القضيةوقائع  ريثما يتم البت يف امحاية حقوقهبغية 

 ؛ تنفيذا كامال] االتفاقية[االحتاد الروسي التزاماته مبوجب أن ينفذ   )أ(    

ــاد الروســــيأن يتوقــــف  )ب(     ــ االحتــ ــام   ويكــــف علــ ى الفــــور عــــن القيــ
إىل ؤدي، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر، يــأن تــصرف علــى اإلطــالق مــن شــأنه  بــأي
ــب قواتــ       أي ــن جان ــي م ــز العرق ــن أشــكال التميي ــسلحة، أو هشــكل م ــن   امل ــا م غريه

، واألشخاص والكيانـات الـيت متـارس بعـض اختـصاصات الـسلطة            الوكالءاألجهزة، و 
ــا أوســيتيا اجلنوبيــة وأية يف  االنفــصالاتاحلكوميــة، أو مــن خــالل القــو  اخلاضــعة خبازي

 ؛ ا فعلي عليهاسيطرت لقوات الروسية أوا اليت حتتلهايف األراضي  ، أوته وسيطرلتوجيهه

بـصفة خاصـة، عـن    و،  ويكف علـى الفـور   االحتاد الروسيأن يتوقف   )ج(    
جـورجي،  الواجبة للسكان املنحدرين من أصـل       االنتهاكات التمييزية حلقوق اإلنسان     

القتــل، أعمــال  ضــد املــدنيني واألهــداف املدنيــة، و الــيت يــشنهامبــا يف ذلــك اهلجمــات
والتــدمري نــهب أعمــال الوالتــشريد القــسري، واحلرمــان مــن املــساعدة اإلنــسانية، و     

تــؤدي بــصفة دائمــة إىل لمــدن والقــرى، وأيــة تــدابري مــن شــأهنا أن   لواســعة النطــاقال
ا يف نـاطق املتامخـة هلـ   امل أوسـيتيا اجلنوبيـة و  ، يف من حـق العـودة  ملشردين داخلياحرمان ا 
الـيت  ورجيا، وأي من األقـاليم األخـرى   ا يف جناطق املتامخة هلاملأخبازيا و ، ويف   جورجيا
 . “ا فعلي عليهاسيطريالروسي أو حتاد االحيتلها 

 ٧٤املـادة    مـن    ٤الفقـرة    ، بنـاء علـى    رئـيس احملكمـة   ، قـام     خطورة الوضع  إىلنظر   وبال - ١٧٤
داعيـا إيامهـا    ٢٠٠٨أغـسطس  / آب١٥الطرفني يف  نداء عاجل إىل    بتوجيه  حة احملكمة،   من الئ 

إىل التصرف على حنو ميكن معه ألي أمر قـد تـصدره احملكمـة بـصدد طلـب التـدابري التحفظيـة                   
  .أن حيقق األثر املنشود منه
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 ٢٠٠٨أكتـــوبر /تـــشرين األول ١٠ إىل ٨مـــن يف الفتـــرة وعقـــدت جلـــسات علنيـــة  - ١٧٥
  . حتفظيةتدابري ب اإلشارة بشأن طلب نيلطرفلتماع إىل املالحظات الشفوية السل

  :أمرا يرد فيما يلي منطوقهحملكمة ، أصدرت ا٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٥ ويف - ١٧٦

  هلذه األسباب،     
ا مبوجــب مــا يف االمتثــال اللتزاماهتم بواجبــهالطــرفني فــإن احملكمــة، إذ تــذكر    

 قضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، االتفاقية الدولية لل

 :  بالتدابري التحفظية التاليةتشري    

 مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية   -ألف     

 خبازيـا واملنـاطق املتامخـة يف جورجيـا،    أوسيتيا اجلنوبية و أ داخلن،  االطرفيقوم      
  :مبا يلي

ري ضـد األشـخاص أو      االمتناع عن القيام بأي عمل من أعمال التمييز العنص          )١(  
 مجاعات األشخاص أو املؤسسات؛ 

 أي شــخص أو  الــيت يقــوم هبــاتمييــز العنــصريال ة أعمــالرعايــاإلمــساك عــن   )٢(  
  ها؛ أو دعم تلك األعمالالدفاع عن وتنظيم، أ

متييـز  بذل قصارامها، كلما وحيثما أمكن ذلـك، لكفالـة احتـرام مـا يلـي دون                  )٣(  
  ،عرقيعلى أساس األصل القومي أو ال

 أمن األشخاص؛   ‘١’    

  حدود الدولة؛ ضمن ةقاماإلحق األشخاص يف حرية التنقل و  ‘٢’    

 محاية ممتلكات املشردين والالجئني؛   ‘٣’    

الـسلطات العامـة واملؤسـسات    كفالـة عـدم ضـلوع    ا لمكل مـا يف وسـعه   بذل    )٤(  
 يف أعمـــال التمييــز العنـــصري ضـــد  مهـــاا أو نفوذمالعامــة اخلاضـــعة لــسيطرهت  

  ؛ األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات
وســيما، وأبراهــام، وكيــث، وأوادا، القــضاة بويرغنتــال، و هــيغرت؛ الرئيــسة: املؤيــدون  

  ؛غاجا أمور؛ والقاضي املخصص -وسيبولفيدا 
القـضاة راجنيفـا، وشـي، وكورومـا، وتومكـا،          ونائب الرئيـسة اخلـصاونة؛       :املعارضون  

  وسكوتنيكوف؛ وبنونة، 
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  مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  - باء    

ــان بتيــسري       ــسانية  يقــوم الطرف ــاملــساعدة اإلن ــة لقــوق احلدعم ل ــسكان الواجب ل
، وميتنعـان   مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري  نياحمللي
   هذه املساعدة؛وضع أي عقبة أمامعن 

وســيما، وأبراهــام، وكيــث، وأوادا، يرغنتــال، القــضاة بووالرئيــسة هــيغرت؛ : املؤيــدون  
  ؛غاجا أمور؛ والقاضي املخصص -وسيبولفيدا 

القـضاة راجنيفـا، وشـي، وكورومـا، وتومكـا،          ونائب الرئيـسة اخلـصاونة؛       :املعارضون  
  وسكوتنيكوف؛ وبنونة، 

  
   مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  -جيم     
 حبقوق الطرف اآلخـر     أن ميس نه  طرف عن القيام بأي عمل من شأ      ميتنع كل       

الـرتاع  أن يزيـد مـن حـدة        فيما يتعلـق بـأي حكـم قـد تـصدره احملكمـة يف القـضية، أو                  
  جيعل تسويته أكثر استعصاء؛ أو ه، وسع نطاقياحملكمة أو املعروض على 

، وســيما، وأبراهــام، وكيــثوأوادا، القــضاة بويرغنتــال، والرئيــسة هــيغرت؛ : املؤيــدون  
  ؛غاجاور؛ والقاضي املخصص  أم- اسيبولفيدو
القـضاة راجنيفـا، وشـي، وكورومـا، وتومكـا،          ونائب الرئيـسة اخلـصاونة؛       :املعارضون  

  وسكوتنيكوف؛ وبنونة، 
  

  مثانية أصوات مقابل سبعة، بأغلبية  -دال     

  حبال امتثاله للتدابري التحفظية املشار إليها أعاله؛كل طرف احملكمة  بلغي    
، وســيما، وأبراهــام، وكيــثوأوادا، القــضاة بويرغنتــال، ويغرت؛ الرئيــسة هــ: املؤيــدون  
  ؛غاجا أمور؛ والقاضي املخصص - اسيبولفيدو
القـضاة راجنيفـا، وشـي، وكورومـا، وتومكـا،          ونائب الرئيـسة اخلـصاونة؛       :املعارضون  

  .وسكوتنيكوفوبنونة، 
  

ــام  ــسوقـ ــا  ةنائـــب الرئيـ ــا، وتومكـ ــي، وكورومـ ــا، وشـ ــضاة راجنيفـ ــصاونة والقـ ــ، اخلـ  ة، وبنونـ
ــكوتنيكوف  ــذييل وسـ ــة بتـ ــر احملكمـ ــأمـ ــالف  بـ ــشتركرأي خمـ ــه ال. مـ ــوذيلـ خـــصص امل يقاضـ

 . بإعالن اجغا
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ــأمر  و- ١٧٧ ــادر يف بــ ــانون األول ٢صــ ــسمرب /كــ ــددت ، ٢٠٠٨ديــ ــسحــ ــاريخ ةالرئيــ  تــ
 إليـداع  أجـال  ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢ إليداع مذكرة جورجيـا و   أجال ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢
  .وقد أُودعت مذكرة جورجيا يف غضون األجل املقرر هلا. د الروسيالحتالضادة املذكرة امل

 مــن ١، ويف غــضون األجــل املقــرر يف الفقــرة  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١ ويف - ١٧٨
.  من الئحة احملكمة، قدم االحتاد الروسي دفوعـه االبتدائيـة فيمـا يتعلـق باالختـصاص                ٧٩املادة  

 مـن املـادة     ٥عوى عمـال بـالفقرة      تعلقـة جبـوهر الـد     وجرى بناء على ذلـك تعليـق اإلجـراءات امل         
  .من الالئحة ٧٩

ــأمر مــــؤرخ  - ١٧٩ ــاريخ   ٢٠٠٩سمرب ديــــ/ كــــانون األول١١ وبــ ، حــــددت احملكمــــة تــ
 أجال لتقدمي جورجيا بيانا خطيا يتضمن مالحظاهتـا والتماسـاهتا بـشأن             ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١

وجـدير باملالحظـة أن     . تعلـق باالختـصاص   الدفوع االبتدائية املقدمة من االحتاد الروسـي فيمـا ي         
الطرفني كانا قد اتفقا على أن يكون أجلُ تقدمي البيان اخلطي املذكور بعَد مـرور أربعـة أشـهر                  

  .وقد أودع بيان جورجيا اخلطي يف غضون األجل احملدد له. على إيداع الدفوع االبتدائية
ت علنيـة للنظـر يف الـدفوع        ، أعلنت احملكمة أهنا ستعقد جلسا     ٢٠١٠ ويف صيف عام     - ١٨٠

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٣االبتدائية يف الفترة من 
  

ــبتمرب / أيلــــول١٣تطبيــــق االتفــــاق املؤقــــت املــــؤرخ    ‐  ١١    مجهوريــــة مقــــدونيا (١٩٩٥ســ
 )اليونان ضد اليوغوسالفية السابقة

 ةالـسابق مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     أقامت  ،  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٧يف   - ١٨١
] اليونـان  [اللتزامـات  انتـهاك صـارخ   ”ه بأنـه    تصفو ضد اليونان بسبب ما      دعوى احملكمة   لدى

 . ١٩٩٥سبتمرب /أيلول ١٣ يف الطرفان ه من االتفاق املؤقت الذي وقع“١١مبوجب املادة 

ــ و- ١٨٢ محايـــة ” احملكمـــة ة يف طلبـــها إىل مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابق تطلبـ
ــا مبوجــب  ــت، و حقوقه ــة االتفــاق املؤق ــسماح كفال ــا مب ال ــستقلة   هل ــة م ــا كدول مارســة حقوقه

 املنظمـات الدوليـة     التمـاس عـضوية    هـا لقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك حق         حكام ا وفقا أل تصرف  ت
 . “ذات الصلة

مـن االتفـاق     ١١ملـادة    من ا  ١دفعت الدولة مقدِّمة الطلب بأن اليونان، وفقا للفقرة         و - ١٨٣
...  أال” يـنص علـى      “مبوجـب القـانون الـدويل      عاتقهـا واجـٌب ملـزم هلـا          يقـع علـى   ”املؤقت،  
ملنظمـات  لعـضوية ا   ]مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       [انـضمام    ترشح أو على  تعترض  

؛ وبـأن   “فيهـا  ا عـضو  ]اليونـان [تكـون   واملتعددة األطراف واإلقليميـة الـيت        الدولية   واملؤسسات
 أيٍ مـن  حتـتفظ لنفـسها بـاحلق يف االعتـراض علـى     ” ونـان الياحلكم نفـسه يـنص أيـضا علـى أن           
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 يف ]مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     [أشـري إىل عضوية املشار إليها أعـاله، إذا   ال أنواع
قـــرار ال مـــن ٢ الفقـــرة ن امسهـــا الـــوارد يف تلـــك املنظمـــة أو املؤســـسة بـــشكل خمتلـــف عـــ     

ــابع لجملــس األمــن  الــصادر عــن )١٩٩٣( ٨١٧ ــة مقــدونيا ”، أي “تحــدةألمــم املالت مجهوري
 .“اليوغوسالفية السابقة

ــدفع و - ١٨٤ ــسابقة يف   ت ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــها مجهوري ــدعى طلب ــأن امل ــد  ب ــا ق  عليه
 علـى  ٢٠٠٨أبريـل  / يف نيـسان ، باعتراضـها مبوجـب االتفـاق املؤقـت   املقـررة   اانتهكت حقوقهـ  

مجهوريــة تــدفع و. )النــاتو(لــسي األطحلــف مشــال منظمــة  إىلالنــضمام الــذي قدمتــه لطلــب ال
 “اسـتعملت حـق الـنقض   ”أن اليونـان  بـ مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، على وجـه اخلـصوص،     

تـسوية اخلـالف بـني الطـرفني        ”ترغـب يف    اليونـان   ن  النضمام إىل حلـف النـاتو أل      اطلبها  بشأن  
علـى  صول هـذه األخـرية     حلـ  “أساسـي مـسبق   كـشرط   للدولـة املدعيـة     سم الدستوري   االبشأن  
 . العضوية

 بـأال تـسمى،     التزاماهتـا مبوجـب االتفـاق املؤقـت       وفـت ب  ”ا  هنـ  وحتتج الدولـة املدعيـة بأ      - ١٨٥
ــة   ــضو يف منظمـ ــال  كعـ ــف مشـ ــم  حلـ ــسي، إال باسـ ــالفية   ’األطلـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ

 -  مباشـرة أو غـري مباشـرة    بـصورة -يتعلـق  موضـوع هـذا الـرتاع ال     ”نأؤكـد   ت، و ‘“السابقة
 . “] امسهابشأن اليونان ها وبنينشأ بينذي ال[باخلالف 

بـأن  ” احملكمـة أن تـأمر اليونـان         إىلمجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة         طلبت  و - ١٨٦
 “١١املـادة    مـن    ١تخذ على الفور مجيع اخلطوات الالزمة لالمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة           ت

 مباشـرة أو غـري      بـصورة ل، سواء   كف عن االعتراض بأي شكل من األشكا      توقف و بأن تت ”و  
املنظمـات  ’أو أي مـن     /حلف مشال األطلسي و   على انضمام الدولة املدعية إىل منظمة       مباشرة،  

] اليونــــان[تكــــون الــــيت   األخــــرى‘واملؤســــسات الدوليــــة واملتعــــددة األطــــراف واإلقليميــــة
 . “فيها عضوا

ة يف غوســالفية الــسابقمجهوريــة مقــدونيا اليو، اســتظهرت اختــصاص احملكمــة وإلقامــة - ١٨٧
الــيت  ١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٣ املــؤرخ  مــن االتفــاق املؤقــت٢١ املــادة  مــن٢الفقرة طلبــها بــ

  بـشأن تفـسري    همانـزاع ينـشأ بينـ     جيوز ألي من الطرفني عـرض أي خـالف أو           ” هتنص على أن  
يهـا يف    املـشار إل   اخلالفـات لى حمكمة العـدل الدوليـة، فيمـا عـدا           عتنفيذ هذا االتفاق املؤقت      أو

 . “ منه٥ملادة  من ا١الفقرة 

ــأمر  و- ١٨٨ ــادر يف بــ ــاين ٢٠صــ ــانون الثــ ــاير/ كــ ــددت، ٢٠٠٩ ينــ ــة حــ ــاريخ احملكمــ  تــ
ــوز ٢٠ ــه /متـ ــذكرأجـــال ٢٠٠٩يوليـ ــداع مـ ــسابقة  ة إليـ ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ  مجهوريـ
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ان وقـد أُودعـت هاتـ      .يونـان لل املـذكرة املـضادة    إليداع   أجال ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٢٠ و
  .ة هلما احملدداملذكرتان يف غضون اآلجال

ــأمر مــــؤرخ  - ١٨٩ ــت احملكمــــة جلمهوريــــة مقــــدونيا    ٢٠١٠مــــارس / آذار١٢ وبــ ، أذنــ
وحـددت تـارخيي    . اليوغوسالفية السابقة بتقدمي مذكرة جوابية ولليونان بتقدمي مذكرة تعقيبيـة         

ــران٩ ــه / حزي ــشرين األول٢٧  و٢٠١٠يوني ــوبر / ت ــى التــ  ٢٠١٠أكت ــا عل ــني  ليكون وايل أجل
ــذكر   ــسالفيت ال ــذكرتني ال ــدمي امل ــسابقة     . لتق ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــد أودعــت مجهوري وق
  .مذكرهتا اجلوابية يف األجل احملدد هلا

  
  )إيطاليا ضد أملانيا(حصانات الدول من الوالية القضائية   -  ١٢  

 مدعيـة فيهـا     ا،ضد إيطاليـ  دعوى   أملانيا   رفعت،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٣  يف - ١٩٠
جتـاه أملانيـا     االتزاماهتـ تنتـهك   ال تـزال    انتـهكت و   ...  من خالل ممارستها القـضائية     إيطاليا”بأن  

 .“مبوجب القانون الدويل

يف الـسنوات   مـرارا    قامـت    يطاليـة اهليئـات القـضائية اإل    ” عريضتها أن يف   وتذكر أملانيا    - ١٩١
وقـد بلـغ    . القـضائية ، مـن الواليـة       سـيادة   دولـة ذات   باعتبارهـا  ،تجاهل حـصانة أملانيـا    األخرية ب 

مـارس  /آذار ١١هذا التطور يف األوضاع مرحلة حرجة باحلكم الصادر عن حمكمة الـنقض يف              
الوالية القـضائية للنظـر   يطاليا  إلأن  ] احملكمة[ت  ، حيث أعلن  )Ferrini (فرييين يف قضية    ٢٠٠٤

للعمـل  مليـة الثانيـة إىل أملانيـا        احلـرب العا  خالل  قد مت ترحيله    أقامها شخص كان    ... يف دعوى   
ُرفـع العديـد مـن الـدعاوى        هـذا احلكـم،     صدور  بعد  و. السخرة يف صناعة األسلحة   على سبيل   

 أشـخاص حلـق هبـم الـضرر أيـضا نتيجـة             جانـب مـن   األخرى لدى احملاكم اإليطالية ضـد أملانيـا         
 يف”  اآلونة األخـرية   يفقد أُكد    فرييين  الصادر يف قضية   كموبالنظر إىل أن احل   . “للرتاع املسلح 

تـشرين   ٢١ صـادر يف     حكم آخـر  يف   و ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٢٩ الصادرة يف سلسلة من القرارات    
ــوبر /األول ــإن ، “٢٠٠٨أكت ــاف ــالقلق   ”أملاني ــشعر ب ــضايا     ت ــن الق ــات م ــع مئ ــة رف إزاء إمكاني

 . “اإلضافية ضدها

: يطاليـا إأصول أملانية يف    علق ب  وتشري املدعية إىل أنه مت بالفعل اختاذ تدابري إنفاذ فيما يت           - ١٩٢
ركـز  الـيت تـأوي امل    ،   فيغـوين   فـيال  بشأن “رهن عقاري قضائي  ”  يف السجل العقاري   فقد أدرج 

الــيت رفعهــا باإلضــافة إىل الــدعاوى أيــضا، أملانيــا وتــشري . الثقــايف اإليطــايل للتبــادل -األملــاين 
حكـم  كي ينفذ يف إيطاليا     ن  ون يوناني ومواطنقام هبا   حماوالت  ”إىل  ،  مواطنون إيطاليون ضدها  

عـسكرية أملانيـة خـالل انـسحاهبا يف         بـشأن جمـزرة ارتكبتـها وحـدات          ية يونان صادر عن حمكمة  
 .“١٩٤٤عام 
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  :ما يليأن تقرر وتعلن  وختتم أملانيا عريضتها بطلبها إىل احملكمة - ١٩٣
ــا  )١(   ــسماح ، مــن خــالل  أن إيطالي ــع ال ــا   برف ــة أملاني ــة ضــد مجهوري دعــاوى مدني

للقـانون اإلنـساين الـدويل أثنـاء          الرايخ األملـاين   اتعلى أساس انتهاك   حتاديةاال
ــة    ــة الثاني ــول  احلــرب العاملي ــن أيل ــرة م ــبتمرب /يف الفت ــار١٩٤٣س ــايو / إىل أي م

تـرم  حت مل   من حيث أهنا  التزاماهتا مبوجب القانون الدويل     قد انتهكت   ،  ١٩٤٥
ريـة أملانيـا االحتاديـة مبوجـب         مجهو تتمتـع هبـا   القضائية اليت   من الوالية   احلصانة  

 القانون الدويل؛ 

وهـي فـيال    ،  ‘فيغـوين فـيال   ’ضـد   إجـراءات جربيـة     عن طريق اختـاذ     ،  أن إيطاليا   )٢(  
ــة األ  ــا احلكوم ــة متلكه ــستخدموملاني ــة،  ها ألغــراضت ــة غــري جتاري ــد  حكومي ق

 القضائية؛  من الوالية أملانيااليت تتمتع هبا احلصانة أيضا انتهكت 

 علـى   ،يونانيـة الـصادرة عـن حمـاكم        أن األحكـام   إعالنمن خالل   ،  طالياأن إي   )٣(  
 للتنفيـذ  قابلـة  ،)١(أساس حوادث مماثلة لتلك احملـددة أعـاله يف الطلـب رقـم              

ــا،  ــد يف إيطالي ــهكت ق ــا  احلــصانة جمــددا انت ــع هب ــيت تتمت ــاال ــة  أملاني  مــن الوالي
 القضائية؛

 : حملكمة أن تقرر وتعلن ما يليإىل امجهورية أملانيا االحتادية وعليه، تطلب     

  دولية؛ ةمسؤوليتتحمل اجلمهورية اإليطالية أن   )٤(  

أن تتخذ، بالوسائل الـيت ختتارهـا، مجيـع التـدابري           جيب   اجلمهورية اإليطالية أن    )٥(  
ــضائية        ــا وســلطاهتا الق ــصادرة عــن حماكمه ــرارات ال ــع الق ــل مجي ــة جبع الكفيل

  غري قابلة للتنفيذ؛،ملانياية ألاألخرى، واليت تنتهك احلصانة السياد

أن تتخذ مجيع التدابري الكفيلة بأال تنظـر احملـاكم         جيب   اجلمهورية اإليطالية أن    )٦(  
الوقـائع املبينـة يف     أسـاس   دعاوى قانونية ضد أملانيـا علـى        يف   مستقبالاإليطالية  

  . أعاله١طلب رقم ال
  

تــدابري مؤقتــة وفقــا باحملكمــة أن تــشري  إىلطلــب تاحلق يف أن بــحتــتفظ أملانيــا لنفــسها  و- ١٩٤
جربيـة  يطاليـة لتـدابري     اإليف حالة اختاذ الـسلطات      ” من النظام األساسي للمحكمة،      ٤١للمادة  

تتمتـع حبمايـة    مـن املبـاين الـيت       املباين الدبلوماسية وغريهـا     وال سيما   ضد أصول الدولة األملانية،     
 . “دويل هذه التدابري وفقا للقواعد العامة للقانون المن
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 مــن االتفاقيــة   ١املــادة بيف عريــضتها  كأســاس الختــصاص احملكمــة، حتــتج أملانيــا      و- ١٩٥
، اليت صـدقت    ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخة   األوروبية لتسوية املنازعات بالوسائل السلمية    

وتـنص  . ١٩٦١ أبريـل / نيـسان ١٨ وأملانيـا يف  ١٩٦٠ينـاير  /كانون الثـاين  ٢٩ يفيطاليا  إعليها  
 :يلي  على ماادةاملهذه 

األطراف املتعاقـدة الـسامية مجيـع املنازعـات القانونيـة الدوليـة الـيت قـد              تعرض      
 :املتعلقة مبا يلياملنازعات وال سيما للبت فيها، حمكمة العدل الدولية  على تنشأ بينها

 تفسري املعاهدات؛  )أ(    

 مسائل القانون الدويل؛أي مسألة من   )ب(    

ــ  )ج(     ــود أي واقعــ ــأهنةوجــ ــن شــ ــ، أن ا، إذا أُثبتــــت مــ ــهاكاشكل تــ  انتــ
 دويل؛  اللتزام

الـــذي يـــتعني تقدميـــه للتعـــويض عـــن انتـــهاك  اجلـــربطبيعـــة أو مـــدى   )د(    
  . دويل التزام

  
 دولـتني مـن الـدول األعـضاء يف االحتـاد             هذه القضية، رغم أهنا ختص     تؤكد أملانيا أن   و - ١٩٦

يف لكـسمربغ، ألن   لجماعـات األوروبيـة  حمكمة العـدل ل ال تندرج ضمن اختصاص األورويب، 
عاهــدات املنــصوص عليهـا يف امل  ،القـضائية الواليــة مــن أحكـام  ينــدرج يف إطـار أي  اخلـالف ال  
ــة ب ــدول األعــضاء  اوتــضيف أن. التكامــل األورويباملتعلق ــكخــارج ، ل ، “دداحملــاإلطــار ” ذل

 . “متستمر يف التعامل مع بعضها البعض وفقا لنظام القانون الدويل العا”

 -اعُتمـد مبناسـبة املـشاورات احلكوميـة األملانيـة          مشترك   وقد ُشفعت العريضة بإعالن      - ١٩٧
أعلنـت  ، حيـث    ٢٠٠٨ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٨ يف   هيـست ييف مدينـة تر   الـيت عقـدت      اإليطالية

املثـل العليـا للمـصاحلة والتـضامن والتكامـل، الـيت تـشكل              تتفقان يف   ” ما أهن تنيكل من احلكوم  
اعترافهـا الكامـل باملعانـاة الـيت     ”أعربـت أملانيـا عـن       يف هـذا اإلعـالن،      و. “ةاألوروبيالبنية  قوام  

 خــالل احلــرب العامليــة “ونيطــاليالرجــال والنــساء اإليعجــز عنــها الوصــف، والــيت تعــرض هلــا  
 حمكمـة العـدل   اللجـوء إىل  أملانيـا قـرار  ل احترامهـا ”عـن  إيطاليـا، مـن جانبـها،      وأعربـت   . الثانية
 مـسألة  يفكمـة   احملمسألة تتعلق مببـدأ حـصانة الدولـة، وعـن اعتقادهـا أن بـت                ة للبت يف    الدولي

 .“ توضيح هذه املسألة املعقدةيفحصانة الدولة سيساعد 

يونيـه  /حزيـران  ٢٣، حـددت احملكمـة تـاريخ        ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٩وبأمر مؤرخ    - ١٩٨
 أجـال إليـداع     ٢٠٠٩يـسمرب   د/األول كـانون    ٢٣أجال إليداع مـذكرة أملانيـا وتـاريخ          ٢٠٠٩

 . يف غضون األجل احملدداملذكرتانوقد أُودعت . يطالياإلضادة املذكرة امل
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 ويف الفصل السابع من املذكرة املضادة اليت قدمتها إيطاليا، أشارت املدعى عليهـا إىل               - ١٩٩
ــادة  ــن ال٨٠امل ــضادا     م ــا م ــدمت طلب ــة، وق ــسألة   ”ئحــة احملكم ــق مب ــا يتعل الواجــب رب اجلــفيم

للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت ارتكبتــها قــوات  اجلــسيمة إليطــاليني مــن ضــحايا االنتــهاكات  ل
إيطاليا يف إثبات اختصاص احملكمة بـالنظر يف ذلـك الطلـب املـضاد              واستندت  . “الرايخ األملاين 

 مـن النظـام األساسـي       ٣٦ من املادة    ١ من االتفاقية األوروبية، باالقتران مع الفقرة        ١إىل املادة   
ــا كــذلك وجــود    . للمحكمــة ــدعى عليه ــائع واألســانيد    ”وأكــدت امل ــني الوق صــلة مباشــرة ب

القانونية اليت تستند إليها يف دحض ادعاء أملانيا، والوقائع واألسانيد القانونيـة الـيت تـستند إليهـا        
  :وقدمت إيطاليا يف هناية مذكرهتا املضادة االستنتاجات التالية. “يف دعم طلبها املضاد

إدخــال وإذ حتــتفظ إيطاليــا حبقهــا يف ...  دا إىل الوقــائع واحلجــج املبينــةاســتنا    
 هـذه االسـتنتاجات، تطلـب إيطاليـا إىل احملكمـة املـوقرة أن        ت علـى  أو تعديال إضافات  

  .تقرر وتعلن رفض كل ادعاءات أملانيا
 مــن الئحــة احملكمــة، ٨٠املــضاد، ووفقــا للمــادة  إيطاليــا وفيمــا يتعلــق بطلــب    

ــه، نظــرا    تطلــب إيطال ــا إىل احملكمــة املــوقرة أن تقــر وتعلــن أن ــزام لوجــود ي مبوجــب الت
ــسانية الــيت       ــاجلرب لــصاحل ضــحايا جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلن ــدويل ب القــانون ال

  :ارتكبها الرايخ الثالث
الـضحايا اإليطـاليني لتلـك    فيمـا يتعلـق ب   أملانيـا قـد انتـهكت ذلـك االلتـزام        فإن  - ١  

  .  اجلرب الفعال منماجلرائم حبرماهن
  . أملانيا تتحمل مسؤولية دولية عن ذلك التصرفوإن   - ٢  
جـرب مالئـم وفعـال    وعرض أملانيا جيب عليها وقف تصرفها غري املشروع      وإن    - ٣  

  .أولئك الضحايا، بالوسائل اليت ختتارها، ومن خالل إبرام اتفاقات مع إيطالياعلى 
  

 يف اجتمــاع عقــده رئــيس ،أشــار وكيــل أملانيــا، ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ويف  - ٢٠٠
احملكمة مع وكيلي الطرفني، إىل أن حكومة بلده تعتـرب أن الطلـب املـضاد الـذي قدمتـه إيطاليـا            

 مـن الئحـة احملكمـة، وأهنـا تعتـزم تقـدمي دفـوع علـى الطلـب                   ٨٠ مـن املـادة      ١ال يتفق والفقرة    
 أن حتـدد خطيـا، يف       اى حكومـة أملانيـ    وبناء على ذلك، قـررت احملكمـة أن علـ         . اإليطايل املضاد 
، األســباب القانونيــة الــيت اســتندت إليهــا يف الــدفع بــأن ٢٠١٠مــارس / آذار٢٦موعــد أقــصاه 

 مــن ٨٠ مــن املــادة ١الطلـب املــضاد املقــدم مـن املــدعى عليهــا ال تـسري عليــه أحكــام الفقـرة     
خطيــا بــشأن  آرائهــاالئحــة احملكمــة، وأن حكومــة إيطاليــا ســوف ُتــدعى بــدورها إىل عــرض   
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وأبلـغ رئـيس القلـم الطـرفني بـذلك القـرار يف             . ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٦ يف موعد أقـصاه      ةاملسأل
  .٢٠١٠فرباير / شباط٥رسالتني مؤرختني 

الـــدفوع ”، قـــدمت أملانيـــا مالحظاهتـــا اخلطيـــة بعنـــوان ٢٠١٠مـــارس / آذار٢٤ ويف - ٢٠١
، حيـث  “لطلب املـضاد املقـدم مـن إيطاليـا    مجهورية أملانيا االحتادية بشأن ا  املقدمة من   االبتدائية  

نت األسـباب القانونيـة الـيت اسـتندت إليهـا يف الـدفع بـأن الطلـب املـضاد ال يـستويف شـروط                         بيَّ
رسلت نسخة مـن تلـك املالحظـات إىل الطـرف           وأُ.  من الئحة احملكمة   ٨٠ من املادة    ١الفقرة  

  .اآلخر يف اليوم نفسه
 موجهــة مــن وكيــل إيطاليــا وتلقاهــا قلــم  ٢٠١٠مــايو / أيــار٢٥ ويف رســالة مؤرخــة - ٢٠٢

ــا ل   ــدمت إيطالي ــوم نفــسه، ق ــوان   احملكمــة يف الي ــة بعن مالحظــات ”لمحكمــة مالحظاهتــا اخلطي
مجهورية أملانيا االحتاديـة بـشأن الطلـب املـضاد املقـدم            املقدمة من   إيطاليا على الدفوع االبتدائية     

 يف رسـالة    اظـات إىل حكومـة أملانيـ      وأرسـل رئـيس القلـم نـسخة مـن تلـك املالح            . “من إيطاليا 
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٥مؤرخة 
 تلقت احملكمة مالحظات خطية كاملة وتفـصيلية مـن الطـرفني، قـررت أهنـا علـى                  إذ و - ٢٠٣

دراية كافية مبواقفهما إزاء إمكانية نظر احملكمة يف الطلب الذي قدمته إيطاليـا يف شـكل طلـب                  
ك، رأت احملكمـة أنـه مـن غـري الـضروري أن تواصـل       وبناء على ذل  . مضاد يف مذكرهتا املضادة   

، أصـدرت أمـرا بـشأن مقبوليـة         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦االستماع للطرفني يف هذا املوضوع؛ ويف       
  . الطلب املضاد املقدم من إيطاليا

:  ونظرت احملكمة يف مدى اختصاصها مـن حيـث الـزمن مبوجـب االتفاقيـة األوروبيـة                 - ٢٠٤
ا كان الرتاع الذي سعت إيطاليا إىل عرضه يف طلبـها املـضاد يتعلـق               إذال جيوز إال    فاختصاصها  

دخـــول االتفاقيـــة األوروبيـــة حيـــز النفـــاذ بـــني الطـــرفني يف   بعـــد بوقـــائع أو حـــاالت وقعـــت 
األمـر لـيس كـذلك، وبالتـايل فـإن الـرتاع            أن  وخلصت احملكمـة إىل     . ١٩٦١أبريل  /نيسان ١٨

األمــر، قــررت وبــذلك .  الــزمين لالتفاقيــةالــذي ســعت إيطاليــا إىل عرضــه يقــع خــارج النطــاق
ــل صــوت واحــد أن        ــشر صــوتا مقاب ــة ع ــة ثالث ــة، بأغلبي ــن    ”احملكم ــدم م ــضاد املق ــب امل الطل

وأذنـت احملكمـة   . “ غري مقبول يف حـد ذاتـه وال يـشكل جـزءا مـن الـدعوى احلاليـة         ... إيطاليا
بـشأن االدعـاءات املقدمـة      بعد ذلك باإلمجاع بتقدمي رد من أملانيا ومذكرة تعقيبيـة مـن إيطاليـا               

ــا  ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٤مــن أملانيــا، وحــددت تــاريخ    أجــال إليــداع مــذكرة أملاني
ــاير /كــانون الثــاين ١٤وتــاريخ  ــا  ٢٠١١ين وســُيتخذ .  أجــال إليــداع املــذكرة التعقيبيــة إليطالي

  . قرار آخرمبوجباإلجراء التايل 
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 )السنغال ضد بلجيكا(أو التسليم املسائل املتصلة بااللتزام باحملاكمة   ‐  ١٣  

ــر /شــباط ١٩ يف - ٢٠٥ ــسنغال، علــى أســاس    رفعــت ، ٢٠٠٩فرباي بلجيكــا دعــوى ضــد ال
 ابلجيكـــا ومجهوريـــة الـــسنغال بـــشأن امتثـــال الـــسنغال اللتزامهـــ مملكـــة بـــني ”وجـــود نـــزاع 

تـــسليمه إىل بلجيكـــا ألغـــراض بأو ” ربيهـــ حـــسني ، الـــرئيس التـــشادي الـــسابق“حاكمـــةمب
تدابري مؤقتة، من أجـل محايـة حقوقهـا    ببلجيكا أيضا طلبا لإلشارة وقدمت  . “نائية اجل الدعوى

 .  حكم احملكمة يف موضوع الدعوىإىل حني صدور

ــضتهابلجيكــا يف  وتؤكــد - ٢٠٦ ــسنغالعري ــس، منفــى  أن ال ــذربي هــيد ال ، ١٩٩٠ عــام من
يف الـسنغال،   يف  ابق   الـس  يتـشاد ال املتكررة حملاكمة الرئيس     اأي إجراءات بشأن طلباهت   تتخذ   مل

ــه حــال عــدم   رائم تعــذيب الــيت تتــسم باشــتماهلا علــى جــ   األفعــال بــسبب بلجيكــا، إىلترحيل
ــسانية و ــد اإلنـ ــرائم ضـ ــشري. جـ ــسيد   وتـ ــة إىل أن الـ ــاملدعيـ ــه يف  هـ ــدر حبقـ ــار يف ربي صـ داكـ
 سـبعة أشـخاص     ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين  ٢٥ يف هاشكوى قدم إثر  ،  ٢٠٠٠فرباير  /شباط ٣

جـرائم  ”التواطؤ يف   اهتـام بـ   ،  )ضـحايا القمـع الـسياسي واجلرميـة        مجعيـة (حكوميـة   ومنظمة غـري    
ــسانية،   ــد  “ وأعمــال وحــشية أعمــال تعــذيب  وضــد اإلن ــةاإلقامــةووضــع قي ــ.  اجلربي ضيف وت

 يوليـه / متـوز ٤ هـذا االهتـام يف   نقـضت  دائرة االهتام يف حمكمـة االسـتئناف يف داكـار          أنبلجيكا  
 القـانون اجلنـائي    غـري مدرجـة يف    ‘ م املرتكبة ضد اإلنسانية   اجلرائ’بعد أن وجدت أن     ” ٢٠٠٠
 . “السنغايل

  من أصل تشادي ومـواطنني تـشاديني       ابلجيكيمواطنا  ”شري بلجيكا كذلك إىل أن       وت - ٢٠٧
ديــسمرب /كــانون األول ١١ و ٢٠٠٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٣٠قــاموا يف الفتــرة املمتــدة بــني 

 القـضائية   اسـلطاهت أن  بلجيكـا إىل    وتـشري   . كم بلجيكيـة   حما إىلشكاوى مماثلة    بتقدمي   “٢٠٠١
 يف  لتحقيـق لجـراءات   اإلالعديـد مـن      اختاذ    السنغال من،  ٢٠٠١، منذ هناية عام     تاملختصة طلب 

احملـاكم  ، ولكـن    هـربي  ضـد الـسيد      ا دوليـ  أمر قبض  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول يف   تصدرأ، و األمر
هـذه   الـسنغال حسب أقوال املدعية، أحالـت      و. بشأنهإجراء  أي  اختاذ  مل تر أن عليها     السنغالية  
يف أن الــسنغال قــررت ضيف بلجيكــا تــو. ٢٠٠٥ يف هنايــة عــام األفريقــي االحتــاد إىلالقــضية 
 نشماليـ ، حبيـث     فيهـا   تعديل قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيـة       ٢٠٠٧فرباير  /شباط

إىل أن ا تــشري  بيــد أهنــ؛“جــرائم اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية  ”
  . إىل احملاكمةهربي السيد تقدميها صعوبات مالية حتول دون ب تذرعت قد ااملدعى عليه

، عـن  الـسنغال يـشكل تقـاعس    ” ،التعاهـدي لقـانون الـدويل     وفقا ل  بلجيكا أنه     وتذكر - ٢٠٨
ب أعمــال التعــذي إىل بلجيكــا ملــساءلته عــن  تــسليمهربي، يف حالــة عــدمهــ. حماكمــة الــسيد ح

، وال ســـيما “١٩٨٤عـــام الـــصادرة يف تفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب انتـــهاكا ال، املنـــسوبة إليـــه
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املـادة   مـن    ١الفقـرة   و ؛٨مـن املـادة      ٢الفقرة  و ؛٧من املادة    ١الفقرة  و ؛٥املادة  من   ٢ الفقرة
حاكمـة الـسيد   مبالـسنغال  عـدم قيـام   فـإن  ”، لقـانون الـدويل العـريف   وفقا ل  هضيف أن تو.  منها ٩
املنــسوبة إليــه، يــشكل  رائم ضــد اإلنــسانيةملــساءلته عــن اجلــي أو تــسليمه إىل بلجيكــا ربهــ .ح
التـزام   وهـو    ، القـانون اإلنـساين الـدويل      الـيت تنتـهك   اجلـرائم   علـى   عاقبة  باملنتهاكا لاللتزام العام    ا

) األفعـال املؤسـسية للمنظمـات الدوليـة    (يف العديد من نصوص القانون الثـانوي   منصوص عليه   
 . “املعاهداتوقانون 

 نياإلعالن يف املقــام األول يف عريــضتها بــبلجيكــاحتــتج  اختــصاص احملكمــة،  وإلثبــات- ٢٠٩
ــرادي ــرفني يف االنفـ ــران١٧ ني املقـــدمني مـــن الطـ ــه/ حزيـ ــا (١٩٥٨ يونيـ ــانون ٢و ) بلجيكـ  كـ

 من النظـام األساسـي      ٣٦املادة   من   ٢ عمال بأحكام الفقرة  ،  )السنغال (١٩٨٥ ديسمرب/األول
  . للمحكمة، إقرارا منهما بالوالية اجلربيةللمحكمة

 يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة    طرفـان الـدولتني  ”املدعيـة إىل أن  شري تـ وعالوة على ذلك،      - ٢١٠
ــذيب   ــضة التعـ ــةملناهـ ــانون األول١٠ املؤرخـ ــسمرب/ كـ ــذ “١٩٨٤ ديـ  أغـــسطس/ آب٢١ منـ

تلـــك مـــن  ٣٠املـــادة وتـــنص ). بلجيكـــا (١٩٩٩ يونيـــه/ حزيـــران٢٥و ) الـــسنغال (١٩٨٦
أي نزاع بني دولتني من الدول األطراف بشأن تفـسري أو تطبيـق             ه جيوز عرض    االتفاقية على أن  

حمكمـة العـدل الدوليـة مـن        علـى    ، عن طريق التفاوض أو التحكـيم      ته تسوي يتسن  مل و ،االتفاقية
اسـتمرت دون   ”أن املفاوضات بني الـدولتني      ببلجيكا  وتدفع  . إحدى الدولتني املعنيتني  جانب  
 هــذه أن إىل ٢٠٠٦ يونيــه/ حزيــران٢٠يف قــد خلــصت   وأهنــا “٢٠٠٥وى منــذ عــام  جــد

 يف ت علــى الــسنغال اقترحــاهنــإبلجيكــا، عــالوة علــى ذلــك، وتقــول . ت فــشلاملفاوضــات قــد
علـى  مل جتـب  ” األخـرية  ه هـذ تـشري إىل أن  اللجـوء إىل التحكـيم، و      ٢٠٠٦ يونيـه /حزيران ٢٠

علــى أن تأكيــد الت يف املــذكرات الــشفهية علــى يف حــني أن بلجيكــا قــد دأبــ ... هــذا الطلــب
  . “قائماذا املوضوع ال يزال املتعلق هبرتاع ال

 :حملكمة أن تقرر وتعلن ما يليوتلتمس بلجيكا يف هناية عريضتها من ا  - ٢١١

بلجيكــا ومجهوريــة مملكــة ختــصاص للنظــر يف الــرتاع بــني  االللمحكمــة أن   -  
ــال    ــشأن امتثـ ــسنغال بـ ــسنغال الـ ــاللتزاالـ ــسيد ح مب امهـ ــاة الـ ــربي .قاضـ  هـ

   اجلنائية؛ الدعوىتسليمه إىل بلجيكا ألغراض  أو
  بلجيكا مقبول؛ أن طلب   -  
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 .نائيــة ضــد الــسيد حاجل بتحريــك اإلجــراءاتملزمــة مجهوريــة الــسنغال أن   -  
 املدعى بأنه ارتكبها أو كان شـريكا أو متواطئـا فيهـا،          األفعال بسبب هربي

 تعذيب وجرائم ضد اإلنسانية؛ جرائم وهي أفعال من بينها 

 .لــسيد حل مالحقتــها قــضائياأن مجهوريــة الــسنغال ملزمــة، يف حالــة عــدم    -  
ــسلمه هــربي ــأن ت ــساءلته عــن   إىل بلجيكــا ، ب ــام هــذه اجلــرائم  مل احملــاكم أم

 . البلجيكية

بلجيكـا   فيـه    وتوضح. تدابري مؤقتة ب لإلشارة بطلب   مشفوعةبلجيكا  وكانت عريضة     - ٢١٢
فإنـه  .. .  اجلربيـة يف داكـار  اإلقامـة قيـد   ] يف الوقت احلاضـر    [هربي. حالسيد  ”ني أن   يف ح أنه  

ــا    ــة أجرهت ــن مقابل ــبني م ــة  يت ــسا الدولي ــة فرن ــيس  ) Radio France International (إذاع ــع رئ م
 امليزانيـة الـيت     جتـد  مل إذا هـربي  للـسيد     اجلربيـة  اإلقامـة  تلغـي أن السنغال قـد     واد،  . السنغال، ع 
 .لـسيد ح  ه احلالـة، سـيكون مـن اليـسري بالنـسبة ل           يف هـذ  و. تـه ورية من أجـل حماكم    تعتربها ضر 

أن يلحـق ضـررا ال ميكـن         ذلـك    مـن شـأن   و.  قضائية  مغادرة السنغال وجتنب أية مالحقة     هربي
انتــهاكا  وأن يــشكل . ..لجيكــا مبوجــب القــانون الــدويل    الــيت تتمتــع هبــا ب  لحقــوقل جــربه

  . “الوفاء هبا السنغال  اليت جيب علىاللتزاماتل
 لالسـتماع إىل    ٢٠٠٩بريـل   أ/نيـسان  ٨ إىل   ٦ يف الفتـرة مـن       علنيـة  جلسات   وُعقدت - ٢١٣

  .  قدمته بلجيكاذي الحتفظيةتدابري باملالحظات الشفوية للطرفني بشأن طلب اإلشارة 
:  التاليـة  التحفظيـة التـدابري   ب احملكمـة أن تـشري       إىل، طلبـت بلجيكـا      لساتاجل ويف هناية   - ٢١٤

 هـربي  السيد حـسني     هلا إلبقاء   املمكنة مجهورية السنغال أن تتخذ مجيع اخلطوات     طلب من   ُي”
 القـانون  يتم على الوجه الصحيح تطبيـق قواعـد    السلطات السنغالية حبيث     إشراف و رقابةحتت  

تـدابري  الرفـض   ”احملكمة  ت إىل   طلبفقد  السنغال،  أما  . “هلاالدويل اليت تطلب بلجيكا االمتثال      
  . “ بلجيكاهاطلبتاليت  التحفظية
تــدابري ب، أصــدرت احملكمــة قرارهــا بــشأن طلــب اإلشــارة  ٢٠٠٩ مــايو/ أيــار٢٨يف و - ٢١٥
  . قدمته بلجيكاذي الحتفظية

 : ٢٠٠٩مايو / أيار٢٨وفيما يلي نص منطوق األمر الصادر يف   

 هلذه األسباب،  

 كمة،فإن احمل    

  ثالثة عشر صوتا مقابل صوت واحد، بأغلبية    
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 يف الوقــت الــراهن ال تــستدعي   حملكمــة املعروضــة علــى ا  أن الظــروفىرتــ    
 . تدابري مؤقتةب األساسي لإلشارة ها من نظام٤١ممارسة سلطتها مبوجب املادة 

ــدون   ــرئيس أوادا، والقــضاة شــي،  : املؤي ــا، وال  وأبراهــام، ،ســيماواخلــصاونة، وكروم
 يانضـــا والق؛ودغرينـــوويوســـف، وأمـــور، وبنونـــة، وســـكوتنيكوف،  - وســـيبولفيدا

 كريش؛ و سور انخصصامل

 . القاضي كانسادو ترينداد: املعارضون  
  

 اخلــصاونة يانضــاالقوذيلــه  ؛تــصريح مـشترك  ب كورومــا ويوسـف أمــر احملكمــة يانضــاالقوذيـل  
 والقاضـي   خمـالف؛ رأي  بـ القاضـي كانـسادو ترينـداد       و ؛رأي منفـصل مـشترك    بـ وسكوتنيكوف  
 . رأي مستقلباملخصص سور 

 ٢٠١٠يوليــه / متــوز٩يــوم احملكمــة حــددت ، ٢٠٠٩ هيوليــ/متــوز ٩ أمــر مــؤرخ ويف - ٢١٦
 املـــذكرة املـــضادة إليـــداع أجـــال ٢٠١١ يوليـــه/ متـــوز١١بلجيكـــا و إليـــداع مـــذكرة  أجـــال

  .جلمهورية السنغال
  

  )الربازيل ضد هندوراس(بلوماسية  املسائل املتعلقة بالعالقات الدبعض  -  ١٤  
، قدم سـفري هنـدوراس يف هولنـدا عريـضة لـدى             ٢٠٠٩بر  أكتو/ تشرين األول  ٢٨يف   - ٢١٧

مـسائل  ] يف[] الـدولتني [نازعة بـني    مب” تتصلقلم احملكمة يلتمس هبا إقامة دعوى ضد الربازيل         
رتبط مببدأ عدم التدخل يف الـشؤون املندرجـة أساسـا           تبلوماسية و هلا صلة بالعالقات الد   قانونية  

وادُّعـي  . “لة، وهو مبدأ مكرس يف ميثاق األمم املتحـدة يف إطار الوالية القضائية الداخلية للدو  
مــن امليثــاق والتزاماهتــا   ) ٧ (٢انتــهكت التزاماهتــا مبوجــب املــادة    ”يف العريــضة أن الربازيــل  

  .“١٩٦١بلوماسية لعام وجب اتفاقية فيينا للعالقات الدمب
 ال حيـق هلـا أن        أن الربازيـل   تقـدر وتعلـن   أن  ”ويف خامتة العريضة، طُلب مـن احملكمـة           - ٢١٨

تسمح ملواطنني هندوراسيني كانوا منذ مدة مقـيمني يف مبـاين بعثتـها يف تيغوسـيغالبا باسـتغالل          
  . “تلك املباين يف القيام بأنشطة غري قانونية سافرة، وأن عليها أن تتوقف عن ذلك

 مـن املعاهـدة األمريكيـة       ٣١وإلثبات اختصاص احملكمـة، احتجـت هنـدوراس باملـادة            - ٢١٩
ميثـــاق ” واملـــسماة رمسيـــا ١٩٤٨أبريـــل / نيـــسان٣٠ملتعلقـــة بالتـــسوية الـــسلمية، املوقعـــة يف ا

مبوجب أحكام مادهتا الستني، واليت صادقت عليها بـدون حتفـظ كـل مـن هنـدوراس                 “ بوغوتا
  . ١٩٦٥نوفمرب / تشرين الثاين٩ والربازيل يف ١٩٥٠يناير / كانون الثاين١٣يف 
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 تـــشرين ٢٨العريـــضة إىل حكومـــة الربازيـــل بتـــاريخ وأرســـلت نـــسخة أصـــلية مـــن   - ٢٢٠
  . بلغ األمني العام أيضا بتقدمي تلك العريضةوأُ. ٢٠٠٩أكتوبر /األول
ــالة مؤرخــة    - ٢٢١ ــشرين األول٢٨وبواســطة رس ــوبر / ت ــة   ٢٠٠٩أكت ــم احملكم ــا قل ، تلقاه

أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٩ طـــيَّ رســالة مؤرخـــة  ٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠بتــاريخ  
 موجهة من خورخيه أرتورو رينا، املمثل الدائم هلندوراس لدى األمم املتحدة، أبلغـت              ٢٠٠٩

باتريــسيا إزابيــل روداس باكــا، وزيــرة العالقــات اخلارجيــة يف حكومــة خوســيه مانويــل زياليــا  
روســالس، احملكمــةَ، يف مجلــة أمــور، أن ســفري هنــدوراس يف هولنــدا لــيس هــو املمثــل الــشرعي 

املمثـل الـشرعي الوحيـد     قـد ُعـيِّن      دو إنريكيـه رينـا    الـسفري إدوار  ”كمـة وأن    هلندوراس لدى احمل  
  . “حلكومة هندوراس لدى حمكمة العدل الدولية

ــسخة مــن تلــك الرســالة،       وتلقــت  - ٢٢٢ ــام لألمــم املتحــدة ن ــل وكــذلك األمــني الع الربازي
 تـشرين   ٣ريخ  من املمثل الدائم هلنـدوراس لـدى األمـم املتحـدة بتـا            موجهة  مشفوعة مبرفقات،   

  . ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
ــاذ     - ٢٢٣ ــدم اختـ ــذه، عـ ــة هـ ــة، واحلالـ ــررت احملكمـ ــراء أي وقـ ــىت  إجـ ــضية حـ ــر يف القـ آخـ
  .آخر إشعار
ــالة مؤرخــة    - ٢٢٤ ــطة رس ــسان٣٠وبواس ــة بتــاريخ    ٢٠١٠أبريــل / ني ــا قلــم احملكم ، تلقاه

 يف هنـدوراس،    ، أبلـغ مـاريو ميغيـل كانـاهوايت، وزيـر العالقـات اخلارجيـة              ٢٠١٠مايو  /أيار ٣
بالتـايل  ”وأهنـا   “ لن تواصل الدعوى املقامة مبوجـب العريـضة         ”احملكمةَ أن حكومة هندوراس     

  .“تسحب هذه العريضة من قلم احملكمة
وبناء على ذلك، قام رئيس احملكمة، بعـد أن الحـظ أن الربازيـل مل تتخـذ أي خطـوة          - ٢٢٥

ــر مــؤرخ     ــضية، بإصــدار أم ــار١٢يف إطــار إجــراءات الق ــايو / أي ــه وقــف   ٢٠١٠م ــسجل في  ي
  . الدعوى من جانب هندوراس ويقضي بأن تشطب القضية من القائمة

  
  )سويسرا ضد بلجيكا(االختصاص وإنفاذ األحكام يف املسائل املدنية والتجارية   -  ١٥  

، رفعــت بلجيكــا دعــوى لــدى احملكمــة ضــد   ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١يف  - ٢٢٦
سـبتمرب  / أيلـول  ١٦املؤرخـة    اتفاقيـة لوغـانو   وتطبيق  تفسري  ب”لق  تتعسويسرا فيما خيص منازعة     

قواعـد  الوتطبيـق    ...  بشأن االختصاص وإنفاذ األحكـام يف املـسائل املدنيـة والتجاريـة            ١٩٨٨
] تتـصل و[لقانون الدويل اليت حتكم ممارسة سلطة الدولة، وال سيما يف اجملال القضائي،             العامة ل 

العتراف بقرار احملاكم البلجيكية وعـدم تعليـق الـدعوى املقامـة            بقرار احملاكم السويسرية عدم ا    
  .“الحقا يف سويسرا بشأن موضوع املنازعة نفسها
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إجــراءات منــشؤها إقامــة ”بلجيكــا يف عريــضتها إىل أن املنازعــة قيــد النظــر أشـارت  و - ٢٢٧
املـسامهني  ”دنيـة والتجاريـة بـني     املاملنازعـة فيمـا خيـص     “ قضائية متوازية يف بلجيكـا وسويـسرا      

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

Swissair وشركتها الفرعية   )  سابقاSAirLines        ؛ واملسامهون البلجيكيون هم الدولـة البلجيكيـة
  .متلك أسهمهات وثالث شركا

شـراء سـندات يف     علـى   الـشركات السويـسرية     يف إطـار إقـدام      ” أنـه    يـة  املدع توأكد  - ٢٢٨
 ١٩٩٥ شراكتها مع املسامهني البلجيكيني، جرى، يف عـامي          نطاق ويف   ١٩٩٥صابينا يف عام    

وأن هـذه   “ ، إبرام عقود من بنودها متويلُ شركة صـابينا وإدارهتـا علـى حنـو مـشترك                ٢٠٠١ و
نـصت علـى اختـصاص حمـاكم بروكـسل حـصرا بـالنظر يف أي منازعـة                  ”عة مـن العقـود      مواجمل

  . “تنشأ وعلى تطبيق القانون البلجيكي
ــضتها إىل أن    - ٢٢٩ ــا يف عريـ ــارت بلجيكـ ــوأشـ ــيني املـ ــد ”سامهني البلجيكـ ــربوا أن وقـ اعتـ

 بـذلك يف    بواوتـسب املسامهني السويسريني أخلوا بالتزامـاهتم التعاقديـة وواجبـاهتم غـري التعاقديـة              
ــصاحل   ــسامهني البلجيكــيني [اإلضــرار مب ــاموا “]امل ــيهم ع، أق ــاريخ ”ل ــوز٣بت ــه / مت  ٢٠٠١يولي

تعويـضات عـن االسـتثمارات املهـدرة        للحـصول علـى     يف حمكمة بروكسل التجاريـة،      “ دعوى
. “تقـصري املـسامهني السويـسريني عـن الوفـاء بالتزامـاهتم           من جـراء    ” وعن املصروفات املتكبدة  

ــالنظر يف القـــضية،   وبعـــد أن  ــا االختـــصاص بـ ــة أن هلـ ــ”قـــررت تلـــك احملكمـ صت إىل أن خلُـ
املسامهني السويسريني وقعوا يف خمالفات متنوعة، ولكنها رفضت مطالبة املسامهني البلجيكـيني            

وطعن الطرفـان كالمهـا يف هـذا القـرار أمـام حمكمـة االسـتئناف يف بروكـسل،                    . “بالتعويضات
 اختصاص احملـاكم البلجيكيـة بـالنظر يف املنازعـة           ٢٠٠٥ عام   اليت أيدت يف حكم جزئي صادر     

ــة لوغــانو  ــشأن موضــوع     . اســتنادا إىل اتفاقي وقــد أوشــكت احملكمــة علــى مباشــرة إجراءاهتــا ب
 بلجيكا إىل أنه يف خمتلف اإلجراءات املتعلقة بعريضة تأجيل السداد بإعـادة             أشارتو. الدعوى

تها الشركات السويـسرية إىل حمـاكم زيـوريخ، سـعى           اليت قدم ) التأجيل بالتصاحل (هيكلة الدين   
جـرى  كمـا   . املسامهون البلجيكيون إىل اإلعالن عـن مطالبـاهتم بالـديون جتـاه تلـك الـشركات               

، رفـضت مـع ذلـك     خاصـة أن احملاكم السويسرية، مبا فيها احملكمـة االحتاديـة العليـا    التأييد على   
املــسؤولية املدنيــة للمــسامهني السويــسريني االعتــراف بــالقرارات البلجيكيــة يف املــستقبل بــشأن 

وتـرى بلجيكـا أن هـذا الـرفض ينتـهك           . تعليق إجراءاهتا بانتظار نتائج اإلجراءات البلجيكية      أو
لقــانون الــدويل الناظمــة ملمارســة  العامــة لقواعــد ال”أحكامــا خمتلفــة مــن اتفاقيــة لوغــانو ومــن   

  . “الدولة، وال سيما يف اجملال القضائي



A/65/4
 

10-48375 60 
 

 أن ســفري بلجيكــا يف سويــسرا أبلــغ وزيــر خارجيــة سويــسرا يف       ة املدعيــتوذكــر  - ٢٣٠
 تــشرين ٢٦ويف . يونيــه بعــزم بلجيكــا إحالــة املنازعــة إىل حمكمــة العــدل الدوليــة /حزيــران ٢٩

، أكــدت ســفارة بلجيكــا يف بــرين هــذا العــزم بواســطة مــذكرة شــفوية    ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
  . سرية بشأن ذلك اإلجراءتلتمس فيها إبالغها مبوقف السلطات السوي

وإلثبات اختصاص احملكمة، اكتفت بلجيكـا باالسـتناد إىل إعـالين الطـرفني األحـاديي               -٢٣١
 مـن املـادة     ٢اجلانب اللذين يعترفان بالوالية اجلربية حملكمة العدل الدولية عمال بأحكام الفقرة            

) بلجيكــــــا (١٩٥٨يونيــــــه / حزيــــــران١٧  مــــــن النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة، يف٣٦
 إىل أن   ة املدعيـ  توأشار. ، واللذين ما زاال نافذي املفعول     )سويسرا (١٩٤٨يوليه  /متوز ٢٨ و

يضع شـروطا فيمـا خيـص اللجـوء     “ تتضمن حكما خاصا بتسوية املنازعات ال  ”اتفاقية لوغانو   
ذا ال اختـصاص هلـا يف هـ       ” كمة العـدل للجماعـات األوروبيـة      إىل حمكمة العدل الدولية وأن حم     

  .“اجملال
  :والتمست بلجيكا يف ختام عريضتها من احملكمة أن تقرر وتعلن  - ٢٣٢

] بلجيكـا وسويـسرا   [أن احملكمة متلك اختصاص النظر يف املنازعة القائمة بني            )١(  
 ١٩٨٨ســـبتمرب / أيلــول ١٦بــشأن تفــسري أحكــام اتفاقيــة لوغــانو املؤرخــة       

ــة والتج  وتطبيقهــا اريــة وإعمــال ، وإنفــاذ األحكــام الــصادرة يف املــسائل املدني
لقانون الدويل اليت تنظم ممارسة الدول سلطتها، وال سـيما يف           العامة ل قواعد  ال

  اجملال القضائي؛
   بلجيكا مقبول؛طلبأن   )٢(  
ها أن القـرار املتخـذ يف بلجيكـا مـستقبال بـشأن             أن سويسرا، إذ قضت حماكمُ      )٣(  

ــشركة     ــة ل ــة واملــسؤولية غــري التعاقدي وشــركة  SAirGroupاملــسؤولية التعاقدي
SAirLines إزاء الدولـــة البلجيكيـــة وشـــركات Zephyr-Finو ،S.F.Pو  S.F.I 

لــن حيظــى ) SFPIالــيت انــدجمت الحقــا فيمــا بينــها وأصــبحت تعــرف باســم   (
 SAirGroup  شـركيت  باالعتراف يف سويسرا يف إطار إجـراءات جدولـة ديـون          

ــهك، SAirLines و ــواد    تنت ــانو، وال ســيما امل ــة لوغ ــة،  ، ال١ اتفاقي ــرة الثاني فق
  ؛٢٨ ، الفقرة األوىل؛ و٢٦ ؛ و)٥ (١٦ ؛ و)٢(احلكم 

أن سويــسرا، إذ رفــضت تعليــق اإلجــراءات املقامــة عمــال بقانوهنــا البلــدي يف    )٤(  
ــة وشــركات      ــة البلجيكي ــني الدول ــة ب  S.F.P ، وZephyr-Finاملنازعــات القائم

، مـن   )SFPIاليت اندجمت الحقا فيما بينـها وأصـبحت تعـرف باسـم              (S.F.I و
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، املوجــودتني قيــد التــصفية   SAirLines  وSAirGroupجهــة، وبــني شــركيت   
ــدين    ــة ال ــادة هيكل ــصاحل (بإع ــصفية بالت ــرار   )الت ــدا إىل أن الق ، باالســتناد حتدي

املتخذ يف بلجيكا مستقبال بشأن املسؤولية التعاقدية واملسؤولية غـري التعاقديـة            
ركات ــــــــدولـــة البلجيكيـــة وش إزاء الSAirLines و SAirGroup تــــيلـــشرك

Zephyr Finو ، S.F.Pو  S.F.I)    الــيت انــدجمت الحقــا فيمــا بينــها وأصــبحت
ــسرا يف إطــار إجــراءات    ) SFPIتعــرف باســم   ــاالعتراف يف سوي ــن حيظــى ب ل
مـن القواعـد     قاعـدة    تنتـهك ،  SAirLines  و SAirGroup  شركيت جدولة ديون 

الدولـة برمتـها جيـب أن متـارس         لقانون الدويل الـيت تقـضي بـأن سـلطة           العامة ل 
  ضمن احلدود املعقولة، وال سيما يف اجملال القضائي؛

أن سويــسرا، وقــد رفــضت ســلطاهتا القــضائية أن تعلــق اإلجــراءات املقامــة يف   )٥(  
 S.F.P  وZephyr-Finاملنازعـــات القائمـــة بـــني الدولـــة البلجيكيـــة وشـــركات 

، مـن   )SFPI تعـرف باسـم      اليت اندجمت الحقا فيما بينـها وأصـبحت        (S.F.I و
، املوجــودتني قيــد التــصفية   SAirLines  وSAirGroupجهــة، وبــني شــركيت   
، يف انتظـار إمتـام اإلجـراءات املقامـة        )التـصفية بالتـصاحل   (بإعادة هيكلـة الـدين      

ة واملسؤولية غـري التعاقديـة      حاليا يف احملاكم البلجيكية بشأن املسؤولية التعاقدي      
تنتــهك املــذكورة، األوىل  إزاء األطــراف SAirLines و SAirGroup لــشركيت

ــة لوغــانو، وال ســيما املــواد   ــة، احلكــم  ١اتفاقي  ؛ و١٧ ؛ و)٢(، الفقــرة الثاني
 املتعلـــق بالتفـــسري ٢  مــن الربوتوكـــول رقــم  ١كــذلك املـــادة  ؛ و٢٢ ؛ و٢١

  املتسق التفاقية لوغانو؛
  أن املسؤولية الدولية لسويسرا قد انعقدت؛  )٦(  
لواجب على سويسرا أن تتخـذ مجيـع اخلطـوات املناسـبة حـىت يتـسىن                أنه من ا    )٧(  

ــة وغــري      ــة املتعلــق باملــسؤولية التعاقدي االعتــراف فيهــا بقــرار احملــاكم البلجيكي
 جتــاه الدولــة البلجيكيــة   SAirLines وشــركة SAirGroupالتعاقديــة جملموعــة  

ــيت  (.S.F.I و .S.F.P و Zephyr-Finوشــركات  ــها ال  ال ــا بين ــدجمت فيم ــا ان حق
ــرف باســم    ــانو وألغــراض     )SFPIوأصــبحت تع ــا التفاقيــة لوغ ــك وفق ، وذل

  ؛SAirLinesو  SAirGroupشركيت إجراءات جدولة ديون 
تعليـق  أنه من الواجب على سويسرا أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسـبة لكفالـة               )٨(  

ــسرية إجراءاهتــ   ــاكم السوي ــات  يف ااحمل ــة البلجيكيــة    املنازع ــني الدول ــة ب القائم
ــ ــيت  (.S.F.I و .S.F.P و Zephyr-Finركات وش ــا    ال ــها الحق ــا بين ــدجمت فيم ان
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ــم   ــبحت تعـــــرف باســـ ــة،  ) SFPIوأصـــ ــن ناحيـــ ــركيت مـــ  SAirGroupوشـــ
تـــصفية ال( املوجـــودتني قيـــد التـــصفية بإعـــادة هيكلـــة الـــدين      SAirLines و

من ناحية أخرى، وذلك ريثما تنتهي الـدعوى املقامـة أمـام احملـاكم        ) بالتصاحل
ــة ــة    البلجيكي ــة وغــري التعاقدي ــسؤولية التعاقدي ــشأن امل ــشركيت  ب  SAirGroupل

  . جتاه األطراف الوارد ذكرها يف بداية هذه الفقرةSAirLines و
أغــسطس  / آب٢٣، حــددت احملكمــة يــوم   ٢٠١٠فربايــر  / شــباط٤ وبــأمر مــؤرخ  - ٢٣٣
را  أجـال لتقـدمي سويـس      ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٥ أجال لتقـدمي بلجيكـا مـذكرهتا ويـوم           ٢٠١٠

  .وقررت احملكمة أن تبت يف بقية اإلجراءات يف وقت الحق. مذكرهتا املضادة
  

  ) اليابانضدأستراليا (املتجمد اجلنويب القطب صيد احليتان يف   -  ١٦  
، أقامت أسـتراليا دعـوى أمـام احملكمـة ضـد اليابـان، مدعيـة                ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ يف   - ٢٣٤

لنطــاق لــصيد احليتــان يف إطــار املرحلــة الثانيــة مــن  مواصــلة اليابــان تنفيــذ برنــامجٍ واســع ا ”أن 
اجلنــويب مبوجــب تــصريح خــاص  املتجمــد القطــبالربنــامج اليابــاين لبحــوث احليتــان املنفــذ يف 

)’JARPA II‘] (الدوليــة خرقـا لاللتزامــات الواقعـة علــى عـاتق اليابــان مبقتـضى االتفاقيــة    ] يعــد 
  .“ة حبفظ الثدييات والبيئة البحريةرى املتعلقاحليتان، واللتزاماهتا الدولية األخ صيد لتنظيم
خرقــت وتواصــل خــرق ”دعيــة علــى وجــه اخلــصوص أن اليابــان   وزعمــت الدولــة امل- ٢٣٥

االلتـزام الناشـئ   ) أ: (احليتـان  صيد لتنظيم الدولية االلتزامات التالية املنصوص عليها يف االتفاقية 
 واملتعلق بالرقابة بنِيَّة سـليمة علـى تطبيـق          من اجلدول امللحق باالتفاقية   ) هـ (١٠مبوجب الفقرة   

االلتـزام الناشـئ مبوجـب    ) ب(حّد املصيد الصفري بالنـسبة لقتـل احليتـان لألغـراض التجاريـة؛          
من اجلدول امللحق باالتفاقية واملتعلـق باالمتنـاع بنِيَّـة سـليمة عـن صـيد احليتـان                  ) ب (٧الفقرة  

  .“يط اجلنويب خلدمة أغراض جتاريةاحلدباء واحليتان ذات الزعانف يف حممية احمل
ــه  - ٢٣٦ ــاين    ” وأشــارت أســتراليا إىل أن ــامج الياب ــة مــن الربن ــة الثاني ــالنظر إىل حجــم املرحل ب

لبحوث احليتان وعدم ثبوت أي صلة بينه وبـني احلفـاظ علـى أرصـدة احليتـان وإدارهتـا عـالوة                     
حلة الثانية من الربنامج املـذكور      على املخاطر اليت تتهدد األنواع واألرصدة املستهدفة، فإن املر        

تـنظم هـذه املـادة مـنح تـصاريح خاصـة             (“ال ميكن تربيرها يف إطار املـادة الثامنـة مـن االتفاقيـة            
وتـدعي أسـتراليا أيـضا أن      ). لقتل احليتـان واالحتفـاظ هبـا ومعاجلتـها ألغـراض البحـث العلمـي              
زامـات الواقعـة عليهـا مبوجـب        اليابان خرقت كذلك وال تزال ختـرق مجلـة التزامـات منـها االلت             

لالنقـراض واتفاقيـة التنـوع     املعرضـة  الربيـة  والنباتـات  احليوانـات  بـأنواع  الـدويل  االجتـار  اتفاقيـة 
  . البيولوجي



A/65/4 
 

63 10-48375 
 

اليابــان خرقــت  ”احملكمــة وتعلــن أن  أن تقــرر  والتمــست أســتراليا يف ختــام طلبــها    - ٢٣٧
ــة مــن الربنــ       ــذها املرحلــة الثاني ــا الدوليــة بتنفي امج اليابــاين لبحــوث احليتــان يف احملــيط    التزاماهت

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

كيدات وضمانات بأهنـا لـن   تقدمي تأ ) ج(باالضطالع باألنشطة اليت هي موضوع هذا الطلب؛        
تقوم بأي أنـشطة أخـرى يف إطـار املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج اليابـاين لبحـوث احليتـان أو أي                        

ــدويل          ــانون ال ــام الق ــا مبوجــب أحك ــع التزاماهت ــه م ــتم مواءمت ــا ت ــشابه ريثم ــامج آخــر م . “برن
ــا      ــة مــن الربن ــة الثاني ــها أهنــا دأبــت علــى معارضــة املرحل ــاين وشــرحت أســتراليا يف طلب مج الياب

املــذكور عــن طريــق احتجاجــات ومــساعي فرديــة ُوجهــت إىل اليابــان ومــن خــالل املنتــديات   
  .احليتان صيد الدولية ذات الصلة مبا فيها اللجنة الدولية لشؤون

 مــن املــادة ٢ وإلقامــة اختــصاص احملكمــة، اســتظهرت الدولــة املدعيــة بأحكــام الفقــرة - ٢٣٨
ــة، ٣٦ ــام األساســـي للمحكمـ ــن النظـ ــتراليا يف    مـ ــن أسـ ــصادر عـ ــالن الـ ــشرية إىل اإلعـ  ٢٢ مـ
 ٩ لالعتــراف بالواليــة اجلربيــة للمحكمــة ونظــريه الــصادر عــن اليابــان يف   ٢٠٠٢مــارس /آذار
  .٢٠٠٧يوليه /متوز
 أجـال  ٢٠١١مـايو  / أيار٩، حددت احملكمة يوم ٢٠١٠يوليه / متوز ١٣ وبأمر مؤرخ    - ٢٣٩

.  أجـال إليـداع اليابـان مـذكرهتا املـضادة          ٢٠١٢ مـارس / آذار ٩ستراليا مذكرهتا ويوم    أإليداع  
وقـررت احملكمـة أن تبـت يف بقيـة          . وقد حددت احملكمة هذين األجلني مراعية اتفـاق الطـرفني         

  .اإلجراءات يف وقت الحق
  

ــوى   -  ١٧   ــشتركة بـــني   دعـ ــصورة مـ ــر   أقيمـــت بـ ــة النيجـ ــو ومجهوريـ ــا فاسـ ــا (بوركينـ بوركينـ
  )مجهورية النيجر/فاسو
منازعـة  والنيجـر بـصورة مـشتركة        فاسـو  ، أحالت بوركينـا   ٢٠١٠يوليه  /ز متو ٢٠ يف   - ٢٤٠

 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٢ومبوجـب رسـالة مـشتركة مؤرخـة         .  بينهما إىل احملكمة   ت نشب حدودية
، أخطـرت الـدولتان احملكمـة بـإبرام اتفـاق           ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠أُودعت لدى قلم احملكمة يف      
ــامي يف   ــع يف نيـ ــاص ُوقـ ــباط٢٤خـ ــر / شـ ــاذ يف  ٢٠٠٩فربايـ ــز النفـ ــل حيـ ــشرين ٢٠ ودخـ  تـ

 مــن االتفــاق املــذكور، اتفــق الطرفــان علــى إحالــة   ١ومبقتــضى املــادة . ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين
  .خاص بينهما إىل احملكمة، وسيقوم كلٌ منهما باختيار قاض تنشباملنازعني احلدود اليت 

  : التايلعلى النحو املنازعني  من االتفاق اخلاص إىل موضوع ٢وتشري املادة   
  : ُيطلب إىل احملكمة    
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أن حتدد مسار احلّد الفاصل بني البلدين يف القطاع املمتد من العالمة الفلكيـة                - ١
)  شـرقا   "47 '12 °00 وخـط الطـول      ،مشـاال   "04 '25 °14خـط العـرض     ( تونـغ    - تونغ

  "07 '52 °01 وخـط الطـول      ،مشاال  "18 '36 °12خط العرض   (حىت بداية منحىن بوتو     
 ؛ )قاشر

ــة          - ٢ ــة التقني ــل اللجن ــائج عم ــى نت ــرفني عل ــة الط ــسجالت موافق ــدون يف ال أن ت
املشتركة املعنية بتعليم احلد الفاصل بني بوركينا فاسو والنيجر فيما يتعلـق بالقطـاعني               

 :التاليني

ــة        )أ(     ــة الفلكيــ ــىت العالمــ ــا حــ ــات نغومــ ــن مرتفعــ ــد مــ ــاع املمتــ   القطــ
  تونغ؛- تونغ

 .من بداية منحىن بوتو حىت هنر ميكروهالقطاع املمتد   )ب(    

كمـة أن تـأذن بـاإلجراءات    ، يطلب الطرفـان إىل احمل ٣ من املادة    ١ويف الفقرة       
  : التالية اخلطية

أشــهر مــن  ) ٩(يف موعــد أقــصاه تــسعة   إيــداع كــل طــرف مــذكرة   )أ(    
 تاريخ إحالة الرتاع إىل احملكمة؛

 أشـهر ) ٩ (ه تـسعة موعـد أقـصا    مـضادة يف   مـذكرة  طرف كل إيداع  )ب(    
 من تاريخ تبادل املذكرات؛ 

إيداع أي مذكرات أخرى تأذن احملكمـة أو تـأمر بتقـدميها بنـاء علـى                 )ج(    
 . طلب أي من الطرفني

  :  على ما يلي“حكم احملكمة” من االتفاق اخلاص املعنونة ٧دة وتنص املا    
 بوصفه حكمـا    يقبل الطرفان حكم احملكمة الصادر عمال هبذا االتفاق اخلاص          - ١

 .هنائيا وملزِما هلما

شـهرا  ) ١٨(اعتبارا من تاريخ صدور احلكم، ُيمهل الطرفان مدة مثانية عـشر              - ٢
 .لبدء العمل املتعلق بتعليم احلّد الفاصل بينهما

يف حالة نشوء صعوبات تعترض تنفيذ احلكم، جيوز ألي من الطرفني إخطـار               - ٣
 .ألساسي من نظامها ا٦٠احملكمة عمال باملادة 

خـرباء يقـدمون   ) ٣(يطلب الطرفان إىل احملكمـة أن تـسمي يف حكمهـا ثالثـة              - ٤
 .املساعدة للطرفني يف تعليم احلّد
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  : “تعهد خاص” املعنونة ١٠ص التايل يف املادة وأخريا، يرد الن    
ريثما تصدر احملكمة حكمها، يتعهد الطرفـان حبفـظ الـسالم واألمـن واهلـدوء                   

دولتني يف املنطقــة احلدوديــة، فيمتنعــان عــن القيــام بــأي توغــل يف  فيمــا بــني ســكان الــ
املناطق املتنازع عليها وينظمان اجتماعـات منتظمـة يلتقـي فيهـا املـسؤولون اإلداريـون                

  . ومسؤولو الدوائر األمنية
وفيما يتعلق بإنشاء بنيـة أساسـية اجتماعيـة واقتـصادية، يتعهـد الطرفـان بعقـد                     

  .لتنفيذمشاورات متهيدية قبل ا
  

 تـشرين  ٢ أكتـوبر و / تشرين األول٢٩وقد ُشفع االتفاق اخلاص مبذكرتني متبادلتني مؤرختني      
 تتــضمنان االتفــاق بــني الــدولتني علــى القطاعــات احلدوديــة الــيت ُعينــت  ٢٠٠٩نــوفمرب /الثــاين

  . حدودها
  

  قضايا اإلفتاء اليت مل ُيبت فيها بعد يف الفترة قيد االستعراض  -جيم   
  الصادر من جانب واحد مع القانون الدويلكوسوفو إعالن استقالل افق تو  -  ١  

، وفيــه ٦٣/٣، اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار    ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٨ يف - ٢٤١
 من النظام األساسي حملكمـة العـدل الدوليـة وطلبـت إليهـا إصـدار فتـوى                 ٦٥أشارت إىل املادة    

سات احلكـم الـذايت املؤقتـة يف كوسـوفو االسـتقالل            هل يعد إعـالن مؤسـ     : بشأن السؤال التايل  
  من جانب واحد موافقا للقانون الدويل؟

ــشرين ٩ وأحــال األمــني العــام طلــب إصــدار الفتــوى إىل احملكمــة برســالة مؤرخــة     - ٢٤٢  ت
  . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ أودعت لدى قلم احملكمة يف ٢٠٠٨أكتوبر /األول
األمـم  ”، قـررت احملكمـة أن       ٢٠٠٨أكتـوبر   /ين األول  تـشر  ١٧ ومبوجب أمر مـؤرخ      - ٢٤٣

املتحدة والدول األعضاء فيها ميكن أن يكون بوسعها تقـدمي معلومـات عـن الـسؤال احملـال إىل                   
 أجـال ميكـن خاللـه       ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١٧وحـددت يـوم     . “احملكمة إلصدار فتـوى بـشأنه     

 أجـال ميكـن     ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٧موافاة احملكمة ببيانات خطية عن السؤال املـذكور، ويـوم           
خاللــه للــدول واملنظمــات الــيت قــدمت بيانــات خطيــة أن تقــدم تعليقــات خطيــة عــن البيانــات   

  .األخرى
بالنظر إىل أن إعالن االستقالل الصادر مـن جانـب واحـد    ” وقررت احملكمة أيضا أنه  - ٢٤٤

يـشكل موضـوع    ٢٠٠٨فربايـر  / شباط١٧عن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو يف       
واضـعي  السؤال احملال إىل احملكمة إلصـدار فتـوى بـشأنه، فإنـه مـن املمكـن أن يكـون بإمكـان                      
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 إىل  تـدعوهم ”، وقـررت بالتـايل أن       “اإلعالن املذكور أعاله تقدمي معلومات عن هـذا الـسؤال         
  .“تقدمي مسامهات خطية إىل احملكمة يف غضون األجلني احملددين أعاله

 غــضون األجــل الــذي حددتــه احملكمــة هلــذا الغــرض بيانــات خطيــة    وقــد أُودعــت يف- ٢٤٥
اجلمهوريــة التــشيكية، وفرنــسا، وقــربص، والــصني،     : مــن) مرتبــة حــسب تــاريخ ورودهــا   (

ــا، وســلوفاكيا، واالحتــاد الروســي،        ــصر، وأملاني ــا، والنمــسا، وم ــا، وألباني ــسرا، وروماني وسوي
ــة     ــة العربي ــدا، ولكــسمربغ، واجلماهريي ــدا، وبولن ــات   وفنلن ــة، واململكــة املتحــدة، والوالي الليبي

ــدا،         ــرويج، وهولن ــتونيا، والن ــران اإلســالمية، وإس ــة إي ــبانيا، ومجهوري املتحــدة، وصــربيا، وإس
وســـلوفينيا، والتفيـــا، واليابـــان، والربازيـــل، وأيرلنـــدا، والـــدامنرك، واألرجنـــتني، وأذربيجـــان، 

 -مجهوريـة  (وأودعـت فرتويـال   ). ت املتعـددة القوميـا  -دولـة   (وملديف، وسرياليون، وبوليفيا    
ن ؛ ووافقت احملكمـة علـى إيـداع هـذا البيـا          ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٤بيانا خطيا يف    ) البوليفارية

إعـالن االسـتقالل الـصادر مـن جانـب واحـد بإيـداع           واضـعو    وقـام . بعد انقضاء األجل احملـدد    
  .مسامهة خطية يف غضون األجل الذي حددته احملكمة

ضون األجل الذي حددتـه احملكمـة هلـذا الغـرض تعليقـات خطيـة علـى              وأودعت يف غ   - ٢٤٦
فرنــسا، والنــرويج، وقــربص، : مــن) مرتبــة حــسب تــاريخ ورودهــا(البيانــات اخلطيــة األخــرى 

 -دولــة (وصــربيا، واألرجنــتني، وأملانيــا، وهولنــدا، وألبانيــا، وســلوفينيا، وسويــسرا، وبوليفيــا   
إعــالن واضــعو  وقــام. لواليــات املتحــدة، وإســبانيا وا، واململكــة املتحــدة،)املتعــددة القوميــات

  .االستقالل الصادر من جانب واحد بإيداع مسامهة خطية يف غضون األجل ذاته
ــرة مــن    - ٢٤٧ ــة يف الفت ــسات علني ــسمرب / كــانون األول١١ إىل ١وُعقــدت جل . ٢٠٠٩دي

إعـالن  واضـعي   مثاين وعشرون دولة عـالوة علـى   وشاركت يف املرافعات الشفوية أمام احملكمة     
االحتــاد : وهــذه الــدول هــي حــسب الترتيــب األجبــدي. االســتقالل الــصادر مــن جانــب واحــد

الروسي، وأذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وألبانيـا، وأملانيـا، والربازيـل، وبلغاريـا،             
وصـربيا،  ، وبيالروس، والدامنرك، ورومانيا،     ) املتعددة القوميات  -دولة  (وبوروندي، وبوليفيا   

ــسا، وفرتويـــال   ــة (والـــصني، وفرنـ ــة -مجهوريـ ــام، وقـــربص،  )البوليفاريـ ــدا، وفييـــت نـ ، وفنلنـ
ــة     ــسعودية، واململك ــة ال ــة العربي ــا، واململك ــدا،     وكرواتي ــسا، وهولن ــرويج، والنم املتحــدة، والن

  .وبعد هناية اجللسات، بدأت احملكمة مداوالهتا. والواليات املتحدة
، أصدرت احملكمة فتواها اليت انقـسمت إىل أجـزاء مخـسة            ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢ ويف   - ٢٤٨
اخللفيــة ) ثالثــا(نطــاق الــسؤال ومغــزاه، ) ثانيــا(االختــصاص والــسلطة التقديريــة، ) أوال: (هــي

السؤال املتعلق مبا إذا كان إعالن االستقالل موافقا ألحكام القانون الـدويل،            ) رابعا(الوقائعية،  
  .خامتة عامة) خامسا(
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  : ّدت احملكمةُ على طلب اجلمعية العامة كما يلي ور- ٢٤٩
  وهلذه األسباب،     
  فإن احملكمة،     
 باإلمجاع،   )١(    

  أهنا خمتصة بإصدار الفتوى املطلوبة؛ تقرر     
 بأغلبية تسعة أصوات مقابل مخسة،   )٢(    

   االستجابة للطلب املوجه إليها بإصدار فتوى؛ تقرر    
بويرغنتـــال، وســـيما، وأبراهـــام،    اخلـــصاونة، و قـــضاة  الو  أوادا؛الـــرئيس : املؤيـــدون   

   ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ -، وكانسادو  أمور-وسيبولفيدا 
وبنونـــــة، ، وكيـــــثالقـــــضاة كورومـــــا، و؛ تومكـــــانائـــــب الـــــرئيس  :املعارضـــــون  

  وسكوتنيكوف؛ 
 بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة،   )٣(    

 ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٧أن إعـــالن اســـتقالل كوســـوفو املعتمـــد يف تـــرى     
  خيالف أحكام القانون الدويل؛  مل
وكيـث،  بويرغنتال، وسـيما، وأبراهـام،      اخلصاونة، و القضاة  و  أوادا؛ الرئيس: املؤيدون  

   ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ -، وكانسادو  أمور-وسيبولفيدا 
  . وسكوتنيكوفوبنونة، القضاة كوروما، و؛ تومكانائب الرئيس  :املعارضون  

  
ذّيــل نائــب الــرئيس تومكــا فتــوى احملكمــة بــإعالٍن؛ وذيلّهــا القاضــي كورومــا بــرأي خمــالف،  و

 بــرأيني مــستقلني، والقاضــيان  أمــور-ســيبولفيدا والقاضــي ســيما بــإعالن، والقاضــيان كيــث و
ــيان كانـــسادو   ــالفني، والقاضـ ــة وســـكوتنيكوف بـــرأيني خمـ ــرأيني  - بنونـ  ترينـــداد ويوســـف بـ

  . مستقلني
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الدوليـة بـشأن شـكوى       العمـل  ملنظمـة  اإلداريـة   الصادر عن احملكمـة    ٢٨٦٧م  احلكم رق   -  ٢  
 ) طلب إصدار فتوى (الزراعية للتنمية الدويل قُدمت ضد الصندوق

 الزراعيـة  للتنميـة  الـدويل  ، تلقـت احملكمـة مـن الـصندوق      ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٢٦ يف   - ٢٥٠
حملكمـة اإلداريـة ملنظمـة    طلبا بإصدار فتوى بغرض نقض حكم صـدر عـن حمكمـة إداريـة هـي ا             

  ).“احملكمة اإلدارية”املشار إليها أدناه بتعبري (لية العمل الدو
 الـصندوق  ضـد    .ج. س (٢٨٦٧ وكانت احملكمة اإلدارية قد قررت يف حكمها رقم          - ٢٥١
 أهنـا خمتـصة مبوجـب أحكـام املـادة           ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ٣الصادر يف   ) الزراعية للتنمية الدويل

 للتنميـة  الـدويل  مها األساسي بالبت يف مضمون الشكوى املقدمة ضد الـصندوق         الثانية من نظا  
 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  ، املوظفة السابقة يف اآللية العاملية التفاقيـة       .ج. الزراعية من السيدة س   

وقـد  . أفريقيـا  يف وخباصـة  التصحر، من أو/و الشديد اجلفاف من تعاين اليت البلدان يف التصحر
يف اآلليــــة العامليــــة مبوجــــب عقــــد حمــــدد املــــدة ينتــــهي أجلــــه يف   . ج.  سعملــــت الــــسيدة

  .٢٠٠٦مارس /آذار ١٥
تابعــة للــصندوق، خمتلفــة أجهزة بــاتــصلت . ج -  وعنــدما مل ُيجــدد عقــد الــسيدة س- ٢٥٢

 لــدى جملــس  بتقــدمي طعــنعلــى وجــه التحديــدقامــت و. الــذي يوجــد فيــه مقــر اآلليــة العامليــة 
، بإعادهتــا إىل وظيفتــها يف ٢٠٠٧ديــسمرب /، يف كــانون األولالطعــون املــشترك الــذي أوصــى 

 واالسـتحقاقات  يعادل كـل املرتبـات والبـدالت    أن يسدد هلا مبلغب و،اآللية العاملية لفترة سنتني  
أبريـل  /ورفـض رئـيس الـصندوق ذلـك القـرار يف نيـسان            . ٢٠٠٦مارس  /منذ آذار خسرهتا  اليت  

شــكوى ضــد الــصندوق لــدى . ج - ة سذلــك النــهج، قــدمت الــسيدلفــشل ونظــرا . ٢٠٠٨
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٨حمكمة منظمة العمل يف 

من حمكمة منظمـة العمـل أن تـأمر الـصندوق     . ج - ، طلبت السيدة سىشكوال ويف   - ٢٥٣
بإعادهتا إىل وظيفتها السابقة أو وظيفة مكافئة، لفترة ال تقـل عـن سـنتني، بـأثر رجعـي اعتبـارا                     

مـن خـسائر نتيجـة لعـدم        تكبدته  ها تعويضا ماليا معادال ملا      ، ومنح ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥من  
إلغـاء قـرار رئـيس الـصندوق بـرفض          يف حكمهـا    حمكمة منظمـة العمـل      وقررت  . جتديد عقدها 

وأمرت الصندوق بدفع تعويض للشاكية يعـادل املرتـب وغـريه           . توصية جملس الطعون املشترك   
ــا مـــن البـــدالت الـــيت كانـــت   ــال متستحـــصل عليهـ ــد عقـــيف حـ ــارا مـــن  ديـ دها لـــسنتني اعتبـ

ــدره     ٢٠٠٦مــارس /آذار ١٦  ١٠ ٠٠٠، وتعــويض عمــا حلــق هبــا مــن ضــرر معنــوي مببلــغ ق
  . يورو٥ ٠٠٠مببلغ قدره تكاليف ما حتملته من يورو، و
 ويف قرار اختـذه اجمللـس التنفيـذي للـصندوق يف دورتـه التاسـعة والتـسعني املعقـودة يف                     - ٢٥٤
طــار املــادة الثانيــة عــشرة مــن مرفــق النظــام األساســي  يف إمتــصرفا ، ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٢
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حملكمة منظمة العمل، قرر الطعن يف احلكم املـذكور أعـاله الـصادر عـن تلـك احملكمـة وإحالـة                     
ــسألة  ــدى م ــدل الدو   صــحة م ــة الع ــك احلكــم إىل حمكم ــها   ذل ــوى من ــى فت ــة للحــصول عل . لي
التنفيــذي لــس اجمل... هــا  يف أي قــضية يطعــن في- ١”: يلــي نــص املــادة الثانيــة عــشرة  وفيمــا

بتأكيـد اختـصاصها،    ] اإلدارية ملنظمـة العمـل الدوليـة      [دولية يف قرار صادر عن احملكمة       ملنظمة  
لـس  اجملأو يرى أن أحـد قـرارات احملكمـة يبطلـه خطـأ جـوهري يف اإلجـراءات املتبعـة، يعـرض            

دل الدوليــة صــحة القــرار الــصادر عــن احملكمــة علــى حمكمــة العــ مــدى املعــين مــسألة التنفيــذي 
  . “ملزمة الدولية تكون فتوى حمكمة العدل - ٢. للحصول على فتوى منها

 ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٣كمــة يف رســالة مؤرخــة احمل وقــد أحيــل طلــب الفتــوى إىل  - ٢٥٥
  .أبريل/ نيسان٢٦ وتلقاها قلم احملكمة يف ،موجهة من رئيس اجمللس التنفيذي للصندوق

  :التاليةة سع ويشمل الطلب األسئلة الت- ٢٥٦
 هل تتمتع احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، مبوجب املـادة الثانيـة     - أوال    

لـشكوى املقدمـة ضـد الـصندوق     إىل ا السـتماع   ل باالختـصاص    ،من نظامهـا األساسـي    
 مــن ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٨يف ) املــشار إليــه هنــا بالــصندوق (الــدويل للتنميــة الزراعيــة  

وظفــة الــسابقة يف اآلليــة العامليــة التفاقيــة األمــم املتحــدة       ، امل.ج. س. ت. الــسيدة أ
ــشديد و       ــاف ال ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال ــصحر يف البل ــصحر،  /ملكافحــة الت ــن الت أو م

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

 ٢٨٦٧ع احلكـم رقـم      و أن طـريف الـرتاع موضـ        مبا أن السجالت تـبني     - ثانيا    
الصادر عـن حمكمـة منظمـة العمـل متفقـان علـى أن الـصندوق واآلليـة العامليـة كيانـان                      

ــان منفــصالن وأن   ــشتكية قانوني ــع األخــذ يف     امل ــة، وم ــة العاملي ــة يف اآللي كانــت موظف
نظمـة  االعتبار مجيع الوثائق والقواعـد واملبـادئ ذات الـصلة، هـل كـان بيـان حمكمـة م                  

، جلميـع األغـراض اإلداريـة    ” هالعمل، الصادر دعمـا لقرارهـا بتأكيـد اختـصاصها، بأنـ           
أثـر ذلـك    ” وأن   “الوحـدات اإلداريـة املختلفـة للـصندوق       معاملـة   اآلليـة العامليـة     ُتعاَمل  

يتمثـل يف أن القـرارات اإلداريـة الـصادرة عـن املـدير اإلداري فيمـا خيـص املـوظفني يف          
، هل كان ذلـك     “لصندوقصادرة عن ا   الناحية القانونية قرارات     هي من العاملية  اآللية  

ــا يف أو هــل شــكّ/ و،البيــان خــارج اختــصاص حمكمــة منظمــة العمــل   ل خطــأ جوهري
  ؟ اتبعتهااإلجراءات اليت 



A/65/4
 

10-48375 70 
 

 دعمـا لقرارهـا   ، هل كان البيان العام الصادر عن حمكمة منظمة العمل     - ثالثا    
 خــارج ،“امليــة موظفــون يف الــصندوق  أفــراد اآلليــة الع ” بــأن ،بتأكيــد اختــصاصها 

  ؟ اتبعتهال خطأ جوهريا يف اإلجراءات اليت أو هل شكّ/و، كمةتلك احملاختصاص 
بـالنظر يف     هـل كـان قـرار حمكمـة منظمـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها                - رابعا    

ــأن باالدعــاء املــشتكية دفــع  ــة  ب ــة العاملي ــدير اإلداري لآللي ــسلطة أســاء امل ، اســتعمال ال
ل خطــأ جوهريــا يف اإلجــراءات الــيت أو هــل شــكّ/ و،اص تلــك احملكمــةخــارج اختــص

  ؟ اتبعتها
بـالنظر يف     هل كان قرار حمكمة منظمـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها            - خامسا    

 بـأن قـرار املـدير اإلداري عـدم جتديـد عقـدها يـشكل غلطـا يف القـانون،            املشتكيةدفع  
ا يف اإلجـــراءات ل خطـــأ جوهريـــأو هـــل شـــكّ/و، خـــارج اختـــصاص تلـــك احملكمـــة

  ؟اتبعتها اليت
 هــل كــان قــرار حمكمــة منظمــة العمــل بتأكيــد اختــصاصها بتفــسري - سادســا    

مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر                 
، أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا /يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و  

 املنــشئ واالتفــاق ،)املــشار إليهــا هنــا باملــذكرة (لــدويل للتنميــة الزراعيــة  والــصندوق ا
ل خطـــأ جوهريـــا يف أو هـــل شـــكّ/ و،للـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك احملكمـــة

  ؟اتبعتهااإلجراءات اليت 
 هل كـان قـرار حمكمـة منظمـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها بتقريـر أن          - سابعا    

ــدورٍ   ــرئيس كــان يف اضــطالعه ب ــصرف باســم     ودا وســيٍطال ــذكرة يت ــم يف إطــار امل ع
ل خطـــأ جوهريـــا يف أو هـــل شـــكّ/ و،الـــصندوق، خـــارج اختـــصاص تلـــك احملكمـــة 

  ؟ اتبعتهااإلجراءات اليت 
 هل كان قرار حمكمة منظمـة العمـل بتأكيـد اختـصاصها باالستعاضـة               - ثامنا    

ك اإلداري لآلليـة العامليـة، خـارج اختـصاص تلـ           بقرارها عن القـرار التقـديري للمـدير       
  ؟ اتبعتهال خطأ جوهريا يف اإلجراءات اليت أو هل شكّ/ و،احملكمة

ل يف حكمهـا   مـ  ما مدى صحة القرار الصادر عن حمكمـة منظمـة الع           - تاسعا    
  ؟٢٨٦٧ رقم
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 مــن النظــام ٦٦ مــن املــادة ١، وعمــال بــالفقرة ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٢٦ويف رســائل مؤرخــة 
الــيت حيــق هلــا املثــول أمــام احملكمــة بطلــب  األساســي، أخطــر رئــيس قلــم احملكمــة مجيــع الــدول  

  .الفتوى
  :، قررت احملكمة٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩ ومبوجب أمر مؤرخ - ٢٥٧

أن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ودوله األعضاء اليت حيـق هلـا املثـول أمـام                  )أ(  
ا املثـول أمـام     احملكمة، والدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر الـيت حيـق هلـ               

 بـإقرار اختـصاص     تاحملكمة، والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة اليت أصدرت إعالنا        
 مـن املـادة الثانيـة مـن النظـام األساسـي             ٥احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليـة عمـال بـالفقرة           

ــة حملكمــة، ميكــن أن يكــون بوســعها تقــدمي معلومــات عــن األســئلة     لتلــك ا  احملكمــة إىلاملقدم
  إلصدار فتوى بشأهنا؛

 أجـال لتقـدمي البيانـات اخلطيـة         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩حتديد تاريخ     )ب(  
   من النظام األساسي؛٦٦ من املادة ٢بشأن تلك األسئلة إىل احملكمة، عمال بالفقرة 

لـدول واملنظمـات   لقيـام ا  أجـال    ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١حتديد تـاريخ      )ج(  
ــيت قــ  ــة  دمت ال ــات خطي ــدمي بيان ــى البيا  بتق ــة عل ــات خطي ــة األخــرى، عمــال   تعليق ــات اخلطي ن
   من النظام األساسي؛٦٦ من املادة ٤ بالفقرة

أن حييل رئيس الصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة إىل احملكمـة أي بيـان حيـدد                     )د(  
ة العمـل الدوليـة،     يف الدعوى املقامة ضد الـصندوق أمـام احملكمـة اإلداريـة ملنظمـ             املشتكية  آراء  

ــد ترغـــب   ــشتكية والـــيت قـ ــة هلـــ  املـ ــاه احملكمـ ــه انتبـ ــاريخ  ايف توجيـ ــددت تـ ــشرين ٢٩؛ وحـ  تـ
موضــع احلكــم إىل احملكمــة، املــشتكية  أجــال لتقــدمي أي بيــان ممكــن مــن ٢٠١٠أكتــوبر /األول

ــاريخ  ــاين ٣١وت ــاير / كــانون الث ــة مــن   ٢٠١١ين إىل املــشتكية  أجــال لتقــدمي أي تعليقــات ممكن
  .قررت احملكمة أن تبت يف بقية اإلجراءات يف وقت الحق و.احملكمة
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  الفصل السادس
  زيارات احملكمة     

 يف الفترة املشمولة هبذا التقرير، قامت باتريشا أوبراين، وكيلـة األمـني العـام للـشؤون                 - ٢٥٨
جــاءت و. ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٦ يف بزيــارة احملكمــة، القانونيــة واملستــشارة القانونيــة

وكــان يف . وادابنــاء علـى دعـوة مـن رئــيس احملكمـة، القاضـي هيـساشي أُ      الرمسيـة  الزيـارة  هـذه  
لدى وصوهلا رئيس قلم احملكمة فيليب كـوفرور، الـذي اصـطحبها يف              استقبال السيدة أوبراين  

ــشؤون          ــضاء إدارة ال ــا أع ــدم هل ــل أن يق ــسالم قب ــصر ال ــال بق ــصرية يف قاعــات االحتف ــة ق جول
. يف جلسة خاصة مع الرئيس ورئيس القلـم        مث شاركت السيدة أوبراين   . كمةالقانونية بقلم احمل  

بشأن التعاون بـني احملكمـة ومكتـب       اآلراء  وأخريا، قُدم هلا أعضاء احملكمة الذين تبادلت معهم         
 القـضائي  الجتـهاد ، ودور القـانون الـدويل يف عـامل اليـوم، وا    األمانة العامـة الشؤون القانونية يف   

  .ذلك من املسائل موضع االهتمام املشترك وغري ،للمحكمة
، قامـت الـسيدة فيفيـان ريـدنغ، نائبـة رئـيس املفوضـية        ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ ويف  - ٢٥٩

.  بزيــارة احملكمــةاألوروبيــة املــسؤولة عــن شــؤون تعزيــز العدالــة واحلقــوق األساســية واملواطنــة 
لــدى وصــوهلا رئــيس قلــم  اوكــان يف اســتقباهل. وكــان بــصحبة الــسيدة ريــدنغ أعــضاء مكتبــها

ــة     ــذي اصــطحبها يف جول ــة ال ــسالم باحملكم ــصر ال ــيس    . ق ــة رئ ــة نائب ــيس احملكم ــتقبل رئ مث اس
املفوضية األوروبيـة وأعـضاء الوفـد املرافـق هلـا حيـث جـرى تبـادل لـآلراء بـشأن دور احملكمـة                        

  .وسري عملها، وكذلك التطورات اليت تشهدها املفوضية األوروبية
ــرة وخــالل  - ٢٦٠ ــد االســتعراض،  الفت ــم    اســتقبل قي ــيس قل ــيس احملكمــة وأعــضاؤها ورئ رئ

ــهم أعــضاء     مبقــر احملكمــة  احملكمــة وموظفــوه   ــة، مــن بين عــددا كــبريا مــن الشخــصيات املرموق
حكومــات ودبلوماســيون ونــواب برملــانيون ورؤســاء وأعــضاء هيئــات قــضائية ومــسؤولون         

  .آخرون رفيعو املستوى
ادمييون ورجــال قــانون وغريهــم مــن ممارســي مهنــة  وقــام بعــدة زيــارات بــاحثون وأكــ- ٢٦١

وقـام رئـيس احملكمـة أو أعـضاؤها أو رئـيس قلـم احملكمـة                . وزوار آخرون القانون، وصحفيون   
  .أو موظفوه بتقدمي عروض خالل عدد من تلك الزيارات

 ومثــة تطــور جــدير بالــذكر متثــل يف زيــادة اهتمــام احملــاكم الوطنيــة واإلقليميــة الرائــدة   - ٢٦٢
وواصــلت احملكمــة أيــضا التبــادل اإللكتــروين للمعلومــات مــع . األفكــارارة احملكمــة لتبــادل بزيــ

  .طائفة من احملاكم واهليئات القضائية األخرى
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 مـا يقـرب مـن ألـف زائـر يف إطـار              ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠يف   واستقبلت احملكمـة     - ٢٦٣
ظمت بالتعاون مع بلديـة الهـاي،       ، اليت نُ  “ يف املنظمات الدولية   ةفتوحاألبواب امل يوم  ”مبادرة  

األجانـب  مواطين هولنـدا و لدى  تعريف باملؤسسات الكائن مقرها يف تلك املدينة  الوهتدف إىل   
ــيمني  ــااملق ــذا احلــدث          . فيه ــة يف ه ــا احملكم ــشارك فيه ــيت ت ــة ال ــرة الثاني ــي امل ــذه ه ــت ه وكان

ــة (وقــدمت إدارة شــؤون اإلعــالم عروضــا عــن احملكمــة بــثالث لغــات    . اجلمــاهريي اإلنكليزي
ومـن املقـرر    . ، وأجابت على أسئلة الزائرين، ووزعـت مطويـات متنوعـة          )والفرنسية واهلولندية 

 ،)٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١٩املقرر تنظيمه يف (أن تشارك اإلدارة أيضا يف اليوم املفتوح املقبل         
يــة  اجلديــد الــذي أعدتــه بــاللغتني اإلنكليز“الفــيلم املؤســسي”وســتغتنم فرصــة احلــدث لعــرض 

  . والفرنسية
ــول- ٢٦٤ ــضاء     ٢٠٠٩ســبتمرب / ويف أيل ــة دراســية ألع ، نظمــت إدارة شــؤون اإلعــالم حلق

وقـدم نائـب رئـيس احملكمـة، القاضـي بيتـر تومكـا، عرضـا         . رابطة الصحافة األجنبية يف هولندا 
عن دور احملكمة وسري أعماهلا، بينما حتدث رئيس القلم عـن أثـر األحكـام والفتـاوى الـصادرة                

وأعقب هذين العرضني اجتماع غري رمسـي مـع أعـضاء           . حملكمة على العالقات بني الدول    عن ا 
  .احملكمة وموظفي القلم

، نظم قلـم احملكمـة مناسـبة ألعـضاء الـسلك الدبلوماسـي       ٢٠١٠أبريل / نيسان٨ ويف  - ٢٦٥
يف شـرح كيفيـة عمـل احملكمـة         يتمثـل   تقليد قدمي وهام    إحياء  واستهدف االجتماع   . يف الهاي 

مستشارين القانونيني والدبلوماسيني املهتمني اآلخرين، وإتاحة فرصة لتبادل اآلراء علـى حنـو             لل
قدم رئيس القلم عرضا تناول فيـه       و. اء بشأن التعاون بني القلم ومكاتب التمثيل الدبلوماسي       بّن

عــددا مــن املــسائل املتعلقــة بالئحــة احملكمــة، والــسبل املختلفــة لعــرض القــضايا علــى احملكمــة،   
على اتصال منـتظم    احلفاظ  والسمات اخلاصة بالقضايا وإجراءات اإلفتاء املثرية للجدل، وأمهية         

، أجــاب رئــيس القلــم علــى عــدد مــن أســئلة   العــرضويف هنايــة. بــني الــسفارات وقلــم احملكمــة
  . املشاركني
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   الفصل السابع
  نترنتمنشورات احملكمة ووثائقها وموقعها على شبكة اإل    

شورات احملكمـة علـى حكومـات مجيـع الـدول الـيت حيـق هلـا املثـول أمامهـا،                  توزع منـ   - ٢٦٦
نظم توزيــع هــذه املنــشورات غالبــا قــسم البيــع  يــو. وعلــى مكتبــات القــانون الكــربى يف العــامل 

 اإلنكليزيـة وتوزع قائمة جمانية هبذه املنـشورات بـاللغتني         . والتسويق باألمانة العامة يف نيويورك    
 نـسخة مـستكملة مـن القائمـة، تتـضمن مراجـع           ٢٠٠٩منتـصف عـام     وُنـشرت يف    . والفرنسية

ذات الثالثة عشر رقما، وهـي متاحـة يف موقـع           ) ISBN(جديدة بأرقام الكتب املوحدة الدولية      
  . “Publications” حتت عنوان )www.icj-cij.org(احملكمة على شبكة اإلنترنت 

ثــالث جمموعــات ســنويا وتــصدر .  وتتــألف منــشورات احملكمــة مــن عــدة جمموعــات - ٢٦٧
 Reports of Judgments, Advisory Opinions( تقـارير األحكـام والفتـاوى واألوامـر    ) أ: (وهي

and Orders) (   (احلوليـة  ) ٢ (؛)وتنشر يف كراسات مـستقلة وكمجلـد واحـدthe Yearbook( ،
  . لألعمال والوثائق ذات الصلة باحملكمة) Bibliography(ببليوغرافيا ) ج(

  ٢٠٠٧وقـــت إعـــداد هـــذا التقريــــر، كـــان جملـــدان مــــن جمموعـــة التقـــارير لعــــام         و- ٢٦٨
)Reports 2007 (٢٠٠٨أما جملد التقارير لعام . قد طبعا) Reports 2008 (   فسيصدر مبجـرد طبـع

ــه ــرة  . فهرســــــــ ــرة  ٢٠١٠-٢٠٠٩وطبعــــــــــت يف الفتــــــــ ــة فتــــــــ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ حوليــــــــ
)Yearbook 2006-2007( ٢٠٠٨-٢٠٠٧ وليـة الفتـرة  حعلـى  ، يف حني توضع اللمسات األخرية 
)Yearbook 2007-2008 .(    وُنشرت أيضا خالل الفترة قيد االستعراض ببليوغرافيـا حمكمـة العـدل

  .٥٤ رقم) Bibliography of the International Court of Justice(الدولية 
  وتنشر احملكمة أيضا نسخا مطبوعة بلغتني ملا تتلقاه من مـستندات إقامـة الـدعاوى يف                - ٢٦٩

وكـذلك  ) طلبات إقامة الـدعاوى، واالتفاقـات اخلاصـة       (القضايا املثرية للجدل املعروضة عليها      
ــاوى   ــات إصــدار الفت ــدخل وطلب ــات اإلذن بالت ــرة  . طلب ــد االســتعراض وخــالل الفت ، تلقــت قي

ري العمـل علـى نـشر       جيـ واحـد بالفعـل و    طلـب   طبع منها   ( طلبات إلقامة دعاوى     ةاحملكمة ثالث 
، ا خاصــا، وطلبــا واحــدا إلصــدار فتــوى، وطلــبني لــإلذن بالتــدخل، واتفاقــ  )اآلخــرينالطلــبني 

  .جيري طبعها حاليا
ــدعوى يف       و- ٢٧٠ ــهاء إجــراءات ال ــة يف كــل قــضية بعــد انت ــشر احملكمــة املرافعــات اخلطي تن

). Pleadings, Oral Arguments, Documents( سلسلة املذكرات واملرافعـات الـشفوية والوثـائق   
ــدات ا  ــذه اجملل ــة،      وه ــذكرات اخلطي ــة للم ــصوص الكامل ـــراهن الن ـــت الـــ ــشمل يف الوقـــ ــيت ت   ل

مبا يف ذلك املرفقات، عالوة على احملاضر احلرفية للجلسات العلنيـة، تتـيح الفرصـة للممارسـني        
  . لالطالع بشكل واف على احلجج اليت تقدمها األطراف
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ــاالتقاملــشمولة بــوقــد نــشرت اجمللــدات التاليــة يف الفتــرة   - ٢٧١ بعــض : رير، أو ستنــشر قريب
؛ والــــسيادة علــــى )انجملــــد) (أملانيــــا ضــــد ليختنــــشتاين) (Certain Property(املمتلكــــات 

) Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(ليغيتــان وبــوالو ســيبادان  بــوالو
ــسيا( ــا/إندوني ــرر إصــدار ثال   ) (ماليزي ــدات، مــن املق ــسعة جمل ــاين  ت ــها يف النــصف الث ــة من  مــن ث

  ).٢٠١٠ عام
 Acts and Documents(وضـمن سلـسلة النـصوص والوثـائق املتعلقـة بتنظـيم احملكمـة         - ٢٧٢

concerning the Organization of the Court(        تنـشر احملكمـة أيـضا الـصكوك الـيت تـنظم سـري ،
  الـيت اسـُتكملت متامـا      ٦ الطبعـة اجلديـدة رقـم        ٢٠٠٧  عـام  وقد نـشرت يف   . أعماهلا وممارساهتا 

وتتوافر طبعـة مستنـسخة لالئحـة احملكمـة         . ا احملكمة تهوتشمل التوجيهات اإلجرائية اليت اعتمد    
ــة يف   وميكــن أيــضا . ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٥باإلنكليزيــة والفرنــسية، بــصيغتها املعدل

حتـت العنـوان    ) www.icj-cij.org(االطالع على هـذه الوثـائق علـى املوقـع الـشبكي للمحكمـة               
ــائق أسا” ــة لالئحــة احملكمــة    ). Basic Documents (“ســيةوث ــوافر ترمجــات غــري رمسي كمــا تت

 / كــــانون األول٥بــــدون تعــــديالت (باإلســــبانية واألملانيــــة والروســــية والــــصينية والعربيــــة  
  .على املوقع الشبكي للمحكمة) ٢٠٠٠ ديسمرب
ن وتــصدر احملكمــة نــشرات صــحفية وملخــصات لقراراهتــا، فــضال عــن نــشرة بــاأللوا  - ٢٧٣

 تثقيفيـة ، ودليـل ذي قيمـة       )“الكتاب األخضر ”(تستكمل بانتظام، وكتيب للمعلومات العامة      
  ).“الكتاب األزرق”(كبرية 
 بـاللغتني   ٢٠٠٦ينـاير   /وصدرت الطبعة اخلامسة من الكتاب األزرق يف كانون الثـاين          - ٢٧٤

 وكــذلكث، ر حتــدياوجيــري النظــر يف إصــد.  والفرنــسيةاإلنكليزيــةالــرمسيتني للمحكمــة، أي 
  .ترمجته إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة واألملانية

 يف شـكل أسـئلة      ويصدر الكتاب األخضر، الـذي يقـدم معلومـات عامـة عـن احملكمـة               - ٢٧٥
 والفرنسية، وكذلك باإلسـبانية والروسـية والـصينية والعربيـة     اإلنكليزية، باللغتني   وأجوبة عليها 

  .تنقيحه يف جدول األعمالمسألة  بيقرعما درج وست. واهلولندية
ــون      - ٢٧٦ ــصور، معن ــشر كتــاب خــاص، كــثري ال  The Illustrated Book of the” ون

International Court of Justice“ وجيري النظر يف حتديثه. ٢٠٠٦، يف عام.  
للجمهـــور عــن احملكمـــة يف كـــانون  املوجهــة  وصــدرت الـــصيغة األوىل مــن النـــشرة    - ٢٧٧
 احملكمــة ويــورد قائمــة  تــشكيلوتــضم أشــياء مــن بينــها ملحــق يــبني   . ٢٠٠٩ديــسمرب /األول

وجيري حتديث هـذا امللحـق بانتظـام ليظـل مـستكمال بالعديـد مـن التطـورات                  . بالقضايا املعلقة 
  .القضائية اليت تشهدها احملكمة
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 دقيقـة  ١٥وخالل الفترة قيد االستعراض، أصدرت إدارة اإلعالم فيلما وثائقيـا مدتـه           - ٢٧٨
ــة الهــدف إىل ي ــدى  تعريــف باحملكم ــور واســع النطــاق  ل ــيلم   . مجه ــد صــدر الف ــةوق  باإلنكليزي

وتوضــع حاليــا اللمــسات األخــرية علــى . والكوريــة) املانــدرين(والفرنــسية، وكــذلك بالــصينية 
ــدة      ــم املتحـ ــرى لألمـ ــة األخـ ــات الرمسيـ ــيغ اللغـ ــية  (صـ ــبانية والروسـ ــةواإلسـ ــري ) العربيـ وجتـ

وبـالنظر إىل   . والفيتناميـة واهلولنديـة واليابانيـة      األملانيـة واإليطاليـة   االستعدادات إلصـدار الـصيغ      
النطاق العاملي للمحكمة، قد تصدر صـيغ بلغـات أخـرى، وال سـيما باالعتمـاد علـى مـشاريع                    

  . مع األطراف املعنية يف السلك الدبلوماسيمشتركة
 لنـشر هـذا الفـيلم    يف عصر الوسائط املتعـددة، تعطـي إدارة اإلعـالم بوضـوح أولويـة             و - ٢٧٩

وسيعرض هذا الفيلم املتاح على املوقع الشبكي للمحكمة قريبـا علـى      . على أوسع نطاق ممكن   
كمـا سـيقدم إىل دوائـر األمـم املتحـدة           . الشاشة الكبرية لفائدة اجملموعات الزائرة لقصر السالم      

ــم           املتحــدة للبــث الــسمعي البــصري، مثــل شــبكة يونيفيــد اإلخباريــة التابعــة لتليفزيــون األم
)UNifeed(  ــرض يف ــا يع ــزوار ”، ورمب ــز ال ــصر  “مرك ــد يف ق ــرة    ا اجلدي ــن الفت ــداء م ــسالم ابت ل

، قدم رئيس قلم احملكمـة، الـذي زار مجهوريـة كوريـا             ٢٠١٠ويف ربيع عام    . ٢٠١٢-٢٠١١
 نـسخا باللغـة الكوريـة        الرفيعـي املـستوى    هيلتقدمي سلسلة من العروض عن احملكمـة، إىل مـضيف         

، تعـرض احملكمـة     ٢٠١٠يوليـه   /وأخـريا، منـذ أواخـر متـوز       .  عـن احملكمـة    اجلديدمن هذا الفيلم    
 والصينية والفرنسية مـن الفـيلم يف جنـاح األمـم املتحـدة يف معـرض شـنغهاي                   اإلنكليزيةالصيغ  

  .٢٠١٠أكتوبر /العاملي، الذي سيقفل أبوابه يف تشرين األول
اق وبصورة أسـرع وخلفـض تكـاليف        وإلتاحة الوثائق املتعلقة باحملكمة على أوسع نط       - ٢٨٠

ــام     ــة يف ع ــصال، شــغَّلت احملكم ــن موقعهــا      ٢٠٠٧االت ــة و حمــسنة م  صــيغة ديناميكيــة وحمدث
 اإلنترنـت منذ ذلك احلني، نـشر قلـم احملكمـة شـىت ملفـات الوسـائط املتعـددة علـى                    و. الشبكي

لجلـسات  لرا  ، وقدم، عند الضرورة، بثا مباش     وسائط البث اإلذاعي  لوسائط اإلعالم املطبوعة و   
  .العلنية اليت تعقدها احملكمة

ن املوقع الشبكي املنظم بشكل واضح من االطالع على كامل فقه احملكمـة منـذ               وميكِّ - ٢٨١
كمــا أنــه يتــيح ســهولة .  الدائمــةالدوليــة، فــضال عــن فقــه ســلفها، حمكمــة العــدل ١٩٤٦عــام 

ميع القـضايا، ومجيـع البيانـات       احلصول على الوثائق الرئيسية من املرافعات اخلطية والشفوية جل        
ميثـاق األمـم املتحـدة، والنظـام األساسـي          (الصحفية للمحكمـة، وعـدد مـن الوثـائق األساسـية            
، واإلعالنــات الــيت تقــر بالواليــة اجلربيــة )للمحكمــة والئحتــها إضــافة إىل توجيهاهتــا اإلجرائيــة

الواليـة، ومعلومـات    للمحكمة وقائمة باملعاهـدات واالتفاقـات األخـرى الـيت تـنص علـى هـذه                 
عامة عن تاريخ احملكمة وإجراءاهتا، وسري وتراجم القضاة ورئيس قلم احملكمة ومعلومـات عـن               

  . تنظيم قلم احملكمة وسري عمله، وكذلك قوائم باملنشورات
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ويتضمن املوقع جدوال زمنيـا للجلـسات واملناسـبات، وطلبـات الـدخول اإللكترونيـة                - ٢٨٢
وتوجـد  . غبني يف حـضور جلـسات أو عـروض عـن أنـشطة احملكمـة              للمجموعات واألفراد الرا  

  . أيضا يف املوقع صفحات تتعلق بإعالنات الشواغر وفرص التدريب الداخلي
 احلصول عرب اإلنترنـت علـى مجيـع اخلـدمات           “غرفة الصحافة ”وأخريا، تتيح صفحة     - ٢٨٣

ال ســـيما إجـــراءات و(واملعلومـــات الالزمـــة للـــصحفيني الـــراغبني يف تغطيـــة أنـــشطة احملكمـــة  
ويوفر معرض الصور الفوتوغرافية صـورا رقميـة ميكـن حتميلـها            ). اإلنترنتاالعتماد عن طريق    

كما أن مقاطع مصورة وصوتية مـن جلـسات         ). ألغراض االستخدام غري التجاري فقط    (جمانا  
لتلبيـة  ) MP3 و   MPEG2 و   Flash( متاحـة يف عـدة أشـكال      وجلساهتا للنطق باألحكام    احملكمة  

  . وسائط اإلعالمشىتالحتياجات املختلفة لا
ونظرا للنطاق العاملي للمحكمـة، ُتبـذل       . واملوقع بأكمله متاح بلغيت احملكمة الرمسيتني      - ٢٨٤

اجلهود لكفالة االطالع يف الصفحة الرئيسية على أكرب عدد ممكن من الوثائق باللغـات الرمسيـة                
  .www.icj-cij.org: لشبكي هو اعوعنوان املوق. األربع األخرى لألمم املتحدة
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  الفصل الثامن
  مالية احملكمة     

  طريقة تغطية النفقات  -ألف   
تتحمـل األمـم املتحـدة مـصروفات        ’’ من النظام األساسي للمحكمـة       ٣٣وفقا للمادة    - ٢٨٥

وملــا كانــت ميزانيــة احملكمــة مدرجــة يف  . ‘‘احملكمــة علــى الوجــه الــذي تقــرره اجلمعيــة العامــة 
م املتحدة، فـإن الـدول األعـضاء تـشترك يف مـصروفات كـل منـهما بـنفس النـسبة،                     ميزانية األم 

  .وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية العامة
 ومبوجب قاعدة مـستقرة، تقيـد املبـالغ املتأتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات                - ٢٨٦

، والفائدة املـصرفية،    )يعات باألمانة العامة  اليت تتوالها أقسام املب   (املوظفني ومبيعات املنشورات    
  . لألمم املتحدةاتوما إىل ذلك كإيراد

  
  إعداد امليزانية  -باء   

 من تعليمات قلم احملكمة، يقـوم رئـيس قلـم احملكمـة بإعـداد      ٣٠ إىل ٢٦ وفقا للمواد   - ٢٨٧
 اإلداريــة ويعــرض هــذا املــشروع األويل علــى جلنــة امليزانيــة والــشؤون. مــشروع أويل للميزانيــة

  .التابعة للمحكمة للنظر فيه، مث على احملكمة نفسها العتماده
 وبعد اعتماد مـشروع امليزانيـة، ُيقـدم إىل األمانـة العامـة إلدراجـه يف مـشروع ميزانيـة                  - ٢٨٨

ــة بدراســته، وبعــد ذلــك    . األمــم املتحــدة ــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني مث تقــوم اللجن
وأخـريا تعتمـده اجلمعيـة العامـة يف جلـسة عامـة،             . امسة للجمعيـة العامـة    ُيعرض على اللجنة اخل   

  .وذلك يف إطار املقررات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدة
  

  تنفيذ امليزانية  - جيم  
.  يــضطلع رئــيس قلــم احملكمــة مبــسؤولية تنفيــذ امليزانيــة، مبــساعدة رئــيس شــعبة املاليــة  - ٢٨٩

 وعـدم تكبـد نفقـات       الـيت أُِقـرت   سـتخدام الـسليم لألمـوال       ويتعني على رئـيس القلـم كفالـة اال        
ولــرئيس القلــم وحــده احلــق يف الــدخول يف التزامــات باســم   . لــيس هلــا اعتمــادات يف امليزانيــة 

ووفقـا لقـرار صـادر عـن احملكمـة، اختـذ بنـاء        . احملكمة، رهنا مبراعاة أي تفويض ممكـن للـسلطة      
، يرسـل رئـيس القلـم حاليـا كـل ثالثـة أشـهر بيانـا         على توصية اللجنة الفرعيـة املعنيـة بالترشـيد        

  .باحلسابات إىل جلنة امليزانية والشؤون اإلدارية التابعة للمحكمة
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 ويقوم جملس مراجعي احلسابات الذي تعينه اجلمعية العامة مبراجعة حسابات احملكمـة             - ٢٩٠
عـة تلـك احلـسابات    سنويا، ويقوم مراجعو احلسابات الـداخليون التـابعون لألمـم املتحـدة مبراج        

  .ويف هناية كل فترة سنتني، تقدم احلسابات املقفلة إىل األمانة العامة. على فترات دورية
  

  ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية احملكمة لفترة السنتني   -دال   
بسرور االسـتجابة    احملكمة   الحظت،  ٢٠١١ -٢٠١٠ خبصوص ميزانية فترة السنتني      - ٢٩١

ديدة وختـصيص اعتمـاد لتحـديث قاعـة العـدل الكـربى              إنشاء وظائف ج   يهالطلببدرجة كبرية   
  ). انظر أيضا الفصل األول من هذا التقرير(حيث تعقد جلساهتا 

  
  ٢٠١١- ٢٠١٠ميزانية فترة السنتني     

  )بدوالرات الواليات املتحدة، بعد إعادة تقدير التكاليف(
  

     الربنامج

   أعضاء احملكمة
 ٣٠٠ ٨٧٠ بدالت لشىت النفقات ٠٣١١٠٢٥
 ٦٠٠ ٤٧٦ ٣ املعاشات التقاعدية ٠٣١١٠٢٣
 ٢٠٠ ٢١٢ ١ القضاة اخلاصون: بدل الوظيفة ٠٣٩٣٩٠٩
 ٨٠٠ ٥٠ السفر يف مهام رمسية ٢٠٤٢٣٠٢
 ٣٠٠ ١٩٧ ٨ األجور ٠٣٩٣٩٠٢

 ٢٠٠ ٨٠٧ ١٣    اجملموع الفرعي  

   قلم احملكمة
 ٤٠٠ ٣٢١ ١٧ الوظائف الثابتة ٠١١٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٠٦٩ ٢ فترة السنتنيالوظائف املؤقتة ل ٠١٧٠٠٠٠

 ٨٠٠ ١٥١ ٨ التكاليف العامة للموظفني ٠٢٠٠٠٠٠

 ٧٠٠ ٣٤٣ )التكاليف الطبية والتكاليف املرتبطة هبا، بعد انتهاء اخلدمة( ١٥٤٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٧ بدل التمثيل ٠٢١١٠١٤

 ٠٠٠ ٧٥٥ ١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٢١٠٠٠٠

 ٥٠٠ ٢٩٥ املساعدة املؤقتة العامة   ١٣١٠٠٠٠

 ١٠٠ ٩٣ االستشاريون ١٤١٠٠٠٠

 ٥٠٠ ١٠٢ أجر العمل اإلضايف ١٥١٠٠٠٠

 ٤٠٠ ٤٧ السفر الرمسي ٢٠٤٢٣٠٢

 ٦٠٠ ٢٠ الضيافة ٠٤٥٤٥٠١
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     الربنامج

 ٤٠٠ ٢٠٧ ٣٠  اجملموع الفرعي  

   دعم الربامج

 ٥٠٠ ٣٥٣ الترمجة اخلارجية ٣٠٣٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٣٧٦ الطباعة ٣٠٥٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٤٢٠ خدمات جتهيز البيانات ٣٠٧٠٠٠٠

 ٧٠٠ ٤٥٨ ٣ صيانة أماكن العمل/استئجار ٤٠١٠٠٠٠

 ٨٠٠ ١٨٧ استئجار األثاث واملعدات ٤٠٣٠٠٠٠

 ١٠٠ ٢٦٧ االتصاالت ٤٠٤٠٠٠٠

 ٣٠٠ ٨٦ صيانة األثاث واملعدات ٤٠٦٠٠٠٠

 ٠٠٠ ٣٣ خدمات متنوعة ٤٠٩٠٠٠٠

 ١٠٠ ٣٠١ اللوازم واملواد ٥٠٠٠٠٠٠

 ٤٠٠ ٢٢٤ كتب املكتبة ولوازمها ٥٠٣٠٠٠٠

 ٥٠٠ ١٧٨ األثاث واملعدات ٦٠٠٠٠٠٠

 ٢٠٠ ٥٧٧ اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤١

 ٥٠٠ ٥٣١ استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتب ٦٠٢٥٠٤٢

 ٦٠٠ ٩٩٥ ٦  اجملموع الفرعي  

 ٢٠٠ ٠١٠ ٥١  اجملموع  
    

ــرة     - ٢٩٢ ــالل الفتـ ــة خـ ــال احملكمـ ــن أعمـ ــات أوىف عـ ــى معلومـ ــصول علـ ــن احلـ ــد  وميكـ  قيـ
حوليـة  كما ميكـن االطـالع عليهـا يف     . االستعراض من موقعها الشبكي موزعة حسب القضايا      

  .الوقت املناسب، اليت ستصدر يف ٢٠١٠ ‐٢٠٠٩حمكمة العدل الدولية للفترة 
  

  أواداهيساشي ) توقيع (
  رئيس حمكمة العدل الدولية

  
  ٢٠١٠أغسطس / آب١الهاي، يف 
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 املرفق
  ٢٠١٠يوليه / متوز٣١ اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف يف :حمكمة العدل الدولية    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  .رتب أخرى= رتبة رئيسية؛ ر أ = ر ر   :املختصرات      

  

011010    011010    10-48375 (A
) 

*
1
0
4
8
3
7
5
*

  ٤-  فرئيس الشعبة،
  ٢- موظف معاون مسؤول عن شؤؤون املوظفني، ف

  ر أمساعد إداري، 
  مساعد إداري أقدم، ر ر
  منسق حراسة األمن، ر أ

   حارس أمن، ر أ٣

 اإلدارات

 رئيس قلم احملكمة

 نائب رئيس قلم احملكمة

 رئيس قلم احملكمة
  ٣- مساعد خاص لرئيس قلم احملكمة، ف

  ر ر، مساعد إداري
 ٢-مدرئيس قلم احملكمة، نائب

  أمساعد إداري، ر

  شعبة اإلدارة وشؤون املوظفني

  الشعب التقنية

 
  ةالشؤون القانوني

 
  الشؤون اللغوية

 
  شؤون اإلعالم

 
  املالية

 
  املنشورات

 
شعبة الوثائق 
 مكتبة احملكمة

 
  تكنولوجيا

  وماتاملعل

  
احملفوظات والفهرسة

  والتوزيع

  
جتهيز النصوص 
  واالستنساخ

ــانوينرئــيس إدارة، أمــني ق
  ١-رئيسي، مد

  ٥-أمني أول، ف ٢
  ٤-فأمني،  ٢
  ٣-موظف قانوين، ف ٣

   أمساعد إداري، ر

رئــــــيس إدارة، أمــــــني أول،
  ٥-ف
مراجــع،/متــرجم، حتريــري ٥
  ٤-ف
  ٣- مترجم حتريري، ف٣

  :وظائف لفترة السنتني
 ٤- فحتريري،  مترجم٢
 ٣- ف، حتريري مترجم٦

  أ مساعد إداري، ر

، أولرئــــيس إدارة، أمــــني
  ٥-ف

موظـــف شـــؤون اإلعـــالم،
  ٣-ف

ــالم  ــاونموظــــف إعــ ، معــ
  ٢-ف

وظائـــــــــــــــــــــف فتـــــــــرة
  :السنتني

  أ مساعد إداري، ر

 مساعد خاص للرئيس
مساعد خاص للرئيس، 

 ٣-ف

 كتبة قضائيون
٢- ف كتبة قضائيون،١٤

 تبة القضاةك
   كاتب أقدم، ر أ١٥

ــشعبة، ــيس الـــــ رئـــــ
   ٤-ف

مـــايل أقـــدم،كاتـــب 
  أ ر

كاتــــــــــب إدخـــــــــال
أ الطلبات، ر/البيانات

رئـــــــيس الـــــــشعبة،
  ٤-ف

،مـصحح  /معد نسخ 
  ٣-ف

معــــــــــاون معــــــــــد
مـــــــصحح،/نـــــــسخ

  ٢-ف

رئــــــــيس الــــــــشعبة،
   ٤-ف

أمــني مكتبــة معــاون،
  ٢-ف

كاتـــــــب لـــــــشؤون
  أ املكتبات، ر

كاتــــــــــب قاعــــــــــة
  أ ، رمطالعة

ــيف كاتـــــــب أرشـــــ
  ومراجع، ر أ

وظائــــــــــــــف لفتــرة
  :السنتني

ــرس مـــــــدون/مفهـــــ
  أ ر مراجع،

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة،
  ٤-ف

مـــــدير قواعـــــد/مـــــربمج
  ٢- فبيانات،

  أ مدير نظم، ر
 أ ر مشرف على الشبكة،
  تقين اتصاالت، ر أ

،اختــــــــصاصي دعـــــــــم 
  تطبيقات حاسوبية، ر أ

رئـــــــــــيس الـــــــــــشعبة، 
  ٣-ف

ــشؤون ــساعد لــــــــ مــــــــ
  ت، ر راحملفوظا

  أ مفهرس، ر
ــب ــشؤونكاتـــــــــ  لـــــــــ

  احملفوظات، ر أ
  أ كاتب توزيع، ر ٢

 ٣-رئيس الشعبة، ف
نائـــب/مـــشرف نظـــم

  أ ، ر الشعبةرئيس
مـــــــــساعد جتهيــــــــــز

  أ النصوص، ر
 مــــساعد خلــــدمات٢

  أ رالطباعة، 
  أ طابع، ر ٥

  :املساعدة املؤقتة
   طابع، ر أ٢  

 ٥-طبيب أقدم، ف
 )ة يف املائ٢٥م م، دوام جزئي بنسبة(

  سائق، ر أ/منسق  املساعدة العامة
  ساع، ر أ/ سائق٣
   موظف استقبال، ر أ٢

  ساع، ر أ


