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[2019آب/ غسطس  1]  

 احملتوايت
 الصفحة   الفصل

ر موجز األول  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  5  ر
ر  ور احملكمة واختصإصهإ الثإين  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  14  ر
ر تنظيم احملكمة الثإلث  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  17  ر

ر تشكيل احملكمة - لم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر  17  ر
ر االمتيإاثات واحلصإانت -إء أأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  21  ر
ر  املقر -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  21  ر

ر قلم احملكمة الرابع  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  23  ر
ر األنشطة القضإئية للمحكمة اخلإمس  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر  26  ر

ر قضإاي املنإاثعإت قيد النظر خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير - لم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  26  ر
ر انغيمإروس ) نغإراي/سلوفإكيإ( -مشروع غإبتشيكوفو  - 1     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  26  ر
ر  األنشطة املسلحة يف  راضي الكونغو )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد  وغندا( - 2     ر ر ر  26  ر
ر االلتزاي ابلتفإوض بش ن منف     احمليط اهلإ ئ )بوليفيإ ضد شيلي( - 3     ر ر ر ر ر ر ر ر ر  28  ر
ميل حبري  200مس لة تعيني حدو  اجلرا القإري بني نيكإراغوا وكولومبيإ خإرج نطإق  - 4    

ر نيكإراغوا )نيكإراغوا ضد كولومبيإ(م  سإحل  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  30  ر
االنتهإكإت املزعومة للحقوق السيإ ية واملنإطق البحرية يف البحر الكإرييب )نيكإراغوا ضد  - 5    

ركولومبيإ( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر  31  ر
ر تعيني احلدو  البحرية يف احمليط اهلندي )الصومإل ضد كينيإ( - 6     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  33  ر
ر النزاع حول وضع واستخداي ميإ  اجملرى املإئي سيالال )شيلي ضد بوليفيإ( - 7     ر ر ر ر ر ر  34  ر
ر احلصإانت والدعإوى اجلنإئية )غينيإ االستوائية ضد فرنسإ( - 8     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  36  ر
ر بعض األصول اإليرانية )مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية( - 9     ر ر  40  ر
االتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إب واالتفإقية الدولية للقضإء على مجيع  شكإل تطبيق  - 10    

ر التمييز العنصري ) وكرانيإ ضد االحتإ  الروسي( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  43  ر
ر قضية جإَ ا )اهلند ضد ابكستإن( - 11     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  47  ر
 53  )غيإان ضد فنزويال( 1899تشري  األول/ كتوبر  3قرار التحكيم الصإ ر يف  - 12    
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تطبيق االتفإقية الدولية للقضإء على مجيع  شكإل التمييز العنصري )قطر ضد اإلمإرات  - 13    
ر العربية املتحدة( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  54  ر

م  اتفإقية  84الطع  يف اختصإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب املإ ة  - 14    
واململكة العربية السعو ية الطريان املدين الدويل )اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصر 

ر  ضد قطر( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  58  ر
م  املإ ة الثإنية  2الطع  يف اختصإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب البند  - 15    

)اإلمإرات العربية املتحدة  1944م  اتفإق املرور العإبر للخدمإت اجلوية الدولية لعإي 
ر  والبحري  ومصر ضد قطر( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  60  ر

 1955االنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصداقة والعالقإت االقتصإ ية واحلقوق القنصلية لعإي  - 16    
ر )مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية( ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  62  ر

 64  نقل سفإرة الوالايت املتحدة    القدس )فلسطني ضد الوالايت املتحدة األمريكية( - 17    
ر  غواتيمإال أبراض وجزر ومنإطق حبرية )غواتيمإال/بليز(مطإلبة  - 18     ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  65  ر
ر  جراءات اإلفتإء قيد النظر خالل الفرتة املشمولة ابالستعراض -إء أأأب   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  66  ر

ر الزايرات    احملكمة و نشطة  خرى السإ س  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر  69  ر
ر منشورات احملكمة وتعريم اجلمهور ابحملكمة السإبع  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  71  رر
ر  املإلية للمحكمةالشؤون  الثإم   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  75  ر
  املرفق 

ر 2019متواث/يوليه  31حمكمة العدل الدولية: اهليكل التنظيمي وتواثيع الوظإئم بقلم احملكمة يف    ر ر ر ر ر  78  ر
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 الفصل األول
 موجز  

 
 القضائية للمحكمةحملة موجزة عن األنشطة  - 1 

خالل الفرتة قيد االسأأأأتعراض، شأأأأهدت حمكمة العدل الدولية  نشأأأأطة قضأأأأإئية اتسأأأأم  ابلكثإفة  - 1
 الشديدةر فقد فصل  احملكمة يف القضإاي التإلية:

(، احلكم يف جو ر بوليفيإ ضأأد شأأيلي) االلتزاي ابلتفإوض بشأأ ن منف     احمليط اهلإ ئ ) ( 
 (؛101    88الفقرات القضية )انظر 

(، مجهورية  يران اإلسأأأأأأأالمية ضأأأأأأأد الوالايت املتحدة األمريكية) بعض األصأأأأأأأول اإليرانية )ب( 
 (؛175    166احلكم الصإ ر بش ن الدفوع االبتدائية اليت قدمهإ الطرا املدعى عليه )انظر الفقرات 

 192نظر الفقرات (، احلكم يف جو ر القضأأأأية )ااهلند ضأأأأد ابكسأأأأتإن) قضأأأأية جإَ ا )ج( 
 (ر206   

اآلاثر القإنونية لفصأأأل  رخبيل شأأأإغوس ع  موريشأأأيوس يف و صأأأدرت احملكمة  يضأأأإ  فتوى بشأأأ ن  - 2
 (ر292    282)انظر الفقرات  1965عإي 
  مرا  )ير  بيإهنإ يف مإ يلي حسب الرتتيب الزمح(: 16وصدر ع  احملكمة  و رئيسهإ  - 3

، حأأد  رئيس احملكمأأة املهلأأة الزمنيأأة 2018 يلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتم   17مبوجأأب األمر املؤر   ) ( 
إليداع  وكرانيإ بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ واسأأأأتنتإجإهتإ بشأأأأ ن الدفوع االبتدائية اليت قدمهإ االحتإ  الروسأأأأي يف 

للقضأأإء على مجيع  شأأكإل  بتطبيق االتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إب واالتفإقية الدوليةالقضأأية املتعلقة 
 (؛191    176( )انظر الفقرات  وكرانيإ ضد االحتإ  الروسي) التمييز العنصري

،  شأأأأأأإرت احملكمة بتدابري حتفظية 2018تشأأأأأأري  األول/ كتوبر  3مبوجب األمر املؤر   )ب( 
قوق القنصأأأأأأأأأألية ابالنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصأأأأأأأأأأأداقة والعالقإت االقتصأأأأأأأأأأأإ ية واحليف القضأأأأأأأأأأأية املتعلقة 

 (؛267    256( )انظر الفقرات مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية) 1955 لعإي
، حد ت احملكمة املهل الزمنية 2018تشأأأأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  10مبوجب األمر املؤر   )ج( 

ابالنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصأأداقة والعالقإت االقتصأأإ ية واحلقوق لتقدمي املرافعإت يف القضأأية املتعلقة 
 ( )املرجع السإبق(؛مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية) 1955القنصلية لعإي 

، طلب  احملكمة    شأأيلي تقدمي 2018الثإين/نوفم  تشأأري   15مبوجب األمر املؤر   ) ( 
م كرة جوابية و    ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت تقدمي م كرة تعقيبية تقتصأأأأأران على اال عإءات املضأأأأأإ ة 

 ابلنزاع حول وضأأأأأأأأأأأأأأع واسأأأأأأأأأأأأأأتخداي ميإ  اجملرى املإئي سأأأأأأأأأأأأأأيالالللطرا املدعى عليه، يف القضأأأأأأأأأأأأأأية املتعلقة 
 (؛151    140حد ت املهلتني الزمنيتني إليداع تلكمإ امل كرتني )انظر الفقرات (، و ضد بوليفيإ شيلي)

، قررت احملكمة  ن تتنإول امل كرات 2018تشري  الثإين/نوفم   15مبوجب األمر املؤر   )ه( 
 فلسأأأأأأأأأأأطني ضأأأأأأأأأأأد الوالايت املتحدة) بنقل سأأأأأأأأأأأفإرة الوالايت املتحدة    القدساخلطية يف القضأأأأأأأأأأأية املتعلقة 
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(  وال معإجلة مسأأأأإئل اختصأأأأإص احملكمة ومقبولية الدعوى، وحد ت املهلتني الزمنيتني إليداع  ولة ريكيةاألم
 (؛273    268فلسطني م كرهتإ، والوالايت املتحدة األمريكية م كرهتإ اجلوابية )انظر الفقرات 

كإراغوا ،  ذن  احملكمة بتقدمي ني2018كإنون األول/ يسأأأأأأأأم    4مبوجب األمر املؤر   )و( 
ابنتهإكإت م كرة  ضأأأإفية تتعلق حصأأأرا  ابال عإءات املضأأأإ ة اليت قدمتهإ كولومبيإ يف  طإر القضأأأية املتعلقة 

( وحد ت املهلة نيكإراغوا ضأأأأأأأأأأأد كولومبيإ) مزعومة للحقوق السأأأأأأأأأأأيإ ية واملنإطق البحرية يف البحر الكإرييب
 (؛126    113الزمنية إليداع     امل كرة )انظر الفقرات 

، طلب  احملكمة    غينيإ االستوائية 2019كإنون الثإين/ينإير   24مبوجب األمر املؤر   )اث( 
 ابحلصأأأأأأأأأإانت والدعإوى اجلنإئيةتقدمي م كرة جوابية و   فرنسأأأأأأأأأإ تقدمي م كرة تعقيبية يف القضأأأأأأأأأية املتعلقة 

 152امل كرتني )انظر الفقرات (، وحد ت املهلتني الزمنيتني إليداع تلكمإ االسأأأأأأأتوائية ضأأأأأأأد فرنسأأأأأأأإ غينيإ)
 (؛165   

، حد ت احملكمة املهلة الزمنية إليداع 2019شأأأأأأأأأأأأأأأبإ /ف اير  13مبوجب األمر املؤر   )ح( 
مجهورية  يران اإلسأأأالمية ضأأد ) ببعض األصأأأول اإليرانيةالوالايت املتحدة م كرة جوابية يف القضأأأية املتعلقة 

 (؛175    166ات ( )انظر الفقر األمريكية الوالايت املتحدة
، طلبأأأ  احملكمأأأة    اإلمأأأإرات العربيأأأة 2019آذار/مأأأإرس  27مبوجأأأب األمر املؤر   ) ( 

املتحدة والبحري  ومصأأأأأأر واململكة العربية السأأأأأأعو ية تقدمي م كرة جوابية و   قطر تقدمي م كرة تعقيبية يف 
م  اتفإقية الطريان املدين  84إ ة الطع  يف اختصإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب املقضية 
(، وحد ت املهل اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأر واململكة العربية السأأأأأأأعو ية ضأأأأأأأد قطر) الدويل

 (؛245    236الزمنية إليداع تلك امل كرات )انظر الفقرات 
بيأأأة ، طلبأأأ  احملكمأأأة    اإلمأأأإرات العر 2019آذار/مأأأإرس  27مبوجأأأب األمر املؤر   )ي( 

الطع  يف اختصأأإص املتحدة والبحري  ومصأأر تقدمي م كرة جوابية و   قطر تقدمي م كرة تعقيبية يف قضأأية 
م  املأأإ ة الثأأإنيأأة م  اتفأأإق املرور العأأإبر للخأأدمأأإت  2جملس منظمأأة الطريان املأأدين الأأدويل مبوجأأب البنأأد 

( وحد ت املهل الزمنية صأأأأأأأأأر ضأأأأأأأأأد قطراإلمإرات العربية املتحدة والبحري  وم) 1944اجلوية الدولية لعإي 
 (؛255    246إليداع تلك امل كرات )انظر الفقرات 

، مأأد   رئيس احملكمأأة املهلتني الزمنيتني 2019نيسأأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريأأل  8مبوجأأب األمر املؤر   )ك( 
النتهإكإت ابإليداع مجهورية  يران اإلسالمية م كرهتإ والوالايت املتحدة م كرهتإ اجلوابية يف القضية املتعلقة 

مجهورية  يران اإلسأأالمية ) 1955املزعومة ملعإ دة الصأأداقة والعالقإت االقتصأأإ ية واحلقوق القنصأألية لعإي 
 (؛267    256( )انظر الفقرات ضد الوالايت املتحدة األمريكية

، مد   رئيس احملكمة املهلتني الزمنيتني 2019نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  17مبوجب األمر املؤر   )ل( 
ابحلصأأأأأأأأإانت والدعإوى غينيإ االسأأأأأأأأتوائية م كرة جوابية وفرنسأأأأأأأأإ م كرة تعقيبية يف القضأأأأأأأأية املتعلقة  لتقدمي
 (؛165    152( )انظر الفقرات غينيإ االستوائية ضد فرنسإ) اجلنإئية

، حأأد   رئيس احملكمأأة املهلأأة الزمنيأأة إليأأداع 2019 اير/مأأإيو  2مبوجأأب األمر املؤر   )ي( 
الحظإهتإ واسأأأأأأتنتإجإهتإ بشأأأأأأ ن الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ اإلمإرات العربية املتحدة يف قطر بيإان  خطيإ  مب
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قطر ضأأأد اإلمإرات ) بتطبيق االتفإقية الدولية للقضأأأإء على مجيع  شأأأكإل التمييز العنصأأأريالقضأأأية املتعلقة 
 (؛235    216( )انظر الفقرات العربية املتحدة

، رفضأأأأأ  احملكمة طلب اإلشأأأأأإرة بتدابري 2019حزيران/يونيه  14مبوجب األمر املؤر   )ن( 
بتطبيق االتفإقية الدولية للقضأأإء على حتفظية ال ي تقدم  به اإلمإرات العربية املتحدة يف القضأأية املتعلقة 

 (؛235    216( )انظر الفقرات قطر ضد اإلمإرات العربية املتحدة) مجيع  شكإل التمييز العنصري
،  ذن  احملكمة لشأأأأأيلي أبن تقدي م كرة 2019حزيران/يونيه  18مبوجب األمر املؤر   )س( 

 ضأأأأأإفية تتعلق حصأأأأأرا  ابال عإءات املضأأأأأإ ة اليت قدمتهإ  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت يف القضأأأأأية املتعلقة 
، وحد ت املهلة الزمنية إليداع (شيلي ضد بوليفيإ) ابلنزاع حول وضع واستخداي ميإ  اجملرى املإئي سيالال

 (؛151    140تلك امل كرة )انظر الفقرات 
، حأأد ت احملكمأأة املهأأل الزمنيأأة إليأأداع 2019حزيران/يونيأأه  18مبوجأأب األمر املؤر   )ع( 

( غواتيمإال/بليز) مبطإلبة غواتيمإال أبراض وجزر ومنإطق حبريةامل كرات اخلطية األولية يف القضأأأأأأأأأأأأأية املتعلقة 
 (ر281    274ر الفقرات )انظ
وخالل الفرتة نفسأأأأهإ، عقدت احملكمة جلسأأأأإتيف علنية يف القضأأأأإاي السأأأأ  التإلية )اليت ير  بيإهنإ  - 4

 حسب الرتتيب الزمح(:
االنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصأأأأأأأأأأأأأأأداقة والعالقإت االقتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ية واحلقوق القنصأأأأأأأأأأأأأألية  ) ( 

(، جلسأأأأأأأأإت االسأأأأأأأأتمإع لطلب الايت املتحدة األمريكيةمجهورية  يران اإلسأأأأأأأأالمية ضأأأأأأأأد الو ) 1955 لعإي
 (؛267    256اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي قدمته مجهورية  يران اإلسالمية )انظر الفقرات 

، جلسأأأأأأأإت 1965اآلاثر القإنونية لفصأأأأأأأل  رخبيل شأأأأأأأإغوس ع  موريشأأأأأأأيوس يف عإي  )ب( 
 (؛292    282االستمإع لطلب فتوى )انظر الفقرات 

(، مجهورية  يران اإلسأأأأأأأالمية ضأأأأأأأد الوالايت املتحدة األمريكية) عض األصأأأأأأأول اإليرانيةب )ج( 
 (؛175    166جلسإت االستمإع للدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ الوالايت املتحدة )انظر الفقرات 

(، جلسأأإت النظر يف جو ر القضأأية )انظر الفقرات اهلند ضأأد ابكسأأتإن) قضأأية جإَ ا ) ( 
 ؛(206    192

قطر ضأأأأأأأأأأأد ) تطبيق االتفإقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأإء على مجيع  شأأأأأأأأأأأكإل التمييز العنصأأأأأأأأأأأري )ه( 
(، جلسأأأأأإت اسأأأأأتمإع لطلب اإلشأأأأأإرة بتدابري حتفظية ال ي قدمته اإلمإرات العربية اإلمإرات العربية املتحدة
 (؛235    216املتحدة )انظر الفقرات 

واالتفإقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأأأأأإء على التمييز  تطبيق االتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إب )و( 
(، جلسأأإت االسأأتمإع للدفوع االبتدائية اليت قدمهإ  وكرانيإ ضأأد االحتإ  الروسأأي) العنصأأري بكإفة  شأأكإله

 (؛191    176االحتإ  الروسي )انظر الفقرات 
 ، قضيتإ منإاثعإت جديداتن، مهإ: 2018آب/ غسطس  1وُعرض  على احملكمة، من   - 5

( فلسأأأأأأطني ضأأأأأأد الوالايت املتحدة األمريكية) نقل سأأأأأأفإرة الوالايت املتحدة    القدس ) ( 
 (؛273    268)انظر الفقرات 
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 274( )انظر الفقرات غواتيمأأأأإال/بليز) مطأأأأإلبأأأأة غواتيمأأأأإال أبراض وجزر ومنأأأأإطق حبريأأأأة )ب( 
 (ر281   
 قضية  ي:  16، بلغ عد  القضإاي املدرجة يف جدول احملكمة 2019متواث/يوليه  31وحىت  - 6

 ) نغإراي/سلوفإكيإ( انغيمإروس -مشروع غإبتشيكوفو  ) ( 
 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد  وغندا( األنشطة املسلحة يف  قليم الكونغو )ب( 
ميل  200اجلرا القإري بني نيكإراغوا وكولومبيإ خإرج نطإق مسأأأأأأأأأأأأأأأ لة تعيني حدو   )ج( 

 )نيكإراغوا ضد كولومبيإ( حبري م  سإحل نيكإراغوا
 االنتهأأأأأإكأأأأأإت املزعومأأأأأة للحقوق السأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأإ يأأأأأة واملنأأأأأإطق البحريأأأأأة يف البحر الكأأأأأإرييب ) ( 
 ضد كولومبيإ( )نيكإراغوا
 ضد كينيإ()الصومإل  تعيني احلدو  البحرية يف احمليط اهلندي )ه( 
 )شيلي ضد بوليفيإ(  النزاع حول وضع واستخداي ميإ  اجملرى املإئي سيالال )و( 
 )غينيإ االستوائية ضد فرنسإ( احلصإانت واإلجراءات اجلنإئية )اث( 
 )مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية( بعض األصول اإليرانية )ح( 
لقمع متويأأل اإلر أأإب واالتفأأإقيأأة الأأدوليأأة للقضأأأأأأأأأأأأأأأأإء على مجيع  تطبيق االتفأأإقيأأة الأأدوليأأة ) ( 

 ) وكرانيإ ضد االحتإ  الروسي(  شكإل التمييز العنصري
 )غيإان ضد فنزويال( 1899تشري  األول/ كتوبر  3قرار التحكيم الصإ ر يف  )ي( 
)قطر ضأأأأأأأأأأأد  تطبيق االتفإقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأإء على مجيع  شأأأأأأأأأأأكإل التمييز العنصأأأأأأأأأأأري )ك( 

 مإرات العربية املتحدة(اإل
م  اتفإقية  84الطع  يف اختصأأأأأأأأإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب املإ ة  )ل( 

 (اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصر واململكة العربية السعو ية ضد قطر)الطريان املدين الدويل 
م  املأإ ة  2وجأب البنأد الطع  يف اختصأأأأأأأأأأأأأأأأإص جملس منظمأة الطريان املأدين الأدويل مب )ي( 

)اإلمأإرات العربيأة املتحأدة والبحري   1944الثأإنيأة م  اتفأإق املرور العأإبر للخأدمأإت اجلويأة الأدوليأة لعأإي 
 ومصر ضد قطر(

االنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصأأأأأأأأأأأأأأأداقة والعالقإت االقتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ية واحلقوق القنصأأأأأأأأأأأأأألية  )ن( 
 ايت املتحدة األمريكية()مجهورية  يران اإلسالمية ضد الوال 1955 لعإي

 )فلسطني ضد الوالايت املتحدة األمريكية( نقل سفإرة الوالايت املتحدة    القدس )س( 
 )غواتيمإال/بليز( مطإلبة غواتيمإال أبراض وجزر ومنإطق حبرية )ع( 

، وتتعلق القضأأإاي اخلالفية املعروضأأة دمس  ول  فريقية، وسأأبع  ول آسأأيوية، وتسأأع  ول  مريكية - 7
ومخس  ول  وروبيةر ويدل   ا التنوع يف التواثيع اجلغرايف للقضأأأأأأإاي على الطإبع العإملي الختصأأأأأأإص اجلهإاث 

 القضإئي الرئيسي ملنظمة األمم املتحدةر
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وتنطوي القضأأإاي املعروضأأة على احملكمة على طإئفة متنوعة م  املواضأأيع منهإ مإ يلي: املنإاثعإت  - 8
الدبلومإسأأية والقنصأألية؛ والعالقإت االقتصأأإ ية؛ وحقوق اإلنسأأإن؛ واملسأأؤولية اإلقليمية والبحرية؛ واحلقوق 

الدولية والتعويض ع  الضأأرر؛ وتفسأأري االتفإقيإت واملعإ دات الدولية وتطبيقهإ، ومإ    ذلكر ويدل   ا 
 التنوع يف مواضيع القضإاي على الطإبع العإي الختصإص احملكمةر

على احملكمة للب  فيهإ كثريا  مإ تنطوي على عد  م  املراحل،  والقضأأأأأأأأأأأأإاي اليت تعرضأأأأأأأأأأأأهإ الدول - 9
نتيجة شأأأأأروع األطراا يف  جراءات فرعية ك يداع  فوع ابتدائية بشأأأأأ ن عدي االختصأأأأأإص  و عدي املقبولية 

 تقدمي طلبإت لإلشإرة بتدابري حتفظية يتعني الب  فيهإ على سبيل االستعجإلر  و
 

 املطرد للمحكمةمواصلة النشاط  - 2 
شأأأأأأأأهد عبء عمل احملكمة اثاي ة كبرية على مدى السأأأأأأأأنوات العشأأأأأأأأري  املإضأأأأأأأأيةر ويعكس تدفق  - 10

القضأأأإاي اجلديدة والقضأأأإاي اليت ل الفصأأأل فيهإ مإ تشأأأهد  احملكمة م   ينإمية كبريةر وحرصأأأإ  على حسأأأ  
إ يتيح هلإ النظر يف عدة قضأأأأإاي سأأأأري العدالة، تعتمد احملكمة جداول اثمنية مكثفة للجلسأأأأإت واملداوالت م

يف آن واحد والبّ  يف  سأأأأأأأأأأأأأأأرع وق  مك  يف اإلجراءات الفرعية العديدة اليت تُعرض عليهإر وعلى مدى 
السأأأأأأأنة املإضأأأأأأأية، سأأأأأأأعى قلم احملكمة    احلفإك على مسأأأأأأأتوى عإل م  الكفإءة واجلو ة يف مإ يقدّ مه    

 احملكمة م   عم ألجل تسيري  عمإهلإر
وم  املعرتا به عإمليإ   ن احملكمة متثل جزءا   إمإ  م  آلية تسأأأأأأأوية املنإاثعإت ابلوسأأأأأأأإئل السأأأأأأألمية  - 11

 بني الدول املنش ة مبوجب ميثإق األمم املتحدة ونظإي صون السالي واألم  الدوليني بشكل عإير
لثقة املتجد ة وتعرب احملكمة، اليت تعتمد مصأأأأأأأأأأأأأأأداقيتهإ    حد كبري على الدول، ع  امتنإهنإ ل - 12

واالحرتاي الل ي  حتظى هبمإ م  جإنب الدول اليت تلج   ليهإ للفصل يف منإاثعإهتإر وخالل الفرتة القضإئية 
املقبلة، سأأأأأأأتويل احملكمة مجيع القضأأأأأأأإاي اليت سأأأأأأأيتعني عليهإ النظر فيهإ عنإية  فإئقة ال تشأأأأأأأوهبإ شأأأأأأأبهة حتيز 

ه امليثإق أبقصى قدر مك  م  النزا ة والسرعة والنجإعة، وستواصل العمل على   اء املهمة اليت  وكلهإ  لي
 ر2018/2019على غرار مإ قإم  به يف الفرتة القضإئية 

ويف   ا الصأأأأأد ، اُدر الت كري أبن اللجوء    اجلهإاث القضأأأأأإئي الرئيسأأأأأي للمنظمة يشأأأأأكل حال  - 13
بعض اإلجراءات اخلطية وقتإ  يتسأأأأأأأأأم بكفإءة فريدة م  حيث التكلفةر ول   كإن م  احملتمل  ن يسأأأأأأأأأتغرق

طويال  نسأأأأأبيإ  بسأأأأأبب مإ تبديه الدول املشأأأأأإر كة فيهإ م  احتيإجإت، فال بد م  التنويه أبن الفرتة الفإصأأأأألة 
بني اختتإي اإلجراءات الشأأأفوية وتالوة حكم احملكمة  و فتوا إ ال تتجإواث سأأأتة  شأأأهر يف املتوسأأأط، وذلك 

 عليهإرعلى الرغم م  تعّقد القضإاي املعروضة 
 

 تعزيز سيادة القانون - 3 
تغتنم احملكمة مرة  خرى الفرصأأأأأأأأأأأة اليت يتيحهإ عرض تقرير إ السأأأأأأأأأأأنوي على اجلمعية العإمة لكي  - 14

تقدي  فإ ة ع   ور إ يف تعزيز سأأأأأأأأأأأأأأأيإ ة القإنون، حيث تدعو إ اجلمعية العإمة ابنتظإي    القيإي ب لك، 
ر وترحب احملكمة بتوجيه 2018كإنون األول/ يسأأأأم    20املؤر   73/207وكإن  آخر  عوة يف قرار إ 

اجلمعية العإمة يف القرار نفسأأأأأأأأأأه  عوة     الدول اليت ُ تقبل بعُد الوالية القضأأأأأأأأأأإئية املنوطة مبحكمة العدل 
 نص عليه النظإي األسإسي للمحكمةرالدولية،   إب  هبإ  ن تنظر يف القيإي ب لك على حنو مإ ي

https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
https://undocs.org/ar/A/RES/73/207
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وتضأأأأأأطلع احملكمة بدور رئيسأأأأأأي يف صأأأأأأون سأأأأأأيإ ة القإنون وتعزيز  يف شأأأأأأىت  حنإء العإُر ويف   ا  - 15
كإنون   20املؤر   يضأأأأأأأأأإ   73/206الصأأأأأأأأأد ، تالحر احملكمة ابرتيإح  ن اجلمعية العإمة  براثت، يف قرار إ 

،  مهيَة الدور ال ي تؤ يه حمكمة العدل الدولية، و ي اجلهإاث القضأأأأأأأأإئي الرئيسأأأأأأأأي 2018األول/ يسأأأأأأأأم  
 لألمم املتحدة، وقيمة العمل ال ي تضطلع بهر

وكل مإ تقوي به احملكمة  منإ يرمي    النهوض بسأأأأأيإ ة القإنون وتعزيز إر فهي تسأأأأأهم مبإ تصأأأأأدر   - 16
وير القإنون الدويل و يضأأإحهر وتسأأعى  يضأأإ     كفإلة فهم جيد لقراراهتإ ونشأأر إ م   حكإي وفتإوى يف تط

على  وسع نطإق مك  يف خمتلم  حنإء العإُ، سواء ع  طريق منشوراهتإ  ي م  خالل  عدا  املوا  املتعد ة 
ضم  الوسإئط وتطوير موقعهإ الشبكي، وك لك بواسطة  نشطتهإ على شبكإت التواصل االجتمإعير ويت

موقع احملكمة ال ي  ُعيد يف اآلونة األخرية تصأأأأأأأأأأأأأميمه وحتديثه ابلكإمل جلعله  يسأأأأأأأأأأأأأر اسأأأأأأأأأأأأأتخدامإ ، مجيع 
ويوفر  -احملكمة الدائمة للعدالة الدولية  -االجتهإ ات القضأأأأأأأأأأأأأأأأإئية حملكمة العدل الدولية وسأأأأأأأأأأأأأأأأإبقت هإ 

 ات املتإحة هلإ يف احملكمةرمعلومإت مفيدة للدول واملنظمإت الدولية الراغبة يف اللجوء    اإلجراء
ويقدي رئيس احملكمة و عضإؤ إ اآلخرون ورئيس القلم وخمتلم املوظفني يف قلم احملكمة  حإطإت  - 17

منتظمة، يف ال إي ) ولندا( وك لك يف اخلإرج، ع  سأأأأأأأري عمل احملكمة و جراءاهتإ واجتهإ  إ القضأأأأأأأإئير 
ع به احملكمة م   عمإل، سواء يف مإ يتعلق بقضإاي وتتيح     اإلحإطإت للجمهور فهمإ   فضل ملإ تضطل

 املنإاثعإت  ي يف مإ يتصل ابلفتإوىر
وتسأأأأأأتقبل احملكمة يف مقر إ عد ا  غفريا  م  الزوارر وتسأأأأأأتقبل على وجه اخلصأأأأأأوص رؤسأأأأأأإء  ول  - 18

 وحكومإت واثوارا  آخري  رفيعي املستوىر
ة جمموعإت تضأأأأأم  بلومإسأأأأأيني و كإ مييني وخالل الفرتة قيد االسأأأأأتعراض، اسأأأأأتقبل  احملكمة عد - 19

وقضأأأأإة ومثلني ع  سأأأألطإت قضأأأأإئية وحمإمني ومشأأأأتغلني ابمله  القإنونية وآخري ، وبلغ جمموع  ؤالء حنو 
اثائرر وعالوة على ذلأأك، تنظم احملكمأأأة كأأل سأأأأأأأأأأأأأأأنأأأة يومأأإ  لألبواب املفتوحأأة ميّكنهأأأإ م  تعريم  3 000

 اجلمهور بدور إ على حنو  فضلر
إ ، تويل احملكمة عنإية  خإصأأة للشأأبإب،  ذ تشأأإرك يف منإسأأبإت تنظمهإ اجلإمعإت وتعرض وختإم - 20

ال ي يتيح للطالب م  شىت املشإرب التعرا  الزمالء القضإةبرامج م  بينهإ على وجه اخلصوص برانمج 
 على املؤسسة وتعزيز معرفتهم ابلقإنون الدويلر

 
 جمال اإلعالمالتعاون مع األمانة العامة يف  - 4 

عقب املنإقشأأأأأأأإت اليت جرت بني رئيس احملكمة واملسأأأأأأأتشأأأأأأأإر القإنوين لألمم املتحدة، يف تشأأأأأأأري   - 21
، تقر ر تعزيز سأبل التعإون بني احملكمة واألمإنة العإمة يف جمإل 2019وشأبإ /ف اير  2018األول/ كتوبر 

القضأأأأأأأأأأأأأأإئي الرئيسأأأأأأأأأأأأأأي لألمم املتحدة  اإلعالي بغرض  طالع الدول األعضأأأأأأأأأأأأأأإء على الدور املنو  ابجلهإاث
 واألعمإل اليت يضطلع هبإر

ووفقإ  ل لك القرار، ترسأأأأأأأأل   ارة شأأأأأأأأؤون اإلعالي ابنتظإي    الدوائر املعنية يف نيويورك معلومإت  - 22
جأإ زة للنشأأأأأأأأأأأأأأأر عمأإ  ازتأه احملكمأة م   عمأإل، م  قبيأل املعلومأإت املتعلقأة ابجلأدول الزمح جللسأأأأأأأأأأأأأأأأإت 

ة واإلعالن ع  جلسأأأأأأأأأأأأأأأإت تالوة القرارات  و موجزات األحكإي واألوامر  و ابملعلومإت االسأأأأأأأأأأأأأأأتمإع العإم
ويف نشأأأأأأأأأأأرة املتحدا ابسأأأأأأأأأأأم األمني العإي  يومية األمم املتحدةاألسأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأيةر وتُنشأأأأأأأأأأأر     املعلومإت يف 
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(، وك لك يف منإبر وسأأإئط Week Ahead at the United Nations“ )القإ ي يف األمم املتحدة األسأأبوع”
 التواصل االجتمإعي للمنظمةر

، مبنإسأأأأأأأبة  حيإء ال كرى السأأأأأأأنوية الثإلثة والسأأأأأأأبعني إلنشأأأأأأأإء احملكمة، 2019ويف نيسأأأأأأأإن/ بريل  - 23
نشرت   ارة األمم املتحدة للتواصل العإملي يف املوقع الشبكي وخمتلم شبكإت التواصل االجتمإعي لألمم 

 احملكمة والدور ال ي تضطلع به وسري  عمإهلإر  املتحدة، معلومإت ور ت م  قلم احملكمة ع  اتريخ
 

 الطلبات املتعلقة ابالعتمادات - 5 
 للفرتةتالحر احملكمأأأأأة ابرتيأأأأأإح  ن اجلمعيأأأأأة العأأأأأإمأأأأأة قررت، عنأأأأأد اعتمأأأأأإ  أأأأأإ ميزانيأأأأأة احملكمأأأأأة  - 24

م  ، املوافقة على  عإ ة تصنيم وظيفة واحدة ملوظم قإنوين يف   ارهتإ للشؤون القإنونية 2018-2019
ر وعلى الرغم م  عأأدي موافقأأة اجلمعيأأة على األموال املطلوبأأة لبأأدء العمأأل 4-   الرتبأأة ا 3-الرتبأأة ا

بنظإي  وموجإ، فقد  ذن  لألمني العإي ابلدخول يف التزامإت مببلغ  قصأأأأأأأأأأأأأأأإ  مليون  والر لفرتة السأأأأأأأأأأأأأأأنتني 
ة  خرى ختفيض املوار  م   جل تطبيق نظإي م    ا القبيل يف احملكمةر وقررت م  انحي 2018-2019

 والرر وتعمل احملكمة جإ دة ، كعإ هتإ، على تنفي  واليتهإ على  200 000املطلوبة لدعم ال امج مببلغ 
  كمل وجه مك  يف حدو  اإلمكإنيإت اليت وضعتهإ اجلمعية العإمة حت  تصرفهإر

 السأأأأأأأأأأأأأأأنتني،  فأأإ ت احملكمأأة األمأأإنأأَة العأأإمأأة  منأأإء منأأإقشأأأأأأأأأأأأأأأأة ميزانيأأة فرتة 2017ويف هنأأإيأأة عأأإي  - 25
أبهنإ ل  تلتمس يف تلأك املرحلأة احلصأأأأأأأأأأأأأأأول على اعتمأإ ات  ضأأأأأأأأأأأأأأأأإفيأة م   جل تغطية  2018-2019

ل شأأأإغوس ابآلاثر القإنونية لفصأأأل  رخبيالتكإليم املقدرة لتغطية األعمإل املتعلقة إبصأأأدار الفتوى املتعلقة 
، و منإ ستسعى    متويل     التكإليم م  ميزانيتهإ العإ يةر و ن ُ تكم  1965ع  موريشيوس يف عإي 

موار  امليزانية العإ ية، فسأأأوا تطلب احملكمة متويال  ضأأأإفيإ  يف وق  الحق، عند  جراء االسأأأتعراض األول 
 هنإ ُ تفعل ذلك يف  طإر االسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض ر وعلى الرغم م  2019-2018 و الثإين لتنفي  ميزانية الفرتة 

األول، فقد يتعني على احملكمة  ن تقدي طلبإ  م    ا القبيل عند  جراء االسأأأأتعراض الثإين، شأأأأريطة التقيد 
 ابلعنإصر املبّينة يف مإ يلير

، اتضأأأأأأأأأأأأأأأح ابلفعل، يف ضأأأأأأأأأأأأأأأوء اثاي ة عبء العمل ال ي تتحمله احملكمة،  ن 2018ف منإء عإي  - 26
عتمدة لفرتة السأأأنتني احلإلية ل  تكون كإفية لتغطية النفقإت املتوقعة يف  طإر األنشأأأطة القضأأأإئية، امليزانية امل

ودإصأأة األنشأأطة املتعلقة ابلرتمجة الشأأفوية والرتمجة التحريرية وتدوي  احملإضأأر وصهيز النصأأوصر ويف تشأأري  
املنأأإوب ومأأدير شأأأأأأأأأأأأأأأعبأأة ختطيط  ،  حأأإ  رئيس احملكمأأة ورئيس القلم املراقأأب املأأإيل2018األول/ كتوبر 

ال امج وامليزانية ورئيس اللجنة االسأأأتشأأأإرية لشأأأؤون اإل ارة وامليزانية علمإ  هب   الشأأأواغلر وبنإء عليه،  ُوعز 
 ليهمإ أبن يدرجإ  وجه العجز املتوقعة يف امليزانية هبدا تسأأأأأأأأويتهإ خالل االسأأأأأأأأتعراض الثإين لتنفي  ميزانية 

 ر2019-2018الفرتة 
، فقررت  ن 2019و  2018بيد  ن املنظمة اليت واجه  مشأأأأأأأأأأأأإكل سأأأأأأأأأأأأيولة خطرية يف عإمي  - 27

 179 100صمد مؤقتإ   جزاء معينة م  امليزانية املعتمدة هلي إهتإ، وم  بينهإ احملكمة اجلنإئية الدوليةر فمبلغ 
، 2019-2018نتني م  امليزانية املعتمدة لفرتة السأأأأأأأأأأأأأأأ 2018 والر ال ي اُقتطع يف بداية األمر يف عإي 

 والرا  م  املخصأأأأأأأصأأأأأأأإت  476 025ر لك  اُقتطع مبلغ  ضأأأأأأأإيف قدر  2019 ُعيد صأأأأأأأرفه يف متواث/يوليه 
 ر2019املوافق عليهإ للمحكمة يف عإي 
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وابإلضأأأأأأأأأأأأأأأإفة    ذلك، ُ تتلق احملكمة، على غرار عد  م  الكيإانت األخرى يف منظومة األمم  - 28
، وليس م  املعروا حإليإ  مإ  ذا 2019ملخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأإت املعتمدة لعإي يف املإئة م  ا 64املتحدة، سأأأأأأأأأوى 

كإن  األموال املتبقية سأأُتصأأرا  ي ال ومىت سأأُتصأأرار و فراثت     احلإلة صأأعوابت مجة للمحكمة ميك  
 ن حتول  ون اضأأأأطالعهإ بواليتهإ يف فرتة السأأأأنتني احلإليةر و خطرت احملكمة مكتب املراقب املإيل وشأأأأعبة 

ج وامليزانيأأأة التأأأإبعأأأة لألمأأأإنأأأة العأأأإمأأأة بقلقهأأأإ  اثاء  أأأ ا الوضأأأأأأأأأأأأأأأعر ففي رسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإلتني مؤرختني ختطيط ال ام
موجهتني    املراقب املإيل لألمم املتحدة،  كد رئيس القلم  ن  2019 اير/مإيو  27 آذار/مإرس و 26

ص يف األموال احملكمة، على الرغم م   هنإ مسأأأأأأأأأأأأتعدة الختإذ مجيع التدابري الكفيلة ابلتخفيم م  آاثر النق
 املتإحة، ف ن القيإي ب لك ل  يتحقق  ال يف  طإر احلدو  اليت تفرضهإ ضرورة مبإشرة وظإئفهإ بفعإليةر 

بتقييم  قيق لوضأأأأعهإ املإيلر وحرصأأأأإ  على  2019ويف   ا السأأأأيإق، قإم  احملكمة يف آذار/مإرس  - 29
ضمإن احلد األ ىن م  النشإ  القضإئي، مع األخ  يف االعتبإر األموال اجملّمدة بسبب  اثمة السيولة،  مك  
هلإ  عإ ة النظر يف الطلبإت املتعلقة ابمليزانية ع  طريق   خإل تعديالت  إمةر ويُفرتض  ن تكفل الصأأأأأأأأأأأأأأيغة 

يت سأأأأع  احملكمة جإ دة    تكييفهإ مع الظروا القإئمة، تسأأأأيري األعمإل القضأأأأإئية يف املنقحة للميزانية، ال
، والنظر يف قضأأأأأأية عإجلة  و قضأأأأأأيتني عإجلتني،  ن  مك ، م  اآلن 2019 طإر اجلدول الزمح احلإيل لعإي 

حكمة املخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأإت    هنإية     السأأأأأأأأأنةر بيد  ن     امليزانية املعد لة ل  تكون كإفية  ال  ذا  ُتيح  للم
 ،  ي املبإلغ املتبقية بعد التجميد، أبكملهإ خالل السنة التقومييةر2019اجلديدة املعتمدة لعإي 

 
 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة - 6 

(، A/66/726يف رسأأأإلة موجهة م  رئيس احملكمة    اجلمعية العإمة ومشأأأفوعة مب كرة تفسأأأريية ) - 30
ع  قلقهإ البإلغ بشأأأأأأ ن بعض املقرتحإت املقدمة م  األمني العإي  2012 عرب  احملكمة للجمعية يف عإي 

(ر وسأألط  احملكمة الضأأوء فيهإ على املشأأإكل A/67/4واملتعلقة بنظإي املعإشأأإت التقإعدية للقضأأإة )انظر 
خلطرية اليت تثري إ تلك املقرتحإت م  منظور سأأأالمة نظإمهإ األسأأأإسأأأي، وال سأأأيمإ املسأأأإواة بني  عضأأأإئهإ ا

 وحقهم يف القيإي بواجبإهتم ابستقاللية اتمةر
وتعرب احملكمة ع  امتنإهنإ للجمعية العإمة ملإ  بدته م  ا تمإي خإص هب   املس لة ولقرار إ  خ   - 31

والستني،  التإسعةإء النظر يف     املس لة     ورهتإ الثإمنة والستني  وال، مث  ورهتإ مهلة كإفية للتفكري و رج
مث  ورهتإ احلإ ية والسأأبعني، فدورهتإ الرابعة والسأأبعنير و ي على مقة م   ن اجلمعية سأأتنإقا     املسأأ لة 

 لم، ضأأأأأرورة احلفإك على سأأأأأالمة النظإي  71/272آخ ة يف االعتبإر على النحو الواجب، وفقإ  لقرار إ 
األسأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأي للمحكمة وغري  م  األحكإي القإنونية ذات الصأأأأأأأأأأأأألة، والطإبع العإملي للمحكمة، ومبد ي 

 االستقالل واملسإواة، والطإبع الفريد لعضوية احملكمةر
 

 مادة األسبستوس - 7 
على النحو املشأأأأأأأأإر  ليه يف التقإرير السأأأأأأأأنوية السأأأأأأأأإبقة، اكُتشأأأأأأأأم وجو  مإ ة األسأأأأأأأأبسأأأأأأأأتوس يف  - 32
يّ د يف عإي  2014 عإي وال ي يضأأأأأأأأأم قإعة مداوالت احملكمة  1977يف جنإح قصأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأالي ال ي شأأأأأأأأأُ

 ومكإتب القضإة، ويف  مإك   يداع احملفوظإت اليت تستخدمهإ احملكمة يف مبىن قصر السالي القدمير
 ر2016وانته  يف مستهل عإي  2015وُ جري   عمإل لتجديد مبىن القضإة يف خريم عإي  - 33
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 2016ويف مإ يتعلق ابملبىن القدمي، طلب  مؤسأأأأسأأأأة كإرنيغي م  واثارة اخلإرجية اهلولندية يف عإي  - 34
ديد  مإك  توفري التمويل الالاثي لتمكينهإ م  القيإي بنوعني م  األشأأأأأغإل: ) ( عمليإت تفتيا م   جل حت

تواجد مإ ة األسأأأبسأأأتوس بصأأأورة  قيقة يف قصأأأر السأأأالي أبكمله؛ )ب( وتطهري  جزاء املبىن اليت سأأأبق  ن 
اكُتشأأأأم فيهإ وجو  مإ ة األسأأأأبسأأأأتوس، وخإصأأأأة القبو وهبو االسأأأأتقبإل واألسأأأأطحر وقدم  الواثارة املوار  

 املطلوبة لتطهري جزء م  القبو، وقد اكتمل  اآلن     العمليةر
واري  خصأأأأإئيون تعإقدت معهم مؤسأأأأسأأأأة كإرنيغي عمليإت  تفتيا منتظمة لفحص حإلة املوا   - 35

اليت حتتوي على مإ ة األسأأبسأأتوس يف مبىن قصأأر السأأالي القدمير وقررت السأألطإت اهلولندية تنفي   شأأغإل 
اهلي إت  ك ى لتطهري املبىن وصديد  ابلكإملر وم  املتوقع  ن يسأأأأأأأأتلزي ذلك  غالق قصأأأأأأأأر السأأأأأأأأالي ونقل

الكأأإئنأأة مقأأإر أأإ فيأأه    مواقع  خرى بشأأأأأأأأأأأأأأأكأأل مؤقأأ ر ويُنتظر  ن تنتهي فرتة املسأأأأأأأأأأأأأأأح التحضأأأأأأأأأأأأأأأريي يف 
، وسأأأأأأأيتعني عندئ  نقل     اهلي إتر وم  املتوقع  ن تسأأأأأأأتغرق األشأأأأأأأغإل عدة سأأأأأأأنواتر وال 2020 عإي

فقأأد طلبأأ     واثارة  تتوافر للمحكمأأة يف املرحلأأة الرا نأأة  ال معلومأأإت عأأإمأأة للغأأإيأأة وغري كأأإملأأة، وم  مث
اخلإرجية اهلولندية  ن توافيهإ جبميع اخلطط والتفإصأأأأأأأأأأأيل الالاثمةر ُو تتمك  الواثارة بعُد م   طالع احملكمة 
على طرائق نقل املكإتب وجدوله الزمح، وصأأأأأأأأأأأأيإغة مقرتحإت لإليواء املؤق ؛ ويبدو  ن النقل ل  يتم قبل 

الرسأأأأأإلة املوجهة م  الواثارة    احملكمة، تعكم السأأأأألطإت  االنتهإء م  املسأأأأأح التحضأأأأأريير واسأأأأأتنإ ا    
اهلولندية حإليإ  على  عدا  خطط املشأأروع واألشأأغإل التحضأأرييةر ولكي يتسأأىن للمحكمة مواصأألة مبإشأأرة 
وظإئفهإ القضأإئية، تو  لو تقد ي هلإ، يف  قرب وق  مك ، مقرتحإت وخططإ  تتيح توضأيح الوضأعيةر وم  

ل املتفق عليهإ اب  ن تسمح هلإ مبواصلة   اء واليتهإ اهلإمة بسالسة و ون معوقإت م  البديهي  ن احللو 
  ي نوعر 
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 الفصل الثاين
 دور احملكمة واختصاصها  

حمكمة العدل الدولية الكإئ  مقر إ يف ال إي  ي اجلهإاث القضأأأأأأأأأأأأأأإئي الرئيسأأأأأأأأأأأأأأي لألمم املتحدةر  - 36
 ، وبد ت  نشأأأأأأأأأأأأأأأطتهإ يف نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/1945املتحدة يف حزيران/يونيه  ُنشأأأأأأأأأأأأأأأ   مبوجب ميثإق األمم  وقد
 ر1946  بريل
والواثئق األسإسية اليت تنظّ م عمل احملكمة  ي ميثإق األمم املتحدة والنظإي األسإسي للمحكمة  - 37

لة هلإ، عالوة على  املرفق ابمليثإقر وتضأأأأأأأأأأأأأأأإا        الواثئق الئحُة احملكمة والتوجيهإت اإلجرائية املكمّ 
لى تلك الواثئق على املوقع القرار املتعلق ابملمإرسأأأأأأأأأأأأأأأة القضأأأأأأأأأأأأأأأإئية الداخلية للمحكمةر وميك  االطالع ع

و ي منشأأأورة  يضأأأإ  يف “(ر الواثئق األسأأأإسأأأية)” Documents de baseالشأأأبكي للمحكمة، حت  عنوان 
 رoC.I.J. Actes et documents n 6 )2007(اجمللد 
وحمكمة العدل الدولية  ي احملكمة الدولية الوحيدة ذات الطإبع العإملي واالختصأأأأأأإص القضأأأأأأإئي  - 38

 اختصإصهإ   ا مز وجرالعإير و 
 

 االختصاص بقضااي املنازعات - 1 
تب  احملكمة يف املقإي األول يف مإ تعرضأأأأأأأأأأأأه عليهإ الدول مبحض  را هتإ م  منإاثعإت تنشأأأأأأأأأأأأ  يف  - 39

  طإر مإرستهإ لسيإ هتإر 
ويف   ا الصأأأد ، صدر اإلشأأأإرة     ن عد  الدول األطراا يف النظإي األسأأأإسأأأي للمحكمة بلغ  - 40
 ولة طرفإ  تتسأأأأأىن هلإ هب   الصأأأأأفة  مكإنية اللجوء    احملكمةر  193مإ قدر   2019متواث/يوليه  31 حىت

كأأإن   2018متواث/يوليأأه  4كمأأإ قأأإمأأ   ولأأة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني م  جأأإنبهأأإ إبيأأداع  عالن لأأدى قلم احملكمأأة يف 
 كإلتإيل: نصه

حمكمة  تعل   ولة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني مبوجب   ا الكتإب  هنإ تقبل أبمريف فوري اختصأأأأأأأأأأأأأأأإصَ ”  
العدل الدولية ابلنظر يف كل النزاعإت الرا نة واليت قد تنشأأأ  يف املسأأأتقبل، املشأأأمولة ابملإ ة األو  
م  ال وتوكول االختيأأإري التفأأإقيأأة فيينأأإ للعالقأأإت الأأدبلومأأإسأأأأأأأأأأأأأأأيأأة املتعلق ابلتسأأأأأأأأأأأأأأأويأأة اإللزاميأأة 

  “ر2018آذار/مإرس  22( ال ي انضم   ليه  ولة فلسطني يف 1961للمنإاثعإت )
وحىت اآلن، بلغ عأأأأد  الأأأأدول األطراا يف النظأأأأإي األسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأي اليت  صأأأأأأأأأأأأأأأأأأدرت  عالانت  - 41
مشأأأأأأفوع بتحفظإت( تقر فيهإ ابالختصأأأأأأإص اجل ي للمحكمة، على النحو املنصأأأأأأوص عليه يف  بعضأأأأأأهإ)

 ولةر و    الدول  ي:  سأأأأأأأبإنيإ، و سأأأأأأأرتاليإ،  73م  النظإي األسأأأأأأأإسأأأأأأأي،  36م  املإ ة  5و  2الفقرتني 
ن، وبراب وس، و سأأأتونيإ، و سأأأواتيح، و ملإنيإ، و وروغواي، و وغندا، و يرلندا، و يطإليإ، وابراغواي، وابكسأأأتإ

ليشيت، وجزر مإرشإل،  -وال تغإل، وبلجيكإ، وبلغإراي، وبنمإ، وبوتسواان، وبولندا، وبريو، وتوغو، وتيمور 
واجلمهوريأأأأة الأأأأدومينيكيأأأأة، ومجهوريأأأأة الكونغو الأأأأدميقراطيأأأأة، وجورجيأأأأإ، وجيبو ، والأأأأدامنرك، و ومينيكأأأأإ، 

، والسأأويد، وسأأويسأأرا، والصأأومإل، وغإمبيإ، وغينيإ، ورومإنيإ، وسأألوفإكيإ، والسأأنغإل، والسأأو ان، وسأأورينإي
بيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإو، والفلبني، وفنلنأأأأدا، وق ص، والكأأأأإمريون، وكمبو اي، وكنأأأأدا،  -وغينيأأأأإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأأأة، وغينيأأأأإ 

 يفوار، وكوسأأأأأأأأأتإريكإ، وكينيإ، ولكسأأأأأأأأأم ا، ولي اي، وليتوانيإ، وليختنشأأأأأأأأأتإي ، وليسأأأأأأأأأوتو، ومإلطة،  وكوت
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مالوي، واململكة املتحدة ل يطإنيإ العظمى و يرلندا الشأأأأأأأأأأأأأأمإلية، ومدغشأأأأأأأأأأأأأأقر، ومصأأأأأأأأأأأأأأر، واملكسأأأأأأأأأأأأأأيك، و 
وموريشأأأأأأيوس، والنرويج، والنمسأأأأأأإ، ونيجرياي، ونيكإراغوا، ونيواثيلندا، و إييت، واهلند، و ندوراس، و نغإراي، 
و ولندا، واليإابن، واليواننر وميك ، على سأأبيل االسأأت نإس، االطالع يف املوقع الشأأبكي للمحكمة، حت  

)االختصأأأأأأأأأأأأأإص(، على نصأأأأأأأأأأأأأوص اإلعالانت اليت  و عتهإ الدول امل كورة  عال  “ Compétence”وان عن
 لدى األمني العإير

معإ دة  و اتفإقية منإئية  و متعد ة األطراا على  ّن  300و ضأأأأأأأأأأأأأإفة    ذلك، ينص  كثر م   - 42
الدولر وميك   يضأأإ  االطالع للمحكمة اختصأأإصأأإ  موضأأوعيإ  حبّل  نواع شأأىت م  املنإاثعإت اليت تنشأأ  بني 

على قأأإئمأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأرتشأأأأأأأأأأأأأأأأإ يأأة هبأأ   املعأأإ أأدات واالتفأأإقيأأإت يف املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي للمحكمأأة، حتأأ  عنوان 
”Compétence وقد ينشأأأأأأأأأأأأأ  اختصأأأأأأأأأأأأأإص احملكمة  يضأأأأأأأأأأأأأإ ، ألغراض نزاع بعينه، ع   براي الدول املعنية “ر

د عرضأأأأأأأأأأأأأأأهإ املنإاثعة على احملكمة،  ن معإ دة تنص حتديدا  على حل توفيقير و خريا، اواث ألي  ولة، عن
تقرتح االرتكإاث يف  قإمة اختصأأأأإص احملكمة على موافقة ُ تك  الدولُة املدعى عليهإ قد  عطتهإ  و  عرب  

م  الئحة احملكمةر ف ذا قبل      الدولة األخرية،  38م  املإ ة  5عنهإ بعُد، وذلك اسأأأأأأأتنإ ا     الفقرة 
القضأأأأأأأأأية اجلديدة يف اجلدول العإي للقضأأأأأأأأأإاي يف اتريخ اإلعراب ع  ذلك  يثب  اختصأأأأأأأأأإص احملكمة وتقي د
 (رforum prorogatum)“ امتدا  االختصإص”القبول )تعرا     احلإلة ابسم 

 
 اختصاص احملكمة ابإلفتاء - 2 

ختتص احملكمة  يضأأأأأأأأأأأإ  إبصأأأأأأأأأأأدار الفتإوىر و   جإنب اجلمعية العإمة وجملس األم  امل ذون هلمإ  - 43
م  امليثأأإق(، اواث  96م  املأأإ ة  1الفتأأإوى م  احملكمأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن  ي مسأأأأأأأأأأأأأأأأ لأأة قأأإنونيأأة )الفقرة بطلأأب 
 جهزة  خرى م   جهزة املنظمة ) ي اجمللس االقتصأأأأأأأأأإ ي واالجتمإعي، وجملس الوصأأأأأأأأأإية، واللجنة  لثالمة

تإء إ يف املسأأأأأأأأأأأأأأأإئل املؤقتة التإبعة للجمعية العإمة( وك لك املنظمإت التإيل بيإهنإ  ن تطلب    احملكمة  ف
 م  امليثإق(: 96م  املإ ة  2القإنونية اليت تواجههإ يف  طإر اضطالعهإ أبنشطتهإ )الفقرة 

 منظمة العمل الدولية - 
 منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدة – 
 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقإفة – 
 منظمة الطريان املدين الدويل – 
 الصحة العإمليةمنظمة  – 
 البنك الدويل – 
 مؤسسة التمويل الدولية – 
 املؤسسة الدولية للتنمية – 
 صندوق النقد الدويل – 
 االحتإ  الدويل لالتصإالت – 
 املنظمة العإملية لألرصإ  اجلوية – 
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 املنظمة البحرية الدولية – 
 املنظمة العإملية للملكية الفكرية – 
 الزراعية الصندوق الدويل للتنمية – 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصنإعية – 
 الوكإلة الدولية للطإقة ال رية – 
وتر ، على سبيل االست نإس، قإئمة ابلصكوك الدولية اليت تنص على اختصإص احملكمة إبصدار  - 44

 “(رCompétence”الفتإوى يف املوقع الشبكي للمحكمة )حت  عنوان 

  



A/74/4 
 

 

17/78 19-13600 

 

 الفصل الثالث
 تنظيم احملكمة  

 تشكيل احملكمة - ألف 
قإضأأأأأأأأأأأأيإ  تنتخبهم اجلمعية العإمة وجملس األم  لوالية مدهتإ  15تت لم حمكمة العدل الدولية م   - 45

تسأأأأع سأأأأنواتر ويتجد  تشأأأأكيل احملكمة مبقدار الثلث كل مالا سأأأأنواتر وسأأأأتجري االنتخإابت القإ مة 
 ر2020للتجديد خالل الربع األخري م  عإي 

، كإن تشأأأأأأأأأأأكيل احملكمة على النحو التإيل: السأأأأأأأأأأأيد عبد القوي   د 2019متواث/يوليه  31ويف  - 46
يوسأأأأأأأم )الصأأأأأأأومإل(، رئيسأأأأأأأإ ؛ والسأأأأأأأيدة شأأأأأأأوي  إنتشأأأأأأأ  )الصأأأأأأأني(، انئبة  للرئيس؛ والسأأأأأأأيد بيرت تومكإ 

وسأأأأأأأتو )سأأأأأأألوفإكيإ(، والسأأأأأأأيد روين  برا إي )فرنسأأأأأأأإ(، والسأأأأأأأيد حممد بنونة )املغرب(، والسأأأأأأأيد  نطونيو  وغ
كإنسأأأأإ و تريندا ي )ال ااثيل(، والسأأأأيدة جوان  ر  وهُنيو )الوالايت املتحدة األمريكية(، والسأأأأيد جيورجيو 
غإاي ) يطإليإ(، والسأأأيدة جوليإ سأأأيبوت ند   ) وغندا(، والسأأأيد  الفري هبإنداري )اهلند(، والسأأأيد ابتريك ليبُ  

 سأأأأأأأأأأأأأأأرتاليإ(، والسأأأأأأأأأأأأأأأيد كرييل غيفورجيإن روبنسأأأأأأأأأأأأأأأُ  )جإمإيكإ(، والسأأأأأأأأأأأأأأأيد جيمس ريتشأأأأأأأأأأأأأأأإر  كراوفور  )
 الروسي(، والسيد نواا سالي )لبنإن(، والسيد يوجي  يواسإوا )اليإابن(، قضإةر االحتإ )
 

 الرئيس وانئب الرئيس - 1 
م  النظإي األسأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأي( كل  21ينتخب  عضأأأأأأأأأأأإءُ احملكمة الرئيَس وانئَب الرئيس )وفقإ  للمإ ة  - 47

وينوب انئب الرئيس ع  الرئيس يف غيإبه،  و يف حإلة عجز  ع  مإرسأأأة  سأأأنوات ابالقرتاع السأأأرير مالا
 مهإمه،  و يف حإلة شغور منصب الرئيسر وم  مجلة مهإي الرئيس  ن يقوي مبإ يلي:

 ير س مجيع جلسإت احملكمة ويوجه  عمإهلإ ويشرا على   ارهتإ؛ ) ( 
اء األطراا يف مأإ يتعلق يتأ كأد، يف مجيع القضأأأأأأأأأأأأأأأأإاي املعروضأأأأأأأأأأأأأأأأة على احملكمأة، م  آر  )ب( 

ابملسأأأأأأأأأأأأأأأإئل اإلجرائية؛ ويسأأأأأأأأأأأأأأأتدعي، هل ا الغرض، وكالء األطراا لالجتمإع به يف  قرب وق  مك  بعد 
 تعيينهم، مث حسب اقتضإء احلإل بعد ذلك؛

يكون له  ن يدعو األطراا    التصأأأأأأأأأأأأأأرا على حنو ميك  معه ألي  مر قد تصأأأأأأأأأأأأأأدر   )ج( 
 حتفظية  ن حيقق األمر املنشو  منه؛احملكمة بش ن طلب لإلشإرة بتدابري 

له  ن أيذن بتصأأأأأحيح  ي غلط مإ ي ير  يف مسأأأأأتند  و عه  حد األطراا  منإء مرحلة  ) ( 
 املرافعإت اخلطية؛

يقوي، عندمإ تقرر احملكمة يف قضأأأأأية م  قضأأأأأإاي املنإاثعإت  و طلب م  طلبإت الفتوى  )ه( 
 ن يكون هلم حق التصأأأأأأأأأأأأأأأوي ، ابختإذ اإلجراءات  تعيني خ اء قضأأأأأأأأأأأأأأأإئيني للجلوس مع  ي ة احملكمة  ون

 الالاثمة للحصول على مجيع املعلومإت ذات الصلة ابختيإر  ؤالء اخل اء؛
 يوجه املداوالت القضإئية للمحكمة؛ )و( 
 يكون له صوت ترجيحي يف حإلة تسإوي األصوات خالل املداوالت القضإئية؛ )اث( 
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إغة مإ ُ يك  ر يه خمإلفإ  لر ي األغلبية يف يكون حبكم منصأأأأأأأأبه عضأأأأأأأأوا يف جلإن الصأأأأأأأأي )ح( 
 احملكمة، ويف     احلإلة حيل حمل ه انئُب الرئيس  و،  ن تع ر ذلك، قإض اثلث تنتخبه احملكمة؛

 يكون حبكم منصبه عضوا يف  ائرة اإلجراءات املستعجلة اليت تشكلهإ احملكمة كل سنة؛ ) ( 
 وفتإوا إ و وامر إ، عالوة على احملإضر؛يوقع  حكإي احملكمة  )ي( 
 يتلو القرارات القضإئية للمحكمة يف اجللسإت العلنية؛ )ك( 
 ير س جلنة شؤون امليزانية واإل ارة للمحكمة؛ )ل( 
يقوي يف خريم كأأل عأأإي إبلقأأإء كلمأأة  مأأإي مثلي الأأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأأإء يف األمم املتحأأدة  )ي( 

انعقأأإ  اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأإت العأأإمأأة لأأدورة اجلمعيأأة العأأإمأأة، يعرض فيهأأإ تقرير حمكمأأة اجملتمعني يف نيويورك خالل 
 الدولية؛ العدل

يسأأأأأأتقبل، يف مقر احملكمة، رؤسأأأأأأإء الدول واحلكومإت وغري م م  كبإر الشأأأأأأخصأأأأأأيإت  )ن( 
خالل الزايرات الرمسيأأةر وحينمأأإ ال تكون احملكمأأة منعقأأدة، ميك   ن يأُأدعى الرئيس    القيأأإي جبملأأة  مور 

 إ  صدار األوامر اإلجرائيةرمنه
 

 رئيس قلم احملكمة وانئبه - 2 
، كإن السأأأأأأأأأأأيد فيليب كوفرور، البلجيكي اجلنسأأأأأأأأأأأية، يشأأأأأأأأأأأغل 2019حزيران/يونيه  30   غإية  - 48

،  عإ  القضأأأإة انتخإبه لشأأأغل     الوظيفة لوالية 2014شأأأبإ /ف اير  3منصأأأب رئيس قلم احملكمةر ويف 
ر بيد  نه قرر  ال ينهي فرتة واليته واستقإل م  2014شبإ /ف اير  10ت يف اثلثة مدهتإ سبع سنوات بد 

، انتخب  عضأأإء حمكمة العدل الدولية السأأيد 2019 اير/مإيو  22ر ويف 2019متواث/يوليه  1منصأأبه يف 
 آب/ 1فيليب غوتييه، البلجيكي اجلنسأأأأأأأأأأأأية، رئيسأأأأأأأأأأأأإ  لقلم احملكمة لوالية مدهتإ سأأأأأأأأأأأأبع سأأأأأأأأأأأأنوات تبد  يف 

 (ر71    67)ير  بيإن لواجبإت رئيس القلم يف الفقرات  2019  غسطس
بُليه فومييت، الكإمريوين اجلنسأأأأية ال ي انُتخب هل ا  -وانئب رئيس قلم احملكمة  و السأأأأيد جإن  - 49

 ر2013آذار/مإرس  16لوالية مدهتإ سبع سنوات اعتبإرا  م   2013شبإ /ف اير  11املنصب يف 
 

 اإلجراءات املستعجلة، وجلنة شؤون امليزانية واإلدارة، واللجان األخرىدائرة  - 3 
م  نظإمهإ األسإسي،  ائرة لإلجراءات املستعجلةر وقد  29تشكّ ل احملكمة سنواي ، وفقإ  للمإ ة  - 50

 على النحو التإيل: 2019متواث/يوليه  31كإن تشكيل تلك الدائرة يف 
 األعضإء: ) ( 

 احملكمة؛ السيد يوسم، رئيس - 
 السيدة شوي، انئبة رئيس احملكمة؛ – 
 تريندا ي والسيدة سيبوت ند   والسيد غيفورجيإن، قضإةر السيد كإنسإ و – 

 العضوان البديالن: )ب( 
 السيدة  وهُنيو والسيد كراوفور ، قإضيإنر  
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، كإن تشكيل 2019متواث/يوليه  31وشّكل  احملكمة  يضإ  جلإان  شىت لتيسري   اء مهإمهإر ويف  - 51
 تلك اللجإن على النحو التإيل:

 جلنة شؤون امليزانية واإل ارة: ) ( 
 السيد يوسم، رئيس احملكمة )رئيسإ  للجنة(؛ - 
 السيدة شوي، انئبة رئيس احملكمة؛ - 
 هبإنداري، قضإةر، والسيد غإاي، والسيدة سيبوت ند   والسيد السيد تومكإ، والسيد  برا إي - 

 اللجنة املعنية ابلالئحة:  )ب( 
 السيد تومكإ، قإض )رئيسإ (؛  - 
السأأأأيدة  وهُنيو، والسأأأأيد غإاي، والسأأأأيد هبإنداري، والسأأأأيد روبنسأأأأُ ، والسأأأأيد كراوفور ،  - 

 والسيد غيفورجيإن، قضإةر
 جلنة املكتبة:  )ج( 

 السيد كإنسإ و تريندا ي، قإض )رئيسإ (؛ - 
 ، والسيد هبإنداري، والسيد سالي، قضإةرالسيد غإاي - 

 
 القضاة اخلاصون - 4 

م  النظإي األسأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأي، اواث لألطراا اليت ليس يف  ي ة احملكمة قإض م   31وفقإ  للمإ ة  - 52
 جنسيتهإ  ن ختتإر قإضيإ  خإصإ  ألغراض القضية اليت هتمهإر

الدول األطراا خالل الفرتة املشأأأأأأأأأأأأأأمولة ابلتقرير قضأأأأأأأأأأأأأأإة وقد بلغ عد  املرات اليت اختإرت فيهإ  - 53
شأأأأأخصأأأأأإ  )ميك  اختيإر الشأأأأأخص نفسأأأأأه لالنضأأأأأمإي     ي ة  14مرة واضأأأأأطلع هب   املهإي  27خإصأأأأأني 

 احملكمة بصفته قإضيإ  خإصإ  يف  كثر م  قضية(ر

ئي خالل الفرتة والقضإة اخلإصون ال ي  انضموا     ي ة احملكمة يف قضإاي صدر بش هنإ قرار هنإ - 54
  م: 2019متواث/يوليه  31املشمولة هب ا التقرير  و كإن  مدرجة يف اجلدول يف 

األنشأأأأأأطة املسأأأأأألحة يف  راضأأأأأأي الكونغو )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضأأأأأأد يف قضأأأأأأية  ) ( 
ه يف ، السأأأأأأأأأيد جو فر وف ، ال ي اختإرته مجهورية الكونغو الدميقراطية، مث بعد اسأأأأأأأأأتقإلته م  مهإم وغندا(

 ، السيد  يم  و يه، ال ي اختإرته  يضإ  مجهورية الكونغو الدميقراطية؛2019 اير/مإيو  15
، السأأيد االلتزاي ابلتفإوض بشأأ ن منف     احمليط اهلإ ئ )بوليفيإ ضأأد شأأيلي(يف قضأأية  )ب( 

  يم  و يه، ال ي اختإرته  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت، والسيد  وانلد مإكريه، ال ي اختإرته شيلي؛ 
تعيني حدو  اجلرا القإري بني نيكإراغوا وكولومبيإ خإرج نطإق يف قضأأأأأأأأأأأأأأأية مسأأأأأأأأأأأأأأأ لة  )ج( 

ن كوا ال ي اختإرته ، السيد ليونيد سكوتميل حبري م  سإحل نيكإراغوا )نيكإراغوا ضد كولومبيإ( 200
 نيكإراغوا، والسيد تشإرلز براور ال ي اختإرته كولومبيإ؛ 
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االنتهإكإت املزعومة للحقوق السأأأأأأأأأأأيإ ية واملنإطق البحرية يف البحر الكإرييب يف قضأأأأأأأأأأأية  ) ( 
، السأأأأأأأأأأأأأيد  يم  و يه ال ي اختإرته نيكإراغوا، والسأأأأأأأأأأأأأيد  وانلد مإكريه ال ي )نيكإراغوا ضأأأأأأأأأأأأأد كولومبيإ(

 كولومبيإ؛ اختإرته
، السأأأأأأأأأأأأيد تعيني احلدو  البحرية يف احمليط اهلندي )الصأأأأأأأأأأأأومإل ضأأأأأأأأأأأأد كينيإ(يف قضأأأأأأأأأأأأية  )ه( 

 غّيوي ال ي اختإرته كينيإ؛ جلبري
، النزاع حول وضأأع واسأأتخداي ميإ  اجملرى املإئي سأأيالال )شأأيلي ضأأد بوليفيإ(يف قضأأية  )و( 

 ل ي اختإرته  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت؛ السيد برونو سيمإ ال ي اختإرته شيلي، والسيد  يم  و يه ا
، السأأأأأأأأيد احلصأأأأأأأأإانت واإلجراءات اجلنإئية )غينيإ االسأأأأأأأأتوائية ضأأأأأأأأد فرنسأأأأأأأأإ(يف قضأأأأأأأأية  )اث( 
 كإتيكإ ال ي اختإرته غينيإ االستوائية؛  جيمس

بعض األصأأأأأأأأأول اإليرانية )مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأالمية ضأأأأأأأأأد الوالايت املتحدة يف قضأأأأأأأأأية  )ح( 
السيد مجشيد متإاث ال ي اختإرته مجهورية  يران اإلسالمية، والسيد تشإرلز براور ال ي اختإرته  ،األمريكية(

 الوالايت املتحدة األمريكية؛ 
تطبيق االتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إب واالتفإقية الدولية للقضأأأأأأأإء على يف قضأأأأأأأية  ) ( 

، السيد فإوستو بوكإر ال ي اختإرته  وكرانيإ، وسي(مجيع  شكإل التمييز العنصري ) وكرانيإ ضد االحتإ  الر 
 والسيد ليونيد سكتن كوا ال ي اختإر  االحتإ  الروسي؛

، السأأأأأأأأأيد تصأأأأأأأأأد ق حسأأأأأأأأأني جيالين ال ي جإَ ا )اهلند ضأأأأأأأأأد ابكسأأأأأأأأأتإن(يف قضأأأأأأأأأية  )ي( 
 ابكستإن؛ اختإرته

)غيإان ضأأأأأأأأأأأد  1899تشأأأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  3قرار التحكيم الصأأأأأأأأأأأإ ر يف يف قضأأأأأأأأأأأية  )ك( 
 ، السيدة  يالري تشإرلزوورا، اليت اختإرهتإ غيإان؛فنزويال(

ضد  قطرتطبيق االتفإقية الدولية للقضإء على مجيع  شكإل التمييز العنصري )يف قضية  )ل( 
ال ي اختإرته  بيري كو -، السأأأأأأأيد  يم  و يه ال ي اختإرته قطر، والسأأأأأأأيد جإن اإلمإرات العربية املتحدة(
 اإلمإرات العربية املتحدة؛

 84الطع  يف اختصأأأأأأأأإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب املإ ة  يف قضأأأأأأأأية )ي( 
م  اتفإقية الطريان املدين الدويل )اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأأأأأأأأر واململكة العربية السأأأأأأأأأأأأأأأعو ية 

ه بصأأأأأفة مشأأأأأرتكة اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأر ، السأأأأأيد نبيل العرذ، ال ي اختإرتقطر( ضأأأأأد
 واململكة العربية السعو ية، والسيد  يم  و يه، ال ي اختإرته قطر؛

م   2الطع  يف اختصأأأأإص جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب البند يف قضأأأأية  )ن( 
)اإلمأأإرات العربيأأة املتحأأدة  1944لعأأإي املأأإ ة الثأأإنيأأة م  اتفأأإق املرور العأأإبر للخأأدمأأإت اجلويأأة الأأدوليأأة 

، السأأأأأيد نبيل العرذ، ال ي اختإرته بصأأأأأفة مشأأأأأرتكة اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأر ضأأأأأد قطر(
 والبحري  ومصر، والسيد  يم  و يه، ال ي اختإرته قطر؛
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 االنتهإكإت املزعومة ملعإ دة الصأأأأأأأأأأأأأأأداقة والعالقإت االقتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ية واحلقوق يف قضأأأأأأأأأأأأأأأية )س( 
، السأأأأيد مجشأأأأيد متإاث )مجهورية  يران اإلسأأأأالمية ضأأأأد الوالايت املتحدة األمريكية( 1955القنصأأأألية لعإي 

 ال ي اختإرته مجهورية  يران اإلسالمية، والسيد تشإرلز براور ال ي اختإرته الوالايت املتحدة األمريكية؛
لوالايت املتحدة نقل سأأأأأأفإرة الوالايت املتحدة    القدس )فلسأأأأأأطني ضأأأأأأد ايف قضأأأأأأية  )ع( 
 (، السيد جيلبري غّيوي، ال ي اختإرته  ولة فلسطنيراألمريكية

 
 االمتيازات واحلصاانت -ابء  

م  النظإي األسأأأأأإسأأأأأي للمحكمة، يتمتع  عضأأأأأإء احملكمة يف مبإشأأأأأرة وظإئفهم  19مبوجب املإ ة  - 55
 ابملزااي واإلعفإءات الدبلومإسيةر

املتبأأأأأأأإ لتني بني رئيس احملكمأأأأأأأة وواثير اخلأأأأأأأإرجيأأأأأأأة يف  ولنأأأأأأأدا، املؤرختني ووفقأأأأأأأإ  للرسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإلتني  - 56
، خُتو ل ألعضأأأأأأأأأأأأأأأأأإء احملكمأأأة عمومأأأإ  االمتيأأأإاثات واحلصأأأأأأأأأأأأأأأأأإانت والتسأأأأأأأأأأأأأأأهيالت 1946حزيران/يونيأأأه  26

 ر(1)والصالحيإت نفسهإ املمنوحة لرؤسإء البعثإت الدبلومإسية املعتمدي  لدى ملك  ولندا
،  قرت اجلمعيأأة العأأإمأأة 1946كأأإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم    11( املؤر  1-)  90ومبوجأأب القرار  - 57

و وصأأأأأأأأأأأأأأأ  مبإ يلي:  ذا كإن قإض يقط  يف  1946االتفإقإت امل مة مع حكومة  ولندا يف حزيران/يونيه 
بلديف غري بلد  كي يكون بصأأأأأأأورة  ائمة حت  تصأأأأأأأرا احملكمة، فينبغي  ن متنح له االمتيإاثات واحلصأأأأأأأإانت 

فرتة  قإمته  نإك؛ وينبغي  ن مينح القضإة مجيع التسهيالت ملغإ رة البلد ال ي يوجدون الدبلومإسية خالل 
فيأأه، ولأأدخول البلأأد الأأ ي تتخأأ   احملكمأأة مقرا  هلأأإ ومغأأإ رتأأه؛ وينبغي  ن خُتو ل هلم يف مجيع البلأأدان اليت 

احلصأأأأأأأأإانت والتسأأأأأأأأهيالت ينبغي  ن ميروا هبإ  منإء  سأأأأأأأأفإر م املتعلقة مبمإرسأأأأأأأأة مهإمهم جبميع االمتيإاثات و 
 املمنوحة للمبعومني الدبلومإسيني يف تلك البلدانر

ويف القرار نفسأأه،  وصأأ  اجلمعية العإمة أبن تعرتا سأألطإت الدول األعضأأإء وتقبل جبوااث املرور  - 58
ال ي تصأأأأدر  احملكمة ألعضأأأأإئهإ ولرئيس القلم وملوظفيهإر وقد   ب  احملكمة على  صأأأأدار جوااثات املرور 

؛ وكإن      اجلوااثات اخلإصأأأأأأأأأأأأأة ابحملكمة تشأأأأأأأأأأأأأبه يف شأأأأأأأأأأأأأكلهإ جوااثات املرور اليت 1950من  عإي     
،  وكل  احملكمة    مكتب األمم املتحدة يف جنيم مهمة 2014تصأأأأأأدر إ املنظمةر ومن  شأأأأأأبإ /ف اير 

 رة ع   صأأأدار جوااثات مرور تسأأأتويف وفقإ  لنموذج جوااثات السأأأفر اإللكرتونية  حدا معإيري األم  الصأأأإ
 منظمة الطريان املدين الدويلر

م  النظإي األسأأأإسأأأي للمحكمة على  ن تعفى  32م  املإ ة  8وعالوة على ذلك، تنص الفقرة  - 59
 الرواتب واملكإفآت والتعويضإت اليت يتلقإ إ القضإة ورئيس القلم م  الضرائب كإفةر

 
 املقر -جيم  

ال حيول  ون  ن تعقد احملكمة جلسأأأأأأأأأأإهتإ و ن تقوي يوجد مقر احملكمة يف ال إي؛ على  ن ذلك  - 60
م  النظإي األسأأأأأأإسأأأأأأي؛ واملإ ة  22م  املإ ة  1بوظإئفهإ يف مكإن آخر عندمإ ترى ذلك منإسأأأأأأبإ  )الفقرة 

 م  الئحة احملكمة(ر ُو يسبق للمحكمة حىت اآلن  ن عقدت جلسإت خإرج ال إير 55

__________ 

 (1) I.C.J. Acts and Documents No. 6, pp. 204–211 and pp. 214–217ر 
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 1946شبإ /ف اير  21ير وحيدّ   اتفإٌق  بري يف وتشغل احملكمة مكإتب يف قصر السالي بال إ - 61
بني األمم املتحدة ومؤسسة كإرنيغي املسؤولة ع    ارة قصر السالي، شرو  استخداي احملكمة هل   املبإين، 
وينص على  ن تدفع ملؤسأأأأأأسأأأأأأة كإرنيغي مقإبل ذلك مسأأأأأأإمهة سأأأأأأنويةر وقد اثيد مبلغ     املسأأأأأأإمهة عمال 

، وبتعأأديالت 2006و  1997و  1958و  1951جلمعيأأة العأأإمأأة يف  عواي ابتفأأإقأأإت تكميليأأة  قرهتأأإ ا
يورو  1 395 414الحقةر واثا ت املسأأأأأإمهة املإلية املقدمة م  األمم املتحدة    مؤسأأأأأسأأأأأة كإرنيغي لتبلغ 

 ر 2019يورو يف عإي  1 418 823و  2018يف عإي 
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 الفصل الرابع
 قلم احملكمة  

 98األمم املتحدة الرئيسأأأأأأأأي الوحيد ال ي ميلك   ارة خإصأأأأأأأأة به )انظر املإ ة احملكمة  ي جهإاث  - 62
م  امليثإق(ر وقلم احملكمة  و األمإنة الدولية الدائمة للمحكمةر وملإ كإن  احملكمة  ي ة  قضإئية ومؤسسة  

 ائم يف   ولية على حد سأأواء، ف ن  ور قلم احملكمة يتمثل يف توفري الدعم القضأأإئي والعمل كجهإاث   اري
 الوق  نفسهر ول ا ف ن  نشطة قلم احملكمة تغطي جوانب قضإئية و بلومإسية  ضإفة    اجلوانب اإل اريةر

وتر  واجبإت القلم مفصأألة يف تعليمإت يضأأعهإ رئيس القلم وتوافق عليهإ احملكمة )انظر الفقرتني  - 63
الصأأأأأأأأأيغة النإف ة  2012 آذار/مإرس م  الئحة احملكمة(ر وقد اعتمدت احملكمة يف 28م  املإ ة  3و  2

 (ر66، الفقرة A/67/4حإليإ  للتعليمإت املتعلقة بقلم احملكمة )
وتعنّي احملكمأأأة موظفي القلم بنأأأإء  على اقرتاحأأأإت رئيس القلم، ويعنّي رئيس القلم موظفي ف أأأة  - 64

احملكمةر ويعني رئيس القلم املوظفني املؤقتنير وحيد  النظإُي األسأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأي اخلدمإت العإمة مبوافقة رئيس 
م  الئحة احملكمة(ر وبصأأفة عإمة، خُتّول  28للموظفني ال ي اعتمدته احملكمة شأأروَ  العمل )انظر املإ ة 

مإملة ملوظفي قلم احملكمة االمتيإاثات واحلصأأإانت نفسأأهإ اليت خُتّول ألعضأأإء البعثإت الدبلومإسأأية م  رتبة 
يف ال إير و م حيصأأأأألون على مرتبإت واسأأأأأتحقإقإت تقإعد منإظ رة ملإ حيصأأأأأل عليه موظفو األمإنة العإمة 

 لألمم املتحدة م  الف إت  و الرتب املعإ لةر
وحتد  احملكمة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة بنإء  على اقرتاحإت رئيسهر ويت لم قلم احملكمة م   - 65

وائر فنية )انظر املرفق(ر ويسأأإعد كال م  رئيس احملكمة ورئيس القلم مسأأإعٌد خإص مالا   ارات وتسأأع  
(: و ؤالء املوظفون 2-(ر ولكل عضأأو م   عضأأإء احملكمة كإتب قضأأإئي يسأأإعد  )برتبة ا3-ا )برتبة

القإنونيون املعإونون اخلمسأأأأأأة عشأأأأأأر، و ن كإنوا منتدبني للعمل مع القضأأأأأأإة، فهم م  موظفي قلم احملكمة، 
 م ملحقون   اراي  إب ارة املسأأأأأأأأإئل القإنونيةر واري الكتبة القضأأأأأأأأإئيون البحوا الالاثمة لصأأأأأأأأإ   عضأأأأأأأأإء و 

كإتبإ،  م  يضأأأأأأأإ م  موظفي قلم   15احملكمة والقضأأأأأأأإة اخلإصأأأأأأأني وحت  مسأأأأأأأؤوليتهمر وتقدي جمموعة م  
 احملكمة، املسإعدة ألعضإء احملكمة والقضإة اخلإصنير

وظيفة م  الف ة  60وظيفة، منهإ  116يف قلم احملكمة يف الوق  الرا   ويبلغ جمموع الوظإئم  - 66
 وظيفة م  ف ة اخلدمإت العإمةر 56الفنية والف إت العليإ )كلهإ وظإئم  ائمة(، و 

 
 رئيس قلم احملكمة  

م  النظإي األسأأأأأإسأأأأأي( مسأأأأأؤوٌل ع  مجيع  وائر قلم احملكمةر و و  21رئيس قلم احملكمة )املإ ة  - 67
م  التعليمإت املتعلقة بقلم احملكمة، اإلشأأأأأأأأأراا على املوظفني، و و وحد   1يتو ، مبوجب  حكإي املإ ة 

املخول بتوجيه  عمإل قلم احملكمة ال ي يتو  رائسأأأأتهر ويكون رئيس القلم يف هنوضأأأأه مبهإمه مسأأأأؤوال  مإي 
 احملكمةر و ور  مالمي اجلوانب: قضإئي و بلومإسي و  ارير

املهإي القضأأأإئية املوكلة لرئيس قلم احملكمة على وجه اخلصأأأوص   اَء الواجبإت املنوطة به وتشأأأمل  - 68
املتعلقة ابلقضأأأأأأأأأأأأأأأإاي املعروضأأأأأأأأأأأأأأأة على احملكمةر ويف   ا الصأأأأأأأأأأأأأأأد ، يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع رئيس القلم، يف مجلة  مور، 

 التإلية: ابملهإي

https://undocs.org/ar/A/67/4
https://undocs.org/ar/A/67/4
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 يضع جدوال عإمإ  جلميع القضإاي، ويتو  استكمإل امللفإت ذات الصلة؛ ) ( 
 يدير اإلجراءات يف القضإاي؛ )ب( 
حيضأأر شأأخصأأيإ  جلسأأإت احملكمة و وائر إ  و يكلم انئبه حبضأأور إ، ويقدي املسأأإعدة  )ج( 

 املطلوبة هل   اجللسإت، ويتو  مسؤولية  عدا  تقإرير تلك اجللسإت  و حمإضر إ؛
 يوقع  حكإي احملكمة وفتإوا إ و وامر إ، فضال ع  احملإضر؛ ) ( 
يتعهد العالقإت مع األطراا يف القضأإاي و و مسأؤول بصأفة خإصأة ع  اسأتالي واثئق  )ه( 

 متنوعة و حإلتهإ، و مههإ واثئق رفع الدعإوى )العرائض واالتفإقإت اخلإصة( ومجيع واثئق املرافعإت اخلطية؛
يكون مسأأأأأأأأأأأأأأأؤوال ع  ترمجأأة وطبع ونشأأأأأأأأأأأأأأأر  حكأأإي احملكمأأة وفتأأإوا أأإ و وامر أأإ، وواثئق  )و( 

إت، والبيإانت اخلطية، وحمإضأأأأأأأأأر اجللسأأأأأأأأأإت العلنية يف كل قضأأأأأأأأأية، وغري ذلك م  الواثئق اليت تقرر املرافع
 نشر إ؛ احملكمة

حيفر  ختأإي احملكمأة و مغأإهتإ وحمفوظإهتإ و ي حمفوظإت  خرى يُعهأد هبإ    احملكمة  )اث( 
 كرية الدولية(ر)مبإ يف ذلك حمفوظإت احملكمة الدائمة للعدالة الدولية وحمكمة نورم ا العس

 ويضطلع رئيس قلم احملكمة يف اجلإنب الدبلومإسي م  عمله ابملهإي التإلية: - 69
ه منهأأأإ و ليهأأأإ  ) (  يتو  عالقأأأإت احملكمأأأة مع اجلهأأأإت اخلأأأإرجيأأأة ويكون اجلهأأأة اليت توجأأأ 

 مراسالت احملكمة؛
قضإاي، ويقدي مجيع يتو  شؤون املراسالت اخلإرجية، مبإ يف ذلك املراسالت املتصلة ابل )ب( 

 االستشإرات الالاثمة؛
يدير العالقإت ذات الطإبع الدبلومإسأأأأأأي، وال سأأأأأأيمإ مع  جهزة األمم املتحدة، والدول  )ج( 

 األعضإء فيهإ، واملنظمإت الدولية األخرى، وحكومة البلد ال ي يقع فيه مقر احملكمة؛
 يتعهد العالقإت مع السلطإت احمللية ووسإئل اإلعالي؛ ) ( 
يضأأأأطلع مبسأأأأؤولية اإلعالي فيمإ يتعلق أبنشأأأأطة احملكمة ومنشأأأأوراهتإ، مبإ يف ذلك تعميم  ه() 

 النشرات الصحفيةر
 وتشمل املهإي اإل ارية لرئيس قلم احملكمة مإ يلي: - 70

 اإل ارة الداخلية لقلم احملكمة؛ ) ( 
فة خإصأأأأأأأأأأأة  عدا    ارة الشأأأأأأأأأأأؤون املإلية، وفقإ  لإلجراءات املإلية لألمم املتحدة، وبصأأأأأأأأأأأ )ب( 

 امليزانية وتنفي  إ؛
 اإلشراا على مجيع املهإي اإل ارية وعلى  عمإل الطبإعة؛ )ج( 
اختإذ الرتتيبإت الالاثمة لتنفي  مإ قد يلزي احملكمة م   عمإل الرتمجة التحريرية والشأأأأأأأأفوية  ) ( 

 مجةر   لغتيهإ الرمسيتني، الفرنسية واإلنكليزية،  و التحقق م  سالمة  عمإل الرت 
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( على النحو املشأأأأأأأإر  ليه يف الفقرتني 1-)  90ووفقإ  للرسأأأأأأأإلتني املتبإ لتني وقرار اجلمعية العإمة  - 71
، خُتو ل لرئيس القلم االمتيإاثات واحلصأأأأإانت نفسأأأأهإ اليت خُتو ل لرؤسأأأأإء البعثإت الدبلومإسأأأأية يف 57 و 56

والتسأأهيالت اليت مُتَنح للمبعومني الدبلومإسأأيني عند اثايرهتم ال إي، وخُتو ل له مجيع االمتيإاثات واحلصأأإانت 
  وال اثلثةر

م   27ويسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأأد انئأأأأُب رئيس قلم احملكمأأأأة رئيَس القلم ويقوي مقأأأأإمأأأأه يف غيأأأأإبأأأأه )املأأأأإ ة  - 72
 احملكمة(ر الئحة
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 الفصل اخلامس
 األنشطة القضائية للمحكمة  

 ملشمولة ابلتقريرقضااي املنازعات قيد النظر خالل الفرتة ا - ألف 
 انغيماروس )هنغاراي/سلوفاكيا( -مشروع غابتشيكوفو  - 1 

،  خطرت  نغإراي وسأألوفإكيإ احملكمَة يف  خطإر مشأأرتك بتوقيعهمإ اتفإقإ  1993متواث/يوليه  2يف  - 73
يقضي أبن تُعرض على احملكمة بعض املسإئل املتنإاثع عليهإ النإمجة ع   1993نيسإن/ بريل  7خإصإ  يف 

شأأأأبكة سأأأأدو   املتعلقة إبنشأأأأإء وتشأأأأغيل 1977م  بتسأأأأ/ يلول 16خالفإت بشأأأأ ن تنفي  و هنإء معإ دة 
 يلول/سبتم   25(ر وقإم  احملكمة، يف حكمهإ املؤر  A/48/4انغيمإروس )انظر الوميقة  -غإبتشيكوفو 

، بعد الب  يف املسأأأأأأأأإئل اليت عرضأأأأأأأأهإ الطرفإن، بدعوة الدولتني    التفإوض حبسأأأأأأأأ  نية لضأأأأأأأأمإن 1997
اليت  علن  احملكمة  هنإ ال تزال انف ة، مع مراعإة احلإلة الفعلية اليت  1977عإي حتقيق   داا معإ دة 

،  و ع  سلوفإكيإ لدى قلم احملكمة طلبإ إبصدار 1998 يلول/سبتم   3ر ويف 1989نش ت من  عإي 
حكم  ضأأإيف يف القضأأيةر ور ت  ن  صأأدار   ا احلكم  و  مر ضأأروري بسأأبب عدي رغبة  نغإراي يف تنفي  

املؤرخة  98/28)انظر النشأأأأأأرة الصأأأأأأحفية رقم  1997 يلول/سأأأأأأبتم   25كم الصأأأأأأإ ر ع  احملكمة يف احل
اليت  1998كإنون األول/ يسأأأأأأأأم    7(ر وقبل انقضأأأأأأأأإء املهلة الزمنية املنتهية يف 1998 يلول/سأأأأأأأأبتم   3

حد  إ رئيس احملكمة،  و ع   نغإراي بيإان  خطيإ تبني فيه موقفهإ م  طلب سأأأأأأأأأأأأأألوفإكيإ )انظر النشأأأأأأأأأأأأأأرة 
(ر وقد اسأأأأأأأأأأأأأأأت نم الطرفإن فيمإ بعد 1998توبر تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األول/ ك 7املؤرخة  98/31الصأأأأأأأأأأأأأأأحفية رقم 

 املفإوضإت بينهمإ و بلغإ احملكمة ابنتظإي ع  التقدي احملراث فيهإر
، طلب  احلكومة 2017حزيران/يونيه  30وبواسأأأأأأأأأطة الرسأأأأأأأأأإلة الوار ة م  وكيل سأأأأأأأأألوفإكيإ بتإريخ  - 74

ار حكم  ضإيف يف القضيةر ويف السلوفإكية    احملكمة  ن تسجل وقم  عوا إ املقإمة ع  طريق طلب  صد
 ، ذكر وكيل  نغإراي  ن حكومة بلد  ال تعإرض وقم تلك الدعوىر2017متواث/يوليه  12الرسإلة املؤرخة 

،  خطرت احملكمة الوكيلني بقرار إ تسجيل طلب 2017متواث/يوليه  18وبواسطة الرسإلة املؤرخة  - 75
ر حكم  ضأأأأإيف، و بلغتهمإ أبهنإ  حإط  علمإ  أبن سأأأألوفإكيإ وقم الدعوى املقإمة ع  طريق طلبهإ  صأأأأدا

م  االتفأأأأإق اخلأأأأإص املوقع بني  نغأأأأإراي  5م  املأأأأإ ة  3كال م  الطرفني احتفر حبقأأأأه مبوجأأأأب الفقرة 
يف االسأأأأأأأأتفإ ة م   مكإنية  ن يطلب    احملكمة  صأأأأأأأأدار حكم  1993نيسأأأأأأأأإن/ بريل  7وسأأأأأأأألوفإكيإ يف 

 ر1997 يلول/سبتم   25ر يف  ضإيف لتحديد طرائق تنفي  حكمهإ الصإ 
،  ن القضأأأأية ال تزال قيد النظر، 2018ومع مراعإة آراء الطرفني، قررت احملكمة، يف آذار/مإرس  - 76

 و ي ب لك مدرجة يف اجلدول العإير
 

 األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا( - 2 
،  و ع  مجهورية الكونغو الدميقراطية عريضأأأأأأأة إلقإمة  عوى ضأأأأأأأد 1999حزيران/يونيه  23يف  - 77

بسبب  عمإل عدوان مسّلح ارُتكب  يف انتهإك سإفر مليثإق األمم املتحدة وميثإق منظمة الوحدة ” وغندا 
 (رA/54/4)انظر الوميقة “ األفريقية

https://undocs.org/ar/A/48/4
https://undocs.org/ar/A/48/4
https://undocs.org/ar/A/RES/98/28
https://undocs.org/ar/A/RES/98/28
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https://undocs.org/ar/A/RES/98/28
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، 2001نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  20املو عة لدى قلم احملكمة يف  وقدم   وغندا، يف م كرهتإ اجلوابية - 78
 (رA/56/4مالا مطإلبإت مضإ ة )انظر الوميقة 

(، خلصأأأأأأأأأ  A/61/4)انظر الوميقة  2005كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأم    19ويف احلكم الصأأأأأأأأأأإ ر يف  - 79
احملكمة على وجه اخلصأأأأأأأأوص    مإ يلي:  ن  وغندا، بقيإمهإ أبنشأأأأأأأأطة عسأأأأأأأأكرية ضأأأأأأأأد مجهورية الكونغو 
الأأدميقراطيأأة يف  راضأأأأأأأأأأأأأأأي  أأ   األخرية، واحتالهلأأإ مقأأإطعأأَة  يتوري، وتقأأدميهأأإ الأأدعَم الفعلي    قوات غري 

رية الكونغو الدميقراطية، قد انتهك  مبد  عدي اسأأأأأأأأأأأتخداي القوة يف نظإمية كإن  تعمل يف  راضأأأأأأأأأأأي مجهو 
العالقأأإت الأأدوليأأة ومبأأد  عأأدي التأأدخأأل؛ و هنأأإ انتهكأأ ،  منأأإء األعمأأإل العأأدائيأأة بني القوات املسأأأأأأأأأأأأأأألحأأة 
األوغندية والرواندية يف كيسأأأأأأأأأأأأأأأإنغإين، التزامإهتإ مبوجب القإنون الدويل حلقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأإن والقإنون الدويل 

؛ و هنإ انتهك ، م  خالل سأأأأأأأألوك قواهتإ املسأأأأأأأألحة صإ  السأأأأأأأأكإن املدنيني يف مجهورية الكونغو اإلنسأأأأأأأأإين
الدميقراطية، وخإصأأأأأأأأأة بصأأأأأأأأأفتهإ السأأأأأأأأألطة القإئمة ابالحتالل يف مقإطعة  يتوري، التزامإتيف  خرى تقع على 

ابلتزامإهتإ مبوجب عإتقهإ مبوجب القإنون الدويل حلقوق اإلنسأأأأأأأأإن والقإنون الدويل اإلنسأأأأأأأأإين؛ و هنإ  خل  
القإنون الدويل ابرتكإب  فرا  قواهتإ املسأأأألحة يف  راضأأأأي مجهورية الكونغو الدميقراطية  عمإل هنب وسأأأألب 
واسأأأأأأأأأأتغالل للموار  الطبيعية جلمهورية الكونغو الدميقراطية وبعدي منعهإ تلك األعمإل بصأأأأأأأأأأفتهإ السأأأأأأأأأألطة 

 القإئمة ابالحتالل يف مقإطعة  يتورير
كمة  يضأأأأأأإ      ن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد انتهك  م  جهتهإ االلتزامإت وخلصأأأأأأ  احمل - 80

إبسأأأأأأأأأأأأأأأإءهتإ معإملة  1961الواجبة عليهإ  اثاء  وغندا مبوجب اتفإقية فيينإ للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأأية لعإي 
تقدمي احلمإية األشأأأخإص املشأأأمولني ابحلمإية مبقتضأأأى االتفإقية امل كورة  و امتنإعهإ ع  القيإي بواجبهإ يف 

 هلم وللممتلكإت املشمولة ابحلمإية نفسهإر
وبنإء  على ذلك، خلصأأأأأأأأأ  احملكمة     ن كل طرا يقع على عإتقه  اثاء الطرا اآلخر واجب  - 81

ج  الضأأأأأأرر احلإصأأأأأألر وقررت احملكمة  ن تقوي، يف حإلة عدي متك  الطرفني م  االتفإق يف   ا الشأأأأأأ ن، 
احتفظ  هل   الغإية ابإلجراءات الالحقة يف القضأأأأأأأأأأأأيةر و بلغ الطرفإن ابلب  يف مسأأأأأأأأأأأأ لة ج  الضأأأأأأأأأأأأرر، و 

 احملكمة فيمإ بعد ببعض املعلومإت املتعلقة إبجرائهمإ مفإوضإت م   جل تسوية مس لة اجل ر
، تلقى قلم احملكمأأأة م  مجهوريأأأة الكونغو الأأأدميقراطيأأأة وميقأأأة معنونأأأة 2015 اير/مأأأإيو  13ويف  - 82
، يُطلب فيهإ    احملكمة  ن تب  يف مسأأأأأأأأأأ لة ج  الضأأأأأأأأأأرر “كمة العدل الدوليةعريضأأأأأأأأأأة جديدة    حم”

 (رA/70/4الواجب جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف القضية )انظر الوميقة 
 جراءات القضأأأأأأية يف ، قررت احملكمة معإو ة النظر يف 2015متواث/يوليه  1ومبوجب األمر املؤر   - 83

 جال  إليداع مجهورية الكونغو  2016كإنون الثإين/ينإير   6مإ يتعلق مبسأأأأأأأ لة التعويضأأأأأأأإت وحد ت اتريخ 
الدميقراطية م كرة  بشأأأأأأ ن التعويضأأأأأأإت املسأأأأأأتحقة هلإ يف نظر إ على  وغندا، وإليداع  وغندا م كرة  بشأأأأأأ ن 

 و الدميقراطيةرالتعويضإت املستحقة هلإ يف نظر إ على مجهورية الكونغ
ي الدولتني يف  - 84 و شأأأإرت احملكمة يف  مر إ  يضأأأإ      ن حتديد تلك املهلة الزمنية ال رل حبق رئيسأأأَ

ر و خريا، خُلصأأ      نه 2015آذار/مإرس  19تقدمي التوجيهإت املتوخإة يف البيإن املشأأرتك الصأأإ ر يف 
املسأأأأأتحقة له يف نظر  على الطرا اآلخر و ن يبنّي يف م كرة كل مطإلب التعويض ”ينبغي لكل طرا  ن 

 ر“يرفق بتلك امل كرة مجيع األ لة اليت يرغب يف االستنإ   ليهإ

https://undocs.org/ar/A/56/4
https://undocs.org/ar/A/61/4
https://undocs.org/ar/A/61/4
https://undocs.org/ar/A/70/4
https://undocs.org/ar/A/70/4
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، 2016نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  11و  2015كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم    10ومبوجب األمري  املؤرخني  - 85
ُمدّ  ت املهلتإن احملد اتن  صأأأأأأأأأأأأأأأال إليداع كل م  الطرفني م كرته بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن مسأأأأأأأأأأأأأأأ لة التعويضأأأأأأأأأأأأأأأإت    

 ، على التوايلر2016 يلول/سبتم   28و  2016نيسإن/ بريل  28
شأأأأأأأبإ /ف اير  6، حد ت احملكمة اتريخ 2016يسأأأأأأأم  كإنون األول/   6ومبوجب األمر املؤر   - 86

 جال إليأداع كأل طرا مأ كرة  جوابيأة ر ا  على املطأإلبأإت املقأدمأة م  الطرا اآلخر يف مأ كرتهر  2018
 وقد  و  ع  امل كراتن املضإ اتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر

التعويضأأأأأأأإت اليت كإن  م  املقرر عقد إ يف و رج ت احملكمة اجللسأأأأأأأإت العلنية بشأأأأأأأ ن مسأأأأأأأ لة  - 87
املطإلبة اليت قدمتهإ مجهورية الكونغو الدميقراطية يف  يف ضأأأأأأأأأأأأأأوء 2019آذار/مإرس  22    18الفرتة م  

   ا الصد  واآلراء اليت  عرب  عنهإ  وغندا يف   ا الش نر
 

 (االلتزام ابلتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ )بوليفيا ضد شيلي - 3 
،  و ع   ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت عريضأأة إلقإمة  عوى ضأأد 2013نيسأأإن/ بريل  24يف  - 88

ابلتزاي شأأأأيلي ابلتفإوض حبسأأأأ  نية وفعليإ  مع بوليفيإ بغرض التوصأأأأل    اتفإق ”شأأأأيلي بشأأأأ ن نزاع يتعلق 
 ر“مينح بوليفيإ منف ا  مشموال بسيإ ة كإملة    احمليط اهلإ ئ

وذكرت  ولأأة بوليفيأأإ املتعأأد ة القوميأأإت يف عريضأأأأأأأأأأأأأأأتهأأإ  ن موضأأأأأأأأأأأأأأأوع النزاع يكم  يف مأأإ يلي:  - 89
وجو  االلتزاي ]السأأأأأأإلم ال كر[، )ب( وعدي وفإء شأأأأأأيلي ب لك االلتزاي، )ج( وواجب وفإء شأأأأأأيلي   (”)

 “راباللتزاي امل كور
بصأأأأأرا النظر ع  التزامإهتإ شأأأأأيلي، ”وا ع   ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت، يف مجلة  مور،  ن  - 90

العإمة مبوجب القإنون الدويل، قد التزم ، بصأأأأأأأأورة  كثر حتديدا  حبكم االتفإقإت واملمإرسأأأأأأأأة الدبلومإسأأأأأأأية 
وسأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأألة م  اإلعالانت اليت تنسأأأأأأأأأأب    مثليهإ الرفيعي املسأأأأأأأأأأتوى، ابلتفإوض على منح بوليفيإ منف ا  

ُ تم شأأأأأأأأيلي ب لك ” ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت، واسأأأأأأأأتنإ ا     “ر مشأأأأأأأأموال بسأأأأأأأأيإ هتإ ]   البحر[
 “رااللتزاي و ي ]ررر[ تنكر ]ررر[ وجو  التزامهإ

 وطلب   ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت    احملكمة  ن تقرر وتعل  مإ يلي: - 91
 ن على شأأأأأأأأأأأيلي التزامإ  ابلتفإوض مع بوليفيإ م   جل التوصأأأأأأأأأأأل    اتفإق مينح بوليفيإ   ()” 

 منف ا  مشموال بسيإ ة كإملة    احمليط اهلإ ئ؛ 
  ن شيلي قد انتهك  االلتزاي امل كور؛ )ب( 
 ن على شأأأأأأأيلي الوفإء ب لك االلتزاي حبسأأأأأأأ  نية، وفورا ، ورمسيإ ، ويف غضأأأأأأأون فرتة اثمنية  )ج( 

 “ة، وفإء فعليإ ، مينح بوليفيإ منف ا  مشموال بسيإ ة كإملة    احمليط اهلإ ئرمعقول
وإلقأإمأة اختصأأأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمأة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظهر الطرا املأدعي ابملأإ ة احلأإ يأة والثالمني م  املعأإ أدة  - 92

 واليت يشكل كل م  الدولتني 1948نيسإن/ بريل  30 املؤرخةاألمريكية للتسوية السلمية )ميثإق بوغوات( 
 طرفإ  فيهإر
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 نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإن/ 17، حأأأأأأد ت احملكمأأأأأأة اتريخ 2013حزيران/يونيأأأأأأه  18ومبوجأأأأأأب األمر املؤر   - 93
 جال  2015شأأأأأأبإ /ف اير  18 جال إليداع  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت م كرهتإ واتريخ  2014  بريل

 حملد ةرإليداع شيلي م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و ع  امل كرة يف غضون املهلة الزمنية ا
م  الئحة  79م  املإ ة  1،  و ع  شأأأأأأأأأأأأيلي، ابإلشأأأأأأأأأأأأإرة    الفقرة 2014متواث/يوليه  15ويف  - 94

م  املإ ة نفسأأأأأأأهإ،  ُوقف   5احملكمة،  فعإ  ابتدائيإ  بشأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأإص احملكمة يف القضأأأأأأأيةر ووفقإ للفقرة 
 اإلجراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىر

تشري  الثإين/نوفم   14، حد  رئيس احملكمة اتريخ 2014وليه متواث/ي 15ومبوجب األمر املؤر   - 95
 جال ميك  لأأأدولأأأة بوليفيأأأإ املتعأأأد ة القوميأأأإت  ن تقأأأدي يف غضأأأأأأأأأأأأأأأونأأأه بيأأأإان  خطيأأأإ  مبالحظأأأإهتأأأإ  2014

 واستنتإجإهتإ بش ن الدفع االبتدائي ال ي قدمته شيلير وقد  و  ع البيإن يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر
اجللسأأأأأأإت العلنية املخصأأأأأأصأأأأأأة للنظر يف الدفع  2015 اير/مإيو  8    4يف الفرتة م   وُعقدت - 96

 االبتدائي املتعلق بعدي االختصإصر
، الدفع االبتدائي ال ي 2015 يلول/سبتم   24ورفض  احملكمة، يف احلكم ال ي  صدرته يف  - 97

 املإ ة احلإ ية والثالمني م  ميثإق قدمته شأأأيلير وم  مث خلصأأأ      ن هلإ اختصأأأإص النظر، اسأأأتنإ ا    
 بوغوات، يف عريضة  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإتر

 2016متواث/يوليه  25، حد ت احملكمة اتريخ 2015 يلول/سأأأأأبتم   24ومبوجب األمر املؤر   - 98
 د ةر جال جديدا  إليداع شيلي م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و  ع  امل كرة يف غضون املهلة الزمنية احمل

،  ذن  احملكمة لدولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت 2016 يلول/سأأأأبتم   21ومبوجب األمر املؤر   - 99
 يلول/سبتم   21آذار/مإرس و  21بتقدمي م كرة جوابية ولشيلي بتقدمي م كرة تعقيبية، وحد ت اترَري 

ون املهلأأة الزمنيأأة ، على التوايل،  جلني إليأأداع  أأإتني املأأ كرتنير وقأأد  و  عأأ  املأأ كراتن يف غضأأأأأأأأأأأأأأأ2017
 احملد ة لكل منهمإر

 ر 2018آذار/مإرس  28    19وُعقدت اجللسإت العلنية بش ن موضوع الدعوى يف الفرتة م   - 100
 ،  صدرت احملكمة قرار إ ال ي جإء يف منطقه مإ يلي:2018تشري  األول/ كتوبر  1ويف  - 101

 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 عشر صوات  مقإبل مالمة  صوات،أبغلبية امح  (1) 
تقرر  ن مجهورية شأأأأأأأيلي ليسأأأأأأأ  ملزمة قإنوان  ابلتفإوض على منح  ولة بوليفيإ املتعد ة   

 القوميإت منف ا مشموال ابلسيإ ة    احمليط اهلإ ئ؛
السأأأأأأيد يوسأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأيدة شأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ والقضأأأأأأإة السأأأأأأإ ة  املؤيدون:  

ة، وكأأأأإنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأإ و ترينأأأأدا ي، والسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأدة  ونو يو، والسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأد غأأأأإاي، تومكأأأأإ، و برا أأأأإي، وبنونأأأأ
 السيد مإكريه؛ اخلإصسيبوتيندي، والسيدان ابنداري وغيفورجيإن؛ والقإضي  والسيدة

 السيد  و يه؛ اخلإصالقإضيإن السيدان روبنسون وسالي؛ والقإضي  املعإرضون:  
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 أبغلبية امح عشر صوات  مقإبل مالمة  صوات، (2) 
 لتإيل الدفوع اخلتإمية األخرى اليت قدمتهإ  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإترترفض اب  
السأأأأأأيد يوسأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأيدة شأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ والقضأأأأأأإة السأأأأأأإ ة  املؤيدون:  

تومكإ، و برا إي، وبنونة، وكإنسأأأأأأأأأأأأإ و تريندا ي، والسأأأأأأأأأأأأيدة  ونو يو، والسأأأأأأأأأأأأيد غإاي، والسأأأأأأأأأأأأيدة 
 السيد مإكريه؛ اخلإصوغيفورجيإن؛ والقإضي  سيبوتيندي، والسيدان ابنداري

 “السيد  و يهر اخلإصالقإضيإن السيدان روبنسون وسالي؛ والقإضي  املعإرضون:  
 

ميل حبري من ساحل  200مسألة تعيني حدود اجلرف القاري بني نيكاراغوا وكولومبيا خارج نطاق  - 4 
 نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومبيا(

،  و ع  نيكإراغوا عريضأأأأأأأة إلقإمة  عوى ضأأأأأأأد كولومبيإ بشأأأأأأأ ن 2013 يلول/سأأأأأأأبتم   16يف  - 102
ميأأأل حبري م  خطو   200املتعلق بتعيني احلأأأدو  بني اجلرا القأأأإري لنيكأأأإراغوا خأأأإرج نطأأأإق  النزاع”

األسأأأأأأأأأأأأأأأأإس اليت يقأأإس منهأأإ عرض البحر اإلقليمي لنيكأأإراغوا، م  جهأأة، واجلرا القأأإري لكولومبيأأإ، م  
 ر“يةاثن جهة
املسأأأأأأأأإر الدقيق للحدو  البحرية بني ”وطلب  نيكإراغوا يف عريضأأأأأأأأتهإ    احملكمة  ن حتد   وال،  - 103

نيكأأإراغوا وكولومبيأأإ يف منأأإطق اجلرا القأأإري التأأإبعأأة لكأأل منهمأأإ خأأإرج احلأأدو  اليت حأأد هتأأإ احملكمأأة يف 
لنزاع اإلقليمي والبحري اب]يف القضأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة املتعلقأأأأأة  2012تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثأأأأأإين/نوفم   19حكمهأأأأأإ املؤر  

مبإ ئ وقواعد القإنون الدويل اليت حتد  حقوق وواجبإت الدولتني ”، واثنيإ ، “([ضأأأأأأد كولومبيإ )نيكإراغوا
يف مأأإ يتعلق مبنطقأأة اجلرا القأأإري اليت يطأأإلأأب هبأأإ الطرفأأإن معأأإ ، واسأأأأأأأأأأأأأأأتغالل موار  أأإ، يف انتظأأإر تعيني 

 (رA/69/4)انظر الوميقة  “ميل حبري م  سإحل نيكإراغوا 200احلدو  البحرية بينهمإ خإرج نطإق 
 وإلقإمة اختصإص احملكمة، استظهرت نيكإراغوا ابملإ ة احلإ ية والثالمني م  ميثإق بوغواتر - 104
 كإنون األول/  9يخ ، حد ت احملكمة اتر 2013كإنون األول/ يسأأأأأأأأم    9ومبوجب األمر املؤر   - 105

 جال إليداع  2015كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأم    9 جال إليداع نيكإراغوا م كرهتإ واتريخ  2014  يسأأأأأأأأأأأأأم 
 كولومبيإ م كرهتإ اجلوابيةر

م  الئحة احملكمة،  79، قدم  كولومبيإ، ابإلشأأأأأأأإرة    املإ ة 2014آب/ غسأأأأأأأطس  14ويف  - 106
 (رA/71/4ة ومقبولية العريضة )انظر الوميقة بعض الدفوع االبتدائية بش ن اختصإص احملكم

 م  الئحة احملكمة،  ُوقف  اإلجراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىر 79م  املإ ة  5ووفقإ  للفقرة  - 107
 الثأأإين/ كأأإنون  19، حأأد ت احملكمأأة اتريخ 2014 يلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتم   19ومبوجأأب األمر املؤر   - 108
 جال ميك  لنيكإراغوا  ن تقدي يف غضأأونه بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ واسأأتنتإجإهتإ بشأأ ن الدفوع  2015 ينإير

 االبتدائية اليت قدمتهإ كولومبيإر وقد  و ع البيإن يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر
علنية املخصأأصأأة للنظر اجللسأأإت ال 2015تشأأري  األول/ كتوبر  9    5وُعقدت يف الفرتة م   - 109

 يف الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ كولومبيإر
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 آذار/ 17وخلصأأأأأأأأأأأأأأأأ  احملكمأأة، يف حكمهأأإ بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن تلأأك الأأدفوع االبتأأدائيأأة، الصأأأأأأأأأأأأأأأأإ ر يف  - 110
،     ن هلإ، اسأأأأأأأأأأأأأأتنإ ا     املإ ة احلإ ية والثالمني م  ميثإق بوغوات، اختصأأأأأأأأأأأأأأإص النظر يف 2016 مإرس

املسأأأأإر الدقيق ”الطلب األول ال ي قدمته نيكإراغوا يف عريضأأأأتهإ وال ي تلتمس فيه م  احملكمة  ن حتد  
إ خأأإرج احلأأدو  اليت للحأأدو  البحريأأة بني نيكأأإراغوا وكولومبيأأإ يف منأأإطق اجلرا القأأإري التأأإبعأأة لكأأل منهمأأ

و ن   ا الطلب مقبولر بيد  هنإ “ 2012تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   19حد هتإ احملكمة يف حكمهإ املؤر  
 خلص     عدي مقبولية الطلب الثإين ال ي قدمته نيكإراغوا يف عريضتهإر

  يلول/ 28، حأأأأد  رئيس احملكمأأأأة اتريخ 2016نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريأأأأل  28ومبوجأأأأب األمر املؤر   - 111
 جال جديدا  2017 يلول/سأأأأأأأأأأبتم   28 جال جديدا إليداع نيكإراغوا م كرهتإ واتريخ  2016 سأأأأأأأأأأبتم 

 إليداع كولومبيإ م كرهتإ املضإ ةر وقد  و ع  امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر
وا بتقدمي م كرة ،  ذن  احملكمة لنيكإراغ2017كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأم    8ومبوجب األمر املؤر   - 112

 شأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأإ / 11و  2018متواث/يوليأأأأه  9جوابيأأأأة ولكولومبيأأأأإ بتقأأأأدمي مأأأأ كرة تعقيبيأأأأةر وحأأأأد ت اترري 
،  جلني إليداع  إتني امل كرتني على التوايلر وقد  و ع  امل كراتن يف غضأأأأأأأون املهلة الزمنية 2019 ف اير

 احملد ة لكل منهمإر
 

 واملناطق البحرية يف البحر الكارييب )نيكاراغوا ضد كولومبيا( االنتهاكات املزعومة للحقوق السيادية - 5 
،  و ع  نيكإراغوا عريضأأأأأأأأأأأأأة تقيم مبوجبهإ  عوى ضأأأأأأأأأأأأأد 2013تشأأأأأأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   26يف  - 113

النزاع املتعلق ابنتهأأإكأأإت احلقوق السأأأأأأأأأأأأأأأيأأإ يأأة واملنأأإطق البحريأأة لنيكأأإراغوا، على حنو ”كولومبيأأإ بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
ابلنزاع ]يف القضأأأأأأية املتعلقة  2012تشأأأأأأري  الثإين/نوفم   19إ يف حكمهإ املؤر  اعرتف  به احملكمة هل مإ

([، وجلوء كولومبيأأإ    التهأأديأأد ابسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأداي القوة لتنفيأأ  اإلقليمي والبحري )نيكأأإراغوا ضأأأأأأأأأأأأأأأأد كولومبيأأإ
 “راالنتهإكإت    

 والتمس  نيكإراغوا يف عريضتهإ م  احملكمة  ن تقرر وتعل   ن كولومبيإ: - 114
( م  ميثأأأإق األمم املتحأأأدة والقأأأإنون الأأأدويل العريف بعأأأدي 4) 2ُ تم ابلتزامهأأأإ مبوجأأأب املأأأإ ة  - ”

 استخداي القوة  و التهديد ابستخدامهإ؛
م  حكم  251ُ تم ابلتزامهأأإ بعأأدي انتهأأإك املنأأإطق البحريأأة لنيكأأإراغوا كمأأإ ُعّينأأ  يف الفقرة  - 

، فضأأأأأأأأأال ع  احلقوق السأأأأأأأأأيإ ية والوالية 2012الثإين/نوفم  تشأأأأأأأأأري   19احملكمة الصأأأأأأأأأإ ر يف 
 القضإئية لنيكإراغوا يف     املنإطق؛

ُ تم ابلتزامهإ بعدي انتهإك حقوق نيكإراغوا مبوجب القإنون الدويل العريف على النحو املبني يف  - 
 اجلزئني اخلإمس والسإ س م  ]اتفإقية األمم املتحدة لقإنون البحإر[؛

، و اثالة 2012تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   19ملزمة، بنإء على ذلك، ابالمتثإل للحكم املؤر   و هنإ - 
اآلاثر القإنونية واملإ ية ألفعإهلإ غري املشأأروعة  وليإ ، وج  الضأأرر النإجم ع  تلك األفعإل بصأأورة 

 (رA/69/4)انظر الوميقة  “كإملة
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وإلقإمة اختصأأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظهرت نيكإراغوا ابملإ ة احلإ ية والثالمني م  ميثإق بوغواتر  - 115
عالوة على ذلك وبدال م  ذلك، يكم  اختصأأأأأأإص احملكمة يف سأأأأأألطتهإ الطبيعية يف ”وا ع   يضأأأأأأإ   نه 

 “رالب  يف اإلجراءات اليت تتطلبهإ  حكإمهإ
 تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األول/ 3، حأأأد ت احملكمأأأة اتريخ 2014شأأأأأأأأأأأأأأأبأأأإ /ف اير  3ومبوجأأأب األمر املؤر   - 116
 جال إليأأأداع كولومبيأأأإ  2015حزيران/يونيأأأه  3 جال إليأأأداع نيكأأأإراغوا مأأأ كرهتأأأإ واتريخ  2014  كتوبر

 م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و  ع  م كرة نيكإراغوا يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر
م  الئحة  79، ابإلشأأأأأأأأأأأأأإرة    املإ ة ، قدم  كولومبيإ2014كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأم    19ويف  - 117

م   5(ر ووفقإ  للفقرة A/71/4احملكمة، بعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأأإص احملكمة )انظر الوميقة 
 املإ ة نفسهإ،  ُوقف  اإلجراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىر

، حأأأأأأأد  رئيس احملكمأأأأأأأة اتريخ 2014كأأأأأأأإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم    19ومبوجأأأأأأأب األمر املؤر   - 118
 جال ميك  لنيكإراغوا  ن تقدي يف غضأأأأونه بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ واسأأأأتنتإجإهتإ  2015نيسأأأأإن/ بريل  20

 بش ن الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ كولومبيإر وقد  و ع البيإن يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر
اجللسأأأأأإت العلنية  2015تشأأأأأري  األول/ كتوبر  2 يلول/سأأأأأبتم      28ة م  وُعقدت يف الفرت  - 119

 املخصصة للنظر يف الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ كولومبيإر
 آذار/ 17وخلصأأأأأأأأأأأأأأأأأ  احملكمأأأة، يف حكمهأأأإ بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن تلأأأك الأأأدفوع االبتأأأدائيأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأأأإ ر يف  - 120
المني م  ميثإق بوغوات، اختصإَص الب  يف النزاع ،     ن هلإ، استنإ ا     املإ ة احلإ ية والث2016 مإرس

املتعّلق ابنتهإكإت مزعومة م  جإنب كولومبيإ حلقوق نيكإراغوا يف املنإطق البحرية اليت تؤكد نيكإراغوا  ن 
 ر2012احملكمة قد اعرتف  بتبعيتهإ هلإ مبوجب حكمهإ الصإ ر يف عإي 

 تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثأأأإين/ 17، حأأأد ت احملكمأأأة اتريخ 2016آذار/مأأأإرس  17ومبوجأأأب األمر املؤر   - 121
  جال جديدا  إليداع كولومبيإ م كرهتإ اجلوابيةر 2016 نوفم 
وتضأأأأأمن      امل كرة اليت  و ع  يف الفرتة الزمنية احملد ة  ربع مطإلبإت مضأأأأأإ ةر وكإن   و   - 122

 ل العنإية الواجبة م   جل  إية وحفر البي ة     املطإلبإت تتعلق ابنتهإك نيكإراغوا املزعوي لواجب ب
البحرية يف جنوب غرب البحر الكإرييبر وتنإول  املطإلبة الثإنية انتهإك نيكإراغوا املزعوي اللتزامهإ بب ل 
العنإية الواجبة م   جل  إية حق سكإن  رخبيل سإن  ندريس يف التمتع ببي ة صحية وسليمة ومستدامةر 

إلثأأة تتعلق ابنتهأأإك نيكأأإراغوا املزعوي حلق الصأأأأأأأأأأأأأأأيأأإ ي  احلرفيني م  سأأأأأأأأأأأأأأأكأأإن  رخبيأأل وكأأإنأأ  املطأأإلبأأة الثأأ
 ندريس يف الوصأأول    منإطق الصأأيد اليت اعتإ وا الصأأيد فيهإ واسأأتغالل موار  إر و شأأري يف املطإلبة  سأأإن

طو  ال ي حد   خ 2013آب/ غسأأطس  19املؤر   2013-33الرابعة    اعتمإ  نيكإراغوا للمرسأأوي رقم 
 سأأإس مسأأتقيمة تفضأأي    توسأأيع نطإق امليإ  الداخلية لنيكإراغوا ومنإطقهإ البحرية مبإ يتجإواث مإ يسأأمح 

 به القإنون الدويلر
ويف وقأ  الحق،  و ع الطرفأإن، يف غضأأأأأأأأأأأأأأأون املهأل الزمنيأة اليت حأد هتأإ احملكمأة، مالحظأإهتمإ  - 123

 بش ن مقبولية تلك املطإلبإتر
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، قررت احملكمة عدي مقبولية مطإلبيت كولومبيإ 2017تشأأأأأري  الثإين/نوفم   15  ويف األمر املؤر  - 124
املضأأأأأإ تني األو  والثإنية بصأأأأأفتهمإ تلك ور ت  هنمإ ال تشأأأأأكالن جزءا م  الدعوى حمل النظر، وقضأأأأأ  

 لنظرر مبقبولية مطإلبتيهإ املضإ تني الثإلثة والرابعة بصفتهمإ تلك وأبهنمإ تشكالن جزءا م  الدعوى حمل ا
ومبوجب األمر نفسأأأأأأأأأأأأأأأه،  وعزت احملكمة    نيكإراغوا بتقدمي م كرة جوابية و   كولومبيإ بتقدمي  - 125

 2018 اير/مإيو  15م كرة تعقيبية بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن مطإلبإت الطرفني يف الدعوى حمل النظر، وحد ت اتريخ 
 جال إليداع كولومبيإ م كرهتإ  2018تشأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   15 جال إليداع نيكإراغوا م كرهتإ اجلوابية و 

 التعقيبيةر وقد  و ع  امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر
،  ذن  احملكمة لنيكإراغوا بتقدمي م كرة 2018كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأم    4ومبوجب األمر املؤر   - 126

 2019آذار/مإرس  4، وحد ت اتريخ  ضإفية تتعلق حصرا  ابملطإلبتني املضإ تني اللتني قدمتهمإ كولومبيإ
  جال إليداع     امل كرةر وقد  و ع  امل كرة يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر

 
 تعيني احلدود البحرية يف احمليط اهلندي )الصومال ضد كينيا( - 6 

مبنإاثعة ،  و ع الصأأأأأأومإل عريضأأأأأأة  إلقإمة  عوى ضأأأأأأد كينيإ تتعلق 2014آب/ غسأأأأأأطس  28يف  - 127
 بش ن حتديد املنإطق البحرية اليت تطإلب هبإ كلتإ الدولتني يف احمليط اهلندير

رتلفإن بشأأأأأأأ ن موقع احلدو  البحرية يف املنطقة اليت ”وا عى الصأأأأأأأومإل يف عريضأأأأأأأته  ن الطرفني  - 128
خالهلإ تبإ ل آرائهمإ املفإوضإت الدبلومإسية، اليت جرى ”و ن “ تتداخل فيهإ مطإلبإهتمإ ابملنإطق البحرية

 ر“بشكل كإمل، ُ تفض    حل   ا اخلالا
 ن حتد ، اسأأأأأأأأتنإ ا     القإنون الدويل، كإمل مسأأأأأأأأإر خط احلدو  ”وطلب الصأأأأأأأأومإل    احملكمة  - 129

 البحرية الوحيد ال ي يفصأأأأل بني مجيع املنإطق البحرية التإبعة للصأأأأومإل وكينيإ يف احمليط اهلندي، مبإ يف ذلك
 ن حتأأد  بأأدقأة ”، وطلأأب  يضأأأأأأأأأأأأأأأأإ    احملكمأأة “ميأأل حبري 200القأأإري على مسأأأأأأأأأأأأأأأأإفأأة تتجأأإواث  اجلرا

 (رA/70/4)انظر الوميقة  “اإلحداميإت اجلغرافية خلط احلدو  البحرية الوحيد يف احمليط اهلإ ئ
م  النظإي األسإسي  36م  املإ ة  2كإي الفقرة وإلقإمة اختصإص احملكمة، استظهر املدعي أبح - 130

للمحكمأة، و شأأأأأأأأأأأأأأأأإر     عالين قبول الواليأة اإلجبأإريأة للمحكمأة الصأأأأأأأأأأأأأأأأإ ري  وفقأإ لتلأك األحكأإي ع  
 ر1965نيسإن/ بريل  19وع  كينيإ يف  1963نيسإن/ بريل  11الصومإل يف 

م   36م  املإ ة  2جب الفقرة اختصإص احملكمة مبو ”وابإلضإفة    ذلك،  فع الصومإل أبن  - 131
اليت صدق عليهإ الطرفإن يف “ م  اتفإقية األمم املتحدة لقإنون البحإر 282النظإي األسإسي تؤكد  املإ ة 

 ر1989عإي 
، حأأأأأأأأد  رئيس احملكمأأأأأأأأة اتريخ 2014تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  16ومبوجأأأأأأأأب األمر املؤر   - 132
 جال إليداع كينيإ م كرهتإ  2016 اير/مإيو  27ته و  جال إليداع الصأأأأومإل م كر  2015 متواث/يوليه 13

 اجلوابيةر وقد  و  ع  م كرة الصومإل يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر
، قدم  كينيإ بعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأإص 2015تشأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  7ويف  - 133

م  الئحة احملكمة،  ُوقف  اإلجراءات  79م  املإ ة  5احملكمة ومقبولية العريضةر ومبوجب  حكإي الفقرة 
 املتعلقة مبوضوع الدعوىر

https://undocs.org/ar/A/70/4
https://undocs.org/ar/A/70/4
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 شأأأأأأأأأأأأأأأبأأإ / 5، حأأد ت احملكمأأة اتريخ 2015تشأأأأأأأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  9ومبوجأأب األمر املؤر   - 134
 جال ميك  للصأأأومإل  ن يقدي يف غضأأأونه بيإان  خطيإ  مبالحظإته واسأأأتنتإجإته بشأأأ ن الدفوع  2016 ف اير

 هإ كينيإر وقد  و ع ذلك البيإن يف غضون املهلة الزمنية احملد ةراالبتدائية اليت قدمت
اجللسأأأإت العلنية املخصأأأصأأأة للنظر يف  2016 يلول/سأأأبتم   23    19وُعقدت يف الفرتة م   - 135

 الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ كينيإر
ئيةر ورفضأأأ  احملكمة ،  صأأأدرت احملكمة قرار إ بشأأأ ن الدفوع االبتدا2017شأأأبإ /ف اير  2ويف  - 136

قض [ أبن هلإ اختصإَص النظر يف العريضة اليت  و عتهإ مجهورية ”]الدفوع االبتدائية اليت قدمتهإ كينيإ و 
 “روأبن العريضة مقبولة 2014آب/ غسطس  28الصومإل االحتإ ية يف 

 ل/كأأأإنون األو   18، حأأأد ت احملكمأأأأة اتريخ 2017شأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأإ /ف اير  2ومبوجأأأب األمر املؤر   - 137
 جال جديدا  إليداع كينيإ م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و ع  تلك امل كرة يف غضأأأأأأأأأأون املهلة  2017  يسأأأأأأأأأأم 

 الزمنية احملد ةر
،  ذن  احملكمة للصأأأأأأأأأأأأومإل بتقدمي م كرة جوابية 2018شأأأأأأأأأأأأبإ /ف اير  2ومبوجب األمر املؤر   - 138

 2018كإنون األول/ يسأأأأم    18يونيه و /حزيران 18ولكينيإ بتقدمي م كرة تعقيبية وحد ت هلمإ اترَري 
 على التوايل  جلني ل لكر وقد  و ع  امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر

جلسأأأأأأأأأأأأأأإت علنية بشأأأأأأأأأأأأأأ ن  2019 يلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتم   13    9وسأأأأأأأأأأأأأأتعقد احملكمة يف الفرتة م   - 139
 الدعوىر موضوع

 
 النزاع حول وضع واستخدام مياه اجملرى املائي سيالال )شيلي ضد بوليفيا( - 7 

،  و ع  شأأأأأأأأيلي عريضأأأأأأأأة ترفع هبإ  عوى ضأأأأأأأأد  ولة بوليفيإ املتعد ة 2016حزيران/يونيه  6يف  - 140
 القوميإت لنزاع بينهمإ يتعلق بوضع واستخداي ميإ  اجملرى املإئي سيالالر

ن امليإ  السأأأأطحية للمجرى املإئي سأأأأيالال منشأأأأؤ إ ينإبيع امليإ  وذ ب  شأأأأيلي يف عريضأأأأتهإ      - 141
على بعد بضأأأأأعة كيلومرتات    الشأأأأأمإل الشأأأأأرقي م  احلدو  الدولية بني ”اجلوفية الكإئنة يف  قليم بوليفيإ 

و كدت  ن جمرى سأأأأأأأأيالال يع  احلدو  يف اصإ  األراضأأأأأأأأي الشأأأأأأأأيلية حيث تصأأأأأأأأب فيه “ر شأأأأأأأأيلي وبوليفيإ
ووفقإ  لشأأأأأأيلي، “ر خمتلفة تقع يف  قليم شأأأأأأيلي ]ررر[ قبل  ن يصأأأأأأل    هنر  ينإكإلريي م  مصأأأأأأإ ر ميإ ”

كيلومرتات يف  قليم بوليفيأأأأأإ   3.8كيلومرتات، منهأأأأأأإ حوايل   8.5طول جمرى سأأأأأأأأأأأأأأأيالال املأأأأأأإئي حنو  يبلغ
 كيلومرتات يف  قليم شأأأيلير وذكرت شأأأيلي  يضأأأإ   ن ميإ  هنر سأأأيالال تسأأأتخدي من   كثر م  قرن 4.7 و

 ألغراض خمتلفة، منهإ  مدا  مدينة  نتوفإغإستإ وقرييت سيريّا غور ا وابك دانو ابمليإ ر
كون هنر سأأأأأأأيالال جمرى مإئيإ   وليإ  ُ يك  قط حمل نزاع     ن ا ع  ”و وضأأأأأأأح  شأأأأأأأيلي  ن  - 142

وذ ب  شيلي “ر للمرة األو   ن ملكية ميإ  اجملرى تعو     بوليفيإ بصورة حصرية 1999بوليفيإ يف عإي 
مإ انفك  تبدي اسأأأأأأأأأأأتعدا  إ إلجراء حمإ اثت مع  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت بشأأأأأأأأأأأ ن نظإي ”    هنإ 

إلصأأأأأأرار بوليفيإ على  نكإر صأأأأأفة ”، بيد  ن     احملإ اثت ُمني  ابلفشأأأأأأل “االنتفإع مبيإ  اجملرى سأأأأأأيالال
وتعت  شأأأيلي “ر حد إ يف اسأأأتخداي ميإ  اجملرىاجملرى املإئي الدويل ع  هنر سأأأيالال وا عإئهإ  ن هلإ احلق و 

 ن النزاع بني الدولتني يتعلق  ذن بطبيعة هنر سأأأأأأأأأأأأأأأيالال ابعتبإر  جمرى مإئيإ   وليإ  ومبإ يرتتب على ذلك م  
 حقوق للطرفني ويقع عليهمإ م  التزامإت مبوجب القإنون الدويلر
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 تقرر وتعل  مإ يلي:وبنإء على ذلك، التمس  شيلي م  احملكمة  ن  - 143
 ن منظومة هنر سأأأأأأأأأأأأأأأيالال، مبإ فيهإ  جزاؤ إ اجلوفية، متثل جمرى مإئيإ   وليإ  ينظم القإنوُن   ()” 

 الدويل العريف استخدامه؛
 ن شأأأأأيلي حيق هلإ اسأأأأأتخداي ميإ  منظومة هنر سأأأأأيالال على حنو منصأأأأأم ومعقول وفقإ   )ب( 

 للقإنون الدويل العريف؛
عيإر االستخداي املنصم واملعقول، حق استخداي ميإ  هنر سيالال  ن لشيلي، حسب م )ج( 

 كمإ تفعل حإليإ ؛
 ن بوليفيإ ملزمة ابختإذ مجيع التدابري املنإسأأأأأأبة ملنع ومكإفحة التلوا وغري  م   شأأأأأأكإل  ) ( 

 الضرر الالحق بشيلي نتيجة لألنشطة اليت تضطلع هبإ ابلقرب م  هنر سيالال؛
ابلتعإون مع شأأأيلي وإبخطإر إ يف الوق  املنإسأأأب ابلتدابري املقررة اليت  ن بوليفيإ ملزمة  ) أ( 

قد يكون هلإ  مر ضأأأأأأأإر على املوار  املإئية املشأأأأأأأرتكة، وبتبإ ل البيإانت واملعلومإت، وعند االقتضأأأأأأأإء،  جراء 
تزامإت ُ تم تقييم لألمر البي ي، حىت تتمك  شأأأأأأيلي م  تقييم اآلاثر احملتملة لتلك التدابري املقررة، و ي ال

 “هبإ بوليفيإر
وإلقإمة اختصإص احملكمة، احتج الطرا املدعي ابملإ ة احلإ ية والثالمني م  ميثإق بوغوات ال ي  - 144

 تعد كلتإ الدولتني طرفإ  فيهر
 جال   2017متواث/يوليأأه  3، حأأد ت احملكمأأة اتريخ 2016متواث/يوليأأه  1ومبوجأأب األمر املؤر   - 145

 جال  إليداع  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت م كرهتإ  2018متواث/يوليه  3م كرهتإ واتريخ إليداع شأأأأأأأأأأأأأأأيلي 
 اجلوابيةر و و ع  شيلي م كرهتإ ضم  األجل احملد ر

، التمس وكيل  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت م  2018 اير/مإيو  14وبواسأأأأأأطة الرسأأأأأأإلة املؤرخة  - 146
رسأأأأأأإلة امل كورة،  ن متد   لفرتة شأأأأأأهري   ضأأأأأأإفيني املهلُة الزمنية اليت حد هتإ احملكمة، ألسأأأأأأبإبيف عَرضأأأأأأهإ يف ال

لتقدمي بوليفيإ م كرهتإ اجلوابيةر ونظرا  لعدي اعرتاض شأأأأأيلي على   ا الطلب، قررت احملكمة، أبمر إ الصأأأأأإ ر 
رهتإ اجلوابية حىت ، متديد األجل احملد  لتقدمي  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت م ك2018 اير/مإيو  23يف 
 ر وتضمن      امل كرة، اليت  و ع  ضم  األجل املد  ، مالا مطإلبإت مضإ ةر2018 يلول/سبتم   3

،  عل  وكيل شأأأأأأأأأيلي  ن حكومته، 2018تشأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  9وبواسأأأأأأأأأطة الرسأأأأأأأأأإلة املؤرخة  - 147
ة اليت قأأدمتهأأإ  ولأأة بوليفيأأإ  جأأل التعجيأأل ابإلجراءات، ال تعرتض على مقبوليأأة املطأأإلبأأإت املضأأأأأأأأأأأأأأأأإ  م 

 القوميإتر املتعد ة
، طلب  احملكمة  ن تقدي شأأأأأأأأيلي م كرة 2018تشأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   15ومبوجب األمر املؤر   - 148

جوابية و ن تقدي  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت م كرة تعقيبية، تقتصأأأأأأأأأأأأأأران على املطإلبإت املضأأأأأأأأأأأأأأإ ة اليت 
 جال إليأأداع  أأإتني  2019 اير/مأأإيو  15شأأأأأأأأأأأأأأأبأأإ /ف اير و  15ريخ قأأدمهأأإ املأأدعى عليأأه، وحأأد ت ات

 امل كرتني، على التوايلر وقد  ُو ع  امل كراتن املشإر  ليهمإ ضم  األجل احملد  لكل منهمإر
،  بلغ وكيل شأأأأيلي احملكمة  ن حكومة بلد  ترغب يف 2019حزيران/يونيه  4ويف رسأأأأإلة مؤرخة  - 149

 الطلبإت املضإ ةر م كرة  ضإفية بش ن االعتدا  ابحلق يف تقدمي
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،  شأإر وكيل  ولة بوليفيإ املتعد ة القوميإت    2019حزيران/يونيه  7وبواسأطة الرسأإلة املؤرخة  - 150
  ن حكومته ليس لديهإ اعرتاض على   ا الطلبر

شأأأأأأأأأأأأيلي بتقدمي م كرة  ضأأأأأأأأأأأأإفية ل،  ذن  احملكمة 2019حزيران/يونيه  18ومبوجب األمر املؤر   - 151
تتعلق فقط ابملطأأأأأإلبأأأأأإت املضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإ ة اليت قأأأأأدمتهأأأأأإ  ولأأأأأة بوليفيأأأأأإ املتعأأأأأد ة القوميأأأأأإت، وحأأأأأد ت اتريخ 

  جال  إليداع تلك امل كرةر 2019 يلول/سبتم   18
 

 احلصاانت والدعاوى اجلنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا( - 8 
ينيإ االسأأأتوائية عريضأأأة تقيم هبإ  عوى ضأأأد فرنسأأأإ لنزاع ،  و ع  غ2016حزيران/يونيه  13يف  - 152

حبصأأأأأإنة النإئب الثإين لرئيس مجهورية غينيإ االسأأأأأتوائية املكلم بشأأأأأؤون الدفإع و م  الدولة ”بينهمإ يتعلق 
]السأأأيد تيو ورو انغيمإ  وبيإنغ مإنغي[ م  املالحقة اجلنإئية، وابلوضأأأع القإنوين للمبىن ال ي تشأأأغله سأأأفإرة 

 “رالستوائية يف فرنسإغينيإ ا
 والتمس  غينيإ االستوائية م  احملكمة مإ يلي: - 153

 يف مإ يتعلق بعدي احرتاي اجلمهورية الفرنسية لسيإ ة مجهورية غينيإ االستوائية:  ()” 
 ن تقرر وتعل   ن اجلمهوريأة الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأيأأة قأد  خلأأ  ابلتزامهأأإ ابحرتاي مبأأد ي  ‘1’  

وعدي التدخل يف الشأأؤون الداخلية للدول األخرى تسأأإوي الدول يف السأأيإ ة 
الواجب عليهأإ صإ  مجهورية غينيأإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائيأة وفقأإ  للقأإنون الدويل، حينمإ 
مسح  حملإكمهإ أبن تتخ   جراءات قضإئية جنإئية ضد النإئب الثإين لرئيس 
غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائية بنإء  على ا عإءات ابرتكإبه جرائم ُ يثب  وقوعهإ وتعت ، 

صأأح وقوعهإ،  هنإ م  اختصأأإص حمإكم غينيإ االسأأتوائية حصأأراي ، و جإاثت  لو
هلإ  ن أتمر حبجز مبىن ملوك جلمهورية غينيإ االسأأأتوائية ُيسأأأتخدي مقرا  لبعثتهإ 

 الدبلومإسية يف فرنسإ؛
يف مإ يتعلق ابلنإئب الثإين لرئيس مجهورية غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائية املكلم بشأأأأأأأأأأأأأأأؤون الدفإع  )ب( 

 ولة:الد و م 
 ن تقرر وتعل   ن اجلمهورية الفرنسأأأية، ابختإذ إ  جراءات جنإئية ضأأأد النإئب  ‘1’  

الثإين لرئيس مجهورية غينيإ االسأأأأأأأأأأتوائية املكلم بشأأأأأأأأأأؤون الدفإع و م  الدولة، 
معإيل السأأأأأأأأأأيد تيو ورو نغيمإ  وبيإنغ مإنغي، تصأأأأأأأأأأرف  وال تزال تتصأأأأأأأأأأرا يف 

، ال سأأأأأأأأأأأأأأأيمأأإ اتفأأإقيأأة األمم املتحأأدة انتهأأإك اللتزامأأإهتأأإ مبوجأأب القأأإنون الأأدويل
 ملكإفحة اجلرمية املنظمة ع  الوطنية والقواعد العإمة يف القإنون الدويل؛

 ن أتمر اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأية ابختإذ مجيع التدابري الالاثمة لوضأأأأأأأأأأأأأأأع حد ألي  ‘2’  
 عإوى جإرية ضأأأأأأأأأأأأأد النإئب الثإين لرئيس مجهورية غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأتوائية املكلم 

 ع و م  الدولة؛بشؤون الدفإ 
ية ابختإذ مجيع التدابري الالاثمة للحيلولة  ون  ي  ‘3’    ن أتمر اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأ

انتهإكإت  خرى حلصأأأأأأأأأأأأأأأإنة النإئب الثإين لرئيس مجهورية غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائية 
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املكلم بشأأأأأأأؤون الدفإع و م  الدولة، وأبن تكفل على وجه اخلصأأأأأأأوص عدي 
النإئب الثإين لرئيس مجهورية غينيإ اختإذ حمإكمهإ  ي  جراءات جنإئية ضأأأأأأأأأأأأأأأد 

 االستوائية يف املستقبل؛
 يف ابريس: avenue Foch 42يف مإ يتعلق ابملبىن الواقع يف  )ج( 
 avenue 42 ن تقرر وتعل   ن اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأية، حبجز إ املبىن الواقع يف  ‘1’  

Foch  سأأأأأأتخدي إليواء مقر
ُ
يف ابريس، واململوك جلمهورية غينيإ االسأأأأأأتوائية وامل

البعثة الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأية للبلد يف فرنسأأأأأأأأأأأأأأإ، قد انتهك  التزامإهتإ مبوجب القإنون 
الدويل، ال سأأأأأأأأأأيمإ اتفإقية فيينإ للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأأية واتفإقية األمم املتحدة 

القواعأأأأأد العأأأأأإمأأأأأة يف  ملكأأأأأإفحأأأأأة اجلرميأأأأأة املنظمأأأأأة ع  الوطنيأأأأأة، ومبقتضأأأأأأأأأأأأأأأى
 الدويل؛ القإنون

 avenue Foch 42 ن أتمر اجلمهورية الفرنسأأأأأية ابالعرتاا مبركز املبىن الواقع يف  ‘2’  
يف ابريس ابعتبإر  ملكإ  جلمهورية غينيإ االسأأتوائية ومقرا  لبعثتهإ الدبلومإسأأية يف 

 يل؛ابريس، وبكفإلة  إيته ابلتإيل على حنو مإ يقتضيه القإنون الدو 
يف ضأأأأأأأأأأأأأوء جممل االنتهإكإت اليت ارتكبتهإ اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأأية اللتزامإهتإ الدولية صإ   ) ( 

 مجهورية غينيإ االستوائية:
 ن تقرر وتعل  قيإي مسأأأأأأأأأأأأؤولية اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأية عمإ حلق جبمهورية غينيإ  ‘1’  

سأأأأأأأأية االسأأأأأأأأتوائية وال يزال يلحق هبإ م  ضأأأأأأأأرر نتيجة النتهإك اجلمهورية الفرن
 التزامإهتإ الدولية؛

 ن أتمر اجلمهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأأية ابلتعويض ع  الضأأأأأأأأأأأأأرر الالحق جبمهورية غينيإ  ‘2’  
 “االستوائية تعويضإ  كإمال حُيد  مبلغه يف مرحلة الحقةر

وإلقإمة اختصأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأتظهر الطرا املدعي بصأأأأأأأأأكني تعد كلتإ الدولتني طرفإ  فيهمإر  - 154
وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأية املتعلق ابلتسأأأأأأأأأوية اإللزامية فإلصأأأأأأأأأك األول  و ال  

؛ والصأأأأأأأأأأأأأأأك الثإين  و اتفإقية األمم املتحدة ملكإفحة اجلرمية 1961نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  18للمنإاثعإت املؤر  
 ر2000تشري  الثإين/نوفم   15املنظمة ع  الوطنية املؤرخة 

 2017كإنون الثإين/ينإير   3، حد ت احملكمة اتريخ 2016متواث/يوليه  1ومبوجب األمر املؤر   - 155
 جال  إليداع فرنسأأأأأأأأأأأأأأأإ م كرة  جوابيةر  2017متواث/يوليه  3 جال  إليداع غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائية م كرة  واتريخ 

 و و ع  غينيإ االستوائية م كرهتإ ضم  األجل احملد ر
سأأأتوائية لدى قلم احملكمة طلبإ  لإلشأأأإرة بتدابري ،  و ع  غينيإ اال2016 يلول/سأأأبتم   29ويف  - 156

 (رA/72/4حتفظية )انظر الوميقة 
    17وعقدت احملكمة جلسأأأأأأأأأأإت علنية للنظر يف طلب اإلشأأأأأأأأأأإرة بتدابري حتفظية يف الفرتة م   - 157
 ر2016تشري  األول/ كتوبر  19

 ،  صدرت احملكمة  مرا  جإء يف منطوقه مإ يلي:2016كإنون األول/ يسم    7ويف  - 158
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 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة،  
 ابإلمجإع،  - وال  
 تشري ابختإذ التدابري التحفظية التإلية: 
اب على فرنسأأأأأأأأأأإ  ن تتخ ، يف انتظإر صأأأأأأأأأأدور قرار هنإئي يف القضأأأأأأأأأأية، مجيع التدابري املتإح هلإ  

اختإذ إ لضأأأأأأأأأأأأأمإن معإملة املبىن، املوصأأأأأأأأأأأأأوا أبنه أيوي البعثة الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأية لغينيإ االسأأأأأأأأأأأأأتوائية والواقع يف 
42 avenue Foch  للعالقإت الدبلومإسأأأأية،  م  اتفإقية فيينإ 22يف ابريس، معإملة مإملة ملإ تقتضأأأأيه املإ ة

 م   جل كفإلة حرمته؛
 ابإلمجإع، -اثنيإ  
 “رترفض طلب فرنسإ الرامي    ح ا القضية م  اجلدول العإي 
وكإن  احملكمة مؤلفة على النحو التإيل: السأأأأيد يوسأأأأم، انئب الرئيس، ال ي تو  مهإي الرئيس  

ا ا، وتومكإ، وبنونة، وكإنسأأأأأأأأأأأإ و تريندا ي، يف القضأأأأأأأأأأأية؛ والسأأأأأأأأأأأيد  برا إي، رئيس احملكمة؛ والقضأأأأأأأأأأأإة  وو 
وغرينوو ، وشأأوي، و ونو يو، وغإاي، وسأأيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنسأأُ ، وكراوفور ، وغيفورجيإن؛ والقإضأي 

 اخلإص كإتيكإ؛ ورئيس القلم كوفرورر
، قدم  فرنسأأأأأإ بعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأ ن اختصأأأأأإص احملكمةر 2017آذار/مإرس  31ويف  - 159

م  الئحأأأأة احملكمأأأأة،  ُوقفأأأأ  اإلجراءات املتعلقأأأأة مبوضأأأأأأأأأأأأأأأوع الأأأأدعوى  79م  املأأأأإ ة  5وفقأأأأإ  للفقرة و 
 (رA/72/4الوميقة  )انظر
 2017متواث/يوليه  31، حد ت احملكمة اتريخ 2017نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  5ومبوجب األمر املؤر   - 160

االسأأأتوائية  ن تقدي يف غضأأأونه بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ ومطإلبإهتإ بشأأأ ن الدفوع االبتدائية  جال  ميك  لغينيإ 
 اليت  اثرهتإ فرنسإر و و ع البيإن اخلطي ضم  األجل احملد ر

اجللسأأأأإت العلنية املخصأأأأصأأأأة للنظر يف  2018شأأأأبإ /ف اير  23    19وعقدت يف الفرتة م   - 161
 إ فرنسإرالدفوع االبتدائية اليت  اثرهت

،  صأأأأدرت احملكمة قرار إ بشأأأأ ن الدفوع االبتدائية، وجإء يف منطوقه 2018حزيران/يونيه  6ويف  - 162
 مإ يلي:

 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 أبغلبية  حد عشر صوات  مقإبل  ربعة، (1) 
تفتقر  الأأأأدفع االبتأأأأدائي األول الأأأأ ي  اثرتأأأأه اجلمهوريأأأأة الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة، ومفأأأأإ    ن احملكمأأأأة تؤيأأأأد 

 م  اتفإقية األمم املتحدة ملكإفحة اجلرمية املنظمة ع  الوطنية؛ 35لالختصإص استنإ ا     املإ ة 
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأأم؛ والقضأأأأأأأأأأأإة  ووا ا، و برا إي، وبنونة، وكإنسأأأأأأأأأأأإ و تريندا ي، املؤيدون  

 و وهُنيو، وغإاي، وهبإنداري، وكراوفور ، وغيفورجيإن، وسالي؛
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الرئيس شأأأأأوي؛ والقإضأأأأأيتإن سأأأأأيبوت ند  ، وروبنسأأأأأُ ؛ والقإضأأأأأي اخلإص : انئبة املعإرضأأأأأون  
 كإتيكإ؛

 ابإلمجإع، (2) 
الأأأأدفع االبتأأأأدائي الثأأأأإين الأأأأ ي  اثرتأأأأه اجلمهوريأأأأة الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة ومفأأأأإ    ن احملكمأأأأة تفتقر ترفض  

املتعلق ابلتسأأأأأأأأأأوية لالختصأأأأأأأأأأإص اسأأأأأأأأأأتنإ ا     ال وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأأية 
 اإللزامية للمنإاثعإت؛

 أبغلبية  ربعة عشر صوات  مقإبل واحد، (3) 
الدفع االبتدائي الثإلث ال ي  اثرته مجهورية فرنسأأأإ ومفإ    ن العريضأأأة غري مقبولة بسأأأبب ترفض  

 استخداي احلقوق؛  سإءة تطبيق اإلجراءات  و  سإءة
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأأإة  ووا ا، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

وكأأإنسأأأأأأأأأأأأأأأأإ و ترينأأدا ي، و ونو يو، وغأأإاي، وسأأأأأأأأأأأأأأأيبوت نأأد  ، وهبأأإنأأداري، وروبنسأأأأأأأأأأأأأأأُ ، وكراوفور ، 
 وغيفورجيإن، وسالي؛ والقإضي اخلإص كإتيكإ؛

 : القإضية  وهُنيوراملعإرض  
 د،أبغلبية  ربعة عشر صوات  مقإبل واح (4) 
 ن هلإ االختصأأأأأأأأأإص، بنإء على ال وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأية  تعل  

املتعلق ابلتسأأأأأأأأأأأأأأأوية اإللزامية للمنإاثعإت، ابلب  يف العريضأأأأأأأأأأأأأأأة اليت  و عتهإ مجهورية غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائية يف 
يف ابريس بصأأأأأأفته  avenue Foch 42م  حيث صأأأأأألتهإ بوضأأأأأأع املبىن الواقع يف  2016حزيران/يونيه  13

 رمقر البعثة، و ن   ا الشق م  العريضة مقبول
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأأإة  ووا ا، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

وكأأأإنسأأأأأأأأأأأأأأأأأإ و ترينأأأدا ي، و وهُنيو، وغأأأإاي، وسأأأأأأأأأأأأأأأيبوت نأأأد  ، وهبأأأإنأأأداري، وروبنسأأأأأأأأأأأأأأأون، وكراوفور ، 
 يكإ؛وغيفورجيإن، وسالي؛ والقإضي اخلإص كإت

 : القإضية  وهُنيوراملعإرض  
 جال  2018كإنون األول/ يسم    6ومبوجب  مر صدر يف اليوي نفسه، حد ت احملكمة اتريخ  - 163

 جديداَ إليداع فرنسإ م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و ع  امل كرة ضم  األجل احملد ر
كمة  ن تقدي غينيإ االسأأأأأأأأأأأأأأتوائية ، طلب  احمل2019 كإنون الثإين/ينإير  24ومبوجب األمر املؤر   - 164

 2019متواث/يوليه  24نيسأأأأإن/ بريل و  24م كرة جوابية و ن تقدي فرنسأأأأإ م كرة تعقيبية، وحد ت اتريخ 
  جال  إليداع  إتني امل كرتني، على التوايلر

، التمس وكيل غينيإ االسأأأأتوائية م  احملكمة، 2019نيسأأأأإن/ بريل  11وبواسأأأأطة الرسأأأأإلة املؤرخة  - 165
ألسبإب مبينة يف الرسإلة امل كورة  عال ، متديد  جل  يداع امل كرة اجلوابية وامل كرة التعقيبية ملدة  سبوعنير 

،  جل  يداع 2019نيسأإن/ بريل  17ونظرا  لعدي اعرتاض فرنسأإ على الطلب، مد ت احملكمة أبمر مؤر  
و جأل  يأداع فرنسأأأأأأأأأأأأأأأأإ املأ كرة التعقيبيأأة حىت  2019 اير/مأإيو  8ملأ كرة اجلوابيأأة حىت غينيأأإ االسأأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأة ا

 ر وقد  و ع  غينيإ االستوائية م كرهتإ ضم  األجل املد  ر2019آب/ غسطس  21
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 بعض األصول اإليرانية )مجهورية إيران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية( - 9 
،  و ع  مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأالمية عريضأأأأأأأأأة ترفع هبإ  عوى ضأأأأأأأأأد 2016حزيران/يونيه  14يف  - 166

اختأأإذ الوالايت املتحأأدة جمموعأأة م  التأأدابري   ت  و تؤ ي، يف ”الوالايت املتحأأدة تتعلق بنزاع بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
 آب/ غسأأأطس 15انتهإك ملعإ دة الصأأأداقة والعالقإت االقتصأأأإ ية واحلقوق القنصأأألية امل مة يف طهران يف 

   آاثر سلبية شديدة على قدرة  يران والشركإت اإليرانية )مبإ فيهإ شركإت ملوكة للدولة( ، ]ررر[ 1955
على مإرسأأة حقوقهإ يف التصأأرا يف متلكإهتإ والتمتع هبإ، مبإ يف ذلك املمتلكإت املوجو ة خإرج األراضأي 

 “راإليرانية و اخل  راضي الوالايت املتحدة
 رية  يران اإلسالمية م  احملكمة  ن تقرر وتعل  مإ يلي:وبنإء على ذلك، التمس  مجهو  - 167

 ن للمحكمة اختصأأأأأأأأأأأأأإص النظر، مبوجب معإ دة الصأأأأأأأأأأأأأداقة، يف النزاع والفصأأأأأأأأأأأأأل يف   (”) 
 املطإلبإت اليت قدمتهإ  يران؛

 ن الوالايت املتحدة إبقدامهإ على     األفعإل، مبإ فيهإ األفعإل املشأأأأأأأأأأإر  ليهإ  عال ،  )ب( 
 ال سيمإ:
عدي اعرتافهإ ابلوضأأأأأأأأع القإنوين املسأأأأأأأأتقل )مبإ يف ذلك الشأأأأأأأأخصأأأأأأأأية القإنونية  ) (  

 املستقلة( جلميع الشركإت اإليرانية، مبإ فيهإ املصرا املركزي،
معإملة تلك الكيإانت ومتلكإهتإ معإملة جإئرة ومتييزية، مإ رل حبقوق تلك  )ب(  

  عمإل حقوقهإ التعإقدية،الكيإانت ومصإحلهإ املكتسبة قإنوان ، مبإ يف ذلك 
عدي توفري احلمإية واألم  بشأأأأأأأأأأأأأكل  ائم هل   الكيإانت ومتلكإهتإ مبسأأأأأأأأأأأأأتوى  )ج(  

 يقل أبي حإل م  األحوال عمإ يقتضيه القإنون الدويل، ال
 مصإ رة متلكإت     الكيإانت، ) (  
عأأأأدي منح  أأأأ   الكيأأأأإانت حريأأأأة االحتكأأأأإي    حمأأأأإكم الوالايت املتحأأأأدة،  ) أ(  

سأأأأأيمإ حبرمإهنإ م  احلصأأأأأإانت الواجبة لدولة  يران والشأأأأأركإت اململوكة هلإ،  ال
مثأأل املصأأأأأأأأأأأأأأأرا املركزي، ومتلكأأإهتأأإ مبوجأأب القأأإنون الأأدويل العريف وعلى حنو 

 تقتضيه معإ دة الصداقة، مإ
 عدي احرتاي حق     الكيإانت يف حيإاثة املمتلكإت والتصرا فيهإ، )و(  
ت تلأأأك الكيأأأإانت وحتويالهتأأأإ املأأأإليأأأة م  الوالايت فرض قيو  على مأأأدفوعأأأإ )اث(  

 املتحدة و ليهإ،
قأأد  خلأأ  ابلتزامأأإهتأأإ صأأإ   يران، يف مجلأأة  مور،  التأأدخأأل يف حريأأة التجأأإرة، )ح(  

م  املإ ة الرابعة،  2و  1م  املإ ة الثإلثة، والفقرتني  2و  1مبوجب الفقرتني 
م   1ملإ ة السأأأأأأأأأأإبعة، والفقرة م  ا 1م  املإ ة اخلإمسأأأأأأأأأأة، والفقرة  1والفقرة 

 املإ ة العإشرة م  معإ دة الصداقة؛
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 ن على الوالايت املتحدة  ن تكفل عدي اختإذ  ي تدابري استنإ ا     الصكوك التنفي ية  )ج( 
والتشأأأأأأريعية والقضأأأأأأإئية )على النحو املشأأأأأأإر  ليه يف العريضأأأأأأة( املعنية يف     القضأأأأأأية اليت تتعإرض، بقدر 

 به احملكمة، مع التزامإت الوالايت املتحدة صإ   يران مبوجب معإ دة الصداقة؛تقضي  مإ
 ن  يران والشأأأأأأأركإت اململوكة للدولة اإليرانية مشأأأأأأأمولة ابحلصأأأأأأأإنة م  الوالية القضأأأأأأأإئية  ) ( 

حملأأأإكم الوالايت املتحأأأدة وفيمأأأإ يتعلق إبجراءات اإلنفأأأإذ يف الوالايت املتحأأأدة، و نأأأه اأأأب على الوالايت 
ملتحأأدة )مبأأإ يف ذلأأك حمأأإكمهأأإ( احرتاي  أأ   احلصأأأأأأأأأأأأأأأأأإنأأة، بقأأدر مأأإ  و اثبأأ  يف القأأإنون الأأدويل العريف ا

 تقتضيه معإ دة الصداقة؛ ومإ
 ن الوالايت املتحأأأأدة )مبأأأأإ يف ذلأأأأك حمأأأأإكمهأأأأإ( ملزمأأأأة ابحرتاي املركز القأأأأإنوين جلميع  ) أ( 

را املركزي )مبإ يف ذلك شأأخصأأيتهإ القإنونية الشأأركإت اإليرانية، ومنهإ الشأأركإت اململوكة للدولة مثل املصأأ
املسأأأأأأأأأأأأأأتقلة(، وكفإلة حرية احتكإمهإ    حمإكم الوالايت املتحدة، وبعدي اختإذ  ي تدابري ضأأأأأأأأأأأأأأد  صأأأأأأأأأأأأأأول 

مصأأأأأأأأأأإ   يران  و  ي كيإن  يراين  و وطح، اسأأأأأأأأأأتنإ ا    الصأأأأأأأأأأكوك التنفي ية والتشأأأأأأأأأأريعية والقضأأأأأأأأأأإئية   و
 (، تنطوي  و تدل على االعرتاا بتلك الصكوك  و  نفإذ إ؛النحو املشإر  ليه يف العريضة )على

 ن الوالايت املتحأأدة ملزمأأة بأأدفع تعويضأأأأأأأأأأأأأأأأإت كأأإملأأة     يران ع  انتهأأإك التزامأأإهتأأإ  )و( 
القأأإنونيأأة الأأدوليأأة ابملبلغ الأأ ي حتأأد   احملكمأأة يف مرحلأأة الحقأأة م  الأأدعوى، وحتتفر  يران حبقهأأإ يف  ن 

يف الوقأأ  املنأأإسأأأأأأأأأأأأأأأأب، تقأأديرا   قيقأأإ  للتعويضأأأأأأأأأأأأأأأأإت املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة على تقأأدي للمحكمأأة وتعرض عليهأأإ، 
 املتحدة؛ الوالايت
 “ ر ي سبيل انتصإا آخر قد ترا  احملكمة منإسبإ   )اث( 

م  املإ ة احلإ ية والعشأأأأأأري  م   2وإلقإمة اختصأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأتظهر الطرا املدعي ابلفقرة  - 168
 إ  فيهإرمعإ دة الصداقة اليت تعد كلتإ الدولتني طرف

 جال  2017شبإ /ف اير  1، حد ت احملكمة اتريخ 2016متواث/يوليه  1ومبوجب األمر املؤر   - 169
 جال إليداع الوالايت املتحدة  2017 يلول/سأأأأأأأأبتم   1إليداع مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأالمية م كرهتإ واتريخ 

 م كرهتإ اجلوابيةر وقد  و ع  امل كرة ضم  األجل احملد ر
،  اثرت الوالايت املتحدة  فوعإ  ابتدائية بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمة 2017 اير/مإيو  1ويف  - 170

م  الئحأأأأة احملكمأأأأة،  ُوقفأأأأ  اإلجراءات املتعلقأأأة  79م  املأأأأإ ة  5ومقبوليأأأأة العريضأأأأأأأأأأأأأأأأأأةر ووفقأأأأإ  للفقرة 
 الدعوىر مبوضوع
 2017ل/سأأأأأأأبتم   يلو  1، حد  رئيس احملكمة اتريخ 2017 اير/مإيو  2ومبوجب األمر املؤر   - 171

 جال ميك  جلمهورية  يران اإلسأأأالمية يف غضأأأونه  ن تقدي بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ ومطإلبإهتإ بشأأأ ن الدفوع 
 االبتدائية اليت  اثرهتإ الوالايت املتحدةر وقد  و ع البيإن اخلطي ضم  األجل احملد ر 

لسإت العلنية املخصصة للنظر اجل 2018تشري  األول/ كتوبر  12    8وعقدت يف الفرتة م   - 172
 يف الدفوع االبتدائية اليت  اثرهتإ الوالايت املتحدةر

 ويف  عقإب اجللسإت امل كورة، قدي وكيال الطرفني    احملكمة االستنتإجإت التإلية:  - 173
 ع  الوالايت املتحدة:
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احملكمة  هنإ لألسأأأأأأأأأأبإب املبّينة يف  منإء     اجللسأأأأأأأأأأإت و ي  سأأأأأأأأأأبإب  خرى قد ترى ”  
مالئمة، تلتمس الوالايت املتحدة األمريكية م  احملكمة  ن تقبل الدفوع اليت  اثرهتإ يف مرافعإهتإ 
اخلطية والشأأأأأأأأفوية بشأأأأأأأأ ن مقبولية املطإلبإت اليت قدمتهإ  يران وبشأأأأأأأأ ن اختصأأأأأأأأإص احملكمة، و ن 

 تحديد مإ يلي:ترفض النظر يف القضيةر وتطلب الوالايت املتحدة    احملكمة على وجه ال
  ن ترفض مطإلبإت  يران بكإملهإ على  سإس  هنإ غري مقبولة؛ ) ( 
 ن ترفض مجيع املطإلبإت، على  سأأأأإس  هنإ خإرجة ع  اختصأأأأإصأأأأهإ، اليت يُدعى فيهإ  )ب( 

 ن اإلجراءات اليت اخت هتإ الوالايت املتحدة واليت تقضأأأأأأأأأأأأأأي بتجميد املمتلكإت واحلقوق الفعلية املتصأأأأأأأأأأأأأألة 
الدولة اإليرانية  و املؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأإت املإلية اإليرانية )حسأأأأأأأأأب التعريم الوار  يف املرسأأأأأأأأأوي الرائسأأأأأأأأأي  مبمتلكإت

 واللوائح املتعلقة بتطبيقه( تتنإىف مع  حكإي املعإ دة؛ 13599 رقم
 ن ترفض مجيع املطإلبإت، مهمإ تك   حكإي معإ دة الصأأأأأداقة اليت تسأأأأأتند  ليهإ، اليت  )ج( 

ملتحدة املزعوي منح الدولة اإليرانية  و املصأأرا املركزي  و الكيإانت اليت متلكهإ تسأأتند    رفض الوالايت ا
الدولة اإليرانية، احلصأأأأأأأأأأأأإنة السأأأأأأأأأأأأيإ ية  و احلصأأأأأأأأأأأأإنة م  التنفي ، على  سأأأأأأأأأأأأإس  ن     املطإلبإت خإرجة 

 اختصإصهإ؛ ع 
اخلإمسأأأأأأأأأأأأأأأة م   ن ترفض كل مطإلبة تتعلق ابالنتهإكإت املزعومة للموا  الثإلثة والرابعة و  ) ( 

معإ دة الصداقة وتستند    معإملة الوالايت املتحدة للدولة اإليرانية  و املصرا املركزي، على  سإس  هنإ 
 “ خإرج اختصإصهإر

 ع  مجهورية  يران اإلسالمية: 
 تلتمس حكومة مجهورية  يران اإلسالمية م  احملكمة  ن تقرر وتعل  مإ يلي:”  
 ليت  اثرهتإ الوالايت املتحدة تُرفض بكإملهإ؛ ن الدفوع االبتدائية ا ) ( 
 ن هلإ اختصأأإص النظر يف املطإلبإت اليت قدمتهإ مجهورية  يران اإلسأأالمية يف عريضأأتهإ  )ب( 
 وتنظر يف     املطإلبإتر 2016حزيران/يونيه  14املؤرخة 
، وجإء يف منطوقه ،  صدرت احملكمة قرار إ بش ن الدفوع االبتدائية2019شبإ /ف اير  13ويف  - 174

 مإ يلي:
 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 ابإلمجإع، (1) 
 الدفع االبتدائي األول بش ن االختصإص ال ي  اثرته الوالايت املتحدة األمريكية؛ ترفض  
 أبغلبية  حد عشر صوات  مقإبل  ربعة  صوات، (2) 
 الدفع االبتدائي الثإين بش ن االختصإص ال ي  اثرته الوالايت املتحدة األمريكية؛  تؤيد  
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

 وكإنسإ و تريندا ي، وغإاي، وكروفور ، وسالي، و يواسإوا؛ والقإضي اخلإص براور؛
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 اري، وروبنُس ، وغيفورجيإن؛ والقإضي اخلإص متإاث؛: القضإة هبإنداملعإرضون  
  صوات، أبغلبية  حد عشر صوات مقإبل  ربعة (3) 
 ن الدفع االبتدائي الثإلث بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن االختصأأأأأأأأأأأأأأأإص ال ي  اثرته الوالايت املتحدة  تعل   

 األمريكية ليس له، يف ظروا     القضية، طإبع ابتدائي حصري؛
ة الرئيس شأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأإة  برا إي، وبنونة، وكإنسأأأأأأإ و : الرئيس يوسأأأأأأم؛ وانئباملؤيدون  

 تريندا ي، وهبإنداري، وروبنسون، وغيفورجيإن، وسالي، و يواسإوا؛ والقإضي اخلإص متإاث؛
 : القضإة تومكإ، وغإاي، وكروفور ؛ والقإضي اخلإص براور؛املعإرضون  
 ابإلمجإع، (4) 
 ابملقبولية اليت  اثرهتإ الوالايت املتحدة األمريكية؛الدفوع االبتدائية املتعلقة ترفض   
 ابإلمجإع، (5) 
( م    ا املنطوق، للب  يف 3( و )2أبن هلإ االختصأأأأأأأأأأإص، ر نإ  ابلنقطتني )تقضأأأأأأأأأأي   

 “ ، وأبن العريضة مقبولةر2016حزيران/يونيه  14العريضة اليت  و عتهإ مجهورية  يران اإلسالمية يف 
 جال   2019 يلول/سأأأأأأأأأأبتم   13يف اليوي نفسأأأأأأأأأأه، حد ت احملكمة اتريخ ومبوجب  مر صأأأأأأأأأأدر  - 175

 جديدا إليداع الوالايت املتحدة م كرهتإ املضإ ةر 
 

تطبيق االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب واالتفاقية الدولية للقضااااء علي مجيع أشاااكال التمييز  - 10 
 العنصري )أوكرانيا ضد االحتاد الروسي(

،  و ع   وكرانيإ عريضأة تقيم هبإ  عوى ضأد االحتإ  الروسأي يف 2017كإنون الثإين/ينإير   16يف  - 176
 1999كإنون األول/ يسأأأأأأأم    9مإ يتعلق ابنتهإكإت مزعومة لالتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إب املؤرخة 

 ر1965كإنون األول/ يسم    21واالتفإقية الدولية للقضإء على مجيع  شكإل التمييز العنصري املؤرخة 
يتدخل عسكراي  ”، 2014كدت  وكرانيإ، على وجه اخلصوص،  ن االحتإ  الروسي، من  عإي و  - 177

يف  وكرانيإ، و نه مّول  عمإال   ر إبية وانتهك حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأإن الواجبة ملاليني املواطنني األوكرانيني، مبإ يف 
ى متر  مسأأأأأألح ضأأأأأأد و كدت  وكرانيإ  ن االحتإ  الروسأأأأأأي حّرض عل“ر ذلك حق عد  كبري منهم يف احليإة

سأأأأأألطة الدولة األوكرانية و عمه يف اجلزء الشأأأأأأرقي م  البلدر وترى  ن االحتإ  الروسأأأأأأي، أبفعإله، قد انتهك 
 املبإ ئ األسإسية للقإنون الدويل، مبإ فيهإ مإ ير  يف االتفإقية الدولية لقمع متويل اإلر إبر 

وسأأأي قد انتهك ميثإق األمم املتحدة بصأأأفإقة االحتإ  الر ”وا ع   وكرانيإ يف عريضأأأتهإ  يضأأأإ   ن  - 178
يف مجهورية القري املتمتعة ابحلكم ال ا ، خصأأوصأأإ  يف مدينة سأأيفإسأأتوبول، مسأأتوليإ  ابلقوة العسأأكرية على 

االحتإ  الروسأأأأأأي[  بّر، يف حمإولة إلضأأأأأأفإء ”]و كدت  ن “ر جزء م  األراضأأأأأأي اخلإضأأأأأأعة لسأأأأأأيإ ة  وكرانيإ
غري قإنوين  جرا  على عجل يف منإ  م  العنم والرت يب “ اسأأتفتإء  ”اين، الشأأرعية على   ا العمل العدو 

احلملة املتعمدة لإلاب ة الثقإفية اليت انطلق  ”وترى  وكرانيإ  ن     “ر ضد اجلمإعإت اإلمنية غري الروسية
إل ابلغزو واالسأأأأأأأأأتفتإء وتتواصأأأأأأأأأل حىت اليوي، تشأأأأأأأأأكل انتهإكإ  لالتفإقية الدولية للقضأأأأأأأأأإء على مجيع  شأأأأأأأأأك

 “رالعنصري التمييز
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 ن تقرر وتعل   ن ”ويف مإ يتعلق ابتفإقية مكإفحة متويل اإلر إب، التمس   وكرانيإ م  احملكمة  - 179
االحتإ  الروسي، ع   جهزته ووكالئه التإبعني للدولة وغري ذلك م   شخإص وكيإانت ميإرسون صالحيإت 

   مرته وسأأأأأأأأأأأأأأأيطرته،  خّل ابلتزامإته مبوجب اتفإقية عإمة، وك لك ع  وكالء يعملون وفق توجيهإته  و حت
يتحمل مسأأؤولية  ولية بدعمه لإلر إب وبعدي منع متويله ابملعىن املقصأأو  ”و نه “ مكإفحة متويل اإلر إب

 (رA/72/4)انظر الوميقة “ يف االتفإقية، ع  األعمإل اإلر إبية اليت ارتكبهإ  عوانه يف  وكرانيإ
 ن أتمر االحتإ  الروسأأأأي ابلوفإء اباللتزامإت املرتتبة عليه مبوجب ”والتمسأأأأ   وكرانيإ م  احملكمة  - 180

 اتفإقية مكإفحة متويل اإلر إب، ومبإ يلي على وجه اخلصوص:
 ن يكّم فورا  و ون شأأأأرو  ع  تقدمي مجيع  شأأأأكإل الدعم، وعلى وجه التحديد توفري  ) ( 

إل والسأأأأأأأأأالح ووسأأأأأأأأأإئل التدريب،    اجلمإعإت املسأأأأأأأأألحة غري القإنونية الضأأأأأأأأأإلعة يف  عمإل  ر إبية يف امل
 وكرانيإ، مبإ فيهإ مجهورية  ونيتسأأأك الشأأأعبية ومجهورية لوغإنسأأأك الشأأأعبية ومجإعة  نصأأأإر خإركيم وغري إ 

 م  اجلمإعإت  و األشخإص املرتبطني هبإ؛ 
كفإلة سحب مجيع األسلحة املقدمة    تلك اجلمإعإت  ن يب ل فورا  قصإرى جهد  ل )ب( 

 املسلحة م   وكرانيإ؛ 
 ن يراقأأب حأأدو   فورا  كمأأأإ ينبغي بغيأأأة منع وقوع املزيأأد م   عمأأأإل متويأأل اإلر أأإب،  )ج( 

 يف ذلك اإلمدا  ابألسلحة، املنطلقة م  األراضي الروسية     راضي األوكرانية؛  مبإ
األموال واألسأأأأأأأألحة وسأأأأأأأأإئر املوار  األخرى م   راضأأأأأأأأي االحتإ   ن يكم فورا  ع  نقل  ) ( 

الروسأأي والقري احملتلة إليصأأإهلإ    اجلمإعإت املسأألحة غري القإنونية الضأأإلعة يف  عمإل  ر إبية يف  وكرانيإ، 
مبإ فيهإ مجهورية  ونيتسأأأأأأأأك الشأأأأأأأأعبية ومجهورية لوغإنسأأأأأأأأك الشأأأأأأأأعبية ومجإعة  نصأأأأأأأأإر خإركيم وغري إ م  

 و األشأأأأأأخإص املرتبطني هبإ، بطرق منهإ صميد مجيع احلسأأأأأأإابت املصأأأأأأرفية املسأأأأأأتخدمة لتمويل اجلمإعإت 
     اجلمإعإت؛

 ن مينع فورا  متويل اإلر إب يف  وكرانيإ بواسأأأأأأأأأأأأأطة مثلني ع  االحتإ  الروسأأأأأأأأأأأأأي، وحتديدا   ) أ( 
فسأأكي، انئب رئيس جملس السأأيد سأأريغي شأأويغو، واثير الدفإع يف االحتإ  الروسأأي؛ والسأأيد فال ميري جريينو 

الدومإ؛ والسأأأأأأأأأيدان سأأأأأأأأأريغي مريونوا وغ نإ ي اثيوغإنوا، النإئبإن يف جملس الدومإ؛ و ن يقإضأأأأأأأأأي  ؤالء 
 األشخإص  و  ي شخص آخر ضإلع يف متويل اإلر إب؛

 ن يتعإون تعإوان  كإمال  وفوراي  مع  وكرانيإ يف مجيع طلبإت املسأأأأأأأأأأأإعدة، القإئمة واملقبلة،  )و( 
بشأأأ ن التحقيقإت يف  عمإل متويل اإلر إب املرتبطة ابجلمإعإت املسأأألحة غري القإنونية الضأأأإلعة يف  عمإل 

شعبية ومجإعة  نصإر خإركيم  ر إبية يف  وكرانيإ، مبإ فيهإ مجهورية  ونيتسك الشعبية ومجهورية لوغإنسك ال
 وغري إ م  اجلمإعإت  و األشخإص املرتبطني هبإ، وبش ن حظر   ا التمويل؛

 ن يقدي تعويضأأأإ  كإمال ع  الضأأأرر النإجم ع   سأأأقإ  طإئرة اخلطو  اجلوية املإليزية يف  )اث( 
 ؛ MH17رحلتهإ 

 ولنوفإخإ؛ ن يقدي تعويضإ  كإمال ع  الضرر النإجم ع  قصم املدنيني يف ف )ح( 
  ن يقدي تعويضإ  كإمال ع  الضرر النإجم ع  قصم املدنيني يف مإريوبول؛  ) ( 
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  ن يقدي تعويضإ  كإمال ع  الضرر النإجم ع  قصم املدنيني يف كرامإتورسك؛  )ي( 
 ن يقدي تعويضأأأأأأأأأأأأأأأإ  كإمال ع  الضأأأأأأأأأأأأأأأرر النإجم ع  التفجريات املوجهة ضأأأأأأأأأأأأأأأد املدنيني  )ك( 

 خإركيم؛  يف
دي تعويضأأأأأأأأأأأأأأإ  كإمال ع  الضأأأأأأأأأأأأأأرر النإجم ع  مجيع األعمإل اإلر إبية األخرى اليت  ن يق )ل( 

 “رتسبب فيهإ االحتإ  الروسي  و يّسر إ  و  عمهإ بتمويله لإلر إب وعدي منع   ا التمويل  و التحقيق فيه
رانيإ ويف مإ يتعلق ابالتفإقية الدولية للقضأأأأأإء على مجيع  شأأأأأكإل التمييز العنصأأأأأري، التمسأأأأأ   وك - 181

 ن تقرر وتعل   ن االحتإ  الروسأأأأأأأأأأأأأأأي، ع   جهزته ووكالئه التأإبعني للأدولة، وغري ذلك م  ”م  احملكمأة 
 شأأأأأأأأأخإص وكيإانت م  ميإرسأأأأأأأأأون صأأأأأأأأأالحيإت عإمة، منهإ السأأأأأأأأألطإت القإئمة فعليإ  اليت تدير االحتالل 

مرته وسأأأأأأأيطرته، قد  خل  الروسأأأأأأأي غري املشأأأأأأأروع للقري، وك لك ع  وكالء يعملون وفق توجيهإته  و حت   
 (رA/72/4)انظر الوميقة  “ابلتزامإته مبوجب االتفإقية

 ن أتمر االحتإ  الروسأأأأأأأي ابلوفإء اباللتزامإت املرتتبة عليه ”والتمسأأأأأأأ   وكرانيإ  يضأأأأأأأإ  م  احملكمة  - 182
 اخلصوص:مبوجب االتفإقية، ومبإ يلي على وجه 

 ن يكم ويتوقم فورا  ع  سأأأأأأأأأأأأأأأيأإسأأأأأأأأأأأأأأأأة اإلاب ة الثقأإفيأة، ويتخأ  مجيع التأدابري الالاثمة  ) ( 
واملنإسأأأأأأأبة لكفإلة متتع كل اجلمإعإت املوجو ة يف القري واخلإضأأأأأأأعة لالحتالل الروسأأأأأأأي، مب  فيهإ تتإر القري 

 واألشخإص املنحدرون م   صل  وكراين، حبمإية قإنونية كإملة ومتسإوية؛
 ن يعيأأأأأد فورا   رسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإء حقوق جملس تتأأأأأإر القري واثعمأأأأأإئهم يف القري اخلأأأأأإضأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأة  )ب( 
 الروسي؛ لالحتالل
 ن يعيد فورا   رسأأأأإء حق تتإر القري، يف القري اخلإضأأأأعة لالحتالل الروسأأأأي، يف املشأأأأإركة  )ج( 

 (؛Sürgün) يف التجمعإت الثقإفية، مبإ يف ذلك االحتفإل السنوي ب كرى ترحيل تتإر القري
 ن يتخأأ  فورا  مجيع التأأدابري الالاثمأأة واملنأأإسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة لوقم حأأإالت االختفأأإء والقتأأل اليت  ()  

يتعرض هلإ تتإر القري، يف القري اخلإضأأأعة لالحتالل الروسأأأي، ويفتح حتقيقإ  شأأأإمال  ووافيإ  يف اختفإء السأأأإ ة 
 رشإ    دوا وتيمور شْيمر انوا و رفني  برا يموا وسإئر الضحإاي؛

  فورا  مجيع التدابري الالاثمة واملنإسأأأأأأأأأأأأأأأبة إلهنإء عمليإت التفتيا واالحتجإاث غري  ن يتخ ) أ( 
 امل رة واملفرطة املمإرسة يف حق تتإر القري، يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛

 ن يرّ  فورا  تراخيص وسأأأأأأأأإئط اإلعالي التإبعة لتتإر القري، ويتخ  سأأأأأأأأإئر التدابري الالاثمة  )و( 
 كينهإ م  است نإا  نشطتهإ يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛واملنإسبة لتم
 ن يتوقم فورا  ع  التأأدخأأل يف تعليم تتأأإر القري، و ن يتخأأ  سأأأأأأأأأأأأأأأأإئر اخلطوات الالاثمأة  )اث( 

 واملنإسبة إلعإ ة توفري التعليم بلغتهم يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛
إص املنحدري  م   صأأأأأأأأأأأأأأل  وكراين، و ن  ن يتوقم فورا  ع  التدخل يف تعليم األشأأأأأأأأأأأأأأخ )ح( 

 يتخ  سإئر اخلطوات الالاثمة واملنإسبة الست نإا التعليم بلغتهم يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛
 ن يعيد فورا   رسأأأأأأأأأأأإء حق األشأأأأأأأأأأأخإص املنحدري  م   صأأأأأأأأأأأل  وكراين يف املشأأأأأأأأأأأإركة يف  ) ( 

 التجمعإت الثقإفية يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛
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 ن يتخ  فورا  مجيع التدابري الالاثمة واملنإسبة لتمكني وسإئط اإلعالي التإبعة لألشخإص  )ي( 
 املنحدري  م   صل  وكراين م  مبإشرة  نشطتهإ حبرية يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسي؛ 

 ن يقدي تعويضأأأأإ  كإمال ع  األضأأأأرار اليت حلق  جبميع ضأأأأحإاي سأأأأيإسأأأأة ونظإي اإلاب ة  )ك( 
 “رفية م  خالل التمييز ال ي ميإرسه االحتإ  الروسي يف القري اخلإضعة لالحتالل الروسيالثقإ
، قدم   وكرانيإ  يضأأأإ  طلبإ  ابإلشأأأإرة بتدابري حتفظية، مؤكدة  ن 2017كإنون الثإين/ينإير   16ويف  - 183

 (ر A/72/4وميقة اهلدا منهإ  و  إية حقوقهإ    حني صدور حكم احملكمة يف موضوع القضية )انظر ال
اجللسأأأإت العلنية املخصأأأصأأأة للنظر يف طلب  2017آذار/مإرس  9    6وُعقدت يف الفرتة م   - 184

 اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي قدمته  وكرانيإر
اإلشأأأإرة بتدابري حتفظية، ،  صأأأدرت احملكمة حكمهإ بشأأأ ن طلب 2017نيسأأأإن/ بريل  19ويف  - 185

 وجإء يف منطوقه مإ يلي:
 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 ابختإذ التدابري التحفظية التإلية:تشري  
يف مأأإ يتعلق ابحلأأإلأأة يف القري، اأأب على االحتأأإ  الروسأأأأأأأأأأأأأأأي، وفقأأإ  اللتزامأأإتأأه مبوجأأب  (1) 

 االتفإقية الدولية للقضإء على مجيع  شكإل التمييز العنصري، 
 أبغلبية مالمة عشر صوات  مقإبل مالمة  صوات،  ) ( 
ى احملإفظة على  ن ميتنع ع  مواصأأأأأأأأألة العمل ابلقيو  املفروضأأأأأأأأأة على قدرة مجإعإت تتإر القري عل 

 ،  و فرض قيو  جديدة عليهإ؛ اجمللس ي إهتإ التمثيلية، مبإ فيهإ 
: الرئيس  برا إي؛ وانئب الرئيس يوسأأأأأأم؛ والقضأأأأأأإة  ووا ا، وبنونة، وكإنسأأأأأأإ و املؤيدون  

تريندا ي، وغرينوو ، و وهُنيو، وغإاي، وسأأأأأأأأيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنسأأأأأأأأُ ، وكراوفور ؛ والقإضأأأأأأأي 
 إر؛ اخلإص بوك

 : القإضيإن تومكإ، وشوي؛ والقإضي اخلإص سكوتنيكوا؛ املعإرضون  
 ابإلمجإع، )ب( 
 العمل على توفري التعليم ابللغة األوكرانية؛ 
 ابإلمجإع، (2) 
ينبغي لكال الطرفني االمتنإع ع   ي عمل قد يؤ ي    تفإقم  و توسأأأأأأأأأأأأأيع نطإق النزاع املعروض  

 “ر إء  على احللعلى احملكمة  و جعله  كثر استعص
 2018حزيران/يونيأه  12، حأأد ت احملكمأأة اتريخ 2017 اير/مأأإيو  12ومبوجأأب األمر املؤر   - 186

 جال  إليداع االحتإ  الروسأأأأأأأأأي م كرته اجلوابيةر  2019متواث/يوليه  12 جال  إليداع  وكرانيإ م كرهتإ واتريخ 
 وقد  و ع   وكرانيإ م كرهتإ ضم  األجل احملد ر
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،  اثر االحتإ  الروسأأأأأي بعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأ ن اختصأأأأأإص 2018 يلول/سأأأأأبتم   12 ويف - 187
م  الئحة احملكمة،  ُوقف  اإلجراءات املتعلقة  79م  املإ ة  5احملكمة ومقبولية العريضأأأأأأأأأأأأأأةر ووفقإ  للفقرة 

 مبوضوع الدعوىر
 كإنون الثإين/  14اتريخ ، حد  رئيس احملكمة 2018 يلول/سأأأأأأأأأأأبتم   17ومبوجب األمر املؤر   - 188
 جال ميك  ألوكرانيإ يف غضأأأأأأأأأأأأونه  ن تقدي بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ ومطإلبإهتإ بشأأأأأأأأأأأأ ن الدفوع  2019ينإير 

 االبتدائية اليت  اثر إ االحتإ  الروسير وقد  و ع البيإن اخلطي ضم  األجل احملد ر
ئية اليت  اثر إ االحتإ  الروسأأأأأي يف وعقدت اجللسأأأأأإت العلنية املخصأأأأأصأأأأأة للنظر يف الدفوع االبتدا - 189

 ر2019حزيران/يونيه  7    3الفرتة م  
 ويف  عقإب اجللسإت امل كورة، قدي وكيال الطرفني    احملكمة االستنتإجإت التإلية: - 190

 ع  االحتإ  الروسي:
ابلنظر    احلجج املقأأدمأأة يف الأأدفوع االبتأأدائيأأة يف احملكمأأة ويف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأة، يلتمس ”  

حتإ  الروسأأأأأأأأأأأأأأأي م  احملكمة  ن تقرر وتعل  عدي اختصأأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمة ابلنظر يف املطإلب اليت اال
ضأأد االحتإ  الروسأأي و/ و  ن  2017كإنون الثإين/ينإير   16قدمتهإ  وكرانيإ يف عريضأأتهإ املؤرخة 

 “مطإلبإت  وكرانيإ غري مقبولةر
 ع   وكرانيإ:  
 تلتمس  وكرانيإ بكل احرتاي م  احملكمة:” 
 ن ترفض الأأأدفوع االبتأأأدائيأأأة اليت  اثر أأأإ االحتأأأإ  الروسأأأأأأأأأأأأأأأي يف بيأأأإانتأأأه اخلطيأأأة املؤرخأأأة  ) ( 

 ؛ 2018 يلول/سبتم   12
 و  ن تقرر وتعل   ن للمحكمة اختصأأأأأأأأأإص النظر يف املطإلبإت اليت قدمتهإ  وكرانيإ يف  )ب( 

وتشأأأأأأرع يف النظر يف األسأأأأأأس  و ن     املطإلبإت مقبولة 2017كإنون الثإين/ينإير   16عريضأأأأأأتهإ املؤرخة 
 املوضوعية؛
م  الئحتهأأإ،  ن  79م  املأأإ ة  9 و احتيأأإطيأأإ ،  ن تقرر وتعل ، وفقأأإ  ألحكأأإي الفقرة  )ج( 

 “االعرتاضإت اليت  اثر إ االحتإ  الروسي ليس  ذات طإبع ابتدائي حصرير
 ررهإ يف وق  الحقروقد بد ت احملكمة مداوالهتإر وستنطق حبكمهإ يف جلسة علنية حُيد  ات - 191
 

 قضية جاَدف )اهلند ضد ابكستان( - 11 
،  و ع  اهلند عريضأأأأأأأأأة  قإم  هبإ  عوى ضأأأأأأأأأد ابكسأأأأأأأأأتإن ا ع  فيهإ 2017 اير/مإيو  8يف  - 192

يف مإ يتعلق “ 1963انتهإكإت جسأأأأأأأأأأأيمة التفإقية فيينإ للعالقإت القنصأأأأأأأأأأألية لعإي ”ارتكإب ابكسأأأأأأأأأأأتإن 
مبس لة احتجإاث وحمإكمة مواط   ندي،  و السيد كولبوشإن سو ير جإَ ا، ال ي حكم  عليه حمكمة 

 عسكرية يف ابكستإن ابإلعداير
و كدت اهلند أبهنإ ُ تبلغ ابحتجإاث السأأأأأأأأأأيد جإَ ا  ال بعد مرور وق  طويل على اعتقإله، و ن  - 193

ابكسأأأأتإن ُ تبلغ املتهم حبقوقهر و فع   يضأأأأإ  أبن السأأأألطإت البإكسأأأأتإنية قإم ، يف انتهإكيف التفإقية فيينإ 
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   السيد جإَ ا، على الرغم م   للعالقإت القنصلية، حبرمإن اهلند م  حقهإ يف وصول مثليهإ القنصليني
طلبإهتإ املتكررةر و كدت م  جهة  خرى  هنإ علم  حبكم اإلعداي الصأأأأأأأأأأأإ ر ضأأأأأأأأأأأد السأأأأأأأأأأأيد جإَ ا م  

 (رA/72/4الصحإفة )انظر 
 سبل االنتصإا التإلية: والتمس  اهلند يف عريضتهإ - 194

 الوقم الفوري حلكم اإلعداي الصإ ر ضد املتهم؛  ()” 
 عإ ة احلق    نصأأإبه، إبعالن احلكم ال ي انته   ليه احملكمة العسأأكرية، يف حتديف اتي  )ب( 

)ب(  1، ال سأأأأيمإ الفقرة 36للحقوق املنصأأأأوص عليهإ يف اتفإقية فيينإ للعالقإت القنصأأأألية مبوجب املإ ة 
إ، ويف حتديف حلقوق اإلنسأأأأأإن األسأأأأأإسأأأأأية الواجبة ألي شأأأأأخص متهم واليت اب  يضأأأأأإ   عمإهلإ حسأأأأأبمإ منه

، انتهإكإ  للقإنون الدويل 1966م  العهد الدويل اخلإص ابحلقوق املدنية والسيإسية لعإي  14تقضي املإ ة 
 و حكإي اتفإقية فيينإ؛

ة العسأكرية، واإليعإاث  ليهإ ابختإذ منع ابكسأتإن م   نفإذ احلكم ال ي قضأ  به احملكم )ج( 
خطوات إللغإء قرار احملكمة العسأأأأأأأأأأأأأأأكرية وفق مإ قد يكون متإحإ  هلإ م   حكإي يف   ا اخلصأأأأأأأأأأأأأأأوص يف 

 القإنون البإكستإين؛
قيإي     احملكمة، يف حإلة عدي متك  ابكسأأأأأأأتإن م   لغإء القرار، إبعالن عدي قإنونية  ) ( 

عليهإ يف القإنون الدويل واملعإ دات ومنع ابكستإن م  التصرا بشكل القرار النتهإكه احلقوق املنصوص 
ينتهأأك اتفأأإقيأأة فيينأأإ والقأأإنون الأأدويل إبنفأأإذ اإل انأأة على  ي حنو، واإليعأأإاث  ليهأأإ ابإلفراج فورا  ع  املواط  

 ر“اهلندي املدان
م  النظأأإي  36م  املأأإ ة  1وإلقأأإمأأة اختصأأأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمأأة، اسأأأأأأأأأأأأأأأتظهر الطرا املأأدعي ابلفقرة  - 195

األسأأأأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأي للمحكمة، مبوجب  عمإل املإ ة األو  م  ال وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ للعالقإت 
 ر1963نيسإن/ بريل  24القنصلية املتعلق ابلتسوية اإللزامية للمنإاثعإت املؤر  

(ر A/72/4،  و ع  اهلند  يضأأأأأأأأأأإ طلبإ  ابإلشأأأأأأأأأأإرة بتدابري حتفظية )انظر 2017 اير/مإيو  8ويف  -196
 تقرر مإ يلي، ريثمإ يصدر احلكم النهإئي يف     القضية:”وبنإء على ذلك، طلب  اهلند    احملكمة  ن 

 ن تتخ  حكومة مجهورية ابكسأأأأأأتإن اإلسأأأأأأالمية كل مإ يلزي م  التدابري لضأأأأأأمإن عدي  ) ( 
 ا؛ عداي السيد كولبوشإن سو ير جإ َ 

 ن تقوي حكومة مجهورية ابكسأأأأأأأأأأتإن اإلسأأأأأأأأأأالمية إببالا احملكمة ابإلجراء ال ي اخت ته  )ب( 
 إلعمإل الفقرة الفرعية ) (؛

 ن تكفل حكومة مجهورية ابكسأأأأأأأأتإن اإلسأأأأأأأأالمية عدي اختإذ  ي  جراء قد ميس حبقوق  )ج( 
تصأأأأأأأأأأدر  احملكمة بشأأأأأأأأأأ ن مإ يتعلق أبي قرار قد  مجهورية اهلند  و السأأأأأأأأأأيد كولبوشأأأأأأأأأأإن سأأأأأأأأأأو ير جإ ا يف

 “القضيةر موضوع
، قإي رئيس احملكمة، متصأأأأأأأأأأأأأأأرفإ  وفقإ  للصأأأأأأأأأأأأأأأالحيإت املخولة له مبوجب 2017 اير/مإيو  9ويف  - 197
م  الئحة احملكمة، بتوجيه رسأأأإلة عإجلة    كال الطرفني،  عإ فيهإ ابكسأأأتإن     74م  املإ ة  4 الفقرة

https://undocs.org/ar/A/72/4
https://undocs.org/ar/A/72/4
https://undocs.org/ar/A/72/4
https://undocs.org/ar/A/72/4
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على حنو ميك  معه ألي ”طلب اإلشإرة ابلتدابري التحفظية،   ن تتصرا، ريثمإ يصدر قرار احملكمة بش ن
 “ر مر قد تصدر  احملكمة بصد    ا الطلب  ن حيقق األمر املنشو  منه

اجللسأأأأإت العلنية املخصأأأأصأأأأة للنظر يف طلب اإلشأأأأإرة بتدابري  2017 اير/مإيو  15وُعقدت يف  - 198
 حتفظية ال ي قدمته اهلندر

إت،  كدت اهلند مضأأأأأأأأأأأأأأأمون التدابري التحفظية اليت طلب     احملكمة ويف هنإية تلك اجللسأأأأأأأأأأأأأأأ - 199
اإلشأأأأأأأأإرة هبإ، بينمإ طلب وكيل ابكسأأأأأأأأتإن    احملكمة م  جإنبه  ن ترفض طلب اإلشأأأأأأأأإرة بتدابري حتفظية 

 املقدي م  اهلندر
 ،  صدرت احملكمة  مر إ، ال ي جإء يف منطوقه على مإ يلي:2017 اير/مإيو  18ويف  - 200

 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 ابإلمجإع، -  وال 
 تشري ابختإذ التدابري التحفظية التإلية: 
تتخ  ابكسأأأتإن مجيع التدابري املتإحة هلإ لكفإلة عدي  عداي السأأأيد جإ  إا ريثمإ يصأأأدر القرار  

 رالنهإئي يف     الدعوى، وتبلغ احملكمَة جبميع التدابري اليت اخت هتإ لتنفي    ا األمر
 ابإلمجإع، - اثنيإ 
 ر“تقرر  ن تبقي املسإئل اليت تشكل موضوع   ا األمر قيد نظر إ،     ن تصدر قرار إ النهإئي 

وكإن   ي ة احملكمة كإلتإيل: الرئيس  برا إي؛ والقضأأأأأأأأأأإة  ووا ا، وكإنسأأأأأأأأأأإ و تريندا ي، وشأأأأأأأأأأوي،  - 201
 فور ، وغيفورجيإن؛ ورئيس القلم كوفروررو وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراو 

  يلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتم  13، حد  رئيس احملكمة اتريخ 2017حزيران/يونيه  13ومبوجب األمر املؤر   - 202
 جال إليداع ابكسأأأأأأأأأأأأأأأتإن  2017كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم    13 جال إليداع اهلند م كرهتإ واتريخ  2017

 ملهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإرم كرهتإ املضإ ةر وقد  و ع  امل كراتن يف غضون ا
،  ذن  احملكمة بتقدمي اهلند م كرة جوابية 2018كإنون الثإين/ينإير   17ومبوجب األمر املؤر   - 203

، على التوايل،  جلني 2018متواث/يوليه  17نيسإن/ بريل و  17وتقدمي ابكستإن م كرة تعقيبيةر وحد ت 
 امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر إليداع امل كرتني الكتإبيتنير وقد  و ع 

 شأأأأأأأبإ / 21    18وُعقدت اجللسأأأأأأأإت العلنية بشأأأأأأأ ن موضأأأأأأأوع القضأأأأأأأية يف الفرتة املمتدة م   - 204
 ر2019 ف اير
 ويف ختإي تلك اجللسإت، قدي وكيال الطرفني املطإلبإت التإلية    احملكمة: - 205

 ع  اهلند:
ند بكل احرتاي    احملكمة  ن تستنتج وتقضي أبن ابكستإن تصرف  تطلب حكومة اهل - 1” 

 ، ذلك  هنإ:1963م  اتفإقية فيينإ للعالقإت القنصلية لعإي  36يف انتهإك سإفر للمإ ة 
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 ُ تبلغ اهلند  ون أتخري ابحتجإاث السيد جإَ ا؛ ‘1’ 
للعالقإت القنصأأأأأأأأأألية  م  اتفإقية فيينإ 36ُ تبلغ السأأأأأأأأأأيد جإَ ا حبقوقه مبوجب املإ ة  ‘2’ 

 ؛1963لعإي 
ُ تسأأأأمح للموظفني القنصأأأأليني م  اهلند ابالتصأأأأإل ابلسأأأأيد جإَ ا، يف انتهإك حلقهم  ‘3’ 

يف اثايرة   ا األخري بينمإ كإن حمبوسأأأأأأأأأأأأأأأإ   و موضأأأأأأأأأأأأأأأوعإ  حت  التحفر  و حمتجزا ، ويف 
 التحدا والرتاسل معه ويف تويّل متثيله القإنوينر

 تقدي، وتطلب  ليهإ، يف ضوء مإ 
  ن تعل  مإ يلي: - 2 
 ن احلكم ال ي انته   ليه احملكمة العسكرية، يف حتديف اتي للحقوق املنصوص عليهإ يف  ) ( 

انتهإك حلقوق اإلنسأأأأأأأأإن األسأأأأأأأأإسأأأأأأأأية  )ب( منهإ، ويف 1، ال سأأأأأأأأيمإ الفقرة 36اتفإقية فيينإ مبوجب املإ ة 
م  العهد الدويل اخلإص  14حسأأأأأأأأأأبمإ تقضأأأأأأأأأأي املإ ة الواجبة للسأأأأأأأأأأيد جإَ ا، اليت اب  يضأأأأأأأأأأإ   عمإهلإ 

 ،  و انتهإٌك للقإنون الدويل وألحكإي اتفإقية فيينإ؛1966ابحلقوق املدنية والسيإسية لعإي 
  ن للهند احلق يف  عإ ة احلق    نصإبه؛ )ب( 
اإل انة  لغإء قرار احملكمة العسأأأأأأأأأكرية، و ن أتمر ابكسأأأأأأأأأتإن بعدي  نفإذ اإل انة  و حكم  - 3 

 ؛الصإ ر ع  احملكمة العسكرية
 ن أتمر الطرا املدعى عليه ابإلفراج  ون أتخري ع  املواط  اهلندي ال ي صأأأأأأدر حبقه  - 4 

ر عو ته    اهلند أبمإن؛  احلكم و ن تيسّ 
 وكبديل، ويف حإل خلص  احملكمة     نه ليس م  املنإسب اإلفراج ع  السيد جإَ ا، - 5 
حملكمة العسأأأأأأأأأأأأكرية، و ن أتمر ابكسأأأأأأأأأأأأتإن بعدي  نفإذ اإل انة الصأأأأأأأأأأأأإ رة ع   لغإء قرار ا ‘1’ 

 احملكمة العسكرية،
  و، كبديل آخر، 
 ن أتمر الطرا املدعى عليه ابختإذ خطوات إللغإء قرار احملكمة العسأأأأأأأأأكرية وفق مإ قد  ‘2’ 

 ،يكون متإحإ  هلإ م   حكإي يف   ا اخلصوص يف القإنون البإكستإين
 إلتني،ويف كلتإ احل 
 ن أتمر، بعد  عالن عدي مقبولية اعرتافإت الشأخص املعح اليت ل احلصأول عليهإ  ون  ‘3’ 

متكينه م  االتصأأأأأإل بسأأأأألطإت بلد  القنصأأأأألية، إبجراء حمإكمة يف سأأأأأيإق القإنون العإي 
 مأأإي احملأأإكم املأأدنيأأة، مع مراعأأإة  ك  قأأدر م  االحرتاي ألحكأأإي العهأأد الأأدويل اخلأأإص 

دنية والسأأأيإسأأأية، وك لك حق السأأألطإت القنصأأألية يف االتصأأأإل ابلشأأأخص ابحلقوق امل
 ر“املعح وتويّل متثيله القإنوين

 ع  ابكستإن: 
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تطلب مجهورية ابكسأأأأأأأأتإن اإلسأأأأأأأأالمية بكل احرتاي    احملكمة، لألسأأأأأأأأبإب املبينة يف ”  
،  ن تعل  عدي مرافعإهتإ املكتوبة و حإطإهتإ الشأأأأأأفوية اليت قدمتهإ يف جلسأأأأأأإت االسأأأأأأتمإع احلإلية

مقبولية طلب اهلندر وابإلضأأأأإفة    ذلك،  و كبديل، تطلب مجهورية ابكسأأأأتإن اإلسأأأأالمية بكل 
 ر“احرتاي    احملكمة  ن ترفض طلب اهلند برّمته

 ،  صدرت احملكمة قرار إ ال ي جإء يف منطوقه مإ يلي:2019متواث/يوليه  17ويف  - 206
 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 ابإلمجإع، - 1 
ختلص     ن هلإ االختصأأأأأأأإص، اسأأأأأأأتنإ ا     املإ ة األو  م  ال وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ  

بش ن التسوية اإللزامية للمنإاثعإت، للنظر يف العريضة  1963نيسإن/ بريل  24للعالقإت القنصلية املؤر  
 ؛2017 اير/مإيو  8اليت  و عتهإ مجهورية اهلند يف 

 بية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد،أبغل - 2 
ترفض الطعون اليت  اثرهتإ مجهورية ابكسأأأأتإن اإلسأأأأالمية يف مسأأأأ لة عدي مقبولية عريضأأأأة مجهورية  

 اهلند وتقضي مبقبولية العريضة؛
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

و ونثهيو، وغأأإاي، وسأأأأأأأأأأأأأأأيبوت نأأد  ، وهبأأإنأأداري، وروبنسأأأأأأأأأأأأأأأُ ، وكراوفور ، وكأأإنسأأأأأأأأأأأأأأأأأإ و ترينأأدا ي، 
 وغيفورجيإن، وسالي، و يواسإوا؛

 : القإضي اخلإص جيالين؛املعإرضون  
 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، - 3 
تقضأأأي أبن مجهورية ابكسأأأتإن اإلسأأأالمية، بعدي  بالغهإ السأأأيد كولبوشأأأإن سأأأو ير جإَ ا،  ون  

م  اتفأأإقيأأة فيينأأإ للعالقأأإت القنصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة، قأأد  خلأ   36)ب( م  املأأإ ة  1، حبقوقأأه مبوجأأب الفقرة أتخري
 اباللتزامإت الواقعة على عإتقهإ مبوجب ذلك احلكم؛

: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  
 ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  

 وسالي، و يواسإوا؛
 : القإضي اخلإص جيالين؛املعإرضون  
 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، - 4 
تقضأأأي أبن مجهورية ابكسأأأتإن اإلسأأأالمية، بعدي  بالغهإ املكتب القنصأأألي املعح التإبع جلمهورية  

اإلسأأالمية ابحتجإاث السأأيد كولبوشأأإن سأأو ير جإَ ا، وحبرمإهنإ  يضأأإ  مجهورية  اهلند يف مجهورية ابكسأأتإن
اهلند م  احلق يف تقدمي املسأأأأإعدة    الشأأأأخص املعح كمإ  و منصأأأأوص عليه يف اتفإقية فيينإ، قد  خل  

 نصلية؛م  اتفإقية فيينإ للعالقإت الق 36)ب( م  املإ ة  1اباللتزامإت الواقعة على عإتقهإ مبوجب الفقرة 
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: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  
وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، 

 وسالي، و يواسإوا؛
 : القإضي اخلإص جيالين؛املعإرضون  
 مقإبل صوت واحد، أبغلبية مخسة عشر صوات   - 5 
قضأأأأأأأأأ  أبن مجهورية ابكسأأأأأأأأأتإن اإلسأأأأأأأأأالمية حرم  مجهورية اهلند م  حق االتصأأأأأأأأأإل ابلسأأأأأأأأأيد  

كولبوشأأإن سأأو ر جإَ ا، وم   مكإنية الوصأأول  ليه عندمإ كإن قيد االحتجإاث، وم  تويل متثيله القإنوين، 
) ( و )ج( م   1يتني وابلتأأأأإيل فقأأأأد  خلأأأأ  اباللتزامأأأأإت الواقعأأأأة على عأأأأإتقهأأأأإ مبوجأأأأب الفقرتني الفرع

 م  اتفإقية فيينإ للعالقإت القنصلية؛ 36 املإ ة
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، 
 وسالي، و يواسإوا؛

 : القإضي اخلإص جيالين؛املعإرضون  
 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، - 6 
قضأأأأ  أبن مجهورية ابكسأأأأتإن اإلسأأأأالمية ملزمة إببالا السأأأأيد كولبوشأأأأإن سأأأأو ر جإَ ا،  ون  

م   36مزيد م  اإلبطإء، حبقوقه وبتمكني املوظفني القنصأأأليني اهلنديني م  االتصأأأإل به، متشأأأيإ  مع املإ ة 
 إقية فيينإ للعالقإت القنصلية؛اتف

: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  
وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، 

 وسالي، و يواسإوا؛
 جيالين؛: القإضي اخلإص املعإرضون  
 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، - 7 
قضأأأأأأأأأ  أبنه، م   جل توفري االنتصأأأأأأأأأإا املنإسأأأأأأأأأب يف     القضأأأأأأأأأية، ف ن مجهورية ابكسأأأأأأأأأتإن  

اإلسأأأأأأالمية ملزمة أبن تتيح، أبي وسأأأأأأيلة ختتإر إ، اسأأأأأأتعراض و عإ ة النظر بشأأأأأأكل فعإل يف احلكم وحكم 
سأأأأأأأو ر جإَ ا، مع األخ  يف االعتبإر الواثن الكإمل ال ي اإل انة الصأأأأأأأإ ري  يف حق السأأأأأأأيد كولبوشأأأأأأأإن 

م  اتفإقية فيينإ للعالقإت  36يتنإسأأأأأأأأأأأب مع األمر ال ي خلفه انتهإك احلقوق املنصأأأأأأأأأأأوص عليهإ يف املإ ة 
 م    ا احلكم؛ 146و  145و  139القنصلية، مع مراعإة الفقرات 

مكإ، و برا إي، وبنونة، : الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تو املؤيدون  
وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، 

 وسالي، و يواسإوا؛
 : القإضي اخلإص جيالين؛املعإرضون  
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 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، - 8 
قضأأ  أبن اسأأتمرار تعليق تنفي  القرار يشأأكل شأأرطإ  ال بد منه السأأتعراض و عإ ة النظر بشأأكل  

 فعإل يف احلكم وحكم اإل انة الصإ ري  يف حق السيد كولبوشإن سو ر جإَ ار
: الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  

، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، وكإنسإ و تريندا ي، و وهُنيو
 وسالي، و يواسإوا؛

 ر“: القإضي اخلإص جياليناملعإرضون  
وُذيّ ل هب ا القرار ابلر ي الفر ي للقإضأأأأأي كإنسأأأأأإ و تريندا ، وبيإانت كل م  القإضأأأأأية سأأأأأيبوت ند    

 لقإضي اخلإص جيالينروالقإضيني روبنُس  و يواسإوا، والر ي املخإلم ل
 

 )غياان ضد فنزويال( 1899تشرين األول/أكتوبر  3قرار التحكيم الصادر يف  - 12 
 ،  و ع  غيإان عريضة تقيم هبإ  عوى ضد مجهورية فنزويال البوليفإريةر2018آذار/مإرس  29يف  - 207
 ن تؤكد الصأأأأأأأأأأأأأأالحية القإنونية واألمر امللزي لقرار ” والتمسأأأأأأأأأأأأأأ  غيإان م  احملكمة يف عريضأأأأأأأأأأأأأأتهإ -208

بش ن احلدو  بني مستعمرة غيإان ال يطإنية والوالايت  1899تشري  األول/ كتوبر  3التحكيم الصإ ر يف 
تسأأأأأأأأأأأأأأأويأأة مجيع ”متأأ  مبوجبأأه  1899و كأأد الطرا املأأدعي  ن قرار التحكيم لعأأإي “ر املتحأأدة الفنزويليأأة

 “‘رتسوية كإملة واتمة وهنإئية’خط احلدو  بني غيإان ال يطإنية وفنزويال املسإئل املتعلقة بتحديد 
، قإم  جلنة 1904وحزيران/يونيه  1900و كدت غيإان  نه، يف مإ بني تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   - 209

برسأأم وتعيني احلدو  بشأأكل  ائم، كمإ جإءت يف قرار ”مشأأرتكة بني  نكلرتا وفنزويال معنية برتسأأيم احلدو  
، ابلتوقيع على 1905كإنون الثإين/ينإير   10، وقإي املفوضأأأأأون على  مر ذلك، يف “1899تحكيم لعإي ال

 “(ر1905اتفإق عإي ”بيإن مشرتك )يُعرا ابسم 
، واصأأأأأأأأأأأأأأأفأأة  اي  1962و كأأدت غيأأإان  ن فنزويال طعنأأ  للمرة األو  يف قرار التحكيم يف عأأإي  - 210

يف  1966شأأأأأأأأبإ /ف اير  17مإ  سأأأأأأأأفر ع  توقيع اتفإق يف  ،“ابطل والا”وأبنه “ االعتبإطي”ابلقرار 
جنيم يسأأأأأأتهدا تسأأأأأأوية املنإاثعة بشأأأأأأ ن احلدو  فيمإ بني فنزويال وغيإان ال يطإنيةر وكإن الغرض م    ا 

 “راالستعإنة بطإئفة م  اآلليإت لتسوية املنإاثعة هنإئيإ”االتفإق، وفقإ  للطرا املدعي، 
فأأإق جنيم  ذن لألمني العأأإي لألمم املتحأأدة أبن رتأأإر اآلليأأة اليت و كأأدت غيأأإان  يضأأأأأأأأأأأأأأأأإ   ن ات - 211

م  ميثإق  33سأأأأيكون م  املنإسأأأأب االسأأأأتعإنة هبإ لتسأأأأوية املنإاثعة املطروحة تسأأأأوية سأأأألمية، عمال ابملإ ة 
 األمم املتحدةر ووفقإ  ملإ ذكر  الطرا املدعي:

إي، السأأأأأأأأأأأأأأأيأأأد  نطونيو ، ]ررر[ خُلص األمني العأأأ2018كأأأإنون الثأأأإين/ينأأأإير   30يف ”  
غوترييا،     ن  جراء املسأأأأأأأإعي احلميدة ُ يفلح يف بلوا تسأأأأأأأوية سأأأأأأألمية للمنإاثعةر وبنإء على 

م  املإ ة الرابعة م  اتفإق ]جنيم[، قررا  رمسيإ  ملزمإ  ابختيإر وسأأأأأأأأأأأيلة  2ذلك اخت ، وفقإ  للفقرة 
قر و بلغ كال الطرفني يف م  امليثإ 33 خرى م  وسأأأأأأأأأأأإئل التسأأأأأأأأأأأوية املنصأأأأأأأأأأأوص عليهإ يف املإ ة 

رسأأأأأإلتني متطإبقتني بفحوى قرار ، مشأأأأأريا      ن تسأأأأأوية املنإاثعة سأأأأأتعرض، وفقإ  للسأأأأألطإت اليت 
 “رروهلإ له اتفإق جنيم، على حمكمة العدل الدولية



 A/74/4 

 

19-13600 54/78 

 

 ،“ابلقرار ال ي اخت   األمني العإي”املو عة عمال  والتمسأأأأأأأأأأأ  غيإان م  احملكمة، يف عريضأأأأأأأأأأأتهإ - 212
 تقرر وتعل  مإ يلي:  ن

وفنزويال، و ن  صأأأأأأأأأأأأأأأالحيتأأه قأأإئمأأة ولأأه طأأإبع ملزي لغيأأإان 1899 ن قرار التحكيم لعأأإي   ()” 
 صحيحة وذات طإبع ملزي لغيإان وفنزويال؛ 1905احلدو  اليت  سفر عنهإ قرار التحكيم واتفإق عإي 

 ن غيإان تتمتع بكإمل السيإ ة على اإلقليم الواقع بني هنر  يسيكيبو واحلدو  اليت وضعهإ  )ب( 
السأأأأأأيإ ة على اإلقليم الواقع غرب  ، و ن فنزويال تتمتع بكإمل1905واتفإق عإي  1899قرار التحكيم لعإي 

احلدو  امل كورة؛ و ن غيإان وفنزويال ملزمتإن ابالحرتاي املتبإ ل التإي والكإمل لسيإ هتمإ وسالمتهمإ اإلقليمية، 
 ؛1905واتفإق عإي  1899استنإ ا     خط احلدو  ال ي وضعه قرار التحكيم لعإي 

النصأأأأأأأأأأم الشأأأأأأأأأأرقي جلزيرة آنكوكو ووقم  نه اب على فنزويال  ن تنسأأأأأأأأأأحب فورا  م   )ج( 
واتفإق  1899احتالهلإ، و ن تفعل الشأأأأأأأيء نفسأأأأأأأه يف مإ يتعلق أبي  قليم آخر يعرتا قرار التحكيم لعإي 

 بسيإ ة غيإان اإلقليمية عليه؛ 1905عإي 
 ن على فنزويال االمتنإع ع  التهديد ابسأأتخداي القوة  و اسأأتخدامهإ ضأأد  ي شأأخص  ) ( 

أتذن غيإان له ابالضأأأأأطالع أبي نشأأأأأإ  اقتصأأأأأإ ي  و صإري يف  قليم غيإان على النحو  طبيعي  و اعتبإري
،  و يف  ي فضأأأأأأإء حبري انشأأأأأأل ع  ذلك اإلقليم 1905واتفإق عإي  1899احملد  يف قرار التحكيم لعإي 

ان متإرس غيإان السأأأأأأيإ ة عليه  و متلك فيه حقوقإ  سأأأأأأيإ ية، واالمتنإع ع  عرقلة  ي نشأأأأأأإ  تضأأأأأأطلع به غيإ
 يتم إبذهنإ يف املنإطق امل كورة؛  و

 ن فنزويال مسأأأؤولة  وليإ  ع  االنتهإكإت املرتكبة ضأأأد سأأأيإ ة غيإان وحقوقهإ السأأأيإ ية  ) أ( 
 “روع  كل األضرار الالحقة بغيإان نتيجة هلإ

 ، قررت احملكمأأة  ن تتنأأإول املرافعأأإت اخلطيأأة يف2018حزيران/يونيأأه  19ومبوجأأب األمر املؤر   - 213
)غيإان ضأأأأأأد فنزويال( مسأأأأأأ لة  1899تشأأأأأأري  األول/ كتوبر  3القضأأأأأأية املتعلقة بقرار التحكيم الصأأأأأأإ ر يف 

 جال إليداع غيإان مل كرهتإ واتريخ  2018تشأأأأأأأأري  الثإين/نوفم   19اختصأأأأأأأأإص احملكمة، وحد ت اتريخ 
 بيةر جال إليداع مجهورية فنزويال البوليفإرية مل كرهتإ اجلوا 2019نيسإن/ بريل  18

مع  2018حزيران/يونيه  18واخت ت احملكمة   ا القرار على  مر اجتمإع عقد  رئيسأأأأأأأأأأأأأأأهإ يف  - 214
 مثلي الطرفنير 

 وقد  و  ع  م كرة غيإان يف غضون املهلة الزمنية احملد ةر - 215
 

اإلمارات العربية تطبيق االتفاقية الدولية للقضااااء علي مجيع أشاااكال التمييز العنصاااري )قطر ضاااد  - 13 
 املتحدة(

،  و ع  قطر عريضة تقيم هبإ  عوى ضد اإلمإرات العربية املتحدة 2018حزيران/يونيه  11يف  - 216
كإنون   21بشأأأ ن انتهإكإت مزعومة لالتفإقية الدولية للقضأأأإء على مجيع  شأأأكإل التمييز العنصأأأري املؤرخة 

 فيهإر، اليت تعد كلتإ الدولتني طرفإ 1965األول/ يسم  
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اإلمإرات العربية املتحدة اعتمدت ونف ت جمموعة م  التدابري ”و كدت قطر يف عريضأأأأأأأأأأأأأتهإ  ن  - 217
، “التمييزية، ال تزال سأأأأأأإرية حىت اآلن، تسأأأأأأتهدا القطريني وتسأأأأأأتند بشأأأأأأكل صأأأأأأريح     صأأأأأألهم الوطح

 ال ي   ى يف ر يهإ    انتهإكإت حلقوق اإلنسإنر األمر
،    طر  2017حزيران/يونيه  5أبن اإلمإرات العربية املتحدة عمدت، يف  و فع الطرا املدعي - 218

مجيع القطريني املوجو ي   اخأأأل حأأأدو  أأأإ، وحظرت عليهم  خول  راضأأأأأأأأأأأأأأأي اإلمأأأإرات العربيأأأة املتحأأأدة 
عبور إ، و غلق   ون قطر والقطريني اجملإل اجلوي لإلمإرات العربية املتحدة وموان هإ، وعّطل  حقوق   و

 الأأأ ي  هلم  مالك يف اإلمأأأإرات العربيأأأة املتحأأأدة، وقيأأأّدت حق القطريني يف التعبري ع   عم قطر القطريني
ع  معإرضأأأأأأأأأأأتهم للتدابري املتخ ة ضأأأأأأأأأأأد إ، و غلق  املكإتب اإلقليمية لشأأأأأأأأأأأبكة قنإة اجلزيرة اإلعالمية،   و

 ومنع  قنإة اجلزيرة وغري إ م  املنإبر اإلعالمية القطرية م  بث براجمهإر
م  النظإي األسأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأي  36م  املإ ة  1وإلقإمة اختصأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأتظهرت قطر ابلفقرة  - 219

 م  االتفإقيةر 22للمحكمة واملإ ة 
والتمس الطرا املأأدعي م  احملكمأأة  ن تعل  وتقضأأأأأأأأأأأأأأأي أبن اإلمأأإرات العربيأأة املتحأأدة  خلأأ ،  - 220
يت متإرس السأألطة العإمة، وع  وكالء  جهزهتإ ووكالئهإ واجلهإت األخرى م  األشأأخإص والكيإانت ال ع 

آخري  يتصأأأأأأأأأأأأأأأرفون بتعليمإت  و بتوجيه منهإ  و حت  مراقبتهإ، اباللتزامإت اليت تقع على عإتقهإ مبوجب 
 ر “م  االتفإقية 7و  6و  5و  4و  2املوا  
ابختأإذ مجيع أتمر اإلمأإرات العربيأة املتحأدة ”وبنأإء على ذلأك، التمسأأأأأأأأأأأأأأأأ  قطر م  احملكمأة  ن  - 221

 التدابري الالاثمة للوفإء ابلتزامإهتإ مبوجب االتفإقية، ال سيمإ مإ يلي:
 وقم العمل ابلتدابري التمييزية السأأأأإرية يف الوق  الرا   و لغإؤ إ على الفور، مبإ يف ذلك ) ( 

على سأأبيل املثإل ال احلصأأر، التوجيهإت القإضأأية حبظر التعإطم مع القطريني و ي تشأأريعإت وطنية متييزية 
 حبكم القإنون  و حبكم الواقع صإ  القطريني استنإ ا     صلهم الوطح؛

وقم العمأأل على الفور أبي تأأدابري  خرى حترض على التمييز )مبأأإ يف ذلأأك احلمالت  )ب( 
 نشر الرسإئل ذات الطإبع التمييزي( وصرمي تلك التدابري؛ اإلعالمية و عم

الوفإء ابلتزامإهتإ مبوجب االتفإقية املتمثلة يف اإل انة العلنية للتمييز العنصأأأأأأأأأأأأأأأري ضأأأأأأأأأأأأأأأد  )ج( 
القطريني، واتبإع سأأأأأأأيإسأأأأأأأة هتدا    القضأأأأأأأإء على التمييز العنصأأأأأأأري، واختإذ تدابري للتصأأأأأأأدي ألشأأأأأأأكإل 

 املمإملة؛ التحيز
تنإع ع  اختإذ  ي  جراء آخر قد يكون متييزاي  ضأأأأأأأأأأد املواطنني القطريني اخلإضأأأأأأأأأأعني االم ) ( 

 لواليتهإ  و لسلطتهإ؛
متتيع القطريني جمأأأد ا  حبقوقهم، مبأأأإ يف ذلأأأك احلق يف الزواج واختيأأأإر الزوج، واحلق يف  ) أ( 

تدريب املهح، واحلق يف امللكية، حرية الر ي والتعبري، واحلق يف الصأأأحة والرعإية الطبية، واحلق يف التعليم وال
واحلق يف العمل، واحلق يف املشأأإركة يف األنشأأطة الثقإفية، واحلق يف املسأأإواة يف املعإملة  مإي احملإكم، واختإذ 

 تدابري تستهدا ضمإن احرتاي تلك احلقوق؛
  عطإء ضمإانت وأتكيدات بعدي تكرار سلوكهإ غري املشروع؛ )و( 
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 ر“النإتج ع   فعإهلإ املرتكبة انتهإكإ  لالتفإقية، بسبل منهإ التعويضج  الضرر الكإمل  )اث( 
، قدم  قطر  يضأأأأأأإ  طلبإ  ابإلشأأأأأأإرة بتدابري حتفظية م   جل  إية 2018حزيران/يونيه  11ويف  - 222

احلقوق اليت يتمتع هبإ القطريون و سر م مبوجب االتفإقية م   ي ضرر جديد ال ميك  ج  ، وصنب تفإقم 
 (رA/73/4تسإع نطإق املنإاثعة يف انتظإر صدور القرار النهإئي يف القضية )انظر  و ا

اجللسأأأأأأأأأإت العلنية املخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة للنظر يف طلب  2018حزيران/يونيه  29    27وُعقدت م   - 223
 حتفظيةر اإلشإرة بتدابري

املالحظإت الشأأأأأأأأأأأأفوية،  كدت قطر طلبهإ اإلشأأأأأأأأأأأأإرة بتدابري حتفظية،  وعلى  مر اجلولة الثإنية م  - 224
 بينمإ ختم وكيل اإلمإرات العربية املتحدة بقوله، ابسم حكومته:

أبن اإلمإرات العربية املتحدة تلتمس م  احملكمة، بنإء على األسأأأأأأأأأأأأأأأبإب املعروضأأأأأأأأأأأأأأأة ”  
 “ر مإمهإ، رفض طلب اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي قدمته قطر

،  صأأأأدرت احملكمة  مر إ بشأأأأ ن طلب اإلشأأأأإرة بتدابري حتفظية، وجإء 2018متواث/يوليه  23ويف  - 225
 يف منطوقه مإ يلي:

 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 ابختإذ التدابري التحفظية التإلية: تشري 
  صوات، أبغلبية مثإنية  صوات مقإبل سبعة - 1 
 تكفل القيإي مبإ يلي:اب على اإلمإرات العربية املتحدة  ن  
اإلمإراتية اليت ل تفريق  عضأأأأأإئهإ نتيجة للتدابري اليت  -ُ مشل األسأأأأأر القطرية  ‘1’  

 ؛2017حزيران/يونيه  5اخت هتإ اإلمإرات العربية املتحدة يف 
متكني الطلبأة القطريني املتضأأأأأأأأأأأأأأأرري  م  التأدابري اليت اختأ هتأإ اإلمأإرات العربية  ‘2’  

م   كمأإل تعليمهم يف اإلمأإرات العربية  2017حزيران/يونيأه  5املتحأدة يف 
املتحدة  و م  احلصأأأول على ملفهم املدرسأأأي  و اجلإمعي  ذا كإنوا يرغبون يف 

 الدراسة يف  مإك   خرى؛
املتضأأرري  م  التدابري اليت اخت هتإ اإلمإرات العربية املتحدة يف متكني القطريني  ‘3’  

م  اللجوء    احملإكم واهلي إت القضأأأأأأأأأأأأأأأإئية األخرى  2017حزيران/يونيه  5
 التإبعة لتلك الدولة؛

: الرئيس يوسأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأإة  برا إي، وبنونة، وكإنسأأأأأأإ و املؤيدون  
 نُس ؛ والقإضي اخلإص  و يه؛تريندا ي، وسيبوت ند  ، وروب

: القضأأأأأأأأأأأأأإة تومكإ، وغإاي، وهبإنداري، وكراوفور ، وغيفورجيإن، وسأأأأأأأأأأأأأالي؛ املعإرضأأأأأأأأأأأأأون  
 كوت؛ والقإضي اخلإص

  صوات، أبغلبية  حد عشر صوات  مقإبل  ربعة - 2 

https://undocs.org/ar/A/73/4
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ينبغي لكال الطرفني االمتنإع ع   ي عمل قد يؤ ي    تفإقم  و توسأأيع نطإق املنإاثعة املعروضأأة  
 على احملكمة  و جعلهإ  كثر استعصإء  على احللر

: الرئيس يوسأأأأأأأأأأأأأم؛ وانئبة الرئيس شأأأأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأأأأإة توكإ، و برا إي، وبنونة، املؤيدون  
 وكإنسإ و تريندا ي، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ؛ والقإضي اخلإص  و يه؛

 ر“ضي اخلإص كوت: القضإة كراوفور ، وغيفورجيإن، وسالي؛ والقإاملعإرضون  
، حأأأد  رئيس احملكمأأأة، مع مراعأأأإة آراء الطرفني، 2018متواث/يوليأأأه  25ومبوجأأأب األمر املؤر   - 226
 جال  2020كإنون الثإين/ينإير   27 جال إليداع قطر م كرهتإ واتريخ  2019نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  25اتريخ 

 إليداع اإلمإرات العربية املتحدة م كرهتإ اجلوابيةر
 ع  م كرة قطر يف غضون املهلة الزمنية احملد ةروقد  و    - 227
،  و ع  اإلمإرات لدى قلم احملكمة طلبإ  ابإلشأأأأأأأأإرة بتدابري حتفظية 2019آذار/مإرس  22ويف  - 228

م   جل  إية حقوقهإ اإلجرائية يف     القضية ومنع قطر م  مفإقة  و توسيع نطإق املنإاثعة بني الطرفني 
 قبل صدور القرار النهإئير

تقأأأدمي آرائهأأأإ على قأأأدي  وترى اإلمأأأإرات العربيأأأة املتحأأأدة  ن حقوقهأأأإ يف العأأأدالأأأة اإلجرائيأأأة، ويف - 229
املسأأأأأإواة، ويف  قإمة العدل على النحو الصأأأأأحيح،  صأأأأأبح  مهد  ة لكون قطر قد  و ع  بشأأأأأكل متوااث 

  جراءي  بش ن نفس املنإاثعة،  حدمهإ  مإي احملكمة واآلخر  مإي جلنة القضإء على التمييز العنصرير
إ  ن قطر  - 230 م  خالل  “نإاثعة ووسأأأأأأأأع  نطإقهإفإقم  بشأأأأأأأأكل كبري امل”و كد املدعى عليه  يضأأأأأأأأ 

 تشأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر 29يف  “طرح القضأأأأأأأأأية م  جديد على ]جلنة القضأأأأأأأأأإء على التمييز العنصأأأأأأأأأري[”
يف  “بعأأأأأد  ن ختلأأأأأ  ع   أأأأأ ا اإلجراء إبيأأأأأداعهأأأأأإ عريضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة لرفع الأأأأأدعوى  مأأأأأإي احملكمأأأأأة”، 2018

العربيأأة املتحأأدة ملسأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأدة  عأأإقأأة جهو   ولأأة اإلمأأإرات ”حزيران/يونيأأه م  نفس العأأإي؛ وم  خالل  11
القطريني، مبأإ يف ذلأك ع  طريق حجأب املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي حلكومأة  ولأة اإلمأإرات العربيأة املتحأدة  اخل 

؛ “ راضيهإ، ال ي كإن يتيح للقطري  استخدامه لتقدمي طلبإت احلصول على ترخيص للعو ة      ا البلد
التإبعة هلإ  و اليت تتحكم فيهإ  و متوهلإ اسأأأأأأأأأأأتخداي مؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأإهتإ الوطنية ووسأأأأأأأأأأأإئل اإلعالي ”وم  خالل 

 ر“فيهإ اجلزيرة[، لنشر اهتإمإت اثائفة ضد اإلمإرات العربية املتحدة ]مبإ
 والتمس  اإلمإرات، يف سيإق طلبهإ، م  احملكمة  ن أتمر مبإ يلي: - 231

جلنة     2018آذار/مإرس  8 ن تسأأأأأأأأأأأأأأأحب قطر على الفور بالغهإ ]ررر[ املقدي يف  ‘1’” 
م  ]االتفإقية الدولية للقضأأأأأأإء على  11القضأأأأأأإء على التمييز العنصأأأأأأري مبوجب املإ ة 

مجيع  شأأأأأأأأأأأأأكإل التمييز العنصأأأأأأأأأأأأأري[، واختإذ مجيع التدابري الالاثمة لوقم نظر اللجنة يف 
 الطلب امل كور؛

سإعدة  ن تتوقم قطر على الفور ع  عرقلة اجلهو  اليت تب هلإ اإلمإرات العربية املتحدة مل ‘2’ 
القطريني، مبإ يف ذلك ع  طريق رفع احلجب  اخل  راضأأأأأأأيهإ ع  املوقع الشأأأأأأأبكي ال ي 

 يتيح تقدمي طلبإت احلصول على ترخيص للعو ة    اإلمإرات العربية املتحدة؛
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 ن متنع قطر على الفور  جهزهتإ الوطنية ووسإئل اإلعالي التإبعة هلإ  و اليت تتحكم فيهإ  ‘3’ 
قمة املنإاثعة وتوسأأيع نطإقهإ وم  جعلهإ  كثر اسأأتعصأأإء  على احلل م   و متوهلإ م  مفإ

خالل نشر مزاعم كإذبة بش ن اإلمإرات العربية املتحدة واملسإئل املتنإاثع عليهإ املعروضة 
  مإي احملكمة؛

نع قطر ع   ي عمل قد يؤ ي    تفإقم  و توسأأأيع نطإق املنإاثعة املعروضأأأة على ت ن مت ‘4’ 
 “لهإ  كثر استعصإء  على احللراحملكمة  و جع

،  اثرت اإلمإرات  فوعإ  ابتدائية بشأأأأأأأ ن عدي اختصأأأأأأأإص احملكمة 2019نيسأأأأأأأإن/ بريل  30ويف  - 232
وعدي مقبولية العريضأأأأأأأةر ونتيجة ل لك، جرى تعليق  جراءات النظر يف موضأأأأأأأوع القضأأأأأأأيةر ومبوجب األمر 

 جال ميك  لقطر يف  2019يلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتم    30، حد  رئيس احملكمة اتريخ 2019 اير/مإيو  2املؤر  
 غضونه  ن تقدي بيإان  خطيإ  مبالحظإهتإ واستنتإجإهتإ بش ن الدفوع االبتدائية اليت  اثرهتإ اإلمإراتر

اجللسأأأأأأإت العلنية املخصأأأأأأصأأأأأأة للنظر يف طلب اإلشأأأأأأإرة  2019 اير/مإيو  9    7وُعقدت م   - 233
 بتدابري حتفظية ال ي قدمته اإلمإراتر

ويف هنإية تلك اجللسأأأأأأأأأأإت،  كدت اإلمإرات التدابري التحفظية اليت طلب     احملكمة اإلشأأأأأأأأأأإرة  - 234
ترفض طلأأب اإلشأأأأأأأأأأأأأأأأإرة بتأأدابري حتفظيأأة املقأأد ي ”هبأأإ، بينمأأإ طلأأب وكيأأل قطر    احملكمأأة م  جأأإنبأأه  ن 

 ر“اإلمإرات م 
اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي ،  صدرت احملكمة  مر إ بش ن طلب 2019حزيران/يونيه  14ويف  - 235

 قدمته اإلمإرات، وجإء يف منطوقه مإ يلي:
 هل   األسبإب،” 
 ف ن احملكمة، 
 أبغلبية مخسة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، 
 ر2019آذار/مإرس  22ترفض طلب اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي قدمته اإلمإرات العربية املتحدة يف  
ئبة الرئيس شأأأأأأأأأأوي؛ والقضأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، : الرئيس يوسأأأأأأأأأأم؛ واناملؤيدون  

وكإنسأأأأأأأإ و تريندا ي، و وهُنيو، وغإاي، وهبإنداري، وروبنسأأأأأأأُ ، وكراوفور ، وغيفورجيإن، وسأأأأأأالي، 
 و يواسإوا؛ والقإضي اخلإص  و يه؛

 ر“: القإضي اخلإص كوتاملعإرضون  
 

من اتفاقية الط ان  84الدويل مبوجب املادة الطعن يف اختصاااااااااااااص جملس منظمة الط ان املدين  - 14 
 املدين الدويل )اإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومصر واململكة العربية السعودية ضد قطر(

،  و عأأ  اإلمأأإرات العربيأأة املتحأأدة والبحري  ومصأأأأأأأأأأأأأأأر واململكأأة العربيأة 2018متواث/يوليأأه  4يف  - 236
م  اتفإقية الطريان املدين الدويل )اتفإقية شأأأأيكإغو(، تطع   84السأأأأعو ية عريضأأأأة مشأأأأرتكة، مبوجب املإ ة 

ع  جملس منظمة الطريان املدين الدويل يف  عوى  2018حزيران/يونيه  29مبوجبهإ يف القرار الصأأأأأأأأإ ر يف 
 ر2017تشري  األول/ كتوبر  30هإ قطر ضد تلك الدول األربع يف رفعت
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، اعتمدت الدول األعضأأأأإء يف 2014و  2013ويشأأأأإر يف العريضأأأأة املشأأأأرتكة     نه يف عإمي  - 237
جملس التعإون لدول اخلليج العربية، بعد سأأأأأأأأأأنوات عديدة م  األنشأأأأأأأأأأطة الدبلومإسأأأأأأأأأأية، جمموعة صأأأأأأأأأأكوك 

بوقم  عم ومتويل و يواء اجلهإت ”، تلتزي قطر مبوجبهإ اتفإقإت الرايضاسأأأأم  واتفإقإت  ُطلق عليهإ  مجإال
وذ ب ر “م  األشأأأأأأأخإص  و اجلمإعإت اليت تعرض األم  الوطح للخطر، ال سأأأأأأأيمإ اجلمإعإت اإلر إبية

 حزيران/يونيه 5املدعون،  ضأأأأأأأأأأإفة    ذلك،     ن قطر  خل  ابلتزامإهتإ حسأأأأأأأأأأب اعتقإ  م، فإخت وا يف 
و وضأأأأأأأأحوا  نه بنإء على ر “الرامية    حضأأأأأأأأهإ على الوفإء ابلتزامإهتإ” ا  م  التدابري املضأأأأأأأأإ ة عد 2017

ذلك فرضأأأ  القيو  على الوصأأأول    جمإهلم اجلوي اليت تشأأأكل موضأأأوع الدعوى اليت رفعتهإ قطر ضأأأد م 
 “(ر لم ةالعريض”)م  اتفإقية شيكإغو  84 مإي جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب املإ ة 

و شأأأأأأأأأإرت اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأأر واململكة العربية السأأأأأأأأأعو ية  يضأأأأأأأأأإ     هنإ  - 238
،  فعني ابتدائيني بشأأأ ن العريضأأأة  لم اليت قدمتهإ قطر، حيث  فع  2018آذار/مإرس  19 اثرت، يف 

الوار ة فيهإ،  و كبديل ع   أبن جملس منظمة الطريان املدين الدويل ليس له اختصأأأأأأأأأأأإص النظر يف الطلبإت
ذلأك أبن تلأك الطلبأإت غري مقبولأةر وذ بأ  يف مأإ يتعلق بأدفعهأإ االبتأدائي األول     ن جملس املنظمة 

سأأأأيب  يف مسأأأأإئل ال تدخل يف اختصأأأأإصأأأأه، ]ألنه[ كي يب  يف مشأأأأروعية ” ذا نظر فعال يف النزاع، ف نه 
عني عليه الب  يف مسأأأأ لة تنفي  قطر اللتزامإت  سأأأأإسأأأأية التدابري املضأأأأإ ة اليت اخت  إ املدعون، ]ررر[ سأأأأيت

و كد ر “تقع عليهإ مبوجب القإنون الدويل ليسأأأأأأأأأ  هلإ  ي عالقة ابتفإقية شأأأأأأأأأيكإغو وال تدخل يف نطإقهإ
قطر ُ حترتي الشر  املسبق الالاثي استيفإؤ  إلقإمة ”املدعون على اخلصوص، يف الدفع االبتدائي الثإين،  ن 

م  اتفإقية شأأأأأأيكإغو،    تسأأأأأأوية النزاع ع   84املتمثل يف السأأأأأأعي  وال، وفقإ للمإ ة اختصأأأأأأإص اجمللس و 
 ر“طريق التفإوض ]ررر[ قبل تقدمي طلبإهتإ    اجمللس

، 2018حزيران/يونيه  29ورفض جملس منظمة الطريان املدين الدويل، مبوجب قرار صأأأأأأأأأأأأأأأإ ر يف  - 239
   ي  الدفعني االبتدائينير

فورا  بعد اختتإي املرافعإت،  ون طرح  ي سأأأأؤال  و مبإشأأأأرة  ي ”ن  ن القرار صأأأأدر و كد املدعو  - 240
 اثرهتم لدفعني ابتدائيني ”وذ بوا     هنم على الرغم م  تقدميهم عرضأأأأأأأأأأأأأإ  شأأأأأأأأأأأأأفواي  يوضأأأأأأأأأأأأأح ر “مداوالت
الرفض  سأأأأأأأأبإب ”و ضأأأأأأأأإفوا  ن ر “لدفع ابتدائي واحد”، ُ يشأأأأأأأأر جملس املنظمة يف قرار   ال “مسأأأأأأأأتقلني

 ر“تضم   ]يف القرار[ ُ
وقأأدي املأأدعون مالا حجج  عمأأإ  لعريضأأأأأأأأأأأأأأأتهمر  وال، اعتأأّدوا يف طعنهم يف قرار جملس املنظمأأة  - 241

م  الواضأأأح ]ررر[  هنإ معيبة و هنإ مت  خرقإ  للمبإ ئ األسأأأإسأأأية ملراعإة ”بكونه صأأأدر على  مر  جراءات 
 مإ فيمإ رص احلجتني الثإنية والثإلثة، فقد ذ بوا     ن “ر األصأأأأأأأأأأول القإنونية واحلق يف االسأأأأأأأأأأتمإع  ليهم

برفضأأأأأأأأأأأأأأأه الدفعني االبتدائيني األول “ جملس منظمة الطريان املدين الدويل ارتكب خط  وقإئعيإ وقإنونيإ”
 والثإين املتعلقني ابختصإصه ابلنظر يف العريضة اليت قدمتهإ قطرر

املتحدة والبحري  ومصأأأأأر واململكة العربية السأأأأأعو ية  وبنإء على ذلك، التمسأأأأأ  اإلمإرات العربية - 242
 م  احملكمة  ن تقرر وتعل  مإ يلي:

ع  جملس منظمة الطريان املدين الدويل  2018حزيران/يونيه  29 ن القرار الصأأأإ ر يف  - 1” 
يبني بوضأأأوح  ن   ا اجمللس ُ يتصأأأرا تصأأأرا سأأألطة قضأأأإئية ُو حيرتي بشأأأكل جلي ضأأأمإانت 

 القإنونية؛مراعإة األصول 
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 ن جملس منظمة الطريان املدين الدويل ُ يك  له اختصأإص النظر يف اخلالا بني  ولة  - 2 
املو عأأة يف “ العريضأأأأأأأأأأأأأأأأة  لم”قطر واملأأدعني يف  أأ   الأأدعوى اليت رفعتهأأإ  مأأإمأأه قطر مبوجأأب 

 ؛2017تشري  األول/ كتوبر  30
 2018حزيران/يونيه  29ويل يف  ن القرار الصأأأإ ر ع  جملس منظمة الطريان املدين الد - 3 

 “رقرار ابطل والا وال  مر له“ العريضة  لم”بش ن 
م  اتفإقية شأأأأأأأأأأيكإغو، ابالقرتان مع  84وإلقإمة اختصأأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأأتظهر املدعون ابملإ ة  - 243
 م  النظإي األسإسي للمحكمةر 37واملإ ة  36م  املإ ة  1الفقرة 
، حأأد  رئيس احملكمأأة، مع مراعأأإة آراء األطراا، 2018متواث/يوليأأه  25ومبوجأأب األمر املؤر   - 244
 جال لكي تو ع اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأأأأأأأر  2018كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم   27اتريخ 

إ ةر وقد  جال إليداع قطر م كرهتإ املضأأأ 2019 اير/مإيو  27واململكة العربية السأأأعو ية م كرهتإ، واتريخ 
، و و ع الطرا املدعى عليه م كرته املضأأأأإ ة 2018كإنون األول/ يسأأأأم    27 و ع املدعون م كرهتم يف 

 ر2019شبإ /ف اير  25يف 
، قررت احملكمأأأة، مع مراعأأأإة آراء األطراا،  ن 2019آذار/مأأأإرس  27ومبوجأأأب األمر املؤر   - 245

ململكة العربية السأأأأأأأأأأأأأعو ية م كرة جوابية و ن تو ع قطر تو ع اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأأأأأأر وا
، على التوايل،  جلني إليأأأداع  أأأإتني 2019متواث/يوليأأأه  29 اير/مأأأإيو و  27مأأأ كرة تعقيبيأأأة، وحأأأد ت 

 امل كرتنير وقد  و ع  امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر
 

من املادة الثانية من اتفاق  2الط ان املدين الدويل مبوجب البند الطعن يف اختصاص جملس منظمة  - 15 
)اإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومصااااااااااار  1944املرور العابر للخدمات اجلوية الدولية لعام 

 ضد قطر(
،  و ع  اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأر عريضأأأأأأأأة مشأأأأأأأأرتكة، 2018متواث/يوليه  4يف  - 246

م  املإ ة الثإنية م  اتفإق املرور العإبر للخدمإت اجلوية الدولية، تطع  يف القرار الصأأأأأأأإ ر  2 مبوجب البند
ع  جملس منظمة الطريان املدين الدويل يف  عوى رفعتهإ قطر ضأأأأأأأأأأأأأأأأد تلك  2018حزيران/يونيه  29يف 

 ر2017تشري  األول/ كتوبر  30الدول الثالا يف 
، اعتمدت الدول األعضأأأأإء يف 2014و  2013 نه يف عإمي ويشأأأأإر يف العريضأأأأة املشأأأأرتكة     - 247

جملس التعإون لدول اخلليج العربية، بعد سأأأأأأأأأأنوات عديدة م  األنشأأأأأأأأأأطة الدبلومإسأأأأأأأأأأية، جمموعة صأأأأأأأأأأكوك 
بوقم  عم ومتويل و يواء اجلهإت ”واتفإقإت  طلق عليهإ  مجإال اسأأأأم اتفإقإت الرايض، تلتزي قطر مبوجبهإ 

وذ ب ر “يت تعرض األم  الوطح للخطر، ال سأأأأأأأيمإ اجلمإعإت اإلر إبيةم  األشأأأأأأأخإص  و اجلمإعإت ال
 حزيران/يونيه 5املدعون،  ضأأأأأأأأأأإفة    ذلك،     ن قطر  خل  ابلتزامإهتإ حسأأأأأأأأأأب اعتقإ  م، فإخت وا يف 

و وضأأأأأأأأحوا  نه بنإء على ر “الرامية    حضأأأأأأأأهإ على الوفإء ابلتزامإهتإ”عد ا  م  التدابري املضأأأأأأأأإ ة  2017
  القيو  على الوصأأأول    جمإهلم اجلوي اليت تشأأأكل موضأأأوع الدعوى اليت رفعتهإ قطر ضأأأد م ذلك فرضأأأ

م  املإ ة الثإنية م  اتفإق املرور العإبر للخدمإت  2 مإي جملس منظمة الطريان املدين الدويل مبوجب البند 
 (ر“العريضة ابء”)اجلوية الدولية 
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 آذار/مإرس 19حري  ومصأأأأأأأأأر  يضأأأأأأأأأإ      هنإ  اثرت، يف و شأأأأأأأأأإرت اإلمإرات العربية املتحدة والب - 248
،  فعني ابتدائيني بشأأأأ ن العريضأأأأة ابء اليت قدمتهإ قطر،  ذ  فع  أبن جملس منظمة الطريان املدين 2018

الدويل ليس له اختصأأأأأأأأأأأأأأأإص النظر يف الطلبإت الوار ة فيهإ،  و أبن تلك الطلبإت غري مقبولة كبديل ع  
بأأدفعهم االبتأأدائي األول     ن جملس املنظمأأة  ذا نظر فعال يف املنأأإاثعأأة، فأأ نأأه  ذلأأكر وذ بوا يف مأأإ يتعلق

سأأأأيب  يف مسأأأأإئل ال تدخل يف اختصأأأأإصأأأأه، ]ألنه[ كي يب  يف مشأأأأروعية التدابري املضأأأأإ ة اليت اخت  إ ”
املدعون، ]ررر[ سأأأأأأيتعني عليه الب  يف مسأأأأأأ لة تنفي  قطر اللتزامإت  سأأأأأأإسأأأأأأية تقع عليهإ مبوجب القإنون 

و كدوا ر “الدويل ليس  هلإ  ي عالقة ابتفإق ]املرور العإبر للخدمإت اجلوية الدولية[ وال تدخل يف نطإقه
قطر ُ حترتي الشأأأأأأأأأأر  املسأأأأأأأأأأبق الالاثي اسأأأأأأأأأأتيفإؤ  إلقإمة ”على اخلصأأأأأأأأأأوص، يف الدفع االبتدائي الثإين،  ن 

نية م  ]االتفإق[، وابإلشأأأأأأأإرة    م  املإ ة الثإ 2اختصأأأأأأأإص اجمللس واملتمثل يف السأأأأأأأعي  وال، وفقإ  للبند 
م  اتفأأإقيأأة شأأأأأأأأأأأأأأأيكأأإغو،    تسأأأأأأأأأأأأأأأويأأة املنأأإاثعأأة ]ررر[ ع  طريق التفأأإوض قبأأل تقأأدمي طلبأأإهتأأإ  84 املأأإ ة
 ر“اجمللس   

، 2018حزيران/يونيه  29ورفض جملس منظمة الطريان املدين الدويل، مبوجب قرار صأأأأأأأأأأأأأأأإ ر يف  - 249
   ي  الدفعني االبتدائينير

فورا  بعد اختتإي املرافعإت،  ون طرح  ي سأأأأؤال  و مبإشأأأأرة  ي ”املدعون  ن القرار صأأأأدر و كد  - 250
 اثرهتم لدفعني ابتدائيني ”وذ بوا     هنم على الرغم م  تقدميهم عرضأأأأأأأأأأأأأإ  شأأأأأأأأأأأأأفواي  يوضأأأأأأأأأأأأأح ر “مداوالت
 سأأأأأأأأبإب الرفض ”و ضأأأأأأأأإفوا  ن ر “لدفع ابتدائي واحد”، ُ يشأأأأأأأأر جملس املنظمة يف قرار   ال “مسأأأأأأأأتقلني

 ر“تضم   ]يف القرار[ ُ
وقأأدي املأأدعون مالا حجج  عمأأإ  لعريضأأأأأأأأأأأأأأأتهمر  وال، اعتأأّدوا يف طعنهم يف قرار جملس املنظمأأة  - 251

م  الواضأأأح ]ررر[  هنإ معيبة و هنإ مت  خرقإ  للمبإ ئ األسأأأإسأأأية ملراعإة ”بكونه صأأأدر على  مر  جراءات 
 مإ فيمإ رص احلجتني الثإنية والثإلثة، فقد ذ بوا     ن “ر يف االسأأأأأأأأأأتمإع  ليهماألصأأأأأأأأأأول القإنونية واحلق 

برفضأأأأأأأأأأأأأأأه الدفعني االبتدائيني األول “ جملس منظمة الطريان املدين الدويل ارتكب خط  وقإئعيإ وقإنونيإ”
 والثإين املتعلقني ابختصإصه ابلنظر يف العريضة اليت قدمتهإ قطرر

مسأأأ  اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأر م  احملكمة  ن تقرر وتعل  وبنإء على ذلك، الت - 252
 مإ يلي:

ع  جملس منظمة الطريان املدين الدويل  2018حزيران/يونيه  29 ن القرار الصأأأإ ر يف  - 1” 
يبني بوضأأأوح  ن   ا اجمللس ُ يتصأأأرا تصأأأرا سأأألطة قضأأأإئية ُو حيرتي بشأأأكل جلي ضأأأمإانت 

 نية؛مراعإة األصول القإنو 
 ن جملس منظمة الطريان املدين الدويل ُ يك  له اختصأإص النظر يف اخلالا بني  ولة  - 2 

املو عأأة يف “ العريضأأأأأأأأأأأأأأأأأة ابء”قطر واملأأدعني يف  أأ   الأأدعوى اليت رفعتهأأإ  مأأإمأأه قطر مبوجأأب 
 ؛2017تشري  األول/ كتوبر  30

 2018حزيران/يونيه  29الدويل يف  ن القرار الصأأأإ ر ع  جملس منظمة الطريان املدين  - 3 
 ر“قرار ابطل والا وال  مر له“ العريضة ابء”بش ن 
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م  املإ ة الثإنية م  اتفإق املرور العإبر  2وإلقإمة اختصأأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأأتظهر املدعون ابلبند  - 253
م   1رة م  اتفأأإقيأأة شأأأأأأأأأأأأأأأيكأأإغو، ابالقرتان مع الفق 84للخأأدمأأإت اجلويأأة الأأدوليأأة، ابإلشأأأأأأأأأأأأأأأأإرة    املأأإ ة 

 م  النظإي األسإسي للمحكمةر 37واملإ ة  36 املإ ة
، حأأأد  رئيس احملكمأأأة، مع مراعأأأإة آراء األطراا، 2018متواث/يوليأأأه  25ومبوجأأأب األمر املؤر   - 254
 جال إليداع اإلمإرات العربية املتحدة والبحري  ومصأأأأأأأأأر م كرهتإ  2018كإنون األول/ يسأأأأأأأأأم   27اتريخ 
كإنون  27 جال إليداع قطر م كرهتإ املضإ ةر وقد  و ع املدعون م كرهتم يف  2019 اير/مإيو  27واتريخ 

 ر2019شبإ /ف اير  25، و و ع الطرا املدعى عليه م كرته املضإ ة يف 2018األول/ يسم  
، قررت احملكمأأأة، مع مراعأأأإة آراء األطراا،  ن 2019آذار/مأأأإرس  27ومبوجأأأب األمر املؤر   - 255

العربيأأة املتحأأدة والبحري  ومصأأأأأأأأأأأأأأأر مأأ كرة جوابيأأة و ن تو ع قطر مأأ كرة تعقيبيأأة، وحأأد ت  تو ع اإلمأأإرات
، على التوايل،  جلني إليأأأأداع  أأأأإتني املأأأأ كرتنير وقأأأأد  و عأأأأ  2019متواث/يوليأأأأه  29 اير/مأأأأإيو و  27

 امل كراتن يف غضون املهلة الزمنية احملد ة لكل منهمإر
 

 1955ملعاهدة الصااااااااداقة والعالقات االقتصااااااااادية واحلقوق القنصاااااااالية لعام االنتهاكات املزعومة  - 16 
 )مجهورية إيران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية(

،  و ع  مجهورية  يران اإلسالمية عريضة إلقإمة  عوى ضد الوالايت 2018متواث/يوليه  16يف  - 256
زعومة ملعإ دة الصأأأداقة والعالقإت االقتصأأأإ ية واحلقوق املتحدة األمريكية تتعلق مبنإاثعة بشأأأ ن انتهإكإت م

 ويو خلأأأ  حيز النفأأأإذ ي 1955آب/ غسأأأأأأأأأأأأأأأطس  15 ويي يف طهران القنصأأأأأأأأأأأأأأأليأأأة اليت وّقعهأأأإ البلأأأدان
 “(ر1955معإ دة عإي )” 1957حزيران/يونيه  16

ملتحدة يف وتقول مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأأأأأالمية  ن عريضأأأأأأأأأأأأأتهإ تتعلق ابلقرار ال ي اخت ته الوالايت ا - 257
مبجموعة م  اجلزاءات والتدابري التقييدية “ ابست نإا العمل بشكل كإمل”والقإضي  2018 اير/مإيو  8

املوجهة ضأأأأأأأأأأد إ، بشأأأأأأأأأأكل مبإشأأأأأأأأأأر  و غري مبإشأأأأأأأأأأر، وضأأأأأأأأأأد الشأأأأأأأأأأركإت التإبعة هلإ، بل وضأأأأأأأأأأد رعإاي إ، 
كإن  قد قررت قبل   تلك اجلزاءات والتدابري، علمإ  أبن سأأأأأأأأأأأأأأألطإت الوالايت املتحدة“ بتطبيق واإليعإاث”

ذلك رفعهإ يف  طإر خطة العمل الشأأأأأأأأأأأأأأأإملة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة )اتفإق بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن ال انمج النووي اإليراين  ُبري يف 
بني مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأالمية والدول اخلمسأأأأأأأأأة الدائمة العضأأأأأأأأأوية يف جملس األم   2015متواث/يوليه  14

 و ملإنيإ واالحتإ  األوروذ(ر

 واجلزاءات األخرى“  اير/مأأإيو 8جزاءات ”فعأأل الوالايت املتحأأدة، ب املأأدعي أبن الطرا و فع - 258
 ر1955م  معإ دة عإي “ انتهك ، وال تزال تنتهك،  حكإمإ  متعد ة”، هإعن  علناليت  

  ن تقرّ ر وتعل  مإ يلي:”وبنإء على ذلك، التمس  مجهورية  يران اإلسالمية م  احملكمة  - 259
 اير/مأأإيو واجلزاءات األخرى  8مريكيأأة، إبعالهنأأإ ع  جزاءات  ن الوالايت املتحأأدة األ ) ( 

املبينة يف العريضأأأأأأأأأة واملوجهة ضأأأأأأأأأد  يران واإليرانيني والشأأأأأأأأأركإت اإليرانية،  خل  اباللتزامإت اليت تقع على 
( 2( والتإسأأأأأأأأأأأأأأأعة )2( والثإمنة )1( والثإمنة )1( والسأأأأأأأأأأأأأأأإبعة )1عإتقهإ صإ   يران تطبيقإ  للموا  الرابعة )

 ؛1955( م  معإ دة عإي 1إشرة )والع
 نه اب على الوالايت املتحدة األمريكية  ن تضأأأأأأأأأأأع حدا   ون أتخري، ابلوسأأأأأأأأأأأإئل اليت  )ب( 

  اير/مإيو؛ 8ختتإر إ، جلزاءات 
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 نأأأأه اأأأأب على الوالايت املتحأأأأدة األمريكيأأأأة  ن تكم على الفور هتأأأأديأأأأد أأأأإ بفرض  )ج( 
 العريضة؛    اجلزاءات األخرى املعل  عنهإ واملبينة يف 

 نأأه اأأب على الوالايت املتحأأدة األمريكيأأة  ن حترص على االمتنأأإع ع  اإلقأأداي على  ) ( 
لقضأأأأأأية، و ن تقدي ضأأأأأأمإانت بعدي تكرار فعل للتحإيل على القرار ال ي سأأأأأأتصأأأأأأدر  احملكمة يف     ا  ي

 ؛1955 إيانتهإكإهتإ ملعإ دة ع
 نه اب على الوالايت املتحدة األمريكية  ن تدفع إليران، بسأأأأأأأأأأأأأأأبب  خالهلإ ابلتزامإهتإ  )ه( 

 يران  ن   احملكمة قدر  يف مرحلة الحقة م   جراءات الدعوىر و القإنونية الدولية، تعويضأأأأأأأأأأأأأأأإ  كإمال حتدّ  
يف  ن تقدي    احملكمة، يف الوق  املنإسأأأأأأأأأأأأأأب، تقديرا   قيقإ  ملبلغ التعويض املسأأأأأأأأأأأأأأتحق على  حتتفر حبقهإ

 “رالوالايت املتحدة األمريكية

م  املإ ة احلإ ية والعشأأأأأري  م  معإ دة  2وإلقإمة اختصأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأتظهر املدعي ابلفقرة  - 260
 ر1955عإي 

 يران اإلسأأالمية  يضأأإ  طلبإ  لإلشأأإرة بتدابري حتفظية،  ، قدم  مجهورية2018متواث/يوليه  16ويف  - 261
، ريثمإ تصأأأأأأأأأأأأأأأدر احملكمة حكمهإ يف جو ر القضأأأأأأأأأأأأأأية 1955بغرض حفر حقوقهإ مبوجب معإ دة عإي 

 (رA/73/4 )انظر
بد ت ابلفعل يف تطبيق بعض عنإصأأر و فإ ت مجهورية  يران اإلسأأالمية أبن الوالايت املتحدة قد  - 262

يومإ  ابتداء م   180و  90  يف  جل ميتد بني و علن   ن جزاءات  خرى ستنف  “  اير/مإيو 8جزاءات ”
خطر حقيقي ووشأأأأأأأأأأأيك أبن ميس  ”ر و فع املدعي أبنه، يف ظل     الظروا،  نإك 2018 اير/مإيو  8

 در احملكمة قرار إ النهإئيرحقوقهإ موضوع النزاع قبل  ن تص“ ضرر ال ميك  ج  

اخلإصأأأأأة علنية السأأأأأتمإع الجلسأأأأأإت ا 2018آب/ غسأأأأأطس  30    27وُعقدت يف الفرتة م   - 263
 طلب اإلشإرة بتدابري حتفظية ال ي تقدم  به  يرانرلب  يف اب

وعند هنإية اجلولة الثإنية م  املالحظإت الشأأأأأأأأأأأأأأأفوية،  كدت مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأأأأأأأالمية التدابري  - 264
التحفظية اليت طلب     احملكمة  ن تشأأري  ليهإ، بينمإ طلب وكيل الوالايت املتحدة األمريكية    احملكمة 

 “ر ن ترفض طلب اإلشإرة بتدابري حتفظية املقد ي م  مجهورية  يران اإلسالمية”

 ،  صدرت احملكمة  مرا  ينص منطوقه على مإ يلي:2018 كتوبر/تشري  األول  3ويف  - 265

 هل   األسبإب،” 

 ف ن احملكمة، 

    التدابري التحفظية التإلية: مؤقتإ   تشري 

 ابإلمجإع، (1) 

اأأب على الوالايت املتحأأدة األمريكيأأة  ن تزيأأل، وفقأأإ  اللتزامأأإهتأأإ مبوجأأب معأأإ أأدة الصأأأأأأأأأأأأأأأأداقأأة  
  ع  ابلوسأأأأأأأإئل اليت ختتإر إ،  ي عقبإت تنشأأأأأأأو ، 1955والعالقإت االقتصأأأأأأأإ ية واحلقوق القنصأأأأأأألية لعإي 

 تعرق ل التصدير احلر     راضي مجهورية  يران اإلسالميةاليت و  2018 اير/مإيو  8يف  عنهإ التدابري املعل 

https://undocs.org/ar/A/73/4
https://undocs.org/ar/A/73/4
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 لأل وية واألجهزة الطبية؛ ‘1’ 

 للموا  الغ ائية والسلع الزراعية؛ ‘2’ 

لقطع الغيأأأإر واملعأأأدات واخلأأأدمأأأإت املرتبطأأأة هبأأأإ )مبأأأإ يف ذلأأأك خأأأدمأأأإت مأأأإ بعأأأد البيع  ‘3’ 
 صيإنة والتصليح و عمإل الفحص( الالاثمة لسالمة الطريان املدين؛وال

 ابإلمجإع، (2) 

اب على الوالايت املتحدة األمريكية  ن تكفل منح التصأأأأأإريح والرخص الالاثمة وعدي  خضأأأأأإع  
املدفوعإت وغري إ م  التحويالت املإلية ألي قيو  م  حيث صأأأأأأألتهإ ابلسأأأأأأألع واخلدمإت املشأأأأأأأإر  ليهإ يف 

 (؛1) النقطة

 ابإلمجإع، (3) 

اب على الطرفني  ن ميتنعإ ع  القيإي أبي عمل م  شأأأأأأأأأأأأأأأ نه  ن يؤ ي    تفإقم النزاع املعروض  
 “رعلى احملكمة  و  طإلته  و يزيد م  صعوبة حله

وكإن   ي ة احملكمة مؤلفة على النحو التإيل: السأأأأأأأأأأأأأيد يوسأأأأأأأأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأأأأأأأأيدة شأأأأأأأأأأأأأوي،  
الرئيس؛ والقضأأأأأأأأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، وبنونة، وكإنسأأأأأأأأأأأأأأإ و تريندا ي، وغإاي، وهبإنداري، وروبنسأأأأأأأأأأأأأُ ،  انئبة

 يإن، وسالي، و يواسإوا؛ والقإضيإن اخلإصإن براور ومتإاث؛ ورئيس القلم كوفروررجوكروُفر ، وغيفور 

 يسأأأأأأأأأأأإن/ن 10، حد ت احملكمة يومي 2018تشأأأأأأأأأأأري  األول/ كتوبر  10ؤر  املمر األومبوجب  - 266
، على التوايل،  جلنْي إليداع مجهورية  يران اإلسأأأأأأأالمية 2019تشأأأأأأأري  األول/ كتوبر  10و  2019 بريل 

 يداع الوالايت املتحدة األمريكية م كرهتإ اجلوابيةرإلم كرهتإ و 

اإلسالمية ، طلب الوكيل املشإرك جلمهورية  يران 2019نيسإن/ بريل  1ؤرخة املرسإلة الوبواسطة  - 267
نة يف تلك الرسأأأأأأأإلة،  ن متدّ    جل  يداع امل كرة ملدة شأأأأأأأهر ونصأأأأأأأم الشأأأأأأأهرر    احملكمة، لألسأأأأأأأبإب املبيّ 

لعأأأأأدي اعرتاض الوالايت املتحأأأأأدة على  أأأأأ ا الطلأأأأأب، مأأأأأد   رئيس احملكمأأأأأة، مبوجأأأأأب األمر املؤر   ونظرا  
، على التوايل، 2020نإير كإنون الثأإين/ي  10و  2019 اير/مإيو  24، حىت 2019نيسأأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  8

األجلني احملد ي  إليداع م كرة مجهورية  يران اإلسأأأأأأأأأأأأالمية وامل كرة اجلوابية للوالايت املتحدةر وقد  و ع  
 مجهورية  يران اإلسالمية م كرهتإ يف غضون األجل املمد  ر

 
 ريكية(نقل سفارة الوالايت املتحدة إىل القدس )فلسطني ضد الوالايت املتحدة األم - 17 

،  و ع   ولة فلسأأأأأأأأأطني عريضأأأأأأأأأة إلقإمة  عوى ضأأأأأأأأأد الوالايت 2018 يلول/سأأأأأأأأأبتم   28يف  - 268
املتحدة األمريكية تتعلق مبنإاثعة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن انتهإكإت مزعومة التفإقية فيينإ للدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأأية العالقإت املؤرخة 

 “(راتفإقية فيينإ)” 1961نيسإن/ بريل  18

 /كإنون األول  6ضأتهإ     ن رئيس الوالايت املتحدة اعرتا يف وقد  شأإرت  ولة فلسأطني يف عري - 269
 بيب     ابلقدس عإصأأأأأمة إلسأأأأأرائيل و عل  ع  نقل سأأأأأفإرة  مريكإ يف  سأأأأأرائيل م  تل 2017 يسأأأأأم  

ر و فع   ولة فلسأأأأطني 2018 اير/مإيو  14القدسر مث ُ شأأأأن  سأأأأفإرة الوالايت املتحدة يف القدس يف 
للعالقإت الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأأية تنص على  ن البعثة الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأأية للدولة املعتم دة اب ابلقول  ن اتفإقية فيينإ 
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ابلنظر    الوضأأأأأأأع اخلإص للقدس، و  قإمتهإ على  راضأأأأأأأي الدولة املعتمد لديهإر ويف ر ي  ولة فلسأأأأأأأطني، 
 “رنقل سفإرة الوالايت املتحدة يف  سرائيل    القدس يشكل انتهإكإ  التفإقية فيينإ” ف ن

م  ال وتوكول االختيإري التفإقية فيينإ  1قإمة اختصأأأأأأأأأأأأأأإص احملكمة، اسأأأأأأأأأأأأأأتظهر املدعي ابملإ ة وإل - 270
للعالقإت الدبلومإسأية املتعلق ابلتسأوية اإللزامية للمنإاثعإتر و شأإر     ن  ولة فلسأطني كإن  قد انضأم  

، يف حني 2018ذار/مإرس آ 22و   ال وتوكول االختيإري يف  2014نيسأأأإن/ بريل  2   اتفإقية فيينإ يف 
 ر1972تشري  الثإين/نوفم   13 ن الوالايت املتحدة األمريكية طرٌا يف   ي  الصكني من  

( 1946) 9عمال بقرار جملس األم  ”، 2018متواث/يوليه  4وذكر املدعي  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ   نه قدي يف  - 271
ابختصأأأأأأأأأأأأإص حمكمة العدل  بيإان  يعرتا’م  النظإي األسأأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأأي للمحكمة،  35( م  املإ ة 2والفقرة )
لتسأأأأوية مجيع النزاعإت الرا نة واليت قد تنشأأأأ  يف املسأأأأتقبل، املشأأأأمولة ابملإ ة األو  م  ال وتوكول ‘ الدولية

 “راالختيإري ]التفإقية فيينإ[

 ن تقول  ن نقل سأأفإرة الوالايت املتحدة ”وطلب   ولة فلسأأطني يف هنإية عريضأأتهإ م  احملكمة  - 272
كمأأإ طلبأأ  م  احملكمأأة “ر   سأأأأأأأأأأأأأأأرائيأأل    مأأدينأأة القأأدس يشأأأأأأأأأأأأأأأكأأل انتهأأإكأأإ  التفأأإقيأأة فيينأأإ األمريكيأأة يف

تطلب    الوالايت املتحدة األمريكية سأأأأأأأأأأأأأأأحب بعثتهإ الدبلومإسأأأأأأأأأأأأأأأية م  مدينة القدس واالمتثإل   ن”
لوالايت  ن تطلب    ا”وختإمإ ، طلب املدعي م  احملكمة “ر لاللتزامإت الدولية املنبثقة ع  اتفإقية فيينإ

المتثأإل اللتزامإهتإ، واالمتنأإع ع  اختإذ  ي  جراء ا لم   جأاملتحأدة األمريكيأة اختإذ مجيع التأدابري الالاثمة 
آخر م  شأأأأأأأأأ نه  ن يشأأأأأأأأأكل انتهإكإ  لتلك االلتزامإت وتقدمي أتكيدات وضأأأأأأأأأمإانت بعدي تكرار سأأأأأأأأألوكهإ 

 “راملشروع غري

، قررت احملكمأأأأأة  ن تتنأأأأأإول واثئق 2018الثأأأأأإين/نوفم  تشأأأأأأأأأأأأأأأري   15ؤر  املمر األومبوجأأأأأب  - 273
 اير/مإيو  15 ت يومي اإلجراءات اخلطية يف القضأأية  وال  اختصأأإص احملكمة ومقبولية العريضأأةر وقد حد  

، على التوايل، املهلتني الزمنيتني إليأأداع  ولأأة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني مأأ كرهتأأإ 2019تشأأأأأأأأأأأأأأأري  الثأأإين/نوفم   15و 
 وابيةر وقد  ُو ع  م كرة  ولة فلسطني يف األجل احملد راجلريكية م كرهتإ والوالايت املتحدة األم

 
 مطالبة غواتيماال أبراض وجزر ومناطق حبرية )غواتيماال/بليز( - 18 

 ، ُعرض على احملكمة نزاع بني غواتيمإال وبليز ع  طريق اتفإق خإصر2019حزيران/يونيه  7يف  - 274
،  برم  الدولتإن اتفإقإ  خإصأأأأأإ  بني غواتيمإال وبليز لعرض 2008 كإنون األول/ يسأأأأأم   8ففي  - 275
راض وجزر ومنإطق حبرية لغواتيمإال على حمكمة العدل الدولية، ُعدل يف وق  الحق بواسأأأأأطة على  النزاع 

م  االتفإق، طلب الطرفإن    احملكمة  2و  1ر ووفقإ  للمإ تني 2015 اير/مإيو  25بروتوكول  ُبري يف 
م  نظإمهإ  38م  املإ ة  1، وفقإ  لقواعد القإنون الدويل املعمول هبإ على النحو احملد  يف الفقرة  ن تب 

ي واجلزر و ي ضأأأار األسأأأإسأأأي، يف مجيع املطإلبإت القإنونية اليت طإلب  هبإ غواتيمإال ضأأأد بليز يف بعض األ
وحدو   واملنإطق يضأأأأأأأأأأأأأار الطرفني يف تلك األ م  فضأأأأأأأأأأأأأإء حبري ينشأأأأأأأأأأأأأ  عنهإ، و ن تبنيّ  مإ  ي حقوق كل

 منهإر كل
 م  االتفإق على االلتزاي التإيل ال ي تعهد به الطرفإن: 5وتنص املإ ة  - 276

يقبل الطرفإن قرار احملكمة ابعتبإر  قرارا  هنإئيإ  ملزمإ ، ويتعهدان ابالمتثإل له وتنفي   بشأأكل كإمل  
وحبسأأأأ  نيةر وعلى وجه اخلصأأأأوص، يوافقإن على االتفإق، يف غضأأأأون مالمة  شأأأأهر م  اتريخ صأأأأدور قرار 
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لقرار احملكمةر و ذا ُ يتوصأأأأأأل  همإ وفقإ  بين دو احلجلنة وطنية منإئية لرتسأأأأأأيم  احملكمة، على تشأأأأأأكيل ووالية  
الطرفإن    اتفإق م    ا القبيل يف غضأأأأأأأأأأأأأأون مالمة  شأأأأأأأأأأأأأأهر، جإاث هلمإ  ن يطلبإ م  األمني العإي ملنظمة 

 الدول األمريكية تعيني  عضإء اللجنة الثنإئية وحتديد واليتهإ، بعد التشإور معهمإ على النحو الواجبر
 ت غواتيمإال وبليز استفتإءي  بش ن املس لة التإلية:م  االتفإق،  جر  7ووفقإ  للمإ ة  - 277

عرض على حمكمة العدل الدولية  ي مطإلبة قإنونية تتقدي هبإ غواتيمإال ضأأأأأأأأأأأأأد  ن تُ  ل تقبلون ” 
و ن حتدّ   احملكمة بشأكل  ،لتسأويتهإ هنإئيإ   ،عنهإ نشأ وجزر و ي فضأإء حبري ي ضار بليز يف مإ يتعلق أبي  

 “م  الطرفني؟ ات كلءإفضهنإئي  راضي و 
، وافق سأأأأأأأأكإن غواتيمإال على عرض 2018نيسأأأأأأأأإن/ بريل  15ُ جري يف  ال ي سأأأأأأأأتفتإءالويف ا - 278

،  خ ت غواتيمإال احملكمة رمسيإ  ابالتفإق 2018 غسأأأأأأأأأطس  21النزاع على احملكمةر ويف رسأأأأأأأأأإلة مؤرخة 
 وال وتوكول امللحق بهر

لى ، وافق سأأأأأأأأأأكإن بليز على عرض النزاع ع2019 اير/مإيو  8ويف االسأأأأأأأأأأتفتإء ال ي ُ جري يف  - 279
،  خ ت بليز احملكمة رمسيإ  ابالتفإق وال وتوكول 2019حزيران/يونيه  7ؤرخة املرسأأأأأأأأأأأأأأأإلة الاحملكمةر ويف 

 امللحق بهر
 على احملكمةر إ  النزاع اآلن معروض غداوبعد   ي  اإلخطإري  الرمسيني،  - 280
 2020ان/يونيه حزير  8، حد ت احملكمة يومي 2019حزيران/يونيه  18ومبوجب األمر املؤر   - 281

، على التوايل،  َجلني إليأأأداع مأأأ كرة م  قبأأأل غواتيمأأأإال ومأأأ كرة جوابيأأأة م  2021حزيران/يونيأأأه  8و 
 بليزر قبل
 

 إجراءات اإلفتاء قيد النظر خالل الفرتة املشمولة ابالستعراض -ابء  
 ()طلب إصدار فتوى 1965اآلاثر القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس يف عام   

، الأأ ي طلبأأ  فيأأه    71/292، اختأأ ت اجلمعيأأة العأأإمأأة القرار 2017حزيران/يونيأأه  22يف  - 282
 م  نظإمهإ األسإسي، بش ن السؤالني التإليني: 65احملكمة  صدار فتوى، عمال ابملإ ة 

يشأأأأأأأأأأأأيوس بصأأأأأأأأأأأأورة صأأأأأأأأأأأأحيحة عندمإ ُمنح   ل اكتمل  عملية  هنإء اسأأأأأأأأأأأأتعمإر مور   (”) 
ومع مراعإة القإنون  هإياضأأأأأأأر  ، بعد فصأأأأأأأل  رخبيل شأأأأأأأإغوس ع  1968موريشأأأأأأأيوس االسأأأأأأأتقالل يف عإي 

كأأأإنون   14( املؤر  15-)  1514الأأأدويل، مبأأأإ يف ذلأأأك االلتزامأأأإت الوار ة يف قرارات اجلمعيأأأة العأأأإمأأأة 
( 21-)  2232و  1965ل/ يسم  كإنون األو   16( املؤر  20-)  2066و  1960األول/ يسم  

 ؟؛1967كإنون األول/ يسم    19( املؤر  22-)  2357و  1966كإنون األول/ يسم    20املؤر  
مأأإ  ي، مبوجأأب القأأإنون الأأدويل، مبأأإ يف ذلأأك االلتزامأأإت الوار ة يف القرارات املأأ كورة  )ب( 

يرلندا الشأأأأأأأأمإلية يف   ارة  رخبيل  ل يطإنيإ العظمى و  عال ، التبعإت املرتتبة على اسأأأأأأأأتمرار اململكة املتحدة 
شأأأأأأأأأأأأأأأإغوس، مبإ يف ذلك مإ يتعلق بعجز موريشأأأأأأأأأأأأأأأيوس ع  تنفي  برانمج إلعإ ة توطني رعإاي إ يف  رخبيل 

 “رشإغوس، وال سيمإ ذوو األصل الشإغوسي؟
 اإلفتإء    احملكمةر،  حإل األمني العإي طلب 2017حزيران/يونيه  23ؤرخة املرسإلة الوبواسطة  - 283

https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
https://undocs.org/ar/A/RES/71/292
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،  بلغ رئيس قلم احملكمة بعد ذلك مجيع الدول 2017حزيران/يونيه  28وبواسطة رسإئل مؤرخة  - 284
 م  النظإي األسإسير 66م  املإ ة  1، وفقإ  للفقرة تإءفالتقإضي  مإي احملكمة بطلب اإل إهل قحياليت 
 نأأأه اواث لألمم املتحأأأدة والأأأدول ”احملكمأأأة ، قررت 2017متواث/يوليأأأه  14ومبوجأأأب األمر املؤر   - 285

األعضإء فيهإ، اليت يرجح  هنإ تستطيع تقدمي معلومإت يف املوضوع احملإل    احملكمة إلصدار فتوى بش نه، 
 2018كأأإنون الثأأإين/ينأأإير   30وحأأد ت احملكمأأة اتريخ “ر  ن تقوي بأأ لأأك خالل اآلجأأإل احملأأد ة يف األمر

م  النظإي األسأأأإسأأأأي،  66م  املإ ة  2شأأأ ن املوضأأأوع    احملكمة، وفقإ  للفقرة  جال لتقدمي بيإانت كتإبية ب
 جال اواث خالله للدول واملنظمإت اليت قدم  بيإانت كتإبية  ن تقدي  2018نيسأأأأأأأأأأأأأأأإن/ بريل  16واتريخ 

 م  النظإي األسإسير 66م  املإ ة  4تعليقإت كتإبية على البيإانت الكتإبية األخرى، وفقإ للفقرة 
 نه اواث لالحتإ  األفريقي ”، قررت احملكمة 2018كإنون الثإين/ينإير   17ؤر  امل األمر ومبوجب - 286

ال ي يرجح  نه يسأأأأأأتطيع تقدمي معلومإت يف املوضأأأأأأوع احملإل    احملكمة إلصأأأأأأدار فتوى بشأأأأأأ نه،  ن يقوي 
 جل تقدمي مجيع  2018آذار/مإرس  1ومد ت  يضأأأأأإ  حىت “ر ب لك خالل اآلجإل اليت حتد  إ احملكمة

،  جل قيإي الدول  و املنظمإت اليت 2018 اير/مإيو  15البيإانت الكتإبية  ليهإ بشأأأأأأأ ن املوضأأأأأأأوع، وحىت 
قدم  بيإانت كتإبية بتقدمي تعليقإت كتإبية ع  البيإانت الكتإبية األخرىر وصأأأأأأأأأأأأأأأدر   ا األمر ر ا  على 

شأأأأأأأأأأأإر القإنوين لالحتإ  األفريقي  ن يؤذن طلب فيهإ املسأأأأأأأأأأأت 2018كإنون الثإين/ينإير   10رسأأأأأأأأأأأإلة مؤرخة 
لالحتإ  بتقدمي معلومإت، كتإبية وشأأأفوية، ع  املوضأأأوع احملإل    احملكمة إلصأأأدار فتوى بشأأأ نه، و ن مينح 

  جال  ضإفيإ  مدته شهر واحد لتقدمي بيإنه الكتإذر
اتريخ ورو  إ، كل ي بيإانت كتإبية، مرتبة حسأأأأأأأأب ويف غضأأأأأأأأون األجل ال ي مد ته احملكمة، قد   - 287

م  بليز، و ملإنيإ، وق ص، وليختنشأأتإي ، و ولندا، واململكة املتحدة، وصأأربيإ، وفرنسأأإ، و سأأرائيل، واالحتإ  
الروسأأي، والوالايت املتحدة، وسأأيشأأيل، و سأأرتاليإ، واهلند، وشأأيلي، وال ااثيل، ومجهورية كوراي، ومدغشأأقر، 

االحتإ  األفريقي، وغواتيمإال، واألرجنتني، وليسأأأوتو، وكواب، والصأأأني، وجيبو ، وموريشأأأيوس، ونيكإراغوا، و 
 وفيي  اني، وجنوب  فريقيإ، وجزر مإرشإل، وانميبيإر

كإن    ، قررت احملكمة  ن أتذن للنيجر إبيداع البيإن الكتإذ ال ي2018آذار/مإرس  14ويف  - 288
 ، بعد انقضإء األجل احملد ر2018آذار/مإرس  6قدمته يف  قد

ويف غضأأأأون األجل ال ي مد ته احملكمة، قدي تعليقإت كتإبية، مرتبة حسأأأأب اتريخ ورو  إ، كل  - 289
م  االحتإ  األفريقي، وصربيإ، ونيكإراغوا، واململكة املتحدة، وموريشيوس، وسيشيل، وغواتيمإال، وق ص، 

 وجزر مإرشإل، والوالايت املتحدة، واألرجنتنير
، التمسأأأأأأ  احملكمة م  األمم املتحدة والدول 2018ر/مإرس آذا 26وبواسأأأأأأطة رسأأأأأأإئل مؤرخة  - 290

مبإ  ذا كإن  تعتزي  2018حزيران/يونيه  15األعضأأأأأأأإء فيهإ واالحتإ  األفريقي  ن تبلغهإ يف موعد  قصأأأأأأأإ  
 املشإركة يف اإلجراءات الشفويةر

يل شإغوس ع  اآلاثر القإنونية لفصل  رخب إء يففتاإلطلب  وعقدت احملكمة جلسإت علنية بش ن - 291
ر وشأأأأإرك  فيهإ امنتإن وعشأأأأرون 2018 يلول/سأأأأبتم   6و  3يف الفرتة مإ بني  1965موريشأأأأيوس يف عإي 

 ولة،  ضإفة    االحتإ  األفريقير و    الدول  ي األرجنتني، و سرتاليإ، و سرائيل، و ملإنيإ، وال ااثيل، وبليز، 
واثامبيإ، وصأأأربيإ، وغواتيمإال، وفإنواتو، وق ص، وكينيإ،  وبوتسأأأواان، واتيلند، وجزر مإرشأأأإل، وجنوب  فريقيإ،

 واململكة املتحدة، وموريشيوس، ونيجرياي، ونيكإراغوا، واهلند، والوالايت املتحدةر
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،  صأأأدرت احملكمة فتوا إر واسأأأتجإب  لطلب اجلمعية العإمة على 2019ف اير/شأأأبإ   25ويف  - 292
 النحو التإيل:

 هل   األسبإب،” 
 كمة،ف ن احمل 
 ابإلمجإع، (1) 
 تقول  هنإ خمتصة ابلر  على طلب اإلفتإء؛ 
 وأبغلبية امح عشر صوات  مقإبل صوتني، (2) 
 ؛إءفتطلب اإل قبولتقرر  
: السأأأأأأأأيد يوسأأأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأأأيدة شأأأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ والقضأأأأأأأأإة  برا إي، وبنونة، املؤيدون 

 يإن، وسالي، و يواسإوا؛ج، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وغيفور يوكإنسإ و تريندا 
 يو؛: القإضي تومكإ والقإضية  وهنُ املعإرضون 
 وأبغلبية مالمة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، (3) 
ى  نه مبوجب القإنون الدويل، ُ تكتمل عملية  هنإء اسأأأأأأأتعمإر موريشأأأأأأأيوس على حنو صأأأأأأأحيح تر  

 بعد فصل  رخبيل شإغوس عنهإ؛ 1968عندمإ انل  موريشيوس استقالهلإ يف عإي 
تومكإ، و برا إي،  والقضأأأأأأأإة: السأأأأأأأيد يوسأأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأأيدة شأأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ املؤيدون 

 يإن، وسالي، و يواسإوا؛ج، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وغيفور وبنونة، وكإنسإ و تريندا ي
 يو؛: القإضية  وهنُ املعإرضون 
 وأبغلبية مالمة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، (4) 
 ترى  ن اململكة املتحدة ملزمة، يف  قرب وق  مك ، إبهنإء   ارهتإ ألرخبيل شإغوس؛ 
؛ والسأأأأأأأيدة شأأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ والقضأأأأأأأإة تومكإ، و برا إي، : السأأأأأأأيد يوسأأأأأأأم، الرئيساملؤيدون 

 يإن، وسالي، و يواسإوا؛جوبنونة، وكإنسإ و تريندا ي، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وغيفور 
 يو؛: القإضية  وهنُ املعإرضون 
 وأبغلبية مالمة عشر صوات  مقإبل صوت واحد، (5) 
األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأإء ملزمأأأأة ابلتعأأأأإون مع األمم املتحأأأأدة على  متأأأأإي عمليأأأأة  هنأأأأإء ترى  ن مجيع الأأأأدول  
 موريشيوسر استعمإر
تومكإ، و برا إي،  والقضأأأأأأأإة: السأأأأأأأيد يوسأأأأأأأم، الرئيس؛ والسأأأأأأأيدة شأأأأأأأوي، انئبة الرئيس؛ املؤيدون 

 إوا؛يإن، وسالي، و يواسجوبنونة، وكإنسإ و تريندا ي، وغإاي، وسيبوت ند  ، وهبإنداري، وروبنُس ، وغيفور 
 “يور: القإضية  وهنُ املعإرضون 
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 الفصل السادس
 الزايرات إىل احملكمة وأنشطة أخرى  

 خالل الفرتة قيد االستعراض، رحب  احملكمة يف مقر إ بعد  كبري م  الشخصيإت املرموقةر - 293
، قإي رئيس كإبو فري ي، جورج كإرلوس فونسأأيكإ، بزايرة 2018كإنون األول/ يسأأم    11ففي  - 294

   احملكمة برفقة وفد كبرير واسأأأأأأأأأأأأأتقبل الرئيَس والوفد املرافق له رئيُس احملكمة و عضأأأأأأأأأأأأأإء احملكمة اآلخرون 
كمة يف تسأأأأأأأأأأأوية ورئيس قلم احملكمةر وركز االجتمإع بصأأأأأأأأأأأفة خإصأأأأأأأأأأأة على  مهية القإنون الدويل، و ور احمل

املنإاثعإت بني الدول و عم     الدول، وم  بينهإ كإبو فري ي، ألعلى حمكمة يف العإُر ويف هنإية املقإبلة، 
 وقع السيد فونسيكإ كتإب اثوار احملكمةر

واسأأأأأأتقبل  احملكمة  يضأأأأأأإ  الشأأأأأأخصأأأأأأيإت التإلية: واثير العدل واألم  يف  ولندا، السأأأأأأيد فر ينإند  - 295
؛ وواثير العدل يف تونس، السأأأأأأأأأأيد حممد كرمي جإموسأأأأأأأأأأي، يف 2018آب/ غسأأأأأأأأأأطس  27 غإربر إوس، يف

نيسإن/ بريل؛  16؛ وواثيرة العدل يف  ونغ كونغ، )الصني(، السيد ترييزا تشنغ، يف 2019ف اير/شبإ   6
 ، السأأيد سأأيُمسأليرلندانيسأأإن/ بريل؛ واملدعي العإي  25وواثير العدل يف الصأأني، السأأيد فو تشأأنغخوا، يف 

 حزيران/يونيهر 21حزيران/يونيه؛ وواثير العدل يف اليم ، السيد علي  يثم علي عبد هللا، يف  19وولم، يف 
، اسأأأأأأتقبل  احملكمة وفدا  كبريا  م  حمكمة العدل التإبعة للجمإعة 2019نيسأأأأأأإن/ بريل  12ويف  - 296

مواكو  سأأأأأأأإنيتر وجرى تبإ ل االقتصأأأأأأأإ ية لدول غرب  فريقيإ برائسأأأأأأأة رئيس تلك احملكمة، السأأأأأأأيد   وار   
لآلراء بني الوفد، م  جهة، والسأأيد كإنسأأإ و تريندا ي ورئيس قلم احملكمة، م  جهة  خرى، بشأأ ن عمل 

 املؤسستني القضإئيتني الدوليتني و ورمهإ يف تسوية املنإاثعإت ابلوسإئل السلميةر
وبعض موظفي قلم احملكمة  كمإ اسأأأأأأأأتقبل الرئيس و عضأأأأأأأأإء احملكمة اآلخرون ورئيس قلم احملكمة - 297

العديد م  األكإ مييني والبإحثني واحملإمني والصأأأأأأأأأأحفينير وكإن      الزايرات فرصأأأأأأأأأأة لتقدمي عروض ع  
 ور احملكمة وسأأأأأأأأري عملهإر كمإ عقد الرئيس و عضأأأأأأأأإء احملكمة اآلخرون ورئيس قلم احملكمة عدة مؤمترات 

 واملؤسسإت القضإئية واألكإ مييني وغري مرخالل رحالهتم    بلدان خمتلفة بدعوة م  احلكومإت 
، قإي وفد م  احملكمة برائسأأأأة رئيسأأأأهإ بزايرة عمل    حمكمة العدل 2019نيسأأأأإن/ بريل  8ويف  - 298

األوروبية يف لكسأأأأم ار ورحب هبإ رئيس حمكمة العدل األوروبية، السأأأأيد كوي  لينإرتس، و عضأأأأإء آخرون 
ة حلقتإ نقإش بشأأأأ ن القضأأأأإاي ذات اال تمإي املشأأأأرتكر وتلقى الوفد يف احملكمةر وُعقدت خالل     الزاير 

  يضإ  معلومإت مفصلة ع   نشطة حمكمة العدل األوروبية و تيح  له فرصة حضور جلسة استمإع علنيةر
،  قإم  احملكمة مع سأأأأأأفإرة السأأأأأألفإ ور احتفإال مبنإسأأأأأأبة 2018تشأأأأأأري  األول/ كتوبر  16ويف  - 299

ني لوفإة خوسأيه غوسأتإفو غرييرو، آخر رئيس للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية و ول ال كرى السأنوية السأت
رئيس حملكمة العدل الدوليةر وحتدا الرئيس ورئيس قلم احملكمة و فرا   سرة غرييرو يف كلمإهتم ع  مسإمهة 

ور لدى  ولندا، السأأأيد غوسأأأتإفو غرييرو يف عمل احملكمة ويف تطوير القإنون الدويلر وسأأأل م سأأأفري السأأألفإ 
السأأأأأأأأأأأيد  غسأأأأأأأأأأأتني فإسأأأأأأأأأأأكيز غوميز، ابسأأأأأأأأأأأم حكومته،    احملكمة وسأأأأأأأأأأأإي االسأأأأأأأأأأأتحقإق الدبلومإسأأأأأأأأأأأي 

 “رخوسيه غوستإفو غرييرو الدكتور”
، اسأأتقبل  2018 يلول/سأأبتم   23ال ي صأأإ ا يوي األحد “ يوي ال إي الدويل” طإر يف و  - 300

ية عشأأأأأأرة اليت تشأأأأأأإرك احملكمة فيهإ يف     املنإسأأأأأأبة اليت احملكمة العديد م  الزوارر وكإن  تلك املرة احلإ 



 A/74/4 

 

19-13600 70/78 

 

م ابالشأأأأأأأأأرتاك مع بلدية ال إي وترمي    تعريم عإمة اجلمهور ابملنظمإت الدولية اليت يوجد مقر إ يف تنظ  
 ر وقدم    ارة شؤون اإلعالي عروضإ  ع  احملكمة و جإب  على  س لة الزواررهلإ املدينة واملنطقة اجملإورة

األمريكي للقإنون الدويل ال ي  اي يف  - وشأأأأأأإرك  احملكمة يف تنظيم األسأأأأأأبوع التإسأأأأأأع اإليبريي - 301
، ابلتعأأأأإون مع احملكمأأأأة اجلنأأأأإئيأأأأة الأأأأدوليأأأأة واملعهأأأد 2019حزيران/يونيأأأه  6 اير/مأأأأإيو     22الفرتة م  
فتتإح يف األمريكي يف ال إي ومؤسسإت  خرىر واستضإف  احملكمة على اخلصوص حفل اال - اإليبريي

  اير/مإيور 24قإعة العدل الك ى يف قصر السالي يف 
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 الفصل السابع

 منشورات احملكمة وتعريف اجلمهور ابحملكمة  

 املنشورات - 1 

تواثع منشأأأأأأأورات احملكمة على حكومإت مجيع الدول اليت حيق هلإ املثول  مإمهإ، وعلى املنظمإت  - 302
القإنونية الك ى يف العإُر وتواثع قإئمة جمإنية هب   املنشأأأأأورات تصأأأأأدر ابللغتني الفرنسأأأأأية الدولية واملكتبإت 

واإلنكليزيةر وُنشأأأأرت نسأأأأخة منقحة ومسأأأأتكملة للقإئمة، و ي متإحة يف املوقع الشأأأأبكي للمحكمة حت  
 “رPublications”العنوان 
تقإرير إن التإليتإن سأأأأأأأأأأأأأنواي : وتت لم منشأأأأأأأأأأأأأورات احملكمة م  عدة جمموعإتر وتصأأأأأأأأأأأأأدر اجملموعت - 303

( )تنشأأأأأأأأأأأأأأر يف Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances) األحكأأإي والفتأأإوى واألوامر
 ر(Annuaireاحلولية )كراسإت مستقلة ويف جملد واحد(؛ و

 منأإء  عأدا   أ ا التقريرر و ُعيد  2018تقأإرير األحكأإي والفتأإوى واألوامر لعأإي وصأأأأأأأأأأأأأأأأدر جملأد  - 304
، وصأأأأأأأدرت للمرة األو  يف نسأأأأأأأخة منإئية اللغةر 2014-2013بشأأأأأأأكل كإمل يف الفرتة  احلوليةتصأأأأأأأميم 
 2019-2018احلولية ع  الفرتة وستصدر  2018-2017 ع  الفرتة 2019يف عإي  احلوليةوصدرت 

 ر2020خالل النصم األول م  عإي 
نسأأأأخإ  مطبوعة مز وجة اللغة ملسأأأأتندات  قإمة الدعإوى يف قضأأأأإاي املنإاثعإت وتنشأأأأر احملكمة  يضأأأأإ   - 305

املعروضأأة عليهإ )عرائض  قإمة الدعإوى واالتفإقإت اخلإصأأة(، وعرائض اإلذن ابلتدخل، و عالانت التدخل، 
رض  على وطلبإت اإلشإرة بتدابري حتفظية، وطلبإت اإلفتإء اليت تتلقإ إر وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، ع

 (، ونشرت عرائض  قإمة الدعإوى املقد مة بش هنإر5احملكمة قضيتإ منإاثعإت جديداتن )انظر الفقرة 
مة    احملكمة يف قضية م  القضإاي بعد مستندات رفع وتُنشر املرافعإت وغري إ م  الواثئق املقد   - 306

(ر Mémoires, plaidoiries et documents) امل كرات واملرافعإت الشأأأأأأأأأأأأأفوية والواثئقالدعوى يف جمموعة 
وتتيح جملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدات     اجملموعة، اليت تشمل النصوص الكإملة للمرافعإت اخلطية، مبإ يف ذلك مرفقإهتإ 
واحملإضأأأأر احلرفية للجلسأأأأإت العلنية، الفرصأأأأة للممإرسأأأأني لالطالع بشأأأأكل واا على احلجج اليت تقدمهإ 

       اجملموعة يف الفرتة املشمولة هب ا التقريرراألطراار وقد ُنشر مثإنية وعشرون جملدا  م
 Actes et documents relatifs à) املتعلقة بتنظيم احملكمة النصأأأأأوص والواثئقوضأأأأأم  سأأأأألسأأأأألة  - 307

l’organisation de la Cour تنشأأأأأأأأر احملكمة الصأأأأأأأأكوك اليت حتكم تنظيمهإ وسأأأأأأأأري  عمإهلإ ومإرسأأأأأأأأإهتإ ،)
اليت تشأأأأأأأأأأأأمل التوجيهإت  6 حدا طبعة هلإ،  ي الطبعة رقم  2007القضأأأأأأأأأأأأإئيةر وقد صأأأأأأأأأأأأدرت يف عإي 

اإلجرائية اليت اعتمدهتإ احملكمةر وتتوافر طبعة مسأأأأتنسأأأأخة مسأأأأتقلة لالئحة احملكمة ابلفرنسأأأأية واإلنكليزية، 
ر وميك   يضأأأإ االطالع على     الواثئق على املوقع 2000كإنون األول/ يسأأأم    5بصأأأيغتهإ املعدلة يف 
وميك  االطالع  يضإ  على ترمجإت غري رمسية “ر Documents de base”ة حت  عنوان الشبكي للمحكم

 لالئحة احملكمة ابللغإت الرمسية األخرى لألمم املتحدة يف املوقع الشبكي للمحكمةر
 وتصدر احملكمة نشرات صحفية وملخصإت لقراراهتإر - 308
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احملكمة الدائمة للعدالة نوان كتإب خإص مصأأأأأأأأأأأأأأأور يف طبعة فإخرة بع  2012وصأأأأأأأأأأأأأأأدر يف عإي  - 309
(ر وقد  صأأأأأأأأدر قلم احملكمة   ا املنشأأأأأأأأور، La Cour permanente de Justice internationale) الدولية

املتإح ابللغإت الفرنسأأأأأأأأية واإلنكليزية واإلسأأأأأأأأبإنية، احتفإال ابل كرى السأأأأأأأأنوية التسأأأأأأأأعني إلنشأأأأأأأأإء سأأأأأأأألفهإر 
(، ال ي ُنشأأأأأأأأأر يف Beau Livre“ )ة العدل الدوليةالكتإب املصأأأأأأأأأور حملكم”وينضأأأأأأأأأإا   ا املنشأأأأأأأأأور    

ر ومبنإسأأأأأأأأبة ال كرى السأأأأأأأأنوية السأأأأأأأأبعني للمحكمة، ُنشأأأأأأأأرت  يضأأأأأأأأإ  طبعة جديدة مسأأأأأأأأتكملة 2006 عإي
 الكتإبر هل ا

وتنشأأأر احملكمة  يضأأأإ   ليال يهدا    تيسأأأري فهم  فضأأأل لتإريخ احملكمة وتنظيمهإ واختصأأأإصأأأهإ  - 310
 2019واجتهإ  إ القضإئير وسُتنشر الطبعة السإبعة م    ا الدليل يف النصم الثإين م  عإي و جراءاهتإ 

 ابللغتني الرمسيتني للمحكمةر
وخالل الفرتة املشأأمولة “ر  سأأ لة و جوبة”وتصأأدر احملكمة  يضأأإ  كتيبإ  للمعلومإت العإمة يف شأأكل  - 311

  ا الكتيب ابللغتني الرمسيتني للمحكمةر ومتكّ   ابلتقرير،  صأأأأأأأأأأأأأأأدر قلم احملكمة طبعة منقحة ابلكإمل م  
 طبإعة الكتيب  اخليإ  م  تغيري مضمونه حسب احلإجة و صدار  أبسعإر منخفضة ابلكميإت الالاثمةر

 ans de la 70“ )عإمإ   70احملكمة يف صأأأأأأور على مدى ”وصأأأأأأدر  يضأأأأأأإ  كتيب مصأأأأأأور بعنوان  - 312

Cour en photosسبعني إلنشإء احملكمةر(  حيإء لل كرى السنوية ال 
وخالل الفرتة املشأأأأأأأمولة ابلتقرير،  تيح  النشأأأأأأأرة اإلعالمية ع  احملكمة ابللغإت الرمسية السأأأأأأأ   - 313

لألمم املتحدة وك لك ابللغة اهلولنديةر وشأأهدت     الفرتة  يضأأإ  بدء  صأأدار صأأحإئم معلومإت موجهة 
 للصحفيني بش ن القضإاي املعروضة على احملكمةر 

وختإمإ ، يتعإون قلم احملكمة مع األمإنة العإمة بتزويد إ مبلخصأأإت قرارات احملكمة، اليت يصأأدر إ  - 314
ابللغتني الفرنسأأأأأأأأأأأأأأية واإلنكليزية، م   جل ترمجتهإ ونشأأأأأأأأأأأأأأر إ جبميع اللغإت الرمسية األخرى لألمم املتحدةر 

حمكمة العدل الدولية بكل لغة الصأأأأأأإ رة ع   ملوجز األحكإي والفتإوى واألوامرويؤ ي نشأأأأأأر األمإنة العإمة 
م   أأ   اللغأأإت وظيفأأة تعليميأأة حيويأأة يف كأأل  حنأأإء العأأإُ، ويوفر للجمهور العريض فرصأأأأأأأأأأأأأأأأإ   ك  بكثري 

 لالطالع على   م مضإمني  حكإي احملكمة املتإحة ابللغتني الفرنسية واإلنكليزية فقطر
 

 الفيلم اخلاص ابحملكمة - 2 
ة السأأأأأأأأأأبعني إلنشأأأأأأأأأأإء احملكمة، قإي قلم احملكمة بتحديث الفيلم اخلإص احتفإال ابل كرى السأأأأأأأأأأنوي - 315

ابحملكمةر و  ا الفيلم متإح جمإان  )ال ُيسأأأأأأأأأأتخدي لتحقيق الربح( ابللغإت الرمسية السأأأأأأأأأأ  لألمم املتحدة يف 
شأأأأأأأأأأأأأأأبكأأأة اإلنرتنأأأ  ويف املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي اجلأأأديأأأد للمحكمأأأة وكأأأ لأأأك يف قنأأأإة األمم املتحأأأدة التلفزيونيأأأة 

 رYouTubeن ر و و متإح  يضإ  ابلعديد م  اللغإت األخرى على قنإة احملكمة يف موقع اإلنرت  ع 
 

 املوارد واخلدمات اإللكرتونية - 3 
، ل حتأأديثأأه ابنتظأأإي 2017منأأ   طالق املوقع الشأأأأأأأأأأأأأأأبكي اجلأأديأأد للمحكمأأة يف حزيران/يونيأأه  - 316

القضأأأأأأأإئية الطإرئة على القضأأأأأأأإاي املعروضأأأأأأأة عليهإ، ليعكس التشأأأأأأأكيلة اجلديدة للمحكمة، واملسأأأأأأأتجدات 
ماليني  3ومواعيد اجللسأأأأأأأإت العلنية، واملوار  املتإحة للجمهور، مثل املنشأأأأأأأوراتر وقد اثار املوقع  كثر م  

 مستخدي لإلنرتن  خالل الفرتة املشمولة ابلتقريرر
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 وين قسأأأأأأأأأأأأأأأمإ  بعنوان،  نشأأأأأأأأأأأأأأأ ت احملكمة يف موقعهإ اإللكرت 2018ويف كإنون األول/ يسأأأأأأأأأأأأأأأم   - 317
La Cour en quelques clics (”احملكمة يف بضع نقرات“) ا املنتج اجلديد املتعد  الوسإئط  تضم وير  

 معلومإت  سإسية ع  احملكمة، مإ يتيح للجمهور االطالع على اتررهإ و ور إ وسري عملهإر
ةر و  ا التطبيق اجملإين، املسأأأأأأأأأأأمى ،  طلق  احملكمة تطبيقإ  لألجهزة احملمول2019ويف  اير/مإيو  - 318

”CIJICJ“ احملكمة بلغتيهإ الرمسيتني ع  طريق توفري املعلومإت  ةنشأأأأأأأأط ، يسأأأأأأأأمح للمسأأأأأأأأتخدمني مبواكبة
األسأأأأأأإسأأأأأأية ع  احملكمة، مبإ يف ذلك القضأأأأأأإاي املعلقة  و املغلقة، والقرارات والنشأأأأأأرات الصأأأأأأحفية وجدول 

فرصأأأأأأة احلصأأأأأأول على معلومإت يف حينهإ ع  نشأأأأأأر قرار األعمإل يف املسأأأأأأتقبلر كمإ يتيح للمسأأأأأأتخدمني 
جديد  و نشأأرة صأأحفية جديدة، كمإ يتيح ملمثلي وسأأإئط اإلعالي تسأأجيل  مسإئهم للحصأأول على واثئق 

 اعتمإ  حلضور جلسإت االستمإع وتالوة األحكإي يف اجللسإت العلنيةر
لة، مبإشرة  و غري مبإشرة، جللسإهتإ وكمإ كإن احلإل يف املإضي، تواصل احملكمة تقدمي تغطية كإم - 319

 العلنية يف موقعهإ الشبكير وتبث     األشرطة ك لك يف قنإة األمم املتحدة التلفزيونية ع  اإلنرتن ر
 ، ال ي  ُطلق يف تشأأأأأأأأأأأري  الثإين/Twitterوتواصأأأأأأأأأأأل احملكمة  يضأأأأأأأأأأأإ  اسأأأأأأأأأأأتخداي حسأأأأأأأأأأأإهبإ على  - 320
 متواث/ 31يف  39 000بلغ عأأأد  املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكني فيأأأه  كثر م  ، لزاي ة  برااث عملهأأأإر وقأأأد 2015 نوفم 
 مشأأأأأأأأأأأأأرتك يف هنإية متواث/ 18 500، و و رقم اثا  أبكثر م  الضأأأأأأأأأأأأأعم ع  العإي السأأأأأأأأأأأأأإبق )2019 يوليه
 (ر2018 يوليه
، اليت ل YouTube، بلغ عد  املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكني يف قنإة احملكمة يف موقع 2019ويف هنإية متواث/يوليه  - 321

،  ي مإ يزيد بثمإنية  ضعإا ع  العإي السإبق 3 850، حوايل 2017ألول/ يسم   طالقهإ يف كإنون ا
 (ر2018مشرتكإ  يف هنإية متواث/يوليه  441)

ويسأأأأأأتمر نشأأأأأأر اإلعالانت ع  الوظإئم الشأأأأأأإغرة والنشأأأأأأرات الصأأأأأأحفية واملعلومإت األخرى يف  - 322
واليت بلغ عد  املشأأأأأرتكني فيهإ  2018، اليت ل  طالقهإ يف  اير/مإيو LinkedInصأأأأأفحة احملكمة يف موقع 

،  ي مأأإ يزيأأد بثالمأأة  ضأأأأأأأأأأأأأأأعأأإا على مأأإ كأأإن عليأأه يف 2019متواث/يوليأأه  31مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأإ  يف  18 177
 (ر2018مشرتك يف هنإية متواث/يوليه  4 800) 2018 عإي
 

 املتحف - 4 
مم املتحأأدة على يأأد األمني العأأإي لأل 1999يف عأأإي  تح متحم حمكمأأة العأأدل الأأدوليأأة رمسيأأإ  افتُ  - 323

آن اك، السأأأأأأأأأأيد كويف عنإنر وعقب صديد مقتنيإت املتحم و نشأأأأأأأأأأإء معرض متعد  الوسأأأأأأأأأأإئط فيه،  عإ  
مبنإسأأأأأبة ال كرى السأأأأأنوية السأأأأأبعني  2016نيسأأأأأإن/ بريل  20مون، افتتإحه يف  - خلفه، السأأأأأيد ابن كي

 إلنشإء احملكمةر
نية وعروض مسعية بصأأأأأأأأأأأأأأأرية، املراحل ويرسأأأأأأأأأأأأأأأم املعرض، م  خالل موا  م  احملفوظإت و عمإل ف - 324

اليت يوجد مقر إ يف قصأأأأأأأأأأأر  -منهإ حمكمة العدل الدولية  -الرئيسأأأأأأأأأأأية اليت مر هبإ تطور املنظمإت الدولية 
 السالي وتتمثل واليتهإ يف كفإلة تسوية املنإاثعإت الدولية ابلوسإئل السلميةر

نقطأأأة  1907و  1899ويتخأأأ  املعرض م  مؤمتري السأأأأأأأأأأأأأأأالي املعقو ي  يف ال أأأإي يف عأأأإمي  - 325
انطالق، فيبنيّ   وال  نشأأأأأأأأأأأأأطة حمكمة التحكيم الدائمة واتررهإ و ور إ، مث ينتقل    مرحلة عصأأأأأأأأأأأأأبة األمم 
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تحدة وحمكمة واحملكمة الدائمة للعدالة الدوليةر وينتهي املعرض بتقدمي بيإن مفصأأأل لدور و نشأأأطة األمم امل
 العدل الدولية، اليت تواصل  عمإل احملكمة الدائمة للعدالة الدوليةر

ويسأأأأأأأأأتخدي  عضأأأأأأأأأإء احملكمة وبعض موظفي قلمهإ املتحم بشأأأأأأأأأكل متزايد م   جل اسأأأأأأأأأتقبإل  - 326
 جمموعإت الزوار وتقدمي  يضإحإت هلم بش ن  ور احملكمة و نشطتهإر
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 الفصل الثامن

 الشؤون املالية للمحكمة  

 طريقة تغطية النفقات - 1 

تتحمل األمم املتحدة نفقإت احملكمة على ”م  النظإي األسأأأأأأإسأأأأأأي للمحكمة،  33وفقإ  للمإ ة  - 327
وملإ كإن  ميزانية احملكمة مدرجة يف ميزانية األمم املتحدة، ف ن الدول “ر الوجه ال ي تقرر  اجلمعية العإمة

سأأأأأأأأأأأأأأأبة، وفقإ  جلدول األنصأأأأأأأأأأأأأأأبة املقررة ال ي حتد   األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء تشأأأأأأأأأأأأأأأرتك يف نفقإت كل منهمإ بنفس الن
 العإمةر اجلمعية
ووفقأأإ  للقأأإعأأدة املعمول هبأأإ، تقيأأد املبأأإلغ املتأأ تيأأة م  االقتطأأإعأأإت اإللزاميأأة م  مرتبأأإت املوظفني  - 328

 ومبيعإت املنشورات و يرا ات الفوائد، ومإ    ذلك م  االئتمإانت، ك يرا ات لألمم املتحدةر
 

 صياغة امليزانية - 2 

م  التعليمإت املنقحة لقلم احملكمة، يقوي رئيس القلم إبعدا  مشأأأأأأأأأأأروع  28    24وفقإ  للموا   - 329
عرض   ا املشأأأأأأأأروع األويل على جلنة احملكمة لشأأأأأأأأؤون امليزانية واإل ارة للنظر فيه، مث على  ويل للميزانيةر ويُ 

 احملكمة بكإمل  ي تهإ العتمإ  ر
مإ  مشأأأأأأأأأأروع امليزانية، حُيإل    األمإنة العإمة إل راجه يف مشأأأأأأأأأأروع ميزانية األمم املتحدةر وبعد اعت - 330

تقوي اللجنة االستشإرية لشؤون اإل ارة وامليزانية بدراسته، وبعد ذلك يُعرض على اللجنة اخلإمسة للجمعية  مث
 ملقررات املتعلقة مبيزانية األمم املتحدةرالعإمةر و خريا  تعتمد  هنإئيإ  اجلمعية العإمة يف جلسة عإمة يف  طإر ا

 
 تنفيذ امليزانية - 3 

رئيس قلم احملكمة مسأأأأأأأأؤول ع  تنفي  امليزانية؛ وتسأأأأأأأأإعد  يف ذلك  ائرة للشأأأأأأأأؤون املإليةر ويتعني  - 331
على رئيس القلم كفإلة االسأأأأأأأتخداي السأأأأأأأليم لألموال اليت صأأأأأأأوّ ت على اعتمإ  إ، وعلى وجه اخلصأأأأأأأوص، 

حقق م  عدي حتمل  ي نفقإت ليس  هلإ اعتمإ ات يف امليزانيةر وله وحد  احلق يف الدخول اب عليه الت
يف التزامإت ابسأأأأأأأأأأأأم احملكمة، ر نإ  أبي تفويض مك  للسأأأأأأأأأأأألطةر وعمال بقرار اخت ته احملكمة، حييل رئيس 

 رالقلم ابنتظإي بيإان  ابحلسإابت    جلنة امليزانية والشؤون اإل ارية التإبعة للمحكمة
ويقوي جملس مراجعي احلسأأأأأأأإابت ال ي تعّينه اجلمعية العإمة مبراجعة حسأأأأأأأإابت احملكمة سأأأأأأأنواي ر  - 332
 هنإية كل شهر، تقدي احلسإابت املقفلة    األمإنة العإمةر ويف
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 2019-2018لفرتة السنتني  املنقحة ميزانية احملكمة  
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

  ال انمج
  احملكمةأعضاء   

 300 192 7 األجور 0393902

 400 047 1 بدالت لشىت النفقإت 0311025
 800 756 4 املعإشإت التقإعدية 0311023
 600 165 1 بدل الوظيفة )القضإة اخلإصون( 0393909
 000 52 سفر  عضإء احملكمة يف مهإي رمسية 2042302
 600 286 املعروضة على احملكمةاخل اء االستشإريون يف القضإاي  1410000

 700 500 14 اجملموع الفرعي 
  قلم احملكمة

 000 611 16 الوظإئم 0110000
 100 787 7 التكإليم العإمة للموظفني 0200000
 800 578 التكإليم الطبية والتكإليم املرتبطة هبإ، بعد انتهإء اخلدمة 1540000
 200 7 بدل التمثيل 0211014
 600 319 1 املسإعدة املؤقتة لالجتمإعإت 1210000
 800 355 املسإعدة املؤقتة لغري االجتمإعإت 1310000
 400 249 اخل اء االستشإريون 1410000
 400 94 العمل اإلضإيف 1510000
 000 43 السفر يف مهإي رمسية 2042302
 400 23 الضيإفة 0454501
 300 267 التدريبالتدريب و عإ ة  3010000

 000 337 27 اجملموع الفرعي 
  دعم الربامج
 900 463 الرتمجة اخلإرجية 3030000
 900 568 الطبإعة 3050000
 700 063 1 خدمإت صهيز البيإانت 3070000
 900 128 3 است جإر وصيإنة  مإك  العمل 4010000
 300 301 است جإر األاثا واملعدات 4030000
 500 158 االتصإالت 4040000
 200 168 صيإنة األاثا واملعدات 4060000
 600 82 خدمإت متنوعة 4090000
 000 408 اللوااثي واملوا  5000000
 400 287 كتب املكتبة ولوااثمهإ 5030000
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  ال انمج
 700 501 األاثا واملعدات 6000000  

 800 30 اقتنإء معدات التشغيل اآليل للمكإتب 6025041
 400 65 استبدال معدات التشغيل اآليل للمكإتب 6025042
 200 72 استبدال السيإرات الرمسية للمحكمة 6040000

 500 301 7 اجملموع الفرعي 
 200 139 49 اجملموع 

  
وميك  االطالع على معلومإت  وىف ع   عمإل احملكمة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير يف موقعهإ  - 333

اليت  ،2019-2018حولية حمكمة العدل الدولية للفرتة الشأأأأأأأأأأأأأأأبكير وميك  االطالع عليهإ  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ  يف 
 الحقر يف وق  ستصدر

 
 يوسفالسيد عبد القوي   د  )توقيع(

 الدوليةرئيس حمكمة العدل 
  

 2019آب/ غسطس  1ال إي، 
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 رئيس قلم احملكمة

 انئب رئيس قلم احملكمة

 ( م  النظإي األسإسي للمحكمة(2) 21رئيس قلم احملكمة )املإ ة 
 3-مسإعد خإص لرئيس القلم، ا

 مسإعد شخصي لرئيس القلم، ر ر
 مسإعد لشؤون املوظفني، ر  

 2-احملكمة، مدانئب رئيس قلم 
 مسإعد   اري، ر  

 

موظم لشؤون 
 ائرة األم    ائرة املنشورات  ائرة الشؤون املإلية   ارة الصحإفة واإلعالي   ارة الشؤون اللغوية   ارة الشؤون القإنونية طبيب  قدي رعإية املوظفني

 واملسإعدة العإمة
 ائرة الواثئق ومكتبة 

 احملكمة
 ائرة صهيز النصوص 

 واالستنسإ 
 ائرة تكنولوجيإ املعلومإت 

 واالتصإالت
 ائرة شؤون اإل ارة 

 واملوظفني

ي ي،  واي جزئي )
يف  25بنسأأأأأأأأأأأأأبأأأة 
 (3-املإئة، ا

 رئأأأأأأأيأأأأأأأس الأأأأأأأدائأأأأأأأرة،
 3-ا

مسأأأأأأأأأأأإعد لشأأأأأأأأأأأؤون 
 احملفوظإت، ر ر

 مفهرس، ر  

مسأأأأأأإعدان لشأأأأأأؤون 
 احملفوظإت، ر  

 

 رئأأأأأأيأأأأأأس الأأأأأأدائأأأأأأرة،
 4-ا

مسأأأأأأأأأإعد لشأأأأأأأأأؤون 
 احملإسبة، ر ر

مسأأأأأأأأأإعد لشأأأأأأأأأؤون 
   املإلية وامليزانية، ر

 رئأأأأأأيأأأأأأس الأأأأأأدائأأأأأأرة، 
 4-ا

معد نسخ/مصحح، 
 3-ا

معد نسأأأخ/مصأأحح 
 2-معإون، ا

 

 3-رئيس الدائرة، ا

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأأأأأأد  مأأأأأأأأ  
 ر   املعلومإت،

 حراس  م ، ر   3

 منسق، ر  

مسأأأأأأأأأأأأأإعأأأد لشأأأأأأأأأأأؤون 
   ر ال يد،

 موظم استقبإل، ر  
مسأأأأأأأأأأأأأإعأأأد لشأأأأأأأأأأأؤون 

 ال انمج، ر  

 سإئقإن/سإعيإن، ر  

 رئأأأأأأأيأأأأأأأس الأأأأأأأدائأأأأأأأرة، 
 4-ا

 مأأأأأأأني مأأأأأأأكأأأأأأأتأأأأأأأبأأأأأأأة 
 2-ا معإون،

مسإعدي  لشؤون  3
   ر املكتبة،

 3-رئيس الدائرة، ا

مسأأأأأأإعد لشأأأأأأؤون   ارة 
 الواثئق، ر  

 مسإعد حترير، ر  

مسأأأأأأإعدي  لشأأأأأأؤون  5
 صهيز النصوص، ر  

خلأأدمأإت  انمسأأأأأأأأأأأأأأإعأأد
 الطبإعة، ر  

ي ي: مسإعدان لشؤون 
 هيز النصوص، ر  ص

 4-رئيس الدائرة، ا

مأأأأ مأأأأج/مأأأأأأديأأأأر قأأأأواعأأأأأأد 
 2-بيإانت، ا

مسإعد لشؤون تكنولوجيإ 
 املعلومإت، ر ر

مأأأأأأديأأأأأر الشأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأكأأأأأأإت 
   ر والنظم،

مسأأأأأأأأأأأأإعد لشأأأأأأأأأأأأؤون نظم 
 املعلومإت، ر  

مسإعد لشؤون تكنولوجيإ 
   املعلومإت، ر

ي ي،  واي جزئي 
يف  25بنسأأأأأأأأأأأبة 
  (5-املإئة، ا

 

 4-الدائرة، ارئيس 

انئأب رئيس الأدائرة، 
 2-ا

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإعأأأأأأد   اري 
 ر ر ، قدي

 مسإعد   اري، ر  

   مسإعد فريق، ر

رئيس اإل ارة،  مني 
 5- ول، ا

مرتمجني حتريريني/  7
 4-مراجعني، ا

مأأأأأأأأأأأأأأأأرتمجأأأأأأأأأأأأأأأني  9
 3-ا حتريريني،

 مسإعد   اري، ر  
 

رئأأأأأيأأأأأس اإل ارة،  مأأأأأني 
 5- ول، ا

موظم لشؤون اإلعالي، 
 3-ا

موظم معإون لشأأأأأأأأأأؤون 
 2-اإلعالي، ا

 مسإعد   اري، ر  
 

 1-قإنوين رئيسي، مد

 5- مينإن  والن، ا

 4- منإء، ا 3

، نقأأأأأأإنونيأأأأأأإ نموظفأأأأأأإ
 3-ا

 قأأأأأأإنونيأأأأأإ   موظفأأأأأأإ   15
، قضأأأأأإئيإ   كإتبإ    /معإوان  

 2-ا

  مسإعد   اري، ر  
مسأأأأأأأأأأإعد خإص للرئيس، 

 3-ا

 كتبة القضإة

 ر ، رالَكتبة منسقة

 لرئيس احملكمة، ر  كإتب 

 كإتب لنإئب رئيس احملكمة، ر  

 كتبة قضإة، ر    12

 مسإعدة مؤقتةر=  رتب  خرى؛ ي ي =   ر ر = رتبة رئيسية؛ ر املختصرات:

 ائرة احملفوظإت 
 والفهرسة والتواثيع


